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Jono Sadūno 
persekiojimas 

Vilnius. — 1982 gegužės 24 
Vi ln iaus l iaudies te ismas 
nuteisė Joną Sadūną pusant
rų (1,5) metų laisvės atėmimu, 
bausmę atliekant bendro reži
mo lagery. Į teismo salę įlei
do tik su specialiais leidimais 
— savo j agentus ir darbuo
tojus, o teismo pastatą saugo
jo milicija. Atsitiktinai pate
kusias į teismo salę dvi 
moteris išvedė milicija ir jas 
nuodugn ia i iškrėtė. Jono 
Sadūno žmona Marytė Sadū-
nienė buvo iškviesta kaip 
liudininkė tam, kad negalėtų 
dalyvauti teisme. Į teismo salę 
Marytė Sadūnienė kaip 
liudininkė buvo iškviesta pati 
paskutinė, bet taip jos nieko ir 
neklausinėjo . Liudininkai 
prieštaravo vienas kitam ir 
pradžioje teismo pakili teisėjų 
nuotaika nukrito — visi 
nuleido nosis, o ypač po to, kai 
Jonas Sadūnas teismo pabai
goje pareiškė, kad visa jo 
„kaltė" yra ta, jog jis nesutiko 
būti KGB informatoriumi. Jis 
perskaitė savo pareiškimo 
tekstą, parašytą 1982 spalio 
17 Vi ln iaus Valstybinio 
Saugumo komiteto pirminin
kui, kuriame jis pabrėžė, jog 
yra persekiojamas už tai, kad 
atsisakė būti KGB informato
riumi ir niekada juo nebus, 
nors už tai ir nužudytų jį. Jis 
n i ekada neis prieš savo 
kr ikšč ionišką sąžinę. Po 

teismo Jonui Sadūnui leido 
parašyti kasacinį skundą. 1983 
birželio 8 Vilniaus Aukščiau
sias teismas tą skundą svarstė 
ir nutarė nubausti Joną Sadū
ną pusantrų metų lygtinai, 
priverstinai jį įdarbinant. 
Jonas Sadūnas ir jo žmona 
Marytė Sadūnienė visą laiką 
buvo pasiryžę bet kokiai 
aukai, kad tik išliktų ištikimi 
Dievui ir savo sąžinei. Jie abu 
yra labai dėkingi visiems už 
maldas ir prašo juos ir toliau 
malda paremti. Teatlygina vi
siems Dievas! 

Nijolė Sadūnaitė po 1982 
lapkričio 22 pasikėsinimo ją 
suimti, kai ji lankė psichiat
rinėje uždarytą savo brolį 
Joną Sadūną, gyvena nele
galiai — „pogrindyje". J i yra 
nuolatos ieškoma KGB ir mili
cijos, kurie būtinai nori ją 
izoliuoti. Vienintelis Nijolės 
Sadūnaitės noras Dievui pade
dant kovoti prieš melą, smur
tą ir kiek galima padėti nekal-
t a i k e n č i a n t i e m s ir 
persekiojamiems, pagarsinant 
jų auką ir prašant visų 
paramos malda ir visokeriopu 
solidarumu juos stiprinti. 

Kuo labiau garsinsime ir 
protestuosime visais būdais 
prieš neteisybę, tuo labiau 
pasitarnausime tiesai, arti
mui ir Dievui. Tai visų mūsų 
šventa pareiga! 

(Bus daugiau) 

Libane bandomi 
nauji JAV ginklai 

Beirutas. — Nors sudary
tas susitarimas nutraukti 
ugnį, padėtis Libane tebėra 
įtempta. Praėjusį savaitgalį 
vėl įsiliepsnojo įvairių kovo
jančių grupių susišaudymai. 
Artilerijos dvikova apėmė 
Beiruto priemiesčius. Mūšiai 
vyko prie „Žaliosios linijos", 
ku r i s k i r i a k r i k š č i o n i ų 
apgyventą rytinį Beirutą nuo 
musulmonų vakarinio miesto. 
Iš Sirijos grįžo musulmonų 
vadai: Walidas Jumblattas, 
druzų vadas ir šijitų musulmo
nų Amai milicijos vadas 
Nabih Berri. Pasikalbėję su 
Sirijos prezidentu, Libano 
musulmonų vadai pareiškė, 
jog jie nebereikalaus, kad pasi
trauktų Libano prezidentas 
Gemayelis. 

Libane lankėsi Prancūzijos 
užsienio reikalų ministeris 
Cheysson. Prezidentas Gema
y e l i s t a r ė s i su L i b a n o 
krikščionių grupių vadais. 
Sakoma, kad politinė padėtis 
Libane šiuo metu grindžiama 
šiais punktais: Libanas atsi
sako su Izraeliu pasirašytos 
sutarties; visos kovojančios 
grupuotės priima karo paliau
bas; Ženevoje vėl suvažiuoja 
įvairių Libano grupių vadai 
(toks suvažiavimas jau buvo 
lapkričio mėn.); Beirute 
sudaroma nauja tautos vieny
bės vyriausybė, kuriai turi 
pritarti Sirija. 

Karo veiksmuose musulmo
nai apšaudė krikščionių maro-
niaj vienuolyną Bayt Miri 
vietovėje. Paaiškėjo, kad 
vienuolyno, stovinčio ant 
kalno, bokšte buvo įsitvirtinę 
amerikiečiai marinai, artile
rijos žvalgai, sviedinių sprogi
mo stebėtojai, palaikę ryšius 
su karo laivais Viduržemio 
jūroje. Praėjusį trečiadienį 
viena fregata iššovė 20 sviedi
nių j sirų kontroliuojamą Liba
no teritoriją. 

Sovietų „Tass" rašo, kad 

Vermonte laimėjo 
senatorius Hart 

Amerika išbando Libano 
kovose n a u j u s g i n k l u s . 
P a s i r e m d a m a Amer ikos 
laikraščių žiniomis, sovietų 
žinių agentūra rašo: „Ameri
kos kariauna panaudoja Liba
ną poligonu naujausių rūšių 
ginklui bandyti. Amerikiečiai 
išbandė radiolokacinį įrenginį 
„Firefinder", kuris įgalins 
greitai užtikti ugnies taškus. 
Pa t s laivyno sekretorius 
Lehman pripažino, kad lini
jinis laivas „New Jersey" 
kuris kelis mėnesius apšaudė 
Libano gyvenvietes, su to rada
rinio įrenginio pagalba nusta
tė t a ik in ius p a b ū k l a m s 
daugiau kaip 15 mylių nuoto
liu. Jūrų pėstininkai iš vadina
mųjų „daugianacionalinių 
pajėgų" pirmą kartą išbandė 
Libane naujo modelio 155 mili
metrų haubicas. Pagerintos 
modifikacijos sviediniai padi
dino šaudymo nuotolį iki 19 
mylių ir padarė jį taiklesnį, — 
nurodė sekretorius Lehman. 

Turkijos valdžia 
įspėjo Graikiją 

Ankara. — Turkijos vy
riausybė įspėjo Graikiją 
nebandyti pažeisti Kipro salo
je susidariusios karinių jėgų 
pusiausvyros. Atėnuose posė
džiauja Kipro prezidentas Spy-
ros Kyprianou ir Graikijos 
premjeras Andreas Papan-
dreou. Turkų spauda skelbia, 
jog Kipro graikai perka 
daugiau ginklų ir laukia 
atvykstant naujų Graikijos 
kariuomenės dalinių. 

Turkų dienraštis „Hurriyet" 
paskelbė nuotraukas, kur 
pietiniame Kipre kariuomenės 
parade matomos naujos rake
tos. Graikija jau turinti Kipre 
11,000 kareivių ir planuojanti 
atsiųsti daugiau. Turkija tokių 
veiksmų netoleruos, pareiškė 
turkų vyriausybė. 

iš Vatikano iškilmių šv. Kazimiero šventės 
proga. Popiežius Jonas Paulius II kalbasi su 
Uetuvos atstovu prie Vatikano Stasiu Lozo

raičiu ir Vatikano Nepaprastųjų reikalų pasekre-
toriurn prelatu Audriu Bačkiu (dešinėje). 

Garbės vėliavos 
skatina liaudį 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

Maskva. — Bolševikinis 
sovietų režimas sėkmin-
gesn iam darbo žmonių 
išnaudojimui skelbia ne tik 
atskirų įmonių lenktynes, bet 
ir respublikų varžybas, kas 
daugiau okupantui pagamins, 
kas greičiau įvykdys valsty
binius planus, kas daugiau 
supib į „tėvynės aruodus". 

Vasario 24 d. Minske buvo 
pasirašyta nauja socialistinio 
lenktyniavimo sutartis tarp 
Tarybų Baltarusijos (Gudijos) 
ir Lietuvos. Nemaža lietuvių 
delegacija turėjo dalyvauti 
iškilmėse, kur gudai buvo 
apdovanoti sovietų perei
namąja raudonąja vėliava už 
pasiektus aukštus rezultatus 
sąjunginiame socialistiniame 
lenktyniavime 1983 m. 

Tokį lenktyniavimą partijos 
propaganda vadina poetiš
kais vardais — „neišsenkan
tis gaivios draugystės šalti
nis", „didelė kuriamoji jėga". 

Lietuvos pirmasis komparti
jos sekretorius Griškevičius 
pasveikino gudus su garbingu 
apdovanojimu. J i s turėjo 
pripažinti: „Jūs pralenkiate 
mūsų darbo žmones pagal 
pramonės ir žemės ūkio gamy
bos augimo, darbo našumo 
didinimo tempus. Jūs pasiekė
te geresnių rezultatų, gerin
dami produkcijos kokybę". 

Griškevičius tačiau pasigy
rė, kad ir Lietuvos darbo 
žmonės nesnaudė. Metinius 
planus sėkmingai įvykdė 
statybininkai, pramonės 
darbuotojai viršijo metinį 
planą. Pernai padidėjo gyvuli
ninkystės produktyvumo augi
mo tempai. Žemdirbiai įvykdę 
visu augalininkystės produk
tų pardavimo valstybei užduo
tis. 

Griškevičius pripažino, kad 
iš gudų lietuviams reikia 
mokytis. Jis žadėjo „ateityje 
dar atidžiau nagrinėti jūsų 
turimą patirtį ir aktyviau ja 
naudotis. Esame nuoširdžiai 
dėkingi jums už tai, kad savo 
patirtimi jūs visada pasirengę 
dosniai pasidalinti su mūsų 
respublikos darbo žmonėmis", 
— pasakė pirmasis sekreto
rius. 

Maskva į šį soclenktynių 
sutarties pasirašymą atsiuntė 
vicepremjerą, valstybinio 
mokslo ir technikos komiteto 
pirmininką Gurijų Marčiuką. 

Gudijos komunistų vadovas 
N. Sliunkovas, padėkojęs už 
vėliavą, pasidžiaugė, kad gar-
b ė s v ė l i a v o m i s b u v o 
apdovanotos Gardino ir 
Minsko sritys, 12 rajonų, du 
miestai ir 82 darbo kolek
tyvai. Jis pripažino, kad 
„galėjome padaryti ir daugiau, 
ir geriau". Tas būsią padary
ta šiais metais. 

Mūšiai Irake 
Bagdadas. — Irakas pa

skelbė apie didelę ofenzyvą 
piet iniame fronto ruože. 
Bandoma atsiimti Irano užim
tą Mahnoon salą, svarbų naf
tos pramonės centrą. Iranas 
skelbia, kad visos Irako 
kontratakos buvo atmuštos su 
dideliais priešui nuostoliais. 
Irakas piktai paneigė Ameri
kos spaudos žinias apie 
nuodingų dujų naudojimą. 
Irako valdžia puola Ameriką, 
kuri veidmainiškai kaltinanti 
Iraką. Pati Amerika pirma 
numetė Japonijoje atomines 
b o m b a s , ž i aur ia i žudė 
v i e t n a m i e č i u s . a p š a u d ė 
taikius Libano gyventojus, 
pasakė Irako užsienio reikalų 
ministerijos atstovas. 

Ix>ndono laivu draudimo 
bendrovė Lloyds pakėlė 
apdraudos kainas į Persų įlan
ką plaukiantiems naftos 
laivams. 

Vatikano atstovai 
lanko Siriją 

Vatikanas. — Popiežius Jo
nas Paulius II pasiuntė tris 
diplomatus pasitarti su 
Libano prezidentu Aminu 
Gemayeliu ir Sirijos prezi
dentu Assadu Trumpame 
Vatikano pareiškime sakoma, 
kad popiežius giliai susirūpi
nęs paskutiniais įvykiais 
Libane ir siekia, kad į Libaną 
sugrįžtų susiklausymas ir 
taika. 

— Sovietų žinių agentūra 
paskelbė, kad kovo 4 d. balsa
vimuose tik 109,072 piliečiai 
balsavo prieš komunistų parti
jos iškeltus kandidatus. Už 
partijos kandidatus balsavo 
183,897,728 balsuotojai. Tai 
sudaro 99.9 proc. 

— Vakarų Vokietijos kancle
ris Kohl Washingtone susi
tiko ir su Pasaulio žydų 
kongreso vadais. Jis nurami
no juos, kad Vokietija nepar
duos Saudi Arabijai tankų ir 
kitų puolamųjų ginklų, tačiau 
nuo prekybos neatsisakys. 

— Italijos laikraštis „II 
Tempo" rašo, kad Vatikanas 
planuoja nutraukti diploma
tinius ryšius su Taivanu ir 
toliau siekti oficialių ryšių su 
komunistine Kinija. Neseniai 
pas popiežių lankėsi septyni 
Taivano prelatai ir svarstė šį 
planą. 

— Senatoriaus Edward Ken-
nedy štabas Washingtone 
patvirtino, kad kandidatas į 
prezidentus Walter Mondale 
prašė Kennedžio indorsavi-
mo, tačiau senatorius nutaręs 
nieko šioje kampanijoje 
neremti, laukti partijos 
konvencijos. 

— Sovietų valdžia ištrėmė 
dar du turistus, atvykusius iš 
Anglijos, nes jie bandę dalinti 
Sovietų Sąjungoje sionistinę 
literatūrą. Anglijos žydas 
Howard Ingram, Newcastle 
rabinas, ir jo žmona, moky
toja, sučiupti Leningrade ir 
ištremti. Per paskutinį mėnesį 
už literatūros įvežimą ištremti 
šeši turistai, o 10 įspėti laiky
tis lankomos šalies įstatymų. 

— Užsienio diplomatai Ira
no sostinėje buvo pakviesti į 
ligonines apžiūrėti pacientų, 
sužeistų Irako cheminiais 
ginklais. Iranas pakartojo 
kaltinimus Britanijai, kuri 
parduodanti Irakui cheminių 
bombų. Britanija šiuos kaltini
mus atmeta. 

— Izraelyje suimti keturi 
imigrantai iš Amerikos. Jie 
kaltinami arabų autobuso 
apšaudymu, kuriame sužeisti 
s e p t y n i p a l e s t i n i e č i a i . 
Amerikos žydai priklausę 
„Teroras prie terorą" organi
zacijai. 

Montpelier, Vt. — Demo
kratų varžybos dėl partijos 
n o m i n a c i j o s t a m p a v i s 
į d o m e s n ė s . K a m p a n i j o s 
pradžioje atrodė, kad buvęs 
Carter io v iceprezidentas 
Walter Mondale eina be 
konkurencijos. Dabar padėtis 
pasikeitė. Iškilo Colorado 
senatorius Gary Hart. 

Vermonto valstijoje Har t ne 
tik „nugalėjo" kitus kandi
da tus . J i s tiesiog juos 
„sutriuškino", gaudamas 71 
nuoš. visų demokratų balsų. 
Mondale gavo tik 20 nuoš., 
Jesse Jackson — 8 nuoš. Ver
monte balsavimai nedavė 
k a n d i d a t a m s delegatų į 
konvenciją, tai buvo daugiau 
, ,kosmet in is" b a l s a v i m a s , 
parodęs kandidatų populia
rumą toje valstijoje. Kalbant 
apie delegatus, kurie įsiparei
gojo balsuoti už vieną ar kitą 
asmenį, Mondale, nežiūrint 
paskutiniųjų pralaimėjimų, 
turi daugiausia delegatų, — 
132. Sen. Hart jų turi 29. 
Tačiau delegatai gali iki 
konvencijos pakeisti savo 
nuomonę. 

Balsavimas Vermonte paro
dė, kad už Hartą balsavo jauni 
amerikiečiai. Senatorius Hart 

Pasmerkė sovietus 
Montrealis. — Jungtinių 

Tautų Tarptautinė civilinės 
aviacijos organizacija pasmer
kė Sovietų Sąjungą už Pietų 
Korėjos keleivinio lėktuvo 
numušimą pernai rugsėjo 
mėn. Šios organizacijos tary
ba slaptu balsavimu „giliai 
apgailestavo" sovietų elgesį. 
Pripažinta, kad Korėjos lėktu
vas buvo įskridęs į sovietų 
erdvę, tačiau sovietai neturėjo 
lėktuvo pulti ir jį pašauti. Dėl 
sovietų atakos žuvo nekalti 
"69 keleiviai. 

Už rezoliuciją balsavo 20 
delegacijų, dvi balsavo prieš, o 
devynios susilaikė. Manoma, 
kad balsai „prieš" buvo Sovie
tų Sąjungos ir Čekoslovaki
jos. 

Sirija pakeitė 
vyriausybę 

Damaskas. — Sirijos prezi
dentas atleido visą 37 narių 
ministerių kabinetą ir pavedė 
t a m p a č i a m p r e m j e r u i 
sudaryti naują vyriausybę. 
Užsienio diplomatų žiniomis, 
Sirijos vyriausybėje kilusios 
varžybos dėl valdžios. Jos 
prasidėjo pernai lapkričio 
mėn., kada buvo susirgęs 
prezidentas Assadas. Praė
jusią savaitę prezidento brolis, 
kuris vadovauja s t ip r ia i 
ginkluotai Sirijos saugumo 
policijai, net buvo apsupęs kai 
kurių armijos divizijų štabus. 
Vidinės kovos vyksta dėl įpė
dinio teisių, jei staiga mirtų 
prezidentas Assadas, kuris 
turėjęs širdies ataką. 

savo kalbose pabrėžia, kad 
Amerikai reikia keisti kursą, 
keisti liniją, atsisakyti praei
ties ir žygiuoti į ateitį, su 
naujomis idėjomis, naujais 
planais. Kokios tos naujos idė
jos, balsuotojai dar nežino. 
Hartas savo kalbose puolė ne 
tik savo oponentą Mondale, 
bet ir prezidentą Reaganą. Jie 
esą „išmestos praeities" atsto
vai. Harto kampanijos darbuo
tojai vilioja į savo eiles iš 
varžybų pasitraukusių poli
tikų: sen. Hollings ir Rubin 
Askew rėmėjus ir darbuo
tojus. 

Buvęs prezidentas Carteris, 
kalbėdamas Washingtone apie 
rinkimų kampaniją, pasakė, 
kad jis ir toliau palaiko Mon
dale kandidatūrą. Tačiau 
Carteris remtų ir senatorių 
Hartą, jei partijos suvažia
vimas jį išrinktų kandidatu. 
Carterio nuomone, Mondale 
dar gali nugalėti sunkumus ir 
paveržti iš Harto nominaciją. 
Jo manymu, jei rinkimai 
įvyktų šiandien, prezidentu 
vėl būtų išrinktas Reaganas, 
tačiau iki lapkričio mėnesio 
dar gali būti pasikeitimų ir 
p r e z i d e n t u g a l i t a p t i 
demokratas. 

Silpnas Jacksono pasirody
mas Vermonte gali atnešti 
tam kandidatui finansinių 
sunkumų, nes, pagal rinkimų 
taisykles, kandidatas, kuris 
dviejuose pirminiuose rinki
muose negauna bent 10 nuoš. 
visų balsų, nebeturi teisės 
gauti federalinių lėšų. Jos vėl 
duodamos, jei kandidatas 
tolimesniuose pirminiuose 
rinkimuose gauna daugiau 20 
nuoš. balsų. 

Senator ius Hart veda 
kampani ją Floridoje. J i s 
pasakė, kad neabejoja, jog 
demokratų partija pasirinks jį 
kandidatu, o lapkričio mėnesį 
jis nutaręs nugalėti Reaganą. 

— Sekretorius George Shultz 
piktai kaltino Atstovų Rūmų 
lėšų ir užsienio operacijų 
pakomitetį, kuris priekaiš
tavo dėl Salvadore vykstan
čių žmogaus teisių laužymų. 
Shultzas pasakė, kad Salva
dore yra sunkumų, tai visi 
Žino, tačiau negalima palikt: 
tos šalies komunistų teroris
tams. 

— Jūros piratai puolė iš 
Vietnamo plaukiantį pabė
gėlių laivą, nuskandino 33 
vyrus, pagrobė 20 moterų, 
skelbia Jungtinių Tautų įstai
ga. 

Ragina grąžinti 
maldą į mokyklas 
Columbus. — Prezidentas 

Reaganas pasakė kalbą 
Amerikos evangelistų sąjun
gos suvažiavime. Prezidentas 
ragino sugrąžinti į Amerikos 
mokyklas maldas . Šitoks 
žygis daug prisidėtų sugrąži
nant Ameriką į tikėjimą ir tas 
vertybes, kurios padarė Ameri
ką stiprią. Prezidentas pasa
kė, kad, jei sovietų vadovybė 
norės, bus atnaujintos pastan
gos sumažinti įtempimus. Jis 
nurodė, kad Amerika niekad 
nepriims sovietų sistemos ir 
melsis, kad sovietų vadai 
priimtų tikėjimą į Dievą. 

Prezidentas Reaganas sumi
nėjo Amerikos prarastas 
vertybes ir besirodantį supuvi
mą: pornografiją, narkotikų 
piktnaudojimą. šeimų irimą, 
ką atnešė liberalai, kurie 
p a l e i s t u v a v i m ą b a n d ė 
paversti madingu gyvenimo 
stiliumi. 

KALENDORIUS 
Kovo 8 d.: Jonas nuo Dievo. 

Kovas, Beata, Vaižgantas, 
Gaudvilė. 

Kovo 9 d.: Kandidas, 
Pranciška. Žygintas. Visgai-
la. 

ORAS 
Saulė teka 6:16, leidžiasi 

5:48. 
Debesuota, su pragiedru

liais, temperatūra dieną 25 1.. 
naktį 20 1. 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1984 m kovo mėn. 8 d. 

LIETUVIS SVARBIOSE 
PAREIGOSE 

Michigano gubernatorius J . 
Blanchard vasario 8 d. pa
kvietė dr. Anatolijų Matulį na
riu j Michigano viešosios svei
katos tarybą (Public Health 
Advisory Council) trijų metų 
terminui. Šią žinią vasario 16-
sios minėjime lietuvių visuo
menei pranešė gubernatoriaus 
atstovė Vanda Rej. 

Šis yra pirmas didesnis Mi
chigano tautybių komiteto lai
mėjimas. Komitetas rėmė 
Blanchard kandidatūrą ir 
daug prisidėjo prie jo išrin
kimo. 

D . . Anatolijus Matulis pakvies
t a s nariu j Michigano valst i jos 
Viešojo sveikatingumo pataria
mąją tarybą. 

Ar Matulis tikrai kvalikuo-
ja šioms pareigoms. Turi dak
taro laipsnį iš kalbų, kliniki
nės psichiatrijos ir medicinos. 
Eilę metų dėstė kalbas Purdue 
universitete ir dirbo įvairiose 
ligoninėse. Dabar organizuoja 
neurologijos ir psichologijos 
tyrimų institutą (National 
Reasearch Institute For Neu-
rology And Psychology). 
Džiaugiamės dr. Matulio pa
skyrimu ir linkime sėkmės or
ganizuojant institutą bei pa
re igose g u b e r n a t o r i a u s 
įstaigoje. 

B. Brizgys 

RADIJO KLUBO 
SUSIRINKIMAS 

"Amerikos Lietuvių Balso" 
radijo klubo metinis susirinki
mas įvyko vasario 5 d. Šv. An
tano lietuvių parapijos patal
p o s e . S u s i r i n k i m u i 
pirmininkavo K. Gogelis, sek
retoriavo B. Barauskienė. 

Susirinkimas buvo sklan
dus: viskas priimta ir patvir
tinta, kaip patiekta. Priimta 
šitokia klubo valdyba 1984 m.: 
Kazys Gogelis, pirm. Vicepir
mininkai — Antanas Sukaus-
kas ir Juozas Leščinskas. Bi
rutė Barauskienė, sekr. 
Leonardas Šulcas — finansų 

sekr. ir iždininkas. Direktoriai 
— Vincas Kankalis, Albinas 
Pusdešris ir Antanas Pesys. 
Dr. Algis Barauskas — atsto
vas ypatingiems reikalams. 
Jonas Krikščiūnas — progra
mų direktorius. Albertas Mi
siūnas ir Kazys Gogelis — 
programų pranešėjai ir redak
toriai. Valdybos nariai — Ona 
Šadeikienė, Juozas Mačiulai-
tis ir Pranas Viršila. Alfonsas 
Lukas — tvarkdarys, Revizijos 
komisija — Kazys Ražauskas, 
Jonas Markus, Stasys Račiu-
kaitis. Atstovai į D.L.O. Cent
rą — Kazys Gogelis ir dr. Al
gis Barauskas. 

Visi domėjosi valandėlės fi
nansine padėtimi. J i esanti ge
ra, nes pajamų turėta daugiau 
negu išlaidų. 

Šių metų Vasario 16-tosios 
programos mecenatai, apmo
kėję jos išlaidas, yra dr. Algis 
ir Birutė Barauskai. 

R.R. 
VASARIO 16-TOJI 
T E L E V I Z I J O J IR 

S P A U D O J 

Gal pirmą kartą tiek dėme
sio Vasario 16-tosios minėji
mui skyrė Detroito televizija ir 
spauda. Vasario 12 d., 11:00 
vai. televizijos 7 kanale buvo 
parodytas minėjime vėliavų 
įnešimas ir JAV himną gie
dantis jaunimo choras. Prane
šėjas pasveikino "gimtadie
nio" proga: "Happy Birthday, 

ILithuania!" Paskaitė ir kai 
kurias minėjime pareikštas 
mintis. 

Vasario 13 d. "Detroit 
Nevvs" antrame lape įdėjo il
goką straipsnį apie Lietuvą, 
jos nepriklausomybės sukak
ties minėjimą ir apie ilgametį 
Sibiro kalinį Joną Kreivėną, 
pagrindinį kalbėtoją minėji
me. Atspausdinta ir Jono Krei
vėno nuotrauka. 

B.B. 

L B Detroito a p y l i n k ė s pirm. J . U r b o n a s į t e k i a 
bendrą J A V L B - n ė s ir Lietuvių F o n d o 1.500 dol. 
čekį l i t u a n i s t i n ė s mokyk los ve ikimui paremti I š 

k.: R i ta Polterai t ienė — tėvų komiteto narė, 
D a n u t ė D o v e i n i e n ė — mokyklos vedėja ir Vida 
J u š k i e n ė , m o k y k l o s tėvų komiteto pirmininkė. 

draugijas — viską darė Dievo 
garbei ir tėvynės naudai. 

Dauguma jų atvyko nepaži
nę "anei rašto, anei druko". 
Čia ėmėsi apšvietos ir didelių 
pastangų dėka išmoko skaity
ti, rašyti — kai kurie net aukš-
tuoius mokslus pasiekė. Buvo 
ir tokių, kurie savo pažiūras 
pakeitė, nusisuko nuo bendrų 
siekių, nutolo nuo tikėjimo, 
pasidavė svetimai įtakai. Bet 
dauguma liko ištikimi savo 
principams. Vyresnioji emi
grantų karta savo pareigas at
liko šimtaprocentiniai. 

Mes, vėlesnieji emigrantai, 
atvykę čia radome kur kas 
geresnes sąlygas, radome pa
ruoštą dirvą — suorganizuo
tas parapijas, pastatytas baž
nyčias ir tartum paveldėjome 
teisę tęsti jų darbą. 

Šiandien paklauskime sa
vęs, ar užteks energijos ir pasi
ryžimo? Ar išlaikysime šį eg
z a m i n ą ? Ar p a r u o š i m e 
jaunimą užimti mūsų vietas? 

Sukaktuvinėse pamaldose 
bažnyčioje, o vėliau baliuje 
gėrėjomės mūsų dainuojančiu 
ir šokančiu jaunimu. Jie mūsų 
pastangas patvirtins, kad mū
sų tautinėje, lietuviškoje Die
vo Apvaizdos parapijoje "Pul
kim ant kelių" giesmė 
nenutils. D _ 

K. K. 

LIETUVIŲ F O N D O 
SUVAŽIAVIMAS 

Metinis Lietuvių Fondo na
rių suvažiavimas įvyks 1984 
m. kovo 24 d. Chicagoje. 

Visi Detroite ir jo apylinkė
se gyvenantys Lietuvių Fondo 

nariai kviečiami tame suva
žiavime dalyvauti. 
Suvažiavime nedalyvaujantys, 
galite įgalioti mane, pri-
siųsdami pasirašytą įgalioji
mą: Vytautas Kutkus, 6940 
Hartwell, Dearborn, MI 48126. 

BILIETAI I TAUTINIŲ 
ŠOKIŲ ŠVENTĘ 

1984 m. liepos 1 d. Clevelan-
de įvyks Septintoji Laisvojo 
Pasausio Lietuvių Tautinių šo
kių šventė. Bilietus į šią šven
tę galite užsisakyti jau dabar, 
telefonu 846-3280. Bilietų kai
nos: 5, 7, 10 ir 14 dol. Visos 
vietos šioje Tautinių Šokių 
šventėje yra numeruotos, to
dėl anksčiau užsisakiusieji 
gaus geresnius bilietus. 

Vytautas Kutkus I 

HO2BVV7O0 

Redaguoja Emilija Pakalniškienė. Rankraščius siųsti adresu: 

E . Pakalniškienė, 3948 S. Artesian Ave.. Chicago, I L 60632 

DEIMANTINIO 
J U B I L I E J A U S P R O G A 

(Mokyt. V. Černiauskienės._ 
mintys) 

Reikšmingų sukakčių tarpe 
sušvito ir Dievo Apvaizdos pa
rapijos deimantinė sukaktis. 
Žvelgdami į praeitį matome, 
kad pirmieji lietuviai emi
grantai šiame krašte padarė 
daugiau, negu ano laiko sąly
gos ir piniginiai ištekliai lei
do. Dabar renkamės pasigėrė
ti jų nuveiktais darbais ir 
mirusiems pirmiesiems para
pijos organizatoriams bei au
kotojams išreikšti pagarbą. 

Pirmieji emigrantai išsinešė 
iš Lietuvos tvirtą religinį bei 
tautinį pagrindą ir tai buvo jų 
stiprybės. Jie statė bažnyčias, 
parapijines mokyklas, lietu
vių namus, kūrė organizaci
jas, organizavo chorus, jungė
si į lietuvių susivienijimo 

•JAV H*ri;itong Tari I-pviną. kalbėjusį V a » a n n \(y-U)*io» mi 
nėjime Detroite. tf^lepapunSiH (.' J'liunenA 

Nuotr K. R a * a u » k o 

SUSIRINKIMAS 
AMSTERDAME 

100-toji Amsterdamo vyčių 
kuopa vasario 6 d. susirinko 
Šv. Kazimiero pobūvių centre. 
Susirinkimą pradedant maldą 
sukalbėjo kun. Antanas Gri
gaitis. Pirmininkavo kuopos 
pirm. Antanas Radzevičius. 

Buvo perskaitytas Marijos 
Kinčiuvienės la i škas iš 
Chicagos. J i rašė, kad vyčių 
seimas rugpjūčio 22 - 26 
dienomis vyks Chicagos Con-
rad Hilton viešbutyje. Buvo 
pranešta, kad Atlanto Pa
krančių apygardos suvažia
vimas įvyks kovo 11 d. 
Pi t t s ton mieste Pennsyl-
vanijoje. 

Susirinkime sužinojome, kad 
kuopos Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo 66 metų 
sukakties minėjime pagrin
dinė kalbėtoja bus Mirga 
Bablin. Ji yra baigusi Roches-
terio universitetą, gilino stu
dijas Russel Sage koledže ir 
valstybiniame universitete 
Albany mieste. Studijavo 
ligonių priežiūrą Strong 
Memorial ligoninėje. Dabar 
dirba New York valstijos 
Protinės higienos departa
mente. Yra aštuonių vaikų 
motina. 

Regina Kot skaitė apie šv. 
Kazimiero gyvenimą. Kun. 
Baltch papasakojo, kad to 
Šventojo mirties 500 metų 
sukaktis bus minima Romoje 
kovo 4 d. Mišias lotynų kalbo
je laikys Šventasis Tėvas 
Jonas Povilas II. Per mišias 
skaitys lietuviškai, bus gieda
m o s ke l ios l i e t u v i š k o s 
giesmės. New Yorko valstijoje 
esančios septynios Šv. Kazi
miero vardo parapijos, iš jų tik 
viena lietuviška, Amsterdamo 
mieste. Joje 5v. Kazimiero 

būsianti švenčiama 
parapijos organiza-

šventė 
visoms 
cijoms dalyvaujant. Šventės 
rengimo komiteto pirmininkė 
esanti vytė Evelina Rimkū-
nienė. Albany diecezijos 
vyskupas Howard J . Hubbard 

laikys šv. Mišias ir pasakys 
pamokslą. 

Susirinkimas baigėsi kun. 
Baltch gimtadienio pami
nė j imu . Bronė A v i ž a i t ė 
dovanojo jam šv. Kazimiero 
vėliavėlę kurią ji išsiuvinėjo 
pagal paveiklsą bažnyčios 
lango vitraže. P. Ziausienė 
įteikė sveikinimo atvirutę su 
jumoristiškai eilėmis aprašy
tu jo gyvenimu. Vaišes sur
uošė Pranciškos Di Bart va
dovaujamas komitetas. J is 
suvaidino juokingą vaidini
mėlį. Buvo atneštas tortas, o 
Di Bart skaitė sveikinimus. 
Visas komitetas sudainavo tai 
dienai parašytą sveikinimo 
dainą. , . 

G. Gobis 

Detale i š Ch icagos vyč ių choro vakar ienės saus io mėnes io 21-
mą dieną. Iš ka irės į dešinę: choro vedėjas Faustas Strolia, 
dovanų paskirstymui pave iks lą nutapiusi Grigaliūnienė, tą 
paveikslą laimėjęs S t a s y s Adomaitis , choro pirmininkė Sabi
na Klatt, proKrHmos d a i n o m s tą vakarą akompanavęs Darius 
Polikaits. „ _ . 

Nuotr. G. J a n u l o * 
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DR. LINAS A. SIDRYS 
AK.IV LIGOS, CHIRURGIJA 

2636 W. 71st Street 
Priima trečiad nuo 2 iki 5 v.v. 
Ketvirtad. nuo 10 v.r. iki 6 v.v. 
Susitarimui skambint 436-5566 

Dr. Peter T. Brazio ofisą perėmė 
0R. VIJAY BAJAJ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2434 VVest 71st Street 

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

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

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building). Te l . LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

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

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st Street 

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

Ofr 735 4477 R*t. 246 0067 jrtt* 246 6S8J 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagai susitarimą 

DR. EDMUNDAS VI2INAS 
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

, DR. JONAS MAŽEIKA 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

Valandos pagal susitarimą 

Ofs. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 
0R. FRANCIS MA2EIKA 
ODVTOJAS IR CHIRURGAS 

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

o —8 antr 12—o; oenkt 10 — 12,1 — 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIUUS MIKAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Vai. pagal susitarimą. 

Ofiso tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVlClUS 

J O K S A 
VAIKU LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS -
CHIRURGIJA 

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

118S Dundee Ave., Elgin, III. 60120 
Tel. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

Tel. 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKiy LIGOS - CHIRURGIJA 
Chicago Eye Institute 
4200 N. Central Avę. . 

Valandos pagal susitarimą 

Ofs. PO 7-6000, Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIIA 
Valandos pagal susitarimą 

OR. L D. PETREJKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
8104 S. Roberts Road 

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

Valandos pagal susitarimą 

Tel- REliance 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytoias 
3925 VVest 59th Street 

Vai pirm., antr , ketv ir penkt 
nuo 12-4 vai popiet ir 6-8 vai vak 

Treč ir sėst uždaryta 

OR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

2659 W. 59 St.. Chicago 
Tel. 476-2112 

Valandos pagal susitarimą — Pirm 
antr . trec\, ketv ir ieštad 

DR. FRANK PLECKAS 
'Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikr ina akis. Pritaiko akinius ir 

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

Vai pagal susitarimą Uždaryta treč 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ave., Cicero 

Kasdien 1-3 vai ir 6-8 vai. vak 
išskyrus treč̂  §ešt 12 iki 4 vai. popiet 

DU IRMA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIU K VataKU LIGOS 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
3200 VV. Slst Street 

Vai Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p. 
Ofiso tel. RE 7 1144; rezid. U9-291* 

Dr. Juozo Meškausko ofisą perėmė 

T. RAMA. M.D. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2454 VVest 71 st Street 
(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 

Tel. 434-1818 ir 476-3344 
Res. 852-0889 

Vai : pirm ., antr, ketv ir penkt. 
3 iki 7 v p p Ttk susitarus 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU PŪSLtS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA , 
2656 VV. 63rd Street 

Vai.: antr 1-4 p.p ir ketv. 2-5 p.p 
Sėst. pagal susitarimą 

Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-5M5 

Ofiso tel. 434-2123, namu 448-4195 
DR. V. TUMASOMS 

CHIRURGAS 
2454 Wwt 7Ut StaMt 

Pirm., antr., ketv. ir penkt. 
valandos pagal susitartrna, 

Ofs. tel. 546-31**; namu 381-3772 
DR. PETRAS 2U0IA 

GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 
6745 VVest 63rd Street 

Vai: pirm., antr ketv ir penkt. 
\ 2-4; šeštadieniais pagal su*ttarte| 
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Dažnai sakoma: nesvarbu, 
kas kalba, bet svarbu, ką kal
ba. Neklausk, kas autorius, o 
klausk, ar jo žodžiai protingi. 

Patar imas ne visais atve
jais geras. Jei imtų kas pasa
koti, kaip atrodo Marsas iš ar
ti pasižiūrėjus, p ravar tu 
žinoti, ar šneka astronomas, 
ar šiaučius. Ir jei kas girtų pre
kę, ne pro šalį pasiteirauti, ar 
jis ją vartoja, ar tik pardavi
nėja kitiems. O jei tas pats, ku
ris vakar sakė juoda, šiandien 
sakytų balta, tai turim teisę ir 
jo klustelėti: o dėl ko Tamstele 
pamainei savo nuomonę? 

Bet yra ir tokių atvejų, kada 
kalbėtojo asmuo iš tikro ne
reikšminga jo pažiūrų tiesai 
spręsti. Matematikas, užtikęs 
nepažįstamos teoremos įrody
mą, neklausia, kas įrodymą 
sugalvojo, bet įsikniaubęs į pa
tį įrodymą svarsto, ar jis ko 
vertas. Atvejų, kada žiūrima 
ne nuomonės reiškėjo, o jos tu
zino, pasitaiko ypač ten, kur 
diskusijų partneriai panašios 
profesijos, panašaus išsilavi
nimo, panašios patirties. Ta
čiau ir tada paprastas žmogiš
kas smalsumas dažnai lenkia 
dėmesį ne vien prie temos, prie 
paties dalyko, bet ir prie savy
bių asmens, kuris tuo klausi
mu vienaip ar kitaip pasisa
ko. Kas tu toksai, kad apie tą 
dalyką šitaip galvoji? Tai nu
statyti knieti ypač tada, kada 
klausimas — "kontroversi
nis"... 

* 
Štai jums kontroversinis 

klausimas: Amerikos juodu
kai, jų skurdas ir vargai. Jaut
resnės temos turbūt nerasime. 
0 š tai ir žiupsnelis kontrover
sinių nuomonių apie ją. Ar at
spėsit, kieno tai nuomonės? 
Cituojame: 

"Kas nors turėtų pranešti 
karaliui, kad jis nuogas. 

"Metų metais juodųjų 'va
dai' nuduodavo ir vis dar nu
duoda, kad juodųjų žmonių vi
sos bėdos gali būti suverstos 
baltajam rasizmui. Bibliote
kos, knygynų lentynos ir laik
raščių redakcijos prikrautos 
tomų, aiškinančių, kas tai yra 
juodieji, ką jie mano, kodėl jie 
turi problemų ir ką valdžia ga
lėtų padaryti, kad juos išvestų 
iŠ dykumos. Didelė šios me
džiagos dalis šiandien laiko
ma šventa. Ją kvescionuoti — 
ar, dar blogiau, kritikuoti — 
reikštų atsiverti šiurkštiems 
puolimams. Geresniu atveju 
toks kritikas bus apšauktas 
nejautriu mulkiu, gal net poli
tiniu reakcionierium. Bloges
niu atveju — rasistu, o jei dar 
juodas — Dėde Tomu". 

["Dėdės Tomo" epitetą juo
dųjų aktyvistai su panieka tai
ko tiems savo broliams, kurie 
akis nuleidę tebesiklonioja 
prieš baltąjį poną — m. dr.J 

Taigi, kas čia šitaip šneka? 
Jar.ies Watt? O gal Cicero na
cių vadeiva? 

Bet pasiklausykime dau
giau: 

"Va, juodųjų vadai kelia 
protestą, kad juodieji esą tero
rizuojami policijos. Tačiau šis 
tvirtinimas, pasižiūrėjus į jį iš 
teisingos perspektyvos, priart
ėja prie beprotybės. Aš nepre
tenduosiu, kad policija nie
k u o m e t n ė r a b r u t a l i a i 
pasielgusi. Betgi kaltė už di
džiumą smurto, pasitaikančio 
juodųjų bendruomenėje, nega
li būti priskiriama nei polici
jai, nei baltiesiems. Jeigu 
manimi netikit, tai nusiduokit 
tik į Bronxą, į Harlemą ar į 
šiaurės Philadelphiją ir atsi-
klauskit ten gyvenančių juo
dųjų žmonių, naktimis iš bai
mės savo namuose susigū-, 
žusių, kieno gi jie bijo. 
Abejoju, kad jie atsakytų: poli
cijos organų ar baltųjų. 

"Jau dabar girdžiu kurį nors 
apsišaukusį ekspertu juodųjų 
nusiklastamumo klausimais 
sakant: 'Galbūt — tačiau už 
tai, kad juodieji vieni kitus už
puldinėja, atsakingas vis dėl
to yra platesnėje visuomenėje 

išsikerojęs... rasizmas'. Nesą
monė! Mano vaikystėje 1940 
m. dešimtmety juodieji žmo
nės karštomis naktimis daž
nai miegodavo ant stogų, 
gaisrinių laiptų ar gonkų tam, 
kad pabėgtų iš krosnimis pa
virtusių savo butų vidaus. Esu 
tikras, kad jei juodas asmuo 
taip darytų šiandien, jis būtų 
laikomas kvanktelėjusiu. O 
1940 m. rasinė mskriminacija 
tikrai buvo stipresnė negu da
bar, tačiau juodųjų gyvybė ir 
nuosavybė buvo žymiai sau
gesnė. 

"Atsakomybė už dabartinę 
būklę iš tiesų glūdi tame, kad 
teismai toleruoja nusikaltė
lius ir kad juodųjų vadovybė 
remia savo bendruomenės kri
minalinį elementą. Aš norė
čiau matyti, kad juodųjų poli
tikieriai ir dvasininkai, užuot 
sušaukę spaudos konferenci
ją pasmerkti policijai, nušovu
siai juodą banditą, sušauktų 
spaudos konferenciją pareika
lauti geresnės apsaugos mote
rims, kurios išprievartauja
mos ir a p i p l ė š i a m o s , 
žmonėms, kurie nuo nuolati
nių įsibrovėlių nebegali ap
ginti nuosavų namų, ir varg
šams, kurie perka dažus 
išdažyti savo namų sienas 
vien tik tam, kad jas bjauriais 
užrašais vėl ištepliotų vanda
lai". 

Kitame straipsnyje tas pats 
autorius tvirtina, kad padėtis 
ateityje tik blogės, nes oficia
lioji politika ir toliau "igno
ruoja gerovę ir saugumą juo
dųjų, kurių dauguma yra į 
ramūs piliečiai, tačiau kenčia j 
apsupimą savo pačių gyven- į 
vietė8e": 

"Tiems iš jūsų, kurie neži
note, ką reiškia gyventi gete, i 
aš papasakosiu kai kurias 
teroro ir brutalumo apraiškas, į 
kurios jau beveik priimtos • 
kaip normalios. Mano gimto
joj Philadelphijoj pati vėliau-! 
sia — tai 'vilkų gaujų' atakos. į 
Vilkų gaujos susideda iš ko- į 
kių tarp 10 ir 50 paauglių, ku-
rie auką apsupa, apmuša ir į 
apšvarina nuo visų vertybių. Į 
Nelaimingasis būna tokio už- į 
puolimo taip priblokštas, kad 
jis vėliau dažniausiai nebėga- j 
Ii piktadarių atpažinti. Be to, i 
jeigu policijai ir pasitaiko būti 
vietoje ir vieną iš jų sugauti, 
vaikiščias teisinasi, kad jis te-į 
buvęs 'pašalinis' ir nieko blo- į 
go nedaręs. 

"Turbūt grėsmingiausioji 
statistika apie gyvenimą juo- į 
dujų bendruomenėje yra tai 
mirimų skaičius — mirimų dėl 
žmogžudystės. Nors juodi su-
daro tik 12% visų JAV gyven
tojų, kiekvienais metais nužu
domas didesnis skaičius 
juodųjų nei baltųjų. Bet tai dar 
ne viskas. Juodųjų moterims 
didesnis pavojus būti išprie
vartautoms, juodųjų namams 
— būti apiplėštiems, juodųjų 
vaikams — būti nuskriaus
tiems mokykloje... Ir taip liūd
na istorija tęsiasi be galo. 

"O ką gi šio teroro ir bruta
lumo juodųjų kvartaluose aki
vaizdoje siūlo juodi pareigū
nai bei asmenys, pasivadinę 
juodųjų 'atstovais? Kongres-
menas John Conyera, demo
kratas iš Detroito, parodo sa
vąjį susirūpinimą krimi
naliniais nusikaltimais, lie
damas energiją kovai su ,bal-
takalnierių' prasižengimais, 
kai tuo tarpu tie žmoneliai, 
kuriems jis atstovauja, tupi 
užsibarikadavę namuose, nes 
bijo išeiti į gatvę. Kiti juodųjų 
veikėjai ir 'susisieloję' sociali
niai darbuotojai aiškina, kad 
juodųjų nusikalstamumas — 
išdava nedarbo, pairusių šei
mų bei rasizmo. O juodieji ak
tyvistai savo pastangas krei
pia į kovą su 'policijos 
žiaurumu'. 

"Visa tai — gailesčio verti 
išsisukinėjimai", tvirtina mū
sų paslaptingasis autorius. Jo 
manymu, juoduosius gelbėti 
reikia visai kitaip. 

(Bus daugiau) m. dr. 

JEI 
osi 

2YDAI ŽINOTŲ 
— KGB bendradarbiavimas 

nėra žydų naudai 
P O V . 2 U M B A K I S 

Koliziejus, kuriame liepos 1 d. vyks Lietuvių tau tinių šokių šventė, iš lauko ir naktį atrodo įspū
dingai. 

ŠOKIU ŠVENTĖJ 2135 ŠOKĖJAI 
liepos 1 d., sekmadienį, 

įvykstančioje VII laisvojo pa
saulio lietuvių tautinių šokių 
šventėje Clevelande užsiregis
travo 50 šokių grupių su 2135 
šokėjais. Visos grupės inten
syviai ruošiasi šiai iškilmin
gai tautinių šokių demontra-
cijai. Kaip pati šokių festivalio 
programa, reprezentuojanti 
charakteringuosius paskirų 
Lietuvos vietovių bei populia-
ruosius lietuvių tautinius šo
kius, sudarys įdomią lietuviš
kų šokių mozaiką, taip ir pačių 
šokėjų — entuziastų eilėse ma
tysime įvairaus amžiaus, skir
tingų kraštų dalyvių, kuriems 
susirinkti nekliudys jokie 
"generacijos plyšiai": 904 stu
dentai, 428 jauniai, 346 vaikai 
ir 457 veteranai. Rengėjai ma
no, kad jų skaičius ir sudėtis 
iki šventės mažai bepasikeis. 

Toronto grupė "Gintaras", 
vadovaujama Juozo ir Ritos 
Karaziejų, yra pati didžiausia 
— 155 šokėjai. Po Toronto ant
roje vietoje yra Los Angeles 
"Spindulys", vadovaujamas 
Onos Razutienės ir Danguolės 
Razutytės-Varnienė8 — 139 Šo
kėjai j r trečioje vietoje Hamil
tono "Gyvataras", vadovauja
m a s G e n o v a i t ė s 
Breichmanienės — 102 šokė
jai. Chicaga ir apylinkės turi 
14 šokėjų grupių, kurios užre
gistravo 541 šokėją. 

Be JAV ir Kanados šokių 
grupių, po vieną grupę daly
vaus iš Australijos, Anglijos, 
Argentinos ir Vokietijos. 

Prieš daugiau kaip pusant
rų metų pradėtos repeticijos 

paruoš šokėjus taip, kad galė
tų parodyti mūsų tautinių šo
kių grožį tūkstančiams mūsų 
tautiečių ir šventėje dalyvau
jantiems kitataučiams. Tauti
nių šokių šventė tuo būdu tam
pa ne vien tik didžia ir džiugia 
švente mums, bet ir stipriu 
efektingu ambasadorium mū
sų Lietuvos laisvės siekimų 
pastangose. Svetimiesiems 
tautinių šokių šventė parodys 
mūsų išeivijos, išsisklaidžiu
sios po platųjį pasaulį, solida
rumą ir neabejotiną pajėgu
mą atskleisti mūsų tautinės 
kultūros nors mažą dale
lę. Tautinių šokių šventės 
įspūdį, aišku, didins ir 250 as
menų chora%, 59 profesionalų 
muzikantų orkestras ir kank
lių orkestras. 

Nuoširdus mūsų visų atsi
liepimas į rengėjų kvietimą 
dalyvauti šventėje, ją remti ir 
populiarinti savųjų ir sveti
mųjų tarpe turėtų būti ne vien 
Clevelando lietuvių, kurie 
pasiėmė šią sunkią ir garbin
gą rengėjų pareigą, bet ir vi
sos mūsų lietuviškos visuome
nės uždavinys. 

Jau dabar rezervuokime tą 
dieną Clevelando tautinių šo
kių šventei, įsigykime bilie
tus, kvieskime savo bičiulius 
kitataučius, tapkime mecena
tais, garbės rėmėjais ir rėmė
jais, pirkime laimėjimų bilie
tų. 

Tokio masto renginys reika
lauja daug sujungtų rankų ir 
protų, aukos nuotaikos ir tau
tinės ambicijos. Nelikime tik 
abejingi stebėtojai, bet junki-

mės į visokeriopą talką. 
Bilietai po 14, 10, 7 ir 5 dol. 

jau platinami per vietines Ti-
cketron agentūras, per Koli
ziejų, 2923 Streetboro Rd., 
Richfield, Ohio 44286, tel. 
216—659-9100, per platintojus 
lietuvių kolonijose. Bilietų 
komisijai vadovauja Valdonė 
2iedonienė, 18706 Kildeer 
Ave., Cleveland, Ohio 44119. 
Nakvynių reikalus tvarko Vy
tautas Jokūbaitis, 3000 Had-
den Rd., Euclid, Ohio 44117, 
tel. 216-481-7161. 

Šventės rengėjai — JAV ir 
Kanados Lietuvių Bendruo
menės ir Lietuvių tautinių šo
kių institutas. 

V. Račiūnas - -

VAKARŲ EUROPOS 
LĖKTUVAS 

Penkios didesnės Europos 
NATO valstybės susitarė 
bendrai per devyniasdešim
tuosius metus pastatyti lėktu-
vą-naikintoją "Eurojager". 
Prancūzijos, D. Britanijos, 
Vakarų Vokietijos, Italijos ir 
Ispanijos oro pajėgų viršinin
kai nutarė pagal Vakarų Vo
kietijos apsaugos ministerijos 
projektą, kokius reikalavimus 
šis Europos lėktuvas-naikin-
tojas turės. Šiuo reikalu jie bu
vo susirinkę pasitarti Keulen 
— Bonn kariškame aerod
rome. Šių penkių valstybių 
tikslas yra pastatyti 800 lėk-
tuvų-naikintojų. Vokiečiai sa
vo sąskaiton nori turėti jų 250. 
Vieno lėktuvo kaina apskai
čiuota 60 milijonų DM. 

"New York Times" dienraš
tis 1984 m. kovo 3 d. atspaus
dino straipsnį, nagrinėjantį 
žydų etninės spaudos proble
mas. Straipsnio autorius tei
gia, kad plačioje žydų spaudo
je Amerikoje jos politinės 
pažiūros yra diktuojamos ke
lių pagrindinių žydų tautinių 
organizacijų. Pasigenda ob
jektyvumo Izraelio valdžios 
laikysena ir Amerikos žydų 
nusiteikimu įvairiomis temo
mis. 

Stebint OSI (Office of Spe-
cial Investigations — t.y. Jus-
tice Department skyrius) veik
lą ir šios agentūros viešus 
pasiaiškinimus, susidaro vaiz
das, kad yra slepiama ne tik 
nuo JAV spaudos, bet ir nuo 
pačių žydų glaudus OSI bend
radarbiavimas su Sovietų 
slaptąja KGB organizacija. 

Bendradarbiavimas aiškiai 
matyti, kai Sovietai, savų tiks
lų besiekdami, paskelbė "Iz-
vestijoj", kad KGB veikia OSI 
vedamose bylose prieš apkal
tintus karo nusikaltėlius JAV-
se. Iki to paskelbimo OSI vie
šai, be jokios gėdos, teisinosi 
JAV spaudai, valdininkams 
bei federaliniuose teismuose, 
kad jų santykiai yra tik su So
vietų teisingumo organais ir 
kad OSI nejaučia jokio KGB 
dalyvavimo, bendradarbiavi
mo ar įtakos. 

OSI aiškiai žinojo ir žino, 
kad jų darbas yra tiesioginis 
KGB darbo vaisius. Be to, OSI 
bylos tiesiogiai pasiekia KGB 
pareikštus tikslus: disin for
maciją, sukėlimą nepalankių 
santykių tarp JAV rytų Euro
pos imigrantų ir žydų kilmės 
amerikiečių bei užmaskavimą 
žiaurių Sovietų veiksmų ant
rojo pasaulinio karo metu. Vis 
tiek OSI net savo viršinin
kams Teisingumo skyriuje 
(Justice Department) nepra
nešė, kokie glaudūs yra OSI — 
KGB santykiai. (Federalinis 
teisėjas J. Kungio byloje pa
vadino OSI — KGB Sovietų 
prokurorų partneriu!) 

Posėdyje su vyriausiu JAV 
Teisingumo kriminalinio sky
riaus viršininku teko iškelti 
OSI— KGB bendradarbiavi
mą. ("Izvestia" straipsnis iš
spausdintas 1983 m. vasario 
25-26 d. buvo OSI išverstas į 
anglų kalbą. Tačiau Neil Sher, 
OSI vyriausias direktorius, ne
matė reikalo parodyti šį 
straipsnį savo viršininkams, 
kol nebuvo priverstas 1984 m. 
lapkričio 14 d. bendrame posė
dyje tarp trijų gynybos advo
katų ir Assistant Attorney Ge-
n e r a l S t e p h e n T r o t t ) . 
Assistant Attorney General 

Trott pasakė, kad jis net ne
buvo matęs ar girdėjęs "Izves-
tijo8" KGB prisipažinimų, 
nors t a s straipsnis sukėlė di
delį susidomėjimą JAV spau
doje ir teismuose. Toks Trott 
naivumas ir apsileidimas OSI 
veiklos priežiūroje parodo ne 
tik trūkumą orientacijos, bet ir 
baimę ištirti ir politiškai rea
guoti į pagrindinį klausimą: ar 
JAV Teisingumo skyrius turė
tų bendradarbiauti JAV poli
tinėse bylose 40 metų po karo 
su KGB, kuri tik siekia savo 
propogandinių tikslų? Ar 
bendradarbiavimas su KGB 
nėra t a s pats, kaip bendradar
biavimas su Gestapo, dėl ku
rio kalt ina ne vieną 70-80 me
tų imigrantą KGB pagrįsta 
medžiaga? 

Atrodytų, kad JAV žydai 
netoleruotų savo tautiečių, dir
bančių OSI įstaigoje, glaudžių, 
draugiškų ir kolegiškų santy
kių su KGB atstovais ir pro
kurorais , Sovietų Sąjungoje, 
kurie š i u o metu viešai ir 
skaudžiai baudžia Sovietų žy
dus už tikėjimą, sionizmą ir 
norą vykti iš Sovietų Sąjun
gos į JAV-es ar Izraelį. 

OSI advokatai ir jų gausūs 
padėjėjai Maskvoje, Vilniuje ir 
kituose "saugiuose" miestuo
se (KGB įsileidžia OSI ap
klausinėti "liudininkus" tik 
į miestus, kurie yra „saugūs" 
svetimtaučių apsilankymui — 
tai reiškia, kad svetimtaučiai 
galėtų būti atidžiai sekami ir 
prižiūrimi!) baliavoja su Sovie
tų KGB ir prokuratūros parei
gūnais. OSI atstovai taip pat 
praleidžia atostogas Rumuni
jos kurortuose ir kitose vasar
vietėse už geležinės uždangos. 
Grįžę jie išdekoruoja savo val
džios įstaigas Sovietų ir kitų 
komunistinių valstybių plaka
tais. Ar nekyla klausimas 
JAV ir Izraelio žydams, kad 
OSI tai daro su žymiausiais 
antisemitais pasaulyje — su 
vieninteliais, kurie d a b a r , ne 
prieš 40 metų, persekioja ir 
kankina žydus? 

Manytumėm, kad JAV žy
dų spauda gvildentų šį klausi
mą ir netoleruotų OSI palan
kaus p a t a r n a v i m o KGB 
siekimams. Kol kas žydų spau
doje to nematyti. Gal "New 
York Times" straipsnio aiški
nime ir glūdi tikras atsaky
mas: kelios žydų "labdaros" 
organizaci jos kontroliuoja 
JAV žydų spaudą. Gal tos or
ganizacijos nenori, kad žydų 
intelektualai ir žydų plati vi
suomenė žinotų, jog JAV val
džios įsteigta OSI organizaci
ja tarnauja Sovietų KGB 
tikslams? 

SU PALAPINE 
Į ACADIĄ 

GRAŽINA KRIAUČIŪNIENĖ 

Vasaros stovykloms Dainavoje riedant prie 
pabaigos, o vasaros karščiams vis neatlyžtant, susi
krovėm reikiamą mantą ir iškeliavom į šiaurės rytus. 
Nors pradžioje planavome aplankyti Gaspės pusia
salį, tačiau, patikrinę žemėlapius bei nuotolius, greit 
susigaudėm, kad šios vietos reikės atsižadėti, jei 
norime pasiekti „Evangelinos gimtinę'. Atitinka
mai marštutą pakeitę, pasukome pro Detroitą ir 
Windsor i Torontą. Vanuškoj oro vėsintuvo nėra, o 
diena karšta — ant grindinio galima blynu kepti. 

Važiuodami dairomės automobilių su lietu
viškais ženklais, nes šį rytą renkasi prie Toronto 
nemažas būrys jaunimo į skautų jubiliejine stovyk
lą. Galvojome ir patys ten trumpai užsukti, bet vis 
tas laiko trūkumas... Įvažiuojant į Torontą girdim, 
mums signalizuoja. Stebim, kad tokie. Susigaudėm, 
kad tai keliauninkai į stovyklą, pastebėję mūsų 
vanuškos lietuviškus ženklus, sveikinasi. 

Per miestą prašvilpėm kaip vėjas. Visur greitis 
gerai paženklintas kilometrais, o visi važiuoja apie 
10 mylių į valandą greičiau negu nustatyt i. Gerą 
valandą už Toronto sustojome provinciniame parke 
prie Ontario ežero. Stovyklavietė gražiai išdėstyta, 
pakankamai vietos ir privatumo. Pavakare ėjome 
maudytis į ežerą. Stačia pakrante nusileidus prie 
paplūdimio, pirmiausia pastebėtina, kad ežero 

pakrantė — vieni akmenys. Nors krantas lėkštas, bet 
maurais apaugę akmenukai labai slidūs, sunku 
bristi gilyn. Patogiausia atsisėsti ir per juos šliaužti į 
gilumą. Bėda tik, kad nuo tokio šliuožimo gerokai 
susitepa maudymosi kostiumas. Toliau, gilumoje, 
matyti beveik iki vandens paviršiaus dideli akme
nys, tad patamsy čia maudytis pavojinga, nes ir 
vandens sargo nėra. 

Smagiai ežere atsivėsinę, apvaikščiodami 
stovyklavietę, sutikome parko sargę, kuri ruošė tam 
vakarui programą. Pasikalbėjus, kur mes važiuoja
me, patarė būtinai aplankyti Cape Breton parką. 
Anot jos. gražesnių vaizdų niekur nerasime. Padėko
ję už visą informaciją, skubėjome vakarieniauti, o 
sutemus į programą. Susirinko nemažas būrys 
stovyklautojų, kas savo kėdes atsinešė, kas ant suolų 
bei stalų susėdo. Programoje trys multiplikacinės 
fiimos („cartoons") parodė, iš kur gaunama įvairi 
energija, jos eikvojimas ir piktnaudojimas. Pasku
tiniame filme dr. Suzuki pristatė insuliacijos svarbą. 
Nors per šią programą ne kartą skaniai kvatojomės, 
tačiau pamoka užsifiksavo — reikia taupyti tai, ką 
dar turime, ir ieškoti naujų energijos (pvz. saulės) 
gaminimo metodų. 

Kitos dienos ryte įvažiavome į Quebec provin
ciją. Šios provincijos oficiali kalba yra prancūzų, tad 
visi kelio ženklai, reklamos ir informacija surašyta 
šia kalba. Reikia greitai orientuotis, nes čia niekas 
užsižiopsojusiam „jankiui" kelio neužleis. Arti
namės prie Montrealio. Jau iš užmiesčio toli ant 
kalno matyti garsioji Šv. Juozapo oratorija. Ši bazili
ka tebestatoma jau, berods, apie 70 metų. Šios bazili
kos įkvėpėjas yra vienuolis Andrė, kuris puoselėjo 
pamaldumą i šv. Juozapa ir savo gyvenimu rodė. 

kaip reikia krikščioniškais pagrindais gyventi. J am 
mirus, jo užtarimu įvyko daug stebuklų. Jis dabar 
yra palaimintasis ir jo kanonizacijos byla tęsiama 
toliau. 

Patikrinus žemėlapį, kaip išvengti tunelio ir 
pakliūti į reikiamą kelią per tiltą, važiuojame per šv. 
Lauryno upę. Kairėj pusėj matyti sala, kurioje 
viliojančiai saulėj blizga įvairūs pastatai bei kioskai 
— tai parkas, užsilikęs nuo pasaulinės parodos, 
kuriame yra ir vaikams įvairūs pasivažinėjimai. 

Upę pervažiavus, rodos, geru keliu pasukom, 
tačiau atsiradom šungatvėj. Nieko tokio, reikėjo 
vanušką „pašerti". Cia tai buvo nemaloni staig
mena: litras gazolino kainavo 52 centai. Sumokėję 
kanadiškais doleriais (šia valiuta apsirūpinom prieš 
išvažiuodami, nes praeitis parodė, kad ne visi 
krautuvininkai sąžiningai sumoka dolerių skirtu
mą), suradome teisingą kelią ir važiavome toliau 
„mokydamiesi" prancūzų kalbos. 

Pavakare pasiekėme numatytą provincinį parką 
— Parc de Voltigeurs. Stovyklavimo sklypai erdvūs, 
pašonėj miškelis. Bėda tik, kad visa gauta parko 
informacija surašyta prancūzų kalba. Gimnazijoje 
teko šios kalbos porą metų mokytis, tad dabar tapau 
šio maršruto oficialia vertėja. Perskaičiau visas gau
tas parko taisykles ir paskutinę pirmiausia supra
tau, būtent „kas nesilaikys aukščiau išvardintų 
taisyklių, bus pašalintas". Na, rimtai reikia su 
visomis taisyklėmis susipažinti, tai šiaip tai sukrapš-
čiau. kad kai kuriose vietose draudžiama moto
ciklais važinėti, negalima laukinių gyvulių erzinti, o 
kitka.o ir liko paslaptis. 

(Bus daugiau) 
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66-SIOS S U K A K T I E S 
M I N Ė J I M A S 

LB Hartfordo apylinkės val
dybos rūpesčiu vasario 12 d. 

sytojų graudenimo, bepras
mio tuščiažodžiavimo, neišsi
pildančių pranašysčių, nei 
skambių, bet jau daug daug 
kartų girdėtų, šūkių. Buvo tai 
realūs ir konkretūs patarimai, 
kuo ir kaip galima daugiau 

surengtas Lietuvos Nepn- l a i m ė t i k o v o j e p r i e š p a v e r g ė -
klausomybės atstatymo mi- j ą V i s u g y p a č j a u n i m ą pre_ 
nėjimas buvo pradėtas iškil- i e g e n t a s ragino kuo plačiau ei-
mmgomis pamaldomis Svč. ti į a m e r ik i eč ių visuomenę su 
Trejybės lietuvių parapijos s k u n d a i s prieš pavergėją. Vi-
bažnyčioje. Pamaldose or 
ganizuoti su vėliavomis daly-

sus kalbėtojo pasiūlymus gali
ma įgyvendinti, jeigu tik gi-

v*vo Amerikos Lietuvių Vete- l i a u p a ž v e l g s i m e į jų reikšmę, 
ranų F. Sabonio postas ir jo j s į j u n g s į m e į bendrą, nors ir 
pagalbinis moterų vienetas, 
ramovėnai ir skautai.-ės Vė
liavos, prieš altorių didžiulė 
gėlių puokštė ir įspūdingai gie
dantis muz. Jurgio Petkaičio 
vadovaujamas bažnytinis cho
ras. Giedojimas buvo įspūdin
gas. Choras, ruošiantis šv. 
Kazimiero minėjimui, pasipil
dė naujais balsais. Mišias au-

kitų pradėtą, darbą. Sveikinti
na, kad "Draugas" jau per ke
letą laidų, pradedant Nr. 33; iš 
vasario 16 d. vedamųjų sky
riuje tuos pasiūlymus ir pata
rimus spausdina. Savo puikią 
kalbą prelegentas pradėjo ir 
baigė tikrai vykusiai parink
tais poeto Bernardo Brazdžio
nio eilėraščiais. O kad kalba 

Dayton, Ohio 
V A S A R I O 1 6 - T O J I 

Lietuvių tautos šventė kas
met iškilmingai švenčiama. 
Ta proga k v i e č i a m i an
sambl ia i , okteta i , da in i 
ninkai, tautinių šokių šokėjai 
ir kalbėtojai iš kitur. Mūsų 
žmonės ir svečiai mėgsta ger
as programas, gausiai jas 
lanko ir nekantriai jų laukia. 

Šiais metais eilė atėjo Cle-
velando jaunų vyrų dainos 
vienetui, — visi studentai. J i s 
susikūrė prieš trejus metus iš 
skautų tarpo ir pasivadino 
„Budėk". Dabar jų vienetą 
papildė jauni vyrai iš kitų 
organizacijų ir pasivadino 
„Uždainuokim". Jiems vado
vauja energingas Algirdas 
Bielskus. Jis taip pat pasi
k v i e t ė a b i t a l e n t i n g a s 
Kuprevičiūtes, kanklininkę 
Muliolytę ir nepamainomą 
pranešėją Nasvytytę pra
turtinti pamaldas bažnyčioje 
ir programą salėje. Dainos 
vienetą sudaro: Edmundas 
Kijauskas, Darius Motiejū
nas, Gytis Motiejūnas, Jonas 
Muliolis, Paulius Nasvyt i s , 
Marius Tatarūnas, Rytas 
Urbaitis ir Paulius Žiedonis. 

Minėjimas pradėtas lietuviš
komis pamaldomis paverg
tųjų kraštų ir jų gyventojų 
intencijomis. Pamaldų metu 
giedojo svečiai, vargonais 
palydėjo Kristina Kuprevičiū-
tė, taip pat ir savo sesutei gro
jant trimitu, kankliavo Mulio-
lytė, rageliu ją palydėjo brolis 
Jonas. Tuoj po pamaldų persi
kelta parapijos salėn, kur pasi
stiprinus užkandžiais buvo 
pradėta minėjimo programa. 
Elinor Sluzas atidarius mi
nėjimą, iškilmingai nuskam
bėjo Amerikos ir Lietuvos him
n a i ir m a l d a . M a r y a n n 
Blum perskaitė rezoliuciją, 
visų priimtą ir pristatė kal
bėtoją Mariją Smilgaitę iš Chi-
cagos, kuri dirba Balzeko 
lietuvių kultūriniame muzie
juj. Ji kalbėjo apie šv. Kazi
mierą, kurio 500 m. mirties 
sukaktį mini visas l ietuviškas 
pasaulis. 

kojo ir pamokslą pasakė kle- buvo puiki — liudija atidus 
bonas kun. Juozas Matutis 
JAV ir Lietuvos himnais baig
ta pirmoji minėjimo dalis. 

Tuoj po pamaldų parapijos 
salėje vyko minėjimo tąsa. LB 
apylinkės pirmininkas Ignas 
Budrys, pasveikinęs susirin
kusius, programos vedimą per
davė valdybos narei Zinai 
Dresliūtei. Įnešus vėliavas, 
kun. J. Matutis sukalbėjo in- jantis^ vienetas" tiek' hartfor 
vokaciją. Susikaupimo minu
te pagerbti žuvusieji už Lietu
vos laisvę. 

Connecticut valstijos guber
natoriaus William A. O'Neill 
rezoliuciją perskaitė Linas 
Banevičius. Hartfodo miesto 
burmistras Thirman L. Mil-
ner vasario 16 d. paskelbė Lie
tuvių diena Hartforde. Šią 
rezoliuciją perskaitė Regina 
Stankaitytė. Virš valstijos sos
tinės rūmų ir prie miesto rotu
šės vasario 16 d. plevėsavo 
Lietuvos trispalvė. 

mierą savo sukurtomis eilu
tėmis. Jiems vadovauja Elaine 
ir Judy. Gausiai dalyvavo sve
čių iš Cincinnati, Columbus, 
Chilicothe, Sidney. Lima ir iš 
kitur. Gera programa visada 
sutraukia gausiai svečių. 

Po to buvo pietūs, atsigai-

jos išklausymas ir ilgi ploji
mai. 
, Trumpos pertraukos metu 
buvo renkamos aukos Tėvy
nės laisvinimo reikalams. Jų 
surinkta 2,116 dol. 

Meninę šventės programą 
atliko "Paslaptis", muz. Jur
gio Petkaičio vadovaujamas 
moterų trio. Nors šis dainuo-

diečiam8. tiek ir kitoms lietu
viškoms kolonijoms jau ne 
paslaptis, bet visada sutinka
mas su džiaugsmu ir meile. Šį 
kartą trio: Gražina Aleksand
ravičienė, Irena Petkaitienė ir 
Sofija Alienė, akompanuojant 
muz. Jurgiui Petkaičiui, pa
dainavo 6 šventei labai tinka
mas dainas. Tautiniai daini
n inkių drabužiai , jautrūs 
tėvynės gamtą ir ją pačią 
primenantys žodžiai, išlavinti 
balsai, žavėjo dalyvius. Meni
nės programos atlikėjimas pa-

Savanonus kūrėjus (o tokių d ė k o t a g a u s i a į 8 plojimais. 
Hartforde belikę tik du), Jurgį - Reginai Stankaitytė perskai 
Dragūnevičių ir Praną Spa- ^ rezoliuciją, kuri susirinku 
kauską. minėjimo dalyviai pa
gerbė plojimais ir baltų gėlių 
žiedais. Pranui Špakauskui 
dėl ligos minėjime negalint da
lyvauti, susirinkusių linkėji
mus, sveikinimus ir gėlę jam 
perduoti pavesta jo žmonai 
Salomėjai. 

Minėjimo pagrindinis kal
bėtojas, "Draugo" redaktorius 
Mykolas Drunga skaitančiai 
visuomenei jau pažįstamas iš 
pasigėrėtinų "Draugo" veda
mųjų. Taip pat daugeliui jis ži
nomas kaip PLB valdybos vi-
cepirm. ir JAV LB Krašto 
tarybos prezidiumo narys. 
Dalyvavusiems minėjime jis 

sių vienbalsiai priimta bus pa
s iųs ta JAV prezidentui, 
Valstybės sekretoriui, Conn. 
senatoriams ir kongresme-
nams 

Pirmininkas Ignas Budrys 
padėkojo visiems atsilankiu
siems, gausiais aukojusiems, 
klebonui, svečiui kalbėtojui, 
organizacijoms ir visiems 
programos atlikėjams. Minėji
mas baigtas ok. Lietuvoje ant
ruoju Lietuvos himnu vadina
ma "Lietuva brangi". 

Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo minėjimas Hartfor
de paliko gražius prisimini
mus ir už tai turime būti dė
kingi jį suorganizavusiai LB 

vinimas ir draugiški pasi
šnekučiavimai. Lietuvos lais
vinimo reikalams tą dieną 
surinkta 670 dol. 

Dėkingi Daytono Kultūros 
komitetui, kuris globojo šią 
programą. 

D a y t o n i š k i s 

P R A Š Y M A I L I E T U V I Ų 
FONDUI 

Lietuvių Fondo vadovybė praneša, kad visi prašymai 
lietuvybės darbų vykdymui paremti bei studentų stipen
dijoms turi būti pristatyti ne vėliau, kaip š.m. balandžio 15 
d. į Lietuvių Fcndo būstinę, 3001 West 59th Stroet, Chica-
go, IL 60629. 

Lietuvių Fondo būstinėje galima asmeniškai įsigyti 
arba bus pasiųsta kiekvienam prašančiam užpildyti specia
lią Lietuvių Fondo Pelno Skirstymo komisijos forma, kurio
je yra prašoma smulkesnių žinių apie vykdomą darbą, apie 
finansinį reikalingumą ir laikotarpį, kuris bus reikalingas 
to darbo realizavimui. 

Nuo balandžio 15 d. iki gegužės 31 d. visi L. F-dui 
paduoti prašymai bus analizuojami Pelno Skirstymo komi
sijos narių ir pakviestų specialistų. 

Nuo birželio 1 d. iki 15 d. bus daromi sprendimai dėl tų 
prašymų ir po te, LF tarybai patvirtinus, Lietuvių Fondo 
valdyba vykdys piniginius išmokėjimus. 

Visi LF pelno paskirstymai vyks anksti pavasarį, kad 
tokiu būdu lietuvybės darbų vykdytojai žinotų, kokia finan
sinė parama galima jų darbams šiais metais. 

užsirekomendavo kaip pui
kus kalbėtojas. Negirdėjome apylinkės valdybai 
čia nei verkšlenimų, nei klau-
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Po to ėjo lietuviška progra- E 

ma. Dainininkai sudainavo 15 ~ 
liaudies ir kitų kūrinių lietuvių 
kalba, atidavė viską, ką turėjo 
geriausia. Elena Muliolytė 
malon ia i nute ikė š v e l n i a 
kanklių muzika. Ji jau nebe 
pirmą kartą Daytone. I lona 
Kuprevičiūtė trimitavo kelis 
kartus, sesutei Kristinai prita
riant. Tai pirmas kartas, kada 
mūsiškiai turėjo progos iš
girst Daytone trimito žavin
čius garsus. Ilona, nenustebk, 
jei jaunųjų tarpe atsiras naujų 
trimitininkų. 

Meninė programa buvo 
at l ikta l i e tuv ių k a l b a , o 
publikoje buvo n e m a ž a i 
a n g l i š k a i k a l b a n č i ų , ta i 
pranešėja Vilija Nasvytytė šį 
klausimą išsprendė sumaniai , 
pristatydama visą programą 
anglų ir lietuvių kalbomis, 
įterpdama gražaus humoro, 
tikrai pasigėrėtinai atliko 
savo paskirtį. Dalyviai nepa
gailėjo jai gražių žodžių. 
Dėkingi vadovui A. Bielskui 
už jos pakvietimą dalyvauti 
programoje ir jos dekla
maciją. 

ŠVIE2CS GRYBAI 1 sv. dėžutė .28 

VIDUTINIAI SVOGŪNAI 4 sv. .00 

FANCY CAUFORMA CARBOTS—MORKOS 
4 maifiriiai po 1 sv. $ - | ,00 

ŽALI PIPIRAI sv. 49 
S SALDŽIOS BULVĖS 4 sv. $ - | . 0 0 

I DAISY PRASKY 

J.B. 

Programos atlikėjus ir jų 
vadovą publika priėmė kuo šil
čiausiai, pabaigoje programos 
visi sustojo ir ilgai plojo pasi
tenkinimo ženklan. Vis iems 
buvo įteikti šv. Kazimiero 
medaliai su grandinėlėmis. Po 
programos daugelis dalyvių 
jiems kalbėjo, kad jie vėl kada 
turėtų sugrįžti į Daytoną. 
Nuoširdžiai patariame, kad šis 
dainininkių ir instrumentalis
tų vienetas, vadovaujamas 
Algirdo Bielskaus, turėtų 
progos pasirodyti ir kitose 
lietuvių kolonijose. Pagarba 
visiems. Jūsų pastangos ir 
p a s i a u k o j i m a s s u t e i k t i 
džiaugsmo daytoniškiams ir 
svečiams, nežiūrint, kad kai 
kurie kitą dieną turėjo baigia
muosius egzaminus. 

Jaunieji vyčiai irgi daly
vavo, gražiai pagerbė šv. Kazi-

i SCOTT PETERSEN BOLOGNA 

I SWISS CHEESB—SCRIS 

S POTATO SALAD—BULVIŲ MIŠRAINĖ sv. 

FRANK'S SAUER KRAUT—RAUGINTI 
KOPCSTAL 27 oz. can 

KR AKUS POUSH RAM—KUMPIS sv. $ - | J9B 
(Po 3, 5, 11 ir 12 sv. dėžj 

SOUR CREAM—GRIETINĖ 

HALF £ BALF 

pt. £ 9 C 
pint 

PIENAS 

V7c PIENAS 

1% PIENAS 

sv. M M | 

sv. .49 = 

'2 J» 3 

Išpardavimas kovo men. 7 iki 11 d. 
II 

Dėl kasdkninia specialiu nuolaida pasaukite 

telefonu raktos PRODUCE. 

EGG STORE 
6190 Archer Avenue — 
4177 Archer Avenue — 
8740 S. Ridgeland Ave. -
7069 W. Cermak Rd. — 

Tel. 284-8704 
Tel. 254-0018 
Tel. 430-4787 
Tel. 788-8500 I 

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

F A S H I O N O A B P E T S 

K I L I M A I 
Lietuvių prekyba 

3S04 W. 65 S t — TeL 778-9064 

>ooooooooooooooooooooooooo< 
• — H — »*> piguui aNkMte ui 

ir automobilio 

F R A N K Z A P O L I S 
TeL GA 4-8854 

3208H W. 96th Street 
>OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO<K 

M O V I N G 
SEECNAS perkraus*) baldui ir kitus 
daiktus. Ir U toH odasto leidimai ir 

Priimame MASTER CHARGE ir VISA 
TeL — WA 54068 

>ooooooooooooooooooooooooo< 
TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai. 

Stereo ir Oro vėsintuvai 
PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

M I G L I N A S T V 
2848 W. 69 S t , teL 776-1486 
x>oooooooooooooooooooooooo< 

Įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
ii mūsų sandėlių. 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
mm w. et et, odes** n. eetzt 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
TeL 925-2787 

Vytautas Valantinas 

A. V I L I M A S 
MOVING 

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 876-1882 arba 8765986 

> 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 H 

MASTER PLUMBING 
Liceraed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte-
tės. KarSto vandens tankai. Flood 
control. Užsikimię vamzdžiai išvalo
mi elektra. Palikite pavardę ir telefo
ną — lietuviškai 
SERAFINAS — TeL 638-2960 

K > 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < 

V A L O 
KILIMUS IK BALDUS 

Plauname Ir vaškuojame 
visų rūsių grindis 
B U B N Y S 

TeL - RE 7-5188 

oooooooooooooooooooooooooo-

M. A. Š I M K U S 
DfCOME TAX SERVICE 

NOTARY PUBLIC 
42S9 S. Mapteerood — TeL 254-7450 

Taip pat daromi Vertimai, Giminių 
iškvietimai, pildomi Pilietybes prašy
mai ir kitokie blankai. 
oooooooooooooooooooooooooo 

rssssa 
SIUNTINIAI I LIETUVĄ 

ir kitus kraštus 
NEDAS, 4059 Archer Avenue 

Chkago, O. 80*32. Tel. 927-5960 

šv. Kazimiero sukaktuvi
nius metus geriausiai įpras
mins 
Sv. Kazimiero himnas 

Marijai 
I lietuvių kalba vert* 

A. TYRUOU8 

32 pel., Kaina su persiuntimu 

HM 
Gaunama "DRAUG1T. 

R E A L E S T A T E 

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PKE. -
GERIAUSIA VIETA LIETUVIAMS. 

9 butų marinis Labai geros pajamos. 
Didelis butas savininkui. Geras inves
tavimas. 
S-Jų butų 
gus. 

Ganias. Nebran-

Didelis gražiai įrengtas 
ku didelei Seimai. 

Pui-

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

2951 W. 63rd Street 
TeL 436-7878 

BUTŲ NUOMAVIMAS 

Namu pirkimas — Fardav 

INCOME TAX 
Notarlatae — Vertine* 

BELL REALTY 
J. BACEVIČIUS 

6529 S. Kedtfe Ave. — 778-2233 

» • • • — • • • • • » • • • »• 

Atdaras apžiūrėjimui 
nuo 1 iki S vaL popiet 

€242 S. Albany — 8 kamanų mur. 

Atdari apžiūrėjimui trtrmadtoni 
nuo 1 iki 4 vaL popiet 

5701 S. Archer — 2 butumūrinis 
3614 Wj 84 St. — 3-jų mieg. mūrinis 
•11S S. Archer — Condo 
5057 S. Knox — Naujas 3 butų 
0740 W. « St - Naujas 3-jų butų, 

po 3 mieg. lx/i vonios. 

TIK $26,900 
5 dideli miegami, 2 vonios. Nauji ki
limai. Gazu apšild. Pilnas rūsys. Tik 
$1.200 įmokėti, turinčiam gerą kre
ditą. No. 717 

2 butų — 2 butų — 2 butu 
No. 809 — Vieta mamai. \y2 aukito 
mūrinis. 20 m. senumo. 3 miegami, 
iy2 vonios pirmam aukšte, 3-jų kamb. 
butas viršuj. Archer ir Oak Park Ave. 
Skambinkite dabar. 
No. 814 — Naujas 3-jų butų. Archer 

ir Kennetb. 
No. 811 — Naujas 2-jų butų. 56-ta ir 

Pulaski. 

AR NORITE PARDUOTI? • 
Savo namą galite parduoti, tik-pa

skambinkite telefonu. Mūsų pardavė
jai sėkmingai jums patarnaus. Mes 
jums galime padėt, nes daugiau sten
giamės. Nemokamam namo {vertini
mui ir greitam pardavimui skambinkit 

OTOUEN FAMELV REALTY 
TeL — 434-7100 

BY OWNER 
GarfleM Ridge — ApyL Archer kr 
Hartem Ave. Savininkas parduoda me
dinį namą giminingom Šeimom gyven
ti: 6 kamb. apačioj ir 4 kamb. butas 
viršuj. Karstu vand. apSild. Du mal
koms kūrianami židiniai. Kilimai nuo 
sienos iki sienos. Pusryčiams barai. 
Spintelės virtuvėse. Du 2-jų maS. ga
ražai. 90 p. pločio sklypas. Susitari
mui apžiūrėti skambinkite po 7:30 
vai. vak. (angliškai) teL 

PACKAGE EXPR£8S AGEJTCV 
MARIJA irORETJUETrC 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
L*bai pageidaujamos gero* ruiies pre
kės. Maistas ii Europos sandėlių. 

2698 W. 69 St , Chkago, IL 
TeL — 925-2787 

S O P H I E B A R Č U S 
•AMO imtOS VALANDOS 

Lietuvių kalba Šeštadieniais ir sek. 
madieniais nuo 8:30 iki 9-.30 vaL ryto. 

Stotis WOPA 1490 AM 
Transliojam iŠ nuosavos studijos Mar-
ųuette Pk., vedėja Aldona Daukua. 

716S S. Msplawonil Avaaase 
Chfcmgo, IL SOStf 

TeL 778-1MS 

Perskaitė "Draugą" duokite 
PLATINKITE "DRAUGĄ". ' kitiems pssJekattytL 



M O Š Ų K O L O N I J O S E 
Gary, Ind. 

VASARIO 16 
M I N Ė J I M A S 

Gertrūda Navikaitė grogą klar
netu Gary Vasario 16 minėjime. 

Gary ir East Chicagos lietu
vių bendras minėjimas, Altai 
vadovaujant, įvyko East Chi-
cagoje. Gary lituanistinė mo
kyklėlė surengė tuoj po 10 vai. 
lietuviškų Mišių salėje mažąjį 
Vasario 16 minėjimą. Bažny
čioje jie dalyvavo su vėliava, 
tautiniais rūbais pasipuošę ir 
nešė aukas prie altoriaus — 
lietuviškąjį kryžių ir taut. vė
liavą. 

Salėje mok. Arilda Vailo-
kaitytė-Klorienė tarė šventės 
proga trumpą žodį. Nuo sce
nos mokyklos "artistė" D. Ma-
čytė perdavė Vasario 16 pras
mę. Aidas Raudonis ir 
Ričardas Mačys deklamavo. 
Jauniausias mokinys Adomu-
kas Zook dainavo solo "Aš esu 
lietuvis". 

Visi, vadovaujant ved. sese
lei Janinai , padainavo kelias 
lietuviškas dainas. Dainuo
jan t "Aš esu lietuvis", trys 
jauniausi mokiniai — Ado
mas Zook, Lenis Mečys ir 
Alexis Klora — priekyje choro 
mojavo taut vėliavėlėmis. 
Kun. Ign Urbonas pranešė, 

Gary lit mokyklos Vasario 16 minėjime atlieka programą. Iš 
kairės: D. Mačytė, T. ir G. Navikaitės; priekyje — Leniukas 
Mačys ir Adomukas Zook. 

kad šios Šventės proga litu
anistinei mokyklai atsiuntė 
LB Švietimo taryba — 200 dol. 
ir Jonas Klimas — 100 dol. Jis 
padėkojo Švietimo tarybai, Jo
nui Klimui, kurio dėka buvo 
pavaišinti visi mokiniai, sese
lei Janinai, mokyt. Arildai 
Klorienei, mok. Joanai Ru-
dzevičiūtei ir visiems moki
niams už šį gražų Vasario 16 
minėjimą. 

SV. KAZIMIERO 
MINĖJIMAS 

Gary Šv. Kazimiero liet. pa
rapija savo globėjo 500 metų 
mirties sukaktį minės kovo 11 

d. Vysk. Vincentas Brizgys 
aukos 10 vai. šv. Mišias, pasa
kys pamokslą ir pašventins 
šv. Kazimiero paveikslą. Di
delio formato paveikslą nuta
pė dail. seselė Mercedes. Mi
šių metu giedos sol. Algirdas 
Brazis ir parapijos choras, 
vad. muz. Barborai Baltrušai
tienei. Į šią šventę atvyksta ir 
Chicagos apskrities vyčiai 
švęsti savo metinės šv. Kazi
miero šventės. Jie organizuo
tai dalyvaus pamaldose. 

Po pamaldų salėje vyks to
limesnis šios šventės minėji
mas. Trumpą žodį apie Lietu
vos globėją tars Jurgis Riškus. 
Gary vyčių kuopos narė Lin
da Ruzgaitė-Burbienė ir Chi
cagos vyčiai atliks meninę ir 
tolimesnę programą. Po prog
ramos Gary kuopos narės pa
teiks buffet stiliaus pietus. Vi
si apylinkės lietuviai yra 
maloniai kviečiami šioje šven
tėje dalyvauti. 

krp. 
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Brangiai MAMYTEI Lietuvoje 
m i r u s . 

Pastabos ir nuomonės 
PATYS RENGSIM — 

PATYS KRITIKUOSIM? 
Sakoma, menas vien tik 

menui tetarnauja. Bent jau 
mūsų kultūros palaikymo 
sąlygomis kažin kam jis be
tarnautų, jei nebeturėtume ne 
vien menininkų, bet ir meno 
rengėjų, žurnalistų, meno kri
tikų ir visus mus jungiančios 
lietuviškosios spaudos. Nes be 
jos ir joje meno renginiams 
nuolatos žadinamo visuo
menės dėmesio nei pripildytų 
salių, nei meno, nei pagaliau 
pačios lietuvių visuomenės gy-

'^''vos nebebūtų. 
Tačiau, jei kuriam nors įvy

kusiam meno renginiui spau
doje paminėti ar asmeniš
kiems įspūdžiams pareikšti 
užtenka žurnalisto ar bent 
gabesnio korespondento, tai 
meno pajėgom, talentui bei jų 
pastangoms įvertinti jau rei
kia meno autoriteto ar bent 
kiek su ta sritim susipažinu-
8io. Bet vis dažniau pasitaiko, 
kad po įvykusio nors ir ge
riausio renginio nebesusilau-

« kiame nei vieno, nei antro, ir 
užuot žurnalistinės apžval
gos ar meno vertinimo stoja 
renginio įspūdžius ir jo polė-' 
Irius slopinanti ilga tyla. O tai 
nenaudinga ne tik spaudai, 
menininkams, visuomenei, bet 
ir patiems rengėjams, kurie, 
renginį iš anksto gerai išgar
sinę, kartais, atrodo, nepa
kankamai rūpinasi, kad jis 
susilauktų reikalingo vertina
mojo atgarsio ir jam praėjus. 

Metų metais užtikrintai ir 
patogiai jausdamiesi su tu
rimais muzikos autoritetais 
bei jų mielai teikiamomis pa
slaugomis, mes svarstymams, 
kas su laiku juos pakeis ar pa
vaduos, neturėjome nei laiko, 
nei noro. Šiai ramiai ir nusis
tovėjusiai padėčiai pradėjus 
stipriau irti (vyresniuosius 
muzikos veteranus praran
dant), tapo sukrusta ieškoti re
cenzentų iš atlikėjų-profesio-
nalų tarpo (lyg ir logiška) ar 
bent iš muziką studijavusių. 
Deja, kadangi meno vertini
mas negali remtis nei asmeni
niu vertintojo skoniu, nei 
asmeninių ambicijų pasireiš
kimais, o turi paisyti elemen
taraus reikalavimo nekri
tikuoti asmens ar grupės 
meninių pastangų, į juos žvel
giant pro nuosavos nosies sky
lutę, — tai ir ši retėjančio ver
tintojų būrelio pasipildymo 
priemonė nelabai daug ką ža
da. 

Kita vertus, esamomis mū
sų kultūrinės veiklos sąlygo
mis recenzijos, parašytos gry
nai akademiškai (su smulkiom 
technikos ir garsų analizėm), 
dažnai ne tik kad netinka, bet 
gali ją net ir žalingai veikti. 
Jei šiandieną šios mūsų ma-

emigracijoje kultūriniai van
denys dar vis tebebanguoja, 
tai tik todėl, kad jie nuolatos 
judinami jei ne didesnių, tai 
mažesnių talentų. O dar daž
niau — vien gero noro ir pri
gimtos meilės muzikai bei dai
nai . 

Suprantama, kad esamomis 
sąlygomis yra žymiai sunkiau 
(bent profesionalui) paties me
no "nepaaukojant" ir kritikš-
kus jo įvertinimus rašyti. Ta
čiau, kaip šviesios atminties 
muz. prof.Vladas Jakubėnas 
jau yra įrodęs, ta i vis tik 
įmanoma. Jo inteligentiškai 
kultūringu ir dominančiu sti
liumi, aukšta tolerancija, nuo
širdžiu dėmesingumu bei aky
liu pastabumu pasižymėjusios 
recenzijos ne tik teigiamai vei
kė mūsų kultūrinį gyvenimą, 
bet ir liko pavyzdžiu, kaip to
kios recenzijos turėtų atrody
ti 

manančio rankas. Taip, paga
liau pasirodė laukiamas 
meninio renginio vertinimas, 
tačiau dėl per ilgai nusitęsu
sios tylos ir išblėsusių koncer
to įspūdžių tapo prarasta da-
l i s jo p a t i e s s u k e l t o 
visuomenėje dėmesio. 

Tam išvengti rengėjai turė
tų jau iš anksto užsitikrinti as
menimis, galinčiais duoti 
muzikinius įvertinimus. Tuo 
paskatintų ne tik pastovų mė
giamų bei laukiamų straips
nių pasirodymą, bet ir didesnį 
skaičių juos rašančių. Jei jau 
pritrūko vyresniųjų muzikų, tu
rėtų juk būti jaunų ar bent ją 
studijavusių. Čia jiems kaip 
tik galėtų būti sudaromos prak
tinės sąlygos ne tik įgytų lie
tuvių kalbos žinių išbandy
mui, bet ir tolimesniam 
vystymui. Vyresniųjų "išju
dinimas" ir jaunųjų padrąsini
mas kaip tik ir yra mūsų pasi
šventusių kultūrininkų — 
meno rengėjų rankose. 

Vytautas Rusteikis 

jos dukrą mūsų mielą KASTYTĘ ir ZENONĄ 
PETREIKIUS, jų dukras DALIĄ, AUDRONE ir 
RIMĄ 3U šeima, mirusios brolį KOSTĄ BRU
ŽĄ su žmona ir kitus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame. 

M. JONIKIENĖ 
L. ir J. DAINAUSKAI 
E. REPŠIENĖ 
A. ir K. RIMAI 
S. ir V. STATKAI 

Deia. meninio įvertinimo na- »• wo»oo™ooooooo«ooooo» • Buvusiam mielam bendradarbiui 
rūpinimas dar vis dažnai pa
liekamas "likimo malonei", 
manant , kad kur nors kas 
nors už sau pirktą bilietą ir 
veltui teikiamą "privilegiją" 
pateiks spaudai koncerto kri
tišką įvertinimą... 

Prieš kiek laiko porai jau
nų, bet viltis teikiančių šioj 
srity asmenų negalėjus dėl ki
tų įsipareigojimų dalyvauti 
viename iš tolimos vietovės 
Chicagon atvykusių svečių 
koncerte, po ilgos ir svečiams 
nemandagumą rodančios ty
los, kuomet koncerto sukelti 
įspūdžiai jau baigė grimzti 
užuomaršon , už rašomos 
plunksnos jau teko griebtis pa
tiems to koncerto rengėjams. 
Nors ir baiminantis dėl stan
dartinio etiketo ateities, vis 
tiek džiugu, kad recenzija pa
teko į apie dainos meną nusi-

VESTUVINĖS 
MEDŽIAGOS 

pas Fishman's! 
Chicagote puikiausias ir 1-až ausas 
oastonkimas visu medžiagų, reikalinga 
sukurti ka nors brangaus ir ouoiraus 
Nuotakai ir Pamergėms 
Mūsų plačiam rinkiny yra Gražiu lisiuvmė 
ty organzu ir tinklinių importuotu i i ItahĮOS 
Heathcoat's gryno šilko .English lllusion" 
(taip pat ir Nyton) Išsiuvinėtos organuos 
importuotos i5 Sveicanios. Loooing" 
Klostytos organzos apsiuvima. ..ivory' ir 
balti. Oaug kitko ^skaitant naujausias 
medžiagas matomas vestuviniuose 
žurnaluose 

^HriARniaittHTilrttcA 
* " ^ Sinc»1903 v 

1101 S.OESPLAINESST.,CHICAQO 
(•t Rooseve't Rd , v, Bik 

MSt of tne D«n Ryin E»py ) 
A M P L E FREE P A R K I N O 

922-7250 
MOURS: Tues-Sat 9 5:30: 
Sun 9:30-5 Closed Mon 
MasterCard & VISA vvalcome 

A. f A, JUOZUI SABALIAUSKUI 
mirus Lietuvoje, 

brolį kunigą ANTANĄ SABALIAUSKĄ, seseris VIK
TORIJĄ ORENTIENĘ su šeima ir REGINĄ PETRA-
ŠICNIENĘ Lietuvoje nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime. 

MARIA ir VACLOVAS PUŽAUSKAI 

Brangiai motinai 
A. f A. ONAI PRUNSKIENEI mirus, 
jos dukrai dr. Onutei Gariknienei ir jos vi
sai Šeimai reiškiame nuoširdžią užuojautą, 

DANGUOLĖ ir ALEKSAS VITKAI 

oooooooooooooooooooooooooo 

Mylimam broliui 
A. f A. JONUI JONIKUI 

Lietuvoje mirus, seserį Liudviką Kybartie
nę ir seimą nuoširdžiai užjaučiame. 

J J. STANAIČIAI B.V. 8AKAVIČIAI 
Hamūtan, Canada 

Brangiai draugei 

GENUTEI TREČIOKIENEI 
ir jos šeiniai, 

mylimai Motinai Lietuvoje amžinybėn iškeliavus, 
reiškiame nuoširdų*, užuojautą ir kartu liūdime. 

LIUCIJA PETRIKONIENĖ, 
ANGELĖ ir GEORGE 

A. f A. ELENAI BRUŽIENEI 
Lietuvoje mirus, 

jos dukrai Jonei Bobinienei su šeima 
mūsų giliausią užuojauta. 

STEFANIJA ir ALEKSANDRAS TRAŠKAI 

A. -f A. 
TEKLEI TERESEI VAIŠVILIENEI 
mirus, reiškiame giliausią užuojautą vyrui BORISIUI, 
dukrelei RASYTEI su šeima, broliui EUGENIJUI su 
šeima ir giminėms Lietuvoje. 

JUOZAS BETKAUSKAS 
RASA DIRKIENĖ 
LAKSTUONĖ VĖŽIENĖ 

>V ŠEIMOMIS 

LAIŠKAS 

DIDŽIOJI DOVANA 
LIETUVIŲ TAUTAI 

Praėjusiais metais poetas Ba 
lys Gaidžiūnas padovanojo Lie-
tuvių Tautai ypatingai brangią 

' dvasinės kultūros dovaną — 
Bernelių Mišias. Šios Mišios pa
rašytos visos Tautos kruvino
mis ašaromis. Jose visos Tau
tos dvasinės ir fizinės kančios. 
Reikėtų, kad Lietuvių Bendruo
menės Kultūros taryba atkreip
tų rimtą" dėmesį, kad šios Mišios 

būtų išverstos j svetimas kalbas 
— anglų, ispanų, italų, vokiečių 
ir ga! prancūzų. Taip pat turėtų 
būti parašyta įvadas — paaiški
nimas, nusakantis kas sukėlė 
tas tautos kančias, ir kad dabar 
jos plečiamos, iki žudynių imti
nai. Šios Mišiosbusskaitomos ir 
giedamos visose tautose. Jei 
randama lėšų mažai naudin
giems romanams premijuoti, tai 
šioms kančios giesmėms pa
skleisti po visą pasaulį lėšų ne
turėtų trūkti. Lauksime. 

A. Musteikis 

A. f A. MARIJA LIŠKŪNIENE 
JOKUBAUSKAITĖ 

Gyveno Palos Park, Illinois. 

Mirė 1984 m. kovo 6 d., 9 vai. vak., sulaukusi 82 m. amžiaus. 

Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 34 metus. 

Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Elenora Miliauskienė, ten
tas Vygis, sunu« Albertas, marti Onutė, 3 anūkai: Tina Miliauskaitė, 
Vytautas ir Algis su žmona Gayle Liškūnai, Vokietijoje sesuo Mag
dalena Shevienf su Seimą, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Lietuvos Dukterų draugijai. 

Kūnas bus pašarvotas ketvirtad. nuo 2 iki 9 vai. popiet Petkaus 
Marquette koplyčioje, 2533 W. 71 Street Laidotuvės įvyks penktad., 
kovo 9 dieną. is koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėta į Svč. M. Mari
jos Gimimo parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Sv. Kazimiero liet. kapines. 

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

Nuliūdę: DUKTĖ, SCNUS, ŽENTAS, MAKTI ir ANCKA1 

Laidotuvių direkt. Donaid A. Petkus — TeL 476-2345-

EUD E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS K O P L \ Č I O S 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-0852 

4t>05-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

* * * • f ' * 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1984 m. kovo mėn. 8 d. 

X Kun. E. Gerulis, po širdies 
operacijos gydomas namuose, 
dėkoja visiems už sveikatos lin
kėjimus, o ypač už privačias ir 
viešas maldas. 

X Lietuvių žurnalistu sąjun-
gos oentro valdyba kviečia visus 
spaudos darbuotojus ir skaitan
čiąja visuomenę atsilankyti į 
kovo 17 d. 7:30 vai. vak. Jauni
mo centro kavinėje rengiamas 
sąjungos pirm. Jurgiui Janušai-
čiui išleistuves. 

x šv. Vardo vyrų draugijos 
pamaldos bus švč. M. Marijos 
Gimimo par. bažnyčioje atei
nanti sekmadieni, kovo 11 d. Po 
8 vai. šv. Mišių draugija turės 
trumpą susirinkimą parapijos 
salėje. 

X ALRK Motera sąjungos 
Chicagos apskrities suvažiavi
mas bus sekmadienį, gegužės 
20 dieną. Prasidės 11 vai. ryto 
šv Mišiomis Marijonų vienuoly
no koplyčioje prie "Draugo". 

I Po mišių salėje 46-tos kuopos 
i narės pavaišins užkandžiais ir 

Jeigu 

X Sofistai Dana Stankaitytė 
ir Jonas Vaznetis ir taip pat 
"Dainavos" ansamblis atliks me
ninę dalį muz. Stepono Sodeikos 
20-ties metų mirties sukakties 
minėjime kovo 11 d., sekmadienį, 
3 vai. p. p. Mišiose už velionio 
sielą, kurios bus Jėzuitų koply
čioje, giedos sol. Margarita 
Momkienė. Visiems akompa
nuos muz. Manigirdas Mote-
kaitis. 

x Eugenijaus Knaučeiiuno 
vardo Jaunimo premijos įteiki
mas Gintei Damušytei ir Violetai 
Abariūtei bus šį šeštadienį, kovo 
10 d., 6 vai. vak. Jaunimo centro 
kavinėje. Meninę programą at
liks Kristina ir Regina Butkū-
naitės iš Detroito. Visi kviečia
mi dalyvauti. Įėjimas laisvas. 

į po to bus susirinkimas 
x Alfonsas Nakas, "Draugo" • ]mopų v a i d y b o s narių adresai 

ir kitų laikraščių uolus bendra- j y ^ p a k e i s t į , prašoma pranešti 
darbis. buvo atvykęs į Chicagą {chicagos apskrities sekretorei 
tart is su M. Morkūno spaustuve • E v e A L u k a s per susirinkimą, 
dėl Liet. Tautinių šokių šventės i 

Tautosakinė programa, kurią atlieka mergaites Ped. Litua nistikos instituto 25-rių metų sukakties minėjime. 
Nuotr. J. Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

leidinio spausdinimo. Aplankęs 
savo artimuosius, taip pat buvo 

X Laima ir Romas Rupinska;, 
gyv. Clarendon Hills, UI., vasa-

atvykęs į '•Draugo" redakciją i rio 25 d. susilaukė naujagimės 
pasitarti dėl tolimesnio bendra- \ dukrelės Audros. Jie jau augina | 
darbiavimo iš Detroito lietuvių i pustrečių metų sūnelį Tomuką, 
kolonijos, ypač apie būsimą Tau- į Pirmąja dukraite džiaugiasi sė
tinių šokių šventę, kuri bus Cle- Į neliai Zigmas ir Felė Jauniai, 
velande liepos 1 d. j Vladas ir Stasė Rupinskai ir 

! promočiutė Stefa Masiulienė. 
X Augustinas Zigaitas, buvęs 

'Draugo" spaustuvės knygų ir 
ŽUITi «'«-. spausoimroo vaaovas, 
anksčiau gyvenęs Chicagoje, o 
dabar St. Petersburge. Fla., yra 

X Chicagos priemiesčių atei
tininkų Partizano Daumanto 
kuopos susirinkimas bus kovo 
11 d., sekmadienį, 1:30 vai. p. p. 

sunkiai susirgęs ir paguldytas j Ateitininkų namuose, Lemonte 
vietos ligoninėje. Pamažu sveik
sta, bet dar reikės ilgiau pabūti 
ligoninėje. 

X Maj. Jono Tapulionio prisi
minimai apie Lietuvos kariuo
menės kultūrinę veiklą, dipl. teis. 

X Pietvakarių Balfo 57 sk. 40 j P r a n o S u l o j o ^ testamentų ir 
metų veiklos išvakarėse, kovo :

 m edicare reikalu, gydytojo pra-
23 d., 7 vai. vak. dr. Adolfo i r ; n e š i m a s a p i e apsaugą n u o sįr. 
Algės Šležų namuose, 2343 Ro- d i e s atakos, kultūrinė programa 
bertson Ln.. Flossmoor. m., buslį,. užkandis Sodybos pažmonyje 
tradicinis Balfo 57-to skyriaus ; |į sekmadienį nuo 2 vaL p. p. 
narių susirinkimas. Pranešimus ] visi laukiami 
padarys Balfo centro valdybos j 
pirm. M. Rudienė. Balfo direk- į * Iškilminga skautiška sueiga 
tore A. Grinienė, valdybos na- i D u s šį šeštadienį, kovo 10 d,, 
riai ir rev. komisijos pirm. A j Jaunimo centro mažojoje salėje. 
Šležienė. Visi Balfo nariai ir į Sueiga prasidės 1:30 vai. p. p. ir 
rėmėjai kviečiami susirinkime j baigsis 3 vaL p. p. Sueigoje da-
dalyvauti jlyvauja "Kernavės" tunto "Še-

x V- ik to r i j aKasuba t t ė -Ma t - i ^ ' ' ' " M i r ^ o s " fc "™°y*<x" 
ranga kalbės per jaunųjų daili-

MINĖJIMAS 
KR. DONELAIČIO 

MOKYKLOJE 
Kr. Donelaičio lituanistinė mo

kykla Lietuvos Nepriklausomy
bės atkūrimo sukaktį paminėjo 
vasario 18 d. Tą dieną visi mo
kiniai atvyko j pamokas pasi
puošę tautiniais drabužiais. 

Sugiedojus JAV ir Lietuvos 
himnus, žodį tarė mokyklų di
rektorius J. Širka, Poeto žo
džiais priminė liūdną Lietuvos 
padėt}. Ragino mokinius ruoš
tis Lietuvos prisikėlimo valan
dai ir prašyti Dievo pagalbos 
laisvės ryto priartėjimui. 

Marquette Parko apylinkės 
Lietuvių Bendruomenės pirm. 
B. Vindašienė sveikino mokinius, 
mokytojus ir visus susirinku

sius. Ji ragino mokinius mylėti; 
Lietuvą, išlaikyt: kalbą, puose- į 
lėti kultūrą. 'To neatliktume, Į 
jei nebūtume susispietę į lietu- j 
viską mokyklą", 3akė sveikinto
ją. Mokyklai paremti įteikė švie
timo tarybos skirtą auką. Visi i 
išreiškė padėką plojimu. Lietu
vos Nepriklausomybės paskel
bimo aktą gražm tarsena per
skaitė 8 kl. mokinys Albertas j 
Kerelis. 

ninkių meno parodos atidary
mą kovo 11 d., sekmadienį, 
1:30 vai. p. p. Ateitininku, na
muose, Lemonte. Lietuvių vi
suomenė kviečiama parodoje da-

paukštyčių ir skaičių draugovės, 
"Lituanicos" tunto "Perkūno" 
draugovės vilkiukai ir skautai, 
o taip pat ir viešnios — "Neri
jos" tunto "Ventės" laivo ūdry-
tės ir jūrų jaunės. Dalyvauti 
kviečiami tėveliai mamytės ir lyvauti ir susipažinti su jaunųjų • , , . . . . 

lietuvių kūryba. " j s u e i ^ o s dalyvlų sermų n a r u u -
X Aldennanas Aloysins A. į x Senatvės atitolinimas dar-

Majerczyk kviečia visus lietu- h n o t e — e25 Alvudo radijo pa-
vtus iš Brighton Parko, Back-of-
the-Yards, McKiniey Parko, Ar
cher Heights ir West Eldon su
sirinkti šį penktadienį, kovo 
9 d., 7 vai. vak. Dariaus-Girėno 
didžiojoje salėje, 4416 S. Wes-
tern ir paremti jo kandidatūrą į 
12-tojo Wardo demokratų Com-
mitteeman. Tą vakarą su alder-
manu Majerczyk taip pat bus 
kandidatai j JAV senatą, Chica
gos Sanitary distriktą ir kiti 
kandidatai t Chicagos ir Cook 
County pareigūnus. Bus išgėri
mai ir kava. Remkite alderma-
ną Majerczyk į 12-to Wardo de
mokratų Committeeman. (sk.). 

X NAKAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos majais mė-
nmin'uua įmokėjimais ir priei
namai* nuoaiir.&ais. KrHpkit** 
į Mutuai Fooeral Savings, 2212 
We*t Ormax Road — Telef. 
VI 7-7747. («k.) 
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skaitą šį sekmadienį 9:15 vai. r. 
Sofijos Barkus radijo šeimos 
valandos metu. 

x šv. Juompo garbei šv. Mi
šių ir maldų novena prasidės 
kovo 10 d. ir tęsis iki 19 d. 
(7 vai. rytais), Marijonų koply
čioje, prie "Draugo". Norintieji 
šioje novenoje dalyvauti ir įsi
jungti su savomis intencijomis, 
kviečiami nedelsiant kreiptis: 
Marian Fathers, 6336 So. Kil-
boum Ave.t Chtcago, UI. 60629. 

(pr.). 
x Savininkas parduoda namą 

7 kamb. ir namuką 5 kamb. ant 
vieno sklypo, 44X120 p., j vaka
rus nuo Spaulding Ave. ant 
63-čio Place. Skambint telef. 
257-7852. (sk.). 

X Gavėnios rekolekcijos Put-
nam, Conn., Moterims praside
da penktadienį, kovo 16 d., 8 vai. 
vak. iki sekmadienio, kovo 18 d. 
Vyrams prasideda šeštadienį, 
kovo 31 d . 10 vai. ryte iki ba
landžio 1 d. Abejos baigiasi 
sekmadienį po pietų. Prašome 
registruotis, nes vietų skaičius 
ribotas telef. 1-203—928-5828. 
Abejas rekolekcijas praves sese
lių kapelionas kun. V. Cukuras. 

(pr.) 

X Balys Semaška, New Bri-
tain, Conn., atsiuntė 10 dol. au
ką už kalėdines korteles, o savo 
laiškelyje rašo, kad šių metų 
kortelės labai gražios ir jas vi
sas panaudojo. Labai ačiū. 

X Kun. V. KrisčiūneviČius, 
Southfield, Mich., dr. Bruno Va
latka, Chicago, DL, įvairiomis 
progomis, atsiuntė po 10 doL 
aukų. Labai ačiū. 

X Vytautas Jokūbaitis, Eu-
clid, Ohio, pratęsė vieneriems 
metams "Draugo" prenumeratą 
dukrai Mildai, kuri gyvena Cler-
mont, Fla. 

X Rašyt. Nelė Mazalaitė-Ga-
btenė, Brooklyn, N. Y., pratęsė 
"Draugo" prenumeratą, o už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
atsiuntė 15 dol. auką. Labai 
ačiū. 

X Br. Staškevičius, Verdun, 
Quebec Kanada, pratęsė prenu
meratą, užsisakė naujausių lei
dinių už didesnę sumą ir pridė
jo 5 dol. už gautą kalendorių. 
Labai ačiū. 

X Bronė Januškevičius, Ro-
chester, N. Y., atsiuntė prate
simą už dvi "Draugo" prenume
ratas ir dar pridėjo auką. La
bai ačiū. 

X A Rastauskas, Richmond 
HiBs. Ohio, pratęsė prenumera
tą, užsisakė naujausių leidinių ir 
dar pridėjo auką 10 dol. Labai 
ačiū. 

x Dr. Vaclovas šaulys, Chi
cago, UI., atsiuntė mokestį už 
keturias "Draugo" prenumera
tas ir dar pridėjo auką. Nuošir
dus ačiū. 

X Jonas KriaučHlūna*, High-
land, Ind , Bronius ir Janina Ci-
kotai, Akxandria, Va., Kazys 
Matutis. Palos Hills, Dl., Juozas 
Kaklau8kas. Cleveland. Ohio, 
Juozas Bagdanskis, Lake Gene-
va, Wisc., Alice Dailidis, Oster-
ville, Mass., Antanas Bakšys. 
West Hartford, Conn., pratęsda
mi "Draugo" prenumeratą, kiek
vienas pridėjo po 10 dol. aukų. 
Labai ačiū. 

Daiva Tamulaltyt*, 
Kr. Donelaičio -nokyklos 8 kl. mokinė, Į 
vadovavusi inokykios suruoštam Va- ! 
sario 16-tosios minėjimui. 

Į 
Nuotr. J. Tamulaičio 

Tolimesnėje programos daly- j 
je pasirodė visų skyrių ir kla- į 
sių mokiniai. Šis minėjimas bu-\ 
vo gerai paruoštas, nes per ke- j 
lias valandas visi įsijungėme į I 
dalyvavimą. Vaikų darželio mo- j 
kiniai, paruošti mokyt. R. Mu-1 
sonytės, pasipuošę trispalvėmis į 
vėliavėlėmis, deklamavo B. Vo
veraitės eilėraštį "Trispalvė vė
liava". Mokytojos M. Plačienės 
paruošti I-jo sk. mokiniai pade
klamavo "Nors aš mažas". Sce
noje stebėjome H-jo sk. moki
nius, dėklams jant S. Džiugo 
eilėraštį "Beldžias nuolatos". Mo
kinius paruošė mokyt. L. Mar-
tinkienė. Z. Dubauskaitė, 3 sk. 
mokinė, mintimis mus nuvedė į 
mūsų tėvų ir protėvių žemę, 
jausmingai ir su rankų jude
siais deklamuodama K. Bradū-
no eilėraštį 'Mažytei žemei Tė
vynei Lietuvai". Visi 3-jo sk. 
mokiniai, paruošti mokytojos 
D. Puodžiūnienės padeklamavo 
Ir. Regienės "Ką mes žinome 
apie Lietuvą", gio skyriaus mo
kiniai tikrai buvo pakilioje tau
tinėje dvasioje. Jie dar pašoko 
Kalvelį. 

Kr. Donelaičio mokykloje yra 
specialus skyrius, kurį lanko lie
tuvių kilmės vaikai. Sie moki
niai mokslo metų pradžioje visai 
nekalbėjo lietuviškai, o progra
moje suvaidino net 3 veiksmų 
vaidinimą "šių laikų pelenė". 
Tai pavyzdys mums mokiniams, 
kad reikia didelio noro ir viskas 
pasiekiama. Juos paruošė mo
kytoja R Valkiūnienė. Eilėraš

čių pynę "Apie Lietuvą" gražiai 
atliko 4 sk. mokiniai, paruošti 
mokyt. Sv. Kerelytės. Po dai
laus žodžio stebėjome 5 sk. mo
kinius, šokančius tautinį šokį 
"Šitam dideliam būry", šokį iš
mokė R. Končienė, akordeonu 
palydėjo L. Stelmokienė. 6 sk. 
mokiniai padeklamavo eilėraščių 
pynę "Lietuviais esame mes gi
mę". Paruošė mokyt. B. Pra-
puolenienė. 

Šiais mokslo metais mokyklo
je veikia suaugusių studentų 
klasė. Ją lanko 10 studentų. 
Simboliškai jie pasirinko ir pa
deklamavo poeto Maironio "Ne
daugei mūsų'' ir, visiems daly
viams pritariant, sudainavo 
"Lietuva brangi", akordeonu pri
tariant šios klasės mokyt. Eglei 
Stelmokaitei-Novak. Šia proga 
studentai padalino jų paruoštas 
knygeles su pasisakymais, kodėl 
jie mokosi lietuvių kalbos. 

8 kL mokiniai, paruošti mo
kytojos D. Bilaišytės, gražiai 
šcko Jaunystės šokį. Savo rašy
tą rašinį paskaitė 5 kl. mokinė 
E. Jurkutė "Mūsų Lietuva". 
7 kl. mokiniai, talkinant aštun
tokams, pašoko Tabalą ir pade 
klamavo eilėraščių pynę "Nema
r i o j žemė". Paruošė mokyt. D. 
Bindokienė. 

Jaunimo žodį Vasario 16-sios 
proga parašė ir aiškiai perskai
tė 8 kl. mokinys Viktoras Izo-
kaitis. Referatas — Vasario 
16 ir mes. 

Visi 5 kl. mokiniai dalyvavo 
Lietuvos vaizdų albumo konkur
se, šventės proga buvo pa
skelbti konkurso laimėtojai ir 
įteiktos premijos. Mokyt, L 
Juozapavičius pareiškė, kad 
konkurso komisijai tikrai sun

ku buvo atrinkti laimėtojus, nes 
beveik visi darbai buvo gerai ir 
kruopščiai atlikti. Paskirtos net 
9 premijos. Laimėtojų darbai 
bus išstatyti mokslo metų už
baigimo iškilmėse. 

Programos pabaigai visi ruy 
kiniai sudainavo "Tėviškę", muz. 
F. Strolios, liaudies dainą "Ar 
aš tau, sese, nesakiau" ir mo
kyklos dainą "Su mokslu į ry
tojų", muz. J . Zdaniaus, žodžiai 
B. Vindašienės. Dainas paruošė 
A. Aleknaitė, D. Polikaitis ir V. 
Gutauskas. 

Programos pranešėja buvo D. 
Tamulaitytė. 

Daiva Tamulaitytė. 
Kr. Donelaičio aukšt. lit. 

m-los, 8 kl. mokinė. 

RUOsLAMfcS 
PADfcTI JAUNIMUI 

Dar žiemos negandai jaučia
si mūsų gyvenime, bet pavasa
ris greit veršis pro visus plyšius 
į mūsų kasdienybę su žiedais ir 
šiluma. Su meile ir pagarba pa
minėjome Nepriklausomybės su
kaktį. Per ištisus metus minė
sime mūsų šventąjį — karalaitį 
Kazimierą. Įsimąstysime į šv. 
Kazimiero reikšmę, jo gerumą, 
paprastumą ir kuklumą, šie ka-
zimieriniai metai duos įkvėpimo 
menininkams, poetams, o kiek
vienam lietuviui — stiprybės jo 
kasdienybės smulkmenose. 

Putnamo seselių kongregacija 
taip pat paprastai ir kukliai žen
gia kartu su mumis tautos ir 
šventojo įsipareigojimo keliu. 
Jų vardas ir darbai pasiekia ir 
mu3 Chicagoje. šiais metais jų 
stovykla "Neringa" minės įkūri
mo 15 metų sukaktį. Ne vienas 
mūsų lietuvis surado prieglobstį 
Matulaičio namuose Kas iš mū
sų galim pasakyti, xad jos ne
bus kada nors mums rei Kalin
gos. 

Marijos seserys tyliai dirba 
nenugriaudamos didelių mūrų, 
bet jos spinduliuoja vidine jėga 
ir pasiaukojimu mūsų tautai ir 
žmogui. Tačiau jos reikalingos 
ir mūsų. Jau daug metų Chica
goje yra susiorganizavęs sese
lių rėmėjų būrelis. Čia susibūrę 
ir apylinkių geros valios tautie
čiai sykį metuose prisimena lie
tuvaites seseles, o rėmėjų su
rinktos aukos padeda įgyvendin 
ti jų užsimojimus, šiais metais 
Putnamo seselių rėmėjų šventė 
bus balandžio 1 d Jėzuitų ko
plyčioje melsimės už mirusius 
rėmėjus - geradarius, o po šv. 
Mišių Jaunimo centre bus va
karienė ir koncertas, šios va
karienės pelnas skiriamas "Ne
ringos" stovyklai — parama jau
nimui 

Pereitais metais su mūsų rė
mėjų pagalba lietuviškoje stovy
kloje "Neringoje" kelias savai
tes praleido 9 jaunuoliai, kurie 
kitu atveju nebūtų galėję sto
vyklauti. Stovykla reikalinga 

i S ARTI IR TOLI 
j. k. VUSTYUSE 

— Philadelphijos arkivyskupi
jos laikraštis "The Catholic 
Standard and Times" kovo 15 d. 
laidoje žada paminėti šv. Kazi
miero 500 metų mirties sukaktį. 
Tai bus prieš pat šv. Kazimiero 
minėjimą Philadelphijos šv. Pet
ro ir Povilo katedroje. Sekma
dienį, kovo 18 d.,'2 vai. p. p. bus 
vargonų virtuozo Jono Žuko 
koncertas, 2:45 vaL kardinolo 
Krol koncelebruojamos šv. Mi
šios. Su kardinolu Mišias kon-
celebruoe vysk. Vincentas Briz 
gys ir visi Philadelphijos apylin
kių lietuviu .ninigai 

— Žmogaus teisių konferenci
joje, Los Angeles, Calif., kovo 
17 d Ambassador viešbutyje da 
lyvaus Elliot Abrams, valstybės 
sekretoriaus pavaduotojas, Cari 
Gersham, nuolatinis JAV-bių 
atstovas Jungtinių Tautų dele-
gacii' komisijoje, Spencer Oli-
ver, JAV Kongreso Hel&inkio 
susitarimams sekti komisijos di 
rektorius, Tom Bradley, Los An
geles meras. William Buell, Lais
vės radijo viršininko pavaduoto
jas, latvių ir estų pasaulinių fe
deracijų pirmininkai ir kiti žy
mūs asmenys. Konferenciją or
ganizuoja Baltų Laisvės lyga 

— "Baltų atletai — nerusai" 
ilgame straipsnyje dėsto Los 
Angeles ir Orange vyskupijų 
oficiozas "The Tidings". Straips
nyje paduotos baitų atletų, daly
vavusių žiemos sporto olimpinė
se žaidynėse Sarajevo, Jugosla
vijoje, pavardės ir nurodoma, 
kad ^atletų tautybių nutylėjimas 
yra sąmoningas Sovietų vyriau
sybės aktas ir rusifikacijos pro
ceso integralinė dalis". Visi 
straipsnyje panaudoti duomenys 
paimti iš Baltų Laisvės lygos 
leidžiamo "Olympic News" biu
letenio, šiuo metu biuletenis 
siuntinėjamas daugiau negu 400 
amerikiečių sporto korespon
dentų. 

— Simas Kudirka, Santa Mo-
nica, Calif., Londono televizijos 
kvietimu, vasario 19 d. buvo nu
vykęs į New Yorką padaryti Il
gesnį prarešimą Londono televi
zijai apie būklę Sovietų Sąjun
goje ir apie savo patirtį, sie
kiant laisvės. Londono televizi
ja ruošia programą, kurioje sa
vo liudijimus duoda iš Sovietų 
ištrūkę asmenys, kurių kelią į 
laisvę lydėjo įdomūs nuotykiai. 

* 

Sol. Linda Marcinkute i! Toronto dainuos Putnamo segelių r&nėjų rengia
moje vakarienėje Jaunimo centre Nuotr. B. Tarvyl© 

nuolatinių remontų, germinių. 
Mūsų atsilankymas į šią gavė
nios sekmadienio popietę ir pa
aukoti doleriai įgalins seserims 
žingsnis po žmgsnio įtraukti 
mūsų jaunimą prasmingom ato
stogom ir perduoti krikščioniš
kas, lietuviškas vertybes bei tra
dicijas, šios popietės meninę 
programą atliks jauna solistė 
Linda Marcinkutė iš Toronto. 
Ji Toronte lietuviams gerai pa
žįstama ne tik kaip solistė, bet 
kaip ir vargonininkė Prisikėli
mo parapijoje. 

Kiekvieneriais metais į ruošia
mas vakarienes gausiai atsilan
ko geraširdžiai rėmėjai ir sve
čiai. Tikimės, kad šiais kazimie-
riniais metais jų bus dar gau
siau, ypač dėl to. kad šios va
karienės pelnas skiriamas jo 
globojamam lietuvių jaunimui. 

Marija Reinienė 

Afrikatas JONAS filIAITI? 
8247 8. Keftrie Artmm 

cucsfto. i t aoaza 
TeL — 77S-87M 

Darbo vaL nuo 9 iki 7 vaL. vak 
fieštsd 9 v. r. iki 1 vaL d. 

AdfSkatat 
•INTAKAS P. KKNAS 

2649 W. « r d Strart 
( M a c o , IL 60629 

ML — 776-5162 
Kasdien 9 - 6 vaL vak. 

fattadJeniais h* vakarais 
pagal sutdtarimą 


