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Nijolės Sadūnaitės 
prisiminimai 

Kaip patekau į KGB objektyvą? 
(Tęsinys) 

Senik Irina Michailovna, 
1926 m. gim., ukrainietė, teis
ta II-rą kartą. Pirmą kartą ją 
teisė, kaip ir Oksaną, neturin
čią nė 20 m. — 10 konciagerio 
ir be termino nutrėmimui. 
Tardymo metu kankino: degi
no, laužė kaulus, mušė, nors 
jaunutė Irina buvo studentė, 
niekuo neprasikaltus!. Jos 
tėvas buvo kariškis, dėl to 
okupanta i n u k a n k i n ę jį, 
kankino ir visą jo šeimą. Ką 
iškentėjo Irina ir tūkstančiai 
geriausių žmonių — yra 
aprašyta „Gulage". Po visų 
kankinimų sugrįžo į Ukrainą. 
Per kratą pas ją rado jos 
pačios dar konclageryje 
parašytus kelis eilėraščius, ku
riuose apraše savo ir kitų 
kančias. Ir už tai jai pritesė 
vėl 6 m. konciagerio ir 5 m. 
nutrėmimo. Dabar ji pabaigė 
savo nutrėmimą ir tik ką 
sugrįžo j Ukrainą. Kur prisi
glaus, neaišku. Tepadeda jai 
Gerasis Dievas! Jos tėvą sovie
tai kankino ir sušaudė; moti
ną išvežė, kankino koncla-
gery ir ji mirė toli nuo tėvynės. 
Teilsisi Viešpatyje! 13 metų 
broliuką Romaną, kad neatsi
žadėjo savo tėvo, kankino apie 
10 metų konclageriuose ir 
dabar jis toli nuo tėvynės. Jo 
adresas: Kemerovskaja obl. 
Anžero — Sudžensk ui. Mira 
12 kv. 10 Senik Roman 
Michailovič. Dabar čekistai 
ypač pradėjo siautėti ir jei 
Irinos nepriregistruos Ukrai
noje, ji gal važiuos pas brolį. 
Pasų stalai yra gavę slaptas 
instrukcijas neregistruoti po 
bausmės sugrįžusių politka
linių. Taip norima išgąsdinti 
visus, kad ir drąsiausius 
pavergti melui arba fiziniai 
sunaikinti tuos, kurie liks 
ištikimi Tiesai ir jautrūs kitų 
skausmui. „Šaudyti jus vi
sus reikia!" — į akis polit
ka l in iams sako čekistai, 
davę visišką laisvę savo 
neapykantai, kai jų šefas 
Andropovas tapo sovietų 
imperijos valdovas. 

Ukrainietė Šabatūra Ste
fanija Michailovna — 1938 
m. gim. — su kuria susipaži
nau etape į konclagerį. Stefa 
jautri tiesai, draugiška, akty
viai dalyvavo visuose protes
tuose prieš poli tkal inių 
diskriminaciją, daug išken
tėjo karceriuose, kaip jau 
rašiau, vien už tai, kad protes
tuodama už jos piešinių 
konfiskavimą atsisakė dirbti 
p r i v e r s t i n į d a r b ą . P o 
konciagerio dar 3 m. vargo 
Kazachstane, nutrėmime. Po 
to, kai sugrįžo į Lvovą visus 
metus jos neregistravo j jos 
pačios kooperatinį butą (įsigy
tą už jos pinigus), kuriame 

gyveno jos serganti motina. 
Po i l g ų v a r g ų , KGB 
gąsdinimų ir grasinimų vėl 
pasodinti (už pase režimo 
n e s i l a i k y m ą : p a t y s 
neregistruoja ir už tai žadėjo 
ją bausti...), Stefa neišsi
g a n d o , j ą 1 m e t a m s 
pr i regis t ravo, įsidarbino. 
Dabar ji Lvove, Kutūzovo 116 
bt. 2, gyvena kartu su savo 
motina. 

Ukrainietė Kalynec Irina 
Onufrievna — 1940 m. gim., 
rašė eilėraščius, gabi ir aktyvi 
konclageryje, po nutrėmimo, 
kur buvo kartu su savo vyru 
p o e t u K a l y n e c Igor iu 
(abu buvo nuteisti), sugrįžo į 
Lvovą pas savo tėvus ir dukrą. 
Gyvena šalia Stefos Šabatū-
ros — Lvovas, Kutūzovo 118-
12. 

Konclageryje radau ir vieną 
tautietę Kodienę Veroniką — 
1916 m. gim.,' visišką ligonę, 
suardyta nervų sistema. KGB 
ją paėmė iš ligoninės, nervų 
skyriaus, ir nuteisė 10 m. 
griež. rež. konciagerio vien už 
tai, kad pokario metais jos 
namuose nušovė stribą — 
sovietų budelį, o ji to neprane
šė, bet slapta palaidojo. Jei 
būtų tada pranešus — su 
trobesiais būtų sudeginę ne tik 
ją, bet ir visą kaimą. To meto 
stribų siautėjimas yra visiems 
žinomas. Dabar ji sugrįžo pas 
savus gimines, koks jos liki
mas — nežinau ir adreso 
neturiu. 

Rusė Silivončik Galina 
Vladimirovna — 1937 m. g. Ji 
buvo ištekėjusi už baltarusio, 
ir kartu su savo vyru, o taip 
pat 11 metų už ją jaunesniu 
broliu, bandė išvykti į užsienį. 
Vyrą nušovė, ją ir brolį labai 
sumušė, jai išmušė dantis, o 
po to laikė KGB kalėjime ir 
teisė. Per teismą, jų tėvas, 
kuris juos kūdikystėje su moti
na pametė ir susiradęs kitą 
moterį, jiems niekuo nepa
dėjo, dėl ko jų motina labai 
pergyveno ir greitai mirė, 
dabar pareikalavo savo vai
kams mirties bausmės. Tėvas 
„šlovingos" partijos narys. 
Teismas Galiną nuteisė 13 
metų griežto režimo koncia
gerio — 5 m. nutrėmimo, o jos 
brolį — Vasiljevą Jura Vladi
miro vičių — 1948 m. g. nuteisė 
11 m. gr. rež. koncl. — 3 m. 
nutrėmimo. „Nebėkite iš sovie
tinio ,rojaus'!'* Konclagery 
Gale buvo tyli, prie protestų ir 
bado streikų neprisidėdavo, 
kai mane atvežė, ji jau buvo 
iškalėjusi virš 10 metų. Dabar 
ji nutrėmime. Jos adresas: 
Komi ASSR, Vorkuta, Glav-
počtamp o/o vostrebovanija, 
Silivončik Galine Vladimirov
na. 

(Bus daugiau) 

TRUMPAI 
IS VISUR 

Sovietų prezidento Jurijaus Andropovo laidotuvėse pasirodė Andropo
vo žmona Tatjana ir sūnus Igor. kuris Vakarų korespondentams jau 
buvo pažįstamas, nes jis — sovietų delegacijos Madrido konferencijo
je, o dabar Stokholmo konferencijoje, narys. Maskvoje buvo kalbama, 
kad Andropovo žmona mirė prieš devynerius metus. Korespon
dentams nepavyko sužinoti, ar Tatjana yra antroji žmona. 

C ernenka žada 
eiti senu kelių 

Maskva. — Vakarų pasau
lio spauda pilna spėliojimų 
apie pasikeitimus Kremliuje. 
Konstantino Černenko išrin
kimas generaliniu komunistų 

partijos moti aukščiausiuose 
ešalonuose. 

Savo pareigų priėmimo 
kalboje Černenka pažadėjo 
toliau stiprinti šalies gynybą, 

partijos sekretoriumi laiko- kad Sovietų Sąjunga galėtų 
mas ženklu, kad Sovietų 
Sąjunga eis iki šiol nustatytu 
keliu. Pradžioje laukiama 
kolektyvinės valdžios įsigalė
jimo. Tokia valdžia buvo ir 
p a s k u t i n i a i s Andropovo 
valdymo mėnesiais. 

Pats naujasis sekretorius 
pasakė savo kalboje centro 
komiteto posėdyje, kad jis 
darys ką gali pateisinti jam 
išreikštą pasitikėjimą ir ban
dys įgyvendinti Andropovo 
pradėtas programas. Jis ža
dėjo tęsti ta ikingo sugy-

„atšaldyti įkaitusias nuotykių 
ieškotojų galvas". J i s žadėjo 
siekti liaudžiai aukštesnio 
gyvenimo lygio, žadėjo tęsti 
ekonomines reformas. 

Washingtone prezidento 
spaudos sekretorius Larry 
Spee^es ragino naują sovietų 
vyriausybę kartu su Amerikos 
vyr iausybe ieškoti bazės 
geresniam susipratimui ir 
konstruktyviam bendradar
b i a v i m u i . Kongrese v i s 
daugiau kalbama apie detan
te, apie santykių gerinimą. 

venimo politiką. Mums ne- Buvęs viceprezidentas Walter 
reikia karinio pranašumo, Mondale pasakė Iowoj, kad 
mes nesiekiame diktuoti savo 
valią kitiems, tačiau mes 
neleisime, kad būtų pažeista 
karinė pusiausvyra ir kovo
sime prieš imperializmo agre
syvių jėgų keliamą grėsmę, — 
kalbėjo Černenka. Dar neži
nia, ar šalia generalinio 
sekretoriaus vietos jis gaus ir 
Aukščiausiojo sovieto prezi
diumo pirmininko postą. 
Andropovas ir Brežnevas 

prezidentas Reaganas tuoj pat 
turėtų ieškoti pasimatymo su 
nauju sovietų vadu Černenka. 
Padėtis esanti kritiška, o 
laikas pradėti naują dialogą 
esąs labai palankus. 

Didėja Britanijos 
karališkoji Seimą 

Londonas . — Britanijos ka
rališkieji rūmai paskelbė, jog 

priešėj turėjo ir gan svarbią s o s t o jpėdįnio princo Carlio 
žmona, princese Diana laukia 

Lenkų ir čekų 
atsišaukimas 

V i e n a . — Lenkijos ir 
Čekoslovakijos d is identa i 
paskelbė bendrą atsišaukimą, 
reikalaudami paleisti politi
nius kalinius abiejose šalyse. 
Lenkijoje atsišaukimą pasi
rašė 24 lenkai, jų tarpe .,Soli
darumo" pogrindžio komiteto 
pirmininkas Zbigniew Bujak 
ir kalėjime laikomi KOR 
vadai. Čekoslovakijoje tarp 
atsišaukimo autorių yra 22 
MM nys, jų tarpe ChVtO* 77 
veikėjai, dramaturgas Vaclav 
Havel ir buvęs užsienio reika
lų ministeris Jiri Hajek. 

Čekų ir lenkų atsišaukime 

sakoma, kad kova už žmo
gaus teises tęsiama, nes ji 
svarbi visam pasauliui. Kol 
bus dabartinė priespauda, 
Europoje nebus taikos. 

Derybos Damaske 
Damaskas. — Prezidento 

R e a g a n o p a s i u n t i n y s 
Viduriniųjų Rytų reikalams 
Rumsfeld tris valandas kalbė
josi su Sirijos prezidentu 
Assadu. Dalyvavo sirų užsie
nio reikalų ministras ir JAV 
a m b a s a d o r i u s . A s s a d a s 
pasakė, kad Amerika turėtų 
užimti Viduriniųjų Rytų 
konflikte daugiau neutralią 
poziciją, o ne vien remti 
Izraelio interesus. 

Gynybos tarybos pirmininko 
poziciją. 

Nors naujojo sekretoriaus 
pavardė „Černenko" — tipiš
kai ukrainietiška, „Los Ange
les Times" rašo, kad jis yra 
t ik ras rusas . Sekretorius 
Černenka nemoka svetimų 
kalbų, mažai supranta apie 
ekonominius klausimus ar 
apie užsienio politiką. Jis yra 
t ik ras sovietų komunistų 
partijos „aparačikas", puikiai 
suvokiąs vidaus politikos 
plonybes ir laikomas propa
gandos ir agitacijos srities 
specialistu. Politbiuro siunčia
mas jis yra buvęs svetimose 
šalyse: Suomijoj 

antro kūdikio, kuris turėtų 
gimti rugsėjo mėn. Jie jau 
augina 22 mėnesių princą 
Williamą. 

Naujas princiukas ar prince
sė bus trečias iš eilės Brita
nijos sosto įpėdinis,-nė, po 
tėvo princo Čarlio ir brolio 
princo Williamo. Britanijos 
lažybų biurai jau ėmė siūlyti 
lažybas: berniukas ar mergai
tė. Siūloma atspėti ir nauja
gimio vardą. Favoritai lig Šiol 
yra berniukui — George, o 
mergaitei — Elizabeth. 

— A t s i s v e i k i n i m e su 
Austrijoj, prezidentu Andropovu daly-

Graikijoj. Danijoj. Kartais jis vavo ir liturginiais rūbais 
važiuodavo su Brežnevu, kar pasipuošęs rusų ortodoksų 
tais — vienas. Černenka yra pa t r i a rchas Pimen, kuris 
ta lent ingas biurokratas , vėliau laikė gedulingas pamal-
puikiai žinąs partijos vidaus das Bogojaviensky katedroje, peršautas ir sunkiai sužeistas palietus 
problemas, sugebąs manev- kur labai gyrė velionį. 

— Popiežius Jonas Paulius 
II krit ikavo turt ingąsias 
valstybes, kurios pila pinigus 
branduolinių ginklų gamybai, 
kada kitos šalys badauja. J i s 
pareiškė, kad negalima peikti 
tų jaunuolių, kurie atsisako 
karinės tarnybos, o priima 
kitas tarnybos visuomenei 
rūšis. 

— Izraelio spauda paskelbė, 
jog Negevo dykumoj, netoli 
Arad miesto, 25 mylios į rytus 
nuo Beershebos, Isramco naf
tos bendrovė rado komerciš
kai apsimokantį naftos ir dujų 
gręžinį. Rezervuaras turįs apie 
4 mil. statinių naftos. Izraely
je naftos ieškoma jau 20 metų. 

— Lenkijos valdžia paskel
bė, kad įvedama nauja 
rinkimų sistema, o dabartinio 
seimo terminas pratęsiamas 
iki šių metų galo. Rinkimai 
turėjo įvykti kovo mėn. Opozi
cijos komentarai sako, kad 
nauja balsavimo sistema 
garantuos, kad būtų išrinkti 
tik valdžios pastatyti kandi
datai. 

— Sirijos prezidentas Assa
das labai apgailestavo sovie
tų prezidento Andropovo mir
tį. Iš jo pareiškimų paaiškėjo, 
kad Assadas kelis kartus slap
tai buvo susitikęs su Andro
povu. Jis buvęs artimas Siri
jos draugas. 

— Fordo automobi l ių 
bendrovė, kuri per 1982 metus 
turėjo 659 mil. dol. nuostolių, 
pernai gavo didelį 1.9 bil. dol. 
pelną. 

— J A V jūrų žvalgyba 
paskelbė apie sovietų karo 
lėktuvnešio „Novorossisk" 
kelionę į Ramųjį vandenyną. 
Čia sovietai turės du lėktuv
nešius. Manoma, kad lėktuv
nešis ir jo palydovai sustos 
buvusioje Amerikos karo laivų 
bazėje Cam Ranh, Vietname. 

'Žinoma nacių karo nu
sikaltėlių medžiotoja Beate 
Klarsfeld iš Čilės atvyko į 
Paragvajų, kur reikalauja 
vyriausybės išduoti teismui dr. 
Josef Mengele, kuris esąs 
Paragvajuje. Šio vyriausybė 
1979 m. atėmė dr. Mengele 
pilietybę, nes jis negyvenąs 
Paragvajuje. Pilietybę jis buvo 
gavęs 1959 m. 

— Nigerijos karinės chun
tos vadas gen. Buhari paskel
bė, kad demokratinių rinkimų 
greit nebus, nes valstybė 
negalinti eikvoti rinkimams 
lėšų. 

— Didžiausia JAV plieno 
bendrovė U. S. Steel kelia bylą 
prieš Argentinos, Australijos, 
Suomijos, Pietų Afrikos 
respublikos ir Ispanijos plieno 
bendroves, kurios valdžių 
subsidijuojamo plieno gami
nius nelegaliai siunčia į 
Ameriką ir kenkia vietinėms 
plieno liejykloms. 

— Olimpinėse Žiemos žaidy
nėse d a u g i a u s i a aukso 
medalių laimėjo Rytų Vokie
tija. Žinovai skelbia, kad vadi
nami aukso medaliai yra tik 
paauksuoti sidabro medaliai, 
turį tik 6 gramus aukso. 
Sidabro medaliai turi 92.5 
nuoš. tikro sidabro. Vasaros 
žaidynių medaliai gaminami 
Princeton, 111., 120 mylių nuo 
Chicagos, įmonėje. 

— Sudano kar iuomenė 
persekioja pietinėje šalies 
dalyje banditus, kurie praėju
sią savaitę pagrobė septynis 
užs ienieč ius , d i rbus ius 
prancūzų statybos projekte. 
Vienas australas lakūnas 
buvo nušautas. 

— Romoje mirė Libijos 
ambasadorius, kuris buvo 
n e ž i n o m ų p i k t a d a r i ų 

Telegrama dėl OSI -
KGB bendradarbiavimo 

New Yorkas. — 1984 m. 
vasario 4-5 d. Washingtone 
įvykusios konferencijos vardu 
„Americans for Due Prosess" 
organizacija vasario 9 d. JAV 
prezidentui R. Reaganui 
pasiuntė tokio turinio telegra
mą: 

„1978 m. Kongresas prave
dė Viešąjį įstatymą nr. 95-549, 
kuri o JAV Teisingumo 
depą mento žinioje buvo 
įsteig Ypatingųjų kvotų 
įstaiga (OSI). 

„1980 m. sausio mėn. OSI 
pareigūnai Walter Rockler ir 
Allan Ryan Maskvoje derėjosi 
ir susitarė su Sovietų Sąjunga 
dėl parodymų bei hudijimų, 
naudosimų JAV teismuose, 
teikimo. 

„1983 m. vasario mėn. 
„Izve8tijo8" paskelbė KGB 
esant šių parodymų bei liudiji
mų surinkimo atsakinguoju 
organu. 

„1983 m. rugsėjo mėn. 
federalinis teisėjas D. R. Debe-
voise, išnešdamas sprendimą 
Jungtinių Valstijų byloje prieš 
Juozą Kungį, šitaip pareiškė: 
„Jeigu vyriausybė paveda 
totalistinei valstybei, kad šioji 
rinktų parodomąją medžiagą 
naudojimui JAV teisme, tai ji 
privalo imtis visų reikalingų 
priemonių užtikrinti, kad toji 
parodomoji medžiaga nebūtų 

Bandoma sujungti 
sukilėlių grupes 

Tegucigalpa. — Žiniomis iŠ 
Hondūro, dvi Nikaragvos 
laisvės kovotojų grupės artėja 
į susivienijimą. Demokratinė 
Revoliucinė Santarvė, vado
vaujama buvusio sandinisto 
Eden Pastore, ligšiol atsisaky
davo jungtis su Nikaragvos 
Demokratinėm Jėgom, nes tos 
grupės vadovybėje buvo daug 
buvusio diktatoriaus Somozos 
karininkų. Dabar demokrati
nės jėgos pravedė reformas, 
pašalino buvusius somozinin-
kus. Tos grupės vadas Edgar 
Chamorro tvirtina, kad dabar 
nėra kliūčių susijungti abiem 
organizacijom. Jo vadovauja
mos demokratinės jėgos turi 
7,000 kareivių, o Eden Paste
rą turįs 4,000 ginkluotų sukilė
lių. Nepaslaptis, kad abi 
grupės gauna paramą iš 
Amerikos CIA. 

Pasitraukė Panamos 
prezidentas 

Panama. — Dėl neaiškių 
priežasčių atsistatydino Pana
mos prezidentas Ričardo la 
Espriella, nors gegužės 6 turi 
įvykti prezidento rinkimai. Po 
jo pasitraukimo prezidento 
pareigas perėmė viceprezi
dentas Jorge Illueca, kuris 
tuoj davė priesaiką Aukščiau
siojo Teismo primininkui 
Americo Rivera. 

Panamos spauda rašo. kad 
prezidentas pasitraukė „dėl 
a smen in ių p r i ežasč ių" . 
Komentatoriai mano, kad 
įvyko nesusipratimų su Pana
mos kariuomenės vadais, 
kurie mėgsta valdyti ir 
įsakinėti prezidentams. 

buvusi prievarta išgauta ar 
kaip nors kitaip neleistino 
spaudimo užteršta. Vyriausy
bė šioje byloje ir šiuo atžvilgiu 
neatliko savo įsipareigojimų". 

„1984 m. vasario 4-5 d. 
Americans for Due Process 
surengė Georgetovvn universi
tete VVashingtone, D . C , 
seminarą, į kurį atsilankė 
tautinių bendruomenių atsto
vai iš visos šalies. Giliai 
apgailestaujame, kad JAV 
teisingumo departamentas 
nepriėmė mūsų kvietimo daly
vauti gerai išbalansuotoj 
mokslinio pobūdžio progra
moj. Amerikos spauda prade
da OSI prižiūrimus teismo 
p r o c e s u s v a d i n t i n a u j a 
mekartizmo (McCarthyism) 
banga. Praėjusio savaitgalio 
metu pateiktųjų duomenų 
Šviesoje mes negalime su šito
kiu įvertinimu nesutikti. 

„Pone prezidente, esame 
t v i r t o n u s i s t a t y m o , j o g 
k i e k v i e n a s d a l y v a v ę s 
nusikaltimuose prieš žmoniją 
privalo susilaukti teisingo 
atpildo. Tačiau amerikietiška-
sis teisingumas turi būti seikė
jamas pagal Konstituciją ir 
p r o c e s u a l i n i o t e i s ė t u m o 
standartus. OSI tardomiems 
asmenims priklauso teisė būti 
teisiamiems prisiekusiojo teis
mo, teisė į neapmokamą gyny
bą neturto atveju ir lygi teisė 
prieiti prie parodomosios 
medžiagos . Parodomaja i 
medžiagai, parūpintai KGB, 
mūsų teismuose neturėtų būti 
vietos". 

Drauge su Americans for 
Due Process šią telegramą 
pasirašė 23 organizacijos, 
įskaitant 5 lietuvių. 

sausio 21 d. atentate. 

— Pernai iš Rytų Vokietijos 
į Bavariją pabėgo tik 13 
žmonių (1982 m. jų buvo 25). 
Komunistai sieną prie Bava
rijos labai sustiprino minų 
laukais, labai aštriomis 
spygliuotomis tvoromis ir 
automatiškai šaudančiais, 

užkastas vielas, 
ginklais. 

Ar palengvės 
latvių priespauda? 
S t o k h o l m a s . — ,,The 

Christian Science Monitor" 
rašo apie Baltijos šalių disi
dentų viltį, kad su Andropovo 
m i r t i m i , g a l , s u m a ž ė s 
persekiojimai. Atis Lejins, 
Amerikos latvis, dirbąs Švedi
jos Karal iškojo Ins t i t u to 
tarptautinių reikalų įstaigoje, 
mano, kad Andropovas asme
nišku įsikišimu sustiprino 
spaudimą ir represijas. J i s 
daug saugumo valdininkų 
Baltijos apygardoje paaukš
tino, pakeitė. 

Latvijoje visa eilė žmonių 
laukia areštų ir teismų. J a u 
rašyta apie Jan is Rozkalns 
persekiojimus. J i s neseniai 
nežinia kur išvežtas iš Rygos 
kalėjimo. Dabar saugumas 
grasina suimti Rozkalnio uoš
vius Edmunds ir Rūta Cir-
vilis. Edmunds jau yra pralei
dęs sovietų kalėjimuose 10 
metų. J is yra žinomas latvių 
lakūnas. gavęs skraidymo 
pamokas Danijoje. Areštas 
gresia ir Zigridai Veltmanis, 
buvusiai Aerofloto stiuarde
sei, kuri jau buvo tardoma dėl 
savo telefoninių pasikalbėji
mų su seserim, gyvenančia 
Vakarų Vokietijoje. 

K A L E N D O R I U S 
Vasario 15 d.: Faustinas, 

Jovita, Kintibutas, Girdenė. 
Vasario 16 d.: Lietuvos Ne

priklausomybė. Danielis, Pily
pą, Vasaris, Laisvė. 

ORAS 
teka 6:48, leidžiasi Saulė 

5:22. 
Debesuota, su pragiedru

liais, temperatūra dieną 50 L, 
naktį 36 1. 
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Ir vėl minime Lietuvos ne- nės nariu, 
priklausomybės atkūrimo su- šiuo Aktu atkurtoji Lietu-
kaktį. Šiemet jau šešiasdešimt vos valstybė, gražiai susitvar-
šeštą. 

Nors 1918 m. atsikūrusi Lie
tuvos valstybė neilgai egzista
vo, bet tie nepriklausomybės 
metai buvo be galo reikšmin
gi, tiesiog lemtingi ir labai 
brangūs mūsų tautai. 

Trumpas buvo nepriklauso
mos Lietuvos laikotarpis, bet 
jo reikšmė buvo neišmatuoja
mai didelė. Tie laisvės metai 
leido tautai konsoliduotis. Su 
džiaugsmu išauklėjome vieną 
kartą sąmoningais patriotais; 
tuo būdu visoje tautoje įsišak
nijo lietuviška sąmonė. Tai pa
rengė tautą ją vėl ištikusiai 
nelemčiai — ir pavergtai ginti 
savo tautinę tapatybę. Dabar
tinę tautos atsparą tėvynėje 
gaivina nepriklausomos Lie
tuvos metais išsiskleidusi lais
vės dvasia. 

Didžioji Lietuvos kunigaikš
tija išvedė mūsų tautą istori
jos scenon galinga valstybe 
tarp Rytų ir Vakarų. Bet ši 
tarpinė padėtis buvo grėsmin
ga. Nespėius sukurti pakan
kamai gyvybingos tautinės 
kultūros ir Lietuvos likimui 
nelemtai susijus su Lenkija, 
mūsų valstybingumas pama
žu blėso ir blėso, kol pagaliau 
carinė Rusija visiškai jį už
gniaužė. Per visus tuos šimt- ' 
mečius vyko ir savosios švie
suomenės netekimas, jai vis 
vergiškiau pasisavinant len
kų kultūrą. Lietuviškoji gyvy
bė ruseno tik liaudyje. Bet ir j 
ją skverbėsi svetimos įtakos, 
vienur — lenkėjimas, kitur —• 
gudėjimas, o Prūsų Lietuvoje 
— vokietėjimas. Kitataučiai 
mokslininkai buvo bepradedą 
mus laikyti išmirštančia tau
ta. Laimė, kaip tik tuo laiku iš
augant iš liaudies kilusiai 
šviesuomenei, įsižiebė tauti
nis atgimimas. Drauge su tau
tinės sąmonės skleidimusi ki
lo ir valstybinės laisvės 
ilgesys. Didžiajame Vilniaus 
seime 1905-tais metais tebuvo 
galima (ano meto aplinkybė
mis), tik autonomijos pareika
lauti. Pilnutinė valstybinė 
nepriklausomybė anuomet 
atrodė iliuziniu idealu. Padė
tį pakeitė Pirmasis pasaulinis 
karas ir 1917 metų rugsėjo 17-
22 dienomis Vilniuje sušauk
toji konferencija, kuri jau kėlė 
nepriklausomybės mintį. Maž
daug metams praėjus po tos 
konferencijos, 1918-tais me
tais paskelbtas Lietuvos Ta
rybos Vasario šešioliktosios 
aktas atkūrė nepriklausomą, 
demokratiniais pagrindais su
tvarkytą Lietuvos valstybę su 
sostine Vilniuje ir tą valstybę 
atskyrė nuo visų valstybinių 
ryšių, kurie yra buvę su kito
mis tautomis. 

Tas Aktas akivaizdžiai iš
reiškė lietuvių tautos politinę 
valią, įkūnijusią Lietuvos že
mėje tautų apsisprendimo tei
sę. 

Šio Akto paskatinta lietu
vių tauta apgynė savo kraštą 
nuo priedų, padėjo pamatus at
statytai Lietuvos valstybei, už-
gydė karo padarytas žaizdas, 

šiam Aktui pakluso ir nu
silenkė Lietuvos priešai, iš vi
sų pusių kėsinęsi į jos žemes ir 
daug kur ją puolę ir niokoję. 

Šį Aktą, kaip lietuvių tautos 
drąsų valstybingumo žygį, pri
pažino civilizuotasis pasaulis, 
priimdamas Lietuvą lygiatei
siu tarptautinės bendruome-

kė ir sparčiai augo visose gy
venimo srityse : kultūroje, 
moksle, mene, ūkyje. 

Šiame Akte glūdi šimtmečių 
sukaupta valstybingumo ga
lia, iš kurios stiprybės semiasi 
ir semsis lietuvių tauta, kol iš 
sovietinės priespaudos išsiva
duos nepriklausoma Lietuva. 

Tą prieš šešiasdešimt šeše
rius metus įvykusį tautos at
stovų sprendimą prisimena
me susikaupę: bet ne su 
ašaromis. Su liūdesiu minime 
mūsų tautos laisvės ir valsty
binės nepriklausomybės pra
radimą, bet taip pat su pasiry-
ž i m u a t k u r t i v ė l 
nepriklausomą valstybę. Ir 
šiose sąlygose stovime ne prie 
žuvusių paminklo, bet prie gy
vos tautos, žvelgdami į praei
tį, dirbdami dabartyje, kad ga
lėtume kurti mūsų brangiai 
Tėvynei ateitį. 
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P s . E d u a r d a s M e i l u s , jr., L S B 
s k a u t ų v y č i ų s k y r i a u s v e d ė j a s , 
P L B T a r y b o s n a r y s , " A u š r a " k u l 
t ū r i n ė s r a d i o v a l a n d o s v e d ė j a s . 

N u o t r . J . T a m u l a i č i o 

Vasario 16-toji yra ne tik pa
sinėrimas istorijon ir tų įvy
kių, tapusių dideliais laisvės 
laimėjimais, pakartojimais, 
bet toliaregiškas žvilgsnis 
ateitin, kuris laidoja laisvę 
tautai ir nepriklausomybę Lie
tuvos valstybei. 

Kai žvelgiame praeitin, ne
beužtenka tik pakartoti istori-

vos renkantis priemones, at
sakant į laiko ir aplinkos rei
kalavimus ir ryžtantis net iki 
didelių pasiaukojimų tautos 
laisvei ir jos ateičiai, atiduoti 
bent tokią dalį, kurią turime 
atiduoti. Ta dalis yra ir gyvos 
tautos — tautiškumo išlaiky
mas. 

Vasario 16-tosios minėjimai 
neturi būti tik dejonės prie mi
rusiųjų kapo, bet paskatini
mas atlikti įsipareigojimus da
bartyje ir tose sąlygose, kurios 
dabar yra pavergtame krašte 
ir svetimose šalyse. Ši šventė 
turi būti mūsų kūryba gyvai 
tautai, išsklaidytai ir Tėvynė
je suspaustai vergijos pančių. 
Kūryba tautai turi išsiskleisti 
visuotine prasme — visuome
nine veikla, ideologiniu pasi
ruošimu, jaunosios kartos 
švietimu ir auklėjimu, Lietu
vos ir lietuvių nesutepto var
do išsaugojimu viešumoje. 

Lietuva, buvusi nepriklau
soma, nėra tik ta žemė, kurio
je kadaise kūrė ir valstybiškai 
tvarkėsi lietuvių tautos dalis, 
bet yra visi lietuviai, kurie ne
šiojasi savyje Lietuvos dalelę 
ir meilę savo žmonėms, savo 
praeičiai, nori dirbti dabarty
je ir kurti ateitį. 

Nepriklausomybės aktas bu
vo paskelbtas vieną kartą. J i s 
gintas kelerius metus. Jis rea
lizuotas pozityviais darbais 
per 22-JU8 metus. Viltimis ir 
troškimais jis kuriamas, skel
biamas ir išlaikomas ir šian
dien, kai Lietuvos laisvė yra 
Sovietų Sąjungos imperialistų 
sumindžiota. Tas aktas kuria
mas dabarties žmonių naujais 
būdais ir naujomis priemonė
mis, kad vėl atgautų savo tik
rąją prasmę. 

Praeitis tik skatina. Dabar
tis reikalauja darbų iš kiek
vieno lietuvio, kuris žino, kad 
Lietuva ir lietuviškumas jam 
priklauso, kaip jis priklauso 
tai tautybei, kurią paveldėjo iš 
senolių ir prosenolių. Dabar
ties veikla yra praeinanti, bet 
ji kuria ateitį, kaip ir anais 

SKAUTININKIŲ,-KŲ 
RAMOVĖS SUEIGA 
Sausio mėnuo Chicagoje yra 

paprastai šaltas, žvarbus, 
sniego pūgos neretai užpusto 
kelius ir į Jaunimo centrą. Ta
čiau šių metų sausio 29-toji bu
vo graži sekmadienio diena. 
Vienuoliktą vai. ryte, susi
rinko nemažas būrelis skau-
tininkų,-ių pirmai 1984 metų 
sueigai. Ant staliuko garavo s. 
Nijolės Balzarienės išvirta ka
va. 

Ramovės pirm. v.s. Pranas 
Nedas, pasveikinęs susirinku
sius, pradėjo sueigą.Trumpai 
priminęs sueigų reikšmę, pa
teikė Ramovės ateities veiki
mo užsimojimus: 1. Vakaronė 
su Valdu Adamkum, balan
džio 6-tą, 7:30 vai. vakare, 
Jaunimo centro kavinėje. 2. 
Ramovės sueiga gegužės mėn. 
v.s. O. Siliūnienės sode. 3. Ru
denį (data nenustatyta) lietu
vių disidentų minėjimas. 4. 
1985 m. Balio Sruogos veikalo 
"Užgavėnės bendrabutyje ties 
kreivuoju tiltu" pastatymas. 
Režisuos j.s. Dalia Sruogaitė-
Bylaitie»ė. 

S. Albinos Ramanauskienės 
pašnekesio tema "Dabartinio 
skautą vimo realybė" sukėlė 
įdomias, pozityvias disku
sijas, '. kurias įsijungė visi 
sueigos dalyviai. Pagrindinės 
diskusijų mintys buvo — tik
roji skautiška ideologija, šei
mos reikšmė lietuviškam skau-

tavimui, atskirų skautijos ša
kų bendradarbiavimas, skau-
tininkų.-ių pagalbos reikalin
gumas jauniems vadovams, ei
nant skautybės programas. 
Daugelis skautininkių,-ų turi 
žinių, laisvo laiko, gyvenimo 
patirties ir jaučia pareigą pa
dėti, kur pagalba reikalinga. 

Su "Ilgiausių metų" ir skau
tiškais linkėjimais buvo pa
sveikintas s. fil. Jonas Dai-
nauskas, švenčiąs garbingą 
80-tie8 metų sukakti. Sukak
tuvininko "patarimai", kaip 
sulaukti ilgo, darbingo ir gar
bingo amžiaus, pralinksmino 
sueigos dalyvius. 

Sueiga baigėsi jaukioje 
skautiškoje nuotaikoje. 

Dabartinę Chicagos Skau-
tininkų,-ių Ramovės valdybą 
sudaro: pirmininkas v.s. P. 
Nedas, sekretorius s.V. Les-
niauskas, iždininkė j . s . B. 
Stravinskienė, renginių vado
vė v.s. O. Siliūnienė, socia
linių reikalų vadovė s. N. Bal-
zarienė, skautų ansamblio 
vadovė s. A. Ramanauskienė 
ir meniniams reikalams pata
riamuoju balsu — j.8. Dalia 
Sruogai tė-Bylaitienė. 

j . s. Bronė Stravinskienė 
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nių didvyrių nuveiktų darbų šimtmečiais, mažais, nežy-
ar atliktų žygių skaičių. Tai 
nepakartojama ir nepratesia-
ma. Šiandien žiūrime į tuos 
veikėjus, kurie sutemų šešė
liuose rašė paskatinimus, ža
dino viltis ir pasiryžimus, bu
dino tik savais reikalais 
užsiėmusius, kad visi matytų 
savo brolius ir gyvenimo pa
grindą savo tautoje. 

Daugumos jų jau nebėra, o 
dar tebesantieji metų naštos 

miais ir ne visuomet Įvertin
tais darbais; tokiais, kurie sa
vo laiku galės duoti pagrindą 
skelbti laisvę, kaip mūsų tau
tos nuosavybę. 

Šiandien minėjimo tikslas 
yra pažadinti visus vienin
gam darbui. Ne žodžiams apie 
vienybę, ne tuštiems nutari
mams, bet darbams, kurie už
tikrintų kūrybą ateičiai, pajė
gas kovai už laisvės idealus ir 

slegiami jau fiziškai pavargę, pastangas lietuviškos dvasios 
bet jie mums yra pavyzdžiai 
anų metų darbais ir ryžtu, kad 
dabarties nutildytieji ir išeivi
jos laisvieji kartu žiebtų lais
vės ugnį visame pasaulyje — 
vergijoje tarp pavergtųjų ir 
laisvėje tarp išsisklaidžiusių-
jų, nes mes visi esame mūsų 
tautai skolingi. Tą skolą grą
žinti — iš mažų dabarties dar
bų savo apylinkėje sukurti di
delius gaisrus įžiebiančius, 
nenuslopinamus laisvės troš
kimus ateičiai. 

Ką privalo, ir ką galės atlik
ti pavergta tauta, mes negali
me pasakyti. Ji Žino savo pa
jėgumą ir save sąlygas geriau 
negu mes galime nurodyti. Bet 
ką laisvieji privalo atlikti, tai 
priklauso nuo mūsų bendro 
apsisprendimo, mūsų iniciaty-

perdavimui, kad Nepriklauso 
mybės Aktas Sovietų Sąjun
gos sumindžiotas, greičiau at
gimtų. 

Lietuvos nepriklausomybę 
Sovietų Sąjungai užgniaužus, 
lietuvių tautą savo įnoriams 
pajungus, jos savarankiškos 
pažangos vyksmą pristab-
džius ir pavergimui užsitęsus, 
Lietuvos žmonių lūkesčiai ir 
viltys linksta ypač į jaunąją 
kartą. 

Kviečiu visus į talką jauni
mui. Jaunimas nori dirbti lie
tuviškoje veikloje, bet tik jam 
reikia padėti. 

Tad. padėkite jam; per žiau
riai nekritikuokite, jei kartais 
padarome kokių klaidų. Mes vi
si iš klaidų mokomės. 

Dabartinis išeivijos lietuvių 

jaunimas yra atžalynas, ant
ros ar trečios kartos lietuvių 
vaikai. Jie turės perimti lietu
vybės išlaikymo darbą iš tų, 
kurie jau nepajėgia — yra pa
vargę ar iškeliauja į amžiny
bę. 

Išeivijos jaunimas jau da
bar kaiba ir ateityje kalbės už 
lietuvius gyvenančius paverg
toje Lietuvoje, kurie laukia, 
kad mes už juos kalbėtume, 
nes jų lūpos yra užčiauptos. 
Pavergtieji veda žūtbūtinę ko
vą su okupantu, todėl išeivijos 
lietuviai turi pareigą jiems pa
dėti kovoje dėl lietuvybės iš
laikymo ir nepriklausomybės 
atstatymo. Kokį jaunimą jūs 
išauklėjote ir kokį jaunimą jūs 
išauklėsite ir kiek jaunimui jūs 
padėsite toks jis ir bus. Šią 
prasmę -n ūsų tautai prasmin
gai yra išsakęs nepriklauso
mybės akto signataras a. a. 
Steponas Kairys: 

"Tau, jaunime, noriu palin
kėti, kad kur bebūtum pasau
lyje, visada būk ištikimas sa
vo gimtajam kraštui mūsų 
Lietuvai Nepalaužiamai ti
kėk į mūsų pergalę, kad Lietu
va bus laisva. Kovoje už mūsų 
ateitį, būk ištvermingas ir ne
palenkiamas". 

Tie žodžiai labai prasmingi 
ne tik jaunimui, bet ir vi
siems. Mes visi privalome bū
ti nepalaužiami. Visi turime 
ryžtinga; jungtis į Lietuvos ko
vą, nors ta kova gali užtrukti 
ilgai, bet mes ją laimėsime. Vi
sur ir visuomet būkime savo 
tautos ambasadoriais, visur ir 
visuomet kelkime aikštėn Ant
rojo pasaulinio karo metu mū
sų tauta; padarytą skriaudą. 
Jeigu visi būsime vieningi, 
kartu dirbsime kovoje prie* 
okupantą — Lietuva kelsis iš 
vergijos ir vėl bus laisva. 

SUSITIKSIME 
KARNAVALO VAKARE 

Chicagos skautiški vienetai 
— "Aušros Vartų", "Nerijos" 
ir "Lituanicos" tuntai, AS 
draugovė, korp! "Vytis", ASS 
filisteriai ir Chicagos skau-
tininkių draugovė šį šeštadie
nį, vasario 18 d., 6:30 vai. vak. 
Jaunimo centre ruošia links
mą Užgavėnių karnavalo 
vakarą. Bus linksma skautiš
ka programa, kaukių para
das, šokiai ir daug progos ma
lon iam p a b e n d r a v i m u i . 
Šokiams gros "Vyčio" ir "Ai
do" orkestrai. Veiks valgykla, 
kavinė ir užkandžių baras. 

Dalyvaukime visi — pagei
daujama, kad dalyviai ateitų 
pasipuošę įvairiais karnavalo 
kostiumais. Įdomiausios kau
kės ir kostiumai bus premijuo
jami. Dalyviai turi būti nejau-
nesni kaip 16 m. amžiaus. 
14-kamečiai bus leidžiami tik 
jei juos lydės tėvai. Praneša
ma, kad išėjusieji iš karnava
lo ir vėl norį į jį grįžti privalės 
iš naujo susimokėti 5 dol. įei
namąjį mokestį. 

Dalyvaukime patys ir pasis
tenkime išplatinti kuo dau
giau pakvietimų — šio vakaro 
pasisekimas mums itin svar
bus, nes gautasis pelnas bus 
paskirtas prie Rako stovyklos 
esančio ežero sklypo įsigiji
mui. 

CHICAGOS 
SKAUTININKIU 

DĖMESIUI 
Visos Chicagos skautinin-

kių draugovės narės unifor
muotos dalyvauja ketvirtadie
nį, vasario 16 d. 7 vai. vak. 
Jaunimo centro kavinėje vyks
tančiame Vasario 16-tosios mi
nėjime. 

Šeštadieni, vasario 18 d. vi
sos (neuniformuoto8) dalyvau
ja Jaunimo centre ruošiama
me Mardi Gras karnavalo 
vakare. Mes įsipareigojome 
aptarnauti kavinę. 

OH 735-4477: ftu 246-0067 *rt» 246-65*1 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JONAS MAŽEIKA 
D A N T y G Y D Y T O J A S 

4600 W. 1 0 3 St . O a k Lavvn 
Tel. 423-8380. 

V'aiandos pagaT sus i tar imą. 

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

DR. FRANCIS MA2EIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 VV. t>3rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm irketv 12—4 

o—8 antr 12 —o. oenkt 10—12.1—0 

DR. A. R. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

O f i s o t e l . — 5 8 2 - 0 2 2 1 

DR, JANINA JAKSEVICIUS 
J O K Š A 

VAIKU LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. VIUUS MIKAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Vai pagal susitarimą. 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS -
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundee Ave., Elgin, III. 6O120 
Tel. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

O f s . P O 7 - 6 0 0 0 , R e z . GA 3 - 7 2 7 8 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
V'aiandos pagal susitarimą 

Tel. 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKiy LIGOS - CHIRURGIJA 

Chicago Eye Institute 
4200 N. Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

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

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

V'aiandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
O D O S LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarirrj 

Tel. REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytoias 

3925 VVest 59th Street 
Vai pirm , antr , ketv ir penkt 

nuo 12-4 vai. popiet >r 6-8 vai vak 
Treč ir šešt. uidarvta 

DR. FRANK PLECKAS 
Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

Vai pagal susitarimą Uždaryta trec\ 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

V a l a n d o s pagal susitarimą — Pirm 
antr., treč\, ketv ir ieitad 

T e l . o f i s o ir b u t o : O L y m p i c 2 - 4 1 5 9 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

1443 So. SOth Ave.. Cicero 
Kasdien 1-3 vai ir 6-8 vai vak 

iJskyru* trec\ Seit 12 iki 4 vai popiet 

S S M S **" 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 VV. t i r t Street 

Vai.: Kasdien nuo 10 v ryto iki 1 v. p.p 
O f l w tel. RE 7-11M; reiki. 23«-2»l« 

Dr. Juozo Meškausko ofiSą pereme 

T. RAMA, RIJI. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Vai: pirm , antr, ketv ir penkt. 
' p p Tik susitarus 3 iki 7 

DR. LEONAS SEISUTIS 
INKSTU PŪSLĖS IR 

PROST VTO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63-d Street 

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

Ofiso tel. 776-2880, re*. 448-5545 

Of iso tel. 434-2123, namu 448-6193 

M . V. TUMAS0NIS 
CHIRURGAS 

2454 N a * 7 1 * Strwt 
Pirm., antr, ketv. ir penkt. 
valandos pagal susitarimą 

Ofs. tel. 586-3166; namų 381-3772 

DR. PETRAS Mtm 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 VVest 63rd Street 
Vai: turm., antr ketv ir penkt. 

1-6; ieitameniate pagal susiurima. 



Kova ir viltys 

LAISVĖS FRONTE 
į beprotnamius 

' 

c 

Okupantai bolševikai, suga
vę laisvės kovotoją teisininką 
kapitoną Joną Noreiką, buvu
si Stutthofo koncentracijos 
stovyklos nacių kalinį, tardy
dami paklausė: „jeigu jis būtų 
išteisintas, ar vėl kovotų prieš 
komunistus". Noreika atsakė: 
"Iki paskutinio kraujo lašo". 
Teismo sprendimas buvo pa
karti. J is tik paprašė, kad eg
zekucija jam būtų skirta vasa
rio 16 d. Taip jis ir buvo 
komunistų nužudytas 1947 m. 
vasario 16 d. Vasario šešiolik
toji mums ne tik paskelbta sig
natarų parašais, bet ir patvir
tinta savanorių krauju bei 
mirštančių laisvės kovotojų 
paskutiniais atodūsiais. 

Lietuvos laisvės žodis oku
pantams buvo taip baisus, kad 
jie net pasistengė nukankinti į 
jų rankas patekusius Vasario 
16 akto signatarus: Praną Do
vydaitį, Vladą Mironą, Petrą 
Klimą. Aleksandras Stulgins
kis, 15 metų iškankintas Sibi
re, dar įstengė savo kaulus at
nešti į tėvynę Lietuvą. 

Kokią svetimą prievartą at
nešė Lietuvos okupacija, ryš
kėja net iš puslapių neseniai 
išėjusios Maskvos statytinio 
Justo Paleckio knygos "Dvie
juose pasauliuose". J i s pri
pažįsta, kad pačioje okupaci
jos pradžioje Sovietų atstovas 
Lietuvoje įsijungė į naujos 
"Tarybų valdžios" organiza
vimą. Sudarant valdininkų, 
tarnautojų kadrą, kaip liudija 
pats Paleckis, "Pagrindinis 
skyrimo kriterijus buvo išti
kimybė tarybų (taigi Sovietų) 
valdžiai". Sovietinių pajėgų 
užgriuvimas Klaipėdos krašto 
gyventojams buvo toks bai
sus, kad, kaip liudija Palec
kis, "iš 150 su viršum tūkstan
čių bel iko ne d a u g i a u 

.. tūkstančio". 
Savo atsiminimuose Mask

vos patikėtinis rašo, kad stei
giant kolchozus naujakuriui 
buvo "nelengva susitaikyti su 
mintimi, kad iš jo vėl paima-
mama žemė, apie kurią tiek 
ilgai svajojo. O kaip galėjo at
sisakyti žemės tie, kurie 
paveldėjo ją iš tėvų bei sene
lių, suaugo su ja ir negalėjo 
įsivaizduoti gyvenimo be savo 
privataus ūkio". Kolchozinio 
gyvenimo sunkumai ryškūs ir 
iš tos knygos vietos, kur jis 
pripažįsta: "Užsukau į Tytu
vėnus, tuometinį rajono cent
rą. Vartau ataskaitinį žinia
raštį apie gamybą kolūkiuose 
ir matau, kad viename už dar
badienį išmokėta 5 kapeikos 
(0.5 kapeikos naujais pini
gais) ir po 300 gramų grūdų. 
Prie tokių uždarbių pašaipiai 
skambėjo kolūkio pavadini
mas "Kelias į laimę". 

* 
Šiandien išeivijos lietuvis, 

nuvykęs į savo kraštą, net ne
gali laisvai aplankyti tėvų ka
pų. Į Lietuvą įvežamą Chica-
goje perspausdintą "Aušrą" 
okupanto agentai konfiskuo
ja. Draudžiama įvežti spaudą 
iš užsienio ir šis draudimas 
jau tęsiasi ilgiau negu Murav
jovo laikais. Kun. Sigito Tam-
kevičiau8 teisme vienas iš kal-
t i n i m ų b u v o , k a d j i s 
šventoriuje suorganizavo vai
kams eglutę. Niekur kitur pa
saulyje nėra bausmių už vai
kų eglutes. Taikliai skelbia 
paslapčia okupuotoje Lietu
voje sukurtos dainos atodū
siai: Šniokščia sraunios upės, 
ašarom patvinę, Kur ištyško 
kraujas — stiebiasi rugys... 
Motiną išvežęs, tėvą nukan
kinęs, Nesiliauja s i au tęs 
Kremliaus kraugerys..." 

Tačiau šioje priespaudoje 
slypi ir kolonialinės sovieti
nės imperijos silpnumas. Ne
buvo pasaulyje valstybės, kad 
turėtų mūryti sienas, saugant, 
kad žmonės iš jos nebėgtų. So
vietų Sąjunga yra vienintelis 
kraštas pasaulyje, kur laiky
tis jų konstitucijoje paskelbtų 
spaudos, kalbos, susirinkimų 
laisvių yra nusikaltimas, bau
džiamas kalėjimais, vergų dar

bų lageriais, 
uždarymais. 

Silpna imperija, jeigu ji bi
jo, kad jos negriautų įvežama 
maldaknygė ar siunčiamas 
paveikslėlis. Turės griūti im
perija, kurioje skelbti laisvę 
tegalima iš Kalantos liepsnų. 

Šiandien lietuvių tautos 
šauksmą dėl kolonialinės prie
spaudos girdi visas pasaulis. 
Dar niekada Lietuvai nebuvo 
parodyta tiek dėmesio, kiek 
dabar, o ir laisvųjų išeivijos 
lietuvių entuziazmas ir pa
stangos kovoje dėl laisvės yra 
ryškiai sustiprėjęs. Teisingai 
kitados H. Heinė skelbė: "Kai 
aš iš akių praradau tėvynę, at
radau ją savo širdyje". 

Šiandien išeivijos lietuvis 
nėra tik kasyklų knisikas ar 
bekalbis skerdyklų mėsinin
kas. Mūsų intelektualai pro
fesoriauja universitetuose, net 
ir amerikiečius mokydami 
anglų kalbos ir literatūros, o 
mūsų intelektualinis jauni
mas degina raudonąs ias 
Kremliaus tironų vėliavas. 

Galime džiaugtis ta didžia 
tarptautine parama, kurios 
susilaukia Lietuvos reikalai. 
Europos parlamentas priėmė 
rezoliuciją, ginančią žmogaus 
teisių gynėjų kun. S. Tamke-
vičiaus ir kun. A. Svarinsko 
laisvę. Europos parlamentas 
priėmė rezoliuciją, reikalau
jančią, kad Lietuvos, Latvi
jos, Estijos laisvės reikalas bū
tų i ške l tas tarptaut inėje 
dekolonizacijos komisijoje. Di
džiosios Europos valstybės, 
ypač Vokietija, norėtų pradėti 
kolonialinės Sovietų imperijos 
skaldymą, vesti akciją už Ry
tų Vokietijos sujungimą su 
Vakarų, taip kad Lietuvos iš
laisvinimo reikalas darosi ir jų 
pačių interesas, ir jie net reiš
kia mintį, kad, įjungus Lietu
vą į Europos valstybių jungti
nę sistemą, būtų tvirčiau 
garantuotas saugumas. 

IŠKILMINGAI MINĖS 
SV. KAZIMIERĄ 

Philadelphijos katedroje koncertas ir kardinolo mišios 
BRONIUS \ AŠKAITIS Italų vyskupas Zaharijus 

Ferrero, popiežiaus pavedimu 
tyręs karalaičio Kazimiero gy
venimą, rašė: "Tesidžiaugia 
Lietuva, iš kurios kunigaikš
čių jis yra kilęs, tesidžiaugia 
Vilnius, kur ilsisi jo šventas 
kūnas". 

Priartėjus didžiajai šv. Kazi
miero 500 metų mirties sukak
čiai, sekant spaudą, jaučiasi 
vis intensyvesnis jai pasiruo
šimas. Šventasis turbūt yra 
pirmasis mūsų tautos sūnus, 
kuris po 500 m. bus minimas 
lietuvių ir kitataučių globali
nėj plotmėj. Be abejo, jei Lie
tuva, jo senolių žemė, būtų 
laisva, ši sukaktis būtų iškil
mingiau minima, negu 1604 
m., iš Romos parvežus popie
žiaus raštą ir raudono ak
somo vėliavą su šv. Kazimie
ro paveikslu. Minėti dalykai 

rių tada Vilniaus universitete 
buvo apie tūkstantis, skaitė 
šventojo garbei sukurtus eilė
raščius, odes. Iškilmėms 
baigiantis, buvo prakasti šv. 
Kazimiero bažnyčiai pamatai 
ir pašventintas kertinis ak
muo, kurį atnešė Lietuvos 
kancleris i r Vilniaus/ Minsko 
bei Naugarduko vaivados. 

O gal Vilnius ir dabar pana
šiai švęs didžiąją šv. Kazi
miero sukaktį'? Gaila, ne. 
Karsto, kurį tada pridengė ak
somo vėliava, katedroj jau nė
ra. Šventasis lapo tremtiniu. 
Vieta, kurioje jis ilsėjosi veik 
penkis šimtus metų, supro-
faninta. Bažnyčia, kuriai ta
da buvo pašventintas kertinis 
akmuo, paversta ateistiniu 
muziejumi, iš kurio labai rafi-

anais laikais buvo vartojami nuotu būdu lankytojams, ypač 
kanonizacijos apeigose. Kaip jaunimui, aiškinama, kad reli-
S. Sužiedėlis rašo, ištisus me
tus iškilmėms pasiruošus, 
šventė Vilniuje tęsėsi tris die
nas. Milžiniškai miniai susi
rinkus, po Mišių, vėliavą ne-

gija jau yra mirusi, kad ji ta
po muziejiniu objektu. Nebus 
nė procesijų gatvėse, nes oku
pantai jų neleis. Jie žino, kad, 
susirinkus didelėms minioms, 

šan t Lietuvos kancleriui bus duotas stiprus smūgis jų 
Sapiegai, procesija patraukė mitui, jog religija jau yra atgy-
miesto gatvėmis. Žmonės gie- venusi savo dienas. Neduos 
dojo, prie specialių vartų sakė leidimų nei viešiems susirin-
šventąjį garbinančias kalbas, kiniams, nei vaidinimams, nei 
grojo orkestrai, gyvi paveiks- bet kokiems moksleivių bei 
lai vaizdavo šv. Kazimiero gy- studentų pasireiškimams, nes 
venimą. Procesijai priartėjus mūsų krašto engėjai dreba, 
prie katedros, vėliavą priėmė kad per keturis dešimtis metų 
vysk. Vaina ir ja pridengė jų ateistiškai auklėtas jauni-
šventojo karstą. Studentai, ku- mas gali užsikrėsti religinė-

Washingtonas paskelbė Lie
tuvos, Latvijos, Estijos lais
vės dieną, JAV kongresas pri
ėmė rezoliciją, kad JAV 
prezidentas darytų pastangas 
Pabaltijo laisvės klausimą 
iškelti Jungtinėse Tautose, o 
etninių grupių vadovų suva
žiavime Washingtone JAV vy
riausybės nariai reiškė mintį, 
kad ateiviai iš okupuotų že
mių šiandien turi naują misi
ją — supažindinti amerikiečių 
visuomenę su Kremliaus ne
šama priespauda. Kada So
vietai braunasi į Artimuosius 
Rytus, į Centro Ameriką, JAV 
vyriausybei svarbu organi
zuoti atsparą, Washingtonui 
yra interesas kelti Pabaltijo 
laisvę, tuo netiesiogiai tel
kiant jėgas prieš Kremliaus 
grėsmę. Taigi Lietuvos lais
vės reikalas darosi nebe vien 
lietuvių rūpestis, bet interesas 
ir didžiųjų Europos valstybių 
bei JAV. 

Tai ir mums turi būti aksti
nas vieningai burtis į Lietu
vos laisvinimo reikalus. Lietu
vos aktą išvien pasirašė 
kairieji demokratai, katalikai, 
socialdemokratai. Mes taip 
pat galėtume prigyventi tokį 
laikotarpį, kad galėtume susi
rinkti į tą pačią salę visi tuo 
bendru laisvės žodžiu pasi
džiaugti. Mes nebūsime lais
vės kovų dezertyrai. Laisvę 
mylintiems ryžto nepritrūks. 
N. Sadūnaitė savo slaptame 
pranešime apie brolio tardy
mus pridėjo prierašą: "Neturi
me teisės sėdėti sudėję ran
kas, bet privalome dirbti". Kai 
nuteisė žmogaus teisių gynė
jus kun. Svarinską ir kun. 
Tamkevičių, Lietuvos žmonės, 
reikalaudami jiems laisvės, su
rinko 123,000 parašų, nors bu
vo baudžiami, bauginami, 
gaudomi. Net 22 pasirašė sa
vo krauju. Pernai į Kryžių kal
ną buvo atgabentas naujas 
kryžius su įrašu: "Sužaliuos po 
kryžiumi vystanti rūta, vėl nu
švis lietuvio skruostai ašaro
ti". Tai Lietuvos laisvės šauks-

mis bacilomis ir tapti tikinčiu. 
Niekas apie šventąjį nekalbės 
nei per radiją, nei per televizi
ją. Nepasirodys nei mažiausia 
brošiūrėlė, nei straipsnis, lie
čiantis šv. Kazimierą. Nei dva
siškiams, nei pasauliečiams, 
nors ir labai norint, nebus lei
džiama vykti į didžiąsias iškil
mes Romoje, Toronte ar kitose 
vietose. Bažnyčiose kunigai 
neišdrįs minėti, kad 1654 m. 
rusai, pritvinkę kerštu, sudegi
no Sv. Kazimiero koplyčią 
Polocke, o 1655 m. žiauriai api
plėšė ir išniekino Vilniaus ka
tedrą. Bijodami, kad nereikė
tų iškeliauti kunigų Svarinsko 
ir Tamkevičiau8 pėdomis, jie 
neaiškins žmonėms, kad šv. 
Kazimieras yra antirusiškos 
kovos simbolis. Taigi nei Lie
tuva, nei Vilnius negalės išgy
venti to džiaugsmo, kurį anais 
laikais pajuto tikintieji. Betgi 
okupantų pataikūnai ir toliau 
užsienio ekskursantams, ypač 
žurnalistams, ciniškai teigs, 
kad pas juos yra visiška reli
gijos laisvė. 

Pavergtiems broliams ir 
sesėms bus didelė paguoda, 
kai jie per užsienio radijo prog
ramas sužinos, kaip iškilmin
gai įvairiose vietose išeivijos 
lietuviai mini šią neeilinę, la
bai reikšmingą sukaktį ir reiš
kia pagarbą bei prisirišimą 
šventajam. 

Šv. Kazimiero sukakties 
minėjimo reikalams praėjusių 

Kun. Simonas Morkūnas, Sioux City, Ia., Šv. 
Kazimiero par. klebonas, švenčia 50 m. kunigys
tės jubiliejų. Pirmoje eilėje iš kairės: prel. V. Bal
čiūnas, vietos vyskupas, jubiliatas kun. S. Mor

kūnas, vysk. V. Brizgys ir kun. St. Raila. Taip 
pat svečiai. Jubiliatas vasario 16 d. mini 82 metų 
sukaktį. 

metų pabaigoje buvo sudary
tas plačios apimties specialus 
komitetas. Į jį įeina Sv. And
riejaus, Šv. Jurgio, Šv. Kazi
miero lietuviškų parapijų kle
bonai bei vikarai ir 15 
Philadelphijoj bei piet. New 
Jersey egzistuojančių organi
zacijų bei sambūrių atstovai. 
Komiteto branduolį sudaro 
Bronius Krokys — pirm., 
Genovaitė Mačiūnienė — vice-
pirm., Algimantas Gečys — 
ižd., Marytė Lepera — sek., na
riai — Teresė Gečienė, rekla
mai anglų kalba ir amerikie
čių svečių kvietimui, Bronius 
Vaškaitis — iškilmių garsini
mui lietuviškoje spaudoje, Vy
tautas Matonis — patarėjas 
muzikiniams reikalams, Regi
na Raubertaitė — svečių pri
ėmimui. Jai talkina Mačiūnie
nė ir kitos. 

Minėjimą, kai kuriems žmo
nėms išskrendant į Romoje 
vykstančias to paties pobū
džio iškilmes, nutarta ruošti 
ne per šv. Kazimierą, o kovo 
18, šeštadienį. Jis bus Phila
delphijos Šv. Petro ir Povilo 
katedroje, talpinančioj apie 
1,200 žmonių. Minėtą dieną 2 
vai. p.p. vargonų virtuozas Jo
nas 2ukas, iš New Yorko, at
liks žymiųjų pasaulio kom
pozitorių kūrinius. Žukas, 
baigęs Naujalio vargonų muzi
kos klasę ir gavęs Švietimo 
ministerijos stipendiją, stu
dijavo Paryžiuje ir 4 metus 
gilinosi pas garsųjį vargonų 
virtuozą Marcei Dupre. Tiki
masi, kad jo pasirodymas 
katedroje bus didingas. 

Po koncerto 2:45 vai. iškil
mingas šv. Mišias su didele 
asista atnašaus Philadelphi
jos arkivyskupas kardinolas 
John Krol. Mišių metu giedos 
sol. Marytė Bizinkauskaitė, 
magistro laipsniui dainavimo 
srityje besiruošianti Curtis 
Institute of Music Philadel
phijoj, ir seselių kazimieriečių 
choras iš Villa Joseph Marie, 
Holland, Pa., vadovaujamas 
seselės Johannos (Šeinauskai-
tės). Lietuviškas giesmes gie
dos jungtinis visų trijų para
pijų choras, pritariant lietuvių 
kilmės žmonėms. 

Į iškilmes yra pakviestas 
vysk. Vincentas Brizgys, 
Philadelphijos miesto ir 
Pennsylvanijos valstijos aukš
ti pareigūnai. 

Po pamaldų svečiams ir 
dvasiškiams katedros para
pijos patalpose bus suruošti 
u ž k a n d ž i a i . Spec ia l io je 
audiencijoje komiteto atstovai 
kard. Krol. įteiks sidabrinį šv. 
Kazimiero medalį. 

Tai bus gana didelė religinė 
— tautinė demonstracija. No
rint, kad ji būtų įspūdinga, rei
kia pripildyti katedrą ir gra
žiai joje pasirodyti. Pirmo 

tikslo siekiant, komitetas jau 
dabar per Bendruomenės Bal
so radijo programas klausyto
jus ne tik plačiai supažindina 
su šv. Kazimieru, bet ir ska
tina katedroje gausiai daly
vauti. Marytė I-epera, Lietu
vos vyčių centro valdybos 
narė, palaiko glaudžius ryšius 
su vyčiais Pennsylvanijos an
gliakasių rajone ir tikisi gau
saus jų dalyvavimo. T. Gečie
nė ruošia išsamų straipsnį 
apie šv. Kazimierą plačiai Phi
ladelphijos diecezijoj skai
tomam laikraščiui "Catholic 
Standard and Times". Tame 
pačiame savaitraštyje bus tal
pinami skelbimai, kviečiantys 
amerikiečius į koncertą ir 

kardinolo Mišias. Ji bandys 
šv. Kazimierą gars int i ir 
pasaulietiškoj amerikiečių 
spaudoje. Tuo pačiu reikalu 
mezgami kontaktai ir su radi
jo bei televizijos stotimis. Iš 
pasirodymo katedroje kardi
nolas ir kiti aukšti svečiai bei 
amerikietiška visuomenė spręs 
apie mūsų tautos prisirišimą 
prie šv. Kazimiero, apie mūsų 
kultūrinį subrendimą, organi
zacinius gabumus ir etninės 
grupės pajėgumą. 

Prieš 14 m. katedroje įvyku
siose Pabaltijo tautų ekumeni
nėse pamaldose lietuviai la
bai gražiai pasirodė. Todėl 
nenuostabu, kad, tą patį kar
dinolą prašant, jo arkidiecezi-
jai priklausančiose parapijose 
jau kelis kartus buvo skelbia
mos maldos dienos už Lietu
vą, jo pamoksluose kalbėta 
apie religijos priespaudą mū
sų krašte. Ir šiuo metu kar
dinolas, nors ir lenkų kilmės, 
tarpininkaujant prel. Pranciš
kui Statkui, arkivyskupijos 
kancleriui, rodo didelį nuošir
dumą mūsų užmojams. 

Plačios apimties minėjimas 
reikalauja nemažai išlaidų. 
Dalį jų pažadėjo sudėti komi
tete dalyvaujančios parapijos 
bei organizacijos. Tačiau to 
neužtenka. Todėl komitetas 
kreipiasi į visuomenę prašy
damas paramos. Norintieji 
aukoti čekius prašomi rašyti 
— Committee to Honor Saint 
Casimir ir juos siųsti šiuo 
adresu: 9660 Pine Rd., Phila-
delphia. Pa. 19115 arba užneš
ti į minėtų parapijų kleboni
jas. 

Kovo 18 d., pripildžius 
katedrą, pakilia dvasine nuo
taika dėkosime šv. Kazimierui 
už gausias malones, kurias 
šimtmečio eigoje per jo užta
rymą prieš Aukščiausiąjį yra 
patyrusi mūsų įvairių atėjūnų 
skriaudžiama tauta. Išsakysi
me jam savo asmeniškus 
skausmus ir maldausime, kad 
galimai greičiau pasibaigtų 
mūsų kryžiuojamos tautos 
kančios. 

TEN GIMĖ, AUGO 
DR. JONAS BASANAVIČIUS 

JUOZAS RUDZEVIČIUS 

mas. Juoz. Pr. 
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Keturklasėn įstojantieji, baigę lenkiškas pra

džios mokyklas, lietuviai mokiniai jau nuo pirmųjų 
dienų priėmė lenkų kalbą kaip normalų mokomąjį 
dalyką. Iš tėviškių atsineštoji lietuvių kalba, atrodė, 
tiko tik valstiečiams ir kitiems sunkų fizinį darbą 
dirbantiems žmonėms. Žymi moksleivių dalis ėjo nu
tautėjusių bajorų keliu. Tai ir buvęs vienas svarbes
nių Varšuvos švietimo vadovybės ir Varšuvos arki
vyskupijos uždavinių: per sulenkintą inteligentiją, 
ypač per sulenkintus būsimus kunigus sulenkinti 
visą kraštą. Tais sumetimais ir bažnyčiose lietuvių 
kalba buvo uždrausta, o jos vieton įvesta lenkiškoji. 

Tokioms nuotaikoms dominuojant, J. Basanavi
čius įstojo vidurinėn mokyklon ir nuo pirmosios kla
sės pateko jau per pora dešimtmečių išbandvtan pro-
cesan. Mokyklai vadovavo inspektorius-direktorius 
sulenkėjęs storapilvis prancūzas A. I^angry, kuris, 
norėdamas lietuvių „mužikų" vaikus sulenkinti, 
„labai uoliai rūpinosi ir triūsėsi". Nepaliko ramy
bėje nė lietuviškų pavardžių. Kur tik galėdamas, 
mokinių lietuviškas pavardes keitė lenkiškomis, 
„vienam icz, kitam ski prikabindamas, iš Vabalo 
Žukovskį darydamas ir t.t.". Mokslo pažangumui 
paskatinti nevengta ir fizinių — įtikinančių 
priemonių. „Rykštės, „kozos" (daboklės tuomet 
šitoje keturklasėje mokykloje dar buvo geriausias 
„ remedium" (vaistas, kad apšvietimą į ,kiopų' gal
vas įvarius'' 

giminaitis A. Gelgaudas, būsimas viršaitis bei tei- kalbą ir „vice ve r s a " bei kai kurių lietuviškų žodžių 
sėjas. Kiti 3 mokiniai buvo nelietuviai. Buto mokinių palyginimas su panašiais graikiškais, lotyniškais 
vyresniuoju prižiūrėtoju buvo aukštesnės klasės, aiš- bei slaviškais, naudojant rusų kalbos rašybos rai-
kaus lietuviško nusiteikimo mokinys P. Kriaučiū- dyną — „graždanką", be lietuviškos dvasios, be 
nas. kuris, vėliau baigęs aukštuosius mokslus, grįžo lietuvių kalbos meilės polėkio. 
Marijampolės gimnazijon kaip klasikinių ir lietuvių Dėlto kelerius pirmuosius metus lietuvių kalbos 
kalbos mokytojas ir žymiausias šioje gimnazijoje pamokos lietuvių mokinių tautiniam nusiteikimui 
lietuvybės ugdytojas. J. Basanavičius, kaip tinka rimtesnės įtakos neturėjo. Ir surusintoje gimnazijoje, 
didžios dvasios asmenybei, neminėdamas savo kaip DUVO ^r anksčiau, viešas lietuvių kalbos varto-
įnašo, visus nuopelnus priskiria P. Kriaučiūnui, nes jimas buvo draudžiamas, lietuviams katalikams 
šis „nevienam jaunadvasiui įkvėpė karštą meilę į tikybos pamokos iki 1880 m. buvo dėstomos lenkiš-
savo pavargusią tautą ir jos kalbą. Daugiausiai jo kai, vėliau — rusiškai, tik nuo 1903 m. — lietuviškai. 
dėka lietuvystė atgaivinta Suvalkų gubernijoje". 

Jam esant antroje klasėje mokykloje padaryta 
žymių pakeitimų. Nuo 1867 m. progimnazija pavers
ta 7 metų pilna gimnazija, vietoj vartotos mokomųjų 
dalykų dėstomosios lenkų kalbos, įvesta rusiškoji. 
Kita nuomone, tai padaryta tik sekančiais metais. 

Ir surusintoje gimnazijoje dar buvo dėstoma lenkų 
kalba, visiems privaloma Rusijos-Lenkijos istorija, 
Rusijos imperijos ir Lenkijos karalystės geografija, 
kur Sūduva (Suvalkų gubernija) buvo vaizduojama 
Lenkijos dalimi. Tai įtaigojo, kad gyvenama Len
kijoje ir čia kalbėti apie kokį lietuviškumą nesą 

Lietuviams mokiniams nuo lenkiškumo atitraukti, o prasmės. 
savojon — rusų pusėn privilioti, surusinti ir suprovo-
slavinti, Marijampolės ir Suvalkų gimnazijose rusai 
leido skirti dvi savaitines valandas lietuvių kalbai, 
paskyrė 10 vertingų stipendijų aukštajam mokslui 
eiti. 

Gimnazija iš progimnazijos — lenkiškos miesto 
mokyklos — paveldėjo kuone visus lenkus moky
tojus, dar vienerius metus lenkų dėstomąją kalbą, 
lenkiškus vadovėlius, lenkiškai kalbančius 
mokinius, lenkų kultūros pradus, lenkišką patrio
tizmą ir šimtmečiais įaugusias antirusiškas, antipro-
voslaviškas tradicijas. Kažin ar pradžioje rusai 
perprato, kokio sunkaus užmojo jie ėmėsi? 

Lietuvių kalbai dėstyti tinkamų mokytojų 
nebuvo. Marijampolės gimnazijoje ją dėstė piešimo ir 
matematikos mokytojai, kurie ir patys jos reikiamai 
nebuvo išmokę, o apie jos tinkamesni mokymą „nė 

Pirmaisiais mokslo metais tarp kartu ifyvenan- kokios nuomonės neturėjo". Visas kalbos dėstymas 
čių buvo S. Petriką. J. Strimas, būsimieji kunigai, buvo pravedamas vertimais iš rusų kalbos į lietuvių 

Dėlto netenka stebėtis, kad gimnazijoje 
lenkinimas, kad ir kiek silpnėdamas, dar tebevyko 
visą J. Basanavičiaus gimnazijos lankymo laiką. Ir 
J. Basanavičiui baigiant universitetą, jau 12 metų 
nuo gimnazijos surusinimo praėjus, dar dauguma 
vyresniųjų klasių mokinių tarpusavyje kalbėjosi 
lenkiškai, ne rusiškai. Bet vėliau lietuvių kalbos pa
mokos gimnazijoje turėjo lemiamos įtakos. 

Antroje ar trečioje klasėje J. Basanavičius tęsė 
liaudies dainų rinkimą, jas užrašinėdamas iš 
mokyklos draugų, o atostogų metu. progai pasitai
kius, tautosaką užrašinėjo visą gimnazijos lankymo 
metą. Taip pat lietuvių kalba antroje klasėje pra
dėjo rašinėti eilėraščius. Iš tėviškės atsineštoji, 
mokykloje nepraturtinta, lietuvių kalba subtilioms 
poetiškoms nuotaikoms nusakyti gal buvo sunkiai 
pritaikoma, kad vėliau tai tęsė jau gerokai pra
mokta literatūrine lenkų kalba. 

(Bus daugiau) 
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DRAUGAS, trečiadienis, 1984 m. vasario mėn. 15 d. bažnyčia So. Bostone. Savo 
kalboje komp. J. Kačinskas 
tarp kitko pabrėžė: "Daugelis 
Bostone, ypač jauni lietuviai 
nepažino Izidoriaus Vasyliū-
no kultūrinio įnašo į Bostono 
lietuvių bendruomenės gyve
nimą... Kviečiamas jis nieka
da neatsisakydavo savo menu 
prisidėti, arba ir pats užpildy
ti įvairius lietuvių renginius, 
nereikalaudamas už tai jokio 
atlyginimo...Didžiausias jo dė
mesys buvo skirtas lietuvių 
muzikai. Nebuvo kūrinio, 
(daugumoje sonatos), smuikui 
lietuvio kompozitoriaus para
šyto išeivijoje, kurio jis būtų 
neatlikęs. Lietuvių muziką jis 
ne tik mėgo, bet tiesiog gerbė 
ir vengdavo ją kritikuoti. Sa
kydavo, jei kompozitorius taip 
parašė, reiškia jis taip norėjo, 
ir ją reikia atlikti tokią, kokia 
ji yra... Jei ne Izidorius Vasy-
liūnas, gal Amerikoje visai ne
būtume turėję progos išgirsti 
lietuviškos smuiko literatūros. 
Esant milžiniškai meno kom-
peticijai, ir pačių amerikiečių 
ir kitų tautų sukurtų veikalų 
gausos, lietuviui prasiskverbti 
į viešumą yra sunku. Taigi, 
Izidoriaus Vasyliūno lietuviš
kos muzikos demonstracija gy
vu atlikimu itin vertintina"... 

Bostone Lietuvių federalinė 
kredito unija "Taupa" pradėjo 
trečiuosius metus. Savo veiklą 
"Taupa" pradėjo iš nieko, nes 
lietuviai savo sutaupąs dėjo į 
bankus. Daugelis ir dabar ne
nori nutraukti ryšio su savo 
banku. Nepaisant to, "Tau
pa" jau turi kapitalą 1,250,000 
dol. Tai yra todėl, kad žmonės 
pamatė, jog "Taupa" moka 
aukštesnius nuošimčius negu 
bankai. Palyginkite su ban
kais: "Taupa" moka paprasta 
sąskaita 8 — 8:30 proc., Mo-
ney market sąskaita (įnešus 
nemažiau 2,500 dol.) — 9 — 
9.38 proc, lakštai — certifica-
tes (įnešus nemažiau 500 dol.) 
3 mėn. — 9.50 — 9.92 nuoš. 

"Taupa" gali mokėti aukš
tesnius nuošimčius negu ban
kai, nes jos išlaidos yra ma
žesnės . Visa " T a u p o s " 
valdyba neapmokama. Labai 
mažas atlyginimas mokamas 
sąskaitininkams - treasurers. 

"Taupa" duoda ir paskolas: 
asmenines už 14.50 proc, nau
jiems automobiliams pirkti — 
13 proc, o vartotiems — 14 
proc; namų remontui 3 me
tams — 13.50 proc; 5 metams 
— 14 proc; namų pirkimui 
(mortgages) — 13.50 proc Pas
kolų nuošimčiai yra panašūs į 
bankų, bet "Taupoje" nereikia 
mokėti punktų (bankuose iš 
anksto reikia sumokėti tam 
tikrą dalį nuošimčių). 

Lietuvių kredito unijoje 
"Taupoje", kaip ir bankuose 
įnašai yra federalinės val
džios apdrausti iki 100,000 
dol., tad nėra jokios rizikos, 
kad pinigai gali žūti. Visos fe
deralinės kredito unijos yra 
valdžios priežiūroje ir jos tik
rinamos. 

Kredito unijų tikrieji šeimi
ninkai yra nariai — taupyto
jai. Kredito unija, pagal val
džios potvarkį, privalo kasmet 
sušaukti unijos narių susirin
kimus. Susirinkimuose kredi
to unijos valdyba pateikia pil
ną visų metų veiklos 
apyskaitą, o taip pat priima
mas veiklos planas ateinan
tiems metams. Susirinkimo 
metu išrenkama pusė valdy
bos, o kita pasilieka dar me
tams. Tai daroma užtikrinti 
pastovumą. Tokios yra tai
syklės. 

Dabar "Taupos" valdybą su
daro: prezidentas Romualdas 
Veitas; viceprez. Vytautas Ei-
kinas; iždininkai (treasurers) 
— Thomas Ashmanskas ir Ri
ta Kapočiūtė; sekr. Birutė Šle
žienė; nariai: Gintaras Čepas, 
Šarūnas Norvaiša, Vitas Ra
šys. Kredito komisija — Da

nutė Izbickienė. Aleksandras 
Chaplikas, Dana Eikinienė ir 
Gintaras Subatis. Revizoriai: 
Antanas Januška ir Vytautas 
Jurgėla. "Taupos" narių meti
nis susirinkimas įvyks kovo 
10 d. 7:30 vai. vakare So. Bos
tono Lietuvių Piliečių d-jos sa
lėje. Kviečiami ne tik nariai, 
bet ir visi lietuviai. Be pačios 
unijos darbo programos, dar 
bus ir prelegentas — svečias, 
kurio kalba ne būtinai bus 
apie pinigus, bet gali būti apie 
politiką, kultūrą ar ką kitą. 

Tikimasi tikrai įdomaus su
sirinkimo, jame verta daly
vauti ir ne nariams; pamačius 
"Taupos" darbus, gal atsiras 
noras ir nariais tapti. 

KOMP. J . KAČINSKAS 
APIE SMUIKININKĄ 

IZIDORIŲ VASYLIŪNĄ 
"Laisvės V arpas" sausio 29 

d. programoje dar kartą sugrį
žo prie smuikininko Izido
riaus Vasyliūno mirties su
kakties metinių, kurias jis 
paminėjo 1983 m. gruodžio 18 
d. programoje. Šį kartą buvo 
perduotos ištraukos iš komp. 
Jeronimo Kačinsko kalbos, pa
sakytos sausio 22 d. Šv. Petro 
lietuvių parapijos salėje po 
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KALBAME LIETUVIŠKAI 

DIDELIS PASIRINKIMAS 
Valandos: Kasdien nuo 9 iki 

Ketvirtadieni nuo 9 iki 7 
5; šeštadienį nuo 9 iki 5 
Sekmadienį uždaryta 

mMm annual yield 

* (Rate effective until 2 / 2 0 / 8 4 ) annual rate 
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S500-MINIMUM •COMPOUNDED OUARTERLY 

• RATE FIXED FOR TERM 
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ENTIRE TERM. PENALTY FOR EARLY 
WITHDRAWAL. 
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lietuvių parapijos salėje po 
bažnyčia, So. Bostone įvyks 
meninė muzikos valandėlė. 
Bus atliekama Robert Schu-
manno Fantazija Op. 88 forte-
pionui, smuikui ir violončelei. 
Kūrinys yra 4 dalių: Roman-
ze, Humoreske, Duett ir Fina
le. Atlieka: Andre Ryan — 
smuikas(Berkiee), Brian Ca-
pouch — violončelė (Longi 
School, Cambridge) ir Jeroni
mas Kačinskas — fortepio-

KONCERTAS 
PARAPIJOS SALĖJE 

Sekmadienį, vasario 26 d., 
11 vai. po šv. Mišių Šv. Petro 

nas. 
R E N G I N I A I 

Vasario 19 d. Lietuvos ne
priklausomybės minėjimas, 
pradedamas šv. Mišiomis Šv. 
Petro lietuvių parapijos baž
nyčioje So. Bostone 10:15 vai. 
ryte, o vėliau So. Bostono Lie
tuvių Piliečių d-jos salėje. 

Vasario 16 d. 9:30 iki 10 vai. 
ryte Minkų radijo valandėlės 
speciali programa Vasario 16-
8ios proga. 

Vasario 16 d. vakare, nuo 
8:05 iki 9 vai. "Laisvės Var-. 
pas" perduos specialią pro
gramą Vasario 16-sios proga 
iš stoties AM banga 1460. 

Kovo 5 d. Elenos Vasyliū-
nienės dailės darbų parodos 
atidarymas Cambridge Public 
Library. 

PATIKSLINIMAS 
1984 m. vasario 1 d. "Bosto

no Žiniose" tilpęs straipsnis 
"Neatsakyti klausimai" yra 
"Laivės Varpo" vedėjo Petro 
Viščinio, o ne "Bostono Ži
nių" korespondento. 

CLASSIFIED ADS 
IŠNUOMOJAMA — FOR BENT , 

ISNUOM. 4 kamb. apšildomas butas į 
Marąuette Parke Skambint vakarais 
434-8852. 

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

R E A L E S T A T E 

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PKE. — 
GERIAUSIA VIETA LIETUVIAMS. 

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

Iltlllltllllllllllltllllllllllllllltllttltllllllllll 

KURIAM GALUI MOKĖT 
D A U G I A U ? 

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 
AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE 

NUO $300 IKI $1,000 

3-jų butų mūrinis. Garažas, 
gus. 

Nebran-

Didelis gražiai {rengtas bungalo. 
ku didelei seimai. 

Pui-

llllllllllllllinUUlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHIIHIUtlIlIlIitilIlIlIHIilIlIUIIC 

LIETUVI, TAVĘS LAUKIA 
LIETUVIŲ KATALIKŲ SUSIVIENIJIMAS, 

viena seniausių Amerikos lietuvių organizacijų, veikianti nuo 1886 metų. 
Jau beveik šimtametis Susivienijimas valdinių jstaigų žinioje vykdo 

savo nariams duotus jsipareigojimus: mirties ir susirgimo atveju. 
Priklausydami L K. Susivienijimui jo nariai pasiekia tris tikslus: (1) 

užsitikrina paramą nelaimės atveju, (2) susitaupo pinigų ateičiai, ir (3) 
stiprina lietuvybės išlaikymą. 

L. K. Susivienijimas, kaip ir visos jprastinės amerikiečių fraterna-
linės organizacijos bei draudimo kompanijos, teikia jvairių rūšių gyvybės 
draudimą. Palankiomis sąlygomis duoda nariams namų paskolas (mort-
gičius). 

J L K. Susivienijimą nariais priimami nuo gimimo dienos iki 65 metų 
amžiaus. 

Gyvybės draudimo yra keturių rūšių planai (nuo 500 iki 5,000 dol.): 
20 metų mokėjimo planas; 20 metų taupymo (endovvment) planas; tau
pymas iki 65 metų ir mokėjimas iki 85 metų. 

Be to, Jaunamečiams yra trys atskiri planai — nuo gimimo iki 16 
metų. Mokėjimų dydis (premijos) priklauso nuo apsidraudimo sumos ir 
nuo apsidraudusio amžiaus. Mokėjimai priimami susitartu laiku — kas 
mėnuo, trys mėnesiai, pusmetis ar kartą j metus. Paprastai, mokėjimus 
priima gyvenamos vietovės LKS kuopos sekretorius-rė. Galima atsiskai
tyti ir tiesiog su Centro jstaiga. L K. Susivienijimo kuopos veikia kelioli
koje Amerikos valstijų. 

Tarnaudamas savo narių gerovei, savo beveik šimtmečio gyvavimo 
laikotarpyje L K. Susivienijimas yra reikšmingai parėmęs Amerikos, 
Lietuvių Tautos ir Katalikų Bažnyčios gyvastingus reikalus. 

L K. Susivienijimas ir šiandien remia stambiomis sumomis svar
biuosius lietuvių visuomenės darbus ir užmojus. Vien per pastaruosius 
trejus metus L. K. Susivienijimo paramos susilaukė „Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos" anglų kalba leidėjai, Lietuvos Pasiuntinybės rūmų 
Vrashingtone remonto vykdymas, Lituanistikos katedros Chicagoje stei
gimas, šv. Kazimiero mirties 500 metų sukakties minėjimo ruoša. 

L K. Susivienijimui rūpi didieji tautos reikalai: Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės bylos gynimas ir Lietuvybės išlaikymas išeivijoje. 
Leidžiamas mėnesinis laikraštis GARSAS. 

Dabar vyksta naujų L. K. Susivienijimo narių .įrašymo vajus. Jei pats 
negali jsirikiuoti j Susiv. narių gretas, jrašyki savo vaikus ar vaikaičius. 
Jaunamečių planai ypač patrauklūs. Jūsų jrašytas jaunametis, sulaukęs 
subrendimo amžiaus, galės pats tęsti narystės jmokas ir veiksmingai 
dalyvauti Lietuvybės išlaikymo darbuose. 

Laukiame ir dėkojame už dėmesj. 

L K. Susivienijimo direktorių taryba: 

Dvasios vadas prel. Jonas Balkūnas, pirm. adv. Thomas E. Mack, 
vicepirm. Juozas B. LauČka, sekr. Pranas J. Katilius, ižd. Leokadija 
Donarovich. iždo globėjai — Jurgis F. Sadauskas ir Rosalie Kizis, 
gydytojas-kvotėjas dr. Juozas Stankaitis; tarybos nariai: Albina Poškienė, 
Leonardas Pallis ir Leonardas Mikelonis; egz. direktorius Charles 
Liscosky; „Garso" redaktorius tėvas K. Bučmys, OFM. 

Tikslių informacijų reikalu kreipkitės panaudodami šią atkarpą: 

LITHUANIAN CATHOLIC ALLIANCE 
P.O. Box 32 

VVilkes-Barre, Pa. 18703 

Gerbiamieji: 
Norėčiau priklausyti L K. Susivienijimui. Atsiųskite man tikslių informa
cijų apie draudimo planus arba praneškite atitinkamos kuopos 

valdybai, kad ji susisiektų su manimi jrašymo reikalais. 

Chrysler LeBaron Medallion 
2-dr Coupe 

BALZEKAS MOTOR SALES 
CHRYSLER e LeBARON 
PLYMOUTH e K CARS 

••U WILL LKE US" 
4030 ARCHER — 847-1515 

iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiimimtiiiiiiiHiiii 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

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

EAGLE BIRD TRAINING SCHOOL 
Tame your parrot easily. This suecess-
ful forrnula used in professional tam-
ing of exCoC clrds. Call for det3ils. 

Tel — 459-0599 

Vardas, pavaldė 

Adresas 

KASA LIETUVIU F E D E R A L I N Ė KREDITO UNIJA 
AKTYVAI 20,000,000 dolerių 

KASOS VALANDOS: 

MARQUETTE PARKE 
2422 W Ma-^ette Rd. 
Chicago. IL 60629 
Tel 737-2110 

CICERO 
1445 So 50th Ave. 
Cicero. IL 60650 
Tel. 656-22C. 

Pirm 2—6 
Treč. 2—6 
Se5t 1 0 - 1 2 

Antr. 3—6 
Ketv. 3—6 
Sešt. 1 0 - 1 2 

MOKA: 
9% už taupomąsias sąskaitas 
Už 90 dienų, 6 mėn.. 1 metų. 
3 metų indėlius: 
10% nuo $500.00 M $19. 
500.00 
10.5% nuo $20.000 00 iki 
$100.000 00 
11% virš $100.000 00 
11% IRA 
SKOLINA: tik savo nariams 
žemesniais nuošimčiais ir 
geresnėmis sąlygomis negu 
bankai ar kitos finansinės in-
stitucį jos. 

KIEKVIENA SĄSKAITA IKI 
FEDERALINĖS VALDŽIOS. 

$100,000.00 APDRAUSTA 

F A S H I 0 N C A R P E 1 S 

K I L I M A I 
Lietuvių prekyba 

3304 W. 63 St. — Tel. 778-9064 

įvairių prekių pasirinkimas nebrangia; 
iš mūsų sandėlių. 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
2601 W. 69 Ct., Chicago, IL 60829 

SIUNTINIAI I LIETUVA 
ŽTeL 925-2737 

Vytautas Valentinas 

oooooooooooooooooooooooooo 

A. VILIMAS 
MOVTNG 

Apdraustas perkraustymas 
Jvairių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5996 
<><>0<>0<X>0000<>0<>0000<>000<K><>0 

><><><«><>0<>OOCM>C>0<>CK>0-CK>000000< 

MASTER PLUMBING 
LIcensed, Bonded, Insured 

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

>°<><><><><><><X><X>00<X>00<>00<>oooo<: 

ŠIMAITIS KEALTY 
Insurance — Income Tax 

2951 W. 63rd Street 
TeL 436-7878 

iimimiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiimi 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 

Namų pirkimas — Pardavimas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimas 

BELL REALTY 
J. BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzie Ave. — 778-2233 
•iHiniiiinmiimiiiumiiHiiiiuiuiimum 
QUIET, ESTABLISHED OAK LAWN 

NEIGHBORHOOD 
6 room custom brick home built by s 
president of a large Savings & Loan 
Formai dining room, 15'x23' living 
rm. Large kitehen with breakfast 
nook. Full basement, partly finished. 
Commercial centrai air cond.JEjacrgy 
saving gas heat. Laundry room on 
first floor. 62'x 215' wooded lot for 
a nice garden. City water & sewers. 
Walk to a bus & shopping. Church 
& school nearby. Prie* raduced — 
now $93,300. For appointment or 
free brochure call 

BOBLAK REALTOBS 
Oak Lawn Postai Square 

TEL. — 636-3033 

HELP WANTED — VYRAI 
» • • • • • • • • « • • • » - • • • « • • • » » • • 

Reikalingas jaunaa vyras vokiečių 
sandely dirbti pilną laiką — pa
kuoti prekss ir i.vežiaoti mieste. 
Reikalinga turėt "driver's license". 
Rašykite angliškai adr.: 

DRAUGAS", Adv. No. 7703 
4545 W. 63rd St., Cb'go, IU. 60628 

iiiiiimniinmiiiiiiiiiHiiimiiniiniiuiiHiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHKnnr : : ; ; ! . u 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūSlų grindis 
B U B N Y S 

TeL — RE 7-5168 

M I S C E L L A N E O U S 
»'•» mmmmm—mĘimlmmitm m i i m • • m i 

oooooooooooooooooooooooooo-

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

NOTARY PUBLIC 
4359 S. Maplewood; tel. 254-7450 

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

<X>CKXXK><>OC>00<><KXXX>000-CK><>00 

> 0 0 0 0 < > 0 0 0 0 0 0 < > 0 - C K > 0 0 < > 0 < > 0 < K > © 0 < 

TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Orr> Vėsintuvai 
PAROAVi::.-- 3 IR YA.'SYMAS 

M I G L I N A S T V 
2346 W. 69 St., tel. 776-1486 
KKKKIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC 

10 — 20 - 3C 5 piec.-.' MMMMta v2 
apdrauda nto ugnies ir automobilio 
pas mus. 

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

3208į/2 W. 95th Street 

D Ė M E S I O 

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

Antanas Rubsys 
Pirmoj! dalis 

S:o:? kryjr/a rrio—- apie Sando
rą '• '.l?:"-i. Jo e S'..-".i:r;difla skai-
- . : ' . •': .>•;>'.-_'. iar.dvi a-'.ikiiršniu 
i.č'ir.G '.vyV.'-į ii ."įipte ir Mt-siju-

M O V I N G 
SER£MAS porkrausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir :» to.: miesto leidimai Ir 
pilna apdra'ida. 
PriLname ŷ ASTER CJIARGE ir VISA 

TeL — WA 5-8068 

Perskaitę "Draugą" duokite 

kitiems pasiskaityti. 

D.yj^ Karalysus pradžia istorijo
je. 5'.8 psl. kieti viršeliai. Išleido 
'Krikščionis Gyvenime". Knygų seri
ja 22. Kaina su persiuntimu 11 dol. 

Užsakymus siusti DRAUGO adrese 

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

Antanas Rub&ya 
Antroji dalis 

Tai pranašai ir Karaliai. Nagrinėja 
du veiksnius Sandoros bendrijoje nuo 
jcraelo monarchijos sukilimo X amž. 
iki tremties Babilonijoje VI amž. prie* 
Ir.sfį. D".0 psl., kieti viršeliai. Išlei

do "Krikščionis Gyvenime". Knygų 
serija Nr. 23 Kaina su persiuntimu 
11 dol. 

Užsakymus siusti DRAUGO adresu. 

. I 
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I UŽGAVĖNIŲ KARNAVALAS j 
5 R u o š i a 

I 
CHICAGOS SKAUTŲ IR SKAUČIŲ VIENETAI: 

"AUŠROS VARTŲ", aL^^JANICOS•' ir 
KORP. "VYTIS", AS DRAUGOVE, 
A&S FILISTERIAI, SKAUTININKIŲ DRAUGOVE 

NERIJOS" tuntai, 
L I N K S M A S K A U T I Š K A P R O G R A M A 

Groju ••AIDO" ir •'VYTIES" orkestrai. Kaukių paradas. Premijos už geriausias 
kaukes ir {domiausius kostiumus. Smagūs šokiai. Lietuviškas Užgavėnių maistas 

Las Vegas naktys. Skanus gėrimai. 

i Š.m. vasario 18 d., šeštad., Jaunimo centre. Pradžia 6:30 v. v. Maloniai visus kviečia — KARNA VALO RENGĖJAI 
?iiiitmiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiuiiuiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiimuiiim 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
celės sūnus, baigęs ekonomi
jos mokslus magistro laips
niu, dirba Kodak kompanijoje. 
Danutė, neseniai ištekėjusi už 
dr. R. Liaubos, studijavo mu-

chesterio lietuvių, kurie atvy- žiką ir įgijo magistro laipsnį 
ko į šį kraštą jauni, pilni ener- iš muzikologijos. 

Rochester, N. Y. 
LIETUVIŲ GYVENIME 

Praėjusiais metais daug Ro 

gijos, išėjo į pensiją. Daugelis 
jų dėl įvairių priežasčių — dėl 
sveikatos arba dėl sumažėji
mo darbų fabrikuose — pasi
traukė pensijon, n t laukę 
pensininkų amžiaus. 

J. Jurkus 
SV. KAZIMIERO 

MINĖJIMAS 
Rochesterio lietuvių Švento 

Jurgio parapija irgi rengiasi 
paminėti Lietuvos karalaičio 
švento Kazimiero 500 metų 
mirties sukaktį. Paminėjimas 
bus kovo 3 ir 4 dienomis. Ko
vo 3 dieną, šeštadienį, pami
nėjimas vyks parapijos salėje. 
Tos dienos programoje pa
grindinę vietą užims muzikės 
Dalios Viskontienės vedamas 
Volungės choras iš Toronto. 
Sekmadienį, švento Kazimie- pūlingosios Motinos vienuoli-
ro dieną, minėjimas bus tęsia- ja, prisimindama savo įkūrėjo 
mas bažnyčioje. Čia per iškil- kun. Alfonso M. Urbanavi-
mingas šventas Mišias giedos čiaus gimimo 100 metų sukak
tas pats Volungės choras ir tį, pradėjo minėjimą šių metų 
pamokslo vietoje apie šventą sausio 15 d.. Minėjimas baig-

Kazimierą kalbės daugelio is
torinių knygų autorius rašyto
jas Juozas Kralikauskas. 

Rochesterio ir jo apylinkių 
lietuviams bus labai gera pro
ga ne tik dvasia ir mintimi su
artėti su mūsų tautos globėju 
šventu Kazimieru, bet kartu ir 
pasidžiaugti vienu iš pačių ge
riausių mūsų choru ir iš ar
čiau pažinti rašytoją, kuris vi
są s a v o t a l e n t ą s k i r i a 
gvildenti mūsų istorijos žy
miąsias asmenybes. 

Šeštadienį minėjimo pra
džia 7 vai. vakare. Parapijos 
aikštėje pastatytos mašinos 
bus saugojamos. Sekmadienį 
iškilmingų Mišių pradžia 11 
vai. 

Scranton, Pa. 
VIENUOLIJOS 

K Ū R Ė J O SUKAKTIS 
Nukryžiuotojo Jėzaus ir So-

sis spalio 18 d. jo mirties su
kaktyje. 

Pradėjo pamaldomis St. 
Ann vienuolyno rektorius kun. 
J. Ryan, asistuojamas kun. 
Thomas McCan ir dr. F. Kin-
sella iš to paties St. Ann pa-
eionistų vienuolyno, dalyvau
jant 35 seserims, kurios 
darbuojasi Scranton ir Allen-
town vyskupijų mokyklose. 
Sukaktis buvo iškilmingai 
švenčiama Scranton, Pa. 

Aukojimo procesijoje simbo
liškai buvo pasirinkti vienuo
lijos narių kryžius, nešamas 
erškėčių vainikas, baltos ro
žės, simbolizuojančios vienuo
lijos gyvąsias nares, raudo
nos rožės, primenančios 
mirusias nares, pasionistų 
ženklas ir misijų kryžius, kurį 
turėjo kun. A. M. Urbanavi
čius. Mažas baltas vokas su 
dvasinių dovanų Įrašais, ski
riamas Įkūrėjui, buvo padėtas 
kiekvienos sesers vienuolės. 

Po komunijos buvo džiaugs
minga padėka Dievui ir atsi
dėkojimas savo vienuolijos 
mylimam įkūrėjui kun. A. M. 
Urbanavičiui, pasionistų mi

sionieriui, primenant jo stiprų 
charakterį, jo meilę kiekvie
nam kūriniui, jo atsidavimą 
Dievui ir drąsų žingsnį, ku
riant moterų vienuoliją. Jo 
garbei buvo sukalbėta specia
li litanija, dėkojant Dievui ir 
prisimenat savo vienuolijos 
įkūrėją prieš 60 metų. Litanija 
buvo baigta žodžiais, kuriais 
kūrėjas kun. A. M. Urbanavi
čius rėmė savo gyvenimą ir sa
vo darbus, būtent '"Aukštyn 
širdis". 

Kun. Urbanavičiaus gimi
mo sukakties pietūs buvo vi
soms seserims, ypač toms, ku
rios dar pažino jį asmeniškai 
ir galėjo pasidalinti savo pa
tyrimu ir jo pamokymais. 

Sausio 15 d. iškilmes su 
džiaugsmu prisimins Nukry
žiuotojo Jėzaus ir Sopulingo
sios Motinos vienuolijos sese
rys ir visi, kurie turėjo progą 
ta švente pasidžiaugti. 

V. 

"Tai tvirtumas" — pasakė 
karalius. "Tai užsispyrimas" 
— pasakė ožys. 

A. f A. JONUI KIAUPAI 
Kanadoje mirus, žmonai STASEI, sūnui VIK
TORUI su šeima, SESERIMS su šeimomis ir 
broliui PETRUI nuoširdžią užuojautą reiškia ir 
kartu liūdi 

Lionė ir Jonas Miežinskai, 
Stasė ir Zenas Krasauskai 
Erna ir Simas Naujokai, 
Jadzė ir Vytautas Dijokai 

^IIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilHlimillllllllllllllllItlilIlIlIlIlIlIlHilIlIlIlIlIlIlII^ 

I JAY DRUGS VAISTINĖ | 
1 2759 W. 71st St., Chicago, 111. 60629 
| Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 
= D. KUHLMAN, B.S., Registraoca* raotuunkM 

= RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY 
I SALDUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS = 

~ Atdara šiokiadieniais nuo 9 ral. ryto iki 10 vai vakaru i 
E Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 5:30 vai. vakaro. -

?IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIUIUIIIIIIIIMIIIIil!IMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIi; 

Vytautas Staškevičius 
Malonu pažymėti, kad Ro

chesterio lietuviai, kaip ir kitų 
vietovių mūsų tautiečiai, pasi
žymėjo, kaip geri, sumanūs 
darbininkai. Ne vienas iš jų 
baigė aukštuosius mokslus ir 
šiandien gražiai reprezentuo
ja mūsų garbingai tautai, kaip 
menininkai, muzikai, solistai, 
rašytojai, mokslininkai, poli-
stįksri, daktarai. Nė vienas iš 
mūsų neturėjo progos arba ga
limybės šiame krašte lankyti 
universitetą, bet savo darbš
tumu ir gabumais sugebėjo 
pralenkti tuos amerikiečius, 
kurie čia lankė mokyklas. 

Vienas iš tokių yra Vytau
tas Staškevičius. Kaip elektri
kas, pasižymėjo savo gabu
mais Rochesteryje General 
Motors Delco fabrike, kuria
me jis dirbo 18 metų. Ne tik jis 
Sugebėjo pataisyti įvairiausių 
komplikuotų mašinų elektri
nius motorus, bei gerai atlikti 
kitokias savo pareigas, bet 
pasižymėjo išradingumu.Už 
įvairias sugesti jas, kaip 
pagerinti" įvairias mašinas, jis 
yra gavęs visą eilę diplomų ir 
piniginių premijų. Pavyz-

" džiui, kaip geriausiam specia
listui elektros srityje, Vytau
tui Staškevičiui buvo įteiktas 
diplomas ir 2000 dolerių pre
mija už patobulinimą aukšto 
dažnumo (High freąuency) 
mašinos. Jo išleistuvių proga, 

..jam išeinant į ankstyvą pen
siją, fabriko vadovybė įteikė 
jam specialią dovaną — minė
tos aukšto dažnumo mašinos 
modelį su Delco fabriko vy
riausio inžinieriaus parašu. 

Vytautas yra ne tik gabus 
elektrikas, bet jis sugebėjo pa
sižymėti, kaip puikus fotogra
fas. Jis yra laimėjęs Chicagos 
lietuvių parodose keletą pre
mijų už baltą ir juodą fotogra
fijos meną. Be to, jis yra ga
vęs eilę kitų atžymėjimų 
fotografijos mene iš įvairių 
amerikiečių įstaigų už puikias 
fotografijas. 

Vytautas yra nepamaino
mas fotografas, be kurio ne
gali apseiti nė viena Roches
terio lietuvių organizacija. Jis 
ir jo žmona Ada užaugino gra
žias dukreles: Laimutę ir Da
nutę, kurios sukūrė gražias lie-
tuvišk'is šeimas. Jos abi 
aktyviai dalyvauja lietuviško
se organizacijose. Laimutė jau 
4 metai eina Altos ir Balfo val
dybose sekretorės pareigas, 
dirba parapijos komitete, da
lyvauja ir kitose vietos lietu
vių organizacijose. Jos vyras 
Vytis Lelis, dr. Vlado ir Mar-

V „,-
W įsi zmome, kad sutaupyti, 

pinigai užtikrina mūsų 
materialinę ateiti. Todėl, labai 
svarbu laikyti pinigus 
patikimoje, saugioje vietoje. 

Tai yra toji kalba, kuria mes 
vartuojame Čikagos Pirmojo 
Nacionalinio Banko Taupytojų 
Centre. 

MŪSŲ centras turi 
darbuotojus aptarnaujančius 
savo klientus jų gimtąja kalba. 
Šitie darbuotojai gali Jums 
išaiškinti ir padėti visais 
taupymo klausimais pav. kaip 
atidarvti IRA sąskaita arba 
Indelio Pažymėjimą (Certificate 
of Deposit), pateikti Jums 

papildoma informaciją apie 
Pinigines Rinkos Sąskaitą 
(Money Market Account) ir kt. 

Mes suteiksime Jums visus 
patogumus ir kartu su lumis, 
ramioje, dalykiškoje aplinkoje., 
aptarsime JŪSŲ asmeninius 
taupymo reikalus. Viso ko lum* 
reikia - tai minimumas 20 
tūkstančiu doleriu ir lus esate 
teisingame kelyje. 

Papildoma informacija apie, 
naudą ir privilegijas, kurias; 
mes galime Kims suteikti galite 
gauti paskambinus telefonais 
732-2470 ir 732-2471, arba 

aplankius mūsų Čikagos 
Pirmojo Nacionalinio Banko 

Taupytojų Centrą, kuris randas: 
Dearborn ir Madison gatvių 
kampe. Centras veikia kasdien 
nuo pirmadienio iki 
penktadienio, nuo S vai. 30 min 
iki 4 vai. p. p. 

Maloniai prašome aplankyti 
rmisrMes atsakysime i. I ūsu 
klausimus, padėsime jums 
teisingai suprasti ir išspręsti JŪSŲ 
Taupymo reikalus. 

Taupytojų Centras ir Jus. 
Santaupos svarbios kalbantiems 
bet kurią kalbą. 

FIRST CHICAGO 
The First National Bankof Chicago 

_ 

"Mes kalbame 
jūsų 

gimtąja kalba. 

Ilona Zubrys 
Buhalteris-Vykdytojas 

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

1446 South 50 Avenue 
Gcero, Illinois 

Telefonas — 6 5 2 - 1 0 0 3 



DRAUGAS, trečiadienis, 1984 m. vasario mėn. 15 d. X Kun. A. Goldikovskis, Cle-
• " — ™ " ^ " " " — — ^ — i ygjj^^^ Ohio, mūsų rėmėjas, 

X Nida Financial Services — Į kartu su prenumeratos pratęsi-
naujai įsteigta lietuvių bendro- '• mu atsiuntė ir 25 dol. dienraščio 
vė kruopščiai užpildo pajamų paramai. Kun. A. Goldikovskį 
mokesčių blankus (Income Tax) skelbiame garbės prenumerato-
ir atlieka kitus finansinius pa- rium, o už auką tariame nucšir-
tarnavimus. Konsultantai ir pil- ' dų ačiū. 
dytojai turi daugiau kaip 12 ' 
metų patyrimo. Patarnauja pi-

X Lemonto apylinkės Vasa
rio 16-tOH minėjimas įvyks sek
madienį, vasario 12 d., 2 vai. 
p. p. Maironio mokyklos patal
pose, šv. Mišios bus atnašauja
mos 12:45 vai. po pietų De 
Andreis seminarijoje. Meninę 
programą minėjime atliks mo-1 ^nSi įg jp "Draugo" vasario 11 
kyklos mokiniai ir "Spindulio" Į $ paskelbta) yra susirgęs ir pa-
tautinių šokių vienetas. 

ligoninėje, Blue Island, IU 

giai — palyginkite. Skambinti 
nuo 9 vai. r. iki 5 vai. p. p . tel. 
850-7380, nuo 3 vai. p. p . iki 9 
vai. vak. 778-6901, Raštinės: 
Oak Brook, Ui. arba 2606 W. 
63 St., Marąuette Parke. 

x Jonas Stonkus (ne Stan-

X Dr. Alvydas Koncė, Mill 
Valley, Cal., mūsų nuoširdus rė
mėjas, garbės prenumeratorius, 
pratęsdamas prenumeratą, at
siuntė visą šimtinę savos spau
dos palaikymui. Dr. A. Koncę 
ir toliau laikome garbės prenu
meratorium, o už nuolatinę pa
ramą tar iame nuoširdų ačiū. 

X Aleksas Lauraitis, Willow 

i S k ŽVAIGŽDUTĖ 
fcfeBHrfflLl * J S ^ * įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriau. Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

Redaguoja J. Plakas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 60629 ^ ^ ^ 

x Kernavės tunto, Mirgos 
draugovės skautės dainininkės, 

*TT '. cu. V^_ • Springs, IU., American Travel 
guldvtas tvnmams St. Francis ! „ . _ - - - •> « 

' Service Bureau dalminkas, mūsų 
garbės prenumeratorius, atsiun-

x "The News-Sun", Wauke- i tė 25 dol. auką ir pratęsė "Drau-
vadovaujamos Ramutės Kerne- j g^no laikraštis, vasario 11-12 d. į go" prenumeratą už 1984 met-
žaitės, atliks dalį programos Jau- \ laidoje įsidėjo straipsnį apie tus. A. Lauraitį ir toliau laiko-
nimo centro rengiamame Lietu-' 
vos Nepriklausomybės minėjime 
vasario 16 d. 

Lietuvos Nepriklausomybės mi- j me garbės prenumeratorium, o 
nėjimą Waukegane, 111., pailiu-1 už nuolatinę paramą tariame 
struodamas Lietuvos herbu, nuoširdų ačiū. A. Lauraičio pa-
Pranešama, kad kalbės Ofelija stangomis šiais metais "Drau-
Barškėtytė iš Chicagos, kad bus j gas" organizuoja ekskursiją į 

S kurio I Pamaldos Šv. Baltramiejaus baž- j Fatimą, Liurdą ir kitur. 
sutiktuvės įvyks šį penktadienį, j n y«o je ir meninę dalį atliks Bi-• 
vasario 17 i , 8 vai. vak. Jauni- Jūno-Klumpės šokių ansambliai. 
mo centro vakaronėje. Prof. Taip P 8 * Paminėta, kad lietu-
dr. Marija Stankus-Saulaitė su-j ™ m s atstovauja VVaukejane ir ' ^ u m e r a ^ u ž l x į 
pažindins vakaronės dalyvius m į **** •***- Edvardas Skalisms. | ^ ^ ^ £ ^ J ^ ^ ^ ^ 
naujuoju rinkiniu, kurį išleido j x ža r i jos a a k § t . mokyklos spaudos paramai. P. ir V. 2o-
"Ateities" leidykla. Į Motinu klubas susirinkimą turės lynus skelbiame garbės prenu-

x šv. Vardo katedroje šv. I vasario 21 d., antradienį, 7 vai. . meratoriais, o už auką tariame 
Mišias, minint šv. Kazimiero 500 I v*k. mokyklos kavinėje. Vaka- j nuoširdų ačiū. 
m. mirties sukaktį, koncelebruos ; r o programoje bus nagrinėjama 
kardinolas Bemardin su l i e t u - , t e m a "2mones prieš prievarta 

x "Pas ką žiedas žydi" — tai 
naujausias poetės Eglės Juod-

X Pe t ra s ir Vanda Žolynai, 
Chicago, UI., mūsų nuoširdūs 
rėmėjai, apsilankė "Drauge", 

su 
viais kunigais. Lietuviai kuni-
grai, norintys koncelebruoti šv. 
Mišių auką. yra prašomi apie 
dalyvavimą pr inešt i kun. Jonui 
Kuzinskui. teL 236-2950. šv. Mi
šios b >s vasario 25 d., šeštadie
nį, 1 vai. p. p . 

vimą", kurią referuos Marie 
Howard ir Dan Lena. Viešnias 
priims ir tvarką darys Judy 
Naujokas ir Flossie Marshall. 
Informaciją teikia Flossie Mar
shall tel. 436-C339. 

x Vaclovas Valys, Cleveland, 
Ohio. vertindamas lietuvišką 
spaudą išeivijoje, atsiuntė visą 
šimtinę su prenumeratos pratę
simu. V. Vali skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už gražią 
auką tar iame nuoširdų ačiū. 

i žemei idėja ryški šioje apysa-1 siartino prie pirmųjų vartų, sar-
| koje. T a žemė lietuviui labai!gas paprašė atiduoti pusę visos 
! svarbi ir reikalinga. Jis ją my-1 duonos ir pusę kepalo Prie an-
I Ii, kaip savo vaiką, panašiai pa- i trųjų vartų kai priėjo, sargas 
1 našiai kaip Dievą. Žemdirbys | paprašė artiduoti pusę likusios 
J be žemės negalėtų gyventi. Jis duonos ir da* pusę kepalo. Pa-
| iš žemės pragyvena ir ją pažįs-; galiau priėjo prie paskutinių 
j t a . Gerai žemdirbys pažintų ge-, vartų. Sargas paprašė atiduoti 
j rą žemę, tik paėmęs saują dirvos ! pusę likusios duonos ir dar pusę 
Į į savo rankas. i kepalo. Kai kepėjas įėjo į mies-

Renata Ramanauskaitė, i tą, jam liko tik vienas kepalas 
I pardavimui. Kiek kepalų duo-
! nos jis turėjo pradžioje? (10 
;taškų). 

LIETUVA 
Man patinka Lietuva. Aš no-

rėčiau nuvykti į Lietuvą, kai j 
būsiu didesnė. Mano mamytė j 
sako, gal aš ir galėsiu nuvykti. 

Kristina Dutton, 
Lemonto Maironio lit. m-los 

2 sk. mok. ("Maironio Aidai"). 

! Kr. Donelaičio lit. m-los mokinė. 
("Aušros spindulėliai"). 

GALVOSŪKIS NR. 99 
(Žiūrėkite skaitlines). Para

šykite, 
trūksta. 

kurių skaitlinių 
(5 taškai) . 

cia 

Gedimino pilis 
Piešė Andriukas Adomavičius, 6 metų amžiaus. TN. 

x Rašyt . Vincas Ramonas, 
Chicago, 111., mūsų garbės pre-x "Elta, Information Bulle 

x Kr. Donelaičio lituanistinė J thi", pereitų metų gruodžio mė- j mimeratorius, nuoširdus rėmė-
mokykla Lietuvos Nepriklauso- | nesio numeris, kuris informuoja į j a^ s u prenumeratos mokesčiu 
mybės šventę minės šį šeŠtadie- ; anglų kalba apie Antano Terlec- j atsiuntė ir 25 dol. auką savos 
nį, vasario 18 d., 11 vai. McKay ko įkalinimą ir kalėjimo sąlygas, j sDaudos stiprinimui. Rašyt. V. 
mokyklos auditorijoje. Abiejų išėjo iš spaudos. Taip p a t daug Ramoną ir toliau laikome gar-
znokyklų mokiniai ateina su t au - , informacijų apie sąžinės kalinius bes prenumeratorium, o už mie
tiniais drabužiais. Į minėjimą Sovietų Sąjungoje, PEN kreipi- ] a t in ę paramą labai ačiū. 
kviečiami tėveliai ir svečiai. į masis dėl A. Terlecko paleidimo, 

„ _ . . , > laiškas Andropovui ir k t . Biu-
x A. a. Ses. FeUx Greemrich, Į . ^ ^ l e i d i m ą ^ ^ 

šv. Kazimiero seserų vienuolijos : t o g f o n d M _ Leidžiamas Wa-

Jonas Minelga 

16 VASARIO 

Prisiminę brolio-kario 
Žygius šalį išvaduot, 
Jam šešioliktą Vasario 
Einam garbę atiduot. 

Himnui aidint mūsų minią 
Stebi žemė ir d a n g u s . . . 
Augam, mokoms tau, Tėvyne, 
Tavo vardas mums brangus. 

Tėvelius turiu gerbt i ir mylėti, 
nes jie mano gymdytojai . Tė-

U E T U V I Ų TAUTOSAKA 
NOJAUS ARKA 

Vienas anglas, norėdamas įro-1 
dyti anglų kalbos senumą, aiš-1 
kino vaikams, kad ir Nojus su 
gyvuliais kalbėjo angliškai. Jis 
papasakojo tokį anekdotą: 

Po didžiojo tvano arka pasie
kė sausumą. Nojus atidarė ar-

vėliai daug vargo pakėlė, kol , d u r i s ^ ^ ^ ^ ^ 
mane užaugino. J ie y ra geri, I . „ kan, visiems liepė eiti poromis. I 
mane myli. Kai a s sergu a r blo-, K i e k v i e n a . ^ u M . ^ 

I gai jaučiuos, visuomet paguo-
i džia 

Plazda vėliavos, o širdys 
Dega meile Lietuvos. 

„,. ,. . . forth and nultiply". Išėjo ku-
Tevenai man savo gyve- i , . - . . . . — 

, . , , _, , _A
 6 J j pranuganai , drambliai, strausai. 

mmą aukoja, kad tik butų man ; a u beždžionės ir; 
gera. Leidžia Į mokyk ą, rengia, ' ^ pa ikus* , ^ ; 
maitina. Jie gyvena del savo vai. m n e s i l a i k o t e t v a r k o s ^ e i n a į 
kų. As juos labai, labai myliu Q ^ ^ BeUjBaDti 
ir visą gyvenimą mylėsiu. Kai < , . 

narė nuo 1925 m., staigiai mirė j shingtone, D. C. 
vasario 13 d. motiniškame vie
nuolyne Chicagoje. Buvo kilusi ' x Audrins Kirvelaitis, Pėda
is Worcester, Mass.. šv. Kaži-, goginio Lituanistikos instituto 
miero parapijos. Bus pašarvo- auklėtinis, skaitys Lietuvos Ne-
ta ketvirtadienį, vasario 16 d., j priklausomybės paskelbimo ak-
laidojama penktadienį, vasario , tą per JAV LB Vidurio Vakarų 
17 d. Po pamaldų vienuolyno apygardos valdybos ruošiamą 
koplyčioje bus palydėta į Šv. ' minėjimą vasario 19 d. Jaunimo 
Kazimiero lietuvių kapines. Ve-i centre, 
lionė buvo ilgametė gailestingo
ji sesuo Šv. Kryžiaus. Loretto I x K e i t h BtaHs, Joni Daraž-
ligoninėse. St. Joseph Marie vi 
los slaugymo namuose ir dabar s " d a r o n a u & Beverly Shores 
senų ir ligonių slaugytoja mo- į Respublikonų skyriaus valdybą, 
tiniškame vienuolyne." Liko dvi | K- B l o ž i s . d a u g m e t l * vadovavęs 
seserys Worcestery. pusseserė respublikonam^ Išrinktas pirmi-
ses. Jerome Šv 
nuolyne. 

x Už a 

X Dr. A. Aviža, Downey. UI., 
pratęsė "Draugo" prenumeratą I 
vieneriems metams asmeniui gy- \ 
venančiam Kanadoje ir dar pri- i 
dėjo 7 dol. auką. Labai ačiū. 

jiems bus reikalinga pagalba, 
aš pasižadu padėti ir būti jiems 

Jos kasdieną plaks, j a s šildys į gera. 
Ryžtas žygių ir kovos. Lietuvą aš myliu, nes y ra ma-

I no tėvelių ir senelių gimtinė, o 
VASARIO ŠE&IOLIKTOJI į kar tu ir mano, nes a š esu lietu-
Kiekvienais .'netais Vasario | vaite. Lietuva y r a nepaprastai 

X Irena Polikaitienė, Chicago, j 1 6 d i e n a m e s ^enf iame Lietu- j gražus ir brangus mums kraš-
'111 aplankė "Draugą" ir į s i - ' v o s nepriklausomybes atgavimo • tas . Lietuva y ra visuomet gra-
! gijo įvairių leidinių už 83 dol. \*™** Dažnai mes galvojame, žiai dainose apdainuojama ir pa-

; kad kiekvienais metais girdime j sakose minima. A š mokaus lie-
X Romas Pūkštys, Hlckory • tas pačias minti? klausome tų j tuviškoje mokykloje, man patin-

; Hills, UI., St. Reimanas, O. Šu- i pačių kalbų, ir m :ms viskas at- • ka lietuvių kalba. Aš noriu už-
; laitienė. Cicero, BĮ., Kęstutis! rodo jau nusibodę. Tačiau tuo augti t ikra lietuvaitė. Aš sten-
' Biskis, Dovvners Grove, 111., To- į momentu aš pagalvoju, kad ; giuos gerai mokytis, neapvilti 
j ny Žukauskas, Springfield, 111., | kiekvieną Vasario 16-tą Lietuva ' tėvelių ir Lietuvos. Dirbsiu dėl 

•*', ~ F " r " v T ~ i v t ė °T^* r ^ n ^ " ^ M e i n a s , Chicago, M., ap- j dar vis pavergt?. Daug žmonių i Lietuvos, kad vėl išauštų Lie 
silankė "Drauge" ir nusipirko j dar vis kenčia kalėjimuose, Si- ' tuvai laisvės r y t a s ir kad mes 
įvairių leidinių už didesnes su-! bire, arba yra uždaryti bepročių visi lietuviai grįžtume į t ą bran- \ U Keliais (mažiausia) piu-
mas. ! namuose. Jiems toks ffvveni- gų mūsų kraštą. I **>* H reiki* perplauti, kad ga-

\ vus mažesnius kubus, kurių šo-

"You told u s to go fourth". 
Nusij'uokė Nojus, kad jos ne- j 

suprato angliškai. 
Kai visi išėjo, Nojus tikrino 

arką ir kampe pamatė du šliu
žus. J ų klausė: 

"Kodėl jūs gyvatės pasiliko-
te"? 

"Mes ne gyvatės, mes esame 
žalčiai", — jie pasiaiškino Nojui. į 

GALVOSCKIS NR. 96 
(žiūrėkite brėžinį-). Matote ; 

kubą, kurio kiekvienas šonas 
yra 30 centimetrų pločio ir visi 
jo šeši šonai yra nudažyti juo-

ir nusipirko į dar vis kenčia kalėjimuose, Si- ! tuvai laisvės r y t a s ir kad mes į °^a spalva. Reikia išspręs i 

GALVOSŪKIS NR 100 
Kurių daiktavardžio linksnių 

galūnėje visuomet rašome nosi
nes balses? Kokias? (5 taš
kai). 

GALVOSŪKIO NR. 76 
ATSAKYMAS 

Žiūrėkite brėžinius. 

t 
X Kun. P. Patlaba, gyv. Hot 

- zimiero vie- • ninku. Eglė Valiulytė aktyviai į Springs, Ark., dr. Elena Rep-
j įsijungė į miestelio administraci- | šiene, Chicago, UI., Stasė Pau-
I nį darbą ir buvo išrinkta Pla- i tienienė. Cicero. 111., "Drauge" 

a. Joną v alaitj bus ^ n a v i m o komisijos sekretore ir j jsigijo įvairių leidinių už dides-
atnašaujamos šv. Mišios T ė v ų | t o m g p a č i o m s p a r e i g o m s vietos j nes sumas. 
Jėzuitų koplyčioje vasario 18 d., j r e s p u b l i k o n u valdyboje. Vietos 
šeštadienį. 10 valandą ryto. 

Šeima 
(pr.). 

x Užgavėnių karnavalo va
karą — Mardi Gras Jaunimo 
centre šį šeštadienį, vasario 18 

X Bronė Krisčiukaltis, Marš-
lietuviai džiaugiasi, kad jaunoji; ^ ^ ^ . ^ 
karta jungiasi į vietos politinę' 
visuomeninę veiklą. 

mas irgi nusibodo. Tačiau jie 
turi tokį gyvenimą gyventi die
ną iš dienos. T^da aš pagalvo
ju, ar iš tikrųjų yra per sunku 

į man pagalvoti ir prisiminti mū-
| sų artimuosius, kurie kenčia? ; me rašinėlių konkurse laimėjo 
j Mes privalome jų neužmiršti, antroje grupėje 50 dolerių pre-
į Gal prezidentas kokiu nors bū- \ miją, kurią skyrė kun. dr. Juo-

n a u " ; du pagerins sąlygas Lietuvai zas Prunskis 
jausiu leidinių ir dar pridėjo j vėl būti laisvai 
12.80 dol. auką lietuviškos kny-

x JAV LB Kultūros taryba j gos paramai. Labai ačiū. 
prašo atitaisyti paskelbtus ne- Į x Bronius Jurgutis, gyv. Ci-

d., rengia Chicagos skautiški j tikslumus, atspausdintus kultu- j c e r o m pakeisdamas adresą. 
vienetai. Bus linksma skautiš
ka programa, kaukių paradas, 
šokiai ir kt. Įdomiausios kaukės 
bus premijuojamos. Veiks lie
tuviškų valgių valgykla, kavinė, 
užkandžių ir gėrimų bufetas, šo
kiams gros "Vyčio" ir "Aido" 
orkestrai. Pradžia 6:30 vai. vak. Į t r ' s ) 

rininko ir radijo valandėlės pre 
mijų paskyrimo proga. Bronio 
Railos turėjo būt i už radijo kal
bų išleistą knygą "Vaivos ryk
štė" (vietoj "Raibos Agavos"). 
Bronius Kviklys išleido keturis 
tomus "Mūsų Lietuvos" f n e ; ^ c n - ' 

Už klaidas atsiprašo. * " 

atsiuntė ir 15 dol. auką. Labai 
ačiū. Br. Jurgučio naujas adre
sas : N. 8422 Fox Run Rd., VVis-
consin Delis, Wisc. 

Visi kviečiami (nuo 16-kos metų 
amžiaus). (pr.). 

Apol. Varnelis, Dowagiac,; 
mūsų rėmėjas, pratęs-
prenumeratą, atsiuntė j 

• auką už kalėdines korteles i r! 
X Edas ir Regina Modestai, j kalendorių ir 20 dol. dienraščio! 

Willow Springs, Dl.. vertindami j stiprinimui. Apol. Varnelį skel 

. . . Bet vizijo; mes buvome ir 
esame laimingi: — 

O seserys ir broliai, mes 
grįšim į tėvynę! — 

Žiūrėsim, kain navasaris 
žiedais į žerr.e sninga. 

Didžiuosimės, K .d garbę 
esame apgynę. 

(Baly- Gaidžiūnas). 
Dalia Kašubaltė, 

Clevelando ("Mūsų žingsniai" 
— "Dainuojanti jaunystė") . 

Danguolė Vilutytė, | n a i b ū t ų l y g ū s 1 0 c e n t imetrų? I 
Dariaus-Girėno lit. m-los į 2) Kiek gausime mažesnių kubų 

8 skyr . mokinė. į po tokio supiaustymo? 3) Kiek 
9k rašinėlis Altos paskelbta- j ̂  turės po \ nudažytus Se

inus? 4) Kiek kubų turės po 3 ' 
nudažytus šonus? 5) kiek kubų 
turės po 2 nudažytus šonus?! 
6) Kiek kubų turės po 1 nuda- \ 
žytą šoną? 7) Kiek bus kubų. | 
kurių visi šonai bus nenuda-! 

žyti? (15 taškų) . 

GALVOSŪKIO NR. 77 
ATSAKYMAS 

Žiūrėkite brėžinį. 

ŽIEMA 

x Vilnių* — Ryen f 10 dienų) į lietuvišką spaudą, pratęsė pre 'biame garbės prenumeratorium, 
o už savos spaudos palaikymą 
tariame nuoširdų ačiū. 

r.epiūčio 15—29 dienomis. Eks-
kursiją ruošia ir grupę vadovau
ja Marh» Ki»-la. TeJ. 737-1717. 

(sk.). 

A R A S 
h< Mi>i:imi' ir tn isonu- \ ĮSŲ rūšiij 

STCK.I *«. 

;!• I' . n - ' i P i ' pr i/inr IU <l;ir!.;» 
A R \ \ I > \ ^ KIKI.A 

737 1717 

HU 

numeratą su 25 dol. auka dien
raščio paramai. • E. i r R. Mo
destus skelbiame garbės prenu
meratoriais, o už paramą dien
raščiui tariame nuoširdų ačiū. 

x Dr. Ina Lžgiriene, Wor-
cester, Mass., visuomenininke, 
kultūrininkė, atsiuntė 25 dol. 
dienraščio stiprinimui ir pratęsė 
"Draugo" prenumeratą. Dr. I. 
Užgirienę skelbiame garbės pre-
numeratore. o už auką labai 
ačiū. 

Man patinka žiema, nes yra 
sniego. Kai yra daug sniego, nė
ra pamokų mokykloje. Aš su 
broliuku žaidžiu sniege. Sesutė 
ir mama yra su mano mažu bro
liuku namuose, tėvelis darbe. 

Mes žaidžiame lauke su drau
gėmis, statome pilis ir kitus 
dalykus. Lauke būna labai šal
ta , aš labai šiltai apsirengiu. 
Mano šuniukui labai patinka 
sniegas. 

Joana ŽiuraJtytė, 
Marquette Pa rko lit. m-los j 

mokinė. ("Vyturėlis"). 
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MEILĖ GIMTAJAI 2EMEI 

KODftL AS TT RIU MYLĖTI 
DIEVĄ, TĖVELIUS IR 

I J E T I V A 
Aš turiu mylėti Dievą, nes 

X Liucija Kurkulienė, Ro- j Jis mane sutvėr J is yra mūsų 
chester, N. Y., pratęsė prenu i visų tėvas, glob :as ir valdovas. 
meratą, pridėjo 20 dol. "Drau-! Mes meldžiamės . Jj, prašom pa-
go" paramai su prierašu: "Dė-! galbos ir sveikatos. Dievas iš- somas pirmasis ūkininko išėji-
koju už labai gerą laikraštį. Aš klauso mūsų maldų ir padeda ' mas į laukus, pavasariui tik pra-
jo laukiu kas dieną, bet jis kas i visur, ku- gn Jo pa- .įdedant. Katiliškis s-igcba šil-
dieną "nelanko" manęs. Ką gali \ galba esair.i .>\ . j r laimingi, tai ir turt ingai aprašyt i &\ pa-
padaryt i ! Ju s didžiai gerbian- į Todėl turjfme mylėti Dievą, prastą įvykį ir parodyt i lietuvio 
ti". L Kurkulienę skelbiame melstis, eiti į bažnyčią ir vykdy- : ūkininko meilę žemei, meilę 
garbės prenumeratore, o už au- Į ti Jo įsakymus. Jį* yra labai ( gamtai. 

j ką ir laiškutį labai dėkojame, j geras ir gailest.-.gas. I Lietuvio prisirišimo ir meilės 

GALVOSŪKIS NR. 97 
Jei rašytum JAV prezidentui 

laišką, kaip į % kreiptumeis? 
Pasirink vieną iš šių trijų išsi
reiškimų. Už teisingą pasirinki-

Marius Katiliškis parašė apy- i m ą ( 5 taškai) . A. The Presi-
saką "Polaidis'*, kurioje apra- j d e n t B M r President C. My 

Dear Mr. President. 

G A L T O S O U i ^T^ 
Rytų krašte, 

o* 
senais laikais, 

gyveno vienas kepėjas. Iškeptą 
duoną veždavo į miestą parduo 
ti. Miestas turėjo daug vartų, 
kuriuos saugojo sargai. Kai pri-

GALVOSCKIO NR. 78 
ATSAKYMAS 

Kad duos 10.000 dol. mort-
gage pasakė namo pirkėjas. 
Bankas neduoda mortgage, jis 
tik ima mortgage. Mortgage yra 
garantija, užstatas paskolai gau
ti. Jūs duodate bankui garan
tiją, bankas skolina pinigus. 

GALVOSŪKIO NR. 79 
ATSAKYMAI 

1) Kansas — Arkansas, 2) 
Dayton — Daytona Beach, 3) 
Oran-Orange, 4) Neva — Ne-
vada, 5) Nice-Venice, 6) Tri — 
Potomac, 7) Oslo-Czechoslova 
kia, 8) Salem — Jerusalem, 9) 
Gary — Hungary, 10) Russia 
~~* i ZT1SSUL* 

GALVOSŪKIO NR. 80 
ATSAKYMAS 

Kai bus visiškai surūdijęs, 
svers tris tonas. 

v 


