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LKB Kronika Nr. 60 

Lietuvos tikinčiųjų 
sveikinimas popiežiui 

Kartu su mūsų Ganytojais ir 
visais kunigais, mes, Lietuvos 
tikintieji, kuo nuoširdžiausiai 
sveikiname Jus, Šv. Tėve, jau 
ketvirtį amžiaus garbingai, 
drąsiai, ištikimai ir vaisingai 
bes idarbuojan t i Šventųjų 
apaštalų Petro ir Pauliaus var
du suteikta Vyskupo galia. 

Šiandien mes nė vienas iš 
Nemuno šalies negalime su
klupti prie Jūsų garbingojo 
Sosto papėdės, todėl savo 
širdyje klaupiamės prie Jūsų 
Sosto, reikšdami giliausią pa
garbą ir padėką už Jūsų 

rūpestį ir dėmesį, rodomą 
mažai mūsų tautai. 

Dėkodami ir prašydami 
Jums tolimesnės palaimos, 
siunčiame dangiškajam Tėvui 
Jo Sūnaus Jėzaus Kristaus 
nekruvinąją Auką, prie jos 
jungdami Sibiro kankinių ir 
dabartinių mūsų tautiečių 
kančias už Bažnyčią ir Tėvy
nę, už religijos ir sąžinės lais
ves. Tebūna tai kaip padėkos, 
pagarbos ir ištikimybės Šven
tajam Sostui ženklas. 

Lietuvos tikintieji 

Auga persekiojimas, 
didėja nerimas 

1983 m. gegužės 17 d. į Kau
no Kuriją išklausyti Religinių 
reikalų tarybos įgaliotinio 
Petro Anilionio pamokymų 
buvo sukviesti Kauno arki
vyskupijos ir Vilkaviškio 
vyskupijos dekanai ir vice-
dekanai. Įgaliotinio kalba 
sukosi apie praeitų metų 
liepos-spalio mėnesiais tary
binei va ldž ia i a ts iųs tus 
Lietuvos kunigų pareiškimus. 
Pareiškimų svarstyti į Lietu
vą vasario mėnesį buvo atvy
kęs atsakingas darbuotojas iš 
Maskvos Religijų tarybos. Čia 
jis susitiko ir kalbėjosi su Lie
tuvos vyskupais, lankėsi Ku
nigų seminarijoje, o pasikal
bėti su dekanais įgaliojo P. 
Anilionį. Kadangi pareiš
kimų, siųstų iš įvairių Lietu
vos vyskupijų, reikalavimai 
analogiški, P. Anilionis darė 
išvadą ir tvirtino, kad juos 
inspiravo vienas centras. Susi
rinkimo pradžioje įgaliotinis 
pacitavo tarybinės Konstitu
cijos 50-tą straipsnį, kuriame 
rašoma, kad LTSR piliečiams 
garantuojama sąžinės laisvė 
išpažinti bet kurią religiją 
arba neišpažinti jokios, prak
tikuoti religinius kultus arba 
vesti ateistinę propagandą. P. 
Anilionis iš kailio nėrėsi, įro
dinėdamas, kad vien už tai, 
jog dvasininkijai ir tikintie
siems leidžiama praktikuoti 
religinius kultus, jie privalo 
tylėti, kai ideologiniai darbuo
tojai veda ateistinę propagan
dą, nes priešingu atveju, 
įgaliotinio žodžiais tariant, 
jau būtų pažeista ateistų sąži

nės laisvė. Kažkas yrr 
pasakęs: „Vilkui avelę leista 
papjauti, o pjaunamai avelei 
neleista nė bliauti". Šitokį 
p r inc ipą į g y v e n d i n a i r 
„demokratiškiausioji" pasau
lyje tarybinė Konstitucija, už
garantavusi ateistinei propa
gandai laisvę, davusi teisę 
ateistams griauti religiją vi
somis moderniausiomis prie
monėmis, kai tuo tarpu tikin
t i e s i e m s , kur ie sudaro 
Lietuvos gyventojų daugumą, 
palikta teisė tyliai kentėti. 

P. Anilionis priekaištavo 
susirinkusiems dekanams dėl, 
jo manymu, pareiškime pa
naudoto net inkamo tono, 
ga l i nč io u ž g a u t i tokius 
didelius KP CK veikėjus, kaip 
P. Griškevičių, Šepetį, ir jį patį 
— RRT įgaliotinį. Jo kalboje 
buvo nuola t kartojama: 
„Neprovokuokite! Nekonflik
tuokite padėties! Prievarta 
nieko nelaimėsite!" 

P. Anilionis piktinosi dėl 
„LKB Kronikoje" (Nr. 54) iš
reikštos minties, jog „Lietuvai 
reikia vyskupų, kurie suge
bėtų eiti su tikinčia tauta į 
kalėjimus, lagerius, net mirti, 
o ne tokių, kurie stabdytų iš 
apačios prasidėjusį dvasinį 
atgimimą". 1982 rugsėjo 2 d. 
Vilniaus arkivyskupijos kuni
gų ta rybos kreipimąsi į 
vyskupus Anilionis pavadino 
suįžūlėju8ios neapykantos pra
siveržimu, mat kreipimesi tei
giama, kad „nuolaidžiavimas 
ateistinei valdžiai yra didelė 
skriauda Bažnyčiai". 

(Bus daugiau) 

Libane paskelbtos Maištas Afganistano 
karo paliaubos kariuomenėje 

L a u s a n n e . — Libano reli
ginių ir politinių grupių vadai 
po ilgesnių ginčų susitarė pa
skelbti karo paliaubas. Visi 
grupių vadai telefonu susi
siekė su savo grupių vadovais 
ir už pusės valandos susišau
dymas Beirute nurimo. Tą 
pačią dieną slapukas iš pasalų 
peršovė JAV jūrų pėstininką, 
Beirute vaikščiojusį civiliais 
drabužiais. Jis išvemtas į JAV 
karo lai\ ą Viduržemio jūroje. 

Libano vadų susitarimas 
numato : sustabdyt i karo 
veiksmus, sudaryti mišrias 
komisijas, kurios prižiūrės 
taiką, nustatys buferio zonas, 
kurios atskirtų kovojančius. 
Nutarta atidaryti Beiruto tarp
tautinį aerodromą, susitarta 
sustabdyti radijo stočių kurs
tančią kampaniją. Kiekviena 
Libano grupė turi savo radijo 
stotis, kurios tuoj paskelbė 
apie karo paliaubas. 

Dabar grupių vadai pradės 
tartis, kaip sudaryti visoms 
grupėms priimtiną vyriausy
be. 

I s lamabad . — Iš Afganis
tano ateina žinios apie maiš
tus Afganistano kariuo
menėje. Susišaudymas įvyko 
prie Kabulo stovinčioje ar
mijos aštuntoje divizijoje. 

Praėjusią savaitę komunis
tinė Afganistano vyriausybė 
paskelbė, kad prailginamas 
kareivių tarnybos laikas iš tre
jų metų į ketverius. Išgirdę 
apie tai, kareiviai ėmė bėgti iš 
kariuomenės. Prie Kabulo 
aerodromo stovėjusi kuopa 
beveik visa pabėgo pas suki
lėlius. 

Afganistano kariuomenė 
prieš sovietų invaziją turėjo 
80,000 vyrų. Dabar skaičius 
per pusę sumažėjo. Daug 
kareivių žuvo, dar daugiau pa
bėgo su visais ginklais. 

— Baigęs vizitą Sirijoje so
vietų politbiuro narys Geidar 
Alijev grįžo namo. Sirijoje jis 
pasakė, kad ryšiai su Sirija 
stiprėja. Maskva pritaria Si
rijos politikai Artimuose Ry
tuose ir toliau ją rems. 

Dar apie šventojo 
Kazimiero iškilmes 

R o m a . — I š k i l m i n g a 'pabėgėlių reikalam komisijos 
vakariene moderniausiame propirmininkas arkivyskupas 
viešbutyje kovo 4 d. Romoje Clarizio, popiežiškosios „Cor 
buvo užbaigtos švento Kaži- U n u m . " t a r y b o s v i c e -
miero jubiliejaus iškilmės, p i r m i n i n k a s a rk ivyskupas 
Vakarienė vyko didžiausioje Wagner , Va t ikano radijo 
Sheraton viešbučio salėje, tai- vadovybės atstovai ir įvairių 

Šveicarijoje vyksta Libano religinių ir politinių 
vadų suvažiavimas. Nugara į kamerą sėdi konfe
rencijos stebėtojas Saudi Arabijos diplomatas 
Mohammed Ibrahim Massoud. Šalia jo tuščia kė

dė priklauso kitam derybų stebėtojui, Sirijos vice
prezidentui Abdel Halim Khaddam, kurį komen
tatoriai vadina svarbiausiu šio suvažiavimo 
calvviu. 

Pirminiai rinkimai 
Atlanta. — Antradienio pir

miniai demokratų rinkimai 
dar sustiprino Colorado sena
toriaus Gary Harto pozicijas. 
Jis gavo daugiausia balsų Flo
ridoje, Massachusetts, Okla-
bomoje, Rhode Island vals
tijoje. Buvęs viceprezidentas 
Mondale laimėjo savo pirmuo
sius laimėjimus Alabamoje ir 
Georgijuje. Nedaug atsilikęs 
nuo Harto, jis gerai pasirodė ir 
kitose valstijose. Dabar dele
gatų į demokratų partijos kon
venciją Mondale turi 278, o 
sen. Hart — 197. Mondale 
pasakė, kad dabar prasidės 
ilgas bėgimas, kuriame jis pra
lenks senatorių Hart. Šis gi 
pranašavo, kad amerikiečiai 
balsuos už jį. nes jie nutarę, 
kad sena tvarka neduoda vai
sių, reikia ieškoti naujų idėjų. 

Baigiant skaičiuoti balsus, 
buvęs sen. McGovernas pa
skelbė, kad jis iš varžybų pasi
traukia. Stebėtojai laukia, kad 
greit pasitrauks ir sen. Glenn. 
Jo kasa tuščia. Illinois valsti
jos pirminiai balsavimai bus 
ateinantį antradienį. Sen. 
Glenno štabas Cnicagoje jau 
antra savaitė neturi lėšų. 
Savanoriai dirba savo lėšo
mis. Baldus nuomojanti bend
rovė jau išsivežė stalus ir kė
des, telefonai išjungti. Sen 
Glenn daug kur geriau pasi
rodė už Jesse Jacksoną, net 
pietinėse valstijose, kur Jack-
sonas turi daug šalininkų. 
Glenn pralenkė Jacksoną Flo
ridoje, Alabamoje, Oklaho-
moje, Massachusetts. 

Jesse Jacksonas pareiškė, 
kad jis savo kampaniją tęs iki 
pat konvencijos. J is jau daug 
laimėjęs, nes daugiau juodųjų 
įsiregistravo balsuoti, daugiau 
balsavo. Jis atgaivinęs demok
ratų pažangųjį sparną, duo
siąs savo įnašą į partijos 
programą. 

Kova dėl demokratų partijos 
nominacijos vyksta ta rp 
dviejų kandidatų: Hart ir Mon
dale. Buvęs Carterio vicepre
zidentas pabrėžia, kad jo kon-
k u r e n t a s n e p a t y r ę s , 
neišbandytas, nežinomi jo 
demokratiniai principai. Mon
dale pripažįsta, kad jam kilo 
grėsmė ir reikia visų demok
ratų paramos. 

Sen. Hart savo kalbose apie 
Mondale sako, kad jis atsto
vauja partijai, kurios nostal
gija siekia 1920 metus, o jos 
idėjos atsilikusios nuo da
bartinių demokratų idėjų. Sen. 
Hart kalba, kad Amerika dar 
nesulaukė senatvės, yra pačia
me amžiaus stiprume, tačiau 
Amerikos vadai jau paseno ir 
pavargo. Hart pabrėžė, kad 

Reagano demokratai nenu
galės, jei jie remsis demokratų 
partijos praeitimi Ši kova su 
respublikonais nėra kairės 
kova su dešine srove. Kova 
vyksta tarp dviejų kartų, tarp 
ateities ir praeities, tvirtina 
sen. Hart. 

Kai kurie darbininkų unijų 
vadai apgailestauja, kad uni
jų federacija tarp anksti in-
dorsavo Mondale. Daug kur 
unijų nariai nebalsavo taip, 
kaip unijų yadai norėjo ir pasi
rinko kitus kandidatus. Tas 
nepaklusnumas gali atsiliepti 
ir kituose darbo žmonių klau
simuose. Unijų vadai pasi
r i nko k a n d i d a t ą , ku r io 
neremia nariai. 

Kalbėdamas apie jaunystę ir 
krašto ateitį, sen. Hart savo 
žodžius pagrindžia pasirink
damas savo kampanijos va
dovus. Iowo8 valstijoj Harto 
kampanijos štabui vadovavo 
28 metų Keith Glaser. Maine 
valstijoje Harto pastangas 
koordinavo 23 metų studentas 
Rin Briggs. Vermonte kampa
nijos vadovas buvo 29 m. 
amžiaus Ken Dean. Michi-
gano valstijoj Harto kampa
nijos reikalus tvarko 21 m. 
Mare BlumenthaL o Wyo-
mingo kampanijos direktorius 
yra 19 metų Trevor Cornvell. 
Visos Amerikos štabe veikia 
David Landau, 30 m. amžiaus, 
atskirų valstijų veiklą tvarko 
30 metų Riek Ridder, o su dele
gatais ryšius palaiko Mike 
Levy, 20 m. 

Senatoriaus Harto oponen
tai piešia jį kaip politiką be 
principų, mados žmogų, suge
bantį panaudoti komuni
kacijos priemones, mokantį 
paveikti viešąją opiniją. Pats 
Hart, būdamas 33 metų, vado
vavo sen. McGoverno rinki
minei kampanijai ir daug iš
moko. 

Sen. Harto kampanijos stu
dentų jėgų koordinavimui va
dovau ja 23 metų Eric 
Schwarz. Jis pasakė spaudai, 
kad Harto kampanija pagrįsta 
ne didelių o r g a n i z a c i j ų 
parama ar pinigais, bet idea
lizmu, savanorišku darbu ii 
jaunystės energija. Visa tai 
jau rodo rezultatus. Buvusiuo 
se pirminiuose rinkimuose ui 
Harto laimėjimą dirbo tūks 
tančiai studentų. 

— Brazilija laimėjo sutartį 
su Nigerija, kurios naftą per
dirbs brazilų rafinerijos. Bra
zilija iš Nigerijos perka po 
10,000 statinių naftos kas
dien. Nigerija gaus iš Brazi
lijos gazoliną, aviacijos ir dy
zelinį kurą. 

TRUMPAI 
IS VISUR 

— Iranan atvyko Jungtinių 
Tautų ekspertų komisija, kuri 
patikrins Irano kaltinimus, 
kad Irakas fronte naudoja 
nuodingus chemikalus. Komi
sija viešės penkias dienas, nu
statys, kokios rūšies tos dujos. 
Antradienį Iranas vėl skundė
si, kad Irakas šaudė dujinius 
sviedinius. Nuostoliai buvę 
menki, nes pūtė stiprus vėjas. 

— Ispanijoje buvo sudegin
ti aštuoni prancūzų ir vokie
čių sunkvežimiai, vežę žuvį į 
Ispaniją. Ispanai keršija už 
ispanų žvejų laivų apšau
dymą. Praėjusią savaitę Pran
cūzijos karo laivas puolė tris 
ispanų laivus, žuvavusius 
prancūzų vandenyse. 

— Senato žvalgybos komi
tetas patvirtino lėšas prieš 
Nikaragvos valdžią kovojan
tiems sukilėliams, — 21 mil. 
dol. 

— S u d a n o v y r i a u s y b ė 
apgailestavo, kad Etiopijos 
valdžia atsisakė pradėti dery
bas dėl santykių pagerinimo. 
Etiopija apkaltino Ameriką, 
kuri siunčianti į Sudaną 
didelius kiekius ginklų. Tai pa
neigė JAV ir Sudanas. 

— Palestiniečių vadas Ara
fatas po ilgesnio vizito Jorda
ne atvyko į Saudi Arabiją ir 
buvo priimtas karaliaus Fah-
do. Jordane Arafatas turėjo 
progą susitikti su Kinijos 
prezidentu Li Xiannian, kuris 
vizituoja Jordaną. 

— Izrae l io p remje ra s 
Shamiras paskelbė, jog So
vietų Sąjunga atsisakė atgai
vinti diplomatinius santy
k i u s , k u r i u o s M a s k v a 
nutraukė 1967 m. Sovietų val
džia žydų nekenčia, pasakė 
Shamiras. Jis ragino Maskvą 
išleisti emigruoti norinčius žy
dus. 1979 m. išvyko 51,320 
žydų, pernai sovietai išleido 
tik 1,315. 

— Britanijos policija suėmė 
septynis arabus iš Libijos ir jų 
vadą biznierių Ali el-Giahour. 
Jo grupė sprogdino bombas, 
kurių taikiniai — Libijos val
džios kritikai. 

— Br i t an i jo je p leč ias i 
angliakasių streikas. Škoti
joje įvyko muštynės tarp strei
kuojančių darbininkų ir strei
ką ignoruojančių. Anglies 
tarybos pirmininkas pagra
s ino u ž d a r y t i d a u g i a u 
kasyklų. 

— Japonijoje teroristas 
peiliu puolė svarbų valdan
čios liberalų demokratų parti
jos veikėją M i y a z a w a . 
Užpuolikas jį sužeidė ir bandė 
pats nusižudyti, perpjauda
mas rankų gyslas. Abu nuvež
ti į ligoninę. 

pinančioje apie tūks tan t į 
žmonių. Dalyvavo garbės sve
čiai, į Romą atvykę lietuviai 
maldininkai, Romos lietuviai, 
Lietuvos bičiuliai italai. Gar
bės svečių tarpe buvo penki 
lietuviai vyskupai — arkivys
kupas Paulius Marcinkus, 
arkivyskupas Karolis Salat-
ka, arkivyskupas apaštalinis 
nuncijus J o n a s Bulai t is , 
vyskupas Vincentas Brizgys ir 
vyskupas Antanas Deksnys, 
taip pat Bažnyčios Viešųjų 
Reikalų tarybos vicesekre-
toriu8 prelatas Audrys Bač-
kis, Vatikano valstybės sekre
toriato Lietuvos reikalų 
skyr iaus vedėjas p re la tas 
Sainz, buvęs to skyriaus vedė
jas dabar apaštalinis nuncijus 
ark ivyskupas Montalvo, 
popiežiškosios emigrantų ir 

Prašo netrukdyti 
ginklų prekybai 

Wash ing tonas . — Prezi
dentas Reaganas pasakė kal
bą žydų audiencijai, raginda
m a s A m e r i k o s ž y d u s 
nesipriešinti planams par
duoti Jordanui priešlėktu
vines raketas. J i s įrodinėjo, 
kad Jordanui, nuosaikiai ara
bų valstybei, kyla grėsmė iš 
Sirijos ir Irako. Prezidentas 
kalbėjo apie artimus Ameri
kos ryšius su Izraeliu, apie so
vietų veržimąsi į Artimuosius 
Rytus. Priminė, kad Sovietų 
Sąjungoje žydai yra persekio
jami. Jis nurodė, kad ir kitos 
k o m u n i s t i n ė s v a l s t y b ė s 
skriaudžia žydus, kaip Nika
ragva, kurios valdžia privertė 
žydus emigruoti. 

Apie 2,000 žmonių 18 kartų 
pertraukė prezidento kalbą 
plojimais, tačiau tylėjo, kai 
Reaganas kalbėjo apie gink
lus Jordanui ir pasisakė prieš 
Vakarinio kranto žydų nau
jakurių sodybas. 

Kovo 1 gynybos departa
mentas pranešė Kongresui, 
kad planuojama parduoti Jor
danui priešlėktuvinių Stinger 
raketų už 133 mil. dol. Tų ra
ketų norinti pirkti ir Saudi 
Arabija. Sen. Bob Kasten iš 
Wiscon8ino ir sen. Inouye iš 
Havajų paskelbė, kad jie ban
dys ginklų pardavimą ara
bams sustabdyti. 

Argentina varžo 
mėsos vartojime 
Buenos Aires . — Argen

tinos vyriausybė paskelbė dek
retą, kuris draudžia parduotu
vėms pardavinėt i šviežią 
jautieną ir veršieną. Mėsos 
kainos pradėjo sparčiai kilti. 
Šalies namų šeimininkių 
sąjunga paskelbė mėsos boi
kotą ir kreipėsi į vyriausybę, 
reikalaudama skelbti mėsos 
kainų kontrolę. Šeimininkės 
kaltino mėsininkus ir kitus 
pirklius, kurie pakėlė kainas 
net 30 nuoš. 

Argentinos vyriausybė lei
džia skersti galvijus, jei mėsa 
eksportuojama į užsienį. Val
džia turi daug skolų ir visos 
lėšos jai reikalingos, tačiau 
restoranai, valgyklos, viešbu
čiai visą savaitę negaus mė
sos. Šis sprendimas tuoj pa
kėlė kiaulienos, daržovių ir 
vištų kainas. 

kalbinių sekcijų vedėjai, taip 
pat Italijos valstybinio radijo 
pareigūnai ir kiti. Susirinku
siuosius pasveikino Lietuvos 
atstovas prie Šventojo Sosto 
Stasys Lozoraitis, trumpai 
iškeldamas švento Kazimiero 
jubiliejaus reikšmę katalikiš
kajai lietuvių tautai, kovojan
čiai už savo teises ir už reli
g i n ę l a i s v ę . L i e t u v o s 
diplomatinis atstovas kalbėjo, 
kad Romoje dar niekad 
nebuvo susirinkę tiek daug 
lietuvių ir Lietuvos vardas dar 
niekad nebuvo taip plačiai 
linksniuojamas kaip šiomis 
dienomis — šv. Kazimiero 
jubiliejaus proga. Lietuviai iš 
įvairių pasaulio kraštų atvy
ko į Romą ne tiktai atžymėti 
savo šventojo Globėjo sukaktį, 
bet taip pat išreikšti prisi
rišimą prie Apaštalų Sosto, 
s avo pagarbą Šventajam 
Tėvui, kuris nuo pat savo 
pont i f ikato pradžios yra 
parodęs nepaprastą palan
kumą Lietuvai ir lietuvių tau
tai, šį palankumą pačiu ryš
kiausiu būdu paliudydamas ir 
šiomis dienomis — švento 
Kazimiero jubiliejaus proga. 
Kai grįšime * savas gyve
namąsias vietas, baigė savo 
žodį Stasys Lozoraitis jumo
ras, išsiveškime iš Romos ne 
tiktai nepaprastai įspūdingo 
minėjimo įspūdžius, bet taip 
pat ir ypač naują ugnį širdyje, 
kuri mum padėtų ateityje būti 
naudingiem savo tautai ir jos 
Bažnyčiai. Po vakarienės, 
Sheratono viešbučio didžio
sios salės estradoje pasirodė 
lietuvių tautinio meno an
samblis Grandinėlė, kuris 
atliko lietuvių tautinių šokių 
programą. Lietuviam ir ypač 
svetimšaliam paliko neišdil
domą įspūdį aukšto — profe
sinio lygio ansamblio, spal
v i n g a i s t au t in i a i s rūbais 
apsirengusio lietuvių jau
nimo, atlikti šokiai, kuriuos 
s u s i r i n k u s i e j i pa lydėjo 
didelėmis ovacijomis. 

Iš Seinų, Suvalkijoje, Romą 
pasiekė telegrama, kurioje 
Seinų, Punsko ir viso Suvalkų 
k r a š t o l ietuviai sveikino 
Romoje susirinkusius mal
dininkus, reikšdami savo soli
darumą ir užtikrindami vieny
bę maldoje. Lietuvos Globėjo 
šv. Kazimiero mirties 500 
metų jubiliejų Suvalkų tri
kampio lietuviai iškilmingai 
paminėjo sekmadienį, kovo 4 
dieną Seinų bazilikoje. Šv. Mi
šias šia proga aukojo ir ati
tinkamą pamokslą pasakė 
Punsko parapijos klebonas 
kun. Ignas Dzirmeika. Šv. Mi
šių metu lietuvių jaunimas 
meldėsi r ink t in ia i s poetų 
žodžiais . Giedojo Punsko 
parap i jos choras . Iškil
mingose pamaldose kaip sve
č i a s d a l y v a v o Lomžos 
vyskupas pagelbininkas Ed
vardas Samsel. 

KALENDORIUS 
Kovo 15 d.: Longinas, Liud

vika, Tautas, Gunta. 
Kovo 16 d.: Dionyzas, Euze-

bija, Vaidotas. Vilija. 
O R A S 

Saulė teka 6:05, leidžiasi 
5:56. 

Debesuota, temperatūra 
dieną 45 1., naktį 32 1. 

i 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1984 m. kovo mėn. 15 d. 
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KAZIUKO MUGĖ 

Dar prieš Kalėdas teko gir
dėti pokalbiuose: a r keliausi į 
Kaziuko mugę? Žadi pirkti ar 
parduoti? Kad tik oras būtų 
geras... Kad tik neužsnigtų... Ir 
vienoj ir kitoj vietovėje žmo
nės būriavosi, planavo ir dir
bo, kūrė. Rankų darbas yra 
daugelio valandų darbas. Bet 
tai neatbaidė nei j Vilnių ke
liaujančių mugininkų, nei Det
roito skautų mugės kūrėjų. Sa
kau, kūrėjų, nes didžioji dalis 
Kaziuko mugės darbų yra kū
ryba. Kaip Lietuvos kaimuo
se, taip ir čia įvairiuose prie
miesčiuose, beveik kiekvieną 
savaitės dieną renkasi būre
liai ir kuria rankų ir lietuviš
kos sielos darbelius. 

Jei planavimas ir darbai 
prasidėjo dar prieš Kalėdas, 
tai po Naujųjų metų tas dar
bas užvirė: skautės ir skautai 
kas šeštadienį rinkosi suei
goms ir ruošė ką nors naujo, 
nematyto arba brangaus bei 
pamėgto Kaziuko mugės lan
kytojams. Tai paukštytės ir 
vilkiukai, skautės ir patyrę 
skautai, vyresniosios skautės 
ir židinietės. Dar pora grupių 
be "klasifikacijos", ir daug pa
vienių asmenų, kuriems rūpi 
lietuviški darbeliai ar neiš-
dilsta noras Vilniaus Kaziuko 
mugės atspindžius ir nuotai
kas rasti Detroito priemiesty
je. 

Šiais šv. Kazimiero jubilieji
niais metais ypaš dėmesin 
krenta Lietuvos karalaičio-
šventojo dienoje per daugybę 
metų susiformavusi tradicija 
— Kaziuko mugė. Detroito 
Kaziuko mugė vyko kovo 11d. 
Kultūriniame centre. 

Laimėjimai 
Kaziuko mugės laimėjimų 

lentynai visi skautai sunešė 
po tris laimikius. Už juos vis-
siems dėkojame, o taip pat ir 
L. Matvėkui, tvarkiusiam di
džiąją loteriją. Veikė ir "Lai
mės šulinys", kur buvo galima 
ištraukti ir meniškų laimikių. 
Buvo ir D. Petronienės tvar
komi Velykų stalo laimėjimai 
su puikiomis puošmenomis ir 
skanėstais Velykų stalui. 

Židinietės d i rba 
J au daug metų "Gabijos" ir 

"Baltijos" tuntai jaučia malo
nią paramą, moralinę ir darbš
čių rankų, iš židiniečių būre
l i o . E i l ę m e t ų s e s ė s 
pasikeisdamos vadovavo sa
vo grupei. Šiuo metu vadovė 
yra vyr. sk. Roma Radzevičie
nė, pavaduotoja vyr. sk. Čes
lovą Naumienė. Kiekvieną 
antradienį židinietės renkasi 
ir ruošia rankdarbių Kaziuko 
mugei: tautines lėles, šiaudi
nukų paveikslus, natūralių gė
lių korteles ir kt. Aplankius jų 
entuziastingą būrelį, matėsi, 
kad rankdarbių ratelio pa
grindinė sukėja yra Biruta 
Leonavičienė, židinietės d a 
bar išsišakojo ir į trečiadienį, 
tada renkasi kitas būrelis. Va
dovės laukia ir į savo būrį 
kviečia visas buvusias skau
tes bei skautiškais idealais no
rinčias vadovautis moteris. 

gelbinius darbus. Dabartinis 
tėvų komitetas: L. Kazlauskie
nė — pirmininkė, M. Skorups-
kienė — sekretorė, B. Baraus
kienė, A. Janušis, V. Laurus ir 
A. Tamulionytė-Lenz. Dėkoja
me buvusiam komitetui: R. 
Gilvydienei, A. Klimienei, L. 
Kizlauskienei, V. Memėnui, o 
ypač nuoširdžiai 4 metus pir
mininko pareigas ėjusiam Š. 
Mingėlai ir nepailstančiai St. 
Matvekienei, komitete išdir
busiai 6 metus. Tėvų komite
tas su pagelbininkais atvyku
sius į Kaziuko mugę pavaišino 
cepelinais ir kitais skaniais 
lietuviškais valgiais bei gėri
mais. 

K a s ten vyko? 
Skautų vienetai, ypač jubi

liejiniais šventojo globėjo me
ta is , stengėsi p r a tu r t i n t i 
Kaziuko mugę. Buvo daugybė 
naujų gaminių padarytų ma
žyčių ir patyrusių rankų. Vyr. 
skaučių draugovė, (vadovė A. 
Naumaitė), scenoje sukūrė ka
vinę. Galima buvo įsigyti ve
lykinių krepšiukų, margučių, 
tautinių papuošalų sienoms, 
namų gamybos prabangaus 
šokolado, kiškučių, širdelių ir 
kt. 0 tie, kurie mėgsta planuo
ti ateitį — galėjo įsigyti šiau
dinukų Kalėdų eglutei. Jau
niesiems lankytojams veikė 
lėlių teatras ir įvairūs žaidi
mai. Veikė ir vilkiukų "skrajo
jantis paštas". 

Visi atvykę į Kaziuko mugę 
linksmai ir naudingai pralei
do sekmadienio popietę drau
gų ir 8kautų,-čių tarpe. 

Danguolė Jurgutienė 
Red. pas taba : Šis straipsnis 
turėjo pasirodyti prieš Kaziu
ko mugę. Skautus ir vadovybę 

D e t r o i t o l i e t u v i a i k l a u s o s i L i n o K o j e l i o , J A V p r e z i d e n t o a s i s t e n t o t a u t y b i ų r e i k a l a m s , p r a n e š i m o . 
N u o t r . J . U r b o n o 

Detroito šokėjai repetuoja ir 
sparčiai ruošias i Šioje šventė
je Detroitui atstovaus "audi
nys", kuriam vadovauja Rus
nė Baltrušaitytė-Kasputienė ir 
"Šilainė", kuriai vadovauja 
Tautinių šokių instituto pir
min inkė G a l i n a Gobienė. 
Šventėje dalyvaus ir LB "Ži
burio" lit. mokyklos šokėjai, 
kuriems vadovauja Vida Skio-
tytė. 

Koliziejus, kuriame vyks 
Vll-ji Tautinių šokių šventė, 
talpina daugiau kaip 17,000 
žiūrovų. Pasistenkim visas vie
tas užpildyti. Clevelandas det-
roitiečiams netoli. J a u dabar 
visi ruoškimės šventėje daly-
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pr is iunčiamos gavus prašymų. 

VYČIŲ CHORO 
VEIKLA 

Vasario 16 d. vyčių choras 
dainavo Chicagos mieste Ci-

vauti. VlTsios Tautirnį šokių '** C e n t e r vestibiulyje, lietu-
sventės rengėjai yra: JAV ir ™» * amerikiečių publikai. 
Kanados Lietuvių B-ės ir Tau- S i a m koncertui chorą pakvie
timų šokių institutas. Šventės tt n U n o 1 8 *** Council atstovė 
rengimo komitetui vadovauja M r s - F a n n a > kuri pati ir tą 
- dr. Antanas Butkus. koncertą pradėjo. Nors buvo 

J. Urbonas darbo diena ir nepatogus lai
kas, tačiau veik visi choro na-

L I E T U V I U 
B E N D R U O M E N Ė S 

METINIS 
S U S I R I N K I M A S 

i -

JAV LB-ės Detroito apylin
kės met in is sus i r ink imas 
įvyks kovo 18 d. 12 vai., (tuoj 
po lietuviškų pamaldų), Dievo 
Apvaizdos lietuvių parapijos 
patalpose, 25335 West 9 Mile 
Rd. Southfield, MI 48034. 

Darbotvarkėje: Valdybos ir 
kontrolės komisijos praneši-

atsiprašome dėl nutęsimo. . f f l a i v a l d y b o 8 ) kontrolės komi
sijos ir atstovų j LB-ės Michi-
gano apygardos suvažiavimą 
rinkimai; kiti reikalai. Valdy
ba kviečia visus susirinkime 
dalyvauti. 

: 
• 

Tėvų įnašas 
Visų metų skautiška veikla 

tuntuose būtų neįmanoma be 
tėvų pagelbos. Nuo jų priklau
so ar skautas bus atvestas į 
sueigas reguliariai ar tik kai 
patogu; bus paimtas anksčiau 
ar galės pilnai programoje da
lyvauti ir pilnai pasinaudoti 
skautybės lobiu asmenybės 
ugdyme, ar tik retkarčiais dė
vės uniformą... Dauguma tėvų 
labai nuoširdžiai remia skau
tišką programą asmeniškai 
bei kolektyviai įsijungdami į 
skaute tėvų komitetą ar į pa-

MADŲ PARODA 

"Žiburio" lit. mokykla kovo 
24 d., 7:30 vai. vak. Dievo Ap
vaizdos kultūros centro salėje 
ruošia madų parodą ir joje 
dalyvauti kviečia ne tik pane
les, ponias, bet ir ponus, kad ir 
jie žinotų kokius rūbus reikės 
žmonoms įvairioms progoms 
pirkti. 

Šioje madų parodoje pama
tysime rūbus parduodamus 
"Chic Boutiąue" krautuvėje. 
Juos modeliuos: G. Ankutė, R. 
Jotkutė, N. Lapšienė, A. Lėly
tė, R. Orentaitė, R. Rama
nauskaitė, K. Reinhardt, M. 
Skorupskienė, D. Stonienė, A. 
Sventickienė, K. Veselkaitė, R. 
Veselkaitė, V. Skiotytė-Zambo 
ir Y. Zaparackienė. 

Visus svečius "Žiburėlio" ht. 
mokyklos tėvų komitetas, ku
ris ruošia šią parodą, pavai
šins lengvais užkandžiais, vy
nu, kava ir pyragaičiais. 
Įėjimas 7 dol. suaugusiems, 
jaunimui — 4 dol. 

Tad kviečiu visus dalyvau
ti, įdomiai praleisti vakarą 
draugų tarpe ir tuo pačiu pa
remti "Žiburio" mokyklą, kad 
ji ir toliau galėtų tęsti lietuviš
ko auklėjimo ir švietimo dar-
bą. 

Mokyklos vedėja 
• 

A R T Ė J A V I I - J I 
TAUTINIŲ 

ŠOKIŲ ŠVENTĖ 

Vll-ji Tautinių šokių šventė 
greit artėja. Ji vyks Clevelan-
de liepos 1 d. Visi šventės ren
gimo komitetai, artėjant šven
tei, suaktyvino savo veiklą. 
Jau galima užsisakyti į šven
tę bilietus bei rezervuoti vieš
bučiuose kambarius. Šventės 
bilietų ir viešbučių informaci
jas teikia Dievo Apvaizdos 
parapijoje po pamaldų, LB 
valdybos narys Juozas Mate-
kūnas ir kiti valdybos nariai 

riai atvyko, jausdami pareigą 
pagerbti mūsų tautai brangią 
šventę. 

Programa pradėta JAV ir 
Lietuvos himnais. Koncertas 
užtruko arti valandos. Buvo 
sudainuota 14 dainų: tai pa
triotinės įvairių kompozitorių 
dainos, lietuvių liaudies dai
nos, ir paties choro dirigento 
Fausto Strolios "Mano gimti
nė" ir „Na8Uolių daina". 
Duetą dainavo Ona Marija 
Kasehenė h* Marija Banky. Al
dona Buntinaitė solo padai
navo "Siūbau lingau paukšte
lis" ir 'daliojoj lankelėj". 
Užbaigai choras sugiedojo 
"God bless America". 

Sekmadienį t vasario 19 d., 
Chicagos vyčių choras 9 vai. 

gos atvykę šauliaL Maldą ang
liškai sukalbėjo parapijos kle-
b o n a s kun . C o l l i n s . 
Nepriklausomybės paskelbi
mo aktą lietuviškai ir angliš
kai skaitė broliai Pliopliai — 
Saulius ir Giedrius. Sveikini
mo kalbas pasakė Altos vi
cepirmininkas dr. Vladas Ši
maitis ir šaulių rinktinės 
vadas Vladas Išganaitis, abu 
iš Chicagos. Po trumpos per-, 
traukos buvo meninė progra-

IŠPARDAVIMAS 
CHICAGOJE j 

ma. Chicagos vyčių choras pa
dainavo 10 dainų. Šaulių 
tautinių šokių šokėjai "Vytis" 
pašoko 5 tautinius šokius. Po 
minėjimo buvo bendra šven
tės vakarienė. A P B 

DR. LINAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS, CHIRURGIJA 

2636 W. 71st Street 
Priima trečiad. nuo 2 iki 5 v.v. 
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Pastaba: Tuoj po apylinkės ryto autobusu išvyko į Rock-
su8irinkimo, ten pat įvyks ir fordą, į Vasario šešioliktosios 
LB Michigano apygardos ats- minėjimą. Oras buvo vėsokas, 
tovų suvažiavimas. Michiga- pradėjo lynoti. Kelionė truko 
no apygardą sudaro Detroito j d v i valandas. Autobusas sus-
ir Grand Rapids apylinkės ir ji tojo prie Lietuvių klubo. Vidu-
apima visą Michigano valsti- Je i a u laukė pusryčiai ir karš

ta kava. ' 
Šv. Petro i r Pauliaus bažny

čioje Rockfdrde choras giedojo 
F. Strolios sukurtas lietuviškas 
Mišias ir dar niekur negiedotą 
šv. Kazimiero giesmę, pager
biant jo 500 metų mirties su
kaktį. Mišias laikė kun. Ant. 
Saulaitis, 9.J. Vėliavas į baž
nyčią atnešė iš Chicagos at
vykę šauliai. Šauliai nešė ir 
Mišių auką prie altoriaus. Mi
šios buvo baigtos giesme 
„Parveski. Viešpatie". 

Iš bažnyčios visi rinkosi į 
sale, kur vyko minėjimas. Vy
čių choras ir minėjimo daly
viai sugiedojo JAV ir Lietu
vos himnus; Minėjimą pradėjo 
jungtinio tai šventei ruošti ko
miteto pirmininke Stasys Su-
rantas. Susikaupimo minute 
pagerbti už laisvę žuvę kariai. 
Vėliavas į salę įnešė iš Chica-

J. Urbonas 
LB Detroito apylinkės 

pirmininkas 
• • • - • • 

MICHIGANO SENATO 
R E Z O L I U C I J A 

Michigano valstijos guber
natoriai jau eilė metų įvairio
mis progomis skelbia Lietu
vos nepriklausomybės bei 
Lietuvių dienas, bet iki šiol tuo 
reikalu niekad nebuvo pasisa
kę Michigano valstijos sena
tas bei atstovai. 

Mūsų tautiečio JAV LB 
Tarybos nario Sauliaus Anu-
žio pastangomis, kuris dar
buojasi senatoriaus Posthu-
m u s į s t a i g o j e , ( y r a jo 
aistentas). Michigano valsti
jos Senatas vasario 16-tą d. 
priėmė rezoliuciją No 365, ku
ria ragino Michigano guber
natorių 1984 m. Vasario 16-
tąją skelbti Lietuvių diena 
Michigane. Rezoliucijos pa
vyzdys yra paimtas pasinau
dojant JAV LB visuomeninių 
reikalų tarybos pateiktu pa
vyzdžiu, bei Massachusets 
rezoliucija, kurioje kiekvie
nais metais vasario 16-ji skel
biama — Lietuvos diena. 
Pralaužti pirmieji ledai. Rei
kia tikėtis, kad kitais metais 
Senato pavyzdžiu paseks ir 
atstovų rūmai; gal pasieksime 
to, kad kiekvieneriais metais 
ir Michigano valstija Vasario 
16-tąją oficialiai minės, kaip 
Lietuvos dieną. 

Jonas Urbonas, 

A l e k s a n d r a s M o c k u s , v e i k l a s Lie
t u v o s V y č i ų n a r y s C h i c a g o j e , rū
p i n a s i i š l a i k y t i V y č i ų s a l ę ; t a m 
t i k s l u i j i s o r g a n i z u o j a v a r t o t ų 
d a i k t ų i š p a r d a v i m u s . 

N u o t r . G. Janulos 

Amerikos Vidurio apygarda 
vėl rengia vartotų daiktų iš
pardavimą. Jis bus kovo 24 d. 
Chicagoje, Vyčių salėje. Pra
sidės 9 vai. ryto ir baigsis 3 
vai. po pietų. 

Vyčiai prašomi prie išpar
davimo prisidėti aukomis ir 
darbu. Aukos reikalingos, kad 
būtų kas parduoti, o darbinin
kai reikalingi išpardavimo die
noje būti pardavėjais. 

Aukoti galima vartotus bet 
nesugedusius ir švarius par
duoti galimus daiktus. Iš 
patirties žinome, kad labiau
siai perka smulkius suveny
rus, papuošalus, paveikslus, 
knygas, patefono plokšteles, 
lempas, pinigines, vaikų dra
bužėlius, skareles, elektrinius 
dalykus. įrankius. Savo auką 
reikėtų atgabenti į Vyčių salę 
trečiadienio, ketvirtadienio ar 
penktadienio vakare tarp 6-tos 
ir 8-tos valandos. Pardavėjai į 
salę renkasi išpardavimo ry
tą, kovo 24 d., 8:30 vai. r. 
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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 West 51»t Street 

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

Of* 735-4477; fttz 246 0067 artM 2466M1 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD 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 - AKIŲ LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. EDMUNDAS VI2INAS 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

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

4 6 0 0 VV. 103 S t . O a k Lavvn 
Tel. 423-8380. 

Valandos pagal susi tarimą 

Ofs tel. LL' 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W:t>3rdSt 
Vai. pagal susitarimą: p.rm irketv 12—4 

o—8 antr 1 2 - o ; oenkt 1C-12 . 1— e 

O f i s o te l . — 5 8 2 - 0 2 2 1 

DR. JANINA JAKSEVIČIUS 
J O K § A 

VAIKU LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Family Medical Clinic 
217 East 127 St., Lemont, 111. 

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

Vai. pagal susitarimą. 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LfCOS — 

CHIRURGIJA 
6132S.Kedzie . Chicago, III. 

Tel. 925-2670 
1185 Dundee Ave., Elgin, UI. 6O120 

Tel. 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

O f s . P O 7-6000 , R e z . 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 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKiy LIGOS - CHIRURGIJA 

Chicago Eye Institute 
4200 N. Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave. Chicago 
VVA 5-2670 arba 489.4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTU* 
Lietuvis gydytojas 

3923 VVest 59th Street 
Vai pirm . antr . ketv ir penkt 

nuo 12-4 vai popiet ir 6-8 vai. vak 
Trec ir sešt uždaryta 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

I.)' • i v o « v y č i ų c h o r o C h i c a g o j e m e t i n i a m e b a n k e t e rho-
ristarr.š s t e b i n t , n e b e v e i k i a n č i o " K e i a t u č i o " choro i žde b u v ę 
p i n i g a i i r d o v a n o j i m o a k t a s b u v o p e r d u o t i V y č i ų choru i . IS 
k.: čekį i r d o v a n o j i m o aktą jteikuHi L i u c i j a Šo t i enė , V y r i ų 
c h o r o p i r m . S a b i n a Kla t t ir c h o r o v a d o v a s m u z . F a u s t a s 
S t r o l i a . i 

OR. IRENA KYRAS 
D A N T Ų G Y D Y T O J A 

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

V a l a n d o s pagal sus i tar imą — Pirm., 
antr, trec , ketv. ir sestad 

T e l . o f i so ' i r b u t o : O L y m p i c 2 - 4 1 5 9 

0R. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1-3 vai ir 6-8 vai. vak 

išskyrus tre< §e*t. 12 iki 4 vai popiet 

DR. FRANK PLECKAS 
'Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

Vai pagal susitarimą Uždaryta treč 

Dr. Juozo Meškausko ofisą perėmė 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2454 West 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. Tik susitarus 

DR. IRLiA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIŲ IK V4KLJ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81*t Street 

Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p. 
Ofiso tel. RE 7 11M; rtttf. U t » 2 9 1 f 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
iNKSTŲ PŪSLĖS IR 

PROSTATC CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Vai.: antr. 1-4 p.p. ir ketv. 2-5 p.p' 
5ešt. pagal susitarimą | 

Ofiso tel . 776-2880, rez. 448-5545 

Ofiso tel. 434-2123, namu 448-6195 

0R. f. TUMAS0NIS 
CHIRURGAS 

2494 Vs« 7 1 * ftreat 
Pirm., antr., ketv. ir penkt. 
valandos pagal susitarimą 

Ofs. tel . 586-31**; namu 341-3772 

DR. PETRAS 2U0IA 
GYDYTOIAS IK CHIRURGAS 

6743 VVeat 63rd Street 
Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt 

94$ C 
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"Yra tiesiog nusikaltimas, 
kaip mes elgiamės su nusikal
tėliais" — rašo vienas auto
rius, kurio nuomonę, neat
skleisdami jo pavardės, 
plačiai citavome praėjusią sa
vaitę. "Nuo nusikaltimų dau
giausia kenčia neturtingieji, 
ypač juodosios rasės neturtin
gieji. Tačiau niekas už juos ne
kelia balso. Jų atstovai gina ir 
kelia balsą už tuos, kurie nusi
kaltimus vykdo". 

Lyg to nepakaktų, daugeliui 
neturtingųjų, ypač juodųjų, 
valstybė teikia "supuvusį švie
timą": jų vaikai "dažnai bai
gia gimnaziją, skaitydami, 
rašydami ir skaičiuodami vos 
kaip šešto skyriaus moki
niai". Bet ir čia vadai žengia 
petys į petį su "edukaciniu es-
tablišmentu", kuris už šią tra
gišką padėtį yra atsakingas, o 
nieko nedaro ją iš pagrindų 
pataisyti. 

Ir ko tokį "mokslą" išėjės 
jaunimas gali tikėtis? Geres
niems darbams jis neprireng
tas. Tai pastebėję, juodųjų va
dai ėmė reikalauti, kad, užuot 
pakėlus švietimo lygį, būtų nu
mušti priėmimo į tarnybą rei
kalavimai. Bet kas tuomet lie
ka iš juodo žmogaus, žinančio, 
kad jis į geresnę tarnybą pa
kliuvo tik dėl specialių "afir-
matyvinė8 akcijos" kvotų, sa
vigarbos? Ir kaip tada pasijus 
labiau kvalifikuotas baltasis, 
suuostęs, kad jis tos tarnybos 
negavo vien dėl savo spalvos? 
Ar šitaip, klausia mūsų auto
rius, stiprinama "rasių har
monija"? 

O kaip su menkesniais dar
bais? Čia juodam jaunuoliui 
dažnai kelią pastoja unijos, 
profesinės draugijos ir — val
džia: 

"Gausybė specialios paskir
ties grupuočių, kaip antai uni
jos ir verslininkų sąjungos, 
yra panaudojusios savo politi
nę įtaką tam, kad monopoli
zuotų darbus ir biznio galimy
bes. Štai dėl ko mažų pajamų 
ir nedidelių kvalifikacijų as
menims neleidžiama taip sau 
paprastai įsitaisyti autobusiu
kus ir pradėti į aerodromus ar 
iš aerodromų vežioti keleivius, 
ar tame pačiame mieste ar 
tarp skirtingų miestų išveži-
nėti paketus, ar tokioje Flori
doje steigti mažus baseinų va
lymo biznelius. Šitokios rūšies 
ekonominė veikla nereikalau
ja didelio išsimokslinimo ar 
kapitalo. Tačiau į ją įeiti kliu
do unijos ir tokios įstaigos 
kaip Tarpvalstijinė prekybos 
komisija (Interstate Com-
merce Commission) ar valsti
jų 'public utility' komisijos, gi
nančios interesą tų, kurie tose 
rinkos srityse jau įsitvirtinę." 

Pažymėjęs, kad "nedarbas 
tarp juodosios rasės jaunuolių 
yra pasiekęs skandalingas ri
bas", ir pastebėjęs, kad "Ši
taip nebuvo mano jaunystė
je", mūsų autorius susi
dariusią padėtį taip aiškina: 

"Kai aš buvau vaikas 1940-
50 m. sąvartoje, aš gaudavau 
darbų lygiai kaip ir mano 
draugai, kurie norėdavo po pa
mokų ar vasaromis uždar
biauti. Atsiminkite, mes nebu
vome viduriniosios klasės 
jaunimas; mes augome šiauri
nės Philadelphijos lūšnynuo-
se. Kokius gi darbus aš dirb
davau? Iššluodavau didžiąsias 
krautuves, valydavau sniegą 
nuo traukinių platformų, plau
davau indus restoranuose, va
sarą išnešiodavau paketus. 
[...] Ar Šitos įsidarbinimo pro
gos prieinamos jaunimui šian
dien? Daugumoje atvejų ne.Ai 
vaikigalis galėtų gauti darbo 
šluoti supermarketo grindis, 
pripildyti lentynas prekėmis, 
sukrauti į maišus klientų pir
kinius? Daugumoje vietų ne. 
Ar tai dėl to, kad vaikiščiai tų 
darbų nenorėtų ar supermar
keto savininkai nenorėtų jų 
samdyti? Ne, priežastis glūdi 
kitur. Krautuvių tarnautojų 
unijai (Retail Clerks Union) 
visai neįdomu matyti vaiką 
šluojant supermarketo grindis 
už, sakykim, 20 dol., kai tuo 
tarpu jos suaugęs narys už tą 

patį darbą galėtų gauti 75 dol. 
Ši unija turi pakankamai ga
lios primesti savo valią, nes ji 
gali darbdaviui pasakyti: 'Ar
ba jūs samdote mūsų narius, 
arba jūs iš viso negaunate dar
bo jėgos!" O taip jau išeina, 
kad 14-os metų vaikui įsirašy
ti į Krautuvių tarnautojų uni
ją neleidžiama. 

Pastaroji unija, tęsia toliau 
mūsų autorius, "šitaip užgin
dama jaunimui progą uždar
biauti, turi pilną JAV val
džios paramą per darbo 
įstatymus ir Valstybinę darbo 
santykių tarybą (NLRB)". Ta
čiau ji ne vienintelė tokia, "ku
riai valdžia suteikė monopoli
nę teisę eliminuoti jaunimą iš 
konkurencijos dėl darbų. Gele
žinkeliečių unija nenori, kad 
jaunamečiai kastų sniegą, 
Pašto tarnautojų unija neno
ri, kad jie Kalėdų laiku išne
šiotų siuntinius, kaip aš pa
auglystėje darydavau, ir taip 
toliau". 

Ir dar viena problema: uni
jų spaudžiamas, JAV kongre
sas pravedė minimalaus atly
ginimo įstatymą. Šiuo metu 
pvz. pilno laiko darbininkui 
negalima mokėti mažiau negu 
3.35 dol. per valandą. Tačiau 
"studija po studijos yra įro
džiusi", jog nuo to nukenčia 
patys juodžiausieji darbinin
kai, kurių darbas paprasčių 
paprasčiausiai nėra tiek ver
tas. Kas tokiems lieka daryti? 
Arba dirbti nelegaliai, arba 
užsiiminėti kriminaline veik
la, arba nieko nedirbti ir ko-
lektuoti pašalpą. Tai varguo
menei tragiškas pasirinkimas, 
dėl kurio kalta tik valstybė. 

Bet reikalas sukasi ne tik 
apie prastuosius darbus. Mū
sų autoriui pvz. atrodo, jog 
"kiekvienam žmogui turėtų 
būti leista bet kur sunkveži
miu pristatinėti prekes tol, kol 
(1) jo sunkvežimis yra saugus 
vairuoti, (2) jis pats sugeba 
sunkvežimiu saugiai vairuoti 
ir (3) jo sunkvežimis apdraus
tas". Bet ar tokiam žmogui 
šiandien galima pradėti trans
porto biznį? Anaiptol! Trans
porto unija (Team8ters) ir di
džiosios transporto bendrovės 
su valdžios palaima stato tiek 
daug kitų reikalavimų, kad 
naujiem interesantam šion sri-
tin įsiveržti beveik neįmanoma 

"Nemažiau žalingi yra ir 
įstatymai, nukreipti prieš gat
vės pirklius. Tuos įstatymus 
prastume įsitvirtinę parduotu
vių koncernai kaip Wana-
makers, Macy's ir Gimbels, 
įsteigti asmenų, kurie patys 
karjetą pradėjo nuo gatvės 
'kromelninkų'. Dabar šitie vy
rai nori uždrausti kitiems kop
ti tais pačiais sąžiningo darbo 
laiptais aukštyn". 

Kas yra visų šių licenzinių 
suvaržymų bei reguliacijų au
kos? Ne "airiai, žydai ir ita
lai", kurie savo Šiltas vietas 
išsikovojo tada, kai tų suvar
žymų dar nebuvo, o rasinės 
mažumos, kurios tik pastarai
siais dešimtmečiais "atsi
kraustė į miestus ir įsigijo pil
nas pilietines teises". Nors 
kaip piliečiai jie yra lygiatei
siai, ekonominėje srityje jiems 
valstybė yra kebą daugeliu at
žvilgiu užblokavusi. 

Galop, žlugdo vargšųjų 
pažangą ir jiems nerūpestingai 
teikiama pašalpa (ardanti jų 
šeimas), ir jų apgyvendinimas 
„cementinėse džiunglėse". 

Jeigu skaitytojas spręs, kad 
Šių nuomonių reiškėjas yra (a) 
juodas, (b) ekonomistas, (c) 
laisvosios rinkos Salininkas ir, 
su tam tikrais rezervais, (d) 
prezidento Reagano ūkinės 
politikos rėmėjas, — jis bus at
spėjęs teisybę. Tai dr. Walter 
E. Williams, George Mason 
univ. Virginijoje profesorius, 
knygų "The State Against 
Blacks" ir "America: A Mino-
rity Viewpoint" (ii kurios cita
vome) autorius, vienas dviejų 
žymiausių negrų ekonomistų 
(antrojo pavardė — Thomas 
Sowell). Jų pasisakymai "pa
žangesniems" juodųjų va
dams kiekvieną kartą sukelia 
apopleksiją. m. dr. 

ŠVENTOJO TĖVO 
PAULIAUS JONO II KALBA 

Pamokslas Šv. Petro bazilikoje kovo 4 d. vertimas. 
1. Būkite šventi, nes aš, 

Viešpats jūsų Dievas, esu šven
tas (Kun.19,2). 

Šios dienos liturgijos pirmo 
skaitinio šiais žodžiais persi
keliu mintimi ir širdimi kartu 
su jumis, broliai ir seserys, 
prie šv. Kazimiero karsto Vil
niuje. Šiais metais sukanka 
penki šimtai metų, kai tos re
likvijos, brangios visai Baž
nyčiai, buvo patalpintos tarpe 
Dievo žmonių gimtosios ša
lies. Nuo penkių šimtmečių 
Šventasis Kazimieras, Lietu
vos Globėjas, pasilieka tarp tų 
žmonių su visu savu šventu
mo paveldėjimu, pasilieka 
kaip liudininkas išganymo pa
slapties ir kaip ženklas tos vil
ties, per kurią buvome išgelbė
ti (Rm.8,24). 

Per penkis šimtmečius jis 
kalba savo tautiečiams ir kar
tu broliams ir seserims tikėji
mo ir švento Krikšto malonė
je: "Būkite šventi, nes aš, 
Viešpats jūsų Dievas esu šven
tas". 

2. Vakar Bažnyčia Lietuvo
je pradėjo 500 metų Jubiliejų 

kad jo motina buvo Elzbieta 
(Habsburgų giminės), vadina
ma "karalių motina". 

Kazimieras paveldėjo tėvo 
vardą, kilo iš tos didelės gimi
nės, kuriai Lietuva yra skolin
ga krikštą 1386 (taigi bemaž 
600 metų). 

Kaip iškalbinga yra, kad iš 
to krikšto paveldėjimo per 
trumpą laiką išaugo vaisius 
tokio subrendusio šventumo. 

Kaip iškalbinga, kad toje 
pat vietoje, kur protėviai pri
ėmė tą istorinį krikštą — Vil
niuje — maždaug po šimtme
čio buvo palaidotas Šventasis. 

Jame pasitvirtino tas pa
šaukimas į šventumą, kuria
me dalyvauja visa Dievo tau
tas ir per generacijas atsispin
di visuose švento Kazimiero 
tautiečiuose. Netrūksta Lietu
voje, Lenkijoje ir kitose tauto
se krikščionių, kurie per 
krikštą gauna Kazimiero var
dą, kad būtų jiems vadovas ir 
pavyzdys krikščioniško gyve
nimo kelyje. 

4. Švento Kazimiero gyveni
mas žemėje buvo trumpas: 26 

nuo švento Kazimiero mirties metai. Galima pakartoti Šven-
Lietuvos vyskupų iškilmingo
mis pamaldomis Vilniuje prie 
Švento Kazimiero karsto. 

Norime šį Jubiliejų pradėti 
ir čia, Švento Petro bazilikoje, 
kuri yra Bažnyčios vienybės 
matomas centras. Šiuo būdu 
visa visuotinė Bažnyčia paro
do savo katalikišką vienybę su 
Bažnyčia, kuri Lietuvoje ren
kasi aplink švento Kazimiero 
500 metų tradiciją. Galima sa
kyti, kad visa visuotinė Baž
nyčia kartu su Romos vysku
pui Švento Petro įpėdiniu, 
dvasinėje maldininkų kelionė
je vyksta į Vilniaus šventovę, 
kur ilsisi Lietuvos Šventasis 
Globėjas. Tai tikėjimo ir mei
lės kelionė, kuri mus sujungia 
ir suvienija Jėzuje Kristuje, 
Dievo Sūnuje ir Marijos Sūnu
je, kaip įsūnytus Tėvo vaikus, 

to Rašto žodžius: Kad šis 
trumpas gyvenimas "trumpu 
laiku pasiekė tobulybės" (Išm.-
4.13). 

Žmogaus gyvenimo vertė 
tikrumoje yra moralinis su
brendimas ir labiau už viską 
Dievo ir artimo meilės laips
nis, kuriuo jis pripildo visas 
savo gyvenimo dienas. 

Apie tai kalba šios dienos 
liturgijos skaitiniai: ir psal-
mistas, ir šv. Paulius laiške 
filipiečiams, ir galutinai šv. Jo
nas Evangelijoje. 

Su tikrumu galima pakarto
ti apie Kazimierą, Jogailaičių 
giminės: "kuris vaikšto be kal
tės, teisingai elgiasi ir kalba 
tiesą" (Psl.14-15,2), tuo būdu 
parodydamas savo gyvenimo 
didelį lojalumą. Šio lojalumo 
dvasioje jis nesvyruodavo da-

kaip liudininkus tos pačios ryti įtakos karaliui, savo tė-
Tiesos — Tiesos išlaisvinan- vui> k a iP Gudija kronikos, kai 
čios žmogų Dvasios Guodėjos santykiuose su pavaldiniais 
galia. reikalaudavo teisingumo mo-

3. Šventojo Kazimiero pri- tyvai. 
siminimas yra brangus sū- Kazimieras labiau už viską 
nums ir dukterims tos šalies, b u v o Kristaus mokinys ir se-
kuri kadaise išsivystė vado- kėjas, kad apie save galėtų pa-
vaujama Gedimino giminės kartoti Apaštalo žodžius: "Dėl 
Didžiųjų kunigaikščių ir po Jo- jo aš ryžausi visko netekti ir 
gailaičių skeptru. Aš pats ne- viską laikau sąšlavomis, kad 
galiu mąstyti be vidinio šir
dies susijaudinimo apie faktą, 
kad šis šventasis gimė kara
liškoje Krokuvos pilyje 1458 
metais ir yra sūnus didžiojo 
Kazimiero Jogailaičio, Lenki
jos karaliaus ir kartu Lietu
vos Didžiojo kunigaikščio ir 

tik laimėjus Kristų ir būčiau 
jame (Fil.3,8-9). Šis didelis 
troškimas degindavo jo sielą 
kaip vidinė liepsna. 

Buvo kaip tas Evangelijos 
atletas, "kuris siekdamas atei
ties, veržiasi pirmyn" (Fil.3,13-
14). Vėlesniųjų atmintyje Kazi

mieras pasiliko kaip uolus 
asketas, kuris pasitenkina ma
ža kuo, bet reikalauja iš sa
vęs. 

5. šventumo kelio, ku
riuo ši jauna siela artėjo prie 
Dievo Jėzuje Kristuje, pagrin
dinė srovė buvo meilėje. Kris
taus meilės įsakymą Kazimie
ras gyveno kaip turiningą 
maistą savo mintims, jaus
mams ir veiksmams. Šio 
"pasilikti meilėje" jis mokėsi 
kasdien iš Dieviškojo Mokyto
jo, kuris sakė: "Kaip mane Tė
vas mylėjo, taip ir aš jus my
lėjau. Pasilikite mano meilėje, 
kaip aš kad vykdau savo Tė
vo įsakymus ir pasilieku jo 
meilėje" (Jn. 15,9-11). Tad Kazi
mieras pasiliko Kristaus, Die
vo Sūnaus, meilėje, tapdamas 
vis tobulesniu savo Mokytojo 
"draugu". Vis labiau tvirtėjo 
tame pasirinkime ir toje pat
varioje sąrangoje, apie kurią 
tas pat Mokytojas kalba apaš
talams: "Aš jus išsirinkau ir 
paskyriau, kad eitumėte ir 
duotumėte vaisių ir jūsų vai
siai išliktų; kad ko tik prašy
tumėte Tėvą mano vardu, jis 
visa jums duotų" (Jn.15,16). 

Taip atrodo mums, remian
tis liturginiais skaitymais, 
Kazimieras: vyras maldos, vy
ras darbų, gimstančių iš mei
lės, tikras Kristaus Evangeli
jos liudytojas. 

6. "Kad jūs vienas kitą my
lėtumėte" (Jn.15,12,17), sako 
Mokytojas, mokinys ir sekė
jas stengiasi parodyti šią mei
lę visame savo gyvenime. 
Kadangi karaliaus sūnus, šią 
meilę parodo ypatingu būdu 
nusižeminęs patarnaudamas 
kitiems, ypatingai neturtin
giems, ligoniams, kitokios pa
galbos reikalingiems. Šia te
ma štai ką skaitome jo 
gyvenimo aprašyme vieno be
veik jo bendralaikio auto
riaus: "Gindavo ir imdavo 
kaip savo beturčių ir vargšų 
reikalus, už ką liaudis jį vadi
no vargšų gynėju. Ir nors bu
vo karaliaus sūnus ir kilnus 
savo kilme, niekad nepasirodė 
aukštesniu savo elgesyje, kal
boje su bet kokiu asmeniu, 
nors ir žemiausiu ir prasčiau
siu" (Skait. Šv. Kazimiero 
liturg.). 

Mintyje visada laikė Kris-
: taus paveikslą savo moki

niams plaunančio kojas ir žo
džius: "Jeigu aš Viešpats ir 
Mokytojas numazgojau jums 
kojas, taip ir jūs turite vieni ki
tiems mazgoti kojas" (Jn.13,-
14). 

7. Ir su tokiu šventumo pa-

Kovo 3 dienos privačioje audiencijoje Vatikane PLB vicepir
mininkas Algimantas Gečys taria žodį popiežiui Jonui Pau
liui II, kun. dr. Pranas Dauknys iš Australijos įteikia savo 
naują knygą apie tikėjimo persekiojimą okupuotoje Lietuvo
je, o kun. Vaclovas Šarka laukia Šventajam Tėvui perduoti 
Vokietijos lietuvių dovaną. . Nu o t r .Arturo Mari, 

L'Osservatore Romano 

veldėjimu šventasis Kazimie
ras, karaliaus sūnus, pasiliko 
tarpe savo žemės Dievo žmo
nių, Lietuvos Globėjas. 

Taigi šiandien mūsų širdys 
ir malda ypatingu būdu kryps
ta į tą šalį ir tuos žmones. Su 
meile apkabiname visus sū
nus ir dukteris Lietuvos, kuri 
— geografiškai arčiau Rytų — 
nuo šešių šimtmečių yra susi
rišusi tikėjimo ryšiais ir kata
likiška vienybe su Šv. Petro 
sostu Romoje. 

Mintimi ir malda trokštu pa
siekti kiekvieną tos Tautos sū
nų ir dukterį. 

Jūs brangiausieji broliai 
vyskupystėje, kurie Gero 
Ganytojo rūpestingumu turi 
vadovauti Lietuvių tautai iš
ganymo kelyje tarpe tokių 
kliūčių, pastiprinami šviesaus 
ir kartais heroiško ištikimy
bės liūdimo ir Kristaus bei 
Bažnyčios meilės, parodomos 
jūsų Tėvynės jūsų ganomų 
tiek daugelio sielų. 

Jūs kunigai, uolūs ir išti
kimi "Kristaus tarnai ir Die
vo slėpinių tvarkytojai" (1 
Kor.4,1): jūsų tikėjimo šviesa, 
išbandyta ugnimi tiek bandy
mų bendrų su jūsų tikinčiai
siais, visada tešviečia žmo
nėms. Su ypatinga meile 
prisimenu kunigus senesnius 
ir ligonius, kurie nesiliaudami 
darbuojasi Viešpaties vynuo
gyne iki paskutinio atsikvėpi
mo. 

Jūsų asmenys pašvęsti Die
vui Evangelinių patarimų įža
dais: per jūsų visiško atsidavi
mo Dievui liudyroą ir tylų 
gyvenimą, dažnai paslėptą, 
bet vaisingą artimo meilės 
darbais, jūs statote Kristaus 
Kūną. 

Jūs seminaristai: su atsida
vimu, drąsa ir ištverme, nuga
lėdami visokius sunkumus. 
mokate atsiliepti į Viešpaties 
šaukimą. 

Apkabinu visas krikščioniš
kas šeimas, nes pasaulyje, ku
ris nepaiso religinių vertybių, 
mokate perduoti savo vai
kams brangias gėrybes: per 
Krikštą gautą tikėjimą, dory
bes, kuriomis yra pagrįstas vi
sos žmonijos kilnumas, gra
žias krikščioniškas tradicijas, 
kurios nuo amžių persunkia 
lietuvių tautos kultūrą. 

Ypatingu būdu prisimenu 
jus, jaunime, kad sektumėte 
švento Kazimero pavyzdį išti-
kymybės Dievui ir gyenimo 
šventumo. 

Mano ir jūsų malda galuti
nai maldauja pagalbos ser
gantiems,, kiek esate ištiriami, 
visiems gyvenantiems palai
minimų dvasia: "Palaiminti 
jūs, kai dėl manęs jus niekina, 
persekiodami visaip šmeižia. 
Būkite linksmi ir džiūgaukite, 
nes jūsų laukia gausus atlygi
nimas danguje" (Mat.5,11). 

8. "Visose žemės tautose 
įsigalėjo viena Dievo Tauta, 
nes iš visokių genčių ji priima 
ne žemiškos, bet dangiškos sa
vo Karalystės piliečius... Per šį 
katalikiškumą vienos dalys at
neša savas dovanas kitoms 
dalims ir visai Bažnyčiai, ir 
taip ji visa ir atskiros dalys 
sutvirtėja" (Lumen gen-
tium,13). 

Bažnyčia Lietuvos žemėje. 
Šiandien Švento Petro sostas 
švenčia su dėkingumu šią ypa
tingą dovaną, kurią tavo že
mės Dievo tauta davė dvasi
nei Bažnyčios vienybei. Ta 
dovana yra Šventasis Kazi
mieras. 

Bažnyčia Lietuvos žemėje. 
Dalyvauji katalikų Bažny

čios dvasinėje vienybėje per tą 
dovaną ir per visą tikėjimo 
paveldėjimą, per viltį ir meilę, 
kuri per 500 metų ir ypatingai 
šiais laikais — išvystė aplink 
šventą Kazimierą Lietuvos 
Globėją. (Nukelta į 4 psl.) 

SU PALAPINE 
l ACADIĄ 

GRAŽINA KRIAUČIŪNIENĖ 

6 
Alezander Graham Bell muziejus 

Pusantros valandos pavažiavę, sustojome 
Baddeck mieste aplankyti Alexander Graham Bell 
istorinį muziejų. Muziejus randamas to pat vardo 
parke, lankytojams atidarytas 1956 metais, tad 
pastatas moderniškas, eksponatų išdėstymas puikiai 
suorganizuotas. Pirmame muziejaus aukšte rodoma 
šio genijaus biografiniai bruožai fotografijose, 
aprašymuose, įrėmuotose laikraščių iškarpose. 
Nuotraukose matyti jo jaunos dienos praleistos 
Edinburge. Cia jis ir buvo pastumtas Herdman 
panaudoti savo protą ir, būdamas vos 10 metų, išra
do masiną, kuri išvalė kviečių varpas. Saugodami jo 
sveikatą, tėvai persikėlė į Kanadą ir 1871 metais A. 
G. Bell atvyko į Vostoną, Mass., dėstyti kurčių-neby-
lių mokykloje. Kaip jis pats konstatavo, i k darbas 
jam buvo arčiausiai širdies. Šioje mokykloje išmoko 
kalbėti ir garsioji visuomenininke Hellen Keller. Jo 
paties žmona Mabel buvo jo mokinė — kurčia nuo 
gimimo. Taip pat jo motinos klausa buvo labai pras
tą, nors ji puikiai sugebėjo pianinu skambinti. 
Eksperimentuodamas su garso transmisija padėti 
kurtiems, išrado telefoną. 

Laiptais nusileidę į kitą aukštą, apžiūrėjome 
įvairius šio genijaus išradimus. Neskaitant įvairių 
telefonų, daug eksponatų apima aviacijos sritį. Su 
kitais aviacijos pionieriais suorganizavo Oro 

yr8. He was a k»nd husband and an affectionate fa-
ther". 

Vaikščiojant tarp šių senų paminklų (daugumas 
nuo pereito šimtmečio), tiesiog galima pajusti šio 
krašto emigrantų gyvenimą, vargus — šeimų 
paminklai pažymi vaikų amžių, kurių daug labai 
jaunų mirę. Tikrai gaila, kad, dabar statant kapinė
se pavinklus, labiau rūpinamasi akmens grožiu, o 
ne mirusiojo atminimui iškalti žinutę. Tai būtų 
tikras paminklas, kokį indėlį lietuviai gyvena
majam kraštui davė. 

Halifax tvirtovė 
Sekmadienį per pietus pasiekėme Halifax. Šis 

miestas britų įsteigtas 1749 m. Tuo pat metu ant 
kalno pastatyta tvirtovė uosto apsaugojimui. Tvirto
vė atnaujinta ir sustiprinta pereitam šimtmety, 
ruošiantis karui. Nauji gynybos įmontavimai 
padarė tvirtovę nepaimama, tad niekas ir nebandė 
pulti. 

Pati tvirtovė maždaug aštuonkampės žvaigždės 
formos. Nuo tvirtovės leidžiasi staigūs šlaitai taip, 
kad neįmanoma karo pabūklus tiesiogiai prie sienų 
privežti, reikia zigzagu kelią kasti patrankoms, o 
tuo metu gynėjai gali lengvai su priešu susidoroti. 
Prie pat sienų 6 metrų apkasas, bet iš šlaito ir 
sienos pusės tuneliai, kuriuose įmūryti siauri šaudy
mui langeliai. Žodžiu, priešas, kuriam pasiseka iki 
čia prisikasti, pakliūva kryžminėn ugnin. 

Vidury tvirtovės didžiulė aikštė, šone kareivių 

Eksperimentų draugiją ir 1909 m. jų lėktuvas „Sil-
ver Dart" pirmą kartą skrido Kanadoje. Be išradimų 
aviacijos srityje, Bell nemažai pasitarnavo ir medi
cinai. Pirmiausia išrado specifinį švarką („vacuum 
jacket"), kuris vėliau su įvairiais patobulinimais 
tapo „iron lung". Taip pat išrado chirurginį instru
mentą, kuris, prieš atrandant rentgeno spindulius, 
buvo vartojamas atrasti kūne metalą. Už šį išra
dimą Heidelbergo universitetas jam priskyrė medici
nos garbės daktaratą. Jau 1903 metais numatė, kad 
„radium" bus vartojamas gydymui nuo vėžio ligos. 

•v 

Dar palipus žemyn, didžiulėje salėje išstatytas 
„hydrofoil". Tai didžiulis laivas su sparnais, gaus 
keliauti virš vandens paviršiaus. Bell giminės 
padovanojo „hydrofoil" originalą, kiek jo buvo iki 
šių dienų likę, o muziejus sustatė duplikatą, haip 
„hydrofoil" originaliai atrodė. Aplink salę išdėstyta 
šio eksperimento nuotraukos ir aprašymas. Iš šios 
salės perėjome į dovanų krautuvėlę, o iš ten į muzie
jaus aikštelę, kurioje išstatyta abstrakti geležies 
skulptūra, vaizduojanti lėktuvą. Iš šios aikštelės 
matyti kitoje įlankos pusėje Benn Bhreagh Hali, A. 
G. Bell gyvenvietė. 

Pakelėje nusipirkę virtų vėžių, pavakare sustojo
me prie Greenhill, provinciniam parke. Stovyklavie
tės primityvios, vietos daug, o vidury stovyklavie
čių _ aptvertos senos kapinės. Skaitant paminklų 
užTašus matyti, kad dauguma čia palaidoti emigran
tai iš Škotijos. Pagal datas susigaudėme, kad čia 
amžiams miega ir ne viena karo auka. Nuostabu, barakai. Cia atvykome pačiu laiku, nes 12 vai. per 
kad antkapiuose nepažymėta gimimo data, kaip 
dabar priimta, tačiau pažymėta mirties data, 
amžius, daugumos emigracijos data ir prierašas, 
apibudinąs mirusį, pvz.: „James Frazer, aged 21 
yrs., 24th Sept. 1941, in life he was much esteemed, 
at death much regretted", „Joseph McLeod, a native 
of Sutherlandshire, Scotland, 9 Sept. 1879, aged 92 

pietus nuo tvirtovės sienos šaunama senovine 
patranka. Tad stebėjome, kaip kareiviai, apsirengę 
senovinėmis uniformomis.ir palaukė vidudienio. 
Paskirtu laiku punktualiai šovė. Netoliese manęs šį 
vaizdą stebėję jūreiviai-turistai susikalbėjo eiti 
pažiūrėti, kur šovinys nukrito, nes šaunama virš 
miesto į uostą. (Bus daugiau) 
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PO SV. KAZIMIERO 
IŠKILMIŲ HARTFORDE 

Dar niekas taip nesujudino 
Hartfordo ir visos Connecti-
cut valstijos lietuvių, kaip ruo
šimasis paminėti šv. Kazimie
ro 500 metų sukaktį nuo jo 
mirties. Užuomazgą šios di
džiulės šventės padarė mūsų 
trys klebonai: kun. J. Matutis, 
kun. J. Rikteraitis ir kun. J . 
Vilčiauskas. Jie pirmieji susi
rūpino, kad čia būtų gražiai ir 
tikrai pagarbiai prisimintas ir 
paminėtas šv. Kazimieras. 
Praeitų metų pavasarį, nuvy
kę pas Hartfordo arkivyskupą 
John F. Whealon, ne tik gavo 
leidimą kovo 4 d. susirinkti iš
kilmingoms pamaldoms Hart
fordo šv. Juozapo katedroje, 
bet ir pats arkivyskupas pri
žadėjo atnašauti Mišias bei 
pasakyti pamokslą. 

Pirmasis didesnis susirin
kimas buvo sušauktas New 
Britaine, kuriame, be minėtų 
kunigų, dalyvavo dar po kelis 
atstovus iš įvairių vietovių. 
Antrame susirinkime, kuris 
taip pat įvyko New Britaine, 
buvo išrinktas šventei ruošti 
komitetas: Ignas Budrys — 
pirmininkas, Albina Lipčienė 
— sekretorė, Vaiva Vebraitė-
Gust — susirašinėjimų sekre
torė, Viktoras Vaitkus — iž
dininkas, Eug. Žiūrys — 
skelbimų ir reklamos reika
lams. Be jų dar į komitetą įėjo 
kun. V. Cukuras, kun. J. Rik
teraitis, D. ir Alf. Dzikai, muz. 
J. Petkaitis, S. Šatienė, I. 
Bdanger, J. Gurskis, Z. Dres-
liūtė ir visa eilė kitų, kurie dir-
bo.savo kolonijų ribose. I ren
gėjų eiles įstojo šios parapijos 
bei organizacijos: Hartfordo 
Švč. Trejybės klebonas kun. J . 
Matutis, Šv. Andriejaus New 
Britaino klebonas kun. J. Rik-
te»aitis, Ansonijos Šv. Anta-

muz. J. Petkaitis. Dainavo 
Toronto vyrų choras "Aras" 
su dirigentu Vacį. Verikaičiu, 
kuris pradėjo koncertą su gies
me "O šventasis Karalaiti", 
parašytą šiai šventei muz. J. 
Petkaičio. Koncertas baigtas 

no klebonas kun. R. Yuskaus- visų bendrai sudainuota "Lie
k a s , New H a v e n o Šv. tuva brangi". Koncerto metu 

didžiavomės savo šokančiu 
jaunimu, gėrėjomės kanklių 
muzika ir džiaugėmės, kad tu
rime tiek gražių dainų, kurias 
"Aro" choras surinko į tokia 

Kazimiero klebonas kun. A. 
Karalis, Bridgeporto Šv. Jur
gio klebonas prelatas F. 
Pranckus, Waterburio Šv. Juo
zapo klebonas J. Vilčiauskas, 
Putnamo Nekalto Prasidėji- gražią pynę. Ypač džiau-
mo seselės — vyresnioji seselė gėmės, kad salė buvo apypil-
M. Aloyza, Marianapolio mo
kyklos viršininkas kun. V. 
Parulis, Kunigų Vienybė, Lie
tuvių Bendruomenė, vyčiai, 
skautai, ramovėnai ir kt. or
ganizacijos. 

Komiteto buvo sušaukta 
daug susirinkimų, suplanuota 
šventės plati programa, kuri 
buvo reklamuojama per radi-
jos ir televizijos stotis, rašoma 
įvairiuose laikraščiuose ir 
parapijų biuleteniuose. Buvo 
renkamos aukos ir sveikini
mai, kurie buvo patalpinti gra
žiai išleistame leidinyje — 
programoje. Tuo viskuo rūpi
nosi Eug. Žiūrys iš Hartfordo. 
Visam kovo mėnesiui ąauta 
salė Conn. Istorijos muziejuje, 
kurioj vyksta lietuvių liaudies 
paroda. Eksponatais pasirūpi
no ir juos meniškai išstatė S. 
Šatienė iš Providence, R.I. 

Iškilmės prasidėjo koncertu 
šeštadienį, kovo 3 d., 2 vai. 
p.p. Bushnell salėje, kur prog
ramą atliko kanklių vienetas 
iš Clevelando, Ohio, vadovau
jamas Onos Mikulskienės, 
trys tautinių šokių grupės — 
New Yorko "Tryptinis", vado
vaujama J . Matulaitienės, 
New Haveno "Vėtra", vado
vaujama R. Jurkevičiūtės-Mic-
kūnienės, ir Hartfordo "Berže
l i s " , v a d o v a u j a m a D. 
Dzikienės. Tautiniams šo
kiams grojo penkiolikos žmo
nių orkestras, kuriam or-
kestraciją parašė ir dirigavo 

nė. Koncertan suvažiavo apie 
1500 žmonių iš Naujosios Ang
lijos įvairių vietovių. Garbė 
jiems. 

Vakare La Renaissance sa
lėje, E. Windsor, Ct., įvyko i š - _ 
kilmingas banketas, kuriame 
buvo perskaityta daug sveiki
nimų, pasakyta kalbų, pasis
večiuota ir pasilinksminta. Ja
me dalyvavo daugiau kaip 600 
asmenų. 

Svarbiausia ir iškilmingiau
sia minėjimo dalis įvyko sek
madienį 2 vai. p.p. Hartfordo 
Šv. Juozapo katedroje. Didžiu
lė tvarkinga procesija visi žen
gė katedron. Pirmiausia buvo 
nešamos parapijų ir organiza
cijų vėliavos, paskui ėjo kuni
gai, vyskupai ir arkivysku
pas. Sekė seselės, žmonės. Ėjo 
ir ėjo, nesimatė galo. Išsipildė 
rengėjų troškimas — katedra 
buvo pilna. Procesiją tvarkė 
Hartfordo skautai,ramovėnai, 
vadovaujami s. Myk. Banevi
čiaus ir L. Kapesko. 

Iškilmingose Mišiose daly
vavo arkivyskupas John F. 
Whealon, 3 vyskupai — John 
F. Hachett iš Hartfordo, Da-
niel P. Reilly — iš Nonvich, 
Kenneth A. Angeil — iš Pro
vidence, R.I., daug kunigų ir 
seselių vienuolių. Mišias atna
šavo vyskupas John F. 
Hackett. Arkivyskupas John 
F. Whealon, nors dar silpnas 
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K I L I M A I 
Lietuvių prekyba 
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JAV LB Švietiino tarybos pirmininkas J. Kavaliūnas kalbasi -
su lituanistiko- studentais Illinois universitete Chicagoje. 18 
kairės: Vilius I undzila, Liana Vaičiulytė, Leonas Raudis, Jo
nas Kavaliūnas. 

Nuotr. D . Račiūne s 

po neseniai turėtos vėžio ope
racijos (tai buvo jo pirmas 
viešas pasirodymas), dalyva
vo visose Mišiose ir pasakė iš
samų pamokslą. Lietuviškai 
pamokslą pasakė kun. V. Cu
kuras iš Putnamo .Giedojo 
jungtinis Hartfordo, New Bri
taino, Waterburio ir New 
Haveno daugiau kaip 80 žmo
nių choras, vadovaujamas 
muz. J. Petkaičio. Dvi gies
mės buvo atliktos su svečiu 
muz. V. Verikaičiu iš Toronto. 
Iš kiekvienos vietovės buvo 
nešamos aukos. Priekyje žen
gė komiteto pirmininkas Ig
nas Budrys, nešdamas gražų, 
didelį rūpintojėlį, kuris vėliau 
buvo padovanotas arkivysku
pui. 

Pro katedros vitražus veržė
si saulė vaivorykštės spalvo
mis. Širdis dėkojo Dievui už to
kį p i lną ir p r a s m i n g ą 
savaitgalį. Connecticuto lietu
viai susijungė bendram dar
bui ir maldai. Priminė vi
siems kenčiančią tėvynę 
Lietuvą, pagerbė savo šventą
jį Kazimierą, toliau prašyda
mi jo užtarymo ir globos. 

Danguolė Bacevičienė 

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

pas Fishman's! 
Chicagoje pum.ausias ir didžiausias' 
pasirinkimas visg medžiagų, reikalingi; 
sukuti ką nors brangaus ir puošnaus 
Nuotal'.ai ir Pamergėms. 
MŪSŲ plačiam rinkiny yra: Gražių iSsiuvinė 
tų organzŲ ir tinklinių importuotų tį, Italijos. 
Heathcoat s gryno iilko ,.Eng:ish lliuston" 
(taip pat ir Ny'on), Išsiuvinėtos organzos 
importuotos S Šveicarijos ..Looping" 
Klostytos organzos apsiuvimai ..ivory" ir 
balti Daug kitko jskaitant naujausias 
medžiagas matomas vestuviniuose 
žurnaluose 

" S*tce19C3 ^ 
1101 S.DESPLAINESST..CHICAOO 

<at Roosevelt R<J, Vi BlK. 
east o* the Dan Ryan Expy.) 

A M P L E F R E E P A R K I N G 

922-7250 
HOURS: Tues-Sat 9-5:30; 
Sun 9:3C-5. Closed Mon 
MasterCard & VISA vveicome 

ooooooooooooooooooocoooooo 
M. A. Š I M K U S 

INCOME TAX SERVICE 
NOTARY PUBLIC 

4258 S. Maplewood — TeL 254-7450 
Taip pat daromi Vertimai, Giminių 
iškvietimai, pildomi Pilietybės prašy
mai ir kitokie blankai. 
•O00©<>©00<>0<>0000<>0<><>0<>0<>0<><> 

I E Š K O P I R K T I 

IEŠKOME PIRKTO 1 ar 2-jų butų na
mą Marquette Parke, netoli bažny
čios. Pasiūlymus skambint po 6 vai. 
vakaro telef. 476-0955. 

R E A L E S T A T E 

xx>c oooooooooooooc oooooooot 
10 20 — 50% pigiau mokėsite už 
apdraudę, nuo ugnies Ir automobilio 
pas mus. 

FRANK Z A P O L I S 
TeL GA 4-8654 

3208% W. 95th Street 
x>oooooooooooooooooooooooo< 

M O V I N G 
SER£NAS perkrausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir ii toli miesto leidimai ir 
pilna apdrauda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

TeL — WA 3-8063 
. • M l l t < « > M > H t M M M M I M 
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TELEVIZ IJOS 
Spalvotos Ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

M I G L I N A S T V 
2346 W. 69 St, teL 776-1486 
> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < X > 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < 

Atdari apžiūrėjimui sekmadieni 
nuo 1 iki 4 vai. popiet 

3607 W. 58 Piace — Naujas bungalo. 
5543 W. 62 Street — 2-jų butų mur. 
5701 S. Archer — 2 butų mūrinis 
3614 W. 84 St. — 3-jų mieg. mūrinis 
6113 S. Archer — CoodO 
5057 S. KUOK — Naujas 3 butų 
6740 W. 63 St. — Naujas 3-jų butų, 

po 3 mieg. 1% 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 butų 
No. 80f — Vieta mamai. 1% aukšto 
marinis. 20 m. senumo. 3 miegami, 
1V2 vonios pirmam aukšte, 3-jų kamb. 
butas virSuj. Archer ir Oak Park Ave. 
Skambinkite dabar. 
No. 814 — Naujas 3-jų butų. Archer 

ir Kenneth. 
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 įvertini
mui ir greitam pardavimui skambinkit 

CBRIEN FAMILY REALTY 
TeL — 434-7100 

ooooooooocoooooooooooooooo 

PAULIAUS JONO II KALBA 
— 
. , . . Prisimename Lietuvos vys-

(Atkelta iš 6 psl.) k u p u s k u n i g U 8 seminaristus, 
O. Bažnyčia. Taip artima ir Dievui pasiaukojusias sielas, 

kartu taip toli, esi brangi vi- jaunimą, kurio ypatingas Glo-
soms visuotinos katalikų Baž
nyčios bendrijoms. Ir yra 
brangi ta Tauta, kuri savyje 
išlaiko taip tvirtai šventojo 
Kazimiero relikvijas ir dvasi
nį paveldėjimą. 

Klaupdamiesi prieš švento
jo Kazimiero relikvijas atsida
vimo dvasioje kreipiamės į 
V i ln i aus Auš ros V a r t ų 
Gailestingumo Motiną ir, susi
vieniję su jumis, šaukiame su 
tuo pačiu susirūpinimu, su ta 
pačia viltimi ir su ta pačia 
meile, kokia degė jums švento 
Kazimiero širdyje: 

Mūsų Viltie, sveika! 
Į Tave šaukiamės! 
Tavo globon bėgame, 

Gailestingumo Motina! 
Užbaiga Šventojo Tėvo skai

tyta lietuviškai 
Brangūs brol iai ir 

sesės l ietuviai, 
Baigdamas noriu prabilti į 

jus. tiek čia susirinkusius, tiek 
Lietuvoje esančius, jūsų gim
tąja kalba. 

Mes čia, katalikybės centre 
— Romoje, minėdami švento
jo Kazimiero mirties penkių 
šimtų metų sukaktį, dvasioje 
nusikeliame prie Lietuvos Glo
bėjo karsto Vilniuje. Prieš mū
sų akis iškyla šventasis jau
nuolis maldos, skaistumo, iš 
meilės plaukiančių darbų, 
Kristaus Evangelijos liudiji
mo ir ypatingos meilės Mari
jai pavyzdys. Jis yra Dievo do
vana visai Bažnyčiai, bet 
ypatingai tautai, su kuria jis 
yra suaugęs, kur gyvas jo 
šventas palikimas. 

— { Romos Bažnyčios mal
das mes įjungiame Lietuvos 
Bažnyčią, visą mūsų širdžiai 
mylimą tautą, per amžius ti
lt ėjimo vienybe ištikimą A pas 
:alų sostui. 

bėjas yra šventasis Kazime-
ras. Meilėje jungiamės su vi
sais broliais ir seserimis 
tėvynėje, ypač su tais, kurie 
kenčia dėl tikėjimo, prašyda
mi Dievą, kad visi išliktų išti
kimi Kristui. 

Prie Aušros Vartų Gailes
tingumo Motinos kojų sudeda
me Lie tuvos B a ž n y č i o s 
džiaugsmus ir kančias, o taip 
pat savo meilę ir viltį: 

Marija, Marija, 
skaisčiausia lelija, 

Tu švieti aukštai danguje. 
Palengvink vergiją, 

pagelbėk žmonijai... 
Nes viską pas Dievą gali. 

rnoMAS vv 
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{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandelių. 

COSMOS PARCELS EXPRFSS 
2001 W. 88 Ct, Chlcago, IL 60829 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
TeL 925-2737 

Vytautas Valantinas 

•frTimLTJT 

•Ptfrttlft, liL-IHS* I 
ASttClATM 

• M£Mt£ft,ST.ftff»f 
Mornbar 

St. Rita Holy Name 

'A lifclono resi<įoot of 4V\e 
MaroureHe rark Community 

"... concerned wi*r> our t 
nei3P»borKood saf«fY and s+obi|»*y» 

' MURPHY \% a maf\ Who 
ho^es-Hy cores aboiir 
our comrmjrii+y 

M.MAHeriS 

A. V I L I M A S 
MOVING 

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5996 
• • • • • » M > > M M « « H M M M M 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

NEDAS, 4059 Archer Avenue 
Chlcago, IL 60632. Tel. 927-5980 

PUIKUS PIRKINYS — $79,900 
Liuksusinis 2-jų butų po 6 kambarių 
mūr. namas. Ir vienas kambarys ir 
vonia rūsy. 2 maš. naujas garažas. 
Naujas centr. apšild. 59-tos ir Kedzie 
apyl. Skambinti po 5 vai. vakaro 
(angliškai) tel. 981-1911. 

BY OWNER 
Garfldd RIdge — Apyl. Archer Ir 
Harlem Ave. Savininkas parduoda me
dinį namą giminingom šeimom gyven
ti: 6 kamb. apačioj ir 4 kamb. butas 
viršuj. Karštu vand. apšild. Du mal
koms kūrianami židiniai. Kilimai nuo 
sienos iki sienos. Pusryčiams barai. 
Spintelės virtuvėse. Du 2-jų maš. ga
ražai. 90 p. pločio sklypas. Susitari
mui apžiūrėti skambinkite po 7:30 
vai. vak. (angliškai) teL 580-2362. 

IŠRINKIME LIETUVĮ JONĄ TALANDĮ! 

^©^OOOOOOOOOOOO-OOOO-O-OOOOOO-

MASTER PLUMBING 
Ucensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte-
tės. Karšto vandens tankai. Flood 
control. Užsikimšę vamzdžiai išvalo
mi elektra. Palikite pavardę ir telefo
ną — lietuviškai. 
SERAPINAS — TeL 636-2960 

>00<>00000©<K>000<>0<>0<><>00<X><>< 

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PKE. — 
GERIAUSIA VIETA LIETUVIAMS. 

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

3-jų butų marinis. Garažas. 
gus. 

Nebran-

Šv. Kazimiero 500 metų mirties 
sukakties proga lietuvių jauni
mas popiežiui Jonui Pauliui II at
nešė aukas iškilmingų Midių me
tu Šv. Petro bazilikoje Romoje. Jų 
tarpe buvo šventajam Tėvui skir
ta Lietuvos tikinčiųjų dovana — 
17.5 cm. aukščio gabalas gintaro, 
drauge buvo atneštas slaptos vie
nuolės gintarinis rožančius ir "Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios Kroni
ka". 

Nuotr. L. Tamoša ič io 

Metropolitan Sanitary District 
Commissioner tinkamiausias kandi
datas ir pareigoms geriausiai pasi
ruošęs profesionalas yra 

JONAS TALANDIS 

Visi balsuokime 
pirminiuose rinkimuose. 

Balsuokime už Joną Talandj respublikonų sąraše. 
Rinkiminis komitetas 

PACKAGE EtPRESS AGENCY 
MARIJA XORF.TJUE>e 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
LAba.1 pafeidaujftir.os gtvos rOSlea pre-
ktm. Maistaa 15 Europos sandelių. 

2808 W. «9 Si, Chlcago, IL «M2t 
TeL — 925-2787 

SOPHIE BARČUS 
KAIMO iEIMOS VALANDOS 

Lietuvių kalba šeštadieniais ir sek 
madJaniaii nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Stotis WOPA 1490 AM 
TransUojam ii nuosavos studijos Mar-
ųuette Pk.. vedėja Aldona Daukus. 

7189 S. Maplewor i Averso* 
Chtcafo, DL. 60829 

TeL 778-154S 

V A L O M E 
KILIMUS IR BAIJDLS 

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

TeL - RE 7-5168 

Didelis gražiai {rengtas bungalo. Pui
ku didelei Seimai. 

SIMAITIS R E A L T Y 
Insurance — Income Tax 

2951 W. 68rd Street 
Tel. 436-7878 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilIHHIIIII 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Draudimas — Valdymas 

Namų pirkimas — Pardavimas 

INCOME TAX 
Notarfatas — Vertimas 

BELL REALTY 
J . BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzie Ave, — 778-9283 
MIHHIHUHMMIlMHIIIIIIIIIIIItlIlIlMIMimil 

GRAŽUS "RANCH" NAMAS 
Giminingom šeimom gyventi — 

"bonus" butukas arba "den". 3 mieg., 
2 pilnos vonios, 2>/4 maS. aluminijaus 
garažas. Arti 61-os ir Washtenaw. 
Kilimai, reikmenys ir daug, daug prie
dų. 20 m. senumo. 
WENDT REALTY — 779-7800 

Perskaitė "Drangą" duokite 

kitiems pasiskaityti. 



rodymus Amerikos visuome
nei kad mūsų tėvai, išrauti iš 
tėvynės, ir negali grįžti į tokią 
nepriklausomą Lietuvą, kurio
je užaugo. 

Kai mes, vytiečiai, susiren
kam sekmadienio vakarais tau
tinių šokių repeticijai atvyks-
tam ne vien mankštintis ar sma
giam pabenravimui. Repeticijo
se juntame, kaip tarpusavy po-
truputį didėja mūsų meilė Lie
tuvai ir jos šokiui, ir vis stip
riau juntam savo pareigą tęsti 
mūsų liaudies meno šaką — 
tautinį šokį, pasąmonėje atsi
mindami, kad šiuo metu Lie
tuva su savo turtinga istorija 
ir papročiais, yra stipriai slo
pinama. Kultūra — tai yra 
tautos veidas, kuris skiriasi 
nuo kitų tautų. Norime, kad 

Vytauto Didžiojo šaulių rinktinės tautinių šokių grupė „Vytis'" 

MYLIME LIETUVĄ IR JOS ŠOKĮ! 
Pilnu entuziazmu ruošia

mės Pavasario Tryptiniui, ren
giamam Jaunimo centro salė
je balandžio 8 d., kuriame 
dalyvaus septynios Chicagos 
liet. tautinių šokių grupės. 
Taip pat sukaupiam jėgas ir 
mūsų grupės metiniam pasi
rodymui, kuris įvyks gegužės 6 
d., sekmadienio popietę, Jau
nimo centro didžiojoje salėje. 
Laukiame septintosios tauti
nių šokių šventės Clevelande, 
kada vėl susibursime su kitu 
lietuvišku jaunimu ir kartu at
liksime šokius masiniu mas
tu. Mes mėgstame pasirodyti, 
ir važiuojame prisidėti prie 

įvairių programų Chicagoje ir 
kitur, kur tik mus kviečia. Va
sario 19 d. džiaugėmės švęs
dami Nepriklausomybės šven
tę k a r t u su Rockfordo 
lietuviais. O kovo 4 d. aplan
kėme Šv. Jurgio parapiją 
Bridgeporte, pašokdami jų 
ruošiamajame šv. Kazimiero 
500 metų nuo jo mirties minė
jime. Mėgstame pasirodyti, 
nes mėgstame šokti, bet, svar
biausiai, mylime Lietuvą, iš 
kur tie šokiai kilo, tai džiau
giamės, kai esame pakviesti 
pašokti ne tik čia apylinkėje, 
bet ir toliau. Gyvendami, kaip 
Amerikos jauni piliečiai, jau

čiamės sąmoningai įvertinę tą 
brangią laisvę, kurios kitaip 
neįvertintume, jeigu mes netu
rėtumėm giminingų ryšių su 
nors komunistų pavergtu kraš
tu. Kadangi mūsų Šaknys yra 
Lietuvoje, tai ir domimės, kas 
ten vyksta, per jų slaptai išlei
džiamą pogrindinę spaudą. 
Tai žinome, kas yra nelaisvė ir 
okupanto pavergimas daug ge
riau, negu tie amerikiečiai, ku
rių šaknys yra šiame krašte. 
Tuo labiau mylime Ameriką, 
kurioje gyvename, kaip laisvi 
žmonės. Norėdami palaikyti 
tą laisvę, duodame suprasti ir 
amerikiečiams per mūsų pasi-

LIETUVIAI FLORIDOJE 

Pompano Beach, Fla. 

VASARIO 16 
ŠVENTĖ 

Lietuvos Nepriklausomybės 
šventę — Vasario 16 LB Auk
sinio Kranto apylinkės lietu
viai iškilmingai paminėjo per 
dvi dienas. Vasario 12 d. 4 vai. 
p.p. St. Coleman parapijos 
bažnyčioje kun. V. Pikturna 
aukojo šv. Mišias ir pasakė 
Nepriklausomybės paskelbi
mo šventei pritaikytą pa
mokslą. Gausus būrys lietu
vių meldėsi ir sutartinai 
giedojo gražias lietuviškas 
giesmes. Po šv. Mišių buvo su
giedotas Tautos himnas. Po 
pamaldų parapijos salėje vy
ko bendra kavutė, kurią pa
rengė apylinkės ponios. 

Vasario 15 d. 12 vai. Im-
perial House Restorane, Pom
pano Beach, Fla., prasidėjo 
oficialioji Vasario šešiolikto
sios minėjimo programa. Ati
darymo žodį tarė LB apylin
k ė s p i r m i n k ė d r . E . 
Balčiūnienė. Susikaupimo mi
nutėje buvo pagerbti žuvusieji 
kovotojai dėl Lietuvos laisvės. 
Invokaciją sukalbėjo kun. V. 
Pikturna. Metropolitan operos 
solistas Algis Brazis, visiems 
dalyviams pritariant, sugie
dojo JAV ir Lietuvos himnus. 
Akompanavo Connie Grigu-
tis. Toliau apylinkės pir
mininkas pakvietė inž. Praną 
Urbutį pristatyti pagrindinį 
Šiai šventei kalbėtoją Paulių 
Leoną. Prelegentas jautrioje 
8avo kalboje gražiai nušvietė 
nepriklausomos Lietuvos vals
tybės gyvenimą ir jo žydėjimo 
laibus. Metė gilų žvilgsnį į 
garbingą Lietuvos praeitį, iš
ryškino dviejų okupacijų ne
laimes ir sunkius mūsų tėvy
nei laikus. Priminė sunkias 
kovas dėl laisvės mūsų sa
vanorių ir partizanų. Kvietė 
visus vieningai dirbti Lietu

vos laisvinimo darbą. Nenus
toti vilties. Lietuvos okupa
c i ja b a i g s i s . O k u p a n t ų 
buvimas Lietuvoje yra nepri
pažintas JAV ir viso demo
kratinio pasaulio. Mūsų viltys 
ir mūsų darbas: laisva, nepri
klausoma, galinga didžioji 
mūsų tėvynė Lietuva. 

Pilna salė dalyvių prelegen
to kalbą sveikino ir šiltai suti
ko ilgais plojimais. Apylinkės 
pirmininkas Pauliui Leonui 
nuoširdžiai padėkojo už gra
žią paskaitą ir pakvietė jauni
mo atstovą Birutį perskaityti 
rezoliucijas. Floridos Guber
natorius Graham Vasario 
šešioliktąją paskelbė Lie
tuvos diena Floridoje. 

Toliau pirmininkas pakvie
tė visus šventės dalyvius 
bendrų pietų. O malonus oras 
ir graži šventės nuotaika nuo
latinius Floridos gyventojus ir 
atostogaujančius gražiai jun
gė į šios brangios šventes kil
numą, įvyko graži ir maloni 
staigmena, kai apylinkės pir
mininkas pakvietė Metropoli
tan operos solistą Algirdą Bra
zį atlikti meninę programos 

A . f A . ADOLFUI JUODKAI 
mirus, dukterį Emiliję Valantiniene ir 
visą šeimą atsiskyrimo skausme giliai 
užjaučia ir kartu liūdi 

KRIKŠTO SŪNUS ANDRIUS 
JANINA, BRONIUS ir IRENA RACEVICIAI 

A . f A. ADOLFUI JUODKAI mirus, 
jo žmoną Oną, dukrą Milę su vyru Vytau
tu Valantinu ir sūnų Vytą nuoširdžiai už
jaučiame ir kartu liūdime. 

PATRICK. IRENA ir NIKOLE KEANE 
ALGIS ir BIRUTE VAUUKA1CIA1 

Lietuvos veidas vis reikštųsi ir 
vis gražėtų, kad nebūtų lei
džiamas pridengti komunistų 
raudona vėliava. Kol kiekvie
nos mūsų pasaulio kultūros 
veidas bus apdengiamas ar iš
kreipiamas, tol eis žemyn žmo
nių lygis ir gyvenimo laimė, 
kuri tik randasi kultūros lais 
voje ir doroje išraiškoje. Va ir 
vardas "Vytis" — savo šokiu 
giname tėvynę nuo pražūties. 
Šokdami užlaikome tautinį šo
kį išeivijoje, užjausdami Lie
tuvos dabartinius skausmus. 
Tas jautrumas suriša visus šo
kėjus mūsų grupėje. 

Artimoje ateityje girdėsite 
daugiau žinių iš Vyt. Didž. 
šaulių rinktinės t. š. grupės 
"Vytis". 

Nida Misiulytė 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1984 m. kovo mėn. 15 d. 

dalį. Na, ir buvo tikrai gražu! 
Mūsų mielas solistas nepap
rastai gražiai ir maloniai nu
teikė visus dalyvius užtrauk-
d a m a s " K u r b a k ū ž ė 
samanota", "Dul — dul dūde
lė" — Vanagaičio, "Stasys" — 
Vanagaičio ir ariją iš "Kor-
nevilio Varpų". Kažkas iš pub
likos pasakė — daugiau mums 
reiktų tokių švenčių... Pro
gramos pabaigoje dailiojo žo
džio poselėtojas ir autorius 
Pranas Urbutis (pranas daina 
-banas) padeklamavo savo 
kūrybos porą eilėraščių: "Mū
sų 2emė" ir "Sodybos". Eilė
raščiai paimti iš spaudai ren
giamos knygos "Žydinčios 
Liepos". Meninė programos 
dalis, atlikta sol. Algirdo Bra
zio ir autoriaus Pr. Urbučio, 
buvo maloniai sutikta šventės 
dalyvių gausiais plojimais. 

Lietuvos laisvinimui aukų 
buvo surinkta 1500 dol. su 
kaupu. Pora aukotojų paauko
jo stambias sumas ir prašė 
pavardžių neskelbti. 

LB apylinkės pirmininkas 
Nepriklausomybės šventės da
lyviams, programos atlikė
jams ir visiems vienu ar kitu 
būdu talkinusiems šį istorinį 
įvykį paminėti nuoširdžiai dė
kojo. 

Pranas Skardūnas 

E M I L Y V . S N U K S T 
BARTKUTĖ 

Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė kovo 12 d.. 1984 m., i vai. popiet, sulaukusi 69 m. amž. 
Gimė Chicago, Illinois. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnūs Joseph A., marti Florence, 

ir Douglas P., marti Penny, 2 anūkai Shawna ir Nathan, teta Stel-
la Tenukas, pusseserė Adeline Tenukas, kiti giminės ir draugai. 

VeUonė buvo našlė a. a. Joseph M. Snukst, ir duktė a. a. Emily 
Pralgauskienes. 

Priklausė Dariaus-Girėno American Legiono Moterų vienetui. 
Kūnas bus pašarvotas trečiadienį ir ketvirtadienį nuo 2 iki 9 

valandos vakaro Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 Street. 
Laidotuvės įvyks penktadienį, kovo 1S d. IS koplyčios 9 vai. 

ryto bus atlydėta į Svč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nuiydėta į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

- Nuliūdę: SCNŪS, MARČIOS IR ANŪKAI 
Laidotuvių direkt Donald A Petkus — Tel. 476-2345. 

~ A. f A. 
NATALIJAI BUJTAVIČIENEI 

mirus, jos seserį DANA VENGRIENĘ sų vyru 
ANTANU ir visus GIMINES nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime. 

BIRZĖNŲ KLUBO 
VALDYBA IR NARIAI 

A. f A. MARIJAI LIŠKŪNIENEI 
mirus, jos sūnui Albertui ir jo šeimai ir 
visiems giminėms nuoširdžią užuojautą 
reiškia 

"NERIS" SPORTO KLUBAS 

Mokytojui 

A, f A. JUOZUI ŽEMAIČIUI mirus, 
jo žmoną ADELE, sūnų DONATĄ, dukrą REGINĄ, jų 
GIMINES ir ARTIMUOSIUS Amerikoje ir Lietuvoje 
nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi 

BRIGHTON PARKO LIETUVIŲ 
NAMŲ SAVININKŲ DRAUGIJOS 
VALDYBA ir NARIAI 

Mylimam tėvui 

A. f A. ADOLFUI JUODKAI mirus, 
žmona: ONAI, sūnui VYTAUTUI, dukrai EMI
LIJAI ir žentui VYTAUTUI VALANTLNAMS 
bei broliui PRANUI ir jo ŠEIMAI reiškiame nuo
širdžia užuojautą. 

VENA IR ALEKSAS LAURAIČIAI 

A. f A. ADOLFUI JUODKAI mirus, 
žmonai Onai, dukrai Emilijai ir žentui 
Vytautui Valantinams bei sūnui Vytau
tui didžio skausmo valandose reiškiu gi
lia užuojautą. 

Brangiai motinai 

K JL 
ONAI PRUNSKIENEI mirus, 

dukteris dr. Onutę Garūniene su šeima, 
Aneliute Prunskyte, sūnus kun. Juoze ir 
Jonę su žmona Vanda ir marčię dr. Ai
binę Prunskiene su šeima giliai užjau
čiame. 

NASTĖ IR KAZYS KULIAI 

BRONĖ IR VYTAS PAULI Al 

A. 4- A. 
Inž. NAPOLEONUI MIŠKINIUI 

mirus, žmonę dr. Martyną Miškinie
ne, dukrę Danute ir sūnų Kęstutį su 
šeimomis labai nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime. • 

DR. OTONAS ir VANDA VAITAI 
KĘSTUTIS ir IZOLDA ČERNIAI 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI . 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAlMiD 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. Califomia Avenue 
I 

Telefonai LA 3-0440 ir LA 3 Q852*'1 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

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

Tel. — 974-4410 

MALVINA VELECKIENĖ 

V A S A I T I S - B U T K U S 
Laidotuvių Direktoriai 

1446 South 50 Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 6 5 2 - 1 0 0 3 



DRAUGAIS, ketvirtadienis, iy»4 m. KOVO men. xo o. 

X Stanley Balzakas, jr., į sa-
. Į vo muziejaus pravedamus sim

poziumus šį kovo 18 dienos sek
madienį, 5 vai. popiet pasikvie
tė JAV kongresmeną Williams 
O. Lipinski, kad tas pašnekėtų 
apie Chicagos demokratų parti
jos vidaus sąrangą. Kas ten 
dedasi? Kaip ji keičiasi? Pa
skaita bus 4012 Archer Ave. 
Įėjimas laisvas. Prieš progra
mą — lietuviški užkandžiai 4:30 
vai. p. p. 

X Prof. dr. Vytautas Vardys 
su žmona Nijole ir pora vaikų iš 
Norman, Okla, yra atvykę į 
Chicagą aplankyti savo dukters 
Elzytės, uošves M. Rimkienės ir 
kitų giminių, Dr. V. Vardys jau Dainuojančios žemaitės", 
buvo aplankyti savo motinos, į vadovaujamos muz. K. Skaisgi 
gyvenančias Kenoshoje, Wisc. ri0) atliks programą Jurgio Ja

ną M. Rimkienę Berwyr.. TU Ža
da Chicagoje pabūti iki šešta
dienio. 

X Elena. Rūkienė, mūsų of
seto rinkėja, išvykusi aplanky
ti savo sesers Marijos Andriu-
šienės šeimos Australijoje, lai
mingai ten nuskrido ir atsiun
tė sveikinimus savo visiems ben
dradarbiams "Draugo" redakci
joje, administracijoje ir spaus
tuvėje. Ji rašo. kad šiuo metu 
Australijoj yra vasara, viskas 
žaliuoja ir žydi. 

X Silvija ir inž. Leonas Rad
vilai, gyveną Oak Lawn, UI., 

Jie yra apsistoję pas savo moti•• Į „ūsaičio išleistuvėse, kurios ren
giamos kovo 17 d. 7:30 vai. vak. 
Jaunimo centro kavinėje. Bus ir 
vaišės. Visi kviečiami. 

X Dr. Lina Kriaučiunaitė-
Thorp, Ulinois universiteto odon
tologijos mokyklos lektorė, kal
bės tema "Žvilgsnis į naujas me
džiagas odontologijos srityje" 
gegužės 20 d. 1:30 vai. p. p. Atei
tininkų namuose Lemonte. 

x Jonas Talandis Balfo rėmė
jas, kandidatas į Sanitary Dis-
triktą, Pietvakarių Balfo 57 sk. 
susirinkime kovo 23 d, 7 vai 
vak. dr. Adolfo ir Algės Šležų 
namuose, Flossmoor, UI., padą-

iŠ ARTI IR TOLI 

Dainavos ansamblis muz. Stepo Sodeikos minėjime Jau-? no centre kovo 11 d. Priekyje stovi iš kairės: sol. Jonas 
Vaznelis, sol. Dana Stankaitytė, akompaniatorius muz. Marigirdas Motekaitis ir painavos ansamblio dirigentė muz 
Audrone Gaižiūnienė. Nuotr. V. A Račkausko 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

džiaugiasi vasario 27 d. sušilau- j r y s pranešimą. Kokios galimy 
kę pirmojo sūnelio Dariaus Leo- Į bes yra, kad šį rudenį lietuvis 

būtų išrinktas į JAV kongresą 
ir kitus žymius postus. Visi 
Balfo nariai kviečiami susirinki
me dalyvauti. 

X šv. Kryžiaus ligoninėj an-

no IV. Abi močiutės ir giminės 
taip pat džiaugiasi naujagimiu. 

X Alida Vitaitė, Zita Dubaus 
kaitė ir Vytenis Kirvelaitis at
liks meninę programą kovo 25 d. 
1 vai. p. p. Jaunimo centro kavi- j tradienį, kovo 20 d., 7-9 vai. vak 
nėję minint spaudos atgavimo į bus aiškinamas dietinio maisto, 
80 metų sukaktį. Prelegentas į kuriame yra mažai druskos, 
Bronius Kviklys, o mok. Juozas! naudingumas ir jo naudojimas. 
Plačas bus apdovanotas premi-' Dietos specialistė Joanna Ko
ja už veiklą švietimo srityje. Po j zuch aiškins pavojus ir naudin-
to bus kavutė. Viskas užsibaigs Į gumą, susilaikant nuo druskos, 
per valandą ir 15 minučių. Kvie- j Registruotis reikia tel. 471-5656 
čiama lietuviškoji visuomenė J tarp S vai. ryto ir 4:30 vai. p. p. 
gausiai dalyvauti. y K a M a r | n ė ^ ^ ^ 

X Vyskupas Antanas Deks- J ninku namuose su Danute Au-
nys, Vakarų Europos lietuvių į giene iš balandžio 8-tos dienos 
vyskupas, stambesne auka parė-' perkeliama į balandžio 15 d. 2:30 
mė lietuvių dailiojo meno insti- j vai. p. p. 
tūtą — Lietuvių fondo padalinį, I 
tapdamas instituto mecenatu ir j x S*38*8 Kozeniauskas, Phi-
tuo pačiu paremdamas lietuvis-1 la<felpnia, P*-, pratęsdamas pre-
ką meną į numeratą, atsiuntė 10 dol. už 

: kalėdines korteles, kalendorių ir 
X "Laiško BetaiviamsM žurna- j 25 dol. savos spaudos paramai, 

lo premijų įteikimas už specialia j st. Kozeniauską skelbiame gar-
tema parašytus rašinius bus šį ; bės prenumeratorium o už mie-

JAUNLJJC DAILININKIŲ 
PARODA ATEITININKŲ 

NAMUOSE 
Sekmadienį, kovo 11 d, Atei

tininkų namuose, Lemonte, I1L, 
buvo atidaryta penkių jaunų 
dailininkių paroda. Parodoje po 

15—7 kūrinius išstatė: Daina 
j 2emliauskaitė-Juozevičienė, Dai
va Karužaitė<TOgoia, Jonė Ka-

I ružaitė, Rūta Končiūtė ir Kristi-
I na Kotovaitė. Matėme anglies, 
j akvarelės, lino raižinių, mono-
print, akrilės, aliejaus, rašalo, 
keramikos ir "Quilt" darbus. 

Kultūrinių popiečių programo
mis antininkų namuose rūpina
si poetė Julija švabaitė-Gylienė 
ir dr. Danutė Saliklytė. Popietę 
atidarė J. Gylienė, supažindin
dama su kiekviena dailininke, 
trumpai peržvelgdama jų nueitą 
kelią meno srityje, jų interesus 
ir ateities siekius. Plačiau apie 
mena ir čia su savo kūriniais 
dalyvaujančių dailininkių darbų 
apžvalgą bei kryptį aptarė Vik
torija Kašubaitė-Matranga, bai-

sekmadienį, kovo 18 d. Jėzuitų 
koplyčioje 3 vai. p. p. bus pamal 
dos, o 4 vai. Jaunimo centro sa 

lą auką tariame nuoširdų ačiū. 
X Anthony Tomkus, North 

lėje bus premijų įteikimas, aka-jBrookfield, Mass., kartu su pre-
deminė ir meninė programa ir 
vakarienė. Visi kviečiami daly-

numeratos mokesčiu atsiuntė ir 
20 dol. auką. A Tomkų skelbia-

vauti ir pasidžiaugti rašytojais, • m e S a r b ė s prenumeratorium o 
rašančiais straipsnius šiam ž u r - ! ^ V*™™* dienraščiui labai 
nalui. •ač iG-

x Dr. Teresė Prunskvtė-Kaz- j x *• B**vičkis, Toronto, Ka 
lauskienė, vaikų ligų specialis-!n a d a ' suprasdamas nelengvą lie
tė, skaitys paskaita apie vaikų ' Aviškos spaudos padėtį, kartu 
skiepus ir greitą jų susirgimą >su Prenumeratos čekiu atsiuntė 
šį sekmadienį, kovo 18 d., 1:30 i i r JJ d o 1 a u k a * J- Bacevičių 
vai. p. p. Ateitininkų namuose įskelbiame garbės prenumerato-
Lemonte. gios naudingos pas-i " ^ ° ** Paramą tariame 
kaitos kviečiami pasiklausyti i nu°širdų ačiū. 
visi lietuviai, ypač jauni tėvai, j x Vyturtas V. šeštokas, Los 
Mažamečiams vaikams saugoti Į Angeles. Cal., vertindamas fietu-
yra paprašyta mergaitė, kad tė-1 viškos spaudos reikšmę išeivijo-
vai laisvai galėtų dalyvauti pas 
kaitoje. 

x A. a. Jono Jasaičio trejų 

je, atsiuntė 25 dol. dienraščio 
stiprinimui ir kartu pratęsė jo 
prenumeratą. Vyt. V. šeštoką 

metų mirties proga bus atnašati- sĮ^iame^ garbės prenumerato-
jamos šv. Mišios už jo sielą kovo 
18 d., sekmadienį, 10:15 vai. ryto 
T. Jėzuitų koplyčioje. Gimines, 
draugus, pažįstamus prašome 
prisiminti Joną maldose. 

Šeima 
fpr.). 

K NAMAMS PIRKTI PA 
SKOLOS doyiMrr*m mulai* mė
nesiniais įmokėjimai» ir priei-
aamaii nuošimčiai* Kreipkitės 
į Mutual Federal S&vings. 2212 
Weat Cermak Road — Telef. 
VI 7-7747. (ak.) 
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rium, o už auką labai ačiū. 
X Inž. Kostas Dočkus, Cice

ro. 111., visuomenininkas, įvairių 
lietuviškų organizacijų energin
gas darbuotojas bei jų rėmėjas, 
mūsų garbes prenumeratorius, 
pratęsdamas "Draugo" prenu
meratą, atsiuntė ir 25 dol. jo 
paramai. Inž. K. Dočkų ir to
liau laikome garbės prenumera
torium, o už nuolatinę paramą 
labai ačiū. 

X Vytautą* Kaveckas, Chica 
go, UI., P. Petrėnas. Sudbury, 
Ont., Kanada, Algimantas Poce-
vičius, Omaha, Nebr., Marcelė 
Bendoraitia, Chicago, BĮ., Petras 
Milašius, Cleveland, Ohio, Zig
mas Budelskis, Schiller Park, 
BĮ., V. Dagas, Omaha, Nebr., 
Antanas Girginas, Grand Ra-
pids, Mich., atsiuntė po 10 doi. 
už kalėdines korteles, kalendorių 
ar auką dienraščiui. Labai ačiū. 

x Po 5 dol. atsiuntė aukų: V. 
Kontrimas, dr. J . Kudirka, 
Frank Šlyteris, Ramutė Berg-
strom, B. Morkūnas, A Atutis, 
P. Paškauskas, R Sakas, Anna 
Rutkus, Vyt Namikas. Kostas 
Burba, Ben. Serapinas, Bruno 
Michels, J. Radas, Leonas Bur-
levičius-Burlis, W. Hoffman, V. 
Kolis, J. PetuŠka, B. Paulionis, 
P. Paškevičius, Ant Jasys, Ona 
Malko. Visiems labai ačiū. 

X Po 5 dol. atsiuntė aukų: 
į V. F . Belą jus, A. gvalbonas. 
įElz. Miksas, R. Duoba, A. Stu-
ronas, J. Lukas, Uršulė Skrebu-
tėnas, B. P. Tarutis, J. Rauli-
naitis, Alf. Gerčys, Vyto Pet-

Jrauskas, A Z. Styga, Ona Ple-
i naitis, F. Ignaitienė, Aloyzas Ru-
įdzitas, VI. Simutis, Bruno Ja-
Į sevičhis. Labai ačiū. 
| 

X Prel. dr. i. Tadarauskas, 
Toronto, Kanada, mūsų garbės 
prenumeratorius, nuoširdus rė-

j mėjas, pratęsė prenumeratą su 
visa šimtine. Prel. dr. J. Tada-
rauską ir toliau laikome gar
bės prenumeratorium, o už mie
lą ir nuolatinę paramą tariame 
nuoširdžią padėką leidėjų ir ad
ministracijos vardu. 

x Vytas Arnanskas, Omaha, 
Nebraska, atsiuntė 25 dol. 
"Draugo" stiprinimui ir pratęsė 

j prenumeratą už 1984 metus. 
Vyt Amauską skelbiame garbės 

j prenumeratorium, o už auką ir 
! vertinimą lietuviško žodžio nuo-' 
į širdus ačiū. 

x Dr. Ramūnas Kondrata*. 
j Springfield, Virgin ia, artimas . 
; mūsų bendradarbis, atsiuntė už > 
knygas 937 dol. ir dar daugiau 
jų užsisakė. Ačiū. 

x Henrika* Bojahs, Kalifor-
nijos lietuvių radijo klubo koor
dinatorius, atsiuntė 25 dol. auką 
už "Draugo" gerą informaciją. 
Labai dėkojame. 

X Juozas Karazija, Chicago, 
BĮ., Alf. ir S. Petravičiai, Mia-
mi Beach, Fla.. atsiuntė po 15 
dol. už kalėdines korteles ir ka
lendorių. Labai ačiū. 

gusi meno ir architektūros stu
dijas. Viktorija jau pažįstama 
mums iš jos straipsnių apie me
ną mūsų spaudoje. 

Popietę dar paįvairino Daiva 
Karužaitė. paskaitydama kelis 
savo kūrybos eilėraščius. Džiau
giamės, kad jos eilėraščių rin
kinys netrukus pasirodys lietu
viškų knygų rinkoje. 

Gausiai atsilankę svečiai bu
vo pavaišinti ir galėjo maloniai 
pabendrauti. 

Ši paroda tai puikus pavyz
dys, kaip galima Jaunimą įtrauk
ti į lietuvišką veiklą ir su juo 
bendrauti. Reikia tik sudaryti 
sąlygas pasireikšti jų mėgiamo
je srityje a r profesijoje ir ati
daryti vartus jų talentams ir 
sugebėjimams į lietuviško darbo 
lauką. 

Didelė padėka J . Gylienei ir 
Danutei Saliklytei už kultūrinių 
popiečių organizavimą. Dailinin
kių parodą dar galima apžiūrėti 
kovo 17-18 dienomis 1:30 — 6 
vai. popiet. A- K. 

JONAS TALANDIS 
RENGIASI LATMfcTI 

Jau seniai joks lietuvis nekan
didatavo į tokį aukštą postą ir 
su tokiomis gemomis viltimis lai
mėti, kaip Jonas Talandis, res
publikonų partijos kandidatas į 
Chicagos metropolijos sanitari
nio distrikto komisionierius. Tai 
paaiškėjo vasario 29 d. Jaunimo 
centro kavinėj, kur keli tuzinai 
jo rėmėjų, visuomenės veikėjų 
ir spaudos atstovų susirinko 
susipažinti su Talandžio kandi
datūra. 

Susirinkimą atidarė P. Jur
kus, respublikonų lygos pirmi
ninkas, pakviesdamas kalbėti A. 
Regį. kuris pareiškė, kad nors 
esame pažengė kitose srityse, 
politikoje tebesame atsilikę, nes 
beveik neturime svarbiose pozi
cijose savų žrronių. Ragino pa
sekti kitų tautinių grupių pa
vyzdžiu ir "išbristi iš politinio 
ignorantiškumo". Tada tribūną 
perėmė M. Jakaitis, trumpai api
būdinęs sanitarinio distrikto 

• i 

.funkcijas (paplavų surinkimas 
i ir valymas) bei apimtį (kasmet 
į išleidžia 1 bil. doL ir aptarnauja 
j 5.7 mil. gyventojų). Galop pra-
, šneko pats J. Talandis, įtikinan-
• eiai išdėstęs, kodėl jo kandida-
į tū ra yra svarbi ir turi didelių 
šansų būti sėkminga. 

Sanitarinis distriktas, kurį 
valdo 9 komisionieriai (renkami 
kas 2 metus po 3 šešerių metų 
terminui), yra nepriklausoma 
žinyba kuri išleidžia daug pi
nigų ir kontroliuoja apie 2,500 
tarnautojų. Taigi ji yra ir poli
tinės galios, ir darbų šaltinis.. 
Talandžiui, kaip respublikonui, 
šiemet yra geresnės galimybės 
laimėti negu bet kada anksčiau 
per paskutinius du dešimtme
čius, nes demokratų "mašina" 
yra skilusi į dvi dalis ("juodąją" 
ir "baltąją"), o Eptono stiprus 
pasirodymas 1983 m. burmistro 
rinkimuose įrodė, kad jau ir 
mieste gyvenantiems nebereikia 
bijoti balsuoti už respubliko
nus. 

Talandžio kandidatūra yra so
lidi ne tik dėl to, kad jis yra 
respublikonų partinės organiza
cijos oficialiai nominuotas ir 
kovo 20 d, pirminiuose rinki
muose neturės opozicijos, bet ir 
dėl to, kad jis kaip "etnikas" 
turės progos pritraukti balsų, 
kurių respublikonai paprastai 
negauna. Bet svarbiausia — jo 
kvalifikacijos: kaip veikius sta
tybininkas jis pats asmeniškai 
y ra vykdęs gatvių tiesimo, kana
lizacijos sistemų bei paplavų 
Berdirbimo punktų statymo 
darbus, taigi yra gerai susipa-

| žinęs su visais techniškais bei 
administraciniais šios srities 
aspektais. Be to, jis nuolatos 

! stengiasi savo žinias pagilinti ir 
užsirekomenduoti tarp suintere
suotų amerikiečių grupių kaip 

i sanitarinių klausimų specialis
tas . 

Dėl to jis deda pastangas 
! sukurti stiprią organizaciją (Ci-
.tizens for Talandis Committee), 
i kuri visus šiuos pliusus pavers
tų laimėjimu lapkričio mėn. rin-

J. A. VALSTYMSE 
— A. a. ses. M. Bose Miku 

šauskaitė, Šv. Pranciškaus vie
nuolijos narė, mirė vasario 27 d 
pranciškiečių vienuolyne Pitts-
burghe, P a Ji vienuolyne išbu
vo 59 metus. 

— A. a. Teodoros šVepetienes 
pirmųjų mirtiees metinių Mi
šios buvo aukojamos vasario 26 
d., sekmadienį, 11 vai. ryto Lie
tuvių Pranciškonų koplyčioje 
Brooklyne, New Yorke. Jas at
našavo kun, dr. L. Andriekus, 
OFM. Po jų šeimos nariai pa
kvietė dalyvius priešpiečiams į 
Kultūros Židinio mažąją salę. 

— Su Antrjiu Mažeika, Baltų 
Laisvės lygos vicepirmininku, 
savaitės bėgyje pasikalbėjimus 
pravedė švedų televizija ir Los 
Angeles KFWB radijo stotis. A. 
Mažeika aktyviai veikia, kad 
olimpinių žaidynių metu rusai 
negalėtų Amerikos teritorijoje 
savivaliauti; atskraidinti 25 ke
leivinius lėktuvus, Long Beach 
uoste laikyti liuksusinį šnipų 
laivą ir neduoti Radijo <Free 
Europe ir Radijo Liberty ko
respondentams teisės dalyvauti 
žaidimuose. Baltų lygos pas
tangomis Mažeikos distrikto 
kongresmanas Atstovų rūmams 
pateikė H. Con. Res. 270, kuri 
reikalauja Tarptautinio olimpi
nio komiteto toms radijo agentū
roms suteikti reikiamus kreden
cialus. 

— Kovo 3 d. Antanas Mažei
ka su žmona Danute dalyvavo 
Holy Family Church parapijoje 
suorganizuotame seminare, kur 
visuomenė buvo bandoma palan
kiai nuteikti Amerikos katalikų 
vyskupų laiško atominių ginklų 
užšaldymo klausimu Abu Ma
žeikai ir būrelis amerikiečių jau

nimo dalyvavo diskusijose, aš
triai kritikavo vyskupų laišką ir 
susilaukė publikos pritarimo. 
Amerikos lietuviai turėtų kon
taktuoti savo distriktų kon-
gresmanus, prašydami H. Con-
Res. 270 paremti. 

VOKIETIJOJE 
— Vokietijos lietuvių tarpe 

veikia Lietuvių moterų klubų fe
deracijos skyrius, kuriam pirmi
ninkauja Eugenija Lucienė. Vo
kietijoje veikia šeši moterų fe
deracijos klubai, iš kurių Ham-

|burgo kluba» jau paminėjo sa-
i vo veiklos 20 metų sukaktį, šią 
! vasarą rengiamas moterų suva-
| žiavimas. 

— Algis Pralis, buvęs Vasario 
j 16 gimnazijos mokinys, pranešė, 
kad Hannoverio Lietuvių Ben
druomenės apylinkė turi 21 narį, 
*v;rp j ' . ; septyni yra nauji. Mi-

! rus ph lininkui G. Pūdymaičiui 
i ir iždininkei A. Vilkienei, teko 
• sudaryti naują valdybą ir atlikti 
I įvairius pereitų metų minėjimus. 
! Bendradarbiauja su Lebensted-
I to apylinke, kad sudarytų dides-
I nį skaičių susirūpinusių lietuviš-
jkais reikalais. Naują valdybą 
išsirinko šių metų sausio 7 d. 

— Jeronimas Gulbinas yra 
Bocholto LB apylinkės pirmi-

j ninkas ir krašto valdybos įgalio-
|tinis Nordrhein - "VVestfalijos 
I kraštui, šioje apylinkėje yra 
j įvairių tautybių atstovybė, į ku-
! rią įeira ir vienas lietuvis. Čia 
i veikia šiek tiek ir Bonn-Koelno, 
i Duesseldorfo ir Dortmundo apy
linkės. Miunsteryje, nors yra 

| LB apylinkė, bet veikla eina 
i pamažu. Šiame krašte yra apie 
j 400 neturinčių vokiečių piliety
bės, bet vyriausybė yra atmetusi 
jų pašalpų ir pensijų sulyginimą 
su vokiečiais. 

Lietuvių fondo ••:idybos pirmininkai dr. Antanas Razma ir Pedagoginio Li-
cuanisrikf*! !n«:t r.:to rektorius prof. dr. Jonas Račkauskas instituto 25-rių 
m«>tu «uk»irt;<v: nMtfT<« Nuotr. J. Tsmulticio 

kimuose. Pranešė, kad dalis šta
bo jau sudaryta (P. Jurkus — 
sekretorius, S. Mikaliukas — 
iždininkas, E. Bartkus ir A 
Milūnas — komisijų pirrninin-
kai), bet reikia dar pirmininko, 
jo pavaduotojo ir kelių komisijų 
pirrmhinkų, taip pat savanorių. 
Net ir tuo atveju, jeigu nepa
sisektų laimėti, vien aktyvus ir 
darbingas to komiteto pasirody
mas atkreiptų amerikiečių dėme
sį ir pralaisvintu kelią kitoms 
lietuvių kandidatūroms ateityje. 
Tad uždavinys — vertas ir rei
kalingas visų lietuvių sutartinės 
paramos. 

Oficialią susirinkimo dalį už
baigė ižd. S. Mikaliukas, pra
nešęs, kad kampanijos biudže
tas sukasi apie 50,000 dol., ir V. 
Lapienė, suminėjusi kai kuriuos 
lėšų telkimo projektus: priėmi
mas su kokteiliais, loterija, 
pašto vajus, gegužinė ir kt. 
Tuo pačiu iš susirinkimo dalyvių 
pradėta rinkti finansiniai pasi
žadėjimai, į ką susirinkusieji 
su entuziazmu atsiliepė. 

Svečių gomuriui pakutenti J. 
Talandžio šeima patiekė skanių 
užkandžių su "arbata", o pats 
kandidatas sukinėjosi tarp atsi
lankiusiųjų tautiečių, atsakinė
damas į jų jpaateiravimus ir 
ieškodamas numatytam darbui 
talkininkų Išsamesnis pašneke
sys su J. Talandžiu apie jo kam
panijos perspektyvas bus ne
trukus išspausdintas kitoje mū
sų dienraščio laidoje. m. 

JAUNIMO CENTRO MOTERŲ 
KLUBO SUSIRINKIMAS 

Vasario 21 d. pinruninkė S. 
Endrijonienė pasidžiaugė, kad 
Vasario 16-tos minėjimas praė
jo gerai. Kavinė buvo pilna 
žmonių Fil. Danutė Eidukienė, 
Lietuvių Skaučių seserijos vy
riausia skautininke, padedant 
ps. Rūtai Jautokienei, rūpinosi 
minėjimo programa. FiL Rita 
Likanderytė buvo pagrindinė 
kalbėtoja Vaišėmis, aišku, rū
pinosi Moterų klubo narės. 

Kadangi knyga "Mūsų virimo 
paslaptys" gana lengvai platina
ma, sugalvojom leisti patarimų 
knygą lietuvių kalba. Patarimai 

gali būti įvairūs. Tačiau nei 
sveikatos, nei teisiški patarimai 
į tą knygą nepateks. Atseit, 
vistiek reiks eiti pas daktarą ar 
advokatą. 

Kovo 25 d. iš ankstyvo ryto 
• flO vai) bus Jaunimo centro 
kavinėj pusryčiai — spurgos, 
kugelis ir kava Balandžio 27 d. 
numatoma vakaronė, o tikriau
siai atsiras ir daugiau kokių 
nors darbelių. Ir kasa nebloga ir 
krautuvėlė neša pelną, galima ir 
toliau padėti gerinti Jaunimo 
centrą 

Vyko smulkesnis darbų pasi
skirstymas artėjantiems pusry
čiams — kovo 25 d. Ojkas būtų 
jei Evangelijos Morta irgi pasi
rinktų geresnę dalį ir kaip Ma
rija atsisėstų pasiklausyti, o 
nebėgtų į virtuvę? Kuo pasi
baigtų mūsų visi parengimai? 
Jaunimo centro Moterų klubo 
"Mortos", kurios tuoj subėga 
ruošti vaišes: yra M. Macevi-
čienė, E. Motušienė, J. Dauno-
rienė, S. Plenienė, O. Siliūnienė, 
I? Podienė, A. Lietuvninkienė, 
Z. 2i]evičienė, M. Stašaitienė, 
M. Ročkuvienė, M. Jonušienė, 
A. Paškuvienė, G. Vaičaitienė, 
J. Prenckienė, B. Razminienė, A. 
Pocienė, na, ir valdyba — S. 
Endrijonienė — pirnuninkė, S. 
Burokienė — sekretorė, O. Ru-
senienė — iždininkė, M. Salik-
lienė — parengimų vadovė ir 
korespondentė — 

AL Likanderienė 
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<247 8. Kedrie Arenus 

Chieago, IL H M 
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