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Štai kokia sovietinė 
tikėjimo laisvė 

, (Tęsinys) 
Niekur turbūt pasaulyje tiek 

nekalbama apie visokias lais
ves, kaip Sovietų Sąjungoje, ir 
niekur jos taip grubiai nepa-
žeidinėjamos, kaip toje pačioje 
Sąjungoje. L. Boerne yra 
pasakęs: „Nėra žmogaus, 
kuris nemylėtų laisvės, tik tei
s i n g a s i s j o s r e i k a l a u j a 
visiems, o neteisingasis — tik 
sau pačiam". Visas pasaulis 
religijos laisvę supranta taip: 
nori — tikėk, nenori — neti
kėk. Tuo pačiu esi nevaržo
mas atlikti visa, kas yra su
siję su tikėjimo praktikavimu 
ar jo nepraktikavimu. Pas 
mus sąžinės laisvė aiš
kinama, jog „pagal proleta
rinį - marksistinį sąžinės lais
ves supratimą ateizmo laisvė 
yra laisvė kiekvienam pilie
čiui išsivaduoti iš religinių 
iliuzijų, išsiugdyti mokslinę -
marksistinę pasaulėžiūrą ir 
netrukdomai ja vadovautis 
gyvenime... Kol tikintysis 
nėra atsikratęs religinių iliu
zijų, tol negali būti visiškos 
sąžinės laisvės. Socialistinės 
santvarkos sąlygomis sąvoka 
„pilna sąžinės laisvė" norima 
tik pažymėti didžiausią pasie
kimą kovoje už žmogaus išva
davimą nuo prietarų. Visiška 
są2ines laisvė bus pasiekta 
komunistinėje visuomenėje" 
(„Tarybiniai įstatymai apie 
religinius kultus ir sąžinės 
laisvė"). Visa tai perskaičius, 
nesunku suprasti, kad ateis
tai laisvės reikalauja ir ją 
praktiškai pripažįsta tik sau 
patiems. Jų „teisingumas" 
matomas bei sutinkamas 
visur: pradedant eiliniais 
tikinčiųjų persekiojimais ir 
baigiant gėdingais teismi
niais susidorojimais. 

Po kunigo Alfonso Sva
rinsko teismo spaudoje pasi
rodė ilgas straipsnis. Jame 

kun. A. ovarinskas buvo ap
šauktas banditu, švelniausiai 
aiškinant, jų pagalbininku, 
r y š i n i n k u . P i r m i a u s i a , 
straipsnio autoriui norėtųsi 
pasiūlyti pasiimti tarptau
tinių žodžių žodyną ir gerai 
išsiaiškinti skirtumą tarp žo
džių — „banditas", „banditiz
mas" ir „partizanas", bet ne 
apie tai kalba. Kyla klau
simas, kodėl taip svarbu kun. 
A. Svarinską per spaudą 
apšaukti banditu. Nesunku 
tai suprasti. Saugumas turėjo 
savo tikslus: 1) liaudies ypa
tingai gerbiamą ir mylimą 
kunigą apjuodinti tiek tikin
čiųjų, tiek netikinčiųjų akyse, 
— atseit, mes nekaltų žmonių 
neteisiame. Naivu būtų tikėti, 
kad po tokio straipsnio kui.. 
A. Svarinsko autoritetas ir 
populiarumas būtų suma
žėjęs. O jei ir sumažėjo, tai tik 
tų brolių ir sesių akyse, ku
riems jau nesvarbu nei Die
vas, nei Tėvynė, nes mintys 
pajėgia suktis vien apie siau
rą asmeninį materialų pa
saulį. Suėmus kun. Sigitą 
Tamkevičių, liaudyje girdė
josi svarstymai: „Už ką teis ir 
ką drįs rašyti spauda apie 
kunigą Sigitą? Juk neramiai
siais pokario metais jis buvo 
dar vaikas". Kai vieni tvir
tino, kad medžiagos kun. S. 
Tamkevičiui apkaltinti ne
galės prigalvoti nė išradin : 

giausi korespondentai, kiti, 
daugiau patyrę, teigė, jog 
sovietiniai propagandistai su
galvos kuo apjuodinti ir šį, 
visų nuomone, teisingą, dorą 
ir uolų kunigą. Pastarieji ne
apsiriko. Vos tik pasibaigus 
teismui, sekančią dieną, 
„Tiesa" jau išspausdino ko
respondentės S. Mockuvienės 
straipsnį grėsminga antrašte 
— „Vienoje rankoje rožan
čius, kitoje vėzdas". 

(Bus daugiau) 

Sudarė naują 
Libano kabinetą 

Bei ru tas . — Libane musul
monas premjeras Rashid Ką
rami bando sudaryti tautinės 
vienybės kabinetą, tačiau jam 
nesiseka. Kilo ginčai dėl mi
nisterijų svarbumo. Gynybos 
ministeriu premjeras pakvietė 
78 m. šijitą musulmoną Adei 
Osseiran, buvusį parlamento 
pirmininką. Tačiau tos svar
bios vietos, matyt, tikėjosi jau
nas šijitas Nabih Berri. 0 jam 
premjeras numatė teisingumo 
ministeriją ir hidroelektrinės 
energijos ministeriją. Berri pa
reiškė, kad jis į vyriausybę 
neis. 

Iš 10 ministerijų premjeras 
penkias paskyrė krikščionims 
ir penkias — musulmonams. 
Pats premjeras pasiliko sau 
užsienio reikalų ministeriją. 
Du graikų ortodoksų atstovai 
vienas g a v vidaus reikalų, 
kitas prekybos, pramonės ir 
ekonominių reikalų minis
teriją. 

Naujame kabinete jau sulau
žomos buvusios Libano tra
dicijos. Užsienio reikalų ir gy
nybos ministerijos visada 
būdavo krikščionių rankose. I 
kabinetą pakviestas krikščio
nis maronitas Chamoun, 84 
m. amžiaus, buvęs Libano 
prezidentas. Jam premjeras 
numatė finansų ministeriją ir 
butų bei kooperatyvų minis
teriją. Chamoun pareiškė, kad 

jis dar turi pagalvoti ar pri
imti tas pareigas. 

Nežinia, kaip į naują vy
riausybę reaguos druzų vadas 
Jumblat, 37 m. ambicingas 
politikas, pažangiečių so
cialistų partijos vadas. J a m 
paskirta transporto, viešųjų 
darbų ir turizmo ministerijos. 

Iš viso kabineto vietos pa
skirstytos: dviem sunių musul
monams, dvi maronitams, dvi 
šijitams. dvi graikų ortodok
sams, viena druzui ir viena — 
graikų katalikui. 

Sudanas paskelbė 
pavojaus padėtį 

Khar toum. — Sudano pre
zidentas Gaafa ai Nimeiry, 
sekmadienį paskelbęs valsty
bės pavojaus padėtį, paskelbė 
naujas galias vyriausybei, 
kuriai gresia „pavojus iš 
vidaus ir išorės". Valdžios 
saugumo įstaigos galės daryti 
kratas privačiuose namuose, 
galės kontroliuoti susi 
siekimą, skelbti komendanto 
valandas, cenzūruoti spaudą. 
Dekretu uždrausti visi strei
kai, procesijos, vieši susirin
kimai, demonstracijos. 

Prezidentas įspėjo, kad 
prasižengėliai bus baudžiami 
iki 10 metų kalėjimo, nu
matytos baudos iki 5,000 dol. 

Prezidentas Reaganas 
grįžo iš Kinijos 

Prezidento žmona Nancy Reagan Pekino zoologijos sode susipažino su jaunu panda meškėnu 
„Zheng - Zheng". 
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Kinijos išeiviai 
— tikrieji kinai 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

P e k i n a s . — Amerikos pre
zidento vizitas Kinijoje su
darė progą spaudai panag
r inėt i Kinijos k lausimus 
platesniu mastu. Londono 
„Economi8t" rašo apie Ki
nijos išeiviją ir jos gyvenimą. 
Kinijoje gyvena daugiau bili
jono kinų, o užjūriuose jų yra 
apie 24 milijonai. Klausiama, 
kodėl kinų išeiviai yra dau
giausia biznieriai ir kodėl jie 
tokie sėkmingi? 

Kinai gyventojų daugumą 
sudaro Singapūre. Taivanas 
nelaikomas užjūrio kinų kolo
nija, nes ir Kinija ir pats Tai
vanas save laiko pačios Ki
nijos dalimi. Kinai sudaro 
gyventojų daugumą Hong 
Konge ir portugalų admi-
nis t ruojamoj Macao teri
torijoj. Nei Macao, nei Hong 
Kongo kinai nelaikomi išei
viais ir Kinijoje vadinami 
„tautiečiais". Išeiviai yra Tai-
landijos 6 mil. kinų, Malai
zijos 4.3 mil. ir Indonezijos 4 
mil. Filipinuose gyvena apie 
700,000 kinų. 

Šiose Pietryčių Azijos vals
tybėse kinų rankose yra apie 
60 nuoš. visos prekybos ir fi
nansų. Indonezijoje kinai val
do Centrinį Azijos banką, 
Indonezijos tabako pramonę. 
Didelis Tailandijos Bangkoko 
bankas irgi pirmininkau
jamas kino, nors jis pakeitęs 
savo pavarde, pritaikęs ją vie
tinėms ausims. 

Malaizijoje kinų ekonominė 
įtaka buvo tokia didelė, kad 
vyriausybė 1969 m. pradėjo 
naują ekonominę programą. 
kurios uždavinys pervesti 
kapitalo ir finansų tvarkymą į 
vietinių malajų rankas. Tuo 
įstatymu buvo baigtos malajų 
riaušės, tačiau praktiškai 
kinai toliau liko vadovaujan
čiose biznio bendrovių, finan
sinių institucijų vietose, nors į 
priekį buvo išstumti malajai. 
Laikraštis rašo, kad salotai 
liko tie patys, tik pasikeitė 
užpilas. 

Daug kinų biznierių Hong 
Konge, vykstant Kinijos - Bri
tanijos deryboms dėl šios bri
tų kolonijos ateities, su nerimu 
žiūri į ateitį. Daug milijoninių 
biznio bendrovių planuoja 
keltis į kitas valstybes, nors 
Pekino valdžia pažadėjo nie
ko nekeisti Hong Kongo eko
nominėje sistemoje, kuri bū
sianti palikta kaip dabar. Kai 
kurie Hong Kongo kinai kai 

kinai yra tradiciniai pirkliai, 
biznieriai, finansininkai, 
pelno ieškotojai, pinigų sko
lintojai. 

Europos ar Amerikos biz
nieriams neaiškus kinų tarpe 
akcentuojamas pasitikėjimo 
biznio partneriu principas. 
Kinai užjūriuose nemėgsta 
rašytų kontraktų, sutarčių. Jie 
biznio susitarimą patvirtina 
rankos paspaudimu, manda
giu nusilenkimu, pasitiki duo
tu žodžiu. Kinų pažiūra, iš su
tarto biznio naudos turi turėti 
abi pusės. Biznis esąs pagrįs
tas „imti ir duoti" pagrindu. 
Ta pažiūra svetima amerikie
čiams. Todėl Vakarų biznie
riai derybose su kinais 
„nekalba ta pačia kalba". 
Vakarų biznio mokyklose pa
brėžiama svarba „laimėti 
viską" arba „pelnyti kiek gali
ma daugiau". 

Ragino lenkus 
boikotuoti šventę 
Varšuva. — Vakar Len

kijoje buvo iškilmingai šven
čiama gegužės 1-oji. Prieš tai 
Lenkijos miestuose pasirodė 
pogrindžio raginimai darbi
ninkams boikotuoti valdžios 
ruošiamus paradus ir ceremo
nijas. „Solidarumo" pogrin
džio komitetas ragino lenkus 
rengti demonstracijas, rei
kalauti, kad valdžia paleistų 
politinius kalinius. 

Lenkijos vyriausybė pa
siuntė į miestų gatves dau
giau milicijos, laikraščiai 
įspėjo žmones neklausyti so
cializmo priešų agitacijos. 
buvo įsakyta uždaryti alkoho
linių gėrimų parduotuves. 

Libija ieško 
draugų Airijoje 

Paryžius . — Libijos dikta
torius pulk. Khaddafi pareiš
kė pasikalbėjime su Prancū-
*zijos televizija, kad Libija 
greit pasitrauks iš Čado šiau
rinės provincijos. Tada ir 
Prancūzijai neliks jokių patei
sinimų laikyti Čade savo 
kareivius. 

Libijos vadas pakartojo kal
tinimus Britanijai, kuri išpro
vokavusi incidentą Londone. 
Libija užmegs oficialius ry
šius su Airių Respublikos Ar
mija, kuri kovoja prieš britus 
Siaurinėje Airijoje. Tai or-

— Filipinų prezidentas Mar-
cos išbarė Vakarų korespon
dentus, ypač Amerikos spau
dą ir televiziją. Marcos 
pasakė: „Jūs atidavėt komu
nistams Vietnamą ir bandote 
tą patį padaryti su Filipinais, 
tačiau Šito mes neleisime". 

— Viceprezidentas Bush ge
gužės 8 - 10 dienomis lankys 
Japoniją, tarsis dėl prekybos 
problemų. Po to Bush aplan
kys Indiją, Pakistaną ir Oma
ną. 

— Prezidento Reagano keli 
pareiškimai Kinijoje buvo ki
nų valdžios sutrumpinti, cen
zūruojami. „Amerikos Bal
sas" paskelbė pilnus Reagano 
kalbų tekstus anglų ir kinų 
kalbomis. Radijo stoties žinio
mis, apie 18 milijonų kinų 
klauso „Amerikos Balso" 
transliacijų. 

— Šveicarijoje dar yra du iš 
26 kantonai, kur moterims ne
leidžiama balsuoti vietiniuose 
rinkimuose. Prieš 13 metų 
Šveicarijos moterys gavo teisę 
dalyvauti federaliniuose 
rinkimuose. 

— Britanijos liberalų laik
raštis „Observer" paskelbė 
skaitytojų anketą. Nustatyta, 
jog daugumas britų laiko 
premjerę Thatcher per daug 
griežta ir konservatyvia, 
tačiau pripažįsta, kad ji gerai 
eina savo pareigas. 

Fa i rbanks . — Šiandien 
prezidentas Reaganas, grįž
damas po šešių dienų vizito 
Kinijoje, ir popiežius Jonas 
Paulius II, keliaudamas į Pie
tų Korėją, susitiks trumpam 
Aliaskoje. 

Prezidentas Reaganas labai 
patenkintas savo apsilanky
mu Kinijoje. Nors jis toliau 
lieka užkietėjęs konserva
torius, jį sužavėjo Kinijos žmo
nių mandagumas, šiltumas, 
darbštumas. Šanchajuje pre
zidento gatvėse laukė Šimtai 
tūkstančių žmonių. Jo kalbą 
Fudano universitete klausy
tojai sutiko šiltais plojimais, 
ypač jo žodžius, žadančius 
Amerikos pagalbą išvystyti 
Kinijos žmonių mokslą, tech
niką ir vadovavimo metodus. 

Skirtumai tarp Amerikos ir 
Kinijos liko tie patys, tačiau 
ateityje galima laukti šiltes
nio bendradarbiavimo. Kinai 
supranta, kad Reaganas yra 
komunizmo priešas, todėl jo 
vizitas ir pareiškimai išskir
tinai pabrėžia, kad bendri in
teresai reikalauja glaudesnio 
bendradarbiavimo abiejų vals
tybių naudai. Reaganas ban
dė kalbėti „per Kinijos vadų 
galvas" į kinų liaudį, tačiau 
tas tik dalinai pavyko. Šan
chajaus universitete Rea-

gamzacuai bus leista įsteigti 
ba, kad kinai Kinijoje jau ne- pasiuntinybę Libijoje, pasakė 
bėra „tikrieji" kinai. Užjūrių Khaddafi. 

Ginčai dėl lėšų m 
Washingtonas. — Demok

ratų rinkimų kampanijoje 
tęsiasi ginčai dėl darbininkų 
unijų kontribucijų į kandi
datų iždus. Praėjusią savaitę 
kandida tas Mondale pa
skelbė, kad jis atsisakys lėšų, 
kurios ateina iš politinių dar
bo unijų komitetų. Lėšas rink
davo ir finansais padėdavo 
127 profesinių sąjungų komi
tetai. Senatorius Hart kaltino 
Mondale štabą, kad jis laužo 
federalinius rinkimų įstaty
mus, imdamas pinigus iš su
interesuotų grupių. Mondale 
įsakė grąžinti atgal apie 300,-
000 dol. 

Šeštadienį AFL-CIO pirmi
ninkas Lane Kirkland kri
tikavo senatorių Gary Hart, 
kad jis puola Mondale dėl uni
jų finansų. Kirkland pasakė, 
kad jei senatorius taip labai 
nemėgsta darbininkų aukų ki
tiems kandidatams, tai jis pri
valėtų sugrąžinti 135,000 dol., 
kuriuos Hartas gavo iš unijų 
1980 m., kai jis kandidatavo į 
senatą. 

Kinijos valdžia 
pakvietė Nixonę 

Pek inas . — Kinijos komu
nistų partijos vadas Hu Yao-
bang, dar prezidentui Reaga-
nui viešint Kinijoje, paskelbė, 
jog jis pakvietė buvusį JAV 
prezidentą Richardą Nixorą 
aplankyti Kiniją 1985 m. Hu 
Yaobang perdavė Nbconui ge
riausius linkėjimus ir pakvie
timą per Armand Hammer. 
pagarsėjusį Occidental Pet
roleum Corp pirmininką, kuris 
lankėsi Kinijoje tuo pačiu 
metu kaip prezidentas Rea
ganas. Bankete didžiojoje 
Liaudies salėje Hammer daly
vavo kartu su Reaganu ir sė
dėjo prie vieno stalo. Sekma
dienį Hammer pasirašė su 
Kinijos valdžia sutartį pasta
tyti Shanxi provincijoje nau
jus anglių kasyklos įren
gimus. 

Buvęs prezidentas Nbconas 
labai vertinamas Kinijoje, nes 
jis pralaužė ledus 1972 m. ir 
padėjo pagrindus diploma
tinių ryšių užmezgimui. Nbc
onas vėl lankėsi Kinijoje 1982 

ganąs pakartojo sakinius, ku
rių ne t rans i iavo Kinijos 
radijas ir televizija. Kinijos 
vadai patyrė, kad jų priekaiš
tai ir spaudimas nepajudino 
Amerikos prezidento, nepri
vertė jo keisti politiką „senų 
draugų" — Taivano — at
žvilgiu. 

Gerą įspūdį kinams padarė 
ponia Reaganienė. Vyriausias 
Kinijos vadas Deng kvietė ją 
atskirai, be vyro, atvažiuoti į 
Kiniją. J i atsakė, kad vyras 
jos tikriausiai vienos neiš
leistų. 

Prezidentas gerokai išvargo 
Kinijoje. Jam teko aštuonias 
valandas derėtis su kinų va
dais. Sutarčių pasirašymo 
ceremonijose Reaganas vos 
neužsnūdo, klausydamas, il
gos, monotoniškos premjero 
Zhao kalbos. 

Stebėtojai mano, kad kinai 
nedaug išgirdo Reagano pa
mokymų apie laisvę ir demok
ratiją, apie tikėjimą į Dievą ir 
privačią iniciatyvą. Jie tačiau 
suprato iš tos kelionės, kad 
A m e r i k a p a d ė s Kin i j a i 
nugalėti sunkumus, padės mo
dernizuoti pramonę, prekybą 
ir žemės ūkį. Kinams patiko 
tai, kad Reaganas savo kal
bose plačiai naudojo kinų pa
tarles, priežodžius. Bendras 
amerikiečių korespondentų 
įspūdis — vizitas Kinijoje 
buvo pavykęs, naudingas, net 
istorinės reikšmės. 

Įrengiamas žydų 
kančių muziejus 

Washingtonas . — Balan
džio 30 d. Washingtone įvyko 
žydų, kentėjusių nacių Vokie
tijos mirties stovyklose, suva
žiavimas. Įvyko simbolinis že
mės prakasimas Holocausto 
muziejui. JAV vyriausybė tam 
tikslui davė du senus mū
rinius pastatus, kuriuose bus 
įrengtas muziejus. Jis bus 
baigtas 1986 m., o įvairūs pa
gerinimo darbai, nauji prie
statai bus užbaigti iki 1988 m. 

Muziejaus įrengimas paves
tas privačiai organizacijai — 
Amerikos Holocausto Atmi
nimo tarybai, kuriai va
dovauja Elie VVieseI, pats 
kentėjęs Auschwitze. Muzie
jaus ceremonijose dalyvavo 
viceprezidentas Bush ir apie 
400 žmonių, jų tarpe senato 
daugumos vadas sen. Howard 
Baker, Illinois kongresmenas 
Sidney Yates. pats to muzie
jaus tarybos narys. 

Kontadoru grupės -
posėdžiai Panamoj 

Panama . — Vakar Pana
moje vėl buvo Kontadoros 
grupės užsienio reikalų minis
teriu suvažiavimas. Pirmą 
kartą tokia konferencija įvy
ko prie Panamos esančioje 
Kontadoros saloje ir šis judė
jimas gavo salos vardą. 
Kolumbijos, Meksikos, Pa
namos ir Venecuelos minis-
teriai bando išspręsti Centri
nės Amerikos konfliktus 
derybomis. Į pasitarimą buvo 
pakviesti užsienio reikalų mi-
nisteriai iš Kostarikos, Hon
dūro, Gvatemalos, Nikarag
vos ir Salvadoro. 

Nikaragvos ministeris Mi-
guel d'Escoto pasakė kores
pondentams, kad Amerika 
naudoja kitas Centrinės 
Amerikos šalis, bandydama 
sugriauti Nikaragvą. Amerika 
esanti agresorė. 

Kontadoros grupė siūlo 
demilitarizuoti visą Centrinę 
Amer iką , i švež t i v i s u s 
svetimus kareivius, karinius 
patarėjus, sustabdyti visų 
ginklų siuntimą, .lutraukti 
paramą įvairiems suki
lėliams. Tai įvykdžius būtų 
galima derėtis dėl politinių ir 
socialinių reformų. 
- Meksikos ministeris Ber
nardo Sepulveda pasakė, jog 
Centrinėje Amerikoje plates
nio karo grėsmė šiandien di
desnė, negu buvo prieš kehs 
mėnesius. Jis ragino vyriau
sybes protingai ir realiai ban
dyti ieškoti taikingų spren
dimų. 
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ORAS 

Saulė 
7:48. 

teka 5:48, leidžiasi 

Debesuota, tempera tūra 
dieną 60 L, naktį 45 1 
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1984 M, LSS VADOVYBĖS 
RINKIMŲ NUOSTATAI 

VIII BALSAVIMAI 

51. a) LSS Vadovybės narių 
rinkimai vykdomi raštu, bal
suojant slaptu balsavimu. 

b) Vadovybės rinkimų daly
vių siūlymai str. 21 ir 22 bal
suojami raštu, — atviru bal
savimu. 

32. Prezidiumas balsavimo 
medžiagą visiems dalyviams 
išsiunčia tuo pačiu laiku. Atvi
ru balsavimu siunčiamą 
medžiagą sudaro balsavimo 
lapas. Slaptam balsavimui 
siunčiamą medžiagą sudaro 
balsavimo lapai, slapto bal
savimo vokelis ir išorinis 
vokas balsui grąžinti. Išorinis 
vokas yra aiškiai adresuotas 
ir paženklintas Balsų skaičia
vimo komisijos dėmesiui taip, 
kad jo nebūtų įmanoma su
maišyti su kitais tuo pačiu 
adresu siunčiamais laiškais. 

33. Siūlymą balsuodamas, 
dalyvis Vadovybės rinkimų 
Prezidiumo nustatytos formos 
lape parašo savo sprendimus 
ir pasirašo. Balsavimo lapas 
balsuotojo pasiunčiamas 
paštu Vadovybės rinkimų Pre
zidiumo nurodytu adresu. 

34. LSS Vadovybės narius 
renkant — balsuojant nau
dojami tik Vadovybės rin
kimų Prezidiumo prisiųsti 
slapto balsavimo lapai. Jei 
kuris Vadovybės Rinkimų 
dalyvis atsisakytų pasinau
doti jam suteikta slapto bal
savimo teise, jo balsas pra
randa galią. Toks balsavimo 

"•** lapas laikomas sužalotu ir 
yra atmetamas. 

35. Vadovybės rinkimų daly
vis slapto balsavimo lape pats 
atitinkamai pažymi jo renka
mų kandidatų pavardes, lapą 
įdeda į slapto balsavimo 
vokelį, j} užlipina ir įdeda į 
išorinį voką su išspausdintu 
Vadovybės rinkimų Prezi
diumo adresu ir, užlipinęs ati
tinkamą pašto ženklą, pats 
perduoda vietos pašto įstai
gai. 

36. Jei kurioms pareigoms iš 
viso pasiūlyta tiek kandidatų, 
kiek reikia išrinkti, tai tuo 
atveju Vadovybės rinkimų 
dalyvis už kandidatą bal
suoja: už. prieš ar susilaiko. 

37. Už kandidatus į Vyriau
sią Skautininke ir Pava
duotoją, i Vyriausią Skauti
ninką ir Pavaduotoją bei ASS 
Vadijos Pirmininką ir Pava
duotoją balsuojama drauge. 

IX BALSŲ 
SKAIČIAVIMAS 

38. LSS Vadovybės rinkimų 
Prezidiumas priima tik paštu 
gautus balsavimo vokus ir 
juos atidaro tik balsų skaičia
vimo posėdyje. 

39. Balsai skaičiuojami 

viešai, iš anksto paskelbtame 
posėdyje. Balsų skaičiavimo 
komisijos posėdyje gali daly
vauti ir kiti LSS nariai. 

40. Gautieji balsavimo vokai 
yra atitinkamai pažymimi 
Mandatų komisijos sudary
tame Vadovybės rinkimų 
dalyvių sąraše. Mandatą tu
rinčių dalyvių vokai sugru
puojami rajonais Vadovybės 
rinkimų dalyvių sąrašo 
tvarka. Visi kiti, šiems nuo
statams neatitinkantys vokai 
dedami į Vadovybės rinkimo 
Prezidiumo bylas, jų neati
darius. 

41. Rajonais sugrupuoti išo
riniai vokai atidaromi ir iš jų 
išimama gautoji medžiaga: 

a) slapto balsavimo vokeliai 
a t s k i r i a m i n u o k i t o s 
medžiagos (kaip ir atviro 
balsavimo lapų, jei tas kartu 
buvo siųsta); 

b) išoriniai vokai rajonų tvar
ka sudedami į Prezidiumo 
bylas; 

c) rajonais išskirstyti slapto 
balsavimo vokeliai sumai
šomi ir iš jų išimami slapto 
balsavimo lapai; 

d) balsų skaičiavimui slapto 
balsavimo lapai jungiami 
taip: aa. — atskirų rajonų, bb. 
— bendrosios, cc. — Seserijos, 
dd. — Brolijos ir ee. — ASS; 

e) atviro balsavimo lapai 
balsų skaičiavimui jungiami 
atskirai. 

42. Balsų Skaičiavimo ko
misija ten pat surašo balsų 
s k a i č i a v i m o p o s ė d ž i o 
protokolą. 

(Bus daugiau) 

D a l i s p r i t y r u s i ų s k a u t ų C l e v e l a n d o s k a u t i j o s i š k i l m i n g o j e s u e i N u o t r . V . B a c e v i č i a u s 

ŠV. JURGIO 
ŠVENTĖ CLEVELANDE 

Clevelando „Pilėnų" skautų 
tuntas kviečia visą Cleve
lando skautiją, tėvelius, rėmė
jus ir draugus sekmadienį, 
gegužės 6 d., dalyvauti šv. Jur
gio — pasaulio skautų pat
rono šventėje. Pamaldos Dievo 
Motinos šventovėje bus 10 vai. 
ryto. 

11:15 vai. r. Lietuvių na
muose bus priešpiečiai. Prieš
piečių kaina — 3.50 dol. as
meniui, o uniformuotiems 
skautams — nemokamai. Po 
priešpiečių įvyks iškilminga 
tuntų sueiga. 

Priešpiečius ruošiantiems 
svarbu iš anksto žinoti apy
tikrį dalyvių skaičių, todėl visi 
apie dalyvavimą priešpiečiuo
se prašomi pranešti v.s. Vla
dui Bacevičiui, tel. 481-1016. 

V. B. 

ATIDARYTAS LOS ANGELES 
SKAUTŲ BŪKLAS 

Sėkminga i s k a u t i š k a i rėmėjų būriui. 
veiklai yra būtinos savos pa- Atidarymo iškilmes pradėjo 
talpos. Tai suprasdama, Tau- Ramiojo Vandenyno pakraš
tinių Namų valdyba leido čio rajono vadas v.s. M. Nau-
skautams įsirengti pastovų jokaitis, padėkodamas Tauti-
būklą TN pirmajame aukšte nių Namų valdybai ir jos 
esančioje erdvioje patalpoje, pirmininkui J. Petroniui už 
Prieš tai patalpa buvo nuomo- dosnią auką skau t i ška i 
jama krautuvei. veiklai. Padėkojo visiems dir-

Skautininkai v.s. Vaclovas busiems prie būklo įrengimo, 
Sviderskas h* v.s. Valentinas pabrėždamas, kad visa dary-
Varnas, talkinant skautams ir ta ir atlikta su meile ir pasi-
rėmėjams, nuoširdžiai padįr- šventimu skautų ir skauta-

vimo gerovei, nežiūrint, kad 
tai pareikalavo daug intensy
vaus darbo valandų. 

Būklą pašventino svečias iš 
New Yorko, buvęs LS Brolijos 

bėję patalpoje įrengė bibliote
kos - skaityklos kambarį, po
sėdžių kambarį ir sueigų -
užsiėmimų kambarį. Teko ge
rokai padirbėti, kol patalpos 

T a r i a s i j a u n ų j ų v a d o v ų dienų p r o g r a m o s k o o r d i n a 

KERNAVIETĖS 
SVEIKINS MAMYTES 
„Kernavės" tunto Motinos 

dienos sueiga įvyks sekma
dienį, gegužės 6 d. Sueiga pra
sidės 10 vai. ryto šv. Mišiomis 
mažojoje Jaunimo centro salė
je. Visos kernavietės dėvi pil
nomis uniformomis ir į sueigą 
atvyksta punktual ia i . Sesių 
mamytės, tėveliai ir visos ker
navietės kviečiamos daly
vauti. 

MIRTIES METINĖS 
Gegužės 9 d. sueina metai 

nuo amžinos atminties v.s. 
Vaclovo Tallat-Kelpšos mir
ties. Prisimenant jį mirties me
tinėse, šeima kviečia visus,-as 
skautininkus,-kes sekmadienį, 
gegužės 13 d., 11:15 vai. ryto 
dalyvauti Tėvų Jėzuitų koply
čioje už jo sielą aukojamose 
šv. Mišiose. 

SKAUTININKIU 
SUEIGA 

Skautininkių draugovės 
sueiga bus gegužės 7 d., pir
madienį, 7:30 vai. vak. pas Alę 
Namikienę, 6041 So. Fairfield 
Ave. 

t o r i u s v . s . R o m a s F a b i j o n a s ir v .s . k u n . A n t a n a s S a u l a i t i s 
S . J . N u o t r . V . B a c e v i č i a u s 

• 

GABIJOS TUNTO SUSIMĄSTYMO 
DIENA 

Detroito „Gabijos" skaučių 
tunto Susimąstymo dienos su
eiga įvyko vasario 25 d. Dievo 
Apvaizdos lietuvių parapijos 
patalpose. Ta proga buvo pri
simintas skautybės įkūrėjo 
lordo Baden-Powellio gyve
nimas. Salė buvo papuošta 
praėjusių stovyklų ir suva
žiavimų gairelėmis, kurios ne 
vienai sesei priminė smagiai 
praleistą laiką ir užmegztas 
naujas pažintis ir draugystes. 

Sueiga buvo dviejų dalių — 
iškilmingos ir akademinės. 
Iškilmingoje sueigos dalyje 
„Gabijos" tuntininkė ps. Dan-

palieka kibirkštėlę, kad švies-
tume skautiškais idealais — 
meile ir pagarba Dievui, Tėvy
nei bei artimui. O skautiško 
gyvenimo kelias nužymėtas 
įstatų, įsakymų ir gerųjų dar
belių gairėmis. Šventiškai, 
tautiškai ir skautiškai nuotai
kai išreikšti buvo pritaikyta ir 
dainų pynė: 

„Įžiebę Vilniaus kalvose 
Skautybės ugnį širdyse, 
Vis nešam vėliavą aukštai, 
Nors ir toli gimti namai". 
Antroje sueigos dalyje ps. 

fil. dr. Nora Sugintaitė skaitė 
guolė Jurgutienė uždegdama paskaitą apie skautybės įkū-
žvakutę perskaitė skaučių rėją lordą Haden-Povvellį. Pa-
Geležinį įstatą, pareikšdama, skaitą buvo iliustruota skaid-
kad šis įstatas yra visų kitų rėmis — vaizdais iš skautybės 
įstatų pagrindas. Skautės pa- įkūrėjo gyvenimo įvykių. Api 
eiliui perskaitė po įsakymą ar budinta skautybės sąjūdžio 
įstatą ir įžiebė po žvakutę. Ne- pradžia, pirmoji skautiška 
trukus sužibo dvidešimt stovykla Hrownsea saloje ir 
žvakučių, teikdamos sueigai kt. Buvo parodytas ir filmas 
šventiškos nuotaikos. Šių apei- apie Baden Povvellio idealus, 
gų mintis — skautybė žavi ir Ši iškilminga sueiga buvo 
perėjusi per mūsų širdis ji baigta bendrame rate dienos 

mintimi ir tunto šūkiu — „Jau
nų širdžių liepsna tegyvuoja 
„Gabija" ir „Skaute, visados 
budėk!" 

Sesė Nora Suginta i tė 

T H E L I T H U A N I A N W O R L D W I D E DAILY ( U 8 P S - 1 6 1 0 0 0 ) 
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buvo atremontuotos, įrengtos vyriausias dvasios vadovas, 
ir išpuoštos. v.s. kun. Pakalniškis. J i s taip 

Oficialus- būklo atidarymas pat pašventino ir Rajono jubi-
buvo vasario 12 d., dalyvau- liejinės stovyklos vėliavą. Sve-
jant ir gražiam tėvų bei Čiui buvo paruošta staigmena 

—* jis LS Brolijos Vyriausio 
S k a u t i n i n k o už i lgametę 
veiklą buvo apdovanotas or
dinu UŽ NUOPELNUS. 

Tautinių Namų valdybos 
pirm. J. Petronis džiaugėsi 
skautų pavyzdingu susitvar
kymu patalpose ir paaiškino, 
kad Tautinių Namų valdyba 
yra labai patenkinta, galė
dama sudaryti skautams ge
resnes veiklos sąlygas, nežiū
r i n t p in ig in ių nuostolių 
Taut in iams Namams. „Do
leris išleistas jaunimo auklėji-

»mui yra žymiai svaresnis, nei 
doleris padėtas banke", pa
reiškė J. Petronis. 

Skautus ir būklo įruošėjus 
entuziastingai sveikino sesė 
v.s. Valė Barmienė. Rašytoja 
sesė R. Klevą Vidžiūnienė 
vaizdžiai apibūdino skautų 
veiklos ryšį su pasižadėjimu 
tarnauti Dievui, Tėvynei ir 
Artimui. „Kas skautybės ide
alą priima į savo širdį, tas 
lieka skautų įžodžiui iš
tikimas visą savo gyvenimą", 
pareiškė sesė Vidžiūnienė. 
Kalbėdama apie būklo reikš
mę priminė, kad ir būklas ne
liks skolingas. J i s padės skau
tams ugdytis vertingomis 
asmenybėmis. J ame bus įran
kiai — knygos, vadovėliai, 
vaizdų rinkiniai ir kt. 

Po pašventinimo užkan
džiaudami svečiai suaukojo 
2,225 dol. skautų veiklai pa
remti, o ypač, būklo įrengimo 
išlaidoms apmokėti. Stam
biausią auką — 2,000 dol. įtei
kė Bronius Strikaitis, už ką 
jam visa Los Angeles skautiją 
jaučia didelį dėkingumą ir pa
garbą. 

Padėkos nusipelno ir visi 
prisidėję prie būklo įrengimo 
darbų, o ypač dažnesni talki
ninkai — A. Prasauskas, K. 
Barmus, A. Del Zoppo, A. Da-
valgo, V. Dovydaitis ir skau
tai — ps. V. Dabšys, ps. V. Vil
kas, sk. vytis K. Uldukis ir sk. 
vytis G. Prišmantas. 

Turint gražų ir patogų 
būklą, tikimasi, kad Los 
Angeles skautiškoji veikla bus 
gvvesnė ir sėkmingesnė. 

M. M. 

J d o m u b u v o C h i c a g o j e v y k u s i o s e j a u n ų j ų v a d o v ų s t u d i j ų d i e n o s * . N u o t r . V . j č i a u s 

SKAUTIŠKI ĮVYKIAI 

Chicagoje 
Gegužės 12 d. — „Nerijos" 

tunto Motinos dienos sueiga. 
Gegužės 20 d. — "Iituani-

cos" tunto sueiga Jaunimo 
centre. 

Birželio 3 d . - "Lituani-
cos" tunto vienetų paskutinės 
prieftstovykhnės sueigos. 

Birželio 3 d. — Skautinin 
kų,-kių popiet* Onos Siliūnie-
nės kieme. 

R U O Š K I M Ė S 
DALYVAUTI 

SUVAŽIAVIME 
Gegužės 2 6 - 28 d.d. — 

„Vilnius" — skautiškos susi-
tiktuvės Dainavoje skautėms,-
tams, prityr. skautėms,-tams, 
vyr. skautėms, gintarėms, j . 
budžiams ir sk vyčiams. 
Ruošia I .SS ir Ii>B Tautinio 
auklėjimo skyriai 

• Admini s trac i ja dirba k a s 
dien n u o 8:30 iki 4:30, šeštadie
n i a i s n u o 8:30 iki 12:00. 

• Redakc i ja dirba kasdien n u o 
8:30 - 4.-00. 

• Redakcija s tra ipsnius ta i so savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo. Juos grąž ina tik is anksto 
susitarus. Redakcija už skelbimų 
turini neatsako. Ske lb imų kainos 
prisiunčiamos g a v u s prašymą. 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
D A N T Ų GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 
5780 Archer Ave. 

(6 blokai į vakarus nuo Cicero Ave.) 
Valandos pagal susitarimą 

OR. KENNETH J. YERKES 
DANTŲ GYDYTOJAS 
Pensininkams nuolaida 

2436 VV. Lithuanian Plaza Court 
Chicago. Illinois 60629 

Tel. 925-8288 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. Peter T. Brazio ofisą pereme 

0R. VIJAY BAJAJ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe vidaus ligos 
2434 VVest 71st Street 

Tel. HE 4-5849 
Vai.: pirm. ir penkt 12—5: antr ir ketv 
12-^6:30; Ješt. tik susitarus. 

DR. K. G. BALUKAS 
A k u š e r i j a ir m o t e r ų l i g o s 
G i n e k o l o g i n ė C h i r u r g i j a 

6 4 4 9 S o . Pu lask i R o a d (Cravvford 
M e d i c a l Bu i ld ing ) . T e l . LU 5 - 6 4 4 6 

jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

DR. EDMUNDAS VttINAS 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prie AustinJ 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

D r . A n t . R u d o k o kabinetą p e r ė m ė 

DR. EDMUND E. CIARA 
O P T O M E T R I S T A S 
2709 VVest 51st Street 

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

DR. JONAS MA2EIKA 
D A N T Ų G Y D Y T O J A S 

4600 VV 103 St . O a k lavvn 
Te.. 423-8380. 

Valandos pagai susitarimą 

Ofs. tel. LU 5-0348: Re*. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MA2EIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 VV. e3rd St. J c > 

Vai. pagal susitarimą: pirm r ketv. 12—4 
o—S antr 12— o. penkt 10—'f. 1—c 

OH 735 4477 •»« 246 0067 »rt» 246 6S81 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

O f i s o te!. — 5 8 2 - 0 2 2 1 

DR. JANINA JAKŠEVlClUS 
J O K § A 

VAIKU LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIRAITIS 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

Family Medical CTinic 
217 East 127 St., Lemont, III. 

1 mylia į vakarus nuo Ateitininkų namų 
Tel. 257-2265 

Vai. pagal susitarimą. 

O f s . P O 7 -6000 , R e / . G A 3 - 7 2 7 8 

DR. A. JENKINS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

3844 VVest e-3rd Street 
Va landa pagal susitarimą 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS -
CHIRURGIJA 

6132 S Kedzie. Chicago, Iir.-
Tel. 925-2670 

1185 Dundee Ave., Elgin, III. 60120 
Tel. 742-0255 

i alandos pagal susitarimą 

Tel . 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Chicago Eye Institute 
4200 N. Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave. Chicago 
VVA 5-2670 arba 480-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETTNF C HIRURGII \ 
Valandos pagal susitariTP.i 

Tel. REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KiRSTUK 
L i e t u v i s £\dv!i>M-> 

3925 VVest S<>th Street 
\ a l pirm . antr . ketv ir penkt 

nuo 12-4 vai popiet ir 6-8 vai vak 
Treč ir šest uždarvta 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANĮ l (-YDYTOIA 
8104 S Roberts Road 

mylia i \akaru- nuo Harlem Ave 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal susitarime 

DR. IRENA KYRAS 
D A N T Ų GYDYTOJA 

2 6 5 9 VV. 59 St . , C h i c a g o 
Tel . 4 7 6 - 2 1 1 2 

V a l a n d o s pagal susitarimą - Pirm 
antr , treč ketv ir šeštad 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba liPtuviškaii 
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Nors daug problemų su 
Lietuva turėjusi, vis dėlto 
Lenkija yra Lietuvos kaimy
nystėje ir mums negali 
nerūpėti, kas joje darosi. O 
joje ta pati komunistinė vergi
ja, kaip Lietuvoje, nors kiek 
švelnesnė. Laisvajam pasau
liui spaudžiant ir net pavar
tojant ekonomines sankcijas, 
Lenkijos komunistinė vyriau
sybė 1983 m. liepos 22 d. 
atšaukė labai sunkų karo sto
vio įstatymą, tačiau daugelis 
suvaržymų pasiliko. Net ir 
aukštųjų švietimo institucijų 
laisvė gerokai apkarpyta. Pa
leista dalis politinių kalinių, 
bet toli gražu ne visi. Atšau
kiant karo stovį ir įvedant 
civilinę santvarką bent iš 
vardo, vis dėlto sustabdytas 
vadinamos Karinės tarybos 
liaudžiai gelbėti veikimas ir 
darbovietės nebėra militari
zuotos, tačiau priespauda jau
čiama. Vieton laisvosios Soli
darumo darbo sąjungos, 
plečiamas vyriausybės kontro
liuojamų unijų skaičius. 

Karo stovio metas buvo 
sunkus. Pati Lenkijos vyriau
sybė pripažįsta, kad nuo 1981 
m. gruodžio mėn. iki 1982 m. 
gruodžio buvo areštuota 10,-
131 žmogus. Ir paleidžiant 
kalinius, dar pasiliko 640 
areštuotieji karo stovio metu 
(duomenys iš 1983 m. liepos 
22 d.). Paleistiesiems susidarė 
sunkumų įsijungti į valdines 
tarnybas, bet vis dėlto dau
guma šiaip taip darbus gavo. 

Panaikinus karo stovį, poli
tinės bylos nepasibaigė. Soli
darumo sąjūdžio pogrindžio 
veikėjas Janusz Palubicki pa
smerktas kalėti. Slapta iš 
užsienio grįžęs organizuoti 
Solidarumo veiklą Edmundas 
Baluka nuteistas 5 m. kalėti. 
Iškeltos bylos septyniems 
Solidarumo vadams ir ketu
riems Darbininkijos gynimo 
komiteto nariams. „Dziennik 
Związkowy" skelbia apie gau
tas iš Lenkijos konfidencia
lias žinias, kad paslaptingai 
buvo nužudytas laisvosios 
darbininkijos vadas Piotr 
Bartovvszcz, o jo kūnas įmes
tas į melioracijos tvenkinį. 
Tas pats dienraštis skelbia 
apie areštavimą advokato 
Maciej Bednarkiewicz, pasi
žymėjusio disidentų gynyme, 
areštuotas išvakarėse bylos 
dėl įtartinos mirties Pr. Prze-
myko. Areštuotasis negavo 
žmonos laiškų, neleidžiama 
jam pasimatyti su advokatų 
atstovais, nevalia jam į kalė
jimą siųsti pinigų ar siun
tinių. Areštuotas rašytojas 
Mark Nowakowski, nors dėl 
to arešto eilė rašytojų pareiš
kė protestą. 

Suvaržytas darbininkų ju
dėjimas. Įvestas 6 mėnesių 
tarpas, tik po kurio darbi
ninkas iš svarbesnės pramo
nės šakos gali persikelti į kitą 
darbovietę. Nepriklausomas 
Solidarumo darbininkijos 
sąjūdis turėjo 10 milijonų 
narių ir komunistinė vyriau
sybė paskelbė tą sąjūdį nele
galiu, atimdama teisę jam 
veikti. 

NARKOTIKŲ PROBLEMA NE 
TIK VAKARUOSE 

Lietuviai tautų 
festivaliuose 

Stipriausia laisvių gynėja 
pasiliko Bažnyčia, bet ir ją re
žimas stengiasi aptramdyti. 
Visame pasaulyje sukėlė pasi
piktinimą pas t angos iš 
mokyklų išmesti kryžius, bet 
katalikų įtaka taip stipri, kad 
vyriausybė turėjo padaryti 
nuolaidų. Nėra panaikinti 
kariuomenės kapelionai. Buvo 
išleistas pašto ženklas su 
popiežiaus paveikslu, dar per 
radiją transliuojamos Mišios. 
Karo stovio metu prislopinti 
įvairūs katalikų klubai, dabar 
ima atgyti ir juose vyksta 
diskusijos aktualiais klau
simais. Filmų pramonėje pra
vesti stiprūs „valymai", rašy
tojų draugija uždaryta. 

Šiek tiek palengvintas 
šeimų susijungimas, bet emig
ruojantieji lenkai turi likvi
duoti visą turimą nuosavybę. 
Amerikiečiai dar gali lankyti 

L e n k i j ą , k u r i a i l a b a i 
reikalinga užsienio valiuta. 
Praėjusiais metais nuo kovo 1 
d. iki rugpjūčio 31 d. JAV am
basada išdavė 3,312 vizų len
kams, norintiems aplankyti 
gimines JAV-se. Atvykstan-
tieji turistai į Lenkiją turi per 
dieną išleisti bent 15 dol. pra
gyvenimui. 

• * * 
Lenkijoje veikia komunis

tinė cenzūra. Kioskuose n e I 
pardavinėjamos amerikiečių 
knygos ar laikraščiai. Užsie
nio korespondentams lei
džiama važinėti po kraštą, bet 
juos dažnai sulaiko vietiniai 
pareigūnai, pareikšdami, kad 
jų buvimas ten nėra pagei
daujamas. Šiuo metu Len
kijoje yra 15 JAV korespon
dentų. Amerikiečių spaudos 
biurai turi sunkumų su sam
dymu vietinio personalo. 

Liūdniausia, kad Lenkiją, 
kaip ir kitus savo kontroliuo
jamus kraštus, stipriai išnau
doja Maskva. Kaip skelbia 
lenkų pogrindžio laikraštis 
„Gazeta Niecodzienna", 1982 
m. ir 1983 m. pradžioje treč
dalis į Rusiją išvežamų pre
kių turėjo būti atiduotos že
miau savikainos ir taip vien 
už vario gaminius Lenkija 
turėjo primokėti 1,200 mil. 
zlotų. Lenkijos ginklų fab
rikai turi ruošti gaminius 
Rusijai ir kitiems jos sąjungi
ninkams, nepaisant nuostolių 
pačiai Lenkijai. Lenkija turi 
atiduoti žemiau savikainos 
ūkio gaminius. Net ir Chi-
cagos dienraštis „Dziennik 
Związkowy" skelbia straips
nius: „Kaip Sovietų Sąjunga 
apvagia Lenkiją". Panašiai ir 
metalo gaminius Lenkija 
Maskvai turi atiduoti pigiau, 
negu jų pagaminimas kai
nuoja, tuo tarpu už įvežamus 
ginklus Lenkija Sovietų Są
jungai turi mokėti dešimtį 
kartų didesnes kainas, negu 
jos yra vakarų valstybėse. 

Kaip ir kituose komunistų 
kontroliuojamuose kraštuose, 
Lenkijoje žemės ūkis pasižy
mi menka gamyba. 

• * * 

Viso pasaulio lenkai negali 
užmiršti, kaip bolševikai išžu
dė tūkstančius lenkų kari
ninkų Katyne. Jiems prisi
minti pastatyti paminklai 
Chicagoje, Connecticut vals
tijoje, D. Britanijoj, Švedijoje, 
P. Afrikoj. Neužmiršta ir žu
vusių daugybės tūkstančių 
išvežtųjų į Sibirą. Pasirodė 
nemažai atsiminimų knygų, 
parašytų tų, kurie išliko gyvi. 
Uljana Lubowycz išleido 
rinkinį 20-ties atsiminimų 
knygoje „Papasakosiu apie 
Kazakstaną". 

Neturėdami spaudos lais
vės, lenkai leidžia apie 200 po
grindžio laikraščių, žurnalų, 
biuletenių. Laikraštis „Lais
vojo darbininko balsas" skel
bia apie naujus darbininkų 
areštus. JAV-se leidžiamas 
žurnalas „Freedom at Issue" 
Nr. 73 išspausdino net 
specialų straipsnį apie lenkų 
pogrindžio spaudą. Išlei
džiama pogrindy net ir ne
cenzūruotų knygų, Nobelio 
laureato Czeslaw Milosz. 
Paryžiuje lenkų leidžiama 
„Kultūra" įstengia net apie 
3,000 egzempliorių pasiųsti į 
Lenkiją. 

Komunistinė prievarta Len
kijoje atstūmė net daugelį jų 
šalininkų nuo jų eilių. Lodzėje 
gimęs pasižymėjęs rašytojas 
Kazimierz Brandys pasitrau
kė iš Lenkijos komunistų 
partijos, pasiekė vakarus ir 
parašė knygą „A Warsaw 
Diary", išverstą į keletą 
kalbų. Joje skelbia, kad 
„krikščionybė randa protingą 
gelbėjimą iš blogybių, ata
kuojančių žmoniją. Krikščio
niškos religijos protingai 
dalyvauja visose gyvenimo 
srityse, skelbia socialines, 
civilines ir humanitarines ver
tybes, gina savo tikinčiuosius 
nuo politinės tironijos nagų, 
apvaldo gyvulį". J u o z P r 

Komunistinė spauda, vis 
reklamuodama „supuvusius 
Vakarus", dažnai mini Vaka
rų valstybėse paplitusį narko
tikų vartojimą, alkoholizmą ir 
kitas panašias „supuvimo" 
apraiškas. Bet paaiškėja, kad 
ir Rytuose negeriau. Pasta
ruoju laiku Varšuvos, Prahos 

Tokių reiškinių akivaizdoje! Ir Čekoslovakija yra ne- M e g ^ g e r a i ž i n o m k a d 
„realaus socializmo" kraštuose veikli ir pasimetusi prieš nar- 8 u n k u p a t e k t i ir kalbėti 

kotikų vartojimo reiškinį. Par- UetuV08 r e i k a l u amerikiečių 
tija nieko nepadaro, bet televizijoj, 8 p a u d o j .radijuje ar 
pavedė vienam žurnahstui ir v a l d ž i o s viršūnėse. O visi tiek 
pensininkui gydytojui tyrinėti t u r i m l a č i a i k a l b ė t i a p i e da_ 
ši reiškmj. Valdžios akyse, kas b a r t i n U e t u v o s p a d ė t į , apie 
vartoja narkot ikus y ra iaį s v e s troškimą, žmogaus tei-
knminalistas, bet ne ligonis. 8 i e m u k u l t u r ą toutos 

dažnai reaguojama biurokra
tiškai arba nutylima tikrovė, 
vien tik panaudojant senus 
šūkius apie socialistinį tei
s i n g u m ą ir s o c i a l i s t i n ę 
moralę, tarsi tai būtų geriausi 
vaistai negerovėms gvdyti. 

ir Maskvos spaudoje pasirodo Gruzijos respublikos galva rranoje nėra nė vienos vietos j s t o r i ją kalbą, tautos meną ir 
straipsnių ir statistikų apie ne- Ševardnadze prieš narkotikų narkomanams gydyti. Vienin- p a n a gį^ į Turime galimybių 
geroves, plintančias tuose vartojimą kartojo tai, ką sovie- telė gana ribota \neta yra alko- p ^ y j ^ " p r o tes to demonstra-

tų laikraščiai rašo prieš alko- holikams gydyti centras ir d j o g e p e t i c i j o s e ? m Q s ų D a i n ų 
holizmą, vagystes, pinigų psichiatrinė ligoninė Pasta- ^ T a u t i n i ų s o k i u šventėse, 
keitimą juodojoje rinkoje. Esą roji yra vieta, kur lengviau- , „ ^ „ 4 ^ katedrose, bažny-

steris atskleidė, kad Lenkijoje narkotikai naikiną žmonių s i a i galima gauti narkotikų. ^Qge m u g „ nepriklausomy-
ia« vra anie 200 000 vartoian- sveikatą ir esą priežastis „Vakare kai kurie jaunuoliai ^ ' , ^ ^ „ ^ 0 ^ privačioj 

dvasinio išsigimimo. Bet tai išeidavo iš šios ligoninės į kar- i n i c i a t y v o j T a i p ' p ^ t u r i m e 
reikalingi skubaus gydymo, tik žodžiai, kurie nekeičia tik- čiamas. Cia nusipirkdavo iš j a b a i d a u g p r o g 0 8 laisvai ir 
Apie 12,000 jau įpratę narko- rovės. Jis nepaminėjo, kad Tif- -negeriančiųjų šlapumo ir par-j p i a c į a į įvairia prasme gar-
tikų vergai. Šis reiškinys labai lise narkotikus platina karei- sinešdavo buteliuką analizei. ^ ^ Lietuvos vardą tautų 

v i a i , g r į ž t a n t i e j i iš Sekančią dieną laboratorijoje f e s t i v a l i u o 8 e ) k u r i u o s a p ianko 
Afganistano. randama viskas tvarkoje..." t u k s t a n č i a i į v a i r i u s lu oksnių 

Lenkija yra didžiausias Cekoslovakai neturi aguonų, ž m o n i ų T o k i e plataus masto 
gamin to jas aguonų. Šis narkotikai gaminami iš 
augalas pagal tradiciją buvo sirupo, drabužiams valyti 
vartojamas virtuvėse ir ne- chemikalų ir dažų. Viską drau-
buvo tabu liaudies kultūroje, ge sumaišant, gaunasi narko-
Bet dabar, kas augina aguo- tikas. Buvo 70-ties jaunuolių 
nų, negali jų sau pasilaikyti, grupė. Jaunuoliai vartodavo 
bet turi atiduoti valstybei, narkotikus. Dešimt jų mirė, 30 
Mat, iš aguonų gaunamas opi
jus . Ministerių kabinete 
ruošiamas antinarkotikų pro
jektas. Šiuo klausimu susi-

„Pas mus nekovojamą, kaip rūpino ir Lenkijos vyskupai skaitoma, kad Cekoslovaki-
reikėtų, su nuodijimosi pro- bei draugija, kurios uždavi- j°je yra 10,000 narkomanų ir 
blema" ir siūlė sudaryti bend- nys gelbėti narkotikų vergus. 300,000 alkoholikų, 
rą programą, kurios turėtų lai- Bet, kaip paprastai komunis- Vengrai, paminėję, kad kas-
kytis jur i s ta i , gydytojai , ! tinėje sistemoje,viskas vyksta m e t nusižudo apie 5000 
auklėtojai ir propagandinin- lėtai. Visoje Lenkijoje yra vos asmenų, aiškina, kad to plie
kai. 500 lovų narkotikų vartotojų žastis yra nesugyvenimas su 

Prie šios rūšies blogybių gydymui. O mirimų narko- kitomis mažumomis. Keistas 
prisideda ir kitos. Vengrijoje tikais nusinuodijančių skai-
kasmet nusižudo apie 5000; čius auga: kai 1981 m. buvo tik 
asmenų (iš viso Vengrijoje 11 • 33 atvejai, tai 1982 jau išaugo 
mil. gyventojų). Cekoslovaki- iki 102. Paskutinių statistikų 
joje plinta venerinės ligos, dėl nėra. O kiek miršta nusinuo-
kurių kaltinami kubiečiai ir diję alkoholiu, niekas nepa-
vietnamiečiai, kurie studi- sako. Žinoma tik tiek, kad kurie, gabendami narkotikus, 
juoja arba dirba „broliškoje" pusė Lenkijos jaunuolių „ieško panaudoja Vengriją kaip 

kraštuose. 
Praėjusių metų gruodžio 

mėn. Lenkijos sveikatos mini-
steris atskleidė, kad Lenkijoje 
jau yra apie 200,000 vartojan
čių narkotikus ir 30,000 yra 

plintąs, jau pasiekiąs net pra
džios mokyklas ir dėl to keliąs 
susirūpinimą. 

Prieš praėjusių metų Kalė
das ir cekoslovakai pirmą 
kartą sužinojo, kad narkotikų 
problema yra ir jų krašte. 
„Mlady Svet" laikraštis pra
vedė tyrimus ir rado, kad dau
gelis jaunuolių tarp 15 ir 25 
metų var to ja na rko t ikus . 
Sovietinės Gruzijos komunis
tų partijos generalinis sekre
torius sausio mėn. padejavo: 

— kalėjime, o 30 bėgo į užsie
nį ir pasienyje pagauti atsi
dūrė už grotų. Nors nėra 
oficiablnių duomenų, tačiau 

aiškinimas — žudytis dėl to, 
kad kaimynas kitos tautybės! 
Vidaus reikalų viceministeris 
viešai paneigė, kad Vengrijoje 
esanti narkotikų problema. 
Esą susiduriama tik su tais, 

Čekoslovakijos respublikoje. malonumų vodkos butelyje pergabenimo bazę. Tokie 
pagauti areštuojami ir bau
džiami. 

Sovietų poetė Julia Drunina, 
komentuodama šių laikų pesi
mizmą, nerimą, nervozę, 
kaltina jaunimą, kad jis nemo-

tautų festivabai jau bemaž 10 
metų yra rengiami St. Peters-
burge, Floridoje, vadinami 
„International Folks Fair". 
Juos rengia tarptaut inė 
organizacija, kuriai priklauso 
ir lietuviai. Festivalis trunka 
3 ištisas dienas. Jame daly
vauja 42 tautybės su meni
niais paviljonais, menine tau
tine programa ir maisto 
paviljonais. 

Šiais metais lietuvių meni
nę programą atliko Lietuvių 
klubo choras, vadovaujamas 
muz. P. Armono, vyrų okte
tas, vadovaujamas muz. Ma
teikos, tautinių šokių grupė 
„Banga", vad. Mildos San-
dargienė8, ir senjorų šokių 
grupė „Audra" , vad. A. 
Karnienės ir A. Zalnieriūnai-
tės - Robinson. Meniniam 
paviljonui vadovavo G. Mo-
destavičienė - Modestienė, 
maisto paviljonui — E. Purtu-
benė. 

Ypatingo dėmesio susilaukė 
mūsų meno paviljonas su dai
liai demonstruojamu mūsų 
liaudies menu, kuriame atran
dama autentiška gili vertė, 
kurią skelbia tyrinėtojai, folk-

kąs džiaugtis gamtos grožiu ir loristai ir etnografai. Šiemeti-
kosmonautų erdvių laimėji
mais. Ji taip pat, kaip ir JAV 
prezidentas Reaganas, dabna 
pasaulį į blogio ir gėrio imperi
jas. Pagal Druniną gėrio im
periją gina ir saugoja SS-20, o 
blogio imperija ginkluojasi 
branduoliniais ginklais sunai
kinti gėrio imperiją. Tačiau 
toks blogis, kaip nuodijimasis 
narkotikais, alkoholiu, savi
žudybės nežino ribų tarp tų 

niame paviljone buvo matyt 
mūsų audiniai, juostos, tau
tiniai rūbai, medžio drožiniai, 
gintaro dirbiniai, didelio for
mato žemėlapis, rodantis 
Lietuvos geografinę padėtį 
Europoje. Lietuvos Vytis, tri
spalvė, mūsų miestų herbai, 
angl iška lietuvių encik
lopedija, įvairios knygos 
anglų ir lietuvių kalbomis, 
m a r g u č i a i , š i a u d i n u k a i s 

JAV LB Kultūros tarybos pirm. Ingrida Bublienė Romoje su 
Hario Negroti, Carmen teatro Milane direktorium. Jis nese
niai savo teatre pastatė operą „I Lituani". 

dviejų imperijų. Jos yra tikrai papuošta eglutė. Čia pat buvo 
ledo kalno viršūnė, nežinanti platinama Lietuvos reikalu 
skirtumo tarp Vakarų ir Rytų informacinės brošiūrėlės, 
imperijų. T v kurių išdalinta apie 6 tūkstan-J . V. 

čius. Taip pat gyvai buvo de
monstruojama juostų au
d i m a s , , , m a r g u č i ų " 
marginimas, „šiaudinukų" 
darymas, o plačiai buvo aiš
kinama dabartinė Lietuvos 
padėtis ir aplamai mūsų tautą 
liečiantys klausimai. Paste
bėta, kad vien tik išstatymas 
daiktų ne pilnai pasiekia 
tikslo — reikia prie jų budėti, 
plačiai aiškinti, žiūrovus su
dominti ir tada lietuviškam 
reikalui daug galima pasitar
nauti. 

Mūsų meno paviljonas iš 42 
dalyvaujančių ir tarp savęs 
lenktyniaujančių tautų šiemet 
laimėjo pirmą vietą. Pažy
mėjimas viešai buvo įteik
tas paviljono vadovei Geno
vaitei Modestavičienei 
Modestienei. 

Mums visiems buvo didelis 
pasididžiavimas, kad mūsų 
tautos apraiškos, kultūra, liau
dies menas aukštai įvertintas, 
o mūsų tautos vardas išgar
sintas. Didelėms tautoms — 
amerikiečiams, anglams, 
vokiečiams, prancūzams, 
italams, net ir lenkams gal ne 
tiek svarbu savo vardą prista
tyti — apie juos ir jų valsty
bes pasaulis žino. O mums turi 
rūpėti ir būti pareiga visom 
jėgom, visais galimais keliais 
kalbėti Lietuvos reikalu, o taip 
pat mūsų ateinančiose kartose 
skiepyti meilę savai tautai, 
būti jos tvirtu nariu, saugoti 
menišką protėvių paliktą lobį 
ir ryžtą laikyti mūsų tautą 
laisvą ir gyvą. 

Mes žinom, kad ten prie 
Nemuno, kiek tik jėgos ir gali
mybės leidžia, tauta gyvybin
gai reiškiasi. Jie tiki mumis, 
mes esam jų didelė viltis. Mes 
turim pasauliui kalbėti, skelb
ti, demonstruoti, lietuvių tau
tą pristatyti gyvą, kultūringą 
ir mylinčią laisvę. 

St. Petersburgo lietuviai 
nesigailėjo savo jėgų, supra
timo ir gero linkėjimo Lietu
vių klubo iniciatyva rengtam 
internacionaliniam festi
valyje. Vieni dirbo ruoš
damiesi valgių demonstra
vimui, kiti meno paviljone, 
treti — atlikdami meninę 
programą. Čia neįmanoma iš
vardinti apie pusantro šimto 
pavardžių. Čia tik galim pasi
džiaugti, savo tarpe turint 
tokius puikius tautiečius, ir 
būti jiems dėkingais, kad jie 
atliko visų mūsų pareigą. 

Linkėtina ir kitoms lietuvių 
kolonijoms įvairiai dalyvauti 
tautų festivaliuose, kur yra 
daug progų kalbėti, aiškinti 
bei garsinti mūsų tėvynę. 

Dalyvis 

PREZIDENTAI KUBOS 
IR GRENADOS KRIZIŲ 

ŠVIESOJE 
BR. A U Š R O T A S 

dotuvių nuotraukoje stovi J. Kennedienė-Onassis su 
dviem vaikais (dukrele ir sūnumi), o šalia jos iš 
dešinės svainis Robert Kennedy (taip pat nužu-

1 . dytas 1964 m. prezidentinės rinkimų kampanijos 
_. Kalifornijoje metu). 

Prieš dvidešimt metų, 1963 lapkričio 22 d., . , « . . , , • , «• i_- T T ^ 
Dalias mieste, Texas valstijoje, žudikas Oswald Lee Straipsnio pradžią iš kairės puošia^ puiki JFK 
pašalino nuo pasaulio scenos JAV prezidentą John nuotrauka m* savo jachtos „Honey Fitz 1963 rn. 
F. Kennedy. Nežiūrint tūkstančių puslapių prirašy- •» paaiškinimu: susumavus,,_ visa Amerika ne tiek 
tų įrodymų, kad Oswald Lee tebuvo vienintelis šio nustojo jo darbingumo, kiek lakios vaizduotės 

I istorinio nusikaltimo vykdytojas, kai kurie at- polėkių. . . . . . . , , . , 
sakingi asmenys netiki tų įrodymų autentiškumu. Žvelgdami , šią nuotrauką, net ir nebūdami 

nuotrauka su stambiu parašu „What JFK meant to gauta ši tragiška žinia. Savo draugui Moynihan 
us" — ką JFK mums reiškė, ir duoda 30-ties pasakęs, „mes niekada neatjaunėsime", 
amerikiečių nuomones. Margareta Bolson (juoduke), dirbusi viename 

Pagrindiniame straipsnyje — „Kennedy prisi- Chicagos priemiestyje namų ruošos darbus, apie 
menamas po 20 metų, žmogus pražuvęs savo le- JFK mirtį išgirdo TV žiniose. Šiai moteriškei atro-
gendoje". Toliau straipsnio dešinėje pusėje lai- dė, kad su JFK mirtimi užsibaigė visos geresnio 

Juoba, kad tuose įrodymuose yra properšų, per velionio gerbėjais galėtumėte | JFK įsimylėti Tik 
kurias gali nesunkiai pralįsti priešingai gaivojan- pasiskaitykime kokius sakinius savaitraštis („New8- J F K p a l a n k ū 8 . 
čių asmenų argumentai. J"* k > « ^ ° . » .ff1 3 J A Y ^ irJitų ?*™nų Lyg karo metu 

Jau prabėgo dvidešimt metų po tų tragiškų įvy- ^pas , kai jie išgirdo apie J. F. Kennedy nužudymą 

gyvenimo juodukų vargšų viltys... 
Garsėjantis rašytojas — novelistas VVilliam 

Styron, iš Connecticut valstijos,valgė priešpiečius, 
kai suskambėjo jo telefonas, iš kurio sužinojo apie 
JFK mirtį. Jis staiga susmukęs, lyg būtų pajutęs 
didžiulę ant jo pečių užgriuvusią naštą. 

Jau 20 metų prabėgo nuo JFK nužudymo Dalias 
mieste, tačiau dar daugelis gyvųjų su visomis 
smulkmenomis prisimena šį prezidentą ir jo nužu
dymo aplinkybes, kurios pasiliko kai kurių pasąmo
nėje. 

Ne visi žurnalistai, nei istorijos rašytojai per 
pastaruosius du dešimtmečius yra buvę per daug 

apgultame legendariniame 
Camelot mieste jos princas, valdęs kraštą 1000 

kių. Liberalinė JAV spauda negali užmiršti savo Gloria Steinem (liberalė - feministė) tuo metu dienų, juto daug aštrių strėlių, iššautų ir nukreiptų į 
herojaus, kuris dažnai šoko kadrilių pagal joa diri- dar buvusi tik jauna, bepradedanti žurnalų bendra- jo asmenišką gyvenimą ir į krašto valdymą, 
gentų vairuojamą „simfoninį" orkestrą. darbe. Štai jos žodžiai: „Tuo metu ėjau namolei (Pastaba: Camelot mieste, senojoje Anglijoje, 

John F. Kennedy mirties 20-čiui paminėti 1983 Manhattan New Yorke, kai išgirdau apie JFK mirtį gyveno legendarinis karalius Artūras su savo 
m. lapkričio paskutinę savaitę įtakingieji šio krašto — man atrodė, kad tuo laiku Amerikos ateitis mirė!" puikiu dvaru ir „apvaliuoju stalu". Kai kurie viešojo 
savaitraščiai, kaip „Newsweek", „Time", „IJfe" ir Bostonienė airė Kay Wbolen dalyvavo balsavi- gyvenimo formuotojai mėgino JFK administracijai 
tų pačių leidėjų kontroliuojami dienraščiai, nepa- me, kai JFK grūmėsi rinkiminėje kovoje patekti į prikergti Camelot vardą. Tai vis kas nors ne taip 
gailėjo įspūdingų panegyrikų liberalų dievinamam kongresą. Ji balsavo už JFK, kad jis būtų išrinktas nuvalkioto, kasdieniško gyvenimo tikrovė. Tuo būdu 
JFK. prezidentu. Kai Kay Wholen išgirdo radijo žinių ir JFK mėginta žmonių sąmonėse palikti rusenantį 

Viename šių savaitraščių „New8week"\ tikrai tarnyboje apie JFK nužudymą, išbėgusi į gatvę, lyg prisiminimą apie JAV valdžiusį princą, aut.) 
atstovaujančio ir pirmaujančio Kennedy liaupsi- patrakus, pradėjo šaukti — Kennedy nužudytas... Ir ne tik jis, kiek jo atminimas dar vis glūdi 
nimu, pacituosiu keletą pasisakymų, pavaizduojan- Kennedy nušautas... Atrodė, lyg šios moters amerikiečių pasąmonėje, vargindamas vaizduotę ir 
čių to savaitraščio redakcijos nesikeičiančius įsi- gyvenimas taip pat būtų užgesęs. apsunkindamas krašto politiką sapnais, kad galbūt 
tikinimus per paskutinįjį dvidešimtmetį. Dabartinis senatorius Daniel Patrick Moyni- ir kitaip šio krašto reikalai būtų pakrypę, jeigu tik 

1983 m. lapkričio 28 d. ,,Newsweek'* savo pirmą han, tuo metu buvęs Darbo (Labor) sekretoriaus jis būtų bu\ęs gyvas. 
puslapį (viršelį) papuošė patrauklia buv. prezidento pavaduotojas, posėdžiavo, kai iš Baltųjų rūmų buvo (Bus daugiau) 
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BOSTONO ŽINIOS 
RENGIAMAS 

ŠV. KAZIMIERO 
500 METŲ 

J U B I L I E J A U S 
MINĖJIMAS 

Massachusetts ir artimes
nių parapijų lietuviai rengia 
iškilmingą Šv. Kazimiero 500 
metų mirties sukakties mi
nėjimą. Mintis tokį minėjimą 
surengti kilo Kunigų Vieny
bės Bostono provincijos susi
rinkime spalio 27 d. 1983 m. 
Turėta keli pasitarimai ir mi
nėjimas buvo numatytas 1984 
m. gegužės 20 d. Atsirado įvai
rių aplinkybių, dėl kurių tai 
datai nebuvo pasiruošta. To
dėl buvo s u š a u k t i kel i 
platesni pasitarimai, kuriuose 
buvo numatyta data ir su Bos
tono arkivyskupija susitarta, 
kad to jubiliejaus šv. Mišios 
bus Šv. Kryžiaus katedroje 
Bostone 1984 m. spalio 14 d. 3 
vai. p.p. Šv. Mišias atnašaus 
naujas Bostono arkivyskupas 
Bernard Law. 

Dabar Bostono ir visų 
M a s s a c h u s e t t s be i k i tų 
artimesnių parapijų lietuviai 
ruoškimės tam iškilmingam 
mūsų šventojo ir Lietuvos glo
bėjo šv. Kazimiero minėjimui. 
Šv. Kryžiaus katedra yra 
didelė ir ją privalėsime užpil
dyti. 

Balandžio 9 d. įvyko pasi
tarimas, į kurį buvo pakviesti: 
Ateitininkų, Moterų fede
racijos, karių Ramovės, Tau
t i n ė s są jungos , Vyčių , 
Lietuvių Bendruomenės, Skau
tų, Šaulių ir Sodalicijos atsto
vai. Buvo sudaryti šiam mi
nėjimui centrinis komitetas: 
Vytautas Izbickas — pirmi
ninkas, kun. klebonas Alber
tas Kontautas — vicepirm. 
liturginiams reikalams ir 
ryšiams su kurija, Bronius Pa
liulis — vykdomasis vice
pirm., Albertas J ėraitis — ry
šiams su N. Anglijos Vyčiais, 
dr. Algirdas Budreckis — 
paruošti jubiliejinį leidinį, Sta
sys Santvaras — kultūrinio 
vakaro meno vadovas, prof. 
J e r o n i m a s Kačinskas — 
iškilmingų Mišių giedojimo 
vadovas, Juozas Vembrė — iž
dininkas, Stasė Cibienė — 
sekretorė, Povilas 2ičkus — 
spaudos informacija ir nariai 
Ona Ivaškienė ir Joseph 
White. 

M i n ė j i m o p r o g r a m o j e : 
Iškilmingos šv. Mišios Bos
tono katedroje spalio 14 d. 3 
vai. p.p. J a s atnašaus arki
vyskupas Bernard Law. Ban
ketas su menine programa ir 
kultūrinis vakaras su literatū
rine ir muzikine programa 
spalio 6 d. 

Išleisti jubiliejinį leidinį, 
kuriame būtų šv. Kazimiero 
paveikslas, biografija ir šv. 
Mišių liturginės maldos, skai
tymai bei giesmės. 

Sudaryti garbės komitetą, 
kviečiant arkivyskupą, guber
natorių, Bostono burmistrą, 
parapijų klebonus ir kt. 

Suorganizuoti procesiją į 
katedrą iš ar t imiausios 
mokyklos. Procesijon kviesti 
v i sas l ietuviškas organi
zacijas su vėliavomis ir visuo
menę. 

Išleisti banketui ir kultū
riniam vakarui atskiras pro
gramas su sponsoriais ir rėmė
jais. 

Jubiliejaus minėjimui kvies
ti visas Naujosios Anglijos 
lietuvių parapijas. Visose 
parapijose sudaryti vietos ko
mitetus, kurie dirbtų šiam 
jubiliejui ir laikytų kontaktą 
su centriniu komitetu. 

Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos klebonas Brocktone 
kun Šakalys ir rengimo cen
tro komitetas balandžio 24 d. 
sukvietė platų pasitarimą šio 
minėjimo reikalu. Dalyvavo: 
Bostono. Brocktono, Worces-
terio, Athol, Cambridge, New 
Bnttain r Kitų vietovių 
kunigai ir atstovai. Susi
rinkimas priėmė centrinio 
komiteto sudarytą minėjimo 
planą ir kviečia visus lietuvius 

prisidėti prie minėjimo, kad jis 
bus sėkmingas ir didingas. Šis 
minėjimas yra labai svarbus 
ne tik pagerbti mūsų šventąjį, 
bet jis turės ir politinės reikš
mės mūsų ateičiai su dvasine 
vyresnybe, o taip pat ir civi
line valdžia. Amerikiečiai 
skaitosi su mase. Jeigu mes 
pasirodysime labai gausiai, 
tada ir visuose kituose 
reikaluose, susiduriant ir su 
valdžios atstovais, bus su 
mumis labiau skaitomasi, 
kaip su rinkimų balsuotojais. 

Centrinis komitetas labai 
kviečia visus lietuvius jungtis 
į jubiliejinį minėjimą, kad jis 
sėkmingai praeitų. Apie visus 
paruošiamuosius darbus bus 
pranešama iš anksto. 

MALDOS DIENA 
UŽ LIETUVĄ 

Amerikos Lietuvių Kunigų 
centro valdyba yra išsiun-
tinėjusi lietuviams kunigams 
laiškus, kuriuose prašoma 
parapijas gegužės 13 d. mels
tis už Lietuvą ir pasaulio 
taiką. 

So Bostono Šv. Petro 
lietuvių parapijos bažnyčioje 
So. Bostone pamaldos vyks 
gegužės 13 d. 10:15 vai. ryte. 
Visi lietuviai yra kviečiami 
dalyvauti šiose šv. Mišiose. 

Maidos ir Atgailos diena 
buvo paskelbta Lietuvos vys
kupų suvažiavime Romoje 
1951 m. Nuo to laiko kiek
vienais metais lietuviai mel
džiasi už Lietuvą ir pasaulio 
teisingą taiką. 

RENGINIAI j 
Gegužės 6 d. Motinos die

nos minėjimas. 10:15 vai. ryte 
Šv. Petro bažnyčioje So. 
Bostone šv. Mišios už motinas. 
Po Mišių parapijos salėje 
minėjimas. 

Gegužės 13 d. First & 
Second Church salėje Bostone 
popietė su poetu Stasiu Sant
varų ir pianisto Vytauto Bak
šio piano koncertas. 

Spal io 6 d. kultūrinis 
vakaras ir muzikinė pro
grama šv. Kazimiero minė
jimo proga. 

Spal io 14 d. 3 vai. po pietų 
Bostono katedroje šv. Mišios 
šv. Kazimiero jubiliejaus 
proga. 

WĘmSKmmtBBtmgBm * I* 
Lietuvių paviljonas Tarptautiniame tautų festivalyje 
Phoenixe, Ariz. Cia matomos daugiausia pasidarbavusios. Iš 
kairės: Marija Edelienė, Viktorija Zakarienė ir Birutė Dir-
sienė. 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
St. Petersburg, Fla. 

KUN. VYTAUTAS 
ZAKARAS PAGERBTAS 
40 METŲ KUNIGYSTĖS 

PROGA 

Balandžio 15 d. į Lietuvių 
klubą pietauti prisirinko 
daugiau nei bet kada (netoli 
400) svečių, nes prieš savaitę 
buvo pranešta, kad Šv. Kazi
miero misijos komitetas 
rengia tos misijos dvasios va
dovo kun. Vytauto Zakaro pa
gerbimą jo 40 metų kunigys
tės ir pranciškonų amžinų 
įžadų proga. 

Pasibaigus pietums misijos 
komiteto pirmininkas An
tanas K. Gruzdys gausiai susi
rinkusius svečius supažindino 
su kun. V. Zakaro gyvenimu ir 
jo atliktais darbais. Susi
rinkusieji sugiedojo jam il
giausių metų, o kad įpras
mintų giedant pareikštų 
žodžių nuoširdumą, komiteto 
nariai Ona Galvydienė ir Juo
zas Žvynys įteikė visų lietuvių 
skirtą dovaną. 

Po to buvo poeto Le
onardo Andriekaus jautri 
kalba, nušviečiant kun. V. 
Zakaro neeilinius sugebėji
mus, jo darbštumą ir parei
gingumą. Po to A. K. Gruzdys 
baigė šiais žodžiais: „Baigėsi 
gavėnios rekolekcijos. Susi
taikę ir susivieniję su Kris
tumi, laukiame Velykų šven
čių su Didžiojo Penktadienio 
tragedija ir Velykų ryto Prisi
kėlimo triumfu. Turėdami 
minty, kad mūsų misijos dva
sios vadovas kun. Vytautas 
Zakaras per 40 metų savo 

skambiu, muzikaliu balsu gie
dojo himnus Dievo garbei, o 
amžinųjų pranciškonų įžadų 
metu visus savo dvasinius bei 
žemiškus turtus suklojo po 
Asyžiečio kojomis, jį gerbiant 
ir dėkojant tiktų pasigrožėti 
Mykolaičio-Putino eilėraščiu". 
Jį paskaitė Angelė Kamiene. 
Prasmingi žodžiai, jautriai pa
skai tyt i , sudarė neeilinę 
šventišką nuotaiką. 

Dėl riboto laiko nebuvo nu
matyti sveikinimai, tačiau 
LRK moterų skyriaus pirmi
ninkei Dannai Kamm padary
ta išimtis pasveikinti savo 
dvasios vadą. Užbaigai solis
tė Ona Armonienė gražiai pa
dainavo 3 dainas, sustip
r inan t minėjimo iškilmin
gumą. 

PATIKSLINIMAS IR 
PAPILDYMAS 

„Draugo" bal. 19 d. nu
meryje aprašant Šv. Kazi
miero misijos suruoštas Šv. 
Kazimiero 500 metų paminėji
mo pamaldas kovo 4 d., yra 
netikslumų: vietos vyskupas 
Thomas Larkin šv. Mišių ne
laikė, nes buvo sutarta laikyti 
jas lietuviškai (vyskupas lietu
viškai nemoka). Šv. Mišias 
koncelebravo misijos dvasios 
vadovas kun. Vytautas Za
karas, kun. Viktoras Dabušis 
ir kun. Adolfas Stasys (prel. J. 
Balkūnas ir kun. J. Gasiūnas 
buvo išvykę į Romą). Vys
kupas T. Larkin pasakė gražų 

tai dienai pritaikytą pa
mokslą. Giedojo Lietuvių 
klubo choras, vadovaujamas 
muziko Petro Armono. Prieš 
palaiminimą kun. V. Zakaras 
padėkojo vyskupui ir pasakė, 
kad parapiečiai nori įteikti do
vaną. Misijos komiteto pirmi
ninkas Antanas K. Gruzdys ir 
sekretorė Ona Galvydienė įtei
kė vyskupui šv. Kazimiero 
sukaktuvinį sidabro medalį ir 
čekį. Tokį pat medalį įteikė ir 
Šv. Vardo bažnyčios (kurioje 
kiekvieną sekmadienį vyksta 
lietuviškos pamaldos) klebo
nui kun. Frank Gudmanui. Šia 
proga reikia pažymėti, kad 
muziko Mateikos vadovau
jamas vyrų vienetas gieda kas 
antrą sekmadienį, pasikeis
damas su moterų vienetu, 
kuriam vadovauja muzikas P. 
Armonas. 

Komiteto n a r y s 
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L I E T U V O S 
ATSIMINIMAI 

Radijo valanda jau 40 metų tarnauja 
New Jersey, New York ir Conaecti-
cut lietuviams! 

Kas penktadieni iš W£VD Stoties 
New Yorke nuo 10 iki 11 vai. vakaro. 
97.9 meg. FM. Taippat klausykitės 
"Muac of Lithuania" programos kas 
sekmadienį, nuo 2:05 iki 3:00 vai. po-
pietų, iš Seton Hali Universiteto sto
ties. 89.5 FM. (WSOU). 

Direkt Dr. JOKŪBAS STUKAS 
R 234 Sunlit Drive 

Watchung, N.J. 07060 
TeL — (201) 753-5636 

(iiiiiiiiiiiiiiiuiuiiiuiiiiiniiimiiiiuiiiiiiii 
IIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIII 

KURIAM GALUI MOKĖT 
D A U G I A U ? 

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

©ooooooooooooooooooooooooo 

DAŽYMAS 
Greitai, sąžiningai, nebrangiai atlieka
me visus vidaus dažymo darbus; taip 
pat dirbame įvairius pavasario darbus 
kiemuose ir namų aplinkoje. 

Skambinkite ANTANUI 776-2038 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

F A S H I O N C A B P E T S 
K I L I M A I 

Lietuvių prekyba 
3304 W. 63 St. — TeL 778-9064 

įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandėlių. 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
2501 W. 69 SU Chieago, IL 00629 

SIUNTIMAI J LIETCV4 
TeL 925-2787 

Vytautas V; 

HELP WANTED— VTKAI 

Tool and Die Maker 
GOOD PAY AND BENEF1TS 

FOR EXP£RIENCED MAN. 
TeL — 543-1262 

R E A L E S T A T E 

x x x > o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o -
l t — 20 — 30% pigiau mokėsite tu 
apdraudę nuo ugnies ir automobilio 

F R A N K Z A P O L I S 
TeL GA 4-8654 

3208^ W. 95th Street 
> o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o < 
JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOt 

TELEVIZIJOS 
Spaivotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

M I G L I N A S T V 
2346 W. 69 S t , teL 776-1486 

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS > o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o c 
AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE 

NUO $200 DU f 1,000 

Chrysler LeBaron Medallion? 
- '2-dr Coupe_ ] . -

BA12EKAS M0T0R SALES 
CHRYSLER • LeBARON 
PLYMOUTH • K C ARS 

"U WILL LIKĘ US" 
4030 ARCHER — 847-1515 
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M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir U toli miesto leidimai ir 
pūna asdrauda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

TeL — WA 5-8063 

Savininkas parduoda 2-jų butų mūr. 
namą (6 ir 5 kamb.) Francisco ir 72-os 
apylinkėje. Radiant šildymas, kabine
tinė virtuvė, naujas stogas, pilnas rū
sys. 2 maš. garažas. Skambint po 5 
vai. vakaro teL 925-2198. 

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PKE. -
GERIAUSIA VIETA LIETUVIAMS. 

9 butų mūrinis. Labai geros pajamos 
Didelis butas savininkui. Geras inves
tavimas. 

3-jų 
gus. 

butų mūrinis. Garažas. Nebrare-

Didelis graliai įrengtu buagalo. 
ku didelei seimai 

Pui-

ŠIMAITIS BEALTY 
Insurance — Income Taz 

2951 W. 63rd Street 
TeL 436-7878 
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BUTŲ NUOMAVIMAS 
Draudimas — Valdymas 

Namu piririn^m _ Pardavimas 

INCOME TAX 
NoJariatu — Vertimas 

BELL REALTY 
J. BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzie Ave, — 778-2233 
•miHIIIHIUlllimimmiHi,.........M»..^, 

KASA LIETUVIU FEDERALINĖ KREDITO UNIJA 
AKTYVAI 22,000,000 dolerių 

KASOS VALANDOS: 

MARQUETTE PARKE 
2615 W. 7 1 s t S f 
Chieago, IL 6C629 
Tel. 737-2110 

CICERO 
1445 So 50th Ave 
Cicero. IL 6O650 
Tel 656-2201 

Nuo pirm. iki penkt. 
10:00 iki 6:00 vai. 
Sešt. 10:00 iki 2:00 

Antr. 3:00 iki 6:00 
Ketv. 3:00 iki 6:00 
Šešt. 10:00 iki 12:00 

MOKA: 

9% už taupomąsias 
sąskaitas — pass-
book 10%, 10.5%, 11% 
už terminuotus in
dėlius — CD 

SKOLINA: 

Tik savo nariams že
mesnia i s nuošim
čiais ir geresnėmis są
lygomis negu bankai 
ar kitos finansinės in
stitucijos. 

Simon Travel 
nauju pavadinimu 

AUDRA Travel 
kviečia keliauti kartu 

11 DIENŲ LIETUVOJE 
Gegužės 15 Rugsėjo 4 

13 DIENŲ SU GIMINĖMIS!!! 

°VĄ IR * < * * 

>ooooooooooooooooooooooooo 
MASTER PLUMBING 

UcsBsed, Bonded, Insured 
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte-
tės. Karšto vandens tankai. Flood , 
controL Užsikimšę vamzdžiai išvalo-' _ u s \ , f o n d a s - T a i 

mi elektra. Palikite pavardę ir telefo
ną — lietuviškai. 
SERAPINAS — TeL 636-2960 

» o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o < x x 
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Lithuania, the European 
Adam 

Pro*, dr. JUOZO ERETO vokiskai-
parašyta apie Lietuvą, išversta j ang
lų kalbą dr. Algio Mickūno. Antroji 
laida 1983 m. Išleido Kęstučio But-

labai gera dovana 
amerikiečiams, o taip pat ir mūšį 
jaunimui pasiskaityti apie Lietuvos is
toriją ir dabartinę būklę komuniiti*-
nės Rusijos okupacijoje. Kaina tu par
siuntimu $4.50. 

?,TXSGJ 

KIEKVIENA SĄSKAITA IKI $100,000.00 
FEDERALINĖS VALDŽIOS. 

APDRAUSTA 

Gegužės 21 
Gegužės 29 
Birželio 27 

VIENOS SAVAITĖS 

Liepos 4 
Liepos 12 
Liepos 26 

Rugpjūčio 9^ 
Spalio 2 
Gruodžio 19 

c> Gegužės 21 Rugsėjo 10 
Liepos 10 Spalio 2 

Skridimai numatyti patogiomis prancūzų Ir suomių oro linijomis. 
Kelionės lydimos patyrusių palydovų. 

Mūsų įstaigoje jūs gausite geriausią patarnavimą: 
m sutvarkant dokumentus iškvietimams ( 

• nuperkant automobilius, kooperatinius butus bei kitas dova
nas giminėms Lietuvoje 

m tarpininkaujant bei suteikiant ypač gerą finansinę paramą, grei
tą ir labai naudingą giminėms Lietuvoje palikimų sutvarkymą. 

Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir konfidencialus patarnavimas. 

Smulkesnių žir.ių teiraukitės nauju adresu: 
1576 Bloor St.W., Toronto, Ont., Canada, M6P 1A4 

(Priešais Lietuvių namus) 
Tel. (416) 532-8772 arba (416) 537-3060 

Telex 06-986766 TOR 
Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2159872 

Savininkė— Audronė Našlėnaitė-Simop 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštas 

NEDAS, 4058 Archer Avenue 
Chieago, IL 80632. TeL 927-5980 

V A L O M E 
KILIMUS IB BALDUS 

Plauname Ir vaškuojame 
visą rUilų grindis 
B U B N Y S 

TeL — BE 7-5168 

„DRAUGO" 75-RIŲ METŲ 
JUBILIEJUS 

„Draugas", laisvojo pasaulio lietuvių dienraš
tis, eilę metų nenuilstamai kovoja dėl pavergtos 
mūsų tėvynės laisvės ir dėl mūsų tautinės gyvy
bės išlikimo išeivijoje. Jis yra mūsų lietuviško 
gyvenimo ir lietuviškos kultūros veidrodis. 
Pasirūpinkime, kad nors ir sunkėjančiose [ 
ekonominėse sąlygose „Draugas" stiprėtų. Jis turi ' 
pragyventi mus visus. Tad, darydami testamenti- aywwwmtmtiiMiimMiiwMiiiŵ  
nius palikimus, prisiminkite ir „Draugą". 

Pratesite mūsų kultūrinį, religinį ir tautinį 
veikimą, jei testamente į palikimą įjungsite „Drau
go" leidėjus: Lithuanian Catholic Press Society, 
4545 W. 63rd St., Chieago, IL 60629, arba Marian 
Fathers of Immaculate Conception of B.V.M., 6336 
S. Kilbourn Ave., Chieago, IL 60629. 

Aukos „Draugui" nuskaitomos nuo valsty
binių mokesčių. 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR D2IOVIMMO 
MASINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis | Hermaną De&f 

TeL SSS-C624 po 5 Tai, vakaro 
Kalbėti lietuviškai 

A. V I L I M A S 
MOVING 

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 376-1882 arfa* 876-5096 

Užsakymus siusti: 

DRAUGAS, 4545 W. S3rd St 
Chfcago, n 60629 
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K A K T A S l S E N A J I 
T Ę S T A M E N T A 

Antanas Rubšy* 
Pirmoji dalis 

Šioje knygoje rašoma apie Sando
rą ir Mesiją. Joje supažindina skai
tytoją su Sinojaus Sandora-likiminiu 
Išėjimo įvykių i$ £gįpto ir Mesiju-
Dievo karalystės pradžia istorijo
je. 518 psl., kieti viršeliai. Išleido 
"Krikščionis Gyvenime". Knygų seri
ja 22. Kaina su persiuntimu 11 dol. 

Užsakymus siųsti DRAUGO adresu. 

R A K T A S | S E N Ą J Į 
T E S T A M E N T Ą 

Antanas Rubšys 
Antroji dalis 

Tai pranašai ir Karaliai. Nagrinėja 
du veiksnius Sandoros bendrijoje nuo 
Izraelio monarchijos sukilimo X amž. 
iki tremties Babilonijoje VI amž. prieš 
Kristų. 530 psl., kieti viršeliai, išlei
do "Krikščionis Gyvenime". Knygų 

Kaina su persiuntimu 

L 

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

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 
RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY 

SALDUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 
D. KUHLMAN, BA, Registruotas vaistininkas 

Atdara Šiokiadieniais nuo 9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro. 
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki &30 vai. vakaro. 

>0OO00O0OOOO0O00OOO00O0O0O 

1 M. A. Š I M K U S 
= INCOME TAX SERVICE 
f NOTARY PUBLIC 
I 4259 S. Maplewood — TeL 254-7450 
3 Taip pat daromi Vertimai, Giminių 
5 iškvietimai, pildomi Pilietybės praSy-
S mai ir kitokie blankai. 

s 
• oooooooooooooooooooooooooo i Perskaitę "Draugą" duokite 

.uiuinuumunnMHii.u^ k , U e m 3 P * * ^ ^ 

serija Nr. 
11 dol. 

23. 

Užsakymus siųsti DRAUGO adresu. 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, 

nes jis plačiausiai skaitomas Ue

tuvių dienraštis, gi skelbimų kai

nos yra visiems prieinamos. 

Platinkite "Draugę". 



AR KELTI 
PABALTIJO BYLĄ JT 

J U O Z A S VITĖNAS 

PLB, JAV LB, Kanados LB 
ir PLJS visuomeninių reikalų 
komisijos gegužės 11 - 12 d. 
New Yorke rengia politinių 
studijų savaitgalį — konfe
renciją, kurioje, kaip p r a n e 
šamą, pagrindinis dėmesys 
bus skiriamas Europos parla
mento rezoliucijai dėl Pabal
tijo valstybių klausime iškėli
mo Jungtinėse Tautose. 

Kitiems mūsų veiksniams 
(ypač tiems, kurie pagal savo 
pavadinimą turėtų tuo rei
kalu daugiausia rūpintis), ne
rodant didesnės iniciatyvos, 
PLB visuomeninių reikalų ko
misija jau pernai gruodžio 
mėn. buvo nutarusi Pabaltijo 
valstybių klausimo iškėlimo 
Jungtinėse Tautose i ikalu 
glaudžiai bendradarbiauti su 
BATUNU ir šiai akcijai kartu 
su Estų Amerikos taryba bei 
Pasaulio laisvųjų latvių fede
racija jam paskyrė po du tūks
tančius dol. 

BATUNAS savo pirmuoju 
žingsniu yra numatęs peticijų 
kampaniją Jungtinių Tautų 
Dekolonizacijos komisijai. 
Tam tikslui jis buvo parengęs 
peticijų pavyzdžius ir išsiun
tinėjęs jį remiančioms organi
zacijoms, kad jos savo narius 
paskatintų panašiai suformu-
larftas peticijas siųsti J T dek. 
kom. pirm. Sierra Leone arab. 
Adbul G. Koroma. Tačiau, 
kaip pats BATUNO pirm. 
Ints Rupners savo rašte prisi
pažįsta, nesitikima, kad JT 
palankiai reaguotų į šias peti
cijas, nes JT nariai yra pa
lankūs trečiojo pasaulio ir so-
yiątų bloko k r a š t a m s . 
Nepaisant to, šiomis petici
jomis, anot jo, norima pa
informuoti JT narius apie Pa
baltijo valstybių- padėtį ir 
sukelti draugiškų šalių susi
domėjimą peticijų likimu. 
Tokiu būdu Pabaltijo valsty
bių byla būtų geriau žinoma 
Jungtinėse Tautose. 

Žinoma, peticijų kampanija 
gttli išgarsinti Pabaltijo vals
tybių bylą, tačiau JT Dekolo
nizacijos komisija nėra visai 
t inkamas forumas jai iškelti. 
Kaip pats jos pavadinimas 
„Special Committee on the 

BATUNAS savo peticijos 
JT Dek. komisijai pavyz
džiuose siūlo prašyti, kad ji 
Pabaltijo valstybes įtrauktų j 
sąrašą teritorijų, kurioms tai
koma deklaracija dėl nepri
klausomybės suteikimo kolo-

tiečiai apsisprendė jau 1940 niJinėms šalims ir tautoms 
m. Šią apgaulę jie galėtų dar (Declaration on the Granting 
lengviau pakartoti ir dabar, 
jei reikėtų, nes Estijoj ir Lat
vijoj atėjūnai jau sudaro kone 
daugumą ir nesunku panašią 
daugumą būtų sudaryti Lietu-

of Independence to Colonial 
Countries and Peoples). 

Žinoma, įtraukimas į šį 
sąrašą yra pirmas žingsnis il
game procese, tačiau, kaip 

voj. Jokia Jungtinių Tautų rodo Puerto Rico bylos pavyz-
priežiūra nebūtų galima pasi- dys, tai nėra būtina. 
tikėti 

Apsisprendimo reikalavimą 
taip pat remia vadinamos 
„non-predetermination" pa
žiūros šalininkai, kurie įro
dinėja, kad nežinia, už kokią 
padėtį pabaltiečiai dabar pasi
sako. Tai taip pat sovietams 
palanki pažiūra, nes ji igno
ruoja šių tautų praeitį, suly
gindama jas su tautelėmis, 
kurios niekada neturėjo savo 
valstybės, ir neatsižvelgia į 
dabartinį pabaltiečių prieši
nimąsi sovietų okupacijai. 

Apie apsisprendimą būtų 
galima kalbėti, tiktai atsta
čius Pabaltijo valstybių ne
priklausomybę, pašalinus o-
kupantus ir demokratiniu 
būdu sudarius jų vyriausy
bes, kurios tada galėtų savo 
žmonių atsiklausti, ar jie nori 
būti nepriklausomi ar gyventi 
sovietų valdžioje. 

Geriausias būdas iškelti Pa
baltijo valstybių, kaip oku
puotų šalių, klausimą Jungti
nėse Tautose būtų pagal 
Jungtinių Tautų chartos 32 

1953 m. Puerto Rico pagal 
JT rezoliuciją buvo išbrauk
tas iš kolonijų sąrašo, bet Ku
bai tai netrukdo nuo 1972 
metų kasmet Puerto Rico ne
priklausomybės klausimą iš
kelti JT Dekolonizacijos komi
sijoj, kuri ne kartą yra 
pasiūlius JT visumos susi
rinkimui Puerto Rico klau
simą įtraukti į savo darbo
tvarkę. 

Jei būtų pasirinkta Pabal
tijo valstybių klausimą kelti 
JT, tai reikėtų pasekti Kubos 
pavyzdžiu. Tam tikslui pir
miausia reikėtų išsiaiškinti 
komisijos narių nusistatymą, 
kontaktuojant juos asmeniš
kai ir ieškant, kas sutiktų for
maliai pasiūlyti Pabaltijo 
valstybių klausimą. 

JT Dekolonizacijos komi
siją sudaro šios šalys: Afga
nistanas, Australija, Bulga
rija, Čekoslovakija, Čilė, 
Danija, Dramblio Kaulo 
Krantas. Etiopija, Fidži, In
dija, Indonezija, Irakas, Ira-

35 str Bet tam reikia, kad nas, Jugos l ave Kmija Kon-
atsirastų valstybė, kuri imtų- gas, Kuba, Mali Sierra Leone, 
si šio nelengvo uždavinio. S m Į a ' S o v L e t u J[* '"J" J a n " 

zanija, Tnnidadas-Tobago, 
Rezoliucijoms remti komi- Tunisija ir Venecuela. 

CHICAGOS ALTOS 
KONFERENCIJOS 

REZOLIUCIJOS 

Chicagos ALT-os metinės 
konferencijos dalyviai susi
rinkę balandžio 29 d. 2 vai. 
p.p. Lietuvių Tautiniuose na
muose kviečia visą patriotiš
kai galvojančią visuomenę: 

1. Budėti, kaip iki šiol, kad 
vergijos nešėjas — Maskvos 
okupantas nei kultūrinėm, nei 
„laisvėjimo" priemonėm ne-
įsigytų mūsiškių nuolaidų 
"_>ekompromisiniame ryžte — 
Laisvės Lietuvai. 

2. Okupantas savo despo
tizmu yra pavergęs ne tik 
Lietuvos kūną, bet savo demo
nišku kerštu nori pavergti ir 
lietuvių protą ir širdį. Krem
liaus valdovai sukūrė valsty
bę, kurios teisė yra pagrįsta 
melu, ekonomija — beprotiš
komis teorijomis, o politika — 
p r i e spaudomis . Pr ieš šį 
okupanto elgesį konferencijos 
dalyviai iškilmingai pabrėžia, 
kad lietuvių tauta ir Lietuva 
yra neišskiriamas ir nedali
j amas junginys. Lietuvos iš-

sinta jų padėtis ir tuo būdu 
kova už jų laisvę būtų perkel
ta į tarptautinę plotmę. Tai 
geriausiai patarnautų Pa
baltijo valstybių bylą išlai
kyti gyvą. O tai yra svarbiau
sia, ką dabar galima padaryti 
dėi jų laisvės. Tik klausimas, 
ar turėsim drąsos imtis šio 
žygio, nes juk lengviau nu
vykti į seimą Floridoj ar Kali
fornijoj ir tarpusavy pasi
šnekėti, negu apsilankyti 
Afrikos, Azijos ar Pietų 
Amerikos kraštuose ir prašyti 
pagalbos. 

tetas (Kalifornijoj) buvo pasi
ryžęs per Jungtinių Amerikos 
Valstybių kongresą paska
tinti Amerikos vyriausybę tai 
p a d a r y t i . J a m už t ruko 
daugiau nei penkerius metus, 
kol Amerikos kongresas pri
ėmė rezoliuciją tuo reikalu. 
Tai buvo H.C. 416 rezoliucija, 
priimta 1966 m. Po to buvo 
priimtos kelios panašios re
zoliucijos, prašančios Jungti
nių Amerikos Valstybių pre
zidentą iškelti Pabaltijo 
valstybių klausimą Jungti
nėse Tautose. Naujausia tokia 
rezoliucija yra sen. Ch. Percy 
pasiūlyta Nr. 80, kurią sena-

Pernai balsuojant Kubos 
pasiūlytą rezoliuciją dėl Pu
erto Rico nepriklausomybės 
už pasisakė dešimt, prieš du ir 
dešimt susilaikė, ir komisija 
nutarė šios rezoliucijos nepa
siųsti J T visumos susi
rinkimui. Balsavimo rezulta
tai 1981 m. buvo panašūs: 
vienuolika už, du prieš ir vie
nuolika susilaikė, o Kinija 
balsavime nedalyvavo. Ši 
rezoliucija buvo pasiųsta 
Jungtinių Tautų visumos susi
rinkimui ir po nemažų JAV 
pastangų buvo atmesta. 

Tačiau ir laimėjus Pabal-

yra skirta kolonijinių šalių 
reikalams. Lietuva niekada 
nebuvo nei Rusijos, nei bet ko
kios kitos valstybės kolonija 
klasikine prasme. Taip pat ir 
dabar visos trys Pabaltijo 
valstybės pagal tarptautinę 
teisę ir faktinai nėra sovietų 

varankiškose valstybėse. Lie- _ 
tuva yra sovietų pavergta, 
ji neturi savo vyriausybės, 
kuri galėtų pažeisti Lietuvos 
piliečių teises. 

Ryšium su žmogaus teisių 
pažeidimais dažnai keliamas 
Pabal t i jo valstybių apsi
sprendimo klausimas. Tai 
ta ip pat nevykęs reika
lavimas. Lietuva yra sena 
vp^tybė ir jau nebėra reikalo 
iš naujo apsispręsti. Be to, ji 
tai patvirtino 1918 metais, 
paskui savo sukilimu 1940 
metais ir dabar tebetęsiamu 
pasipriešinimu sovietų oku
pacijai. 

Apsisprendimo klausimas 
nėra pavojingas ir sovietams. 
Jie seniai teigia, kad pabal-

II tome apraSyta ir iliustruota 
Vilkaviškio vyskupijos bažnyčios ir 
koplyčios, iitjnriant dali ~ Lomžos 
vyskupijos: aprašomi vyskupai, 
valdytojai, kunifai... J 

Ypatingas domesys skirtas ilius
tracinei veikalo daliai. Dauguma 
bažnyCių bei religintif paminklu 
nuotraukų Cia skelbiamos pirma 
karta, architektūriniu ypatybių 
apraiymai dr. Jurgio Gimbuto 

Puošnus ir gerai paruostas leidi
nys: 480 psi.. kietais viršeliais. 
ISleido ir spaudai paruošė Ameri
kos Lietuviu Bibliotekos Leidykla 
(Lithuanian Library Press) Čika
goje. Spaude Morkūno spaustuvė. 
Kaina su persiuntimu 25 dol. Užsa
kymus siusti: 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St. 
Chicago, 1L 60629 

nft.'is iįwnt*mi J" prideda Si it v»hh><* MlaA 
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Vilkaviškio vyskupija 

laisvinimas turi būti visos tau
tos vyriausias ir nekeičiamas 
t iks las , siekiamas visais 
keliais, be jokios atvangos ir 
visomis teisėtomis prie
monėmis. Šita kova yra bū
tina ne tik Lietuvai, bet ir lie 
tuvybei. 

3. Konferencijos dalyviai pa
reiškia, kad okupantas, ilgų 
metų teroru nužudęs šimtus 
tūkstančių Lietuvos žmonių, 
neįstengia nužudyti laisvės 
idėjos. Idėja, kuri kankinių 
krauju nuskaidrina, uždega ir 
įkvepia gyvuosius trokšti — 
laisvės asmeniui, laisvės tau
tai, laisvės gyvenimui ir lais
vės kūrybai. 

4. Kviečia į laisvinimo dar
bą įjungti visas veiksmingas 
jėgas: politines ir kultūrines, 
senimą ir jaunimą. 

5. Kviečia suformuluoti ati
tinkamus šūkius bei parinkti 
tekstus ir skelbti bei vartoti 
juos spaudoje, radijo translia
cijose bei kalbose, prašo są
monintis ir sąmoninti laisvės 
ir nepriklausomybės siekimą. 

6. Kviečia vengti Lietuvą va
dinti „dabartine" ar sovietine 
raštuose, kalbose ir kitur. 
Visur reikia vadinti ją tik
ruoju va rdu : okupuo ta 
Lietuva. 

7. Pasisako už Altos, Vliko 
ir Lietuvių Bendruomenės san
tykiuose padalos principą, be 
ko jokia tvarkinga organi
zacijų veikla nėra įmanoma: 
tvarka ir demokratija turi būti 
mūsų ateities veiklos pagrin
das. 

8. Nepritaria apolitiniam 
veikimo būdui: kas neigia 
partijų, srovių ir įvairių sam
būrių susigrupavimą, tas ker
ta mūsų tautos valstybinės 
sąmonės šaknis. 

tvarkęs komisijoj, kurią su
daro 28 nariai, o paskui ir vi
sumos susirinkime, kuriame 
balsuoja apie 160 narių. Lai 
mėti jų paramą neužtektų 
tiktai memorandumą jiems 
pasiųsti. Reikės daugelį asme
niškai kontaktuoti ir prašyti 
paramos. O čia reikia atsi
minti, kad Sovietų Sąjunga 
darys visa, ką galės, kad Pa-

Sitoation with Regard to the tas priėmė pernai, o atstovų tiJ° o v I 3 «1T Dekolonizacijos 
Implementation of the Decla- rūmai šiemet. komisijoj, lauktų didžiulis dar-
ration on Granting of In- Tačiau, nepaisant visų šių D a s užsitikrinti pritarimą JT 
dependence to Colonial Coun- rezoliucijų, nematyti, kad visumos susirinkimo darbo-
tries and Peoples" rodo, kad ji Jungtinių Amerikos Valsty

bių vyriausybė imtųsi kelti 
Pabaltijo valstybių klausimą 
Jungtinėse Tautose. Daugiau
sia JAV vyriausybė yra pa
dariusi dėl Pabaltijo valsty
bių k l a u s i m o iškė l imo 
Jungtinėse Tautose, yra užuo
minos kalbose ir Reagano 

kolonijos. Jos yra sovietų oku- pernai padary tas pareiš-
puotos. Užsieny tebeveikia jų kimas apie Pabaltijo valsty-
dipiomatinės atstovybės ir jų bių padėtį, kurį JAV ambasa- baltijo °yla būtų atmesta. Iš 
įjungimo į Sovietų Sąjungą dorė p a p r a š ė J T gen. tikro ^ i bus mūsų kaip nykš-
eilė valstybių nepripažįsta, sekretorių įtraukti į JT oficia- tukv* k o v a s u milžinu. 
Todėl Pabaltijo valstybių su- iįus dokumentus ir išsiuntinė- Nepaisant to, reikėtų pa
lyginimas su kolonijomis nu- ti JT nariams. Tačiau ir šia- bandyti išsiaiškinti, kaip bent 
vertina jų faktinę ir teisinę m e pareiškime prez. Reaganas trečiojo pasaulio šalys žiūri į 
padėtį. neprašė Pabaltijo valstybių Pabaltijo valstybių laisvę ir 

Negeresnis forumas Pabal- klausimą įtraukti į JT visu- įsitikinti, ar Puerto Rico 
tiįo valstybių bylai yra ir m o s susirinkimo darbotvarkę, nepriklausomybė joms svar-
Jūngtinių Tautų žmogaus tei- Jei JAV nesiima pastangų dėl besnė už Pabaltijo valstybių 
sių komisija, kurios veiklą s a v o sumetimų, tai reikia laisvę. 
taip pat stebi BATUNAS. Si pasiieškoti kitos valstybės ar Ieškant paramos Pabaltijo 
komisija skirta rūpintis žmo- fatų j^lių. valstybių bylai, būtų išgar-
gaus teisių pažeidimais sa-
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•PONIUS KVIKLYS 

LIETUVIŲ 
EKSKURSIJA 
„PORTUGALIJA-FATIMA 

ISPANIJA — LIURDAS / PARYŽIUS' 
1984 RUGPJŪČIO 0 2 - 2 0 DIENOMIS 

18 DIENŲ 
ORGANIZUOJA „DRAUGAS" 

KELIONĖS KAINA 
(asmeniui — gyvenant dviese kambaryje) 

IŠ NEW YORKO IŠ ČIKAGOS 
$2150.00 $2350.00 

Kelionės kaina apmoka: 

Transatlantinius skridimus 
Pirmos klasės viešbučius 
Pusryčius ir vakarienę kiekvieną dieną 
Priešpiečius pagal maršrutą 
Transportą autobusu iš aerodromų ir iš viešbučių 
Ekskursijas pagal maršrutą 
Lagaminų atnešimą į kambarius 
Traukinio bilietus — Liurdas / Paryžius 
Patyrusio palydovo paslaugas 

* * * 
Atskiras kambarys — $210.00 papildomai 

* * * 
Keleiviai iš visų Amerikos ir Kanados miestų gali prisi
jungti New Yorke arba Čikagoje. 
Jiems bus parūpinti lėktuvo bilietai iš gyvenamo miesto į 
New Yorką ar Čikagą to laiko pigiausiomis kainomis. 
IMOKĖJIMAS ASMENIUI — $200.00 

ž e m i a u pr idė tą a t ka rpą su įmokėjimo čekiu prašome 
siųsti : 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 South Western Avenue 

Chicago, IL 60643 
tel . (312) 238-9787 

Vardas i r 
pavardė : 

Adresas* 

Tel . (Area) 
Turiu p&s^t 
Gimimo da ta s 

Pradės iu k e l i o n e 
Rūkau; Noriu 
Čekis : 

P i l i e t y b ė : 
Reikia paso : 

o> 
- i -

a+.skiro kambario: 

. 
Parašas 
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9. Konferencijos dalyviai _ _ _ _ _ _ _ _ M _ 
kviečia visus geros valios 
lietuvius tikėti į teisingumo 
pergalę bei pavergtųjų laisvės 
aušrą. 

10. Konferencijos dalyviai 
dėkoja lietuvių spaudai ii 
radijo valandėlių vedėjams, 
kurie remia Chicagos Altos 
darbą ir prašo ir toliau jos žy
gius remti. 

Jaunas žmogus be kilnaus 
idealo yra pūvąs kelmas! Stip
rių idealų neparemta jaunystė 
negali sužydėti visu savo gro
žiu. Jaunystė skirta ne tik kū
nui brandinti, bet ir dvasiai 
nuteikti heroišku ateities gyve
nimu. -

Alfa SuŠinskas 

A . f A . 
DR. STASIUI BUDRIUI mirus, 

jo žmonai Dr. Mildai ir dukteriai 
Gražinai reiškiame giliausia užuo
jauta. 

. . -
ALODU A, NIJOLĖ ir LEOPOLDAS 

TREČIOKAI 

A, f A. LIUDUI BALVOČIUI mirus, 
jo žmoną Zeferiną, dukrą Iloną su dukre
le Adrija ir žente Daliu Brazdžionj nuo
širdžiai užjaučiame ir kartu su jais liūdime. 

PETKUTĖ ir STASYS BERNOTAI 
Vista, Caliį.-

A. + A. EDVARDUI MAZIONIUI 
mirus, liūdinčią seserį mūsų draugijos valdybos narę 
ONĄ MA2IONYTĘ ir kitus gimines bei artimuosius 
nuoširdžiai' užiaučiame. 

• • » . ~8v. Kazimiero Lietuvių kapinių 
sklypų savininkų draugijos 

vaidyba 

E U D E I K I S 
- - * 

LAiopTyviv; 'DIREKTORIAI 
DOVYDAS P. CAIDAS ir GERAI DAS F. DAIMID 

• TKYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Averrue 
Jelet.ouai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 South Herrnffage Avenue 
Telefone VArds 7-1741-2 

P E T K U S 
MAROLI i I E FLNERAL HOMI 

•• . 
TĖVAS IR SUNŪS 

2533 VVest 71 St., Chicago — 476-2345 
1410 So. 50th Av., Cicero - 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

Laidotuvių direktoriai 
2424 West 69th Street — Tel. RE 7-1213 
11028 Soutiivvest Hwy., Palos Hills, Illinois 

Tel. — 974-4410 
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x Dr. pulk. Juozas Manelis 
Velykų švenčių metu aplankė 

i savo motiną Lemonte ir drau-
: gus Chicagoje. Jis yra paskir
tas Aviacijos ligoninės Wa-
shingtone. D. C, chirurgijos 
skyriaus viršininku. Taip pat 
profesoriauja karinių jėgų me-

x "Draugo" premijuoto ro-! dicinos mokykloje. Dažnai su 
mano premija rašyt. Alei Rūtai 
už romaną '"Pirmieji svetur" 

paskaitomis kviečiamas ir į kitų 
valstijų universitetus. Prieš Ve-

bus įteikta gegužės 20 d., sek-1 lykas paskaitas skaitė Texas ir 
madienį, 12-30 vai. Šv. Kazimie- i VVisconsin. Mediciniškuose žur-
ro parapijos salėje Los Angeles 
mieste. Koncertą atliks Metro
politan operos solistė Maralin 

r.aluose rašo plaučių ir širdies 
chirurgijos temomis. 

X Paulius b- Tomas Strofios, 
Lewis universiteto studentai, 
priimti j to universiteto garbės 
draugiją. Paulius studijuoja 
psichologiją, o Tomas — kom
piuterių mokslą. Abu broliai 
yra pažangūs studentai, o taip 
pat veiklūs ir lietuviškose orga
nizacijose. Priklauso Lietuvos 
vyčiams ir skautams, šoka tau
tinius šokius ir groja ''Aido" or
kestre. Abu yra baigę Dariaus 
ir Girėno, o taip pat ir Chicagos 
aukštesniąją lituanistines mo
kyklas. 

« * 

X Harold Serafin, kuris praei
tą savaitę dainavo Chicagoje pa
grindines roles su Vienos Volks-
oper "Die Lustige Witwe" ir 
"Die Fledermaus", yra kilęs iš 
Lietuvos. Gastrolių metu New 

x Amerikos Lietuviu Daifinin-
Niska, sol. Algis Grigas iš Chi- įk u ^ „„gog nuių metinis susi-
eagos, smuikininkas lietuvių kil- j rinkįmas kviečiamas gegužės 6 
mės, \Villiam Mullen, akompa-, d gekmadienj, 2 vai p. p Ciur-
nuojant muz. Alvydui Vasaičiui j U o n i o Ar i jo je , Inc.. 4038 Ar- I Yorke "Today" Show progra-
iš Chicagos. Premijos mecenate, c h e r A v e N a r i a i p r a S o m i ^ y . | m o j e p a s i s a k ė esąs lietuvių kil 
yra Jadvyga Zdanavičiūtė-Pu- j Vauti. 
peiienė savo mirusio vyro a, a 
Adolfo Pupelio atminimui. Pre- X Kun. Alfonsas Grauslys šį 
mijų įteikimo iškilmes rengia penktadienį, gegužės 4 d., tuoj 
LB Los Angeles apylinkė. Ko- i po 9 vai. šv. Mišių Jėzuitų ko-
misijai vadovauja" Danguolė j plyčioje Jaunimo kavinėje kai- į į į į j į į - p a ^ a t ^ m i ^ p e r e l į ! 
Vizgirdienė. į bes tema "Kristaus šviesoje vis- į ' 

.. i • M nušvinta'". Kviečiami visi | X Simpoziumas tema "Privati „ , • .. , , . , __ _ _. . . ^ , . . . . , . . „ paskirti valandėlę šv. Rašto 
iniciatyva laisvininio veikloje' j skaitymui ir aiškinimui. 

mes. Dar būdamas vaikas su 
šeima išvyko į Vokietiją. Kal
ba pora žodžių lietuviškai. Iš 
būrelio lietuvių, kurie buvo pa
sidžiaugti vieniečių aukšto lygio 

mis, keli pasveikino H. Serafin 
su puikiu pasirodymu. 

Šjk 2VAIGŽD Uf£ 
4 ^ * 4 1 • * • Įsteigtas Lietuvių Mokytoją Sąjungos Chicagos skyriau* 

Reoaguoja J. plačias. Medingą siųsti: 3206 W. 65th Placa, Chkagc IL 9062S 

X Jaunimo sąjungos politinis 
skyrius penktadienį, gegužės 
4 d., 7 vaL vak. Jaunimo centro 
mažojoje salėje rengia laiškų ra-

kongresmanams darbo 

bus gegužės 19 d., šeštadienį, 4 j 
vai. p. p. Jaunimo centre. Sim-, x Prez. A. Stulginskio moks-
pcziume dalyvaus Juozas Koje-' leivių ateitininku kuopos susi-
lis ir Antanas Mažeika iš Los rinkimas bus šį penktadienį, ge-; šymo 
Angeles. Calif.. Rasa Razgaitie- gūžės 4 d., 7 vai. vak. pas Kris- į sesiją. Laiškai lies OSI-KGB j 

tina Žvinakytę. Medicinos stu-; bendradarbiavimo klausimą, ry-1 
dentai Aras Žlioba ir Jonas Sid- į šium su kuriuo jaunimas kovo j 
rys kalbės apie sveiką mitybą. I 28 d. VVashingtone išdalinėjo 

į adv. P. Žumbakio ir jo talkinin
kų paruoštą dokumentinę me
džiagą. Dabar jaunimas praves 
masinį laiškų rašymo vajų, o ge 
gūžės 21 d. vėl vyks į YVashirtg-

. _, . , toną, kad asmeniškai pasitei-
. Juciūtė, i r Sopinę Pet- New Yorko Į Chicagą atvyksta j t e i r a u t kongresmar.us. ką 
Mkutė). Ses. Ameila ga- ir pranešimus padarys "Kasos"! .a _ 2i„_ m. ~ l ... 

nė iš Xew Yorko ir adv. Povi
las Žumbakis iš Chicagos. Ren
gia Lietuvių Fronto bičiulių Chi
cagos sambūris. Simpoziume 
visi kviečiami dalyvauti. x "Kasa", Lietuvių federalinė į 

kredito unija, gegužės 6 d., sek
madienį, 1 vai. p. p. Jaunimo 
centro mažojoje salėje šaukia 
metinį narių susirinkimą. Iš 

X I/oretto ligoninėj už ilgą 
ir gerą tarnyba buvo pagerbtos 
ses. Amelia Jankauskas, Heien 
Jucius 
kas (1 
vo auKso medalį už pavyzdingą j pirmininkas Vytautas Vebeliū-
vedimą apyskaitų. Ji dirba nuo nas ir Direktorių tarybos nariai. 
1939 m., kai buvo perimta Lo- Visi nariai ir svečiai kviečiami 
retto ligoninė Šv. Kazimiero se- dalyvauti. Po susirinkimo bus 
serų vienuolijos. H. Juciutė ga- j vaišės. 
vo sidabro medalį už pavyzdin- Į 
gą medicininių rekordų vedimą. \ 
S. Petkutė gavo bronzinį medalį | 
už medicininių rekordų atžymė-
jimus. Medaliai joms bus įteik
ti ligoninių savaitės proga Con-
rad Hilton rengiamam minė
jime. 

i 
X "Fausto" operos su Vai-Į 

purgi jos nakties scena spektak-į 
fiu, kurie bus jau šį savaitgalį' 
Morton Eas t teatre, 2423 S. į 
Austin Blvd., Cicero, bilietai 
gaunami Vazneliu krautuvėje, į! 
2501 W. 71 S t TeL 471-1424 
Ten pat gaunami ir autobusų j 
bilietai. Autobusai išvažiuoja: [ 
i š M a r q u e t t e P a r k o šį šeš tad . , i Vj-ikų nameliuose Lina Lendraitytė 
6 vai. vak. ir šį sekmad. 1:30 skaičiuoja karoliukus. 1984-85 moks- j u u a w u u u 
vai. popiet nuo €9-os ir Waflh-1 1O m e t a m s registracija vyksta dabar. Į ^ , M j Į f 
tenaw Ave.; iš Brighton Parkoj Nuotr. L. Volodkos 

X Lietuvių Kataliką Religinė ! 

Šalpa / Lietuvio Informacijos 
Centras praneša, kad ieško stu-1 

i dento norinčio dirbti šioj lietu- j 
; viškoj įstaigoj 1984 m. vasarą 
ĮNew Yorke. Pageidautina, kad 

doja šviesą ir tamsą parodyti 
skaitytojui skirtumą tarp gero 

Į ir blogo kaimo gyvenime. "Pet-
! ras Kurmelis" parodo kaimo 
: gyvenimo nešvarumo, netvarkin-
; gumo ir gobšumo elementus, ku
rie atsiranda per pačių žmonių 
tinginystę. "Nelaimingi vaikai" 
duoda vaizdą nelaimingo, šalto 
ir žiauraus kaimo gyvenimo, ku
ris išsivysto grynai iš likimo 
"Rudens vakaras" vaizduoja 
kaimiečių šeimą, kuri susidaro 
tik dėl materialinių sumetimų, o 
ne dėl tikrų meilės priežasčių. 
Šitie darbai parodo kaimo gyve
nimo tamsią pusę — tą pusę, ku
ri yra sudaryta iš gyvenimo 
blogumų. 

"Sutkuose" Žemaitė parodo 
laimingą kaimo gyvenimą, kuris 
yra pagrįstas šeimos meile, ar
tumu ir gerumu, š i tas geras, 
tvarkingas kaimo gyvenimas 
yra "šviesa". 

f Bus daugiau) 
Rūta Bričkutė, 

Bostono aukšt. iit. m-los 
6 kl. mokinė. 

VELYKOS 

GALVOSŪKIS NR. 153 
(Žiūrėkite brėžinius). Kurie 

iš jų panašūs? (5 taškai). 

Piešė jonas Niaura. 
Šventas Kazimieras 

Dariaus - Gir5no !it. 

j jie šiuo reikalv ketina daryti 
Visas jaunimas raginamas ra
šymo talkoje dalyvauti. 

X PLB valdyba savo pasku-. 
tiniame posėdyje nutarė veikti į 
Pabaltijo nepriklausomybės rei-
kalu palankiai nusiteikusias de-i 
mokratines valstybes, kad Eu-į 
ropos Parlamento rezoliucijai j 
būtų suteiktas deramas dėme-} 
sys Jungtinėse Tautose, šia 
linkme New Yorke intensyviai 
darbuojasi BATUNas, kurio va
dovybę sudaro visų trijų Patal-
tijo valstybių atstovai. PLB! 
valdyba BATUNo veiklą remia j 
finansiškai ir siekia, kad jai lie- į 
tuvių visuomenėje būtų sudary
tas stiprus užnugaris. Gegužės 
11-12 dienomis New Yorke įvyk- į 
siančio LB politinio savaitgalio i 
metu su BATUNo vykdoma ak- į 
cija Europos Parlamento rezo-
liucijos klausimu supažindins 
Juta Ritzo, Ints Rupners ir Ina 

šį šeštad. 6:15 v. v. ir šį sekmad. 
1:30 vai. popiet nuo 43-čios ir 
California Ave. Prašome nesi-
vėluoti, nes autobusai išvyks 
punktualiai ir po spektaklių su
grįš atgal į tą pačią vietą. 

p ; stažuotojas dirbtų 8 savaites. 
x Ieškoma sekretorė,-h» lie- Bus parūpinta gyvenvietė bei 

tuviškai įstaigai New Yorke. Į1000 dol. stipendija ir padeng-
Pageidautina, kad laisvai valdy-'tos su darbu surištos išlaidos. 
tų lietuvių ir anglų kalbą, mo-' Tai puiki proga studentui ar-
kėtų gerai rašyti rašoma maši- į čiau susipažinti su lietuviškos 
nėle. efektyviai komunikuoti te- ' informacijos vaidmenim bei tie-
lefonu ir raštu bei vairuoti. Dar-; sioginiai įsigilinti į Religinės 
bo pareigos pagrindinai apima j šalpos (Informacijos centro) 
mašinraščio darbus, siuntų pa- i plačias veiklos formas. Stažuo-
kavimą bei prašymų pildymą ir j to jas turi laisvai valdyti lietuvių 
išsiuntimą ir kitus techniškus-1 ir anglų kalbas, būti bent 18 
administracinius rūpesčius. Dar-i metų amžiaus ir mokėti vairuoti, 
h© sąlygos bus aptartos su rim- Į Prašymą bei reziume siųsti iki 
tais kandidatais. Siųsti reziu- Į gegužės 25 dienos Lithuanian 
me: Lithuanian Oatholic RPH-
gions Aid, 351 Highland Blvd., 
Brooklyn, N Y 11207. (sk.). 

X Moteris apsiims prižiūrėti 
vaiką arba vyresnio amžiaus 
asmenį. Skambint po 6 vai. vak. 
tel. 471-2408. (sk.). 

SUGRĮŽK, PAVASARĖLI 
Sugrįžk, sugrįžk, pavasarėli! 
Mes taip pasiilgom jau tavęs. 
Pražysk, žibute, mėlynake! 
Pramerki vėl mums akeles. 

Grįžę balseliais sidabriniais 
Paukšteliai vėlei sučiulbės, 
Žalioj pievelėj tarp gėlelių 
Vabzdžiai vėl koncertus pradės. 

Atgis upelis deimantinis, 
Džiugiai bangelėmis pliauškės; 
Dugne žuvytės auksažvynės 
Linksmai vėl gaudytis pradės. 

Sugrįš drugeliai margaspalviai, 
Numes vikšrelių rūbelius 
Ir išsipuošę, išsidažę 
Skraidys po pievų žiedelius. 

Sugrįš vėjelis Silkasparnis, 
Atskris su išdaigom pas mus. 
Paglostys švelniai ir maloniai 
Baltai pražydusius sodus. 

Bitutės vėl dūzgės žiedeliuos. 
Čiulbės paukšteliai miškuose, 
Ir taip malonu, miela, gera 
Bus vėlei mūsų šalyje. 

Pamiršim šaltą, šiurpą žiemą, 
Pamiršim speigus ir pusnis, 
Gamtos gražumo suvilioti, 
Pasklisim po laukus toli! 

M. Merkevičius 

GALVOSŪKIS NR. 154 
Aukštas sunkvežimis mėgino 

pravažiuoti apačia geležinkelio 
tilto, tačiau nepasisekė, užkliu
vo. Nei pirmyn, nei atgal. Su
laikė visą mašinų judėjimą. Ką 
daryti? Pjauti tiltą ar sunkve
žimio viršų? Nesutiko to dary
ti nei geležinkelio valdyba, nei 
sunkvežimio šoferis. Netoli sto-

\ vėjo nedidelis berniukas, kuris 
Velykos yra Kristaus Prisikė- i matė visą įvykį, priėjo prie šo-

j limo šventė. Lietuvoie gražiai ' ferio ir kažką jam tyliai pasakė. 
™ - « J . « ™ ^ . . . . . . 'švęsdavo Velykas. Visi ilgai' šoferis apsidžiaugė ir po maž-

| laukia Velykų. Vakare prieš į daug penkių minučių išvažiavo 
j Velykas žmonės da- » velykai- ; sveikas iš po tilto apačios. Ne-
! čius. Velykų rytą v .̂si važiuoji pakenkė nė tiltui Kokį patari-

Jeigu lietuviai tiek laimėjimų j į bažnyčią. Jie gieda: "Kristus j m ą berniukas davė šoferiui. (10 
pasiekė, gyvendami svetimuose j kėlės, mirtis krito, Aleliuja, j taškų). 

; kraštuose, tai jie gal būtų dar į Aleliuja!'' Visi pažįstami susi-; WW*YKIC *n? a m 
, daugiau atsiekę, gyvendami sa- j t i k ę pasisveikina ir palinki vie- i GALVOSIMUS NR^loo 
;vo tėvų ir protėvių žemėje — m kitiems linksmų šventų Ve- j D Parašykite rašymo prie-
nepriklausomoje Lietuvoje. j iykų. Tada visi važiuoja namo j ̂ onC su ra-ide "P". 

Tik visa bėda, kad tai nėra, valgyti pusryčių ir mušti kiau-1 2> Daržo ės pavadinimą su 
tikrovė, o tiktai — jeigu. Jeigu \ šinių. 
to žodelio "jeigu" nebūtų, tada į šiais metais mano šeima tu- ! 
mano tėveliai ir seneliai nebūtų j rėjo svečią iš Toronto. Svečias 
atvykę į Ameriką, kur gimiau ; atvežė iškeptų baravykų — sau-
aš, mano brolis, pusbroliai ir j sainių 

I atsiranda moderniškame 
i piuterių amžiuje. 
i 

kom-

pusseserės. O jeigu mūsų didy
sis poetas Maironis būtų gimęs 
ir augęs Amerikoje, kaip ir aš, 
gal tada jis būtų parašęs: 

Apsaugok, Aukščiausias, pasaulio 
tą daiį, 

Kur gimė tėveliai, kur Vilnius, 
Trakai. 

Bet kartu globok ir Amerikos 
* šalį 

Tą laisvės žarnelę, kurios mes 
vaikai. 

Zina Markevičiūtė, 
Los Angeles Šv. Kazimiero į 

Irt. m-los mokinė. ("Jaunoji 
vizija"). 

raide "R". 
3) Žuvies pavadinimą su rai

de "Š" . 
4) Lietuvos miesto pavadini

mą su raide "T". 
5) Valstybės pavadinimą su 

raide "U". (5 taškai). 

Ir kytra višta uodegą įsidil-
gina. 

X Ieškoma nuomnoti atskirą 
namuką Union Pier, Michigan, \ 
vasarai. Skambint po 6 vai. vak.! 
tel. 925-9268. (sk.). | 

JEIGU LIETUVA TEBEBtTŲ 
NEPRIKLAUSOMA 

X Už a, a. Konstanciją Za-'; 
borskienę, mirties metines mi-1 
nint. šv. Mišios bus atnašauja-: 

mos gegužės 6 d., sekmadienį, j 
11:15 vai. ryto T. Jėzuitų ko-; 
plyčioje. Draugai ir pažįstami j 
prašomi prisiminti ją savo mal
dose, (pr.*). 

X KriaučeBūnų vardo Lietu
vių Montessori vaikų nameliai 
ruošia metinį "mažiuką baliu
ką", kuris įvyks šeštadienį, ge-, 

(Tęsinys iš praeito numerio) 
Kai prieš kelerius metus su sa

vo mama nuskridau į okupuotą 
Lietuvą mūsų giminių aplankyti, 
tai grįžtant Maskvos aerodro
mo prausykloje užtikau elektri
nį rankų džiovintuvą. Jis buvo 
panašus į tuos, kuriuos čia Ame
rikoje naudojame nusiplovus 
rankas nusausinti. Labai nu
stebau, kai ant to aparato pa
mačiau lietuvišką užrašą "Vėje
lis, pagamintas Kaune, LTSR". 

GALVOSŪKIS NR. 151 
(Žiūrėti brėžinį). Pradedant = 

nuo taško "A", neatitraukiant • 
Bet taip nebuvo. O jeigu Lie- j pieštuko nuo šachmatų lentelės, j 

tuva nebūtų praradusi savo ne-. ^^^ ^ septyniolika tiesių ! 
priklausomybės, aš šiandien ne-1 brūkšnių perbraukti visus bal

tus (nepaliečiant juodųjų) lan
gelius ir atsidurti įstrižame tos 
lentelės kampe, tai yra "B" pa
žymėtame taške. Kai kuriuos 
baltus langelius galite "aplanky
ti" nedaugiau dviejų kartų. (10 
taškų). 

GALVOSŪKIO NR. 131 
ATSAKYMAS 

Žiūrėkite brėžinius. Pirmaja
me aukšte buvo 20 triušių, a 
antrajame — tik 10. 

i p — i » 

K I rašyčiau šio rasinio, nes nebū 
čiau p. Bučmienės mokinys. 

Antanas Izokaitis, 
"Židinio" neakivaizdinės lit 
mokyklos 12 sk. mokinys. 

TAMSA IR ŠVIESA 
ŽEMAITĖS KAIME 

Julija Benusevičiūtė, naudoju- j 
si "Žemaitės" slapyvardį, rašė! 
XIX šimtmečio pabaigoje, že
maitė, pradėjusi rašyti, kai ji 
buvo penkiasdešimties metų am
žiaus, rašė realistiškai. Ji rašė 
apie tai, ką pati gerai pažino — 
tai lietuvių kaimo gyvenimą. 
Pati būdama bajoraitė, Žemaitė 

/ 

/ 

/ 

/ 

® 
Su 

/ 

X 
/ 

U* r vo JinuKihs 

x Norintieji skristi papigin
tom kainom iš Chicagos, Oma-
hos, Los Angeles ir St. Peters-
burgo, kreiptis po 6 va!, vak. teL 
S12—776-8430. fsk). 

A K A S 
l>«-iiiriam«' ir taisonu- \'r»& rusiu 

Oatholic Retigioas Aid, 351 Hlgh-' gūžės 12 d., 7:30 vai. vak. Jau-
bmd Blvd., Brooklyn, New York, { nimo centro kavinėje. Progra-
11207. Dėl daugiau informaci- mą atliks Linda Burbienė, o so
jų kreiptis j įstaigą telef. 212— j kiams gros Neo-Lithuanų or-
647-2434. (pr.). 

III> ' I J ' . i ts p r i / i ū i i u d a r h a 
%RVVI>\« K IKI. A 

737 1717 

x Jei skilandžių joms tik reik 
— parašyk arba užeik! (Siun
čiame ir į kitus miestus). Inter 
nation&l Mest Marke*, 2913 W. 
63rd .St, Chicago, ffl. 60629. Tel. 
1-3124364337. Skilandžiai, me
džioklinės, paiengvicos, rūkytos 
ir šviežios dešros, veršiena, avie
na, kiauliena ir jautiena. Užsa
kant didesnį kiekį šviežios mė-

j sos ar dešrų, duodama nuolaida. 
j Sav Izabelė ir Petras Burkaus-

kAi ( i k ) . 

kestras. Visi kviečiami. Rezer
vacijom skambinti tel. 436-0769 
arba 974-1886. (pr.). 

X Motinos Dienos minėjimas 
su pusryčiais yra rengiamas 
Cicero Šv. Antano parapijos sa
lėj, gegužės 6 d., sekmadienį, 
tuoj po lietuviškos sumos. Pro
gramoje poetės Danutės Augie 
nės paskaita, pramoginę dalį at
liks jaunimas ir visi dalyviai. 
Kviečiame į nuotaikingą minė
jimą, kurį rengia Cicero LB. 

(pr.). 

Mes žinome, kad ir Lietuvoje da-1 d r a u g a v o s u paprastais kaimie-
roma pažanga Tačiau už tai ne- Į č i a i S ) 0 v ė ] i a u ^ ^ ^ ^ 
tenka būti dėkingiems komu- Į r a p r a s t o kaimiečio, - iš čia 
nistų valdžiai. Pažanga daroma j t o k s ^ ^ k a i m o p a ž i m m a S -
visuose pasaulio kraštuose. Skir- Į J o s ^ ^ 0 ^ vyrauja trys pa-
t urnas tik tas, kad komunistų 
valdomuose kraštuose ta pažan
ga daug lėtesnė negu laisvame 
pasaulyje. Lietuvoje prie pada
rytos pažangos prisidėjo ir pa- , 
tys lietuviai, nes jų išsimoksli
nimas dažnai aukštesnis už oku
pantų. Lietuviškasis jaunimas 
nesulaikomai siekia aukštesnio 
mokslo ne tik Lietuvoje, bet ir 
užsienyje gyvendami. Šiandien 
viso pasaulio kraštuose galima 
užtikti lietuvių gydytojų, inžinie
rių, mokslininkų, menininkų ir 
visokių nauiu soecialistu Irnrln 

^ 
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grindinės temos: 
1. Kaimo gyvenimo arba šei

mos tema, 
2. Kaimo švietimas, 
3. Kaimo ir dvaro santykiai. 
Šiose temose labai dažnai pa

sirodo šviesos ir tamsos elemen-1 
tai. Perskaičiusi nemaža žemai- i 
tės darbų, aš bandžiau nutarti, 
ką šviesa ir tamsa simbolizavo j 
jos darbuose, ir kaip ji naudoja 
šviesą ir tamsą parodyti daiktų 
skirtingumui. 

Pirmoje temoje — kaimo šei-
m/va «r««r»m»*J«— - - * «*A r»«« 

GALVOSŪKIS NR. 152 
(Žiūrėkite brėžinį). Pasuki

nėkite šį brėžinį į visas puses ir į tis yra ilgiausia 
parašykite, ką jūs matėte? (5 
taškai). 

GALVOSŪKIO NR. 132 
ATSAKYMAS 

Numeriu pirmu pažymėta kar-

GALVOSŪKIO NR. 133 
ATSAKYMAS 

Ši vietovė yra Maine (ME) 
valstijoje, 

GALVOSŪKIO NR. 134 
ATSAKYMAS 

Gulivero kelionėse milžinų 
kraštas vadinosi Brobdingnag. 

GALVOSŪKIO NR. 135 
ATSAKYMAS 

Akmuo, įmestas į Raudonąją 
*ir»_ sušlapę. 
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