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Kurt. B. Laurinavičiaus 
mirtis ir laidotuvės 

(Tęsinys) 
Laidotuvėse labai jautėsi, 

kad kažkokia valdiška ranka 
viską<darė, kad tokio garbingo 
ir brangaus kunigo laidotuvės 
būtų kuo mažiau iškilmingos ir 
kad jose dalyvautų kuo mažiau 
žmonių. Je i ne Vatikano radi
jo pranešimas, dauguma kuni
gų ir tikinčiųjų apie kun. B. 
Laurinavičiaus mirtį ir laido
tuves laiku tikrai nebūtų suži
noję. 

Kun. B. Laurinavičius savo 
testamente pageidavo būti 
palaidotas prie jo pastan
gomis pastatytos Švenčio
nė l i ų b a ž n y č i o s , t a č i a u 
Švenčionių rajono vykdomojo 
komiteto posėdyje buvo nutar
ta neleisti įvykdyti paskutinės 
velionio valios. 

Labai skaudu, kad Švenčio
nių dekanas kun. Ulickas laiku 
nepranešė kunigams — Algi
mantui Keinai ir Kazimierui 
Žemenui, kad jie paskirti kun. 
Broniaus Laurinavičiaus tes
tamento vykdytojais ir ilgai 
slėpė, kur kun. B. Laurinavi
čius norėjo būti palaidotas. 

Lapkričio 27 d. į laidotuves 
rinkosi ne tik adutiškiečiai, bet 
ir daugelis kunigų bei tikin
čiųjų iš įvairių Lietuvos kam
pelių. At iduot i paskut inę 
pagarbą ir pasimelsti už 
velionį atvyko taip pat vysku
pai tremtiniai — Julijonas Ste
ponavičius ir Vincentas Slad
kevičius, kurie su grupe kunigų 
koncelebravo pagr indines 
gedulingas Mišias. Pamoksli
ninkai kunigai — Kazimieras 
Vasiliauskas, Algimantas Kei-
n a , Kazimieras Pukėnas , 
Jonas Lauriūnas ir kt. iškėlė 
daugelį šviesių velionio asme
nybės bruožų. Labai jautriai 
kalbėjo kun. Jonas Lauriūnas, 
atskleisdamas, kad kun. B. 
Laurinavičius buvo didelis ne 
tik kaip bažnyčios statytojas, 
bet ypač kaip dvasinės bažny
čios ugdytojas. Sunki vaikystė 
jį užgrūdino, todėl kunigau
damas mokėjo anksti keltis, 
uoliai melstis ir dirbti, jog per 
rūpesčius užmiršdavo net 
pavalgyti. Mažiausiai kreip
damas dėmesio į save, velionis 
buvo labai jautrus kitiems, 

kiekvienai jų nelaimei. Skau
džiai pergyveno dėl Bažnyčios 
likimo ir tautos ateities. 
Amžius jo nesugniuždė, — visą 
gyvenimą išliko entuziastu. 
„Tai vienas iš didžiausių ąžuo
lų Lietuvos giriose, viena iš 
ryškiausių žvaigždžių Lietu
vos padangėje". 

Kun. Kazimieras Pukėnas 
pasakojo apie velionio kunigo 
kuklų gyvenimą, išsilavinimą 
(mokėjo 5 kalbas), kunigišką 
uolumą ir kaip jis, nebodamas 
nemalonumą, įsijungė į visuo
meninę Helsinkio grupę ir 
gynė tautiečių teises. „Mes 
pažadam eiti tavo pramintais 
takais, kad būtų laimingi visi 
Lietuvos tikintieji, visi lietu
viai", — baigdamas kalbėjo 
pamokslininkas. 

Labai prasmingą žodį prie 
kapo pasakė J. E. vyskupas 
tremtinys Julijonas Stepona
vičius, išryškindamas vieną po 
kito tikrai heroiškos velionio 
kunigo asmenybės bruožus. 
„Tuo metu, kai daugelis Lietu
vos kunigų buvo pabūgę ateis
tų spaudimo, Švenčionėliuose 
pas kun. Laurinavičių prie 
altoriaus vaikai patarnauda
vo Mišioms, o mergaitės bėrė 
gėles procesijoje. Matydamas 
skr iaudžiamus taut ieč ius , 
velionis stojo ginti lietuvių, 
tikinčiųjų ir Bažnyčios teises. 
Dėl to pas jį būdavo daromos 
kratos. Dėl to susilaukdavo 
įvairiausių nemalonumų, 
tačiau visada ėjo tiesiu keliu. 
P a s k u t i n i u m e t u b u v o 
apšmeižtas laikraštyje už tai, 
kad velionis traukė vaikučius 
prie Dievo. Ateistų akyse gal 
tai ir nusikaltimas, — kalbėjo 
vyskupą^ — bet tikinčiųjų 
akyse — tai didelė garbė. Kiek
vienas kunigas turi gerai atlik
ti savo pareigas, kad mūsų tau-
t o s a t e i t į i š l a i k y t u m e 
lietuvišką ir katalikišką". 

Baigdamas kalbėti, tremti
nys vyskupas ragino kunigus 
uoliai darbuotis Dievo garbei, 
ginti Bažnyčios ir žmonių tei
ses, o tikinčiuosius ragino 
išsaugoti savo klebono pamo
kymus, išsaugoti tikėjimą ir 
perduoti jį savo vaikams. 

(Bus daugiau) 

Falklando sostinės Stanley gyventojai salia 
Argentinos atgabentų šarvuočių. Nuotraukoje 
matomas — JAV gamybos desantininkų išsikė-

limo šarvuotis LVTP-7, kuriuos naudoja jūrų pėsti
ninkai. 

Britų laivynas 
artėja prie salų 

Sirija uždarė 
Irako sieną 

D a m a s k a s . — Sirijos 
vyriausybė uždarė Irako naf
tos vamzdžių liniją, kuria iš 
Irako naftos laukų alyva tekė
davo į Sirijos Banias ir Libano 
Tripolio uostus, po 300,000 
statinių per dieną. Sirija 
praėjusią savaite nutarė užda
ryti sieną su Iraku, nes iš ten 
ateinanti parama Musulmonų 
Brolijos sukilėliams prieš Siri
jos vyriausybę. 

Uždarius per Siriją einan
čias linijas, Irakui beliko 
Turkijos uoste užsibaigianti 
naftos linija. Persijos įlankoje 
Irakas savo naftos pakrovimo 
stočių nebenaudoja nuo karo 
su Iranu pradžios. 

Irane suimtas 
buvęs ministeris 

Teheranas. — Irano radijas 
paskelbė, kad suimtas buvęs 
Irano užsienio reikalų minis
teris Sadegh Ghotbzadeh, 
buvęs a r t i m a s a j a to lo s 
Khomeinio ir buvusio prezi
dento Bani Sadro bendradar
bis. Po Irano revoliucijos jis 
buvo revoliucinės tarybos 
narys ir pasitraukė iš minis-

terio pareigų tik po amerikie
čių įkaitų pagrobimo, kuriam 
jis nepritaręs. 

Reuterio agentūros žinio-
miS; Ghotbzadehą suėmė revo
liucinė gvardija kartu su jo 
broliu ir trim draugais. J i s 
kaltinamas sąmokslu nuversti 
vyriausybę ir nužudyti ajatolą 
Khomeinį. Kartą jis jau buvo 
suimtas 1980 m., bet po 3 dienų 
buvo pale is tas , įs ikišus 
Khomeiniui. 

Walesa praleido 
šventes su šeima 

Varšuva. — Lenkijos karinė 
valdžia Velykų proga leido 
internuotam „Solidarumo" 
pirmininkui Lech Walesai 
susitikti su savo šeima. Iš 
Gdansko buvo atvykusi žmona 
Danuta su 7 vaikais. J iems 
leista pasilikti internavimo 
vietoje iki antradienio. 

Velykų proga Varšuvoje 
pasklido buvusio ^Solidaru
mo" Varšuvos skyriaus pirm. 
Zbigniew Bujak atsišaukimas. 
J i s įspėja, kad valdžia planuo
ja atšaukti profesinei sąjungai 
išduotą pripažinimą ir ragino 
visus lenkus kovoti už unijų 
išlikimą. Bujako iki šiol mili
cijai nepavyko surasti. Jis liko 
vienas iš nedaugelio unijos 
vadų neinternuotas. 

L o n d o n a s . — Falklando sa
lų blokadą pradėjo keturi 
Britanijos povandeniniai lai
vai. Vienas jų „Superb" buvo 
išsiųstas anksčiau iš Gibralta
ro. Kiti trys: „Spectre", „Spar-
t a n " ir „Splendid" išplaukė į 
Falklando apylinkes vėliau. 
P o v a n d e n i n i a m s l a ivams 
nereikia lėtai plaukiančių 
palydovų, todėl jie, varomi 
branduoline energija, gali po 
vandeniu išvystyti 30 mazgų 
greitį. Kiekvienas povandeni
nis laivas neša po 100 „Tiger-
fish" torpedų, kurios pasiekia 
taikinį už 20 mylių. Kiek
vienas laivas turi penkis torpe
dų vamzdžius. 

Laivynui vadovauja admiro
las John Woodward, 49 metų. 
J o komandos l a i v a s yra 
lėktuvnešis „Hermes", kurį 
1985 me ta i s p l a n u o j a m a 
pasiųsti į metalo laužo dirb
tuves, po 26 metų tarnybos 
Karališkajame laivyne. „Her
m e s " yra 23,900 tonų, kitas 
šios grupės lėktuvnešis „Invin-
cible" yra 16,000 tonų. 

Lėktuvnešius palydi du leng
vieji kreiseriai: „Antrim" ir 
„Glamorgan" po 5,440 tonų. 
Kartu plaukia penki naikin
tuvai: „Broadsvvord", „Bri-
l iant" , „Shefield", „Glasgovv" 
po 3,500 t. ir kiek didesnis „Co-
ventry". Laivų grupėje yra 
penkios fregatos: „Antelope", 
„Arrow" ir „Alacrity", 2,750 
tonų kiekviena ir „Yarmouth" 
bei „Plymouth" — 2,380 t. 
Sal ia 15 karo laivų šioje eskpe-
dicijoje plaukia 12 pagalbinių 
laivų: desanto laivas „Fear-
less", 11,060 t., kuris neša 
išsikėlimo mašinas. Plaukia 
penki laivai — sandėliai: „Sir 
Galahad" , „Sir Geraint", „Sir 
Lancelot", „Sir Percivale" ir 
„Sir Tristram", kiekvienas 
5,674 tonų. Penki tanklaiviai 
gabena skystą kurą: „Olme-
da" , 36,000 tonų, „Appleleaf" 
ir „Brambleleaf', kiekvienas 
40,200 t., „Tidepool" 27,400 
tonų ir „Pearleaf', 25,790 tonų. 

Britų laivyne yra dar tieki
m o laivai: „Resource" 22,8901., 
ir „Stromness", 16,792 t. 
Liuksusinis keleivinis laivas 
„Canberra" , 45,000 tonų, veža 
jūrų pėstininkus, kuriems 
įsakyta laive nešioti specialiai 
išduotus minkštų padų batus, 

kad nesudraskytų kilimų savo 
pakaustytais^batais. Šis kelei
vinis laivas 'gavo specialias 
helikopteriams nusileisti plat
formas ir kitus karinius įrengi
mus. Laivas tarnaus kaip ligo
ninė, jei reikės. Kiek mažesnis 
prekinis laivas „Eik" gabena 
šarvuočioms ir tankams reika
lingą medžiagą. 

Ši britų laivų grupė gerai 
ginkluota, veža žemės kovoms 
reikalingų ginklų: šarvuočių, 
tankų, artilerijos pabūklų, 
prieštankinių armotėlių. Lai
vuose, šalia jūros pėstinin
kų, vežami artileristai 
parašiutininkų dalinys. 

ir 

Britus pykina 
JAV neutralumas 
Londonas . — Britų spau 

da, rašydama apie prasidėju
sią krizę, neslepia nusivylimo, 
kad JAV, tradicinė britų sąjun
gininkė, sena draugė, bando 
išlikti neutrali Falklando salų 
klausime. Laikraščiai nurodo, 
kad ir 1956 m. prezidentas 
Eisenhoweris priešinosi britų 
prancūzų ir izraelitų invazijai 
Egipte. Britų laikraščiai rašo, 
kad Amerika negalima pasiti
kėti. 

Nepasitenkinimą sukėlė tai, 
kad JAV ambasadorė Jungti
nėse Tautoje Jeane Kirkpat-
rick ir valstybės departamen
to sekretoriaus asistentas 
Thomas Enders penktadienį 
dalyvavo Argentinos amba
sados suruoštame baliuje. 

JAV gyn>bos departamento 
kalbėtojas Henry Catto 
pareiškė, kad nutarta leisti bri
tų lėktuvams pasiimti kuro 
J A V k o n t r o l i u o j a m a m 
aerodrome Ascension saloje. Ji 
priklauso Britanijai, tačiau 
Amerika čia įrengė karinę 
bazę. Pagal 1962 metų sutartį 
Amerika turi leisti aerodromu 
naudotis ir britų karo lėktu
vams. 

T R U M P A I 
IS V ISUR 

— Praėjusią savaitę, Didįjį 
Penktadienį įvyko trys taikos 
demonstracijos, kuriose kelios 
dešimtys dalyvių buvo suimti, 
jų tarpe Vietnamo karo metu 
pasižymėję „peacenikai": 
Daniel ElLsberg, Daniel Berri-
gan ir kt. 

— Du britų tyrinėtojai šešta
dienį pasiekė biaurės Ašigali. 
Jiedu pradėjo kelionę aplink 
pasaulį 1979 m. rugsėjo mėn. 
Jų maršrutas ėjo per abu ašiga
lius. Pasiekę namus, jie bus atli
kę 52,000 mylių. 

— Tūkstančiai piligrimų 
praėjusį penktadienį ėjo Kry
žiaus kelius Jeruzalėje. Krikš

čionis saugojo nuo teroristų 
Izraelio kareiviai. 

— Libane palestiniečių va
das Arafatas aplankė daug 
palestiniečių karių stovyklų ir 
ragino budėti, nes Izraelis 
ruošia invaziją į Libaną. ABC 
televizijos žiniomis, Izraelis 
sutraukė prie Libano sienos dvi 
divizijas kareivių. 

— Lenkijos katalikų primas 
arkivyskupas Glemp Velykų 
pamoksle pasakė, kad su kari
ne valdžia yra galima taikin
ga koegzistencija ir išreiškė 
savo pasiryžimą ta kryptimi 
veikti. Jis ragino vyriausybę 
sukurti klimatą, kuriame būtų 
panaikinti barjerai, persekio
jimai ir diskriminacija, kad 
visi lenkai „jaustųsi namie". 

— Dešiniosios Salvadoro 
politinės partijos pasiūlė 
krikščionims demokratams 
vyriausybėje dvi vietas, tačiau 

i'ie pageidauja daugiau ir sie-
ria vadovaujančios pozicijos. 

— Panamos spauda kritikuo-

Sekretorius Haigas 
ieško išeities 

Londonas. — Vakar sekre- i m s l ė š l* tokiai operacijai, — 
torius Haigas vėl buvo Lon- saugoti salas už 8,000 mylių 

— Airijos policija surado 
didelį bombų sandėlį Galway 
mieste. Manoma, kad sandėlys 
priklausė šiaurinės Airijos 
IRA grupei. 

kovojęs prieš Panamos kanalo 
sutarti. 

— Saudi Arabija planuoja 
dar sumažinti savo naftos 

f amybą, kad nekristų jos 
ainos. 
— Šeštadienį Vakarų Vokie

tijoje penkiuose miestuose 
įvyko didelės demonstracijos 
prieš branduolinių ginklų 
dislokavimą vokiečių teritori
joje. 

— Salvadoro sukilėlių radi
jas paskelbė, kad nušauta 13 
Salvadoro kareivių. 

— Turkijos buvęs premjeras 
Ecevit buvo suimtas už straips
nius prieš karinę vyriausybę 
užsienio spaudoje. 

— Iš Cape Canaveral šešta
dienį į erdvę buvo iššautas 
Indijos satelitas, kuris bus 
naudojamas ryšiams ir padės 
stebėti oro sąlygas. Indijai šis 
satelitas kainavo 120 mil. dol. 
Ateinančiais metais Indija 
iškels, su amerikiečiu raketa, 
dar vieną erdvės satelitą. 

done, kur išdėstė britų prem
jerei Argentinos pasiūlymus. 
Jis nesakė reporteriams, ką 
Argentina siūlo, tačiau žino
ma, kad Argentinos laivai 
pasitraukė iš britų blokados 
paliestos zonos. Sakoma, kad 
Argentina siūlo atitraukti iš 
Malvinų salų savo kareivius, 
tačiau jų vietoje bus argenti
niečių policija. 

Argentinos prezidentas gen. 
Galtieri pasakė, kad Argen
tina nebijo britų laivyno, 
tačiau ji pasiryžusi ištiesti 
savo garbingą ir taikingą 
ranką. 

Briuselyje Europos Rinka 
paskelbė boikotą Argentinos 
prekėms, protestuodama prieš 
Falklando salų okupavimą. 
Per metus Argentina par
duoda Rinkos valstybėms 
prekių už 1.7 bil. dol. 

Sekretorius Haigas patyrė 
Buenos Aires mieste, kad 
argentiniečiai linkę tartis ir 
sutiktų su įvairiais pasiūly
mais, tačiau salų suverenumo 
klausimas nesvars ty t inas . 
Malvinų salos turi būti Argen
tinos. 

Valstybės sekretorius Hai
gas šeštadienį iš Londono 
nuskrido į Buenos Aires, kur 
ilgai tarėsi su Argentinos 
prezidentu gen. Leopoldo Gal
tieri ir užsienio reikalų minis-
teriu Costa Mendez. Haigas 
savo pareiškimuose spaudai 
pabrėžė seną, istorinę JAV ir 
Argentinos draugystę. Šešta
dienį didžiulė minia demonst
ravo Buenos Aires prie rūmų, 
kur gyvena prezidentas, pritar
dama Malvinų okupavimui. 

Sakoma, kad Faiklandų 
saloms ar Malvinų saloms, 
kaip jas vadina argentinie
čiai, siūlomas Hong Kongo 
receptas. Britanija pripažino, 
kad Hong Kongas yra Kinijos 
žemė, tačiau išnuomota ilges
niam laikui britams. Falk
lando atveju sutarties projekte 
numatoma, kad, radus salų 
apylinkėse naftos, pajamomis 
lygiai dalintųsi Argentina ir 
Britanija. Šis pasiūlymas buvo 
svarstomas, tačiau projektą 
atmetė patys Falklando salų 
gyventojai. 

Britų spauda ir visuomenė 
laikosi šioje krizėje gan vienin
gai. Visi pritaria, kad reikia 
pamokyti Argentinos „dikta
torei;", tačiau laikraščio „Dai
ly Mail" anketoje apie 36 nuoš. 
skaitytojų kaltino premjerę 
Thatcher, kam ji prileido prie 
šios krizės. Opozicijos nariai 
parlamente reikalauja, kad 
premjerė pasitrauktų iš parei
gų. Kyla klausimas, kaip 
Britanija ateityje šias salas 
apsaugos, kaip ji galės laikyti 
prie jų didelį laivyną, iš kur 

— Ingrida Bublienė yra 
pakviesta Clevelando miesto 
gražuolių rinkimų teisėja. 

— Italijos užsienio reikalų 
ministerija atidengė, kad 
Romoje greit lankysis Pales
tinos Laisvinimo Organizaci
jos politinio skyriaus vadas 
Farouk Kaddumi. Pernai jis 
savo atsilankymo proga aplan
kė ir Vatikano valstybės sekre
torių kardinolą Agostino Casa-
roli. 

— Lenkijos komunistų 
laikraštis „Tribūna Ludu" 
rašo, kad atgaivinti „Solidaru
mo" profesines sąjungas būtų 
galima, jei būtų duotos patiki
mos garantijos, kad unijos 
nesikiš į politiką ir visiškai 
pakeis savo veiklos būdus. 

nuo bazių? 
Argentinoje gyvena nemaža 

britų žmonių bendruomenė. 
Buenos Aires leidžiamas britų 
laikraštis „Herald" nepasiekė 
skaitytojų, nes argentiniečiai 
atsisakė jį platinti. Apie 7,000 
britų Argentinoje gyvena laiki
nai, tai daugiausia, biznieriai 
ir jų šeimos. Kiti 10,000 yra 
pastoviai įsikūrę Argentinoje 
ir dar 50,000 „anglai — 
argentineičiai", kurie jau čia 
gimę, tačiau palaiko ryšius su 
tėvų žeme, kai kurie dar tebe
turi Britanijos pasus. 

Šio šimtmečio pradžioje apie 
80 nuoš. visų užsienio inves
ticijų Argentinoje buvo Brita
nijos. Britai statė Argentinos 
kelius, tiesė geležinkelius, 
vadovavo bankams. Dar šian
dien britai turi investavę 
Argentinoje apie 500 mil. dol. 
Todėl britų bendruomenės 
vadovybė pasiuntė Londono 
vyriausybei telegramą, ragi
nančią spręsti Falklando salų 
klausimą taikiomis priemo
nėmis. Kai kurie biznieriai 
klausia: ar apsimoka prarasti 
pelningus ryšius su Argen
tina dėl kelių tūkstančių falk-
landiečių, kuriems, iš tiesų, 
būtų daug naudingiau priklau
syti Argentinai. 

Liūdna popiežiaus 
Velykų kalba 

V a t i k a n a s . — Nepaprastai 
didelė minia Velykų sekma
dienį susirinko šv. Petro bazili
kos aikštėje (apie 300,000) 
išklausyti popiežiaus Jono 
Pauliaus II-jo „Urbi at Orbi" 
pareiškimo. Paprastai popie
žiaus žodžiai šia proga pabrėž
davo katalikų džiaugsmą ir 
dvas ios pakilimą, t ač iau 
sekmadieni jis kalbėjo apie 
pasaulyje vykstančią kovą 
tarp blogio ir gėrio, apie indi
vidų, šeimų, ištisų bendruo
menių ir tautų rūpesčius ir 
skausmus, apie skurdą ir badą. 

Popiežius ragino tautas 
sumažinti neprotingas išlai
das ginkluotei ir tas lėšas skir
ti kilnesniems tikslams. J is 
apeliavo į Britaniją ir Argen
tiną vengti kraujo praliejimo. 
Savo sveikinimus Velykų 
proga popiežius pasakė 41 
kalba. 

Riaušės Jeruzalėj 

J e r u z a l ė . Sekmadienį JAV 
žydas Alan Harry Goodman, 
atvykęs prieš 6 metus iš Balti-
morės į Izraelį studijuoti dvasi
nėje seminarijoje, ginkluotas 
automatiniu šautuvu, įsibrovė 
į musulmonų mečetę ir atidarė 
ugnį. J is nušovė du arabus ir 
2o sužeidė. Dar daugiau buvo 
sužeista Rytinėje Jeruzalėje 
kilusiose riaušėse. Musulmo
nams ši mečetė yra trečia šven
čiausia islamo vieta. 

Riaušėse buvo sužeista ir 
daug krikščionių, kurie šventė 
Jeruzalėje Prisikėlimą. Tarp 
sužeistų 13 amerikiečių, vokie
čių ir norvegų. 

Izraelio vyriausybė apgai
lestavo incidentą, sakydama, 
kad užpuolikas — pamišėlis. 

KALENDORIUS 
Balandžio 13 d.: Hermas. 

Ida, Algaudė, Mindaugas. 
Balandžio 14 d.: Justinas, 

Tiburtas, Visvaldas, Vainila. 

Saulė 
6:28. 

teka 5:16, leidžiasi 

ORAS 
Saulėta, temperatūra dieną 

65 1., naktį 45 1. 



DRAUGAS, antradienis, 1982 m. balandžio mėn. 13 d. 

KELIAS I SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKU. PAJĖGUMO UGDYMAS 

KELIAS I SVEIKATĄ, 6515 So. California Ave., Chicago. I1L 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

ASMENYBĖS UGDYMAS IR 
VELYKIŠKAS PRISIKĖLIMAS 

G a v ė n i o s g i e s m e s " S o d y b o s " pažmonyje g ieda V i n c a s Ku
l ieš ius , A l f o n s a s Š i d a g i s , Marce l inas Cepul ionis ir Karol ina 

Sąmoningomis pastan
gomis ugdykimės asmenybes, 
tik tada pajėgsime velykiškai 
keltis pilnon sveikaton! 

Velykiškai mediciniškas 
ragin imas 

Velykų šventėje labiau ger
biame ir savo veiklai noriau 
pavyzdžiu statome pavyzdin
giausią bet kada pasaulyje gy
venusį asmenį - Kristų. Jo pa
mokslas nuo kalno, laiminąs 
ieškančius teisybės, sprendžia 
ne tik pavienio žmogaus, pa
skiros tautos, bet ir visos žmo
nijos sunkenybes. 

Jis gyveno ir mirė be dvasi
nių silpnybių ir be išdidumo. 
Praeityje ir dabartyje nuož
mieji galvažudžiai, kraugėrin-
gi bedieviai kūrė ir kuria žmo
nių kančiomis persunktas 
imperijas vien fizine jėga pasi
remdami. Kristus gi savo di
džiai palaimingą karalystę kū
rė vien meilės pagrindais. 
Todėl pagrįstai Jį laikome gy
venimo kelrodžiu. Jis yra kiek
vienam (tikinčiam, ar visai 
netikinčiam) žmoniškumo pil
nas gyvenimo kelias. Velykos 
yra didžiai brangintinos, nes 
jos žadina žmones keltis iš 
įvairių silpnybių. Jos skatina 
keltis iš kūno, proto ir dvasios 
nesveikatos. 

Kra tyk imės nesveikų 
įpročių 

Mus stipriai varžo nuo am
žių įsisenėję, iš kartos karton 
perduodami nesveiki - netikę 
įpročiai: iš jų mes pirmiausia 
turime keltis. Tas kėlimasis 
yra labai sunkus, didžių pa
stangų reikalaująs darbas, nes 
nesveiki įpročiai yra tapę žmo
gaus antra prigimtimi. 0 pri
gimtį keisti yra labai sunku. Ši 
sunkenybė būtinai privalo bū
ti nugalėta, jei šiose Velykose 
trokštame keltis bent kiek 
didesniam savais darbais 
panašumui Kristaus veiklai. 
Privalome sąmoningai atsi
sakyti netikusių įpročių ir san
tykiuose su artimu atsižvelgti į 
jo nusiteikimus, jo jausmus. 
Tada tikrai velykiškai pajėg
sime įvairiopai pasilpusiam 
asmeniui teikti pagalbą. Be to
kios mūsų elgsenos velyki
niam gyvenimui neprisikels 
pasimetę jaunuoliai, pakrikę 
tėvai, mokytojai ir visi kiti. 

Savo veiklą remkime ar
timui atliktais naudingais dar
bais ir stenkimės vien nuveik
tais darbais, o ne pagyromis 
nužymėti savo buvimo pėd
sakus. Mes turime velykiškai 
išsiskirti iš iki šiol gyvenusių 
tarpo. 

Asmenybės Velykiškas 
p r i k ė l i m a s 

Kiekvieno žmogaus žmoniš
kumas — velykiškumas, o taip 
pat ir šėtoniškumas priklauso 
nuo žmogaus Aš, nuo kiekvie
no mūsų savitos asmenybės iš
ugdymo. Priklausomai nuo as
menybės išugdymo, žmogus 

pajėgia velykiškai - žmoniš
kai, ar pragariškai - nežmoniš
kai elgtis. Iš to kyla pasaulyje 
žemiškas rojus ar žemiškas 
pragaras. Dauguma žmonių 
savos asmenybės išugdymo 
laipsniu yra tų dviejų kraštuti
numų tarpe. Todėl, Velykų 
nuotaikų paskatinti, stenki
mės keltis stropesniam savos 
asmenybės žmoginimui. Žino
ma, tokią veiklą reikia pradėti 
nuo pat žmogaus užgimimo. 
Pilnos sveikatos sulaukimui, 
reikia žmogų stiprinti - nesu
gadinti dar jam negimus. Rei
kia naują gyvybę pradėti svei
kose aplinkybėse ir sveikose 
patalpose. Ne kitaip! Mūsų 
darbas yra didelis — veikla 
plati, jei norime susilaukti 
nemeluoto, ilgai užsitęsiančio 
sau ir artimui velykryčio. 

Velykiškai p r i s ikė lus io 
žmogaus savybės 

Velykiškai prisikėlęs, kitaip 
tariant, asmenybę pakan
kamai išugdęs, jausmais su
brendęs žmogus puošia žemę ir 
dangų, nes jis elgiasi taip, kaip 
tikras žmogus privalo elgtis. 
Svarbiausioji tokio žmogaus 
puošmena yra jo pajėgumas 
rūpintis kitais ir dalintis gėry
bėmis su artimu. Tos dvi savy
bės kiekvienam žmogui sutei
kia raktus į laimę, atidaro 
duris į sau ir artimui laimingą 
rytojų. 

Minėtai velykiško asmens 
yra šios septynios puošmenos: 

1. Pajėgumas perkęsti 
skriaudą - neteisybę nenusitei
kiant skriaudėjui atsilyginti 
blogu. 

2. Velykiškumas yra kantry
bė: tai noras atidėti dabartinį 
trumpalaikį malonumą įgiji
mui ilgalaikio gėrio. 

3. Asmenybės išugdymas 
yra ištvermingumas išeiti vie
šumon su gėrį žmonėms tei
kiančiu planu, nežiūrint labai 
didelio pasipriešinimo ir slo
pinimo net geriausių pastan
gų. 

4. Velykiškumas yra pajėgu
mas iškęsti nemalonumą, nu
galėjimą, ardymą ir trukdymą 
nesiskundžiant, nepalūžtant ir 
kito nekaltinant. 

5. Jausmais subrendimas 
yra kuklumas: tai pajėgumas 
suklydus pasakyti: — "Aš bu
vau neteisus"; o teisingu esant, 
atsisakymas girtis, girdi, "Ar 
a š t a ip n e s a k i a u " . 
Asmenybe subrendimas yra 
pajėgumas įvertinti padėtį, nu
tarti ir laikytis nutarimo. Be 
asmenybės žmogus per visą sa
vo gyvenimą tiria galimybes, 
keičia nusistatymą ir, paga
liau, nieko teigiamo nenuvei
kia. 

6. Velykiškumas yra įsigiji
mas pasitikėjimo, laikymasis 
duoto žodžio, gyvenimo sun
kenybių iškentimas. 

Velykiškai neprisikėlęs žmo
gus yra išsiblaškęs, sumišęs ir 
neorganizuotas. Tokio gyveni
mas yra rezginys neištesėtų 
pažadų, netikrų draugų, ne-

Klimavičienė. 

baigtų užsiėmimų ir niekada 
neįvykdytų gerų norų. 

7. Asmenybės išugdymas 
yra menas - mokėjimas gyven
ti taikoje su negalimomis pa
keisti aplinkybėmis. Tai drąsa 
pakeisti pakeistinus netiku
sius dalykus; tai išmintin
gumas skirti pakeičiamus da
lykus nuo pakeisti negalimų. 

Visi trokštame būti šitokiais 
velykiškai asmenybę išvysčiu
siais žmonėmis. Vien noro čia 
negana - reikia atitinkamų 
darbų - pas tangų savos 
asmenybės pagerinimui. 

K a i p gre ič iau 
suve lyk i škė t i 

Štai kaip reikia elgtis sie
kiant savos asmenybės (savo 
AŠ) išsiugdymo. 

1. Nusiteik būti laimingu. 
2. Išmok džiaugtis papras

tais dalykais. 
3. Kuo geriausiai išnaudok 

esamas aplinkybes. 
4. Atsimink, kad nė vienas 

visko neturi, kad kiekvienas 
neša savo kryžių. 

5. Per daug nesirūpink sa
vais reikalais. 

6. Daryk naudingus tave 
džiuginančius dalykus; pagel
bėk artimui jo varge. 

7. Nenusimink dėl tau daro
mų priekaištų; kol kitam gerai 
talkini, kol žmoniškai stiprini 
savo kūną, protą ir asmenybę 
— būk ramus, nes visiems ne
įtiksi. 

8. Būk sau žmogum ir nesi
leisk, kad kaimynai nustatytų 
tau gyvenimo būdą. 

9. Dirbk žmonijai naudin
gus darbus, kurie tave džiu
gina; saugokis prasiskolinimo 
— niekada nesiskolink sau 
vargo. 

10 Įsivaizduotus dalykus 
daug sunkiau pergyventi negu 
t ikruosius: saugok savo 
asmenybę nuo įsivaizduotų 
niekų. 

11. Asmenybė nekenčia nuo
dų, todėl nepuoselėk savyje 
nepasitenkinimo ir nuobo
dumo. 

12. Venk žmonių, kurie daro 
tave nelaimingu. \ 

Nuotr. M. Nagio 

13. Domėkis įvairiais daly
kais: piešk, rašyk, siuvinėk, 
ligoniams ir silpniesiems tal
kink; darbuokis sode, darže, 
darželyje; skaityk, melskis, 
dainuok, giedok; kultūrinėms 
draugijoms priklausyk, jų nau
dai darbuokis ir tik gerai, (ar
ba nieko), apie kaimynus kal
bėk. 

14. Nesigraužk dėl miru
siųjų, už juos pasimelsk ir sten
kis tęsti jų kūrybingus darbus. 
Negaišk laiko nuolat prisimin
damas savo pergyventus var
gus ir padarytas klaidas. Ne-
b ū k p r i s i r i š ė l i u p r i e 
menkniekių - nuolat užsiimk 
naudingu darbu sau ir ar
timui. 

15. Būk tikrai darbščiu 
žmogumi — toks neturi laiko 
būti nelaimingu. 

16. Nepaveskime savų dar
bų nei religijai, nei Tvėrėjui. 
J is suteikė žmogui jėgas būti 
žmonišku. Naudokimės Tvėrė
jo mums suteiktomis prie
monėmis savos ir artimo lai
mės padidinimui. Neleiskime 
visokiems kultistams galvoti 
už mus. Religija yra naudinga 
tik išmintingiems. J i kenkia 
pakvaišėliams, nes suteikia 
jiems apgaulingą saugumą. 
Tokie liaunasi galvoję ir lei
džiasi išnaudojami visokių 
religijos vardu veikiančių ap
gavikų. Asmenybe nesubren
dę paveda savo darbus ki
tiems, o patys palieka savo 
nesveikatoje vargti visą am
žių. 

I š v a d a . A s m e n y b ė s 
išugdymas yra žmogui bran
giausia vertybė. Ji užtikrina 
žmogui laimę ant žemės. Per 
žmonišką elgesį toks asmeny
be subrendėlis užsitikrina sau 
palaimą ir pas Tvėrėją. Šiose 
Velykose visi stenkimės keltis 
savos asmenybės pageri
nimui. Tai bus mūsų gy
venime atliktas pats svarbiau
sias darbas. Sėkmės visiems 
šioje svarbioje žmogaus gy
venime veikloje! 

Pas i ska i ty t i . Ernest R. 
Hilgard: Introduction to 
Psychology. Harcourt Brace J. 
Inc. 

lės, bus vieta rankdarbiams ir 
bibliotekai. 

A. a. kun. V. Puidokas buvo 
pamilęs Neringą ir ja rūpinosi 
iki paskutinių savo gyvenimo 
dienų. Jo lėšomis pas ta ty tas 
stovyklai paviljonas. Naujojo 
pastato dalį lėšų padengs jo 
palikimas Neringai. J a u gau
nama aukų šiam tikslui. 

Tradicinė Lietuvių diena 
šiais metais bus liepos 25 d. 

Vasaros metu norintieji poil
sio atostogų mielai priimami ir 
laukiami. Atostogauto jais rū
pinasi ir informacijų teikia ses. 
Arkadija. 

Rėmėjų sąskrydis — Vėlinės 
spalio 31 dieną. Meninei pro
gramai kviečiama rašytoja, ke
lias premijas laimėjusi, Birutė 
Pūkelevičiūtė. 

Posėdyje prisimintas seselių 
darbų rėmėjas ir centro valdy
bos narys a. a. Jonas Stoškus. 

Albina Lipčienė 
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MOŠŲ KOLONIJOSE 
Putnam, Conn. 

GELBĖKIM „ E G L U T Ę " 

Putnamo seselių rėmėjų 
centro valdybos posėdis vyko 
kovo 14 dieną vienuolijos cent
rinio namo bibliotekoje. Susi
rinko 21 asmuo aptarti įvai
rius re ikalus . Vienas iš 
svarbesnių — tai gelbėti sun
kiai, ekonomiškai sergančią 
„Eglutę". Vienintelis išeivijoj 
žurnaliukas lietuviukams be 
nuostolių nebeišsiverčia. Nors 
prenumerata pakelta iš 5 dol. į 
7 dol., jo išleidimui pritrūksta 
metams 2,000 dol. 

Skaitytojų skaičiui mažė
jant apie 100 kasmet, mažėja ir 
pajamos. Nežiūrintto, „Eglutė" 
siuntinėjama j kitus kraštus, jasi ne tik lietuviai, bet ir ame-

tus iki šešių. Po diskusijų abu 
pasiūlymai atmesti. 

Pasiūlyta ir nutarta pir
miausia prašyti paramos iš 
JAV LB Švietimo tarybos. Ieš
koti naujų skaitytojų, raginti 
senelius Kalėdų dovanai vai
kaičiams užsakyti Eglutę. Pra
šyti organizacinius vienetus 
suruošti po renginį, kur gali
ma, šiam tikslui. Tikimasi, kad 
atsiras geraširdžių, kaip ir vi
sada, kad „Eglutė" vėl sužaliuo
tų ir ateityje mūsų mažiukus 
džiugintų. 

KITI PLANAI 
Dvasinio atsinaujinimo 

centru vadinama seselių sody
ba su naujuoju pastatu naudo-

Antan ina Baieiš ienė, J u s t i n a s Žemait is ir Teodora Jakuba i -
tienė s e k a kultūrinę programą "Sodybos" pažmonyje. 

Nuotr. M. Nagio 

kur ekonominės sąlygos lietu
viams yra sunkesnės. Vien per
siuntimo išlaidos į užsienį, paš
to tarifams nuolat kylant, 
sudaro nemažas sumas. 

Susirūpinimas bent centro 
valdyboje didelis. Ieškota vi
sokių būdų „Eglutei" gelbėti. Iš
leidimui dabar metams reika
linga apie 12 tūkstančių dol. 
Paramos 1 tūkstantis gautas 
tik iš Lietuvių Fondo. Siūlyta 
pakelti prenumeratą ar suma
žinti numerių skaičių per me-

r i k i e č i a i . D v a s i n i a i 
susitelkimai vyksta savait
galiais. Lietuvių moterų reko
lekcijos labai gausios, vyrų — 
ne taip. 

Neringos jaunimo stovyklo
je tuoj po paskutinės stovyklos 
rugpiūčio pačiame gale prade
dama statyba. Iki šiol buvo 
naudojamasi stovyklai nu
pirktu pastatu valgyklai ir sa
lei. Pastatas senas ir jau griū
va, nebeatlaikydamas net 
remontų. Be valgyklos ir sa-

PASIRUOSTA 
RINKIMAMS l LB 

TARYBĄ IR SEIMĄ 

Gegužes 6 — 17 dienomis vi
sose LB apylinkėse renkami 
atstovai į X-tąją tarybą ir IV-
tąjį Lietuvių seimą. Pu tnamo 
apyl. rinkimų komisiją suda
ro: Juozas Tamašauskas , pir., 
Marija Ringienė i r Regina 
Taunienė — nariai. 

Šįmet 3 putnamiečiai pasiū
lyti kandidatais, r enkamais 
Connecticuto a p y g . į mi
n ė t u s p o s t u s . Į t a r y b ą : 
prof. dr. Česlovas Masaitis ir 
dr. Juozas Kriaučiūnas. Į sei
mą: prel. Vytautas Balčiūnas. 

Prof. Masaitis, tik antr i me
tai gyvenąs Thompsone prie 
Putnamo, žinomas moksli
niais darbais (pradėjo jau Lie
tuvoje) ir jų skelbimu, ypač 
mokslinėje spaudoje. J i s y r a 
veiklus visuomenininkas, ypač į 
ateitininkuose. Jo namuose i 
dažnokai savaitgaliais vyksta 
jaunų lietuvių šeimų (su vai
kais) iš visos Naujosios Angli
jos valstijų sueigos su diskusi-
j o m i s p a s a u l i n i a i s i r 
moraliniais klausimais. Dr. 
Kriaučiūnas, tik 4 meta i gyve
nąs Putname, yra vietos LB 
apyl. pirm., Connecticuto 
apyg. vald. narys, Alkos direk-
toriato narys, laikraščių bend
radarbis. Prel. Balčiūnas yra 
veiklus misijų vadovas ne tik 
šio krašto, bet ir kitų kontinen
tų lietuvių kolonijose. J is vi-
suomenininkas, knygų auto
rius. 

Kiti apyg. kandidatai yra : 
stud Linas Balsys, inž. Ignas 
Budrys, inž. Alfonsas Dzikas 
(dabartinės tarybos narys , Jur
gis Kisielius, Albina Lipčienė 
(apyg. vald. pirm. ir tarybos 
narė), Jūratė Vaitkutė, Vaiva 
Vėbraitė-Gustienė (prof., tary
bos vald. narė), dr. Petras Vi
leišis, Viktoras Vaitkus ir Ste
ponas Zabulis (tarybos narys). 
Kai kurie jų yra kandidata is i 
abu postus. 

Vietos ir visos apyg. rinkė
jai turės sunkumų parinkti bal
suojamą kandidatą, nes visi 
apyg. kandidatuoją yra veiklūs 
lietuviškuose darbuose, o rei
kia balsuoti už 5 į tarybą ir 4 į 
seimą. Visi lietuviai, nors ir ne
priklausą organizacijoms, pra
šomi balsuoti. 

J . Kr . 

iiiiiiimiimiiiiiiiimmimmiiiiiiiimiimi 
Sol. Praurime Ragiene 

dainuoja , 

Y R A Š A L I S 
14 skirtingų l i e tuv ių kompozi

torių dainos ir a r i j o » - g su s t y g i 
nio kvinteto palyda, 2 su klari-
ne to partija p a p i l d o m a ir 4 s u for
tepijono palyda ( B e r ž u i , berželiui. 
Gegutė . Dainos . M u z i k a ir g ė l ė s . 
Sof i jos malda. S k a m b a , s k a m b a 
kanklės . Nedvelk vė je l i . Y r a šal is . 
Mylėk lietuvį ir k i t o s ) . 

Diriguoja: A r ū n a s K a m i n s k a s . 
Plokšte les kaina s u pers iunt i 

m u — $8.85. Ul inois g y v . d a r pri
d e d a 48 et. Ulinois v a l s . mokesč io . 

U ž s a k y m u s s i ų s t i : D R A U G A S , 
4 5 4 5 W. 6 3 St . C h i c a g o , IL 60629 . 

mmiiimmiimmiiiiiiiiuiiinimiiir.mil 

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

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo. Juos grąžina tik iš anksto 
susitarus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų kainos 
prisiunčiamos gavus prašymą. 

-

Kai kuriuos vergus perka 
pinigais, kitus pagyrimais.. 
Nesvarbu kuo perkama. Ver
giška žymė yra ta , kad yra 
kaina ir už ją žmogų galima 
nupirkti. 

Ritskin 
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Kas žinoma 

APIE SOVIETŲ 
APSIGINK L AVIMĄ 

Jokia paslaptis, kad sovietų 
Brežnevas serga. Atvirai kal
bama, kad gegužės mėnesį jis 
gali atsistatydinti. Valstybės 
sekretorius Alexander Haig 

50,000 tankų, ir jų skaičius 
didinamas. Jau dabar, palygi
nus su Vakarų Europos jė
gomis, tankų skaičius yra 3:1 
sovietų naudai. Artilerijos turi 

yra išsireiškęs, jog būtų geriau, 20,000 vienetų. Didelė grėsmė 
jei Brežnevas dar galėtų išsi- jų tolimosios distancijos SS-20 
laikyti valdžioje. J is vienas iš 
tų, kuris ant savo kailio matė 
II pasaulinio karo žiaurumus 
ir naujo karo tikrai nenori. Vi
si kiti yra jau jaunesnės gene
racijos ir apie karą žino dau
giausia iš filmų ir knygų. 
Jiems ir Stalingradas, Lenin
grado blokada, žiemos speigai 
apkasuose ir kareivių maisto 
norma — sauja žirnių — vis
kas tik romantika, ne tikrovė. 
Jaunesni nei 37 metų karo iš 
viso nematė , neskai tan t 
AiĘganistano, kuris vyksta sve
timoj žemėj. 

Nežiūrint žiaurios patirties, 
sovietų sistema visomis išga
lėmis ruošiasi ne taikai išlai
kyti, bet karui, ir čia Brežne
vas nori ar nenori negali 
atsispirti. Jaučiama tik, kad jis 
stengiasi jį nudelsti. Gynybos 
sekretorius Caspa r Wein-
berger, matydamas tikrą pa
dėtį, apie sovietų apsiginklavi
mą amerikiečių visuomenei 
pateikė raportą, o Gynybos 
departamentas išleido atskirą 
knygą. Tokios rūšies leidinio, 
kur būtų viskas sudėta, kas yra 
žinoma apie galimo priešo 
karines jėgas, Amerikos isto
rijoj nėra buvę. Apie tą knygą 
jau buvo nemažai rašyta, dis
kutuota. Rimti amerikiečiai 
pripažino, kad tai nėra pro
paganda, nėra noras iš Kong
reso išprašyti daugiau lėšų 
ginklavimuisi, bet nemeluota 
tikrovė. 

REIKŠMINGA PAMOKA 
Aleksandras Solženicinas apie šios dienos padėtį 

raketos, kurių pernai turėjo 175 
Dabar jos permontuojamos, 
kiekvienas turės po šešias gal
vutes, vietoj anksčiau turėtų 
trijų. 

Amerika pirmauja nuo dvie
jų iki septynerių matų kai ku
riose technologijos šakose, 
mikroelektroninėj ir kompiu
terių srity. Sovietai stengiasi 
prisivyti, ir skirtumas metai iš 
metų mažėja. Čia daug pa
deda ir įvairūs biznieriai šio ir 
ne šio krašto, stengdamiesi ko
kiu nors būdu parduoti tai, ko 
sovietams labai reikia. Viskas 
daroma biznio naudai. "Toji 
trumparegystė vėliau skau
džiai atsilieps. Sovietams kaip 
tik labai trūksta žinių apie tam 
tikrus spindulių sukoneent- i 
ravimus, lazeriais vadinamus 
Spėjama, kad iki šio dešimt
mečio vidurio sovietai gaili ir 
apie šį naują išradimą žinoti 
viską. Spinduliai galės būti 
naudojami satelitams nutildy
ti arba pašalinti, o taip pat bus 
ginklas ir prieš gyvąją jėgą, 
kariuomenę. 

Vien tik karui ir ginklų 
gamybai sovietijoj veikia 135 
fabrikai, neskaitant to, kas 
gaminama ir veik visuose ki
tuose didesniuose ar pačiuose 
mažiausiuose fabrikuose. Kny
goj duotas planas ir aprašy
mas tankų dirbtuvės Nižny Ta-
gil mieste, apie 850 mylių nuo I da7gl"s7vietimrusTekistus"kgi 
Maskvos. Fabriko pastatų 
kompleksas daugiau 
dviejų mylių ilgio. 

negu 

Ištremtasis iš Sovietų impe
rijos garsus rusų rašytojas 
nobelininkas, davęs pasau
liui nemirtingą „Gulagų saly
ną", dabar gyvena Jungti
nėse Amerikos Valstybėse. 
Kartais jis reiškia savo 
nuomonę aktualiausiais pa
saulinės politikos reikalais. 
Tai visada yra aštri, bekomp-
romisinė padėties analizė, 
kuri neveda į nusivylimą, bet 
teikia vilčių. Čia pateikiama 
š.m. sausio mėn. A. Solženi-
cino nuomonė apie karo sto
vio įvedimą Lenkijoje. Plati 
komunizmo agresijos pano
rama perauga lenkų įvykius 
— ji pasaulinės reikšmės. 

Kuo svarbi reikšminga lenkų 
gruodžio mėnesio įvykių pamo
ka? Perpastaruosius65metusta 
pati pamoka duota pasauliui, 
vienur ryškiau, kitur blankiau 
bent 40 kartų. Ir pertuos vis us40 
kartų vakariečių i šmin t i s 
stengė&i tų pamokų nepastebė
ti, nesuvokti arba aiškinti jas 
iškreiptai. Dabar mes sulaukia
me įvairių padėties įvertinimų" 
.nuo naivaus nepasitenkinimo, 
kad Vakarams sugadintos kalė
dinės nuotaikos (tokį klausimą 
atsakyti man pasiūlė vienas 
anglų laikraštis), iki fantas
tiško samprotavimo, kad Lenki
joje susidarė karinė, Pietų 
Amerikos pobūdžio, junta, kurc 
išstūmusi apsilpusiąkom.parti
ją-

Kokia gi vaizduotė, imk tu 
man įsitvirtinusią komunistų 
partiją ir išstumk! Kas, kada ir 
kur partiją pajėgė išstumti? 

Nesudėtingiausias aiškini
mas — užsienio galia, „Krem
lius privertė Jaruzeiskį". Bet 
jeigu „Kremlius privertė" yra 
pakankamas reiškinio išaiški
nimas, tadair sovietinę armi j ąir 

Knyga buvo pradėta pla
nuoti pernai balandžio mėnesį 
po to, kai Amerikos žvalgyba 
surinktus duomenis pateikė 
NATO gynybos ministeriams. 
Ministeriai buvo nustebinti to
kiu detaliu raportu ir paragino 
Weinbergerį su sovietų ap
siginklavimu ir grėsme su
pažindinti visuomenę. Tą patį 
;ie žadėjo padaryti ir savo 
kraštuose. Jiems taip pat la
bai reikalinga savo kraštuose 
atsverti opozicijos ir visokių 
taikos šalininkų propagandą. 
Buvo sutarta, kas iš to raporto 
neturi būti viešai paskelbta, 
kas gali pakenkti gynybai, 
pvz. CIA reikalavo, kad kny
gose, brošiūrose nebūtų de
damos fotografijos iš satelitų ir 
nebūtų pateikta statistika. 
Nenorima, kad Maskva žino
tų, kiek žino Vakarų žvalgyba 
apie sovietų pasirengimus, tai 
viena, antra, kad negalėtų ži
noti, kaip ir iš kur tas žinias su
rinko. 

Knygoj, kuri vadinasi "So-
viet Military Power", duoti pie
šiniai, padaryti iš fotografijų, 
naujo sovietų 25,000 tonų 
povandeninio Typhoon laivo, 
ginkluoto raketomis; tikslus 
piešinys SS-20 raketų iššovi-
mo lizdo; naujo tanko T-8C 
brėžinys; kai kurių raketų 
smulkūs aprašymai. Pridėtuo
se žemėlapiuose nurodyta, kur 
trengti toms ir kitoms rake
toms paleisti lizdai, kariuo
menės išsidėstymas ir kitos in
formacijos. Duotas ir sąrašas 
karinių patarėjų, technikų ir 
kitų specialistų įvairiuose 
kraštuose; atskleidžiama, kaip 
sovietai visomis išgalėmis 
stengiasi pastatyti tokį lėktu
vą, kaip Amerikos AWACS, ir 
tolimosios distancjos bombo
nešį. Sužinome, kad sovietai 
per paskutiniuosius aštuone
rius metus kasmet pagamina 
po 1,000 kovos lėktuvų, dvigu
bai daugiau negu Amerika. 
Maskvos kumštis susideda iš 

Kitas dalykas, ypač prade- i 
tas diskutuoti neseniai, bran
duolinių ginklų užšaldymas, j 
vadinas pasižadėjimas dau- j 
giau jų negaminti. Jau vien tas 
faktas, kad jį pasiūlė sovietai, 
rodo, jog susilaikymas ne
gaminti būtų jiems, ne Vaka
rams, naudingas. Supran-

„privertė", — reiškia, jie nėra 
kalti? Tuo atveju ir visi mes, 

į sovietų pajungtieji žmonės, igi 
s nieko,,,dėti: visus mus t as pat 

Kremlius „privertė" dar nuo 
1918 metų—čekos teroru, sušau
dymais, baržų su žmonėmis 
skandinimais, koncentracijos 
lageriais su milijonais imtinių, 
gyventojų naikinimais tokiu 
mastu, kuris neturi precedento 
oasav'io istorijoje. Ir mes irgi 
objektyviai n.vTodymtaė, kac 

tama, kodėl pasiūlymą atmetė I .yr^''^-'je „/ .-: kims nonai 
•_ r» _j_;_:_i ::_ :_ • ran^tėsiišorei-:jėga:taišimtai ir Reagano administracija, 
NATO gynimo ministeriai. 
Kongrese tačiau yra įvairių 
nuomonių. Turi pagrindo, ku
rie tvirtina, jog abiejose pusė 
se branduolinių ginklų yra tiek. 
kad užtektų viso pasaulio gy-
vūnyją sunaikinti ne vieną, bet 
kelis kartus. Nesvarbu, kurie; 
pusėj tų apokaliptinių sprog
menų yra daugiau, jų visų vis-
vien nebus reikalo panaudoti 
Guodžiamasi dar tuo, kad šia 
realybę žino ir labiausiai apa 
kę fanatikai, norintieji už
kariauti pasaulį, ir gal pasku
tiniu atveju jų neišdrįs 
panaudoti, kaip II pasaulinio 
karo metu abiejose pusėse bu
vo paruošta nuodingų dujų, bet 
nė viena pusė neišdrįso jų 
pavartoti pirma. 

Kai kur sovietų apsigink
lavimas neprilygsta* Vaka
rams. Pvz. Amerika turi 13 lėk 
tuvnešių, kai sovietai vieną, o 
kitas dar tik baigiamas sta
tyti. Lėktuvnešiai tačiau gali 
būti jau nepatogus ginklas, per 
daug stambus taikinys ra 
ketoms. Vakarai taip pat turi 
geresnį prieštankinį ginklą ir 
radaro nepastebimas, žemai 
skrendančias raketas. Yra ir 
daugiau naujų išradimų, apie 
kuriuos nekalbama arba spau
dai duodamos netikros žinios, 
kad jomis negalėtų pasinaudo
ti tie, kuriems nereikia visko ži 
noti. 

Apskritai kalbant, realybė 
nėra labai žavi, ir visi įsitiki
nę, jog naujam karui kilus lai
mėtojų negalės būti, bus visi 
pralaimėtojais, jeigu iš viso po 
to dar bus galima gyventi. 

ikctančiųkarobelaisv iv įgavu
sių teisę siautėti svetimame 
krašte. Savaime aišku, komu
nizmas niekados nevengs pasi
remti svetima jėga—bet nedora 
ir savęs klaidinimas laikyti tai 
esminių įvykių išaiškinimu. Jei
gu komunizmas įsigalėjo Rusi
joje, Kuboje arba Etiopioje—tai 

reiškia, kad buvo toj šaly 
žmonių, pakankama i norinčių, 
kurie sutiko vykdyti budeliškas 
žiaurybes, o likusi tautos dalis 
nesugebėjo pasipriešinti. Ir 
kalti čia visi, išskyrus tuos, kurie 
bes'priešindami žuvo. 

„Kremlius privertė?" Taip. 
Bet kodėl gi Jaruzelskis, lenkų 
milicija ir lenkų armija — 
kodėl gi jie pakluso? Kaip gi 
šitaip s ta iga vykdytojų atsi
rado daugiau už pusmilijonį? 
Keturiasdešimties ankstesnių 
pamokų tarpe lenkiškoji pamo
ka juo ryškesnė, kad prieš mus 
yra ištisinė, vienos kilties 
tauta, kuri sujungta vienu reli
giniu ir taut iniu jausmu, — 
atrodo, neįmanoma jos suskal
dyti, — bet, š tai , tautoje atsi
randa reikalingas komunisti
nių vykdytojų kiekis. Ir tarp tų 
lenkų, kurie dabar taip rūstau
ja galbūt rasime net tokių, 
kurie 1945 metais naikino 
„Armiją Krajovvą". (Juk 1968 
metų Prahos aukų skaičiuje 
rasime nemažai tokių, kuria 
1945 metais steigė komunizmą 
ir tyčiojosi iš bėglių iš Sovietų 
Sąjungos). 

Štai ir pamoka XX amžiaus 
žmonijai pavojus — ne paski
ruose kraštuose, ne paskirose 
tautose, ne paskiruose valdo
vuose, bet pasauliniame komu
nizmo blogyje. Tas pavojus 
tame, kad jau 65 metus komu
nizmas pergalingai ir nesulai
komas žengia pasauliu — ir 
nėra tokios tautos Europoje, 
kur i n e b ū t ų pas i ruošus i 
parūpinti komunizmui reika
lingų budelių i r po to jam atsi
duoti. 

Dabart inė Vakarų Vokietija 
— ji j au parkrito prieš komu
nizmą, nereikia nė kviestis 
kadrų iš sovietinės Vokietijos. 
Kaip dabartinėje Prancūzijo
je? J a u nesislapsto milijoninė 
komunistų partija, kuri gar
sinasi parūpinusi kadrų. Tokių 
komunistinių darbuotojų, ir 
daugiau kaip kad lenkuose, 
yra Italijoje, Ispanijoje ir 
Didžiojoje Britanijoje. 

Tai nėra išaiškinimas, kad 
„Kremlius privertė", — iki šios 
dienos žmonija nėra pasiruošu
si suvokti antgamtišką, proto 
neaprėpiamą komunizmo blo
gį, kuris visad apgobia nelau 
kiamai, staiga. Ne ten grėsmė, 
kad „Kremlius privertė", bet 
kad visa žmonija dėl dvasinio 
silpnumo vergiškai sutinka 
gultis į komunistinį karstą. 
Šiandieną patogu reikšti pavė
luotas užuojautas Lenkijai ir 
kurstyti liepsningas viltis, kad 
lenkai nuversią jungą ir tuo 
būdu užkardys komunizmui 

kelią Europon — bet kodėl gi 
1946 metais Vakarų sąjun
gininkai nerūpestingai įmetė į 
komunizmo nasrus Lenkiją (ir 
Bulgariją, ir Rumuniją)? Argi 
t a i naujovė Afganis tano 
okupacija, ka i , pasiekęs 
valdžios viršūnę Trockis skel
bė, kad „kelias į Berlyną eina 
per Afganistaną", o Leninas 
savo programa Šveicarijoje 
1915 metais laikė revoliucinės 
armijos (tada dar nebuvusios) 
įsiveržimą Indijon! 

Tikrai, pasaulinis komuniz
mas visada yra išorinė galia 
kiekvienos valstybės atveju. 
Lenkų pamokoje tai itin ryš
ku, kad net Lenkijoj, kurioje 
tauta myli laisvę, sujungta 
laisvės siekio, vienalytė labiau 
už kitas Europoje — šitaip 
nutiko. Ir jokiame Vakarų 
Europos krašte neprisikaupė 
nė pasipriešinimo galių. Dėl to 
lenkų gruodis skamba Europai 
laidotuvių maršu, nes Europa 
nesuprato pavojaus, kuris jai 
pačiai gresia. 

Yra madinga migdytis, kad 
„komunizmo ideologija miru
si", kad ją ištiko katastrofa. O 
ta komunizmo ideologija dar 
pakankamai pajėgi pasiglemž
ti visą pasaulį, ir ji to siekia. 
Kartu su Brežnevu ir Jaruzels-
kiu už dabartinius įvykius 
Lenkijoje neša atsakomybę 
Den Siaopin, Pol Pot, Castro, 
Nikaragvos vadai, ir Marche ir 
taippat Berlinguer, ir Carillo, 
nors visi jie vaidina protes
tuojančius. Slegiančia eisena 
žengia per Lenkiją jų ideolo
gija — tikra jų ideologija! (Ir 
p ikta i protestuojant iems 
socialistams tai taikoma, juk 
tai jų artimos idėjos: juk kiek
vieno socializmo ideologija 
pagrįsta prievartiniais valsty
biniais veiksmais. Tai nėra 
atsitiktina: „Solidarumas" 
įkvėptas visai ne socializmo, 
bet krikščionybės). 

„Komunizmo ideologija 
mirė?" Kol ji numirs — ji 
suskubs dar sugriauti ir 
užvaldyti visus Vakarus ir jų 
kraujo prisisiurbti. Komu
nistinė ideologija — tai tokia 
nenatūrali metafizinė galia, 
kuri veikia lyg prieš fizikos, 
ekonomijos ir sociologijos dės
nius. Vietoj neišvengiamo jos 
sprogimo — ji pergali. Ji 
pergali dėl Vakarų silpnumo. 
Komunizmo ideologija galės 
pergyventi ir Sovietus, ir 
komunistinę Kiniją, — ant 
žemės planetos ji susiras dar 
kitų maistingų dirvų. 

Jau 65 metus Vakarai — 
kasmet, kas mėnesį — palen
kia savo svarstyklių lėkštes, 

"Draugo" premijuoto romano premijos įteikimo iškilr.-K 
pradedant. Iš kairės: jury komisijos pirmininkas poetas 
Balys Gaidžiūnas, iškilmių rengimo pirm. Milda Lenkaus
kienė ir jury komisijos sekretorius (skaito protokolą) Vacys 
Rociūnas. Nuotr. J . Gar lbs 

norėdami suklupti ir paklusti. 
Kelios europiečių generacijos 
džiūgavo komforte, kada tuo 
laiku Būgo rytuose žudė ir 
badu marino dešimtis mili
jonų žmonių. Panašiai ir 
šiandieną dvasiškai pasimetę 
Europos pacifistai skuba 
parmušti nuo kojų Jungtines 
Amerikos Valstybes, kurios 
galbūt ketina pasipriešinti. 
Europoje v iešpatauja ne 
pasi t ikėj imas savimi , bet 
pasitikėjimas stebuklu: sėkme 
miglotais pasitarimais su 
komunistais. 

Bet stebuklas nesiartina prie 
prarastų sielų. Juk niekada 
pasitarimai su komunistais 
nebuvo naudingi Vakarams, 
visada tai buvo pralaimė
jimas. (Tik dvi išimtys: Austri
jos nepriklausomybė — asme
niškas Chruščiovo mostas, ir 
branduoliniai bandymai ore — 
planetos apsauga). Visi pasi
tarimai — nuo 1922 metų 
Genuos, per Jaltą,Helsinkį, iki 
nūdienės Genevos — viską? 
b u v o u ž b a i g t a V a k a r ų 
pralaimėjimais ir komunistų 
laimėjimais. Bergždžia viltis 
laimėjimais ir dabar. Vakarų 
demokratijos abiem rankom 
įkibo į iliuziją. 

Ir socializmas nėra visa ko 
sprendimas, tai tiktai kita- tos 
pat ligos forma. 

Aišku, pavergtos tautos 
vienur ir kitur ruoš sukilimus, 
turės gal pergalių, apmokėt'.: 
kraujais, bet pasitikėjimas tuo 
būtų Vakarų lemtinga klaida, 
kaip tai klaida yra ir 'šian
dieną. Žmonijos viltys gali būti 
tik vystymasis iš vidaus: savo 
dvasios stiprinimas ir savo 
gyvenžiūros vertybių sukilni 

Paruošė J. G. 

Tai aklybė pasikrauti 
naudingais pasitarimais su 
kietasprandžiu priešininku, 
kada Vakarai silpni savo 
pagrinduose dėl trijų amžii; 
ekonominio Europos "ysty 
TOOSV. N ū d i e n e Vak -
visuomene, kaip ji dabar esar 
ti, — vis labiau vartotojiška, 
nusivylusi darbu, hedonistinė, 
su irstančios šeimos struktū
ra, narkomaniška, ateistinė ir 
terorizmo paraližuota — išsė 
mė savo gyvybines jėgas, 
prarado savo dvasinę sveika
tą ir šioje nūdienėje formoje ji 
negalės išlikti. 

JAUNIMAS TURI 
DAUGIAU JUDĖTI 

Jaunimo fizinis kūno išsi
vystymas menkėja. Tai patyrė 
ir naujokų priėmimo komisi
jos. Jauni suaugę yra mažiau 
ištvermingi negu buvo prieš 
ke)is dešimtmečius. Per kon
gresą Gente, Belgijoje, sporto 
gydytojai ir gimnastikos mo
kytojai pareiškė tuo reikalu su
sirūpinimą. Padidėjęs mūsų 
laikais gyvenimo komfortas 
yra priežastis, kad vaikai ma
žai juc?a, ypač miestų centruo
se, kur jaunimas mažai turi ga
limybės sportuoti. Taip buvo 
per kongresą įvairių sporte 
specialistų pareikšta ir tuo re.-
kalu kreiptasi j vyriausybę 
Švietimo ministerija prižadėjo 
į tai atkreipti dėmesį. Pareika-
Untfa mokyklose skM* ka?-
4 "*v v landa kai 
tirą - ic sąjungos - -
mėtyklę k a v ubus. 

Medicinine ir pedagoginė 
vaikų sporto priežiūra yra bū
tina, kad išvengtų vaikų per di 
delio raumenų įtempimo. Taip 
pat nurodyta į reikalą apsau
goti jsunimą nuo neigiamų di
džioje sporto įtakų. 

T. 

EPIZODAS PRIE 
ŠVENČIONIŲ 

ANSLAVS E G L I T I S 
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Tikroji laisvė yra branges
nė už auksą ir sidabrą. 

Savanarola 

Boti laisvam nuo Dievo yra 
blogiausios rūšies vergija. 

Bismarck 

— Dėkoju už gėles ir jūsų paslaugumą, — aš 
saite? pasakiau, — bet malonėkite jas tuoj pat išnešti. 
Tckie papuošimai kario kultui nepriklauso. 

Kazicsira nuleido galvą, negalėčiau tart i kodėl, 
j dėl nusivylimo ar dėl iššūkio, išėmė gėles iš indo, lauž-
. dama jų švelnius ūgius ir išėjo iš kambario, paiik-
; damas stiprų išnešamų gėlių aromatą. 

Dar nesuskubau nurimti, abejonių draskomas — 
; gel pe? gareiai riktelėjau ar buvau nepakankamai 
* MmtSnii, — o Kazimira jau beldėsi į m a n o kambario 

diiris. Ji pakvietė mane dalyvauti jos ir jos senelės 
vakarienėje, 

— Jeigu jau pagal politinę ir kar inę prievartą 
mes turime gyventi po vienu stogu, lenkų tradicijos 
reikalą' ?a bent kartą pasidalinti savo maistu su 
svečiu. 

Karinė prievarta ir lenkų tradicijos! 
— Dėkoju, — pasakiau labai šaltai , — bet latvių 

kario tradicija liepia jam liktis prie savo karo lauko 
virtuvės ir dalintis maistu su savo kareiviais. 

Kietas atkirtis paveikė. Kazimiros akys susiaurė
jo, jos lūpos susičiaupė. Netarus nė žodžio ji išėjo iš 
kambario. 

Aš nuėjau į arklidę prie savo žirgų. Buvau susi
erzinęs, pats ant savęs įsiutęs. Aš pasielgiau kaip 

nių pusmiestis pasidarė senamadiškos aristokratijos 
lizdu. Mergina mane žavėjo, bet galvos aš dar nepra
radau. Buvau tikras, kad tas švelnumas yra biauri 
veidmainybė sutriuškinti naivų leitenantą. Dabar 
žinojau, mūsų pirmasis susitikimas nebuvo pripuo
lamas. J i neturėjo jokių reikalų arklidėse, kurios buvo 
miesto pakrašty. Ji buvo patyrusi gundytoja. Ar 
tikrai ji generolo duktė? Abejotina. Ar buvo ji lenkų 
šnipė? Aišku. Nėra ir abejonių, kad ji turi ryšius su 
Krašto Armija. Galbūt jos šnipinėjimo apimtis ir dar 
platesnė? Jokiu būdu ji nepavergs manęs, kaip ji 
sudorojo seną kavalerijos meisterį arba mulkius iš 
Todto organizacijos ar priešlėktuvininkus! 

Tačiau aš buvau bejėgis išmesti ją iš savo minčių. 
Aš nutariau elgtis su ja mandagiau, jeigu ji ir vėl pri
eis prie manęs. 

Šito aš laukiau visą savaitę. Savaitgalyje ji 
surengė vakarėlį ir pakvietė mane. Ar ilgas jos kreipi 
mosi laukimas mane prierzino, ar jos būdas kalbėti, 

buvo visiškas privat'škumas. Kartą popiet aš nusi
rengiau ir išsitiesiau lovoje ir nugirdau senus laiptus 
girgždant. Tai nebuvo maro tarno kareivio sunku? 
žingsniai. Išskyrus jį, joks asmuo nėjo pas mane 
Sujaudintas baimėje laukiau, ir širdis smarkiai mu$ė 
kaip kūjus. Kas, po velnių, ateina? Mane geli nudėti 
Įtariau Kazimira. Aš negaliu stoti prieš ją išdidus, 
apsirengęs mano švaria uniforms. su .ošinančiomis 
insignijomis, su puikia šukuosena su blizgančiais 
auliniais batais. Aš gulėjau nuogas ant lovos! Vos 
suskubau užsitraukti antklodę, subildo į duris švel
nus bildesys. Turėčiau surikti: šalin' Ar panašiai. Bet 
gi kimiai ir prieš savo valia oasa&au: 

— Įeikite! 
Įėjo Kazimira. Ji buvo užsidėjusi etninę suknę. 

raudonai-mėlyną, ir gėlėtą skarele ant plono save 
kaklo. Abiem rankomis ji laikė molinį indą su 
žemuogėmis, padengtomis plakta grietinėle. 

— Pirmosios uogos. Mano senelė ta i atsiunčia 
tarytum tarp mūsų nieko nebuvo, supykdė, nuotaika jums — ji jaukiai pasakė 
mane pagavo, jos kvietimą aš atmečiau. 

— Jūs galite džiaugtis savo renginiu, — 
pasakiau, — iki vėlumos. Jūsų triukšmas man netruk
dys. Aš miegu kietai. 

Šį kartą ji atrodė sumišusi, net užgauta, o aš vėl 
vaikščiojau kambary visą vakarą iš kampo į kampą. 

Šnipė ar ne, jai vakarėlis tikra pramoga. O kas gi 
smerktina, jeigu ji šnipinėja lenkams? Nors šokiai 
karo metu buvo griežtai uždrausti, pirmame aukšte jie 
šoko mazurką taip gaivalingai, kad visas namas 
virpėjo. Kas nemokėjo šokti, tokį Kazimira mokė. Aš 
girdėjau jos egzaltuotą juoką išsiskiriantį iš bendrojo 
šurmulio. Aš galvojau, kokia gi ji gyva ir sumani 
renginio šeimininkė. Aš kovojau pats su savimi. Vėlai 
naktį aš nuėjau aplankyti pulkininką ir jo pasitenki
nimui gerai pasigėriau. 

Atrodė, Kazimiros atvejis pagaliau buvo baigtas. 
Popietėmis buvau laisvas. Jodinėjau. Daug laiko 

koks rusas, kurie vis bijo būti nunuodyti. Antraip gi leidau prie knygų, kurias skolinausi vietiniame kny-
— buvau senamadiškų romanų herojus, įveikęs savo gynė. Saulinausi. Pristūmęs lovą prie lango, gulėjau 
pagundą. Juk tai nėra mano kaltė, kad šis Svenčio- prieš saulę. Aukšti medžiai skyrė sodą nuo gatvės, 

Mano burna staiga išdžiūvo, lyg prasimušė 
smėlio. Šimtai a*":irčių šovė sroegenysna. Joks 
neatrodė tinkamas padėčiai. Kazimiera stovėjo kam
bario vidury mirksėdama juodomis blakstienomis, 
drovisi šypsodamasi, tikras nedrąsios kaimo 
merginos paveikslas, o aš, sutraiškytas kaip dienos 
šviesoj pagauta pelėda, sunkiai prakaitavau po šilta 
pūkine. Kokį mandagų ir tinkamą a t s a i n i a begalė
čiau šioj padėty sugauti? 

— Aš, aš alergiškas braškėms, — nuvapėjau kaip 
tiktai tai , ko nenorėjau ištarti. — Mane beria, kada aš 
jų pavalgau. 

Nekreipdama dėmesio į mano atkirtį, ji žengte
lėjo toliau ir pastatė indą su braškėmis ant mažo 
staliuko prie lovos. Aš ištiesiau ranką ketindamas 
paimti, bet susigriebiau, kad ranka yra nuoga, ir 
kietai užsigavau į stalą. Lengvas antikinis baldelis 
krūptelėjo, indas su uogomis paslydo ir krito ant 
grindų, išbarstęs uogas ir sutepęs kilimą grietine. 
Saldi Kazimiros šypsena pakito į paniekos grimasą. 

(Sus daugiau) 
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LIETUVIAI FLORIDOJE 
Miami, Fla. ros solistė Audronė Simonai-

tytė-Gaižiūnienė. Savo vienos 
va landos koncer to programą j i 
skyrė vien t ik lietuvių l iaudies 

Š iemet M i a m i žiemos k a i p ir da inoms ir l ietuvių kompozito-

P A S K A I T A 

nebuvo , i š skyrus keliolika die
nų, k a d a praūžė a u d r i n g a s 
š i au rė s vėjas , suva rę s visus į 
k a m b a r i u s . D a b a r tu r ime (jau 
3 sava i t e s ) net ikėtai a n k s t y v ą 
v a s a r ą . 

V ieną tokią ka r š to sekma
dienio popietę, kovo 14 d., rin
kosi l ie tuviai į savo klubą pa
k l a u s y t i visuomenei plačiai 
ž inomos advoka tės Marijos 
Šve ikausk ienės paska i tos . Klu
bo p i r m i n i n k a s prof. A. Liaug-
m i n a s supaž indino susir inku
s ius su prelegente, a tvykus i a 
su v y r u prof. A. Šveikausku. 

Lie tuvišku žodžiu ir gerais 
p a t a r i m a i s paska i t in inke už
k a r i a v o klausytojų dėmesį. Ad
voka te i tekdavo bendradar 
b iau t i su Lieetuvos konsulu A. 
Simučiu ir daug dirbt i teis
muose , ka r i au jan t su Sov. Tei
s i n g u m o m-jos va ld in inka is 
čia JAV. , kurie iš lietuvių pali
k imų savo g iminėms Lietuvo
je ėmė 35 proc. sau . Nega
n a t o , b y l a , a t s i r a d u s i 
Lietuvoje, užs i tęsdavo Teisin
g u m o m-joje, kur ir vėl iš pali
k imo n u b r a u k d a v o n e m a ž ą su-
m ą d o l e r i ų . D ė l t o k i o 
i šnaudoj imo prelegentė pa t a rė 
lietuvių pa l ik imus tva rky t i tik
tai oficialiu keliu, per Lietuvos 
konsu la tus Amerikoje, kurie 
tuojau užveda by las teismuo
se. 

P a s k a i t a buvo ak tua l i ir įdo
mi. Atski ra is a s m e n i š k a i s tes
t a m e n t o k laus imais čia pa t 
kreipėsi į advokatę , miela i pa
ta r ianč ią ka ip reikia dary t i . 
Klubo p i rmin inkas išreiškė pa
dėkos žodžius prelegentei ir pa
kvietė visus vakar ien iau t i . 

K O N C E R T A S 

Nors sekmadienio popietę, 
kovo 21 dieną, Miami apylin
kių l ietuviai turėjo suorgani
zuotas rekolekcijas, o Miami 
lietuvių daugelis p a t r a u k ė į 
operą, vis dėlto Liet. Am. Pil. 
k l uban privažiavo apie 150 
svečių. 

J a u n a , gražios sceninės iš
vaizdos pasirodė scenoje ope-

rių muzikai . P radedan t dai
nuoti , g a l i m a buvo pastebėti , 
jog solistė v i sa i laisvai jautės i 
scenoje, o j o s liaudies da ina ne
šė k lausytojus į toli paliktą tė
vynę. Pi rmoje dalyje Audronė 
Gaižiūnienė davė Oi k a s sodai 
—1. d., P a v a s a r i o dienelę — 
liet. 1. d. h a r m . St. Š imkaus , 
Kur bakūžė samano ta — muz. 
St. Š imkaus , Muzikantai a t -
groja — liet. 1. d. Solistės na tū
r a l u m a s ir jos lietuviškas nuo
š i rdumas buvo klausytojų 
dėkingai įver t int i pojimų aud
ra. 

Toliau buvo dainos: Va i gra
žu — muz. A . Kačanausko, Lie
tus lynoja — liet. liaud. d. 
h a r m . J . Tallat-Kelpšos, vie
n a m darže — muz. Tallat-Kelp
šos, ir Dobilėlis. Solistės lyri
nis s o p r a n a s parodė didelį 
balso pajėgumą ir ta ip pat j o s 
gilų muzikinį suprat imą bei ge
rą mokyklą. 

Trečioj d a l y girdėjome da i 
nas : Veronikos raudą i š op. P a 
skenduolė, muz. Baumilo, K u r 
lygios l ankos — liet. 1. d. h a r m . 
Ole. Oi, užkilokit vartelius — 
liet. 1. d. h a r m . Dvariono, N e 
t am kas — muz. Kavecko. K a i 
da inavo našlai tė lės raudą p r i e 
motinos kapo , Kelk motule, 
solistė j ausminga i i šgyvenda
ma, sugebėjo perduoti š iurpų 
vaizdą publ ikai . Tuomi parodė 
ta ip pat neabejotiną vaidybinį 
talentą. Publ ikos dėk ingumas 
buvo l aba i didelis, entuzias
t inga i ir i lga i plojant. 

Dėl š auksmų bis solistė nu
sileido ir bisui padainavo dv i 
Gudausk ienės da inas sode ir 
p i rmas is pa s ima tymas . 

Visą la iką lydėjo p i an inu 
akomponia torė Danutė Liaug-
minienė. 

Operos solistė Audronė Gai 
žiūnienė pal iko gilų įspūdį su
g r ą ž i n d a m a mus į tėvynės lau
kus ir t a k u s . 

K E R A M I K O S P A R O D A 

Graži, spalvinga, akis t r au 
k ian t i keramikos paroda. Maž
daug pusš imt is įvairių men i -

CLASSIFIED ADS 
M I S C E L L A N E O U S R E A L E S T A 1 S 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDAS, 4059 Archer Avenue 
Chlcago, UI. 60632. tel. 927-5986 

(Wt% 
L S S Vyr iaus ios Skaut in inkės pare igas kovo 28 d. 
Chicagoje įvykusioje iški lmingoje sueigoje 
perduodama kalba v.s. Irena Kerelienė. Už jos , 
dešinėje, s tov i sueigą vedusi buv. J A V Vidurio 
rajono v a d e i v ė j .v . s . A l d o n a Gasner ienė . Prezi
d i u m e iš k.: v.s.fil. S ig i tas Miknait is — LSS Tary
bos pirm., v . s . Malv ina Jonikienė — buv. LSS V S , 

v .s . J a n i n a Mikuta i t i enė — buv. L S S V S P , v.s . 
kun. J u o z a s V a i š n y s , S.J., — LSS Seseri jos kat. 
d v a s i o s v a d o v a s , L i e t u v o s genera l inė k o n s u l e s. 
Juzė Daužvard ienė , v.s.fi l . Danutė E iduk ienė — 
naujoji L S S Vyr. S k a u t i n i n k e , kun. P o v i l a s D i l y s 
— LSS ev. d v a s i o s v a d o v a s . 

Nuotr. J. Tamula ič io . 

n inkės Irenos Šimkienės rankų 
da rbo kūrinių. Ta i kruopštus 
da rba s , re ikalaujant is specia
l aus deginimo. Parodos s ta las 
puošniai a t rodė. Švelnių spal
vų paveiksla i ir lėkštės buvo iš
parduoti d a r prieš koncertą. 

reikalams, J . Krivis — vice-
pirm. ir O. Rinkienė vald. narė 
Lietuvių Fondo reik., E. Bogu-
tienė — vicepirm. ir J . Taoras 
vald. narys social iniams reik., 
A. Kliorienė **• vicepirm. ir 
vald. narės J. Pupelienė ir P. 

Gai la , kad paroda buvo lyg Seniūnienė kult. reik. 
m a ž a s pr iedas prie koncerto. Į kontrolės komisiją išrinkti: 
Tokių tikro meno kūrinių pa
roda galėtų sulaukti didesnio ir 
platesnio dėmesio 

P. Stanelis, P. Dalinis ir V. 
Vaškelis. 

Balandžio 24 d. St. Peters-
burge įvyks JAV LB Floridos 
a p y g a r d o s suvažiavimas . 

Balandžio 28 d. LB St. Pe-
tersburgo apylinkė ruočia ge
gužinę, į kurią kviečiami atsi
lankyt i visi lietuviai. 

Spalio 23 — 24 d. St. Peters-
burgo naujos J A V LB tary
bos suvaž iav imas . 

J. N. 
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M. A. i I M K U S 
INCOME TAX SERVIC£ 

NOTART PUBLIC 
4259 S. Maplewood, teL 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ Skvletimai, pUdoml 
PILIETYBES PRAŠYMAI Ir 

cltokio blankai. 
iHiinninninmnininuniiimmiiniiniui 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiii 
{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
ii mūsų sandelio. 

COSMOS PABCELS EXPBESS 
2561 W. 69th St , Chlcago, IL 60629 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
TeL — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
luiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiuiiiiiiiiniii 

ŠIMAITIS REALTY 
Rezidencinių ir pajaminių 

namų pardavimas 
Income Tas, Insurance, Notary PufoS* 
2951 West 6Srd St. —• TeL 436-7978 
6 9 » — > I P — Į * » • • — — * » ^ 6>s9jaa ̂  — ** •» " * * —— *** 

niniiiiiiiwmniini»minnnniiHimimi» 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 

N a m u pirkimas — Pard»vte«# 

INCOME TAX 
Notar ia taa — Vertimai 

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

6529 S. Kedzie Ave. — 77S-22SS 
uifiniiiiiiiiitimiiiuiHimiitiiMUuuiiitb 
• — • — 

2-jų butų po 5 kamb. mūr. namas. 
Valgomasis. Nauji kilimai. Alum. žie
miniai langai. Atskiri nauji gazu apšild. 
2 maš. garažas. 1 blokas iki St. Ad-
rian baž. ir autobuso. Tuojau galima 
užimti. Skambint 767-8159. 

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rusių grindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

> K » < » M « I H M H « l l 

Savininkas parduoda Brighton Parke, 
prie 43-čios ir Fairfield, mūrinį gazu 
apšild. 6 kamb. bungalo. 2 maš mūr. 
garažas. 1 blokas nuo bažn., mokyklų 
ir pagrindinio susisiekimo. 

Skambint — 927-1297 

• * • • • 

St. Petersburg, Fla. 
LB A P Y L I N K Ė S 

V E I K L A 

j . Narūne TAUTOS FONDO A U K O T O J A I 
METAIS 

(Tęsinys) 

1981 

LIETUVIAI AMERIKOS MOKSLINIO 
DARBO BARUOSE 

Amerikos išsišakojusiame moks
lo ir technikos gyvenime po ant
ro pasaulinio skaro lietuviai yra 
davę gražy įnašą. JŲ daugelis var
du su aprašomais darbais yra ma
tomi įvairiuose Amerikos profesi
niuose žurnaluose bei laikraščiuo
se. Vienas iš tokiu yra dr. Jonas 
Algis Žukas, žinomas muziko Jono 
ir Elenos Žukų, gyvenančiu New 
Yorke, sūnus. 

Šiais — 1982 m. leidykla Wi-
ley & Sons, New Yorke išleido 
knygą "Impact Dynamics". Ją 
redagavo, kaip koautorius, dr. Jo
nas A. Žukas. Knyga parašyta 5 
autorių, išleista liuksusiniai, di
delio formato, apie 450 puslapiu 
apimties. Ji susideda iš 11 dalių, 
kuriu 5 parašė dr. 2ukas užiman- . 
v. , ™ y , , , „ „ ir 1973 m. Tuscon universitete, 
cias 190 pussapių arba 4 3 % . Kny- . . . , , U J « « . ! i.„.-_ Z, i . r . i ' i J«. .VL Arizonoje, daktaro laipsni. 

Pažymėtina, kad dr. Žukas yra 

Dr . Algis Žukas 

L B St. Petersburgo apylinkė 
yra gyva ir veikli, nors ją su
daro beveik vieni pensininkai. 
Šiuo metu apylinkė turi 200 na
rių užsiregistravusių ir užsi
mokėjusių tautinio solidaru
m o m o k e s t į . K a d a n g i 
organizuota LB yra visuotinio 
pobūdžio ir atvira visiems lie
tuviams su plačios apimties 
veikla, t a i laukiama, kad dar 
daugiau įsijungt-tų j LB eiles 
pozitiviam darbui. T a m žings
niui padaryt i dabar yra labai 
gera proga J A V LB tarybos 
rinkimo metu. Balsavimo die
nomis bus gal ima užsiregis
truoti ir balsuoti už pasirink
t u s k a n d i d a t u s , r e n k a n t 
ats tovus į tarybą. Tuo būdu bū
tų parodomas lietuviško soli
darumo supra t imas ir kelias j 
vieningumą, kurio visi taip pa
s igendame. G a u s i a i daly
vaudami LB demokratiškuose 
r inkimuose išreiškiame didesnį 

pasitikėjimą renkamiesiems ir 
ne t sudarysime geresnį įspūdį 
kitiems g inan t pavergtos Lie
tuvos reikalus. Renkant tary
bą, bus renkami ir atstovai į 
P L B seimą. 

St. Petersburgo apylinkėje 
r inkimai įvyks gegužės 9 ir 16 
d. (sekmadienį) nuo 12 iki 5 
vai . p. p.Floridos Amerikos 
Lietuvių klubo patalpose. Apy
linkės r inkimų komisiją suda
ro: P. Stanel is , pirm., S. Salie-
nė, K. Saba l i s ir E. Slavinskas. 
Komisijos pirmininko tel. 367 
— 3610. 

LB Floridos apygarda rinks 
3 a ts tovus į tarybą. Kandida
tai: A. Kamiene , M. Šilkaitis, 
dr. H. Lukaševičius, A. Gudo-
nis ir Z. Strazdas . \ PLB seimą 

ga yra. Kaip mokslinio darbo 
kūrinys, pavaizduota daugeliu 
*. . ». . Į . , . c ,. oaskelbes daug mokslinio turinio 

diagramų, tabelių bei formulių. ^ ^ : &
 P . . 

Apie šią knygą gali autoritetui- f aipsmų profesiniuose zurna-
gai pasisakyti tos rūšies profesio- į w angažuojamas P«vest i * u -

iJj dainius seminarus, pvz. lyvy ir 
V * i, . . . taec 1980 m Los Angeles, Californijo- a ^ ^ į į , ^ g Gn»Ūmfkm, M. 

Dr. Žukas dirba nuo 1966 m. fc ir šiais metais Baltimoreje, S i l k a i t i s i r & Velbasis. Iš jų 
JAV armijos BalistiKos tyrimų Md., be to, neretai komandinio- b u s r e n k a m i 2 atstovai į sei-
'aboratorijos, kompiuterinės me- jamas tarnybos reikalais, be šio 
chanikos skyriuje (Aberdeen Pro- krašto, net ir Europon. $ m k o v 0 30 d. įvyko LB St. 
ving Ground Maryland) . Jis už Pažymėtina, kad dr . Žukas petersburgo apylinkės metinis 
IOIŲ pareigų ėjimą yra vyresnių- pagal savo įnašą mokslo lobynan S U S i n n k i m a s , kuriame buvo iš-

;y vertinamas ir už svarbių tyri- yra per kuklus. Jis, be įtempto n n k t a nauja valdyba LB už-
m ų rezultatus yra gavęs net pre- darbo, randa laiko savo mėgiamai dav in iams vykdyti. Nauja val-
zšdento J. Carterio raštišką pade- klasSkinei muzikai, lietuviškai dyba pareigomis pasiskirstė 
< a knygai bei lietuviškiems rengi-

T>r Žukas akademinį išsimoks- niams. 
- ->, yra gavęs Brooklyn, N.Y., Dr. 2ukas su žmona Ona ir 

•-. •--• to institute I 962 m. sūnum Vincuku gyvena prie B e 
laipsnį. Delaware imi- timorės, Md 

P o 20 dol .: K. Aleksandravičius, 
FL, V. M. Anelauskas, CA, L. Bab-
rickas, V. ir G. Bačinskas, IL, dr. S. ir 
A. Bačkis. D.C., St. Balčiūnas, FL, J. 
Baltrėnas, CA, H. Barčas, IL, K. A. 
Baumil. IL, W. O Beržinskas, MA, A. 
Biu-na*, NJ, J. Botyrius, NY, A. S. 
Briedis, IL, B. Brizgys, MI, Budrevi-
čiai, FL, A. ir J. Čereška, MA, A. ir K. 
Cesnavičius, NY, E. ir S. Cibas, MA, K. 
ir I. Civinskas, OH, J. ir E. Dirginčius, 
FL, Br. Dirsė, Kanada, J. ir K. Dočkus, 
IL, A. Dovydaitis, FL, kun. A. Dran
ginis. MD, B. A. Dūda, CA, R. ir P. 
Dūda, IL, B. ir S. Dunda. IL, kun. J. 
Gasiūnas. FL, J. Gimbutas, MA, dr. M. 
ir L. Griauzdė, IL, S. E. Grušas, FL, A. 
Gudaitis, IL, J. Hasselberg, NY, St. Iš-
linskienė, CT, K. ir D. Ivaška, MA, J. 
Juodgudis, IL, L. Jurskis, PA. Z. ir Ž. 
Jurys, NY, A. ir E Juška, MI, A. ir S. 
Kaluza. Kanada, J. Kasauskas, NJ,dr. 
P. Kazlas, AK, S. Kersnauskas, OH, J. 
ir O. Kirvaitis, IL, J. Klimaitis, OH, A. 
ir O. Kremeris, I L, A. Krulikienė, FL, 
M. Kupriene, IL, A. ir J. Lap.šys, MA, 
P. Leika. FL, V. ir A. Lelis, MI, B. ir P. 
Lukas. FL, B. ir V. Mačiūnai, N Y, E. 
Manomaitis. MA. K. Markus, N Y, P. 
Martinkus. MA, A. Mažeika, FL, O. 
Merkienė, MA, C.'ir V. Mitkus, IL, J. 
Mulokas, CA, B. Natkevičiūte, OH, G. 
Naujokaitis, NY. P. ir I. Navazelskis, 
MA. P. Neįmanąs, OH. M. Morkūnas, 
MA, J. ir R. Orentas, MI. P A . CA, S. ir 
L. Packauskas, MI, J. Paškus. FL, A. 
Paulioms, FL, J. Petkevičienė, OH, J. 
Petukonis. IA, A. l'etrutis, MD. kun. A. 
Račkauskas, NY, V. Ramonas, IL, gen. 
S. Raštikis, C A, K. ir S. Šakiai, CA, J. 
ir O. Seputai, MI, J. Sirusas, FL, J. 
Sirutis, N Y, L. Špokas, NY. D. Stan
kaitis ir K. Kuraitis. IL. J. Stra
vinskas, OH, A. Styra, OH, L. ir R. Šu
kys. MA, E. ir V. Sužiedėlis. MA, A. 
Švitra. TX, J. ir M. Uksas, CA, J. ir B. 
Vadopalas, IL, Y Vaitiekūnas, IL, A. 
Valaitis, OH, E. ir J. Valiukoniai, MD, 
S. ir O. Venckus. MA, I. ir J. Vilgalys, 
NY. K. ir I. Vilkas. CA, M. ir L. Virbic
kas, FL. J. ir K. Yirškus, FL, N. Ward. 
MI, A. Zenkus. MA, P. ir A. Žičkus, 
MA, A Žindžius. NJ, St. Ziupka, NY, 
K. ir O. Žygas, OH. 

17 dol . A. ir V. Staknys, NJ. 
16 do l . V. Kožica. IL. 

Po 15 dol.: A.G.S , CA, P. Babie 
kas, S. ir O. Bačkaitis, VA, A. Berno
tas. CT, L. V. Bichnevičius, IL, A. S. 
Bhudžius, MI, P. J. Bliudžius, MI, A. 
Devenienė. CA, P. Didelis, PA. M. ir G. 
Erčius, NY, P. A. Gaspariūnas, FL, K. 

Grannan, DC, R. K. Graudis, NJ, V'. 
Grigaitis, FL, dr. K. Jablonskis, IL, E. 
Jurgutienė, MI, L. ir E. Kačinskas, FL, 
I. Kamantauskienė, MD, Karitais, MA, 
J. S. Katilius, C A, G. Kaunas, CA, L. ir 
C. Kiliulis, MA, J. Kizys, IL, B. Kli
mas, OH, J. Landsbergis, NY, E. 
Legeckienė, IL, V. Mamaitis, FL.'P. ir 
M. Mariūnas, CT. L. Matonienė, CT, L. 
Mingėla. MI, A. A. Mitkevičius, CA, V. 
ir A. Osteika, MI, B. Paliulis, MA. G. ir I 
W. Radvenis, C A, N. Raišy tė, MI, J. 
Reinys, IL, K. Sapetka, CT, A. Šilei
kienė, MI, G. Špakauskienė, MI, O. ir 
E. Stanaitis, MN, J. Stapulionis, CT, 
V. Stimburys, OH. A. Strazdas, NJ, K. 
Vaiėeliūnienė, OH, E. Vainauskienė, 
N Y, V. ir S. Valiukas, CT, kun. J. Velu-
tis, IL, J. Witort, IL, A. ir L. Zapa-
rackas, MI, B. T. Žemaitaitis, CA, O. ir 
P. Žilinskas, OH, J. Žygas, OH. 

Po 14 dol.: L. Tamošaitis, NY, P. 
Zigmantas, OH. 

12 d o l . A. ir A. Petrauskas, F L 
Po 10 dol .: M. Abarius, MI, N. 

Abromas, IL, A. V. Abromavičius, MA, 
St. ir S. Adamonis, CA, V. Adomavi
čius, N J, A. ir J. Aidukas, CT, Ambra
ziejus, NY, J. O. Andrius, CA, V. Ano
ms, NY, I. Anužis, MI, A. Aniuiis, CA, 
A. Ašoklis, IL, V. Apeikis, CA, A. At-
kočamenė, MI, St. Augonis, MA, J. 
Augustas. OH, S. K. Aušrota, CA, Ed. 
ir V Austras, MA, V. Aviža, NY, K. 
Bačauskas, NY, J. ir R. Bagdonas, FL, 
J. Bagdžius, IL, H. Bajahs, CA, J. 
Balbotas, OH, D. Bakienė, MA, P. 
BaK įūnas, CA, B. B. Banaitis, MA, J. 
Banys, MA, J. M. Barniškis, OH, J. 
Bartkus, OH, J. Bartkus, FL, V. 
Bartuška, OH, V. G. Baukys, MI, J. 
Beinoris, CT, R. ir P. Binkovvski, MI. E. 
Blandytė. IL, P. O. Bložis, FL, A. A. 
Bliudžius, CA. M. Blynas, OH, A. 
Bortvikienė, FL, V. ir U. Bradūnas, 
CT, J. ir A. Brazauskas, CT, E. Bražiū 
menė, M I, A. ir M. Bružėnas, FL, E. 
Bublaitienė. NY. dr. VI. ir S. Bublys, 
MI, V. Budnikas, NJ. A. Budreckis, 
MA. V. Budrys, NJ. R. Bukauskas. 
MA, S. Bulgans, MI, R. J. Bulota, MI, 
1. ir E. Bumelis, FL, D. ir K.Burba, IL, 
A. Buškus, F L D. ir V. Butėnas, DC, F. 
Butkus, FL, kun. K. Butkus, FL, S. 
Carkauskaitė-VVilde, I L, G. V. Čepas, 
MA. H. Čepas, MA, F. Černius, IL, S. 
E. Čėsna, FL, E. Chmiehauskaitė, FL, 
K. Čiurlys, NJ, O. Dailydiene, OH, 

(Bus daugiau) 

Drąsiuosius laimė palaiko. 
Simonidas 

Master Plumbing 
ĮJomed, Booded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
les. KarSto vandens tankai. Flood con-
trol. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
elektra. Palikite pavardę ir telefoną — 
lietuviškai. 

SERAPINAS — 636-2960 

I*JO;OMOJAMA — FOR BENT 

IsNUOM. 6 kamb. apšild. butas Cicero-
Parkholme, vyresnio amž. žmonėms, 
be vaikų ir be gyvulikų. 250 dol. į 
men. Skamb. 668-5678 ar 863-1594; 
vakarais 668-5676. 

N O R I P I R K T I 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitua daiktus. I r iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauida. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Tele*. — WA 5-8063 

WANTED TO BUY LITHUANIAN 
CLUB EN CALIFORNIA 

Write to 
Miss D. Barkauskas, P.O. Box 35, 

Collegeville, Pa. 19426 

DĖMESIO! 

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

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

2346 W. 69 St , teL 776.1486 
4nnntimiinminiiinuiiiiinninmmm» 
iimiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiii 

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

Apdraustas perkraustymas 
{vairių atstumų 

T e i 376- 1882 arba 376-5996 
immumimiiiiiinimiiuiiiiimiuimum 

10% — 80% — 30% pigiau mokSsK 
u i apdraud* nu« ugnie* Ir automo
bilio pas m m 

F R A N K 2 A P 0 L I S 
3208% West 95th S t r ee t 

Telef. OA 4-8654 

KURIAM GALUI MOKĖTI 
D A U G I A U ? 

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 
AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE 

NUO $300 IKI $1,000 

Ui 1969 m. magistro laipsnį 

taip. M. Krasauskas — pirm.. 
A. Kamiene — I vicepirm., J . 
N a v a k a s — sekret., F. Zelba — 
iždin.. A. Gruzdys — vicepirm. 
ir A. Gudonis vald. narys poli-

Antanas Skėrys t in iams bei visuomeniniams 

MARQUETTE BUILDERS 
Mūsų s p e c i a l y b e s t a t y b a i r 

n a m ų p e r m o d e l i a v i m a s 
į rengiame 

V i r t u v e s — V o n i a s — P o i l s i o k a m b a r i u s 
Atliekame visus 

Cemento — Mūro — Medžio darbus 
3 3 3 2 Wes t 6 3 r d S t r e e t 

T e l . 4 3 6 - 1 9 0 0 arba 3 4 9 - 0 6 1 2 

AL SASNAUSKAS 

tniiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiimimiiiiiiiiiiiitn 

Lietuvos atsiminimai 
i 

Radijo valanda jau 40 metų tarnauja 
Nsw Jtrscy. New York ir Connecticut 
Uatuviamsl 

XMM iaatadlan} iŠ W 5 V D Stoties 
Naw York* nuo 8 lkl » vai. vakaro. 
»? » m«c- P U . Tmtppat klausykit** 
"afuMc of Llthuania" prorramoa kaa 
tr«£iadi»D4 nuo 6 05 iki 7:00 Tai. 
•aka.ro. i i Seton Hali Univoraltato ato-
ttoa. I* i FM (WSOU) 

Dirakt. DR. JOKCBAS STUKAS 
294 Suniit Driv* 

Watchaac N. J. 07M» 
Tai. — (201) 75S-MM 

UIIIIIUimillllHllllllllHIIIIHIIIIIIIHIIIIIIi 

Chrysler LeBaron Medalhon 
2-dr Coupe 

BALZEKAS MOTOR SALES 
CHRYSLER f> IMPERIAL 

PLYMOUTH • K CARS 
"U WILL LIKĘ US" 

4O30Arch»f — VI7-1515 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
HEIKALŪ 

Vizitinių kortelių naudojimaa yrt 
gražus paprotys. Biznieriai jas pie
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti grasias • & 
tinęs korteles. 

Kreipkitės į "Draugo" adminis* 
traciją visais panašiai! reikalais 
Būsite patenkinti mūsų ps>t*rnsri> 
mu. 

DENGIAME I R TAISOME 
VISŲ R t S I Ų STOGUS 

Už savo darbą jrarantuojame 
ir esame apdrausti . 

Skambinkite — 
ARVYDITI KIELAI 

TH.. 434-9655 arba 73*7-1717 

PACKAGE EXPRESS AGENOT 
MARIJA N O R E I K I E > « 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Labai pageidaujamos gero* raito* 

preke* Maistą* i i Europos sandelių 
SSOS W. ASth St.. Cbioa«o. Tūl. SOSSS 

Tel. WS-2787 

PLATINKITE "DRAUGĄ* 

įiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiifuiiiiiiiiiiiinusttntntt 
Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE.. 
nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių 
dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi
siems prieinamos. 

atnuHiiiuniiinmimiunnnmumniHm 
Remkite tuos btnueritis. ka

rte skelbiasi (Hera. "Drmaft". 

i 

http://?aka.ro


tos. 1942 m. iš valstijos ribų drau- džioje metiniame draugijos na-
gija išplaikė į federalinės platu- riu susirinkime direktorių tary-

Charles ir George Chaledinai sukakties proga rengiasi pjauti sukaktuvinį 
tortą. 

BATSIUVIO ŠONUS IŠUGDĖ MULTIMILIJONIERIŲ 
INSTITUCIJA 

Kazimieras Čeledinas po 65 m. darbo išėjo į poilsį 
BRONIUS VAŠKAITIS 

Apskaičiuojama, kad devynio
liktojo amžiaus pabaigoje Phila-
delphijoįe jau yra buvę apie 
1,500 lietuviu. Artėjant I-jam pa
sauliniam karui, jauni Lietuvos 
vyrai, norėdami išvengti ilgos, 
sunkios caro kariuomenės tarny
bos ir baisiu karo pasekmių, ga
lima sakyti, masiškai bėgo į 
Ameriką. Juos pasekė jaunos 
merginos- Dėl to 1915 m. Phila-
delphijoje jau gyveno apie 15.000 
lietuvių. 

Palikdami savo šeimos narius, 
draugus, mielus sodžius, jie su sa
vimi į šį kraštą neatsivežė moks
lu bei turtų, o tik didelę meilę 
tėvynei, gilų religingumą, arti
mųjų ilgesį ir sveiką galvoseną. 
Laikėsi kompaktiškoje masėje ir, 
padedant pačių sukurtoms para
pijoms, pašaliniams klubams, 
draugijoms, lietuviškiems laik
raščiams, jie iškeliavo amžiny
bėn, būdami dideli patriotai, o 
dauguma ir sąmoningai religin
gi. Nemaža jų palikuonių dalis se 

vo įsigyti bene pirmieji lietuvių 
namai, pavadinti Lietuvių tau
tiniu savišalpos klubu (vėliau 
jų buvo įsteigta dar 5). 

Paskolą išdavus, kasoje liko 
vos 300 dol. Su laiku, vadovau
jant pasišventusiems žmonėms, 
didėjo institucijos narių skaičius 
ir kapitalas. Po 20 metų jis jau 
siekė pusę milijono dol. Apie 
1920 m. narių tarpe įvyko dide
lis skilimas, labai daug prisidė
jęs prie draugijos finansinio au
gimo. Viena grupė norėjo iš
stumti vadovaujančius asmenis, 
o kita — juos išlaikyti užimtuose 
postuose. Visi Philadelphijos už
eigų laikytojai su nekilnojamo 
turto pardavėju Jonu Bravinsku 
priešakyje, pasitelkę gimines bei 
draugus, nupirko didelį skaičių 
akcijų. Nesnaudė ir antroji pu
sė, norėjusi dominuoti draugijoj. 
Stiprus tąsymasis tęsėsi apie 5 
metus. Dėl tos priežasties drau
gijos kapitalas priartėjo prie dvie
jų milijonų dol., kas anais lai-

mas — pasivadino Liberty Fede-
ral Savings and Loan Association. 
Suvažiavę tremtiniai po II-jo pa
saulinio karo ją rado miesto cent
re išnuomotose, gana skurdžiose, 
palyginus su dabartiniu moder
niu pastatu, krautuvės patalpose, 
su 8,000,000 dol. kapitalu. 

Susitaupę šiek tiek pinigų, nau
jieji ateiviai, su labai mažomis iš
imtis, kreipėsi į draugiją, pra
šydami paskolų namams pirkti. 
Tuo jos veikla buvo gerokai pa
gyvinta. Sustiprėję finansiškai, 
jie pradėjo nešti ir savo santau
pas. Draugija pradėta vadinti 
lietuvišku banku. Tačiau, laikui 
slenkant, ateiviai pasiskleidė vi
same mieste, o dalis atsidūrė net 
už Philadelphijos ribų. Tuo bū
du lietuvių ryšiai su banku su
silpnėjo. Vis dėlto ši institucija ir 
toliau remia mūsų užmojus: fi
nansuoja jos skelbiamas per Lie
tuvių bendruomenės balso radijo 
programas, stambokas sumas ski
ria Vasario 16-tos ir kitomis pro
gomis. Neseniai Jurgis Čeledinas 
(George Cheleden), naujasis di
rektorių tarybos pirmininkas, Lie
tuvių namų remonto reikalams 
iš savo kišenės įteikė 500 dol. 

bos pirmininku ir prezidentu bu-

Šia proga poilsiaujantiems Cele 
dinams norėtųsi palinkėti ra
maus gyvenimo, gero poilsio, 

' eiti tėvo pramintais takais ir ne
užmiršti savo kilmės žmonių. 

vo išrinktas sūnus Jurgis Čeledi- j geros sveikatos, o sūnui Jurgiui 
nas, kuris teisės mokslus yra bai 
gęs Temple universitete, o eko
nominius — Villanovos universi
tete. Norėtųsi dar pridėti, kad prie 
draugijos ugdymo nemažai prisi
dėjo ir Ona M. Celedinienė, ypač 
kai ji buvo pirmo skyriaus vice
pirmininkė. Visa šeima yra susi
pratę lietuviai. 

NUOSOVYBES OOOK 
APSKRITY 

Asesoriaus įstaiga paskelbė, 
kad Cook apskrity esančių nuo
savybių įvertinimas paaugo 
&.7<7c ir dabar jų vertė siekia 
18.4 bil. dolerių. 

kė tėvų pėdomis. įvairiomis pro- j į į į s buvo labai didelė pinigų su-
gomis su gailesčiu prisimename j m a . §įs įvykis rodo, kad laiks nuo 
jų reikšmingas darbus, šiuo me-liaj^o būna visuomenę išjudinan-
tu daugumoje likusius tik istori
jos lapuose. Bene geriausiai di
džiuosius gyvenimo sūkurius net 
iki šiol atlaikė mūsiškių anais 
laikais įsteigtos taupymo — sko
linimo draugijos, daug prisidė-

čių nesutarimų, turinčių ir geru 
pusių. Ir mes dabar labai dažnai 
dejuojame, o kartais net verkš
lename dėl mūsiškių skaldymosi. 
Jeigu būtų didelis sutarimas mū
sų veiksniuose, vargu ar šiandien 

jusios prie lietuviškos veiklos j turėtume tokius gražius veiklos 
rezultatus. Nesant lenktyniavi
mo, gyvenimas kažkaip apmirš
ta, darosi sustingęs. 

Su minėtu kapitalu draugiją 
užklupo 1930 m. ekonominės de
presijos laikotarpis, didžiulis ne
darbas. Finansinės institucijos 
pradėjo smarkiai bankrutuoti, 
nes skolininkai nebeįstengė grą
žinti paskolų. Tuo tarpu taupy
tojai, bijodami prarasti sunkiai 
uždirbus pinigus, nutarė atsi
imti santaupas. Šis įvykis skau-

puoselėjimo ir savųjų materiali
nio gyvenimo gerinimo. Vieną 
tokių turime ir Philadelphijoj. 

Kūrimosi istorija ir tikslas 
1901 m. susibėgęs nedidelis 

"gaspadoriškai" galvojančių lie
tuvių būrelis įsteigė pirmąją fi-
nasinę instituciją — First Lithu-
anian Building and Loan Asso
ciation, patvirtintą atitinkamų 
Pennsylvanijos valstijos įstaigų, 
Draugijoj gyvai reiškėsi plati Ce-
lidony giminė. Ji pradėta su 33 
nariais, nupirkusiais 82 akcijas 
už 76 dol. Steigėjų tikslas kilnus 
— sutelkti pinigų ir Philadelphi
joj įsigyti lietuviams namus, ku
riuose galima atlikti visus visuo
meninius ir tautinius reikalus: 
ruošti koncertus, draminius pa
statymus, minėjimus, atlikti vi
sokius nutarimus, o svarbiausia, 
kad juose susispietęs galėtų pasi- į ĘĮ*^ - - , d ž k ) j e į t r a u k ė , u ž t a r n a u . 

^ ^ T ^ ^ ^ f T ^ m o l v sumažėjo iki 500,000 dol. į tą poilsį. Direktorių tarybos jis 
buvo išrinktas Liberty Federal 
Savings and Loan Association 

Vadinasi, Lietuvių baikas labai 
sparčiai pradėjo augti, atidarius 
8 skyrius Philadelphijos prie
miesčiuose ir už jų ribų. Dabarti
nis kapitalas jau prašoko 
247,000,000 dol. Praėjusiais me
tais mūsų kolonija gana iškilmin
gai atšventė šios institucijos 80 
metų gražios veiklos sukaktį. Jos 
direktorių taryboje šiuo metu 
yra 6 lietuviai: Charles S- Chel-
den, George C. Cheleden, Char
les K. Gudėnas, Stanley F. Man-
kus, Jonas Stiklorius, jr., ir Edu-
ard C. Wayne. 

Kazimiero Čeledino vaidmuo 

Daugiausia sielos ir triūso 
taupymo — skolonimo instituci
jos veiklą plečiant įdėjo Kazimie
ras Čeledinas, gabus finansinin
kas, 65 m. išdirbęs vadovaujan
čiose pozicijose. Jo tėvas Phila
delphijoj turėjo batų krautuvę, 
kuri buvo kaimynų lietuvių susi
bėgimo vieta. 

Sūnui baigus gimnaziją, tė
vas sutiko jį leisti į Pensylvanni-
jos universitetą. Ten Kazimieras 
baigė mechaninės inžinerijos stu 
dijas bakalauro laipsniu- Įtaigau
jamas tuometinio draugijos prez. 
Stasio Vasikonio, sutiko ten dirb
ti ir visą savo gyvenimą pašven
tė tos institucijos labui. 

Įdomi detalė. Tarp 1918 —23 
m. tas jaunimas, kuris atvyko 
prieš karą, pradėjo kurti šeimas. 
Veik kiekviena jaunavedžių po
ra norėjo įsigyti nuosavus namus. 
Visi paskolų reikalais kreipėsi į 
lietuvių instituciją. Tačiau ji ne
turėjo pakankamai pinigų prašy
mams patenkinti. Tokiu atveju 
Vasikonis su Kazimieru, palikę 
klientą tėvo batų krautuvėje, 
bėgiodavo pas kaimynus lietu
vius siūlydami jiems pirkti ak-

dziai paliete ir lietuvių mstituci-i .. , . , . .v ,... , . . , La_-* ciias arba pasirašyti pasizadeii-ią. kuri, norėdama atiduoti m-i _.., ,. ' r ... ,. _. mus. Didelių pastangų dėka, sis 
vestuotus pinigus, turėjo spausti' , , , _ , ., . . J . 

> darbas būdavo sėkmingas ir Kazi-
i mieras neprisimena, kad bent 
j vienas prašytojas būtų buvęs at stumtas. 

skolininkus dėl paskolų, duotų 
daugiausiai namų pirkimui, grą
žinimo. Iš' to laiko yra užsilikę 
šiokio tokio kartėlio draugijai, 

Per kelerius metus dalimis vi-! Išvedęs taupymo — skolinimo 
si indėliai buvo išmokėti ir drau- > draugiją į plačiuosius vandenis, 

išplaukė į federalinį plotį. | Kazimieras Čeledinas šių metų 

I 

jaunimas. Tikėtasi, kad jauniems! H J o n ų s u m ažėjo 
Vėliau institucija vėl pradėjo fi-žmonėms esant krūvoje, bus ga

lima išvengti didelio mišrių ve-
dyby skaičiaus. Ir turime sutikti, 
kad tokių vedybų ano meto pir
mos kartos lietuviuose buvo ma-Į 
žiau, negu dabar. 

Sekančiais metais finansinės 
institucijos kapitalas jau prašo
ko 1,000 dol. Tačiau tai buvo per 
maža suma namų įsigijimui. To
dėl tais pačiais metais, išduodant 
vekselius su 4 proc. palūkano
mis (anais laikais tai buvo dide
lis nuošimtis), iš vietinių lietu
vių buvo pasiskolinta apie 2,000 
dol. Iš minėtų pinigų suteikus 
paskolą, piet. Philadelphijoj bu-

nansiškai klestėti. Buvo išgautas 
iš federalinės valdžios pažadas,; garbės pirmininku (Chairman 
kad visos santaupos bus apdraus- j Emeritus). Taip pat šių metų pra-

A. f A. ELVYRAI KARKLIENEI 
m i r u s , 

velionės vyrui JUOZUI KARKLJUI, sūnui RIMUI, 
motinai ROŽEI KRIAUČIŪNIENEI, seseriai VI
TAI ir broliui ROMUALDUI su šeimomis reiškia
me nuoširdžiausią užuojautą. 

ELZBIETA IR STASYS RUDŽIAI 
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A. f A. DR. BALIUI PALIOKUI 
m i r u s , 

reiškiame gilią užuojautą jo dukterims 
Indrei Tijūnelienei ir Austei Vygan-
tienei su šeimomis ir kartu liūdime. 

LIUCINA IR ALBERTO CHALMĖTOS 
AUKSĖ IR PETRAS KAUFMANAI 
GUSTAVAS IR GENĖ KAUFMANAI 

•"•'/ K • 

A. A. 
KAZIMIERA ZUBKIENĖ 

DAUIDATTĖ 

Gyveno Wash.ingto.ri, D.C. ir Springfield, m . Anks
čiau gyveno Chicago, IUinois. 

Mirė bal. 9 d., 1982 m., sulaukus 78 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 34 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Sigitas, marti Vi

da, duktė Vita ir žentas Benius Žemaičiai, 4 anūkai: Lin
as, Mirga ir Marga Zubkai, ir Darius Žemaitis, proanūkas 
Erikas Zubkus, kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Velionė buvo našlė a. a. prof. dr. Juozo Zubkaus. 
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioj, 2533 

W. 71 Street. Lankymo valandos pirmadienį nuo 5 iki 9 
vai. vak.; antradienį nuo 2 iki 9 vai. vak. 

Laidotuvės įvyks trečiad., bal. 14 d. Iš koplyčios 9 
v. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo par. bažny
čią, kurioje įvyks ged. pamaldos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių kapines. •» 

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

Nuliūdę: Sūnus, duktė, marti, žentas ir anūkai. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus, Tel. 476-2345. 

Ilgameciui Amerikos Lietuvių Tarybos 
Los Angeles skyriaus iždininkui 

KAZIMIERUI PRIŠMANTUI, 
o motinai okupuotoje Lietuvoje mirus, 
reiškiame gilia užuojauta. 

ALTO L.A. SKYRIAUS VALDYBA 
IR REVIZIJOS KOMISIJA 

Brangiąja tėvui 

A. + A. DR. BALIUI PALIOKUI 
m i r u s , 

dukrai AUSTEI VYGANTTENEI, jos vyrui DR. MIN
DAUGUI ir visiems ARTIMIESIEMS reiškia nuoširdžią 
užuojautą 

ILL. LIET. GYDYTOJŲ ir DANTŲ GYD. DR-JOS 
MOTERŲ PAGELBINIS VIENETAS 

B R O N I U S K V I K L Y S 

L I E T U V O S B A Ž N Y Č I O S 
i-mas tomas. Telšių Vyskupija 

Telšių vyskupija y ra 1-as tomas iš LIETUVOS BA2NYCIŲ se
rijos leidžiamų knygų. 

Leidinys gerai paruoštas. Talpina bažnyčių nuotraukas, o taip 
palikti ateities kartoms galimai tikresnį ir neiškreiptą mūsų bažnyčių 
ir kitų religinių pastatų vaizdą, kad ateities lietuvių kartos matytų, 
kiek daug meniškų religinių ir .architektūrinių vertybių Lietuvos žmo
nės amžių bėgyje savo Viešpaties garbei yra sukūrę"—tai kaip rašo 
autorius knyg>>s įvarbje. 

"Vienas pagrindinių šios knygos tikslų yra uždokumer.tuoti ir 
pat jų buvusių vadovų, darbininkų gyvų ar nužudytų, mirusių ar dar 
gyvenančių išeivijoje. Didelio formato, 400 pusi. Kieti viršeliai. Tekstą 
surinko DRAUGO spaustuvė. Spausdino MORKŪNO spaustuvė Išleido 
Amerikos Lietuvių Bibliotekos Leidykla. Kaina su persiuntimu $22.50. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 West 63rd St-} Chicago, IL 606S9 
Illinois gyventojai dar prideda SI 20 valstijos mokesčio. 

= ^ 
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Uoliam ir nuoširdžiam Kalifornijos Lietuvių Radijo 
Klubo nariui ir valandėlės rėmėjui bei talkininkui jos 
parengimuose 

A^f A. HERMANUI TUMUI mirus, 
jo žmonai prof. dr. ELENAI TUMTENEI, sūnui VY
DŪNUI ir marčiai gilią užuojautą reiškia 

KALIFORNIJOS LIETUVIŲ RADIJO 
KLUBO VALDYBA 

Dailininkei 
A f A. GENOVAITEI JOHNSTON, 

Anglijoje mirus, 
seserį MARIJĄ ir ANDRIŲ VAITKUS, jų dukras 
GRAŽINĄ ir ŽIVTLE su ŠEIMOMIS nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime. 

DR. ANTANAS IR ONA ČERŠKAI 

E U D F I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F? DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

) 4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 South Hermi tage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

A. f A, ALEKSANDRO KASNICKO 
mirties metines šv, Mišios bus atnašauja
mos Jėzuitų koplyčioj bal. 17 d., 10:30 v. r. 

Prašome VISŲ pasimelsti už mirusįjį. 
ŽMONA, SŪNUS, BROLIS 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Dir?* toriu Asociacijos Nariai 

STEPONAS C. LACK (LACKAVYICZ) ir S0N0S 
2424 W. 69th STRrTET Tel. R> public 7-1218 
11028 Southwest Hijęhroy, t*alos Hills, I1L TeL 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CAIJPORNIA AVEL Tel. LAfayette S-S572 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STRTET Tel. YArds 7-1911 

VASAITIS • BUTKŪS 
1446 SO. 50th A VE., CICERO, DLL. TeL OLympic 2-1003 

* 
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X Kun. Antanas Sabaliaus
kas, salezietis, anksčiau gyve
nęs netoli Chicagos Cedar Lake, 
Ind., o dabar Bostone, buvo pa
kviestas į Izraelį dalyvauti pa
minklinio medžio sodinime kun. 
B. Paukščiui, kuris nacių okupa
cijos metu Lietuvoje yra išgel
bėjęs daug žydų, pats rizikuo
damas savo gyvybe. Iš ten kun. 
A. Sabaliauskas atsiuntė redak
cijai ir savo pažįstamiems svei
kinimus. 

X Ses. Alfonsą Kačergytė, gy-
redagavo kun. Kazimieras Pnge- v e n a n t i g v . Kazimiero seserų 
vičius. Leidžia Liet. Kunigų vie- j vienuolyne Brighton Parke, yra 
nybė. Šio numerio mecenatai j p aguldyta Šv. Kryžiaus ligoni-
y ra dr. Juozas ir Aleksandra | n^e J a u ten įgulėjo dvi sa-
Kazickai. Vertimas iliustruotas | v a į t e s , bet dabar sveiksta ir ti-

X "Chronicte of the Catholic 
Church iii I i thuania" , 49 Nr., 
pasiekė 'Draugo - ' redakciją. Tai 
Kronikos vertimas į anglų kal
bą. Išleista šių metų vasario 
mėnesį. Išvertė Vita Matusaitis, 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 

pop. Jono Pauliaus II su vysk. 
L. Poviloniu nuotrauka, taip pat 
nuotrauka su Kauno kunigų se
minarijos auklėtiniais ir dėstyto
jais. Viršelyje įdėta bolševikų 
išniekinto bažnyčios altoriaus 
nuotrauka. 

x Marąuette Parko Balfo 5-to 
skyriaus valdyba kviečia visuo
tiną metinį narių ir prijaučian
čių susirinkimą, kuris vyks ba
landžio 18 d., 11:30 vai., tuoj po 
pamaldų švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos salėje. Bus centro 
valdybos pirm. M. Rudienės žo
dis, valdybos, revizijos komisi
jos pranešimai, naujos valdybos 
ir revizijos komisijos rinkimai. 

X švč. M. Marijos Gimimo 
parapijoje užsakai, prieš suku
riant šeimas, eina Raimundo 
Bertašiaus su Vida Pleiryte, R. 
Jokubausko su Vanda Kuraite 
ir Vytauto Jasinevičiaus su 
Rubia Petrai tvte . 

kiši šios savaitės pabaigoje grįž
ti namo. 

X P. Žumbakio laišką išspaus
dino "Chicago Tribūne" balan
džio 10 d. numery. Laiško auto
rius atkreipia dėmesį, kad tuo 
metu. kai Nikaragua kaltinama 
plėtimu revoliucijų, teroro, vis-

1 tiek bankai duoda jai paskolas. 
Siūlo kongresui atkreipti dėmesį 
į veikimą bankų, kurių parama 
finansuoja terorizmą. 

X Antininkai ruošia margu
čių ritinėjimą ateinantį sekma
dienį, balandžio 18 d., 2 vai. p. p. 
Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos salėje, Marąuette Parke. Vai
kai ir jų tėveliai kviečiami daly
vauti. Visi atsineša margučių 
ritinėjimui. 

x Izabelė Stončienė, Lietuvių 
Bendruomenės darbuotoja, po 
operacijos sveiksta Loretto ligo
ninėje. Tikisi greitai grįžti na
mo, nors dar gydytojo priežiū-

Detroito per j r o j e t u r e s n a m u o S e sustiprėti. 

Marąuette Parko lituanistines mokyklos mokinių choras, atlikęs LB Marąuette Parko apylinkės valdybos suruošto
se neprikl. atkūrimo iškilmėse meninę programą. Nuotr. Zigmo Degučio 

IŠ A R T I I R T O L I 
J, A. VALSTYBĖSE , — JAV LB Michigano apygar-

; doje j JAV LB dešimtąją tary-
— Tautos Fondo narių šuva bą kandidatuoja šie asmenys: 

žiavimas vyks šių metų gegužės; Saulius Anužis, 23 m.; tarnauto-
1 d. Kultūros Židinyje, Brock-! jas, Vytautas Kutkus, 65 m., 
lyne, N. Y. Suvažiavime bus! inžinierius, Algis Rugienius, 47 
Vliko atstovo, Tautos Fondo m., inžinierius, Jonas Urbonas, 
tarybos, valdybos, kontrolės ko-. 57 m., inžinierius. Į PLB šeštąjį 
misijos ir atstovybių praneši •: seimą kandidatuoja šie asme-
mai, naujos tarybos ir kontro-Įnys: Adolfas Darnusis, 73 m., 
lės komisijos rinkimai bei aptar-; profesorius, Vytautas Kutkus, 
ti naujų darbų planai ,65 m., inžinierius, Algis Rugie-

'nius, 47 m., inžinierius, Vytau
tas Petrulis, 52 m., tarnautojas, 
Jonas Urbonas, 57 
rius. 

m., inzmie-

ižd. Liną Milrulionį atsiuntė au 
ką su trumpu laiškučiu: "Dėko
jame už reklamą. Detroito Atei
tininkų užgavėnių baliaus pro
ga, pridedame 40 dol. auką". 
Visiems nuoširdus ačiū už savos 
spaudos vertinimą. 

X Ona ir Jonas Ruge'iai, May-
wood, UI., visuomenininkai, pra
tęsdami "Draugo" prenumeratą, 
atsiuntė 20 dol. auką lietuviš
kos spaudos paramai. O. ir J. 
Rugelius skelbiame garbės pre
numeratoriais, o už lietuviško 
žodžio vertinimą tariame ačiū. 

X Aniceta Stropienė, Chica
go, UI., dažnai mus paremia au
komis. Kartu su "Draugo"' pre
numeratos mokesčiu atsiuntė ir 
10 dol. auką. Labai ačiū. 

x Dalia Woss, FaxRiver Gro-
ve, 111., apsilankė 'T>rauge", 
įstojo nuolatiniu nariu į Lietu
viškos Knygos klubą ir įsigijo 
naujausių leidinių už didesnę 
sumą. 

x Adomas Viliušis, Genė Ba-
einskienė, iš Chicagos, atvyko į 
''Draugą" ir įsigijo naujausių 
leidinių. 

x Bronė išimukėnaitė, Grand 
Rapids, Mich., atsiuntė 15 dol. 

— Ateitininkų šeimos š\ 
Los Angeles, Calif.. bus balan
džio 18 d. 10:30 vai. šv. Mišios 
Šv. Kazimiero bažnyčioje, o po 
to viršutinėje parapijos salėje! — VTolė Elena Arbaitė, Los 
pobūvis ir pasivaišinimas. Vi- Angeles, Calif., praėjusiais me-
sus ateitininkus kviečia daly- j tais dėsčiusi prekybos mokslus 
vauti. Californijos universitete, perėjo 

— Liet. Bendruomenes Flori
dos apygardos metinis suvažia
vimas šaukiamas balandžio 24 
d. 1 vai. p. p. Lietuvių klubo sa
lėje, St. Petersburge. Bus įvai
rūs pranešimai, diskusijos dėl 
tolimesnės veiklos, apygardos 

Lagman galerijoje, 218 Old York 
Rd., JenkintovvTi, Pa. 

— Teresė Lipšienė, Lietuvių 
Moterų klubų federacijos Ham
burgo klubo pirmininkė, Vokie 
tijoje, buvo atvykusi į New Yor-
k?. ir davė pranešimą Moterų 
feieracijai apie savo veiklą 
Vokietijoje. Buvo apsistojusi 
Wcodhawen, N. Y., pas savo gi
mines, aplankė lietuviškas įstai
ga? ir susitiko su daugeliu lietu
vių. Ji jau išvyko atgal į Vo
kietiją. 

rudeninis vajus pasisekė labai 
gerai. Pirmininkas dėkojo savo 
valdybos nariams už malonų 
ir nuoširdų, bendradarbiavimą, 
ypač dėkojo Kostui Januškai už 
visokią pagalbą. 

Iždininkas pranešime minėjo 
daug skaičių, viską susumavus, 
praeitais metais aukų surinkta 
l l ^ r daugiau negu prieš metus. 

Revizijos komisijos pranešime 
K. Povilaitis pasidžiaugė tvar
kingu ir pavyzdingu knygų ir 
atskaitomybės vedimu. Praneši
mai buvo vienbalsiai susirinki
mo priimti. 

Slaptu balsavimu buvo išrink
ta ateinantiems veiklos metams 
valdyba. Į valdybą įėjo: S. Va-
nagūnas, B. Andriukaitis, G. 
Giedraitytė, K. Januška, J . Mac
kevičius, K. Rožanskas, E. Pajė-
dienė, J. Bagdžius, A. Repšienė, 
F. Sereičikas. Pusiau slaptu bal
savimu į kontrolės komisiją bu
vo išrinkti: J. Tamulis, K. Po-
vilatis ir J . Skeivys. 

Skyrių pranešimuose atstovai 

B ALFO 
METINIS SUSIRINKIMAS 

Verbų sekmadienį, balandžio 
4 d., šaulių namuose buvo Balfo 
Chicagos apskrities skyrių ats
tovų metinis susirinkimas. Nors 
Verbų sekmadienis nelabai pato
gus susirinkimams, bet susirin
ko netoli šimto atstovų iš pla
čios Chicagos apylinkių. Tai 
žmonės, kurie užmiršę savo rū
pesčius ir vargus, stengiasi pa
dėti vargan patekusiam broliui 
lietuviui. 

Susirinkimą pradėjo Balfo 
Chicagos apskrities pirminin
kas Stasys Vanagūnas. J i s pa
dėkojo atstovams už atvykimą. 
Į darbo prezidiumą pakvietė pir
mininkauti ilgametį Balfo dar
buotoją Kostą Bružą, sekreto
riauti — Birute Jasaitienę. 

Darbotvarkė, kaip paprastai 
metiniuose susirinkimuose, su
sideda iš apskrities valdybos 
metinės darbų apyskaitos, revi
zijos komisijos pranešimo, nau
jos valdybos rinkimų, ateities j kalbėjo apie savo atliktus dar-
darbų aptarimo. Susirinkimo | bus ir ateities planus. Vykusio-

ŠVEICARIJOJE 
— Dr. Albertas Gerutis, Lie

tuvos įgaliotas ministeris, buvo 
nuvažiavęs į Vokietiją ir svečia
vosi Vasario 16 gimnazijoje. 

Įdirbti j privačios industrijos j J i g p a r a š ę g j^etuvos diplo-
*uo šių metų pradžios į m&tUos istoriją. Yra aukotojų 

i e ina koordinatorės i kantraktų — • " • • - ^ Į g y<fcjetijaB j - Ą m i U i Ti-
pareigas g a r s i o j prekybos i r ^ j k a d & i s t o r i n i s v e i k a . 

įlas išeis greitu laiku. Veikalą 

valdybos ir kontrolės komisijos 
rinkimai. 6 vai. vak. toje pa
čioje salėje suvažiavimo daly
viams ir plačiajai visuor 
paskaitą tema "Lietuvių tėv 
je ir išeivijoje uždavi:;? ' ' , 
skaitys iš Chicagos atvykęs 
Bronius Kviklys, buv. "Drau-

už kalėdines korteles ir kalendo-1 go" redaktorius, „Lietuvos baž 
rių. Labai dėkojame už paramą j nyčių" serijinio veikalo auto 
savo dienraščiui. 

X Donius Remys, Clarendon 

rius. Kartu įvyks ir dabartinės 
kovojančios Lietuvos spaudos 

I bei dokumentinės medžiagos pa-

pramonės reklamų korporacijo. 
je "Dentsu". Prekybos magist
rės laipsnį Arbaitė įsigijo Hava
jų universitete Honolulu mieste 
ir jaunų moterų leidinyje buvo 
atžymėta kaip "iškili 1981 metų 
moteris" už profesinius pasieki
mus ir visuomeninę veiklą. IV-me 
Mokslo ir kūrybos simpoziume 
Chicagoie Violė Arbaitė skaitė 
paskaitą tema "JAV-bių ir So
vietų Sąjungos ekonominė pu
siausvyra". Violeta remia Ame
rikos Baltų Laisvės lygos idėją 

leidžia Tautos Fondas New 
Yorke. Dr. A. Gerutis pažadėjo 
savo didžiulį knygyną ir archy
vą atiduoti Vasario 16 gimnazi
jai, tik reikės tai pervežti iš 
Berno, Šveicarijos, į Vokietiją. 

CHICAGOS ŽINIOS 
LIPINUKAI 

AUTOMOBILIAMS 
Chicagos miestas išsiuntė 1.1 

buvo prisiminti ir pagerbti pra
eitais metais amžinybėn iškelia
vę Balfo veikėjai: Ona Zails-
kienė, Jonas Jasaitis ir Povilas 
Burneikis. 

Į susirinkimą atvyko ir Bal
fo centro valdybos pirmininkės 
Marija Rudienė. Ji buvo pa
kviesta į prezidiumą pasveikinti 
susirinkusius ir padaryti trum
pą pranešimą, jši nepaprastos 
energijos moteris — t a i Dievo 
dovana vargstančiam lietuviui. 
Ji ne tik savo laisvalaikį, bet ir 
visą savo ir savo šeimos gyve
nimą yra paaukojusi Balfui. 

Trumpame, b e t išsamiame 
pranešime centro valdybos pir
mininkė Marija Rudienė supa
žindino susirinkusius su keletu 
centro valdybos rūpesčių bei 
darbų. Šelpiamųjų skaičius di
dėja. Lenkijoje gyvenantiems 
lietuviams buvo siunčiami rūbai, 
jau metai laiko pradėta siųsti 
maisto siuntinėliai, nes žmonės 
ten badauja. Lenkijoje labai 
trūksta muilo ir muilo miltelių. 
Siuntiniai į Lenkiją siunčiami 
Balfo vardu, ir žmonės tenai ge
rai žino, kas y ra Balfas. Pra

šė diskusijose Balfo darbuotojai 
sprendė įvairius klausimus, pla
navo ateinančių metų veiklą. 

Šiais metais Balfo metinis pik
nikas vyks liepos 18 d., sekma
dienį, Jaunimo centre. Visi Bal
fo skyriai rengiasi, kad pikni
kas ir rudens vajus sėkmingai 
praeitų, kad kuo daugiau lėšų 
būtų surinkta vargstančiam bro
liui lietuviui padėti. 

Plačios Chicagos apylinkių 
lietuviška visuomenė yra prašo
ma prisidėti prie Balfo darbų ir 
juos remti. 

Birutė Jasaitienė 

Malda yra ryto raktas ir vaka
ro užraktas. 

M. Gandhi 

Advokatas JONAS GIBAIT!S 
6247 So. Kedzie Avenue 
Chicago, Illinois 60629 

Tel . — 776-8700 
Darbo vai. nuo S Iki 7 vai. vak. 

šeštad. 9 vai. r. iki 1 vai. d. 
-> B <Į» = 

ir planuoja artimoje ateityje į milijoną formų automobilistams, į šė žmonių daugiau aukoti Balfui 
aktyviau į šią akciją įsijungti, 

— Mečys šilkaitis su žmona, 

dol 
x Juozas Baužys, 

UI., visuomenininkas, 
Bublys, Delroy Beach. 
siuntė po 6 dci. aukų. 

Hills, Dl, pratęsdamas "Drau- ^ ^ ^ e k s T > o n a t a i , a u pa_ 
go '̂ prenurneratą^atsiunte ir 10 g i e k ė r e n g ė j u s P o p a s k a į t o s PLB vaidybos narys, iŠ Floridos 

buvo atvykęs į Californiją ap
lankyti sūnaus šeimos, kuri čia 
yra pastoviai apsigyvenusi. Ta 
proga plačiau pasidairė po vi 

auką. Nuoširdus ačiū. 
X Vincas Žebertavicius, Det-

St. 
Cnicago, 

Vladas j r o į t , Mich., P r . Karalius, 
Fla., at- Crobc, USVI, M. Dambrauskas, 
Antanas prescott, Ariz., J. ir B. Lanku-

Zaparackas. Royal Oak, Mich., j tįs, Landsdale, Pa., B. Stankus, 
E. Petkevi-
Conn., Čes

lovą Gudelis. Hinsdale, UI., už
sisakė naujausių leidinių už di
desnes sumas. 

Stefa Daukša, Cicero, UI., — po 
5 dol. Visiems labai ačiū. 

X A. a Dr. Zenono Danilevi
čiaus vienerių metų nnrties su
kaktį minint, šv. Mišios bus at
našaujamos balandžio 15 d., 
7:30 vai. ry to Švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčioje Marąuette 
Parke. šeima 

(pr.) . 

X Važiuojame į Sunny Hills, 
Florida, bal. 30—geg. 3 d. ir 
geg. 14—17 d. Skambinkit Ma
riui Kielai tel. 737-1717. (sk.) 

X Mažeika-Evans laidotuvių 
direktoriai vėl patarnauja lietu
viams naujoje vietoje — 2424 W. 
69 St. (Lithuanian Plaza Court). 
Tel. 737-8600. (sk.). 

X St. Casimir Memorials, Inc., 
3914 W. 111 St. (1 blokas nuo 
6v. Kazimiero kapinių), tetef. 
233-6335, seniausia lietuvių pa
minklų bendrovė ir dirbtuvė. Di
džiausias pasirinkimas. Nelso
nas ir Dūlys savininkai, (sk.). 

x l ie tuvių Fondo Fed. Kre
dito Kooperatyvas moka aukš
tesnius procentus už indėlius 
kaip bankai ar taupymo b-vės. 
Kiekviena sąskaita yra apdraus
t a iki 100,000 dol. Kooperatyvas 
a t idarytas trečiadieniais nuo 
1 2 - 6 v., šeštadieniais nuo 10-12 
vai. L.F. patalpose tel. 737-2110, 
sekmadieniais nuo 1 0 - 1 v. Jau
nimo Centre. (sk.) 

Santa Clara, Cal. 
čius, VVethersf ield, 

v į ^ 

moterų sekstetas, vadovauja
mas Gražinos Jezukaitienėp. pa
dainuos keletą dainų. Suvažia
vimą ruošia apygardos valdyba, 
vadovaujama pirmininko Kazio 
Gimžausko. Visuomenė kviečia
ma dalyvauti. 

— Laisvės Žiburio pavasari
nis koncertas rengiamas balan
džio 17 d. Programą atliks To
ronto vyrų choras "Varpas", 

x Antanas Beniušis, Hudson.! vadovaujamas sol. Vacio Veri-
N. H., atsiuntė 10 dol. auką; kaičio. 
"Draugo" paramai ir nusiskundė į M H 
labai blogu pašto patarnavimu.' *' •-• " ; 

Labai ačiū už auką. Dėl "Drau
go" blogo pristatymo parašėme 
paštui skundą. 

X Irene Karoblis, Vv'isconsin, 
Rapids, Wisc., Alex Kaselis, 
Bricktovvn, N. J., Bronius Stei-
kūnas, Miami Beach, Fla., pra
tęsdami "Draugo" prenumera
tas pridėjo po 7 dol. aukų. Nuo
širdus ačiū. 

X Lietuvių Respublikonų Dl. 
Lygos metinis atžymėjimų ban
ketas įvyks šeštadienį, balandžio 

117 d., 7:30 vai. vak. Lietuvių 
I Tautiniuose namuose. Dalyvaus 
j ir bus atitinkamais atžymėji-
mais pagerbti lietuviams nusi
pelnę: Jack Burgess — lietuvių 
kilmės specialus asistentas prez. 
R. Reaganui, kongresmanas 
Henry Hyde, BĮ. atstovė Judy 
Topinka, Ted Trasko ir kiti. 
Bus įdomi meninė programa, 
vakarienė ir šokiai. Visuomenė 
maloniai kviečiama dalyvauti. 
Rezervacijoms kreiptis į A. Mi-
lūną, tel. 964-S818, arba krei
piantis į kitus lygos narius. 

(pr.). 

gus, su )LB-nės veikėjais pasi
dalino visuomeniniais Floridos 
ir Californijos rūpesčiais. 

— Skulptorė Elena Kepalaitė 
dalyvauja kolektyvinėje parodo
je Philadelphijoje, Pa. Paroda 
tęsis iki balandžio 30 d. ir yra 

j kurie, įmokėję atitinkamą mo
kestį, gaus lipinukus pritvirtinti 
ant automobilio lango. Siunčiant 
paštu tą formą ir čekį, bus gauti 
lipinukai prieš liepos 15 d., ka
da juos visi turi įsigyti. R.eikia 
formą su čekiu išsiųsti prieš 

d u n ° r 4 ^ e ^ o s ^ r _ a š t r i a n k ė | g « § ^ ^ 3 1 d-> *•*• b u s S a u t i 

buv. kėdainiškius mokslo drau-1 lipinukai laiku. 
TIKRINA MERE 

Mokesčių įstaiga paprašė gu
bernatoriaus J. Thompsono ir 
merės J. Byrne kompanijos fon
dų finansinių dokumentų, ku
riuos pasiryžo patikrinti. 

ĮSISKOLINO ILLINOIS 
Illinois valstija įsiskolinusi 

federalinei vyriausybei 1,667 mi
lijonų dolerių. Pinigai buvo sko
linami mokėti šalpą bedarbiams 
nuo pat 1975 m. 

MIRTINA NELAIME 
Buvo užmušta F. Gatės, 13 m. 

Bolingbrook mergaitė, kai jos 
sesuo atbulu automobiliu trenkė 
į stambią atmatų dėžę ir ją už
vertė ant tos mergaitės. 

Sol. Margarita Momkiene, ak anuojant muz. Alvydui Vasaičiui, dainuoja 
Putnamo seselių rėmėjų vakarienėje Jaunimo centre. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

PRAEITIES 
PUSLAPIUOSE 

Balandžio 13 d. 

1605 m., mirus Boris Gudo-
nov, jo sūnus Teodoras U tapo 
Rusijos caru. 

1948 m. buvo perrašyta Ru
munijos konstitucija pagal so
vietinį modelį. 

1961 m. Jungtinių Tautų Ge
neralinė Asamblėja pasmerkė 
Pietų Afrikos rasinės segregaci
jos politiką. 

1973 m. arkivyskupas Maka-
rios buvo pašalintas iš ortodok
sų dvasininkijos tarpo už Kipro 
prezidento pareigų užėmimą. 

gerų, švarių, dėvėtų rūbų, nes 
jų trūksta. Balfo veikla nesiau-
rėja, bet plečiasi, per paskuti
nius devynerius metus buvo įs
teigti šeši nauji skyriai. 

Apskrities pirmininkas St. 
Vanagūnas savo pranešime ap
tarė praeitų metų bėgyje atlik
tus valdybos darbus, pasidžiau
gė pasiektais pasisekimais. Jis 
pristatė Balfo seime Detroite 
išrinktus tris naujus direkto
rius iš Chicagos, būtent Aldoną 
Grinienę, Birutę Jasaitienę ir 
Stasį Vanagūną, taip pat į ak
tyvią Balfo veiklą grįžo išrink
tas direktorium Vytautas Kas-
niūnas. 

Chicagos apskritis metų bėgy
je turėjo vienuolika užprotoko
luotų didesnių pasireiškimų. Du 
didesnieji — t a i Balfo metinis 
piknikas, vykęs Jaunimo centre, 
ir rudens vajus. Rudens vajų 
jau penkeri metai iš eilės glo
boja Midland Savin gs banko 
direktorius F rank Žiogas. Dėko
jo už pagalbą Balfui. Balfui di
džiausi pajamų šaltiniai yra 
metinis piknikas ir rudens va
jus. Praeitų metų piknikas ir 

KiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiniiiuimHffimpu) 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

2649 W. 63rd Street 
Chicago, 111. 60629 

Tel. 776-5162 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Šeštad. 9—12 vai. 
ir pagal susitarimą 
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LEONAS BALTRUS, 
tenoras 

Jo įdainotoje plokštelėje yra 
garsių lietuvių kompozitorių 
kaip Šimkaus, Tallat-Kelpšos ir 
Dvariono kūriniai: Kur bakūžė 
samanota, Ne margi sakalėliai, 
Žvaigždutė, Liepė tėvelis. Be to, 
Puccini-La Boheme, Madam But-
terfly, Verdi-Rigoletto, Donizet-
ti-L'Elisir dVAmore i r kiti. 

Kaina su persiuntimu $8.95 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 1,51,5 W. 6Srd St. 
Chicago, IL 60629 
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= Ką t ik išėjo iš spaudos MARIJOS AUKŠTAITIS £ 
S autobiografija: = 

1 "NUBANGAVĘ KŪDIKYSTES DIENOS" | 
i čia autorė atidengia įdomiai menišką ir drauge šiur- = 
I pią realybę, kurią ji ir jos šeima, išgyveno anų laikų sis- 1 
5 temoje. 5 

= Knyga turi 233 pel., kaina su persiuntimu 8 dol. = 
I Užsakymus siųsti: = 
Ę "DRAUGAS" 1,51,5 W. 6Srd Street \ 
I Chicago, IL 60629 = 
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