
THE LIBRARY OF CONGRESS (GRATIS) 
REFERENCE DEPARTMENT 
SERIALS DIVISION 
V/ASHINGTON, DC 2 0 0 2 5 DM 

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ DltlNHASl u> 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO. ILLINOIS 60629 

L_IT"mj/\IMI/\rVI VVORLD-VVID D/\Ji_Y 
TELEFONAS (312)585-9500-1-2-3 

> 

Vol. LXXVIII Kaina 25. PENKTADIENIS — FRIDĄ Y. KOVAS — MARCH 2, 1984 Nr. 4 4 

Nijolės Sadūnaitės 
prisiminimai 

Kaip patekau į KGB objektyvą? 
(Tęsinys) 

Būdama Bogučanuose 
gaudavau labai daug iš užsie
nio laiškų ir siuntinių. PaSto 
darbuotojas stebėjosi ir 
klausinėjo, ką man iš 20 užsie
nio šalių žmonės rašo. „Rašo, 
kad myli ir meldžiasi", — 
atsakydavau. Gautus siun
tinius perpakuodavau ir 
išsiųsdavau polittremtiniams, 
kurių sąlygos buvo sunkesnės 
nei mano. Jų pažinojau virš 20. 
Vėl pašto darbuotojas stebė
josi, kodėl aš viską išsiunčiu 
ne namo — į Lietuvą, bet visai 
svetimos tautybės žmonėms į 
nuošaliausius Sibiro, Jaku
tijos, Magadano užkampius. 
Kas tie žmonės man? „Jie 
mano broliai ir sesės, patekę į 
vargą, — atsakydavau. — Juk 
ir jūs sakote, kad žmogus 
Žmogui brolis". Komjaunuolės 
stebėjosi ir klausė: „Na, o jei 
mes į vargą, kaip jie, pakliū
tume, ar ir mums atsiųstumė-
te?" — „Žinoma, jeigu tik turė
čiau jūsų adresą", — 
atsakydavau. Jom tai buvo 
nesuprantama, bet jos tikėjo 
mano žodžiais. Jau sugrįžus į 
Lietuvą, gavau iš jų nuoširdų 
pasveikinimą, rašė, kad negali 
manęs pamiršti. Tikrai meilė 
yra galingesnė už neapykantą! 

1980 liepos 7 baigėsi mano 
nutrėmimas ir aš per Rygą 
išskridau į namus. Rygos 
aerouoste, išlipant iš lėktuvo, 
mane pasitiko Vilniaus KGB 
balta „Volga" ir be jokių 
dokumentų ar orderio, įsodino 
ir parvežė į Vilnių. Pasirodo, 
kad rr.anęs pasitikti į Rygą 
buvo atvažiavęs kun. Alfon
sas Svarinskas ir dar keli 
kunigai bei tikintieji. Jie norė
jo mane nuvežti į Žemaičių 
Kalvariją — Švč. Motinėlės 
Marijos atlaidus. Rygos čekis
tai juos visus vaikė iš are-
uosto. Čekistai mane pagrobė, 
kad jokio sutikimo nebūtų. 
Nežiūrint KGB grasinimų ir 
gąsdinimų, vėliau, man su
ruošė labai iškilmingą suti
kimą daugelyje Lietuvos para
pijų, kuriuose dalyvavo daug 
vaikų, jaunimo, suaugusių. Aš 
jiems papasakodavau savo 
Odisėją: apie suėmimą, tardy
mą, kalėjimus, konclagerį ir 
Sibirą, visada pabrėždama, 
kad per tuos 6 metus daug 
kartų pati patyriau, kad be 
Gerojo Dievo valios ir plaukas 
nenukrenta. Todėl visi turime 
labai Juo pasitikėti ir nebijoti 
jokių persekiojimų, bet dirbti 
kiek jėgos leidžia žmonių labui 

ir" Dievo garbei. Baimė yra 
išdavystės pradžia. Bijoti 
turime vieno, kad per mažai 
dirbame ir rūpinamės Kris
taus ir Bažnyčios reikalais, 
per mažai yra aukos mūsų 
gyvenime. Negailėkime savęs, 
atsiremkime į Kristų ir būsime 
nenugalimi. 

KGB konfiskuodavo beveik 
visus mano laiškus, per 
prokuratūrą grasino mane su 
kriminalistinėmis kartu paso
dinti į kalėjimą... Savo paža
dus pradėjo realizuoti buvu
siam KGB viršininkui — 
Andropovui tapus sovietų 
valdovu. Čekistai sau davė 
visišką laisvę ir ėmė siautėti, 
kaip niekad anksčiau. 

Pirmiausia, keršydami man, 
nutarė, kad jau anksčiau žadė
jo, susidoroti su mano bro-iu: 
sufabrikavo iš piršto išlaužtą 
bylą, uždarė į psichiatrinę, bet 
pamatę, kad aš jiems daug kur 
kliudau — ypač jie bijo viešu
mos, pasaulio protestų, kas 
brolį ir išgelbėjo, nutarė 
izoliuoti mane — pasodinti į 
kalėjimą. KGB labiausiai 
pykina, kai jų nusikalstami 
darbai, kaip įvykę faktai, 
perduodami į užsienį. Tada 
vargšeliai šaukia, kad juos 
šmeižia ir nekaltus žmones 
sodina į kalėjimus, psichiat
rines. Pagal liaudies išmintį: 
„Patys muša, ir patys 
rėkia...". O buvo taip, kai tik 
brolį uždarė į psichiatrinę, 
sekančią dieną, 1982 lapkričio 
19, išsiunčiau iš Vilniaus 
skubią telegramą, su įteikimo 
pranešimu, savo dėdei (mano 
motinos broliui), gyv. Chica-
goje. Telegramoje rašiau: 
„Alių uždarė psichiatrinėn, 
Nile". Mano brolį krikštijo 
dviem vardais: Jonas-Aloy-
zas. Dėdė jį laiškuose vadina 
Alium, o mane — Nile. Tos 
te legramos dėdė turbūt 
negavo, neatėjo man jos įteiki
mo pranešimas, nors už tele
gramos išsiuntimą sumokėjau 
21 rub. 64 kp., beveik visą 
savo mėnesinį uždarbį. (Kai 
grįžau iš Sibiro, norėjau 
įsidarbinti parduotuvės valy
toja, bet .kadrų skyriuje 
pasakė, kad tas darbas man 
per geras ir, jei vedėja mane 
priims, ją išvys iš darbo. Po to 
įsidarbinau prie Paberžės 
b a ž n y č i o s , p a g a l b i n e 
darbininke: skalbti, tvarkyti 
bažnytinius rūbus, šventorių, 
gėlynus. Už tai kaip visi 
bažnyčios tarnai moku valsty
bei — finansams mokesčius.) 

(Bus daugiau) 

Šv. Kazimieras maldoje prie Vilniaus katedros durų. Šis paveikslas yra 
Mariampolė8 bažnyčioje. Jo spėjamas autorius — dailininkas Pranciš
kus Niemirovvskis. brolis marijonas (1725-1795). 

Kolonijų vadukai 
garbina Černenką 

Rinkimų kampanija 
Chicago. — Senatorius Ga-

ry Hart, laimėjęs New*Hamp-
shire pirminius demokratų 
rinkimus, pasakė reoor-
teriams O'Hare aerodrome, 
kad amerikiečiai ieško naujos 
vadovybės, o New Hampshire 
balsuotojai ją su^do jo asme
nyje. Buvę* viceprezidentas 
Mondale pare iškė , jog 
pralaimėjirr as pirminiuose 
rinkimuose jam buvo lyg šalto 
vandens kibiras. Jis tačiau 
pasiryžęs laimėti demokratų 
nominaciją. 

Per ateinančias tris savai
tes pirminiai rinkimai ir 
demokratų suvažiavimai 
įvyks 25-se valstijose. Kovo 13 
bus balsuojama pietinėse: 
Georgijoj, Floridoj ir Alaba-
moj. č i a , manoma, gerai 
pasirodyt Jesse jacKsonas. 
Mondale organizacija pieti-
-.*<•• vslfltijoee labai stipri. 

kalbama, kad jį parems Atlan
tos miesto juodas meras An-
drew Young ir, galimas 
daiktas, Martin Luther Kingo 
našlė. 

Stebėtojai, svarstydami 
New Hampshire demokratų 
balsavimą, tvirtina, kad 
darbininkų unijų vadų para
ma kandidatui Mondale dar 
nereiškia, kad darbininkai 
klausys savo vadų. Unijų 
narių 37 nuoš. balsavo už sen. 
Hartą, o 32 nuoš. — už Monda
le. Kandidatas Hart atėmė 
daug balsų iš kitų kandidatų: 
iš McGoverno, iŠ Cranstono, 
nes jų politinės pažiūros pana
šios į jo pažiūras, tik jie seni, 
o Hartas atstovauja naujai 
generacijai. 

Kandidatas McGovern 
pareiškė, kad j L' dar dalyvaus 
pirminiuose Massachusetts 
r inkimuose , o jei čia 
pralaimės, pasitrauks iš 
varžybų. 

Maskva. — Vyriausiam va
dui Andropovui mirus, Sovie
tų Sąjungoje toliau vyksta 
rinkiminė kampanija. Kandi
datams teko perrašyti savo 
paruoštas kalbas, pakeisti 
vyriausio vado pavardę. 
Rinkimai bus kovo 4 d. 
Vasario 23 kalbą Alma Atoje 
pasakė kandidatas į aukščiau
siąjį sovietą, komunistų parti
jos politbiuro narys Dinmu- 1 
chamedas Kunajevas. Jis yra 
Kazachstano komunistų parti-
jos pirmasis sekretorius. Savo \ 
neilgoje kalboje Kunajevas 
sugebėjo paminėti Konstanti- i 
no Černenkos pavardę ketu- j 
ri8kart. 

Kunajevas pasigyrė, kad 
praėjusiais sausringais metais 
Kazachs tanas supylė į 
Tėvynės aruodus 908 mil. 
pūdų geros kokybės grūdų. 
Maisto programą realizuojant 
respublika vaidina garbingą ir 
labai atsakingą vaidmenį, 
pasakė Kunajevas. 

Jis užsiminė ir apie „tikrąjį 
internacionalizmą". Tokio 
atsidavimo Lenino priesa
kams pavyzdžiu Kunajevas 
paminėjo 250-ųjų Kazachs
tano savanoriško prisijungi
mo prie Rusijos metinių minė
jimą. Nėra ir nebuvo 
pasaulyje įstabesnės, stipres
nės ir gyvybingesnės jėgos, 
kaip nepažeidžiama lenininė 
tautų draugystė, pasakė Kuna
jevas, kalbėdamas apie rusų 
koloniją Kazachstane. 

Tą pačią dieną Baku mieste 
kalbėjo kitos mažos Azerbai
džano tautos atstovas Hei-
daras Alijevas. Jis irgi 
komunistų partijos politbiuro 
narys, o be to, dar ir Sovietų 
Sąjungos ministerių tarybos 
pirmininko pirmasis pava
duotojas. Jis į savo kalbą įkišo 

Didžiausią dalį H arto rėmė
jų sudaro tie amerikiečiai, 
kurie bijo karo. Jie įsitikinę, 
kad Hartas. būdamas prezi
dentūroje, vengs konfliktų, 
gerins santykius su Sovietų 
Sąjunga. 

Černenkos pavardę šešiskart. 
Alijevas irgi kalbėjo apie 
naująją žmonių bendriją — 
tarybinę Uaudį. Šioje interna
cionalinėje bendrijoje įžymų 
vaidmenį vaidina didžioji rusų 
tauta, pasakė Alijevas. Rusai 
dosniai dalijasi savo didžiuliu 
materialiniu ir dvasiniu turtu, 
nepaprastai vertingu istoriniu 
patyrimu. Alijevas pareiškė 
viltį, kad „Azerbaidžano 
liaudis ir ateityje savo darbu 
didins Tėvynės galią, stiprins 
nepažeidžiamą Sovietų Sąjun
gos tautų brolybę, aukštai 
iškėlusi neš proletarinio, socia
listinio internacionalizmo 
vėliavą". 

TRUMPAI 
IS VISUR 

Sirija priėmė 
Libano prezidentę 
Damaskas. — Sirijos vy

riausybė labai iškilmingai 
sutiko atsilankiusį Libano 
prezidentą Aminą Gemayelį. 
Jį aerodrome pasitiko pats 
Sirijos prezidentas Assadas, 
buvo garbės sargybos, raudo
ni kilimai ir 21 šūvio saliutas. 
Abu prezidentai kalbėjosi 
trečiadienį ir ketvirtadienį. 
Sakoma, kad Gemayelis suti
ko nutraukti pernai gegužės 17 
d. su Izraeliu pasirašytą 
nepuolimo sutartį, kuri numa
tė svetimų kariuomenių ati
traukimą iš Libano ir garan
tavo Izraelio šiaurinės sienos 
saugumą. 

Nežinia, ką Libano prezi
dentui už tai pasiūlė Sirija. 
Gemayelis prašęs padėti 
įgyvendinti karo paliaubas, 
padėti suorganizuoti naują 
Libano vyriausybę ir padėti 
jai apsaugoti Libano krikščio
nis ir jų teises. Buvo kalbama 
ir apie Sirijos kariuomenės 
atsitraukimą iš Libano teri
torijos. 

— Urugvajaus sostinėje 
Montevideo apie 4000 žmonių 
demonstravo, reikalaudami 
paleisti politinius ketinius, 
kurių esą apie 900. 

— Kovotojas už tikėjimo 
laisvę, anglikonų kunigas Mi-
chael Bourdeaux, britų Kes-
tono kolegijos direktorius, 
laimėjo 1984 m. Templetono 
premiją už savo darbą ginant 
tikinčiųjų teises komunistinė
je Rytų Europoje. Premija — 
210,000 dol. — jam bus įteikta 
Londono miesto rotušėje prin
co Pilypo gegužės 15 d. Pernai 
tą pačią premiją laimėjo išeivi
joje gyvenąs rusų rašytojas 
Aleksandras Solženicinas. 
Kun. Bourdeaux parašė 6 
knygas, viena jų „Land of 
Crosses", skirta lietuvių kovai 
už religijos laisvę tarp 1939 ir 
1978 m. 

— Ispanijoje sudužo JAV 
karo aviacijos transporto 
lėktuvas, žuvo 10 karininkų, 7 
kareiviai ir Ispanijos kapito
nas ryšininkas. Lėktuvas 
atskrido į Ispaniją iš Rhine-
Main karo aviacijos bazės. 

— Kovo 14 d. Maskvoje 
sutarta tęsti Kinijos-Sovietų 
Sąjungos santykių gerinimo 
derybas , paskelbė kinų 
vyriausybė. Kinija toliau tvir
tina, kad normalius santykius 
varžo: Afganistano okupa
vimas, Kremliaus parama 
Vietnamo veiksmams Kambo-
dijoje ir didelė sovietų kariuo
menė prie Kinijos sienos. 

— JAV karo laivyno 
admirolas John Butts pareiškė 
Atstovų Rūmuose, kad Libija 
turi visą laivyną mažų, greitų 
valčių, kurios, radijo bango
mis vairuojamos, galėtų pulti 
didesnius karo laivus. Libija 
gavusi 50 tokių greitlaivių, 
kurie prikrauti sprogmenų, 
galėtų susprogdinti JAV 
laivus. Viena laimė, kad tie 
laiveliai veikia tik 6-8 mylių 
atstume nuo savo kontrolės 
centro. 

— Izraelio vyriausybė pa
skutiniame posėdyje nutarė 
nekeisti savo dabartinės gyny
bos Unijos Libane. Kol kas 
Izraelio kariuomenė liks prie 
Awali upės. 

— Norvegijos naftos laivo 
kapitonas, šią savaitę buvo 
Irano Khargo salos uoste ir 
ten paėmęs naftos krovinį, 
pranešė laivo savininkams, 
kad jis nematė jokių Irako 
lėktuvų ir niekas salos nepuo
lė, rašo norvegų spauda. Pats 
Iranas irgi paneigė Irako 
žinią, kad aviacija puolė naf
tos uostą. 

— Prezidentas Reaganas pa
sakė Amerikos pensininkų 
sąjungos atstovams, kad jis 
neskriaus senelių ir nekarpys 
j iems mokamų pensijų. 
Priešingai, jis saugos pensi
ninkų interesus. 

— Amerikos inžinierių 
draugijos 50-tame suvažia
vime San Francisco mieste 
buvo svarstoma, kas svarbaus 
buvo sukurta per 50 praėjusių 
metų. Inžinieriai didžiausiais 
laimėjimais laiko: laserio 
spindulių išvystymą, komuni
kacijų satelitus, transistorinį 
radiją, nailoną, Boeing 707 
lėktuvą, nusileidimą ant 
Mėnulio ir branduolinę 
grandininę reakciją. 

— Tibeto Dalai Lama Indi
joje kritikavo Kiniją, kuri 
sukūrė Bambuko uždangą, 
kuri neįleidžia į kraštą gerų 
idėjų. Jis norėtų aplankyti 
Tibetą, tačiau mano, kad jis 

i naudingesnis Tibeto žmonėms 
būdamas egzilėje. 

— Vakarų Vokietijoje, Bad 
Harzburg mieste gegužės 17 
n u m a t y t a s buvusių SS 
karininkų suvažiavimas, kuris 
teeis keturias dienas. Kairio
sios vokiečių grupės planuoja 
demonstracijas prieš buvusių 
nacių suvažiavimą. 

Šventojo Kazimiero 
500 metų sukaktis 

Roma. — Vatikano paštas I 
paskelbė, kad Švento Kazimie
ro jubiliejui skirta Vatikano 
pašto ženklų serija išleista 
vasario 28 d. Serija susidės iš 
dail. Romo Viesulo sukurtų 
dviejų ženklų, vaizduojančių 
karalaitį šventą Kazimierą 
Vilniaus katedros fone, 
laikantį rankoje Trijų Kryžių 
paminklą Vilniuje, kurį sovie
tai išsprogdino po Antrojo 
pasaulinio karo. 

Los Angeles arkivyskupas 
kardinolas Manning priėmė 
kvietimą vadovauti iškilmin
gom pamaldom, kurias vietos 
lietuviai rengia lietuvių tautos 
globėjo švento Kazimiero 
jubiliejaus proga. Pamaldos 
įvyks kovo 4 d. Šv. Kazimiero 
vardo lietuvių parapijos 
bažnyčioje. 

Amerikoje pasirodė istoriko 
Simo Sužiedėlio studija apie 
šv. Kazimierą. Joje autorius 
pateikia dangiško Lietuvos 
globėjo gyvenimo bruožus. 
Veikalą išleido šv. Kazimiero 
sukakties minėjimų komi
tetas. Iliustracijas sukūrė dail. 
Nijolė Palubinskienė. Be 
biografinių duomenų, Simas 
Sužiedėlis savo studijoje 
pateikia žinių apie tuoj po šv. 
Kazimiero mirties pradėjusius 
sklisti jo šventumo ženklus, 
apie pastangas jį oficialiai 
paskelbti Bažnyčios šventuo
ju, apie greitai išplitusį pamal
dumą į šv. Kazimierą ne tik 
Lietuvoje, bet ir kituose pasau
lio kraštuose, jo garbinimą ir 
dabartiniais laikais. Studija 
yra baigiama Sibiro tremtinių 
sukurta malda į šv. Kazimier-
rą. 

Lietuvių sava i traš t i s 
„Darbininkas" ruošiasi išleis
ti Jurgio Gliaudos parašytą 
romaną apie šv. Kazimierą. 

Kanados Trudeau 
nutarė pailsėti 

Toronto. — Kanados prem
jeras Pierre Trudeau, 64 metų 
amžiaus, parašė laišką Kana
dos liberalų partijos vado
vybei ir paskelbė spaudai, kad 
jis pasitraukia iš pareigų. Jau 
anksčiau jis buvo kalbėjęs, 
kad 1984 m. bus jo paskutinie
ji metai politiniame gyveni
me. Trudeau buvo premjeru 
beveik 16 metų. Jis dar bus 
savo pareigose, kol liberalų 
partija sušauks konvenciją ir 
išrinks jo įpėdinį. 

Paskutiniu metu Kanados 
ekonominiai sunkumai: nedar
bas ir infliacija pakenkė 
valdančios liberalų partijos 
populiarumui. Viešosios opini
jos tyrinėjimai parodė, kad 
liberalus remia tik 32 nuoš. 
kanadiečių, o už konservato
rių partiją pasisako apie 52 
nuoš. 

Sovietai vetavo 
Prancūzijos planą 
New Yorkas. — Sovietų 

Sąjunga vetavo, pasakė tvirtą 
„Niet", Prancūzijos planui 
atsiųsti į Libaną Jungtinių 
Tautų taikos priežiūros kariuo
menę. Saugumo Taryboje su 
sovietais balsavo tik Ukraina. 
Kiti 13 tarybos narių balsavo 
už rezoliuciją. 

Prancūzijos plane buvo 
numatyta, kad JT jėgos prižiū
rės karo paliaubas visame 
Libane. Sovietai reikalavo 
jėgas laikyti tik Beirute. Jos 
turėjo turėti tik 1,000 kareivių, 
kurie būtų likę Beirute tik tris 
mėnesius. Toliau sovietai 
reikalavo, kad nuo Libano 
krantų pasitrauktų Amerikos 
karo laivynas. 

Švento Kazimiero jubilie
jaus proga, Kanadoje dail. 
Antanas Tamošaitis sukūrė 
naują Lietuvos dangiškojo 
globėjo paveikslą — medžio 
raižinį ketuvių liaudies meno 
stiliumi. Karališkais rūbais 
aps irengęs s t o v i n t i s šv . 
Kazimieras vaizduojamas 
lietuviškoje aplinkoje, lietu
viškos bažnyčios ir varpinės 
fone. Šventasis laiko dešinėje 
rankoje lietuviškais ornamen
tais papuoštą kryžių, o kairėje 
— tris lelijas. 

Lietuvių Kunigų Vienybės 
iniciatyva yra išleidžiama 
dailininko Adomo Galdiko 
pranciškonų vienuolynui 
Brooklyne tapyto šv. Kazimie
ro paveikslo didesnio formato 
spalvota reprodukcija. Lietu
vių Religinė Šalpa, iš savo 
pusės, išleido menišką šv. 
Kazimiero ženkliuką, tinka
mą lipdyti prie vokų ir pašto 
siuntinių. Ženklelyje yra 
pažymėti 1484-1984 metai su 
anglišku įrašu — šv. Kazimie
ras — penkių šimtų metų 
sukaktis. 

Muzikas Bronius Budriūnas 
sukūrė giesmę šv. Kazimiero 
garbei. Giesmę spaudai 
parengė ir perrašė muzikas 
kun. Ladas Budreckas, leidžia 
iietuvių pranciškonų spaus
tuvė Brooklyne. 

Lietuvio saleziečio kun. 
Prano Gavėno rūpesčiu, Sao 
Paulo, Brazilijoje, yra išlei
džiama knyga apie šv. 
Kazimierą portugalų kalba. 
Veikalas bus gausiai iliust
ruotas nuotraukomis, kurios 
yra paimtos iš Amerikoje 
rengiamo leidinio — šv. 
Kazimieras lietuvių liaudies 
mene ir lietuvių dailininkų 
kūryboje. 

Kompozitorius Dar ius 
Lapinskas, Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse, jau baigia 
k o m p o n u o t i o p e r ą š v . 
Kazimiero tema , ,Dux 
Magnus", kuri bus pastatyta 
šių metų rugsėjo mėnesio 
pradžioje Toronte, Kanadoje, 
šv. Kazimiero jubiliejaus 
proga čia rengiamo lietuvių 
religinio kongreso metu. Reli
ginei operai libretą sukūrė poe
tas Kazys Bradūnas. Operą 
sudaro trys veiksmai ir septy
ni paveikslai. 

Ir Lietuvoje vyksta pasiruo
šimai, galimybių ribose, 
paminėti šv. Kazimiero mir
ties 500 metų sukaktį. Gauto
mis žiniomis. specialiai 
sudarytosios bažnytinės komi
sijos nutarimu, šv. Kazimiero 
sukakties minėjimas Lietu
voje bus pradėtas visose 
bažnyčiose kovo 4 d. ir užbaig
ta* rugpjūčio 26 d. Vilniuje, 
prie šv. Kazimiero karsto, Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčioje 
A n t a k a l n y j e . T a m e 
laikotarpyje kiekviena parapi
ja yra kviečiama atitinkamai 
paminėti dangiškąjį lietuvių 
tautos globėją. Minėjimui 
rengti bažnytinė komisija 
Lietuvoje numato išleisti šv. 
Kazimiero jubiliejinį medalį. 
Medalio projektas jau yra 
priimtas ir tikimasi artimiau
siu laiku medaJų nukslti. 

KALENDORIUS 
Kovo 2 d.: Jovinas, Elena, 

EitauUa, Naida. 
Kovo 3 d.: Titianas, Kuni

gunda, Uosis, Tulė. 
ORAS 

Saulė teka 626, leidžiasi 
5:41. 

Debesuota, su pragiedru
liais, temperatūra Hieną 35 1., 
naktį 25 1. 
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/PORTO APŽVALGA 

VIDURIO VAKARŲ SPORTO 
APYGARDOS PIRMENYBĖS 

K r e p š i n i o p i r m e n y b ė s 
1984 metų Vid. Vakarų sp. 

apygardos vyrų A ir vyrų B 
klasių krepšinio pirmenybės 
vyks kovo 24 — 25 d. Cleve-
lande, Ohio. Dalyviai privalo 
iki kovo 17 d. užsiregistruoti 
pas Vitą Cyvą, 18301 LaSalle 
Rd., Cleveland, Ohio 44119. 
Tel. (216) - 486 - 3228. 

Visi pirmenybių dalyviai 
privalo būti atlikę 1984 m. me
tinę ŠALFASS narių registra
ciją. 

P r i eaug l io k l a s ė s 
k r e p š i n i o p i r m e n y b ė s 

1984 m. Vid. Vakarų sp. 
apygardos prieauglio klasių 
krepšinio pirmenybės vyks 
Chicagoje kovo 31 — balan
džio 1 dienomis. 

Varžybos vyks šiose klasė
se: jaunių A (gimusieji 1965 m. 
ir jaunesni), jaunių B (gimu
sieji 1967 m. ir jaunesni), jau
nių C (gimusieji 1969 m. ir jau
nesni), jaunių D (gimusieji 
1971 m. ir jaunesni). 

Dalyvių registracija vykdo
m a iki kovo 24 d. pas Zigmą 
Žiupsnį, 7118 S. Mozart Street, 
Chicago, 111. 60629. Tel. (312) -
776-6412. 

Visi pirmenybių dalyviai 
privalo būti atlikę 1984 m. me
tinę ŠALFASS narių registra
ciją. 

Lietuvių la imėjimai 
s l id inė j imo p i rmenybėse 
Šiaurės Amerikos baltieciu 

slidinėjimo pirmenybės įvyko 
š. m. vasario 4-5 dienomis. De-
vils Elbow Ski Resort, Betha-
ny, Ont. Varžybas rengė To
ronto estų sporto klubas 
"Kalev". 

Lietuvių varžybų rezultatai: 
slalomas, vyrų klasė — II vie
ta A. Puzeris; didysis slalo
mas — II v. — A. Puzeris; sla
lomas, moterų klasė — I v. A. 
Puzerytė; didysis slalomas — I 
v. A. Puzerytė; slalomas jau
nių klasė — I v. P. Bekeris; di
dysis slalomas — I v. P. Beke
ris. 

"Aušros" sporto klubas lai
mėjo I vietą surinkęs 34 taš
kus. 

Viena 

Š. AMERIKOS 
LIETUVIŲ SPORTO 

ŽAIDYNĖS 

34-tosios 
tuvių Sorto žaidynės įvyks š. 
m. balandžio 28 - 29 dienomis 
Toronto, Ont. Kanadoje. Vi
suotinio ŠALFASS- gos Suva-
ž i a v i m o n u t a r i m u i r 
ŠALFASS-gos centro valdy
bos pavedimu, žaidynes vyk
do ŠALFASS Kanados Sporto 
apygarda, talkinant Toronto 
LSK "Vyčio" ir PPSK "Auš
ros" klubams, per specialiai 
sudarytą organizacinį komite
tą. 

Žaidynių programoje numa
tytos 1984 m. Š. Amerikos Lie
tuvių krepšinio, tinklinio, 
šachmatų ir stalo teniso pir
menybės. 

Varžybų programos bus nu
statytos pagal preliminarinės 
registracijos duomenis. Po to 
bus paskelbta varžybų pro
grama ir galutinės dalyvių re
gistracijos data. (preliminari
nė registracija baigėsi kovo 1 
d.). 

Dėl informacijų kreipiamasi 
į Rimvydą Sondą, 158 Ho-
ward Park Ave., Toronto, Ont. 
M6R-1V6. Tel.(4l6>- 769-0671. 

- „Neries" tinklinio 
Šachmatai 

VARŽYBOS NEW YORKE 
3. Že4-g3 Žd5-f4 ! 
Šis žirgo šuolis šiurpus. Juo

dieji tarytum tyčiojasi, "Imk 

komandų 

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY ( U 8 P 8 - 161000) 

Publiahed daily ucept Sundays and Mondaya, Lasai Houdajra, 
Dec 26th, and Jan 2nd by the Lithuaruan Catholic Praaa Soriety. 
Seiond claas poatage paid at Chicago, IL. 

Postmaster: Send addresa change* to Draugaa 4545 W 63rd Su, 
Chicago, IL 60629. 

Subscripuon Rate* $50.00 — Chicago, Cook County. Illinoia and 
Canada. Elsewhere ic the U.S.A. $50.00 Foreign countriea $60.00. 

Paato išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 
nesiunciami. Ant DRAUGO p. ie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus i* 
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DRAU .O prenur.«rata mokama iš anksto 
metams y2 metų 
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Kanadoje (U. S. A. dol.) $50.00 $30.00 
Užsienyje $50.00 $30.00 
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3 mėn. 
$20.00 
$20.00 
$20.00 
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• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
niais nuo 8:30 iki 12:00. 

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30 - 4:00.. 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra.. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo. Juos grąžina tik i8 anksto 
susitarus. Redakcija už skelbimų 
turinj neatsako. Skelbimų kainos 
prisiunčiamos gavus prašymą. 

J • 

New Yorko Atletų klubas su
rengė šachmatų varžybas va-

Š. Amerikos Ue- fario 1 2 d ^ ^ Šachmatinin
kų tarpe buvo pravestos 

•vienetų ir asmeninės varžy
bos. 

"B" vienetas įveikė "A" vie
netą. Pergalingąjį vienetą su
darė Edvardas Staknys, Juo
zas Vilpišauskas ir Albinas 

' Sakaias. 
Asmeninės varžybos buvo 

pravestos trim ratais, Edvar
das Staknys laimėjo tobulai 3-
9. Paskutiniame rate jis įveikė 
Arūną Simonaitį, kuriam teko 
antra vieta 2-1. Linas Kudž-
ma, Vytautas Kulpa, Albinas 
Sakalas, ir Juozas Vilpišaus
kas visi pelnė po vieną tašką 
1-2. . 

Arūnas Simonaitis kartu at
siuntė ištrauką iš savo žaidi
mo su Vytautu Kulpa, kuria
me staigiu smūgiu jis savo 
priešininką išmušė iš vėžių. 
Šis Žaidimas pagirt inas savo 
gyvumu, tačiau tik įsigilinus 
paaiškėja, koks jis painus. Jį 
kruopščiai išnagrinėti yra ver
tingas pratiltias, ir tam padėti 
pridedu savo užrašus. 

IS LIETUVOS P A D A N G Ė S 
Lie tuvia i Sov. Sąjungos 

dvirač ių čempiona te 

LVKKI studentas Gintau
tas Umaras, tapo Sovietų Są
jungos čempionu 4 kilometrų 
d v i r a č i ų i n d i v i d u a l i n ė s e 
persekiojimo lenktynėse. Var
žybos dėl Sov. Sąjungos žie
mos čempionato aukščiausių
jų a p d o v a n o j i m ų vyko 
Krylat8kojės olimpiniame dvi
račių treke. Dalyvavo 156 
sportininkai atstovaujantys 
18 komandų. Be Umaro, kuris 
priklauso Sov. Sąjungos rink
tinei, dalyvavo dinamiečių ko
mandai priklausantys V. Na
vickas, E. Peseckis. Atskira 
komanda dalyvavo klaipėdie
čiai. Grupinėse lenktynėse pa
sižymėjo A. Galinauskas, lai
mė ję s 75 km g r u p i n e s 
lenktynes, 100 ratų varžybose 
vieną dieną nugalėjo E. Pe
seckis. 

Sav igynos 
imtynių čempionas 

Sovietų Sąjungos jaunimo 
savigynos imtynių pirmenybė
se, kurios buvo surengtos 
Klaipėdoje, šauniausiai run
gėsi pussunkiasvoris R. Race-
vičiu8. Jis įveikė visus varžo
vus ir tapo čempionu. Tai jau 
antrasis trenerio M. Railos 
auklėtinio aukso medalis to
kio rango varžybose. Bronzos 
medalį pelnė kaunietis R. Pa-
činskas (svorio kategorijai iki 
90 kg.). 

Pas ižymėję 
lengvat leč ia i 

Kauno sportininkas A. Pu-
šinaitis šiame mieste vykusio
se ok. Lietuvos lengvosios at
letikos varžybose nustūmė 
rutulį 20 m 15 cm ir viršijo ok. 

Lietuvos rekordą, kai rungty
niaujama patalpose. Kaunie
tis Z. Biliūnas iššoko su karti
mi 5 m 30 cm. 

Garbės dipolmas 
aviatoriui 

Garsus ok. Lietuvoje ir žino
mas visoj Sov. Sąjungoj vilnie
čio sklandytojo Antano Arba-
čiausko vardas. Šis aviacijos 
sporto veteranas susilaukė ir 
tarptautinio pripažinimo. A. 
Arbačiauskas, Vilniaus sklan
dymo klubo lakūnas instruk
torius, už nuopelnus aviacijos 
sportui apdovanotas vieno pir
mųjų pasaulio pilotų, ilgame
čio Tarptautinės aviacijos 
sporto federacijos generalinio 
sekretoriaus Polio Tisandje 
garbės diplomu. 

a b c . d e f g h 
Padėtis lemtinga. V. Kulpa 

valdo baltuosius. Jo rikiai 
atviroje lentoje darnūs ir pa
vojingi; bakaspalvis taikosi 
karaliaus dengėjo, o juodspal-
vis rėžia valdovės sparną. Ta
čiau sekantas ėjimas yra A. 
Simonaičio. J i s pasigriebia 
proga, ir puola baltųjų stovyk
lą. 

1. f7-f5 !? 
2. Re3-c5 ! Ve7-h4 

• 

mano bokštą! Man jis nerūpi. 
Mano žirgas neleidžia tau nu-
mainyti valdovės Vdl-h5, tad 
tavo vargšė valdovė liks ant 
lentos be pastogės. Mano žir
gas grasina tavo rikį laimėti 
Ba8-d8, ir tada šią svarbią 
statmeną nusiaubs mano 
bokštai. Mano žirgas atiden
gia mano rikį, ir aš nuskinsiu 
pėstininką g2. Ir nemanyk, 
kad bijočiau skirtis su šiuo žir
gu Zf4-h3, nes t a auka kvepia 
matu". 

4. Rd3-c2? 
Šiuo vienu atsitraukimu bal

tieji pripažįsta juodiesiems tei
sę pulti. Nors kartais ir nega
l ima viską išskaičiuoti , 
šachmatininkas privalo pasi
tikėti savo padėtimi. Baltieji 
turi drąsiai atkirsti juodie
siems 

4. Rd3-io! Po 4...Bf8-f5, 
5. Žg3-f5, Žf4-h3, 
6. g2-h3, tęsiniai 6...Vh4-g5, 
7. Vdl-g4 ir 6...Vh4-h3, 
7. Žf5-e7, Kg8-h8, 
8. Že7-c6 abu teigiami bal

tiesiems. 
Po 4...Rc6-g2, 
5. Vdl-g4, 2f4-h6, 
6. Kgl-g2 baltieji ir vėl ge

rai stovi. 
Tačiau po pasirinkto atsi

traukimo, juodieji įvairiai gali 
laimėti. 

4. Ba8-d8, 
5. Vdl-el Žf4-g2, 
6. Vel-e5 Bd8-e8 
Čia gal reikia pabandyti . 
7. Zg3-f5, Be8-eo 
8. Zfo-h4, 2g2-h4 
9. Rc5-f8, 

tačiau juodieji laimi staty
dami "malūną": 

9...Beo-g5! 
10. Kgi-h2, Bg5-g2. 
Vis vien, geriau leistis į 

nenumatomus pavojus negu 
pasiduoti numatomiems. 

7. Ve5-d4 Žg2-f4 
8. Rc2-f5 

ir dabar. 
I) 3. Že4-f2, Ve7-Vg5 . -
4. e3-e4, Ža5-c4 
5. Rd3-c4, b5-c4 
6. Vdl-e2, B£8-f6 
II) 3. 2e4-g3, Ve7-g5 
4. Vdl-el, 2a5-c4 
III) 3. 2e4-g3, Ve7-g5 
4. Rd3-b5, Ba8-d8 
5. Vdl-e2, Rc6-b5 
6. Ve2-b5, Vg5-g3 
7. Bfl-f3, Vg3-g5 
8. Bal-fl, Bd8-d2 
IV) 3. 2e4-d2, Ve7-c5 
4. Vdl-e2, e5-e4 
5. Rd3-c2, b5-b4. 

Andrius Kulikauskas 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
• i DANTŲ GYDYTOJAS 

- • i Tel. 767-7575 
5780 Archer Ave. 

(t> blokai Į vakarus nuo Cicero Ave.) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. KENNETH J. YERKES 
DANTV GYDYTOJA? 
Pensininkams nuolaida 

. 2436 VV. Lithuanian Plaza Court 
Chicago, Illinois 60629 

Tel. 925-8288 
Valandos pagal susitarimą 

.*$*• s & $ * ) ^ ^ -*> 

Dr. Peter T. Brazio ofisą perėmė 
DR. VIJAY BAJAJ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
- Specialybė vidaus ligos 

2434 VVest 71st Street 
Tel. HE 4-5849 

Vai.: pirm. ir penkt. 12—5; antr. ir ketv 
12—6:30; šes> tik susitarus. 

Gerai, t.k per vėlai, 
nepadeda 

8 2g3-f5, Bf8-f5! 
9. Rc2-f5, Zc4-e7. 
8. 2f4-h3 
9. Rf5-h3 Vh4-h3 
10. f2-f3 Vh3-g3 

Taip pat 

11. Be8-e2 K g - h l 
Ir juodieji pripažino, kad to

liau žaisti beviltiška. Kaip 
dažnai pasitaiko, žaidimą nu
lėmė ne pati padėtis, o žaidėjų 
šachmat in i s b randumas . 
Svarbiausią reikšmę turėjo A. 
Simonaičio pasigriebimas pro
gos ir ištesėjimas puolimo 

Algis šalna, vienintelis Ketuvis j 
Žiemos olimpiadoje 

FUTBOLAS SVETUR 
EUROPA 

Vakarų Vokietijos Muen-
cheno "Bayern' : atmetė italų 
FC Florencijos pasiūlytą vie
ną milijoną markių už K. H. 
Rummenigge (jis taip pat yra 
V. Vokietijos rinktinės kapito
nas). "Bayern" menedžeris U. 
Hoeness paaiškino italams, 
kad K. h. Rummenigge nepar-, 
duodamas. 

Prancūzi ioi šiuo mptn fut
bolas, Europos pirmenybių me
tais, savame krašte išgyvena 
žiūrovų krizę. Žiūrovai neatei
na, nes Prancūzijoje įspiria-
ma per mažai įvarčių... 

Fifa uždraudė suplanuotą 
šešių valstybių futbolo turny
rą, kurį birželio mėn. rengė 
Brazilija. Be Brazilijos šiame 
turnyre turėjo dalyvauti Ar
gentina, Urugvajus, Meksika, 
Anglija ir Olandija. Fifa šį 
draudimą aiškina, kad šio tur
nyro laiko terminai kryžiuoja
si su Europos kraštų baigmi
nio r a t o p i rmenybėmis , 
vyksiančiomis Prancūzijoje 
nuo birželio 12 d. iki 27 d. 

I ta l i ja . Manoma, kad Itali
joje yra atrastas naujas futbo 

DU K. G. BALUKAS 
- Akušerija ir moterų ligos 

Ginekologine Chirurgija . 
6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
MedicaJ Buildtng). Tel. LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
DR. EDMUND E. CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st Street 

Tel. r- GR 6-2400 
Vai. pagal susitarimą pirm. ir ketv. 1-4 ir 
7-9 antr., ir penkt. 10-4, Šeštad. 10-3 vai 

OH 735-4477 ftez 246-0067 *rbt 246 658; 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagai susitarimą 

DR. EDMUNDAS VI2INAS 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai.... 
6165 S. Archer Ave. (prįe"Austin) 

Valandos pagal susitarime 
Tel. 585-7755 

0R JONAS MA2EJKA 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 VV. 103 St. Oak Lavvn 
Tel. 423-83SO. 

Valandos pagal susitarimą. 

Ofs. tel. LU 5-034«; Rez. PR 9-5533 
DR. FRANCIS M A2EIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

425S VV. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm irketv 12—4)| 
o—8: afltr. 12—o; oenkf .iOrtdJl- 1 — ° 

DR. A. R. 6LEVECKAS 
GYDYTOJAS !R CHIRURGAS 

Tel. — 233-8553 
SPECfALYBĖ - AKIU LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVICIUS 

J O K Š A 
VAIKU LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Vai. pagal susitarimą. 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LICOS -

CHIRURGIJA 
6132 S. Kedzie, Chicago, 111. 

Tel. 925-2670 
1185 Dundee Ave.. Etgin. III. 60120 

Tel. 742-0255 
Valandos pagal susitarime 

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Visvien $į puolimą buvo gali- lo įvarčių medžiotojas. Tai 21 
ma geriau paruošti. Reikia pir- metų L. Di Baia, žaidžiąs dar 
ma žaisti I...2d5-e3!. Tokiu btt- už nežymią Santa Maria 
du šis juodaapalvie riki* Capua Betere komandą. Jis 
nebekliudo juodiesiem* pulti praėjuaį sezoną įmušė 19 jvar-

Gintautas Umaras , Sov. Sąjungos Č emp ionas 4 k m d v i r a č i ų 
individualinėse l enktynėse . 

juodaisiais laukeliai*, ir tilp-
nas pešt ainkae atsiranda lau
kelyje ei Tęsinių yra daug, 
tad parru-nu tik reikšminges
nius. 

1 -2d e 3 . 2.f2-e3. f7-f5 

Cių, o šiame tokį skaičių pasie
kė sezonui tik įpusėjus. Italų 
garsieji futbolo klubai jau pra
dėjo lenktynes, dėl šio garsė
jančio futbolo žaidėjo. 

V Krikščiūnas 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitar;:r.j 

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

Lietuvis gydytojas 
3925 VVest 59th Street 

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

Treč. ir SeJt uždaryta 

Tėl. 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
Chicago Eye Institute 
4200 N. Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

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

1 mvlia i vakarus nuo Harlem Ave 
Tel. 563-0700 8Q 

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KYRAS 
DAN'JV GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą — Pirm , 
antr , trec\, ketv ir seitad 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 
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Tikrinių vardų rašyba 

* 

LOGIKA SAVO KELIU, 
PRAKTIKA-SAVO (II) 

i 

Vakar aiškinomės, kad lo
giškai sudėstytame samprota
vime iŠ teisingų premisų gali
ma gauti tik teisingą išvadą. 
O logiškai sudėstytas yra toks 
samprotavimas, kuris atitin
ka tam tikrą galiojančią logi
kos formulę. Viena iš tokių for
mulių yra ši: a yra b, b yra c, 
todėl a yra c. Šią formulę pa
žįsta kiekvienas, kuris mokėsi 
algebros (logikos šaka). 

Bet štai, jeigu formulės sim
bolį "a" pakeisime fraze "Lie
tuvos sostinė", simbolį "b" — 
žodžiu "Vilnius", o simbolį "c" 
— fraze "senas lietuviškas 
dviskiemenis žodis", tai gau
sime tokį samprotavimą: 

Lietuvos sostinė yra Vil
nius, 

Vilnius yra senas lietuviš
kas dviskiemenis žodis, 

Todėl Lietuvos sostinė yra 
senas lietuviškas dviskieme
nis žodis. 

Pirmas ir antras sakinys 
abu teisingi, samprotavimas 
prisilaiko galiojančios loginės 
formulės, o išvada — kažko
dėl klaidinga! Juk Lietuvos 
sostinė — joks ne dviskieme
nis žodis, ir iš viso ne žodis, o 
miestas... 

Taigi, kame čia šuo pakas
tas? 

Bėda, aišku, yra su viduri
niu terminu — tuo, kuris pa
keičia simbolį "b". Pirmame 
sakinyje kalbame apie mies
tą, sakydami, kad jis vadinasi 
tam tikru vardu. Bet antrame 
sakinyje kalbame jau nebe 
apie tą miestą, o tik apie jo 
vardą, sakydami, kad tas var
das yra toks ir toks. Taigi, ant
roje premisoje kalbame ne 
apie tą patį dalyką, apie kurį 
kalbame pirmojoje. Kitaip ta-
riant, "b" pirmojoje premisoje 
yra ne tas pats, kaip "b" ant
rojoje premisoje. Atseit, samp
rotavimas vis dėlto minėto
sios formulės neprisilaiko. Tai 
aiSkiai matytųsi, jei argumen
tą perrašytume taip, kaip rei
kėtų jį parašyti: 

Lietuvos sostinė yra Vil
nius, 

"Vilnius" yra senas lietu
viškas dviskiemenis žodis, 

Todėl Lietuvos sostinė yra 
senas lietuviškas dviskieme
nis žodis. 

VIENO VAKARO MELANCHOLIJA 

Dabar akivaizdu, kodėl Sis 
argumentas nesusiveda. Juk 
Vilnius ir "Vilnius" yra du 
skirtingi dalykai, dėl to jų ir 
nevalia žymėti vienu bendru 
"b". Argumentas greičiau ati
tinka Šitokią formulę: a yra b, 
c yra d, todėl a yra d. Betgi 
šioji formulė nėra viena iš 
galiojančių logikos formulių. 
Užtat ir ją atitinkantis argu
mentas nėra logiškai nuosek
lus. 

Reikia griežtai skirti tris da
lykus: miestą (ar bet kurį kitą 
daiktą), jo vardą ir jo vardo 
vardą. Pats miestas sakinyje 
visai nepasirodo. Jis nėra jo
kia sakinio dalis. Apie miestą 
tegalima sakinyje — kalbėti, 
ką nors apie jį pasakyti. Kai 
sakinyje ką nors kalbame apie 
miestą, tai vartojame jo vardą 
(tikrinį ar bendrinį). O miesto 
vardas rašomas be kabučių. 
Štai ir turime pirmąjį sakinį: 
Lietuvos sostinė yra Vilnius. 
Jame kalbame apie miestą, 
vartodami net du jo vardu 
(vieną bendrinį, kitą tikrinį), ir 
statome tarp šių vardų lygy
bės ženklą. Tačiau galime, jei 
norime, kalbėti ir ne apie patį 
miestą, o apie jo vardą. Kaip 
tik apie jo vardą kalbame ant
rajame sakinyje. Bet tuomet 
jau reikia vartoti ne miesto 
vardą (juk ne apie miestą kal
bame), o jo vardo vardą. Bet 
vardo vardas rašomas jau su 
kabutėmis (tam, kad atskirto
ms jį nuo paprasto daikto var
do). Už tai ir turime saMnį: 
"Vilnius" yra senas lietuviš
kas dviskiemenis žodis. Sia
me sakinyje vartojame miesto 

vardo vardą (žodis su kabutė
mis) tam, kad pasakytume šį 
tą apie miesto vardą (žodis be 
kabučių), lygiai kaip pirmaja
me sakinyje vartojame tik 
miesto vardą (žodis be kabu
čių) tam, kad pasakytume šį tą 
apie patį miestą (kuris nėra žo
dis ir dėl to sakinyje kaip toks 
visai nepasitaiko). 

Galime ir taip išsireikšti: rei
kia skirti minėjimą nuo varto
jimo. Sakiniai susideda iš žo
džių — ir tik žodžių. Jokie kiti 
daiktai į sakinį neįeina. Ta
čiau per žodžius galime viso
kius daiktus minėti (apie juos 
kalbėti). Galime minėti nežo
dinius daiktus (miestus, žmo
nes, gyvulius, augalus, fabri-
katus ir t.t.), galime minėti ir 
žodinius (vardus, kitas kalbos 
dalis ir t.t.). Bet daiktą — bet 
kurį daiktą — minėti galime 
tik vienu būdu: vartodami jo 
vardą. Negalime vartoti pa
ties daikto, jei tas daiktas nė
ra žodis. Pvz., minėdami sta
lą, negalime sakinyje vartoti 
paties stalo, nes sakinio dali
mi gali būti ne pats stalas, o 
tik jo vardas. Tad kai minime 
bet kurį nežodinį daiktą, var
tojame jo vardą. Lygiu būdu 
— kai minime kokį nors žodi
nį daiktą, vartojame to žodžio 
vardą. Taigi reikia skirti mi
nėjimą nuo vartojimo. Saki
nyje galima minėti bet ką, bet 
vartoti — tik žodžius. Minėda
mi paprastus daiktus, vartoja
me jų vardus. Minėdami var
dus, vartojame tų vardų 
vardus. Paprastų daiktų var
dai rašomi be kabučių, tų var
dų vardai — su kabutėmis. 

Iš to aiškėja ir kai kurie gin
čijami tikrinių vardų rašybos 
klausimai. Štai, kai kam lau
žo galvą klausimas, kaip ra
šyti laikraščių pavadinimus. 
Atsakymas: ogi taip pat, kaip 
ir miestų (ar žmonių) vardus: 
be kabučių! Taigi, reikėtų ra
šyti: Draugo š.m. sausio 21 d. 
nr. išspausdintas Broniaus 
Kviklio straipsnis; o ne: 
"Draugo" š.m. sausio 21 d. nr. 
išspausdintas Broniaus Kvik
lio straipsnis. Kurių galų, mi
nint laikraštį (taigi, patį daik
tą), rašyti jo vardą kabutėse, 
jeigu, minint autorių (taigi, ir
gi patį daiktą), autoriaus var
das nerašomas kabutėse?! Juk 
ar pavadinimas būtų miesto, 
asmens, laikraščio, laivo ar 
žvaigždės, jis vis tiek tos pat 
rūšies būtybė: nežodinio daik
to vardas. Tik jeigu jau norė
tume ką nors pasakyti apie pa
tį vardą, tektų griebtis 
kabučių — tam, kad sudarytu
me vardo vardą. Taigi, saki
nyje: 

Įdomu, kad ne komunistai, 
bet krikščionys pirmieji savo 
laikraštį pavadino „Drau-
gu 

vartojame kabutes, kadangi 
kalbame ne apie patį laikraš
tį, o apie jo vardą. 

Lygiu būdu ir minint kny
gas, operų arijas ar. eilėraš
čius, jų pavadinimai vartotini 
be kabučių. Taigi, rašytina: 
Donelaičio Metai sukurti heg
zametru; o ne: Donelaičio "Me
tai" sukurti hegzametru. (Aiš
ku, t a m , k a d p o e m o s 
pavadinimas nesusilietų su 
gretimais žodžiais, galima jį 
rašyti gulsčiomis, riebiomis ar 
praretintomis raidėmis, pvz.: 
Donelaičio Metai sukurti heg
zametru. Tačiau jokiu būdu 
nevartotinos kabutės!) Kabu
tės vartotinos tik tada, kai 
minimas pats vardas, pvz.. 
"Metais" vadinasi ne tik Do
nelaičio poema, bet ir Vival-
džio smuiko koncertų ciklas. 

Taip dalykai atrodo logikos 
požiūriu. Praktiškai, Žinoma, 
niekas arba mažai kas tų plo
nybių paiso ar paisys. Net ir 
mūsų laikraštyje dažnai pasi
taikys, kad paprastų daiktų 
vardai bus rašomi kabutėse. 
Tai tik dar vienas pavyzdys, 
kaip logikos ir rašybos keliai 
kartais išsiskiria. 

Taip pavadino Rūta Klevą 
Vidžiūnienė savo naujausiąjį 
literatūros kūrinį. Jis priklau
so novelių literatūriniam žan
rui. Tiesa, ne visas veikaliu-
kas susideda iš novelių. Jame ; 
yra 16 novelių ir 3 feljetonai 
(Kelionė į Australiją, Arbatė- i 
lė ir Sąmokslas). 

Novelių tematika gan įvai-
ri. Ji apima vaiko psichologi
nį lūžį (Kalėdų akimirka), jau
nuolio, studijuojant ir dirbant, 
siekimą praturtėti (Sekmadie-' 
nis), senbernio pavėluotas ve- ' 
dybas su jauna mergina, kuri 
po vedybų įsimyli klastingą 
jaunuolį (Vieno vakaro me
lancholija), šios novelės var
das imtas tituliniu knygos pa
vadinimu , tėvo tragišką 
būseną, žuvus sūnui Vietna
me (Draugystė), tėvynę aplei-
dusiojo dramatišką likimą 
(Šliužas), grupinio kaltinimo 
neteisingumą (Aš esu savo 
brolio sargas), išvietintos ir 
apleistos moters bandymą 
kurti laimę, naudojantis ap
linkos galimybėmis (Silpnu
mo valanda),likimo nebeiš-
vengsi (Pokštas), karjeristo 
nežmoniškumą (0, Sakale ma
no), senbernio psichologinę 
sklaidą (Senbernis), laimėju
sio nusivylimą (Linksmas 
nuotykis), žmonų keitimą 
(Prieš saulėlydį), viešnios iš 
Lietuvos psichologiją (Pasi
matymas), meilės dramą (Žva
kutės), paveldėjimo galimybę 
kaip kliūtį vedyboms (Tiltas 
per nevilties upę) ir teisminės 
tiesos trapumą (Be jokios abe
jonės). 

Kaip matome, novelių tema
tika yra ne tiktai įvairi, bet ir 
įdomi, itin psichologiniu po
žiūriu. Būdama pedagogė, au
torė savo novelių turiniu sten
giasi skaitytoją supažindinti 
su gilesne įvykių prasme, ne
gu jie mums iš pirmo žvilgs
nio atrodo. Ir paprastuose įvy
kiuose ji iškasa gyvenimo 

P. CELIESIUS 

tuacijų, kol subrandinama 
kulminacinė intriga, vedanti 
prie atomazgos. Todėl ir Rū
tos Klevos Vidžiūnienė8 nove
lės sukurtos, ribojantis vienu 
gyvenimišku įvykiu ar situa
cija. Sąrangos atžvilgiu jos nė
ra nei lygios, nei vienodos. Ta
čiau visos jos yra pagrįstos 
tikroviniais įvykiais. Taigi — 
realistinės, o ne fantastinės ar 
metafizinės, kaip ir pati jų au
torė yra tikra realistė. 

Kadangi žmogaus gyveni
mas savo situacijomis yra vi
sada turiningas, todėl ir su
kur tos n o v e l ė s v i s 
įvairuojančios, vis skirtingos 
ir įdomios. Kiekviena autorės 
novelė prasideda kasdienos 
gyvenimo aprašymu. Gyveni
mu, kuris yra paprastas ta
čiau tikras. Pradėjus novelę 
skaityti, pradedi net abejoti, 
ar čia bus tik reportažinis gy
venimo momentas, ar išsivys
tys į žmogaus psichikos giles
nę sklaidą. Pirmuoju atžvilgiu 
būtų tik reportažas, be kūrybi
nio polėkio, o antruoju — iš re
portažinės įžangos pereinama 
į tikrąją kūrybą. Itin toks įs
pūdis susidaro skaitant nove
lę Draugystė. Čia vaizduoja
mas vieno sunkiai dirbančio 
darbininko po darbo valandų 
smuklėje prie baro tylus, užsi
daręs buvojimas ir į alkoholio 
stiklą ar pro langą beprasmis 
žiūrėjimas. Ištisas valandas 
sėdi, žiūri ir su niekuo nekal
ba. Ir taip kartojasi kiekvieną 
darbo dieną. Atrodo, ką čia tu
ri bendro su kūryba. Tačiau, 
kai naujasis ateivis įstengia 
savo draugiškumu jį prakal
binti ir jo sielos vidų atverti, 
tada atsiskleidžia jo dvasinis 
tragizmas: žmonos netekimas 
ir mylimo vienintelio sūnaus 
kare žuvimas. Tas didysis 
skausmas surakino jo lūpas, 
užsklendė jo sielos vidų ir su
žalojo jį iki psichinio pakri-

psi<mologirdųperhukų.Tikrei- i k i m o _ b ū k l ė g pgįchiatrinėje 
kia mokėti gyvemmą stebėti ir j l i g o n i n ė j e & n o v e l ė a t g k l e i . 
į jį įsigilinti. Ir po kasdienine j m& g i l q ^ g ^ gi e l o 8 jggy. 
sermėga slypi žmogiškoji sie- v e n i m ą t privedusį iki kraštuti-
la, išgyvenanti ne tiktai links
mus, bet skaudžius, dramati
nius ir tragiškus momentus. 

Sąranga 
Novelė yra romano pradinis 

branduolys. Kiekvieną novelę 
galima išplėsti iki romano ap
imties, suteikiant jai kultūri
nius aplinkos rėmus, praturti
nant situacijomis, pagilinant 
charakterius ir jų sankirtas 

nės ribos. 
Savo sąranga yra panašios 

ir kitos novelės, tolydžio at
skleidžiančios vis naujas žmo
gaus dvasios gyvenimo situa
cijas. Tik vienai rinkinio 
novelei pritrūko tos kūrybinės 
ugnies, būtent Prieš saulėlydį. 
Ji yra blanki. 0 kitos novelės 
yra įdomios ne tiktai savo tik
rovinėmis situacijomis, bet ir 
savo psichologine įžvalga, įsi-

bei subrandinant pagrindinę jaučiant į įvairių profesijų, bei 
novelės idėją. Novelė ribojasi įvairaus likimo žmonių dvasi-
viena, psichologiškai pagrįsta nį išgyvenimą: čia kūdikio, čia 
veikėjo tikrovine situacija, o bręstančios mergaitės, čia sen-
romanas vysto ištisą gyveni
mišką veikėjo istoriją, panau
dodamas aibę jo gyvenimo si-

bernio, čia materialisto, čia 
karjeristo, čia opurtunisto, čia 
komunistinėje diktatūroje iš-

Rašyt. R. K. Vidžiūnienė, 
"Vieno vakaro melancholijos" au
torė 
auklėto prisitaikėlio, čia indi
vidualisto ir grupinio žmo
gaus psichologiją. Gal pati 
įdomiausiai suręsta yra Be jo
kios abejonės novelė. Ji at
skleidžia teisminę tiesą, daž-
n i a u s i a i g r i n d ž i a m ą 
legalizmu, o ne tikrove. Tik ju-
ri komisija pralaužia legaliz-
mo rėmus ir įžvelgia tikrąją 
tiesą, nurodydama į tikrąjį nu
sikaltėlį — žudiką. 

Idėja 
Idėja yra kūrybinio veikalo 

dvasia. Ji gaivina kūrinį. Kuo 
stipresnė idėja, tuo intensy
vesnis išgyvenimas ir tuo me
niniu atžvilgiu ugningesnis 
pats kūrinys. Žinoma, novelė
se per mažai distancijos, kad 
kūrėjas galėtų įkaitinti kūrinį 
stipria idėja. Pagal Jurgį ir ke
purė, sako priežodis. Tad pa
gal novelę ir jos idėja. Novelė
je nėra išsibėgėjimo įkaitinti 
idėją charakterių sandūromis. 
Tenka pasikliauti silpnesnio-
mi8 idėjomis. Rūtos Klevos Vi-
džiūnienės veikalo novelės yra 
įvairuojančios. Visų novelių 
idėjoms galima pajusti vieną 
bendrą variklį, būtent — hu
manistinį pagrindą. Ji gyve
na humanizmo rūpesčiu. Kaip 
pedagogė, ji trokšta, kad žmo
gus kaip asmuo būtų supras
tas, vertinamas ir geresniu 
auklėjimas. Todėl ir jos nove
lėse ši mintis yra grindžiamo
ji paskata žmogų auklėti, jo 
vertę pabrėžti ir jo gyvenimą 
skaidrinti. Aš manau, kad 
kiekvieno gero menininko kū
rinių prasmė turėtų glūdėti mi
nėtoje humanizmo idėjoje, ne
atsižvelgiant į žmogaus 
amžių, lytį, profesiją ar pa
saulėžiūrą. Rūta Klevą Vi
džiūnienė šią mintį, arba idė
ją, brandina visose kūrinio 
Vieno vakaro melancholija no
velėse. Nežalok kūdikio atvi
rumo bei pasitikėjimo mela
gingais faktais (Kalėdų 
akimirka). Nesmerk smuklėje 
prie alaus stiklinės sėdinčio, 
nieko nebylojančio žmogaus, 
nes jo sieloje vyksta didžioji 
drama — mylimo vienatinio 

sūnaus žuvimas v Draugystė) 
Nesiplėšyk per daug greitai 
praturtėti, neatjausdamas ar
timo meilės, nes gyvenimas 
prabėgs beprasmiškai, o "žili 
paausiai ir raukšlės apie lū
pas" (p. 49) tau kalba apie ar
tėjančią beprasmę senatvę 
(Sekmadienis). Tiesa yra ver
tingesnė už pataikūno mela
gingą liudijimą (Šliužai). Sens
telėjęs, nesiek vedybų su jauna 
svetimos kultūros mergina, 
nes ji tave apgaudinės neišti
kimybe (Vieno vakaro melan
cholija). Nekaltink visų gru
pės žmonių dėl vieno individo 
blogybės (Aš esu savo brolio 
sargas). Per daug nesidžiauk 
radęs, neliūdėk pametęs 
(Linksmas nuotykis). Neiš
duok žmogaus karjeros sume
timais (O sakale mano). Skir
tingas auklėjimas bei dresūra 
gimdo susvetimėjimą net tarp 
tikrųjų seserų (Pasimatymas). 
Kraujomaiša lydima išsigimi
mo (Tiltas per nevilties upę). 
Teisybės intuicija gali duoti 
neteisingus sprendimus (Be jo
kios abejonės). Iš pateiktų au
torės novelių idėjinių pavyz
džių regime jos pastangas 
meno pagalba gerinti žmoni
ją. Tai yra tikrosios kūrybos 
žymė. 

Kalba 
Nors kalba ir nesudaro lite

ratūros meno, tačiau ji yra pa
grindinis menui reikštis įran
kis. Prasta kalba skurdina 
meno kūrinį, o graži bei muzi
kali kalba praturtina meno kū
rinį. Todėl visados yra daug 
dedama pastangų, kad litera
tūros kūrinio kalba būtų jo 
puoselėtoja, o ne rakštis, skur
dinanti meninę vertę. 

Rūtos Klevos Vidžiūnienės 
mūsų čia svarstomos novelės 
pasižymi vaizdžia, lengva, 
paprasta kalba. Todėl jos yra 

gana patrauklius ..- 'e>..ji\:* 
skaitomos. Nesukelia nuubo • 
durno. Bet vis dėlto šių nove 
lių kalba yra per daug stan
d a r t i n ė . Jai t r ū k s t a 
muzikalumo ir žodinio turtin
gumo, kokį mes regime dabar
tiniu metu Lietuvos rašytojų 
romanuose bei novelėse. Per
skaitęs Vieno vakaro melan
cholijų knygą, pasijunti esąs 
prieškarinės literatūros kai 
bos tarpsnyje. O kartais pasi
taiko ir dirbtinių išsireiškė 
mų, kurių nėra mūsų gyvoje 
kalboje. Taip antai: "Kur nors 
reikėjo padėti tą kaitrią, nerei
kalingą valandą, kuri skyrė 
darbo galą ir kelionę namo" 
(7). Juk valanda nėra joks 
veiksnys, kad galėtų ką nors 
skirti ar veikti. Arba vėl "... 
prisiminiau švarke turįs va
karykštį lietuvišką laikraštį ir 
išsitraukiau jį nuoboduliui 
pramušti" (8). "Nuobodulį pra
mušti" yra dirbtinis išsireiški
mas. Taip pat: "...kai Žiūrėjau 
į žilą galvą ir surangytus rū
bus" (41). Juk mūsų žmonės 
sako: 'Rūbai suglamžyti", o 

: šuo po suolu "susirangė" . Ter-
! minai "rangyti" ir "glamžyti" 

turi skirtingas prasmes. Kito
je vietoje sakoma: "...gal po jos 
grubumu slėpėsi neišdalinta 
meilė Aloyzui" (56). Meilė nė
ra daiktas, kad ją būtų gali
ma "išdalinti". Dar toliau ra
šoma: "Neradome niekas apie 
ką su ja kalbėti" (59). l^abai 
dirbtinis išsireiškimas. Nėge 
riau skamba ir toks posakis: 
"...pradėjo darytis vis baltes
nė" (89). 

Tačiau, nepaisant šių kelių 
kalbinių pastabų. Rūtos Kle 
vos Vidžiūnienės Vieno vaka
ro Melancholija novelės yra 
geras įnašas į mūsų literatū
rą. Skaitytojas galės mėgau
tis, skaitydama šj autorės kū
rinėlį. 

Lietuvos Nepriklausomybės minėjime Sauliai, vadovaujami 
vėliavos tarnybos komandieriaus Juozo Gurevičiaus, žygiuo
ja į Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčią vasario 12 d. 

Nuotr. C. Genučio 

TEN GIMĖ, AUGO 
DR. JONAS BASANAVIČIUS 

JUOZAS RUDZEVIČIUS 

degus, kiti taipogi uždegti tapo, ir visam pavietui 
pasakyta tapo, jogei vokiečiai jau po Lietuvą skrai-

|dą". 
Apsigynimo sistemoje sargybų kainai turėję 

nepamainomos reikšmės. Istoriku Vygandu sekda 
. mas, 

kad tai, ką archeoiogai po ilgu. kruopščių darbų 
paskelbė, tą pat J. Basanavičius nusakė jau apie 100 
metų anksčiau: „Pilis turėjo būti labai seniai įtaisy
ta, nes čia 1855 m. atrasta tapo romėnų keli pinigai, 
būtent ciecoriaus Tiberijaus ir Kaligulos" Šie 

J. Basanavičius rašo, kad ir apsigynimo pilių imperatoriai Romą valdė 14 41 m. laikotarpyje po 

m. dr. 

39 
Prieš gerus 400 metų, kai šiame kalne ir kituose 

Virbalio srities miesteliuose buvo pradėtos statyti 
pirmosios bažnytėlės, Žemaitijoje, Varniuose 
kanauninkavęs M. Strijkovskis savo 3-jų tomų kroni
koje (1582 m.) rašė: „Senovės lietuviai tikėjo tvirtai, 
jog, apgindami tuos savo tautos privalumus bei tiky-
bę ir kovoje krisdami, tiesiog į savo prosenių dangų 
nukaksią". Ir po 250 metų šviesios atminties 
vyskupas M. Valančius „Žemaičių vyskupystėje" 
irgi savo nuomonę nusakė: „Ta tikybė darė, jog 
lietuviai drąsūs karėse pirmaisiais buvo kareiviais 
didžiųjų Lietuvos kunigaikščių (...)". 

Ant šventoriaus nėra nė tipingo didžiulio 
amžinosios ugnies aukurinio akmens. Jeigu jis į 
kertinius čia pastatytos bažnyčios pamatus sudėtas, 
dabar nepajudinamai laiko naujųjų laikų žmonių 
dvasinės paguodos šventyklą — gražią, baltutėlę 
kaip gulbę, puikiomis apylinkėmis besigrožėjančią 
Pajevonio bažnyčią. 

Juodkalnio sargybų piliakalnis yra netoli 
miestelio, buvusio Pajevonio dvaro laukuose. Žmonių 
pasakojimu, jis buvęs apsauginiu — sargybų 
piliakalniu. Apie šiuos kalnus J. Basanavičius rašė: 
„Ant aukščiausių visame paviete karnų, kurie ir per 
girių tankumynus iš tolo matomi buvo (...)", žmonės 
įkasdavę aukštas kartis, medžius apsukę smala 
supiltais šiaudais, įrengdavę pavojaus ugniavietes. 
„Visoje vokiečių parubežėje" prie jų „dienų dienas ir 
naktis sargai budėjo". Pavojaus metu „vienam užsi-

kasdieninės įgulos tesiekę apie 60-80 vyrų. Nusta
tytą laiką atbuvę kariai vykdavę namo, o jų vieton 
tarnybą perimdavę.jš sekančios apylinkės atvykę 
vyrai, „kurie visą savaitę arba ir mėnesį turėdavę 
savo maistu gyventi pilyjs ir saugoti visą pavietą". 
Tik sargybų pihakamiuoee pavojaus ugnims su
liepsnojus, į gynimosi pilis skubiai 'rinkęsi visi 
gyventojai ginti savo laisvės ir gyvybės. 

Kristaus gimimo. „Be šitų seniausių piliakalnių, jau 
prieš 100 m. J. Basanavičius rašė, regis mažai Lietu
voje rastume". Pajevonio piliakalnio pilis čia jau 
buvusi, kai romėnas Ptolomėjus prieš 1£00 m. savo 
geografijoje pirmą kartą paminėjo sudinų-sūduvių 
vardą. 

Per tuos arti 2000 metų daug imperijų išnyko, 
dar daugiau šio krašto žiaurių priešų užmarštyje 

Nepriklausomybės laikais Juodkalnio sargybų p r a2U Vo, tik mūsų prabočių rankomis supiltas, žuv u 
kalną gražiai prižiūrėjo vietos šauliai. Jų rengiamos 
tradicinės šv. Jono naktys žmonių atmintyje paliko 
neišnykusių prisiminimų. 

Sekant padavimu, senovėje Sargybų piliakalnis 
buvęs požeminiais tuneliais sujungtas su Zinyčios 
kalnu, o šis tokiu pat tuneliu buvęs sujungtas su 
Pilies kalnu. 

Pilies kalnas yra rytiniame miestelio šone. 
Pajevonio pilis, rašo J. Basanavičius, šiandien 
piliakalnis, riogso padaubyje ant Jevonio kranto 
(...)". Iš dviejų pusių jį apjuosia statūs Jevonio 
krantai. Netoli teka Ėglupis. Abu upeliai yra kairieji 
Širvintos intakai. Ir iš tolo žiūrint, šiame kalne 
aiškai pastebimi žymiai giliau kaip kituose pilia
kalniuose įaugę žilos praeities amžiai. Gal ir dėl to 
nuo atokiau einančio vieškelio aiškiai matomi išlikę 
pylimai ne kovos ūpą žadina, veikiau kaip prabočių 
pilkapiai, amžinos ramybės nuotaika nuteikia. 

Pastaraisiais laikais šiame piliakalnyje praves-

sių krauju pašventintas Pilies kalnas tebestovi po 
šiai dienai ir dar per ilgus amžius pasakos vaikų 
vaikams apie garbingus žilosios praeities lietuvių 
veikalus. 

Ir dabar galima tikėti, kad antrąjį tūkstantį 
metų bebaigiančiame Pilies kalne yra buvusi viena 
seniausių žinomų pilių Lietuvoje. 

Piliakalnių piliakalnis yra apie 5 km į pietry
čius nuo Bartininkų ir pastebimai arčiau prie 
Ožkabalių kaimo. Tai artimiausia prie jo gimtinio 
kaimo buvusi, „Autobiografijoje" minima ir „Apie 
senovės Lietuvos pilių" puslapiuose labai plačiai 
aprašyta „tvirta ginuoklė " — pilis. 

„Nuo mažo", kaip anas ankstjvas vaikystės 
dienas J. Basanavičius vadina, kai dar nebuvo 
matęs jokio piliakalnio, apie šį kalną jau girdėjo 
visą eilę ne šių dienų pasakojimų, įdomių padavimų 
ir pajuto jame slypintį nepažįstamą, nuostabų 
pasaulį. Šiame paslaptingame, sterblėmis, kepu 

tais tyrinėjimais nustatyta, kad 6 a yra buvusi įreng- rernis supiltame kalne nuo seno gyveno uždarytos, 
ta apsigynimo pilis ir apsigynimui buvusi naudoja- užkerėtos, išvaduotojų belaukiančios labai dailios 
ma iki pirmųjų amžių po Kristaus gimimo. įdomu, m ergos (Bue daugiau) 
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S V . K A Z I M I E R O 
M I N Ė J I M A S 

Nors nedidelė ir jau kitais 
'. metais švęsianti 90 m e t u su

kaktį, Clevelando Šv. Jurgio 
. lietuvių parapija yra g y v a ir 

judri. J i kasmet surengia po 6 
• ar 7 kultūrinius renginius, 

puoselėdama lietuvybę, lietu-
; vių kalbą ir tautine kultūrą, 

š i emet kovo 4 d., sekmadie
nį, Šv. Jurgio parapija minės 
Lietuvos Globėjo šv. Kazimie-

£ ro 500 m. mirties sukaktį . 
10:30 vai. bus iški lmingos šv. 
Mišios su specialiomis švento
jo maldomis ir g iesmėmis . Gie-

«~- dos parapijos choras vado-
: vaujamas Ryto Babicko. Prie 
J ^ vargonų Jūra Blynaitė. 

11:45 vai. parapijos salėje 
bus akademija-pietūs. Kviečia-

Z. mi dalyvauti v i s i Clevelando 
lietuviai. Pietų kaina 5 dol. 
asmeniui . Akademijoj paskai-

^ - tą skai tys A. Kasulaitis . Bus ir 
— meninė dalis, kuriai vadovau

ja rašytoja ir žurnalistė A u r e 
2T lija Balaša i t ienė . 
£ = A. 

S V . K A Z I M I E R O 
S U K A K T I S 

. 
*- Šv. Kazimiero 500 metų mir

ties sukaktis Clevelande bus 
atžymėta vigil ija, iškilmingo
mis pamaldomis ir koncertu. 

Sv. Kazimiero vigilija Dievo 
Motinos šventovėje bus šešta
dienį, kovo 3 d., 6:30 v. v. Iš
ki lmingos pamaldos — kovo 4 
S , sekmadienį , 10:00 va i . r. 
DM šventovėje ir kovo 11 d., 
sekmadienį, 4 v . p. p. D M pa
rapijos auditorijoje koncertas, 
kur b u s parodyta "Grandinė
lės" Romoje koncertų progra
ma bei Romos iškilmių video 
filmas, susuktas Vlado Dauto. 

Šv. Jurgio parapija š v . Ka-
. zimiero sukaktį prisimins pa

maldomis ir minėjimu tuojau 
po pamaldų k o v o 4 d. parapi
jos salėje. 

" H a r m o n i j a " k o n c e r t u o s 
C l e v e l a n d e 

Populiarusis New Yorko 
"Harmonijos" kvartetas, pa
kviestas "Ateities" klubo, duos 
koncertą Dievo Motinos para
pijos auditorijoje, gegužės 12 
d., šeštadienį. 

Šis jaunas ir pajėgus N e w 
Yorko dainos vienetas prieš 
trejus metus žavėjo gausią au

ditoriją Clevelande. Siame 
koncerte "Harmonija" atliko 
visai naują programą. 

Kvartete dainuoja: Astra 
Butkutė-sopranas, Birutė Ra-
lytė-Malinauskienė-altas , Vik
toras Ralys-baritonas ir Pet
ras Tut inas-bosas . 

Vieneto v a d o v a s — Viktoras 
Ralys, akompaniator ius Ma
tas A. Yatkauskas . 

R e d a k t o r i a i 
C l e v e l a n d e 

I Clevelando l ietuvių perio
dikos redaktorių tarpą įsijun
g ė ir A l g i s J. Kasula i t i s , nuo š. 
m. pradžios perėmęs redaguo
ti "Tėvynės sargą", Popie
žiaus Leono XIII literatūrinio 
fondo — lietuvių krikščionių 
demokratų tris kartus per me
tus le idžiamą pol i t ikos ir so
cial inių mokslų žurnalą . 

N a u j a s i s redaktorius spau
dos darbą yra pradėjęs dar 
gimnazijoje Lietuvoje ir Vo
kietijoje, Augsburge dirbo "Ži
burių" redakcijoje, Pittsburge 
dvejus metus r e d a g a v o buv. 
"Lietuvių žinias", Clevelande 
redagavo buv. " J a u n i m o žy
gius". Yra parašęs "Lithua-
n ian Christ ian Democracy", 
uolus spaudos bendradarbis . 

" T ė v y n ė s s a r g a s " yra 
s p a u s d i n a m a s pranciškonų 
spaustuvėje , Brooklyne, N . Y. 

Be i lgamečio "Dirvos" — 
tautinės minties l ietuvių sa
vai trašč io redaktoriaus Vy
tauto Gedgaudo, A l e k s a s Lai-
kūnas redaguoja "Naująją 
viltį" — politikos ir kultūros 
žurnalą-metraštį , kurį spaus
d i n a "Vilties" s p a u s t u v ė Cle
velande. Leidėjai: LST korp. 
"Neo-Lithuania" ir Amerikos 
Lietuvių Tautinė są junga . 

Vacys Roc iūnas redaguo
j a tris kartus per metus iš
einantį politikos žurnalą "Į 
Laisvę". Leidžia Lietuvių 
Fronto Bičiuliai. Spausdina 
pranciškonų spaustuvė Brook
lyne , N. Y. 

S t e f a n i j a S t a s i e n ė yra 
"Šviet imo gairių" — lietuviš
k o u g d y m o žurnalo mokyklai 
ir šeimai redaktorė. I še ina du 
kartus per metus. Leidžia J A V 
L B Šviet imo taryba. Spausdi
n a Morkūno spaustuvė , Chi-
cagoje. Plač iaus ia i Clevelan
d e s k a i t o m a s s a v a i t i n e s 
l ietuvių ž inias "Mūsų žings-
r ; u s " redaguoja kun. G. Ki-

jauskas , 3 - J- ir Nijolė Kers-
n a u s k a i t ė . L e i d ž i a D i e v o 
Motinos Nuolat inės Pagalbos 
parapija. Spausdinama para
pijos spaustuvėlėje. 

T a l k a k i t o m s k o l o n i j o m s 

Vasar io 19 d., švenčiant 
> Vasar io 16-ją, Philadelphijoje 

pagr indinę kalbą pasakė In-
i grida Bublienė, LB J A V Kul-
, tūros tarybos pirm. 
1 Cleve lando vyrų oktetas, va

d o v a u j a m a s Ryto Babicko, at
liko m e n i n ę programą Toron
te. 

Seks te tas "Budėk", vado-1 
v a u j a m a s Algirdo Bielskaus, 
d a l y v a v o Daytono Lietuvos 
nepriklausomybės sukakties 
minėjime. 

Į 
Į s i j u n g ė į d a r b ą 

Rūta Rygel ienė įsijungė į 
D a i n a v o s rėmėjų komitetą, ku
riam vadovauja dr. Marius La-
n iauskas . Komiteto t ikslas — 
telkti l ė š a s Jaun imo stovyk
los i š la ikymui ir gerinimui. 

Nijolei Maželienei , pasitrau
kus iš V l l - s io s Laisvojo pa
saulio l ietuvių tautinių šokių 
šventės komiteto, sekretore pa
kviesta R e n a Vyšnionytė . 

Dal ia Stanišk ienė , jau kele
ri meta i ta lkinant i ir pava
duojanti Juozą Stempužį, "Tė
vynės g a r s ų " vedėją, perėmė 
vadovaut i „Ateities" klubui. 

„ T ė v y n ė s g a r s ų " 
t r a n s l i a c i j o s 

Kaip j a u ž inoma, "Tėvynės 
garsai" n u o vasario 5 d. pra
dėjo transl iuot i radijo progra
m a s k iekvieną sekmadienį , 
nuo 7 va i . iki 8 vai . ryto per 
WERE, A M banga 1300. "Gy
venimo varpų" religinės pro
gramos, kurioms talkina ir jas 
remia kun . G. Kijauskas ir 
Dievo Mot inos parapija, trans
liacijas turi kas antrą sekma
dienį, n u o 6:30-7:00 v. r. J i bus 
girdima k o v o 4 ir 18, balan
džio 1, 15 ir 29 dienomis. 

A k c i n i n k ų 
s u s i r i n k i m a s 

Lietuvių namų akcininkų ir 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
klubo narių met inis susirinki
m a s bus sekmadienį , kovo 11 
d., 12 vai . Bus renkami keturi 
direktoriai ir paskelbtos meti
n ės apyskaitos . Akcininkai ir 
ba l sav imo teisę turį klubo na
riai prašomi š iam susirinkime 
dalyvaut i . 

" V a i d i l o s " t e a t r a s 
r u o š i a s i n a u j a m 

s e z o n u i 

"Vaidi los" teatras, laimėjęs 
Vl -me dramos festivalyje Chi-
cagoje net tris žymenis , neuž
snūdo ant laurų, bet persior
gan izavęs , pradėjo ruoštis 
naujam 1984-85 metų sezonui. 

Naują teatro vadovybę su
daro: akt. Petras Maželis , jo 
talkininkai: Zenonas Dučma-

nas , R o m a s A p a n a v i č i u s , Al
g i s R u k š ė n a s , J u o z a s D u l e b a 
fr S t a s y s P a b r i n k i s . 
- Naujojo s e z o n o premjerai 
teatras p a s i r i n k o Kultūros ta
rybos premijuotą k o m e d i j ą 
"Onos ve idą" — a p y j u o d ę s u 
properšomis komediją . 

Režisuos P e t r a s M a ž e l i s . 
Sudarius ve ikėjų s ą s t a t ą , b u s 

'pradėtos repeticijos . Premjera 
n u m a t o m a lapkrič io 10 d. 

"Vaidi los" t e tras , K L B Šal
pos fondo k v i e č i a m a s , b a l a n 
džio 15 d. H a m i l t o n e suva i 
dins Alg io R u k š ė n o p o l i t i n ę 
satyrą "Posėd i s pragare" , ku
ris buvo s u d ide l iu p a s i s e k i m u 
suva id in tas C l e v e l a n d e i r Chi-
cagos d r a m o s f e s t iva ly je i r lai
mėjo i šk i l iaus io teatro v a r d ą , 
dekoracijų ir k o s t i u m ų ž y m e 
nis . 

Rež. P. M a ž e l i s i š v y k o į L o s 
Angeles , kur s u D r a m o s s a m 
būrio v a d o v y b e ir a k t o r i a i s 
tarsis s a v i t a r p i o bendradar
biavimo, gas tro l ių , subs id i jų ir 
kitais k l a u s i m a i s . B u s pade
monstruota "Posėd i s p r a g a 
re" video f i lmas . 

Kovo m ė n e s į "Vaid i la" pra
deda naujojo s e z o n o darbo me
tus. 

V. R. 

UIUUUIlIlIlUmiIIiilIlHHIIUUJtHIMIIJJIii 
ADVOKATŲ DRAUGIJA 

V. B Y L A I T I S i r 
V . B R I Z G Y S 

6 6 0 6 So. K e d n e Avenue 
Cfafca*o, BL 60629, Te*. 778*8000 

Nuo 9 v. ryto iki 5 va i popiet. 
Šeštadieniais pagal susitarimą. 
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•AMŲ APSimiKYMC 
Ruošiatės ka perstatyti, pakeisti, at

naujinti. Garažą. Viduje ar U lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet cit Jums 
su patyrimu, už prieinamą kainą, pa
dės, skambinant po 6-os vaL vakaro. 

Tsfef. — 4 7 6 - M 5 0 
iiiiiiiiiniHifiHiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

LIGONIO KAMBARIO 
{RENGIMAI 

Ligoninės lovos. Vežiojamos kėdės. 
Deguonio terapijos įrengimai. Pagal
biniai reikmenys vonios kamb. Porta
tyvūs tualetai. 

Virs 999 ligoninės daiktų 
pirktis ar išsinuomoti 

Medicare patvirtinti isnuomavimui. 
Pristatymas į namus — visame mies-

2 4 vai. tel. (312) 771-2OO0 L& 
AAMED MEDICAL ~?Bp 

AAMED GENIE ^ į į * 
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JAUNIMO STOVYKLOS DAINAVA 
STOVYKLAVIMO KALENDORIUS 

1 9 8 4 M E T A M S 
Gegužės 26—28 

Birželio 2 4 - 2 9 

Liepos 1—15 

Liepos 15-29 

Liepos 29 — 
Rugpjūčio 5 

Rugpjūčio 5—12 

Rugpjūčio 19—26 

Lietuviai skautai/ės 
L. Rugienienė, TeL 313-573-9448 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos Ryšiu Centras 
P. PranckeviSus, TeL 312—925-6015 
Moksleivių Ateitininkų Sąjunga 
Dr. D. Katyliutė-Boydstun, Tel. 312—434-0298 

jaunųjų Ateitininkų Sąjunga 
Ramunė Račkauskienė, TeL 312—425-4266 
Mokytojų ir Jaunimo Studijų Savaitė 
Rengiama Lietuvių Bendruomenės Švietimo Tarybos 
J Kavaliūnas, Tel. 219—872-3129 

Ateitininkų Sendraugių Sąjunga 
J. Valukonis, Tel. 714-898-7171 
Skautai akademikai 
Dr. D. Petraitytė, TeL 312-424-9609 

Prašome pasilaikyti šj kalendorių ir sekti spaudą dėl tolimesnės in
formacijos. Vasaros metu stovyklos administracijos telefonas Dainavoje: 
313-428-7433. 

Dainavos Jaunimo Stovyklos Administracija 

lilllllllllllllllllllllllllllll iiitiitimiiiimmiiiiiiiii 

PASSBOOK 
SAVINGS-. 

D*dy M * P»M Į — — J 

— us for 
*gįfk financing. 

AT OUt 10W IATB 

Mutual Federal 
Savinas and Loan E? 

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL. 60608 
Peter Kazsnsuskss, Prs*. Tel.: 847-7747 

I SDUHt mm.TM.Trl.9~* Thur.s-S Sat . S-X 

SERVING C H I C A G O L A N D SINCE 1905 J 

Grandinėlės" vadovas L. Sagys tarp Šokėjų. N'uotr. V. Bacev ič iaus 

ADVOKATAS 

ZENONAS BALOTUSAS 

HpaJ & Associates 

» S 5 t PoJsskJRd. 

TEL. _ 767-0465 

Valandos nuo 9 iki « vai vakaro 
Kitu laiku susitarus 

Trečiadieniais uždaryta 

J.&J. P H A R M A C Y 
2557 W. Lithuanian Plaza Court 

Tel. _ 776-4363 
Vaistai , vitaminai, importuoti kvepalai, gy
domos žolės ir kt. Važiuojamos kėdės, re-
mentai ir kt. pirkti ar nuomoti. 

Nemokamai supakuojame dovanas. 
Pristatymas nemokamai 

David BfaUoa, R-Ph. 

8 T A S T 8 R A Š T I K I S 

LIETUVOS LIKIMO KELIAIS 
I I M A N O U 2 R A 8 Ų 

I V 
Sis leidinys jau sen ia i d a u g e l i o s k a i t y t o j ų buvo laukiamas 
pasirodant. Knygoje s u t e l k t i j o užraša i . Štai k a i p autor ius 
skelbia Įvado v i e t o j e : "Šioje k n y g o j e , k a i p i r k i tose , ne
noriu nieko peikti, nei g i r t i . R a š a u "sine irea e t s tud io" — 
be šal iškumo nes t i k tuo k e l i u g a l i m a pasiekt i i s tor inę tie
są, ar bent priartėti prie j o s " . . . 

Išleido Akademines S k a u t i j o s leidykla, Chicago 1982 
m. Kaina su persiuntimu $20 .00 . 

Užsakymus s i ų s t i : DRAUGAS, 45+5 W. 63rd 8t., 
Chicago, IL 606Ž9 

finaou ŪMU***" dar prideda $1.2* valstijos 

CLASSIFIED ADS 
IŠNUOMOJAMA — FOB BENT 

IŠNUOM. gražus 3-jų kamb. (1 mieg) 
apšild. butas. Apyl. 66-os ir Camp
bell. Išdekoruosime. Tik suaugusiems. 
235 dol. j mėn., plius užstatas. Skam
bint 284-2917 arba 247-2437. 

Išnuom. 5 kamb. (1 mieg.) apšild. 
butas 1-me aukšte. Pageidaljant pe
čius ir šaldytuvas. Marąuette Parke. 
290 dol. mėn. Skamb. (angliškai) tel. 
434-4649. 

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

)0000O00<XXX>OO00000OO0<XXKX 
10 — 20 — 30% pigiau mokėsite už 
apdraudę nuo ugnies ir automobilio 
pas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
TeL G A 4-8654 

S 2 0 8 H W. 95th Stree t 
x x » o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o < 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir ii toU miesto leidimai Ir 
pllna apdrauda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

TeL — W A 5-8063 

HELP WANTED — VTBA1 

Mature individual needed to 
vvork in North Side game room. 
Mušt speak English. Phone for 
interview 9 t o 5. Tel. 477-9633 

R E A L E S T A T E 

JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO<X 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

M I G L I N A S TV 
2346 W . 69 S t^ teL 776-1486 
X X X X ) O O O O O O O O O O O O O O O O O O C K X K 

F A S H I O N C A R P E T S 

K I L I M A I 
Lietuvių prekyba 

3804 W . 6 3 St. — TeL 778-9084 

{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandėlių. 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
2001 W. 03 Ct, Chicago, IL 00029 

SIUNTINIAI I L I E T U V A 
TeL 925-2737 

Vytautas Valentinas 

A . V I L I M A S 
MOVING 

Apdraustas perkraustymas 
Jvairių atstumų 

TeL 376-1882 a r b a 376-5996 

>ooooooooooooooooooooooooo< 

MASTER PLUMBING 
Licensed, Bonded, Iosured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte-
tės. KarSto vandens tankai. Flood 
control. Užsikimšę vamzdžiai išvalo
mi elektra. Palikite pavardę ir telefo
ną — lietuviškai. 
S E R A F I N A S — TeL 636-2960 

> o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o c 

Atdaras apžiūrėjimui sekmadieni 
nuo 1 iki 3 vaL popiet 

0242 S. Albany — 8 kamarių mur. 

Atdari apžiūrėjimui sekmadieni 
nuo 1 iki 4 vaL popiet 

3014 W| 84 St — 3-jų mieg. mūrinis 
0113 S. Archer — Condo 
5055 S. Knox — Naujas 3 butų 
5531 S. Troy St. — Tik 544,900 
6740 W. 03 St — Naujas 3-jų butų, 

po 3 mieg. 1 Va vonios. 
2044 W. 83 St. — 3-jų mieg. Cape 

Cod. {rengtas "knotty pine" rūsys. 

TIK $26,900 
5 dideli miegami, 2 vonios. Nauji ki
limai. Gazu apšild. Pilnas rūsys. Tik 
$1.200 įmokėti, turinčiam gerą kre
ditą Na 717 

2 butų — 2 butų — 2 butų 
No. 814 — Naujas 3-jų butų. Archer 

ir Kenneth. 
No. 818 — Naujas 3 butų. Archer 

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

Pulaski. 

AR NORITE PARDUOTI? 
Savo namą galite parduoti, tik pa

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

OTBRIEN FAMILV R E A L T Y 
TeL — 434-7100 

BY OWNBr 
GartleM Ridge — Apyl. Arcber it 
Harlem Ave. Savininkas parduoda me> 
dinj namą giminingom šeimom gyven
ti: 6 kamb. apačioj ir 4 kamb. butas 
viršuj. Karstu vaadL apšild. Du mal
koms kūrianami židiniai. Kilimai nuo 
sienos iki sienos. Pusryčiams SSSJt 
Spintelės virtuvėse. Du 2-jų maš. ga
ražai. 90 p. pločio sklypas. Susitari-
mui apžiūrėti skambinkite po 7:30 
vaL vak. (angliškai) teL 

•mm 

V A L O M E 
KILIMUS JR B A L D U S 

Plauname ir vaškuojame 
BSSJ rOJtų grindis 
B U B N Y S 

TeL — B E 7-5168 

ooooooooooooooooooooooooo* 
M. A. Š I M K U S 

INCOME TAX SERVICE 
NOTARY PUBLIC 

4259 S. Maplewood — Tel. 254-7450 
Taip pat daromi Vertimai, Giminių 
iškvietimai, pildomi Pilietybės prašy
mai ir kitokie blankai. 
OOOOOOOOOOOvOOOOOOOOOOOOOO 

| SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
i r kitus kraštus 

NEDAS, 4059 Archer Avenue 
Chicago. IL 00032. Tel. 927-5080 

LAIKYKIMĖS MARQUETT£ FKE. — 
GERIAUSIA VIETA LIETUVIAMS. 

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

3-Jų butų mūrinis. Garažas. Nebran
gus. 

Didelis gražiai {rengtas bungalo. Pui
ku didelei šeimai. 

ŠIMAITIS R E A L T Y 
Insurance — Income Tax 

2951 W . 6Srd Street 
TeL 436-7878 

"HIMIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllliiiiiiuiiiiHjn,,,,, 

B U T Ų NUOMAVIMAS 

- V s M y m s s 

N a m u pirki inss — Parda 

INCOME TAX 
N o t e r l s i s s — Vertima* 

BELL REALTY 
l. BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzie Ave . — 778-2233 

•IIIIHIIIHIUIIt 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, 
nes jia plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis, gi skelbimu kai
nos yra visiems prieinamo*. 

Į S I G Y K I T E D A B A R 

IIIIIMIIIIMIIIIIIIMimillimiHIIIIIIIrtfHIHM 

Kelias į altoriaus garbe 
J. V A I Š N O R A , MIC 

Ark. Jurg io Matulaičio besti-
Akacijos b y l o s apžvalga. Gene
ralinės Pos tu l i sc i jos leidinys 
1969 m. 

Kaina s u persiuntimu $1.00. 

Gaunama DRAUGE-

iMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmitNiiir 

PLATINKITE "DRAUGĄ". 

http://mm.TM.Trl.9~*
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Kaip smarkus, staigus, bet 
neilgas lietus neįvilgu žemės, 
taip ir vienkartinis, nors gau
sus suselpimas nestiprins tė

vynės. Nuolat čiurlenanti sro
vė, n u o l a t s t i p r i n a m a 
organizuota tėvynė — tai pat
varūs veiksniai. 

Vaižgantas 

DRAUGAS, penktadienis, 1984 m. kovo mėn. 2 d. 

mi 
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Vasario 16 minėjimas Palm Beach Gardens, i* ;a. 
Ii kairės: LB Palr T''t tch County apyl. pirminin
kas Br. Aušrotas, pianistė Dolly Terry. A-
Kamiene — prelegentė iš St. Petersburgo, Mrs. T. 

JLewis, sol. O. Salčiūnienė, I. Manomaitienė, 
Urbonienė, kongr. iš Floridos XII distr. Tom 
Lewi8, P. Banienė, E. Mikšienė ir D. Valodkienė. 

Nuotr. J . Gar los 

A. f A. 
TEKLE TERESE VAIŠVILIENE 
Gyveno St. Petersburg, Florida, anksčiau gyv. Chicago, Illinois. 
Mirė vasario 29 d., 1984 m. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 33 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Boris, duktė Terri Bali ir 

žentas Eric, anūkė Maryann, svainis Eugenijus Vaišvila su žmona 
Kazimiera, bei jų vaikai Mary Novak su vyru Daniel, ir Lucy Bamish 
su vyru James ir jų šeimos, ir gimines Lietuvoje. 

Velionė buvo motina a.a. Povilo. 
Kūnas bus pašarvotas šeštadienį ir sekmadienį nuo 2 iki 9 vai. 

vak. Petkaus Manąuette koplyčioje, 2533 W. 71 Street. 
Laidot-;vc ivyks pirmadienį, kovo 5 d. Iš koplyčios 9 vai. 

ryto bus atlydėta į Švenčiausios Mergelės Marijos Gimimo parapi
jos bažryčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamvJdų bus nulydėta į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šH>se laidotuvėse. 

Nuliūdę: VYRAS, DUKTĖ, 2ENTAS Ir ANŪKE 

Laidotuvių direkt. Docald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Palm Beach, Fla. 

SĖKMINGAS LIETUVOS 
NEPRIKALUSOMYBĖS 

66-RIŲ METŲ ATKŪRIMO 
MINĖJIMAS 

LB Palm Beach county apy
linkės v-ba jau keliolika metų 
iškilmingai pamini vasario 16 
d., Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo gimtadienį. Ir 
šiais metais vasario 19 d., sek
madienį, į erdvią Holiday lnn 
pokylių salę susirinko dau
giau kaip šimtinė tautiečių iš 
arti ir iš toli prisiminti Sovie
tų okupuotą tėvynę ir išgirsti 
iš kalbėtojų vieną kitą padrą
sinantį žodį apie tolimą ir ar
timą Lietuvos ateitį. 

Minėjimui vadovavęs apyl. 
p-kas Br. Aušrotas, padėkojęs 
susirinkusiems už gausų apsi
lankymą, pakvietė solistę 0. 
Šalčiūnienę sugiedoti JAV ir 
Lietuvos himnus. Po to seku
sioje minutėje buvo prisiminti 
visi žuvę už Lietuvos laisvę, 
bolševikų nužudyti bei tebe-
kankinami kalėjimuose, psi
chiatrinėse ligoninėse ir pri
verčiamojo darbo stovyklose 
broliai ir sesės okupuotoje Lie
tuvoje. 

Pakviestas kun. Vyt. Pik
turna prasmingoje invokacijo-
je ragino susirinkusius pasi
kliauti Dievu ir laukti jo 
palaimos kovojant už tėvynės 
išlaisvinimą. 

Minėjimo pagrindinė prele
gentė A. Kamiene trumpoje ir 
išsamioje kalboje skatino su
sirinkusius nenuleisti rankų 
ir nešti aukštai iškėlus Lietu
vos išlaisvinimo žiburį. "Jei
gu Lietuva ir liktų okupacinė
je vergijoje ilgesnį laiką, mes 
ir po mūsų mūsų vaikai turi 
tęsti kovą už tėvynės išlaisvi
nimą", kalbėjo A. Kamiene. 

LB įkūrimo Connecticut 
valstijoje akto signataras tei
sėjas Pranas Mončiūnas savo 
labai trumpame žodyje prisi
minė, koks jis buvo laimin
gas, kai 1918 m., "jodamas sa
vo tėčiui ant nugaros, lietuvių 
eisenoje jis išgirdo, kad Lietu
va yra laisva valstybė!" 

Po trumpos pertraukos, at
vykus JAV kongreso Floridos 
XII-jo distrikto nariui (R.) Tom 
Lewis su ponia, minėjimas tę
sėsi. Floridos valstijos ir Palm 
Beach apskrities valdybos pro
klamacijas perskaitė jaunas 
energingas biznierius R. Stoš-
kūnas. Jis taip pat perskaitė ir 
rezoliuciją, kurią siunčiame 
JAV vyriausybės nariams bei 
Senato ir atstovų rūmų rink
tiesiems delegatams. Rezoliu
cijos susirinkusių buvo vien
balsiai priimtos. 

Tęsiant iškilmingą minėji
mą, nepavargstanti mūsų so
listė Ona Salčiūnienė solo pa
dainavo keturias dainas, kurių 
"O tėvynė manoji" buvo su gi
liu įsijautimu atlikta. Solistei 
akompanavo Dolly Terry. 

Minėjimo užbaigimą savo 
kalba praturtino kongr. Tom 
Lewis. Jis priminė klausyto

jams apie sunkumus kovojant 
už subalansuotą biudžetą ir 
pakankamą JAV ginkluotų 
pajėgų stovį. T. Lewis kvietė jo 
distrikto narius kreiptis asme
niškai į jo įstaigą su visokiais 
reikalais. "Mes čia esame tam, 
kad Jums padėtume"* kalbė
jo kongresmanas. 

Apylinkės valdyba yra nuo
širdžiai dėkinga apylinkės 
darbščiam nariui Z. Strazdui, 
iškvietusiam į šį mūsų minėji
mą Tom Lewis. J o atsilanky
mas mums priminė, k a d ir 
kongrese turime draugų. T. Le-
wis yru mums padėjęs kovo
jant prieš OSI neteisingus kal
tinimus, primetamus mūsų 

tautiečiams. 
Po minėjimo St. Paul of the 

Cross parapijos salėje kun. 
Vyt. Pikturna tęsė minėjimą 
Mišiomis ir prasmingu pa
mokslu. J is skatino tautiečius 
stiprinti mūsų organizacijas ir 
visiems vieningai dirbti tėvy
nės išlaisvinimo darbuose ir 
Viešpaties garbei. 

Per aukų rinkimą Vasario 
16-to8io8 proga iš viso surink
ta 1,710 dol., iš kurių LB — 990 
dol., Vlikui daugiau kaip 500 
dol., Tautos fondui — 200 dol.. 

| PLB (A. Skučienė^ — 100 dol. 
ir likusioji suma Altai. 

LB Paim Beach County apy
linkė nuoširdžiai dėkoja vi
siems aukotojams, parėmu
siems finansiškai kovą už 
Tėvynės išlaisvinimą. 

ab. 

Sibiro kankinei 

A. f A. ONAI PRUNSKIENEI 
m i r u s , 

jos dukrą dr. ONĄ GARŪNESNĘ, sūnų kun. 
JUOZ4 ir visus ŠEIMOS ARTIMUOSIUS nuo
širdžiai užjaučia 

CHICAGOS LIETUVIŲ DANTŲ 
GYDYTOJŲ SĄJUNGA 

Žemišką gyvenimą baigus Sibiro tremtį iš
kentėjusiai mylimai motinai bei senelei 

A. f A ONAI PRUNSKIENEI, 
jos liūdintiems vaikams ir plačiašakiai šei
mai nuoširdžia užuojautą reiškia 

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJA 

KfA. 

Palm Beach County valdybos narė Peggy Evatt įteikia Vasa
rio 16 d. proklamaciją LB apyl. pirmininkui B. Aušrotui, to
liau stovi — V. Urbonienė, D. Valodkienė ir I. Manomaitienė. 

Nuotr. J . Gar los 

A. f A. JUOZUI SABALIAUSKUI 
Lietuvoje m i n » , jo brolį kun. ANTANĄ SABALIAUS
KĄ, seseris VIKTORIJĄ OKENTIENE, PAULINĄ 
DAMBRAUSKIENE ir Lietuvoje REGINĄ PETRASIŪ-
NTENE su šeima giliai užjaučiame ir kartu liūdime. 

MARIJA NOREIKIENĖ 
BIRUTĖ RAZMINIENĖ 
JUOZAS TAMULIS 
SALOMĖJA ir VIKTORAS ENDRIJONAI 
GRAŽINA ir VYTAUTAS ŽUKAUSKAI 

ONAI PRUNSKIENEI mirus, 
jos sūnui kun. dr. J. Prunskiui ir visiems 
veliones šeimos nariams nuoširdžią už
uojautą reiškia 

USTUVIŲ OPERA 

Sibiro kankinei, mylimai motinai ir močiutei 

A. f A. ONAI PRUNSKIENEI 
m i r u s , 

jos sūnų kun. dr. JUOZĄ FRUNSKĮ, dukteris ANE
LĘ ir dr. ONĄ GARŪNTENĘ ir sūnų JONĄ su 
ŠEIMOMIS nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi 

LMJL. DAINAVA 

t *W. tK7%r**i] 
Ls", ffr* > 

A A 

M A R I J A B O S I E N E 
PRUSAI rYT£ 

Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė vasario 29 d, 5 vai. ryto, sulaukus 69 m. amžiaus. 
Ginė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 34 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 3 sūnūs: Jenas, marti Anita, Juo

zas, marti Theresa ir Jurgis, marti Danutė, duktė Onutė, žentas 
Modestas Atkočiūnas, 6 anūkai ir giminės Lietuvoje. 

Velionė buvo našlė a. a. Juozo. 
Priklausė ALVUD'ui, Sv. Kazimiero Seserų rėmėjų ir Sv. 

Pranciškaus Seserų rėmėjų draugijoms. 
Kūnas bus pašarvotas ketvirtadienį ir penktadienį nuo 2 iki 9 

vai. vakaro Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 Street. 
Laidotuvės įvyks šeštad, kevo 3 d. Iš koplyčios 9 v. r. bus atly

dėta į Švč M. Marijos Gimimo bažnyčią, kurioj įvyks ged. pamaldos 
už velionės nelą. Po pamaldų bus nulydėta į Sv. Kazimiero kapines. 

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

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

Mylimai motinai, Sibiro kankinei 

A f A. ONAI PRUNSKIENEI mirus, 
jos 3Ūnų, Lietuvių rašytojų draugijos garbės narį 

Kun. dr. Juozą Prunskį 
nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi 

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAUGIJOS 
VALDYBA 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

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

ONAI ELZBIETAI PRUNSKIENEI 
iškeliavus amžinybėn, jos dukrai dr. ONAI GARŪNIE-
NEI su ŠEIMA bei visiems GIMINĖMS ir ARTIMIE
SIEMS reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

' BIRUTĖ, KA T* ir VIKTORAS 
SEKMAKAI 

A. + A. 
• 

POVILUI VINDASIUI mirus, 
jo broliui Bernardui ir šeimai bei vi
siems giminėms nuoširdžią užuojautą 
reiškia 

USTUVIŲ OPERA 

STEPONAS C. LACK ir SCNOS 
LACKAWICZ 

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

Tel. — 974-4410 

A. f A. ELENAI BRUŽIENEI 
Lietuvoje mirus, 

Jos dukrai JONEI BOBINIENEI su ŠEIMA ir 
kitiems ARTIMIESIEMS liūdesio valandoje gilią 
užuojautą reiškiame. 

GENĖ BUDRAITIENĖ 
BRONĖ DAUNIENĖ 

Brangiai Motinai 
A. f A. ONAI PRUNSKIENEI 

mirus, dr. Onę Garūniene ir visą šeimą 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

JADVYGA ir VIKTORAS DUBINSKAI 

Mylimai Sesutei Lietuvoje mirus, 
IZABELEI OKSIENEI 
ir jos vyrui LEONUI 

reiškiu gilią užuojautą ir kartu liūdžiu. 
STEFANIJA RUDOKIENĖ 
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X Jurgis .Janušaitiv l i e t . žur
nalistų s-gos pirmininkas, Li
tuanistikos tyrimo ir studijų 
centrui (Pasaulio lietuvių archy
vui) padovanojo unikumą — 
Hanau stovyklos sieninio laik
raščio 1945-1947 m. apypilnį 
komplektą "Hanau lietuviai". 
Laikraštis didelio formato, rašy
tas mašinėle su ranka darytais 
dailininkų piešiniais ir spalvo
tais ornamentais. Laikrašty ap
rašyta ne vien Hanau, didžiau
sios lietuvių stovyklos, veikla, 
bet ir kitų V. Vokietijoj buvu
sių kolonijų gyvenimas. J. Ja-
nušaitis. vienas to laikraščio re-

X Vysk. Vincentas Brizgys 
yra išvykęs į Romą dalyvauti šv. 
Kazimiero jubiliejinėje šventėje. 
Jis su popiežium Jonu Paulium 
koncelebruos šv. Mišias Šv. Pet
ro bazilikoje kovo 4 d. 10 vai. 
Vysk. V. Brizgys taip pat atliks 
kitas pareigas šv. Kazimiero iš
kilmėse. 

daktorių, emigruodamas kom-
x Marijonu bendradarbių są-. p j ^ ^ a t s i v e ž e i r p e r daugeli 

jungos Chicagos apskrities susi-1 m e t ų rūpestingai išsaugojo lie-
rinkimas, neįvykęs šią savaitę tuvių tautos 

/S ARTI Ik TOLI 

dėl blogo oro, bus kovo 7 d., tre
čiadienį, 1 vai. p. p. Marijonų 
vienuolyne prie "Draugo". Bus 
svarstomi seimo. įvykstančio ba
landžio 8 d., reikalai. Nariai ir 
prijaučiantieji maloniai kviečia
mi apsilankyti. Jei būtų blogas 
oras. pasitikrinti pas pirm. Stellą 
Kaulakienę, paskambinant tel. 
225-3016. 

jams. 

. .. . . Kr. Donelaičio suaugusiųjų kiase. kuri mokosi lietuvių k ii bos. 
istorijos tyrinėto- Į m i n ė j i m e . "** ^ 

x šv. Kazimiero seselių rėmė
jų Cicero skyrius dalyvaus šį 
sekmadienį, kovo 4 d., 9 vai. ry
to Mišiose Šv. Antano parapijos 
bažnyčioje. Po Mišių bus pusry
čiai parapijos salėje. Kviečiami 
visi nariai atsilankyti. 

Jie atlieka programą lietuviškai Vasario 16-tos 
Nuotr. J. Tamulaieio 

X Eugenijaus Kriaučettūno i 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
JAUNIMO CENTRO VASARIO Į teriai, Akademikių skaučių drau-

16-TOSIOS MINĖJIMAS 
Vasario 16-tos minėjimas tą 

pačią dieną, neperkeliant į arti
mesnį ar tolimesnį sekmadienį, 
Jaunimo centre jau yra tapęs 

x Kun. Juozas Pragulbickas, 
Elizabeth, N. J., mūsų garbės 

vardo Jaunimo premijos Gintei j Prenumeratorius, nuoširdus re- tikra7"gr^a\ra Jdičija""'nki'm~ 
Damušytei iš New Yorko ir Vio- j niejas prenumeratai pasibaigus, k a d ^ fr t o U a u ^ ^ § i a i g 

lėtai Abariūtei iš Detroito bus j 2 J j T * į £ | ~ S l ^ * , I m e t a i s 3 a u buvo ketvirtas kar-
įteiktos kovo 10 d., šeštadienį. "^ ~ * ^"" J ***" 

govės (ASD) narės ir Korp! 
Vytis nariai. Minėjimą pradė
jo Ir. Kriaučeliūr.ienė, trumpai 
apibūdindama, ko mes visi čia 
susirinkom, ir pakviesdama f ii. 
D. Eidukienę, Lietuvių Skaučių 
sąjungos vyriausią skautininke 
(VS), toliau vesti programą. 

rasciui. Kun. J. Pragulbicką ir L„ Tjlf~7 , . . . .'Uniformuotos skautės įnešė tris 
.. . T 6 ^ tas. Jaunimo centro pirmininke, . , *JJ . 6 vai. vak. Jaunimo centro ka- i t o U a u ^ o m e garbės prenume 

vinėje. Meninę programą atliks ! ratorium, o už nuolatinę paramą 
dainininkės iš Detroito Regina j ̂ v a i spaudai tariame nuoširdų 
ir Kristina Butkūnaitės. V i s i ' a č i u -
kviečiami dalyvauti ir pasi- Į x Lake Worth lietuvių krabas, 
džiaugti jaunosios kartos laimė-! Lak e Worth, Fla., mums rašo: vinė buvo pilna įvairaus am 
jimais lietuviškoje veikloje. Įėji- į <«.. . vykdydami klubo narių nu- i žiaus žmonių. Tėvai su vaikais 

Ir. Kriaučeliūnienė kreipėsi į 
Vyriausią Skautininke fil. Danu
tę Eidukienę su prašymu, kad 
skautai atliktų programą. Ket
virtadienį, vasario 16 dieną, ka

rnas laisvas. 

X Marijonu bendradarbių Ci-
tarimą, siunčiame "Draugui" 
klubo paskirtą paramą 25 dol.. 

tetos ir dėdės, seneliai atvykę 
pasižiūrėti anūkėlių. Dalyvauja 

«w».~ L-,^5,W, s; c „ w , j : , „ : i,^ Imkime Jums ryžto ir ištvermes j skautimnkių draugove, vadovau-1_ 
eero skyrius si sekmaaUenj. ko-• J ._. . . . . . . \. . „ , _ T _ ~ šventę, visi bend'ai ir pasimel-

A j 0 „ . , *,. . „ . , j dirbant taip naudingą :r atsakui- '.lama ps. Aldonos Paluk&itie- , . ' , . , . . , . * - . , 
4 d., 2 vai. p. p. šv. Antano; ^ ^ ^ J ^ d a r b ą „ > ė s . v £ į „ ^ ^ o t o s . Taip> s k l m ' t o d e l ™ . c a r t u f * * 

J pat uniformuoti Akademinio i v i e n ą m™ . p r a ^ *?£* 

kiai bebus galima susikalbėti 
lietuviškai, ypač su Pietų Ame
rikoje gyvenančiais. Ir 1983 m. 
Pasaulio Lietuvių jaunimo kon
grese, atvažiavę iš P. Amerikos 
buvo žymiai geriau pasiruošę ir 
mieliau posėdžiuose bei semina
ruose dalyvavo, nors ir silpnai 
lietuviškai kalbėdami, negu šiau
rės Amerikos didmiesčių atsto-

spalvotas degančias žvakutes I vai, gerai kalbantys lietuviškai. 
— geltoną, žalią ir raudoną ir j Reikia atkreipti dėmesį į gyve-
pastatė prieš jau stovinčias ! namo krašto sąlygas ir aplinky-
Amerikcs ir Lietuvos vėl .avas, j bes, kalbėjo fil. A. Likanderytė 
sugiedoti himnai. Skautininkas ' ir savo kalbą baigė žodžiais "bū-
kun. Antanas Sau'aitis sukalbę- j kime draugiškesni, labiau vie-
jo ir.vokaciją. Prieš pradeda-1 ningi ir tolerantiški. Kai Lietu-
mas maldą, kur.. A. Saulaitis voj gyvenantys matys, kad mes 
pabrėžė, kad "susirinkom visi išeivijoj būdami stengiamės vie
la bendrai paminėti tą brangią n ingai dirbti lietuvybės labui, 

jie stengsis dar labiau". 
vo 
parapijos salėje ruošia žaidimų g į ^ - , v - Dovvdaitis 
popietę. Visi kviečiami apsilan-1 * a s " a s * V ' n c a s L>ovydaitis 
kyti ir maloniai praleisti popie- •.» " p i 

tę. Popiete rūpinasi P. Tamošiū
nienė su bendradarbėmis. 

— x Vytautas Andriulis, Chi-
X Zigmas Banevičius, panto- \ C2i%0 ^ a U i u n t ė ^ k a l ė d i n e s 

mimikas, gyvenąs Paryžiuje,, k o r t e l e 8 -v kaiendorių 23 dol. 
ruošia specialią programą k o v o | a u k ą ^ ^ dėkojame ^ 
25 d. "Margučio" rengiamam | a ą p a r a m ą ^ ^ spAuėoa ~. 
koncertui Jaunimo centre. Z. ' 

Jonas Štaras — j skautų sąjūdžio nariai - - filis 
iždininkas. Labai ačiū už auką 
ir linkėjimus. 

me — Dėkojama Tau, Viešpa
tie —". "Už Lietuvą, jos pra-

Banevičius studijavo Kaune, 
Maskvoje, Varšuvoje ir Pary- ' 
žiuje Marcei Marceau vadovauja- į 
moję mimodramos mokykloje. 

X "EHa-Pressedienst", vokie
čių kalba leidžiamas informaci
nis biuletenis, pasiekė "Draugo" 
redakciją. Pradžioje vokiečių 

laikymui. 
X A. Vadakojis (Mrs.), Os-

hawa, Ont., Kanada, už kalėdi
nes korteles ir kalendorių at
siuntė 30 dol. ir dar daugiau jų 
užsisakė. Nuoširdus ačiū už 
mielą auką savai spaudai. 

Išnešamos vėliavos. Dainas 
(Kaip grįžtančius namo paukš
čius, Aš verkiau parimus, Daug 
daug dainelių, Norėčiau aš ke-

X Irena Šankus, Oak Lawn, | e i t } i r a t e f J " d v a ^ l ob* i r , liauti ten toli), kurias dainavo 
1 mums perduotą paveldą" — nu- | UI., darbščioji Lietuvos Vyčių 

veikėja, vadovė, mūsų artima 
bendradarbė, kartu su prenume-. _ ^ 
ra tos mokesčiu atsiuntė ir 25 ,, e s p ' i e , 
dol. auką. I. Šankų skelbiame!, 
garbes prenumeratore, o už lie- i f?*? T**". 
tuviško žodžio vertinimą ir gra 
žų bendradarbiavimą labai ačiū 

X Eduardas Meilus, Sr., gyv 
Shrewsbury, Mass., išvyko ii 

skambėjo kun. A. Saulaičio mal- \ 
dos žodžiai. 'Dėkojame. Tau, 

atsiliepė susirin
kusieji. Ir už Lietuvoje tikin-

ir už lietuvius iš-1 
blaškytus, ir už laisvės metus, 
ir už mūsų jaunimą vis buvo Į 
padėkota. "Už šį vakarą, pačią 
Vasario 16-tąją Jaunimo cen- j 
tre. už nerą ir progą kartu 

; visi susirinkusieji pravedė s. Ri
t a Kisielienė, akordeonu prita-

i riant skautui vyčiui Tomui Stro-
į liai. Skautai ir skautės, talki-
'. nant Chicagos aukštesniosios 
mokyklos 8 klasės mokiniams, 
iscenizavo Vaižganto "Pragie
drulių" ištrauką "Iešmantų Sau
liukas — Lietuvos žodžio ieško
tojas". Vaidinimėlį parinko ir 

— Hamiltono Aušros Vart^ 
parapija pereitais metais, kaip 
parapijos klebonas kun. J. Lt.*> 
ba praneša, turėjo 15 krikštų, 
6 vaikus privedė prie pirmosios 
komunijos, 5 gavo Sutvirtinimo 
sakramentą, 8 poros buvo su
tuoktos, 9 parapiečiai palaidoti. 
Lituanistinėje mokykloje moko
si 66 mokiniai. Prie bažnyčios 
nupirkta žemės, kurioje bus 
įrengta aikštė automobiliams 
pastatyti. 

— Bita Abromaitytė-VUienė 
labai gerai vadovauja Londono 
lietuvių chorui. Choras stiprus 
ir gerai laikosi. Taip pat čia 
yra pensininkų klubas, kuriam 
pirmininkauja Viktoras Gudelis, 
veikia Liet. Bendruomenės apy
linkė su pirmininku Mirų Chai-
nausku, kuris atlieka tautines 
pareigas. Gerai veikia Edvardo 
Daniliūno globojamas "Tauro" 
sporto klubas. Taip pat čia 
yra dvi tautinių šokių grupės, 
skautai ir Kat. Moterų sąjungos 
skyrius. 

— A. a. Ona Jonaitienė-Tu-
gaudienė, 83 metų amžiaus, mi
rė Toronte sausio 28 d. Velio
nė buvo Kanados Lietuvių ka
talikių moterų draugijos veikė-

!ja. Palaidota sausio 31 d. Lie-
j tuvių kapinėse. Ji buvo viena iš 
i "Tėviškės Žiburių" steigėjų. Li-
; ko duktė Sigita Aušrotienė su 
' šeima. 

— lietuvių Bendruomenės 
Winnipego, Man., apylinkės su
sirinkimas buvo sausio 15 d. Šv. 
Kazimiero parapijos salėje. Pir
mininkavo J. Grabys, sekreto
rium buvo E. Federas. J. Raz
maitė išsamiai pranešė apie pe
reitais metais vykusį Jaunimo 
kongresą. Į naują valdybą iš
rinkti: pirm. J. Razmaitė, vice-
pirm. Vida Balčiūnaitė, ižd. Ma
rius Timmermanas, sekr. Egidi
jus Bugailiškis, Vasario 16 gim-

gesnių atostogų į S t Petersburg švęsti tai. kuo labiausiai esame i ^ s a v o mokyklos VS fil D. E i 
dukienė ir ps. Rūta Jautokienė. 

x Snieguolė Jurskytė, Phila-
kalba a'spausdir ta* Lietuvos į delP^^ P a - Pedagogė, visuome-
himno vertimas. Biuletenyje I n u u n k ė . atsiuntė mokestį už dvi 
duodama plati informacija apie i "Draug<>" prenumeratas ir dar 
Vliko seimą, apie okupuotoje j P r i d ė J° 2° d o L lietuviškos spau-
Iietuvoje persekiojimus ir a p i e ' d o s P a l a i k y ^ ^ S. Jurskytę 
kitą lietuvišką veiklą. B iu le t e - : s k e l b l a m e S a r b ė s prenumerato-
nį redaguoja Kazys Baronas, įre ' ° ^ P * 1 ^ 1 ^ tariame nuo-
finansuoja Tautos fondas. I s , r d t * a c i u -

ve", 
tie" 

"Dėkojame, Tau, Viešpa- i J i ir "sceną dekoravo". Vaidi
no Silvija Bichnevičiūtė (skaity-

įtoja). Vėjas Liulevičius (Sau-
Kai kas nubraukia ašarą. Di- j liukas), Tomas Strolia (tėvas) 
anATarap*; b-a^ e l r a n t n uilo>a<» r > . - . i . m Mke •*_• , *.• ^ »•_ 

UŽ 
hz~ < tų provinciolas - - skautininkas i į ,m a Grigaitytė, Lidija Stroputė^ 

Beach, Floridą. Pakeisdamas j Į Tave, Dieve, panašūs — lais-
"Draugo" adresą, pridėjo 25 dol 
auką su prierašu: "Įvertinda 
mas dienraštį "Draugą" ir j o pa-

tZL Š u ^ u k U a ^ 
s į u d r r e l k ^ s p ; ^ * « • « * (mokytoja), 
bai ačiū už auką ir linkėjimus. , ̂  ^ S a u l a M - l v > n i a u s i a , u ^ M e f l y t ė fc ^ ^ ^ . ^ 

X Inž. Edmundas Jasiūnas, • skautininke fil. A. Eidukienę Î  daitė (Sauliuko sesutės), Tadas 
Chicago, 111., lietuviškos spaudos! jautriai padeklamavo Vinco Ka- • stropus (Sauliuko brolis). Na-
bendradarbis, Dariaus-Girėno ai-' z<*o eilėrašti "Mano Tauta". ! talija Mackevičiūtė (kaimynė), 

X Prof B SlMvic Simsic ir X T e l s i l l i n k a s Vytairtas Pau-1 bumo redaktorius, lankėsi įvai- j Vietomis ir joa balsas virptelė-1 Marius Katilius-Boydstun (Lau-
nrof M. Stankus-Saulaitė kalbės I '"^k* C h i c a ^ 0 ' nL» mŪ8T* arti-1 riais reikalais "Drauge" ir tajjo. Akademinio Skautų sąjūdžio j rūkas). Paulius Jozaitis ir Da-

"v ^ ' - • « • bendradarbis, hetuviškos j proga įteikė 30 dol. dienraščio Į narė, filisterė ?ata Likanderytė, Į rfug Rūbas (Lauruko broliai), 
paramai. Labai ačiū. Dariaus-1 — pagrindinė to vakaro kalbė- j Linas Žukauskas (knygnešys). 
Girėno albumas, kurį baigia ,toja, pasidalir.r. gavo mintimis. Pabaigai Kernavės tunto "Mir 
ruošti E. Jasiūnas, bus didelio į Ji pažymėjo, kad Jaunimo cen-
formato, gero popieriaus, kietais į t r e yra užaugusi. Pradžioj tėvų 

nazijos ir Tautos fondo ats
tovė Danutė Skolny, pagelbi-
oiu nariu pakviestas J. Grabys. 
Susirinkimas baigtas Lietuvos 
himnu. 

— KML Boleslovas Pacevičlns 
sausio 20 d. atšventė savo am
žiaus 75-rių metų sukaktį. Nors 
jau sveikata nėra stipri, bet jis 
padeda sielovadiniuose darbuose 
Prisikėlimo parapijoje ir gyve
na pas pranciškonus Toronte. 
Kunigu įšventintas Telšiuose 
1936 m. balandžio 5 d. 

— Bfsaytojo evangelikų liu
terono parapija išsirinko para 
pijos valdyoą trejų metų kaden
cijai. Iš senos valdybos perrinV 
G. šernas ir E. ftturmienė, nau
jai išrinktos V. Norvaišienė ir 
I. Pamataitytė. 

— Prisikėlimo parapijos To
ronte choras, vadovaujamas V. 
Verikaičio, padedant L. Marcir 
kute , išsirinko valdybą. Pirmi
ninku išrinktas V. Melnykas, 
vicepirm. ir bosų seniūnu J. Ne-

I šukaitis, sopranų seniūne O. Ta-
įseckienė, altų — G. Mascherii. 
I ir tenorų — V. Marcinkevičius. 

j BRAZILIJOJE 
— Kun. Jonas Sukackas, SJ, 

I profesoriaująs kolegijoje LTru-
I guajuje atvyko į Sao Paulo su 
įsipažinti su lietuvių gyvenimu 
į Jis taip pat padeda ir lietuvių 
| sielovados darbuose. 

Į OKUP. LIETUVOJE 
— Rašytoja Bronė Buivydaitė 

po ilgos ligos mirė sausio 29 d 
Anykščiuose. Buvo gimusi 1895 
m. gruodžio 8 d. Svėdasuose. Mo 
kėši Utenoje, gimnaziją baigė 
Voroneže, Rusijoje. Į Lietuva 
grįžo 1919 m. Mokytojavo 
Skuode, Veiveriuose, Panevėžy 
je ir Alytuje. Yra Tyrų Dukters 
slapyvardžiu išleidusi eilėraščių 
jau 1921 m. Slapyvardžiu ir pa
varde yra išleidusi eilėraščių, 
apysakų ir romanų. 

kovo 9 d. 7 vai. vak. Jaunimo 
centre Chicagoje apie steigia- j 
mą lituanistikos katedrą ir da-1 
bar veikiančią lituanistinių stu 
dijų programą Illinois universi 
tėte Chicagoje. 

knygos mylėtojas bei rėmėjas, 
atvyko į "Draugą" ir įmokėjo 
100 dol. į Lietuviškos Knygos 
klubo sąskaitą. Labai ačiū. 

gos" draugovės skautės, vado
vaujamos vyr. skautės vyr. sklt 

X Ieškau pirkti virtuvės pe
čiaus. Gerame stovyje. Mažos 
išmieros. Skambint po 11 vai. 
ryto tel. 247-i 804. (sk.). 

X Studentams ir 
dirbantiems (nuo 18 m. iki 30 
m.) gavėnios susikaupimas - re
kolekcijos organizuojamos Put-
nam. Conn., pas seseles. Prasi
dės balandžio 7 d. 10 vai. ryte 
ir baigsis balandžio 8 d. su pie
tumis. Jas praves kun. A. Sau
laitis, SJ, ir ses. Igne. Prašo
me registruotis iš anksto telef. 
1-203—928-5828 arba laiškeliu 
(I.C.C., Putnam, Conn., 06260) 
kad būtų galima patalpas ir me
džiagą paruosti (pr.). 

x šv. Juozapo garbei šv. Mi
šių ir maldų novena prasidės 
kovo 10 d. ir tęsis iki 19 d. 
(7 vai. rytais). Marijonų koply
čioje, prie "Draugo". Norintieji 
šioje novenoje dalyvauti ir įsi-

jauniems j jungti su savomis intencijomis. 

\ H A S 
l>. tt«ii \ IMI TUMU 

s M M. | x 

u -lai '.a 
k I M.A 

viršeliais, turės daug nuotraukų, I vežama, dabar pati važiuoja į; Ramutės Kemežaitės, padainavo 
kurios apima lakūnų gyvenimą, į lituanistinę mokyklą, skautų su- j A Š įteiksiu tau gėlytę, Tėviškė-
264 psl. Leidinį leidžia specia- į ei&as. tunto Iškilmingus Vasario Į ] e Qit toli toli. Gitara pritarė 

kviečiami nedelsiant kreiptis: 
Markui Fathera, 6336 So. KU-
boum Ave^ Chicago, OI. 60629. 

(pr.). 
x Paskutinė proga pamatyti 

dail. A. Algmino, H. Blyskio ir 
J. Strungio parodą, kuri dar tę
sis šį savaitgalį Čiurlionio gale
rijoje. Galerijos valandos penk
tadienį nuo 7 iki 9 vai. vak, šeš- : 
tadienį 11 v. r. iki 7 vai. vak. 

(pr.). 
x Liet Mot Fed. Chicagos 

klubo visuotinis nartų susirinki
mas įvyks kovo 11 d., sekma
dienį. 12:30 vai. popiet Jauni
mo centro mažojoje salėje. Pro
gramoje numatyta naujos val
dybos rinkimai ir svarstymas 
kitų svarbių klubo reikalų. Na
rės kviečiamos gausiai daly
vauti, (pr.). 

liai sudarytas komitetas. 
x Inž. Eugenijus ir Aleksan

dra Likanderiai, Chicago, 111., 
visuomenininkai, atsiuntė 20 dol. 
už kalėdines korteles ir kalendo
rių. Nuoširdus ačiū. 

X Dr. Juozas Jusaonis, Santa 
Monica, Cal., mūsų garbės pre
numeratorius, mokėdamas už 
"Draugo" prenumeratą, pridėjo 
25 dol. dienraščio stiprinimui su I 
tokiu leiškučiu: " . . . sveikinu vi
są "Draugo" štabą, linkėdamas 
Tums visiems kuo geriausios 
sveikatos ir sėkmės Jūsų sunkia
me darbe. Bravo, bravisimo!" 
Dr. J. Jusionį ir toliau laikome 
garbės prenumeratorium, o už 
nuolatinę paramą ir linkėjimus 
tariame nuoširdų ačiū 

X SoL Stasys Liepas, So. Bo
ston, Mass., mūsų artimas ben
dradarbis, kultūrininkas, žinoda- Į 
mas nelengvą lietuviškos spau 
dos kelią, atsiuntė 50 dol. dien- ' 
raščio paramai. Labai ačiū už 
gražią ir nuoširdžią auką. 

16-tos minėjimus. Apgailestau- j p a t i Ramutė, o dainininkės buvo 
dama pastebėjo, kad, deja, atei- j Vilija Meilytė. Angelica Bur
bančiam jaunino kongrese sun- 1 gess, Gailė Butts. Aida Miku-

Cir«M-o Akos - rengtame Vasario 16 minėjime- B kair*s- akompaniatorius 
M. Motekaiti' programos pranešėja .Sofija Palioniene T solistai Margarita 
ir Vaclovas y. mkai. Nuo'r. V \. Ralkautko 

čiauskaitė, Vita Mikelevičiūtė, 
Dalia Traškaitė, Svajonė Kere-
lytė, Aušra Jasaitytė ir fil. Rita 
Likanderytė. Minėjimas baigtas 
Maironio "Lietuva brangi". Vai
šes ruošė Jaunimo centro Mo
terų klubo narės. 

AL Likanderienė 

PASTININKŲ SĄJUNGOS 
VALDYBOS POSĖDIS 

Vasario 23 d. Onos Idzelienės 
namuose posėdžiavo Lietuvių 
paštininkų sąjungos valdyba. 
Šiame pirmame šių metų valdy
bos posėdyje buvo iš naujo pa
siskirstyta pareigomis: pirmi
ninkas Jonas Indriūnas, vietoje 
ilgamečio valdybos sekretoriaus, 
išvykstančio į Floridą, Jurgio 
Janušaičio sekretoriaus parei
goms pakviestas Antanas Lam-
bergas, iždininkas Julius Pocius, 
nariai renginių reikalams Kostas 
ir Kotrina Repšiai ir Ona Idze-
lienė. 

Valdybos atliktus darbus pra
ėjusiais metais aptarė pirminin-

į kas Jonas Indriūnas, o iždą api
būdino iždininkas Julius Pocius. 
Valdyba savo posėdyje nutarė 
pasveikinti Kr. Donelaičio litua
nistines mokyklas, švenčiančias 
savo darbo 25-rių metų sukaktį 
ir tam reikalui sveikinimo for
ma paskyrė auką. 

Valdyboje įvykstančius pasi
keitimus apibūdino pirmininkas 
Jonas Indriūnas, pažymėdamas, 
kad Lietuvių paštininkų sąjun
gos vienas iš steigėjų, ilgametis 
sąjungos valdybos sekretorius 
Jurgis Janušaitis vasario 14 d. 
savo biznio dalį pardavė savo 
partneriui ir kovo 21 d. numato 
iš Chicagos išvykti nuolatiniam 
apsigyvenimui Daytona Beach, 
Fla, Pirmininkas valdybos var
du sekretoriui išreiškė nuošir
džią padėką už parodytą rūpestį 
Lietuvių paštininkų sąjungos 
reikalams, palinkėjo geriausios 
sveikatos ir sėkmės naujame 
gyvenime ir kvietė nepamiršti 
buvusių kolegų paštininkų bei 
pačios sąjungos reikalų. Prisi
minimui Jurgiui Janušaičiui 

' įteikė paštininkų atsiminimų 
į knygą "Nuo krivūlės iki rake-
! tos" su visos valdybos narių pa-
! rašais. 

Ta proga prisiminti Lietuvių 
'paštininkų sąjungos Vokietijoje 
įsteigėjai Pašto valdybos refe-
j rentas a. a. Jonas Bereiša, Vil
niaus pašto viršininkas a a Jus 
tinas Gečiauskas, a a. Juozas 
Gudaitis, a. a Antanas Gintne-
ris. Iš pirmųjų sąjungos stei
gėjų belikęs vienas Jurgis Ja
nušaitis. 

Po posėdžio Ona Idzelienė su
ruošė valdybos nariams ir iš
vykstantiems Veronikai ir Jur 
giui Janušaičiams vaišes, kurit; 
metu Jurgis Janušaitis padėko
jo valdybai už įteiktą dovaną, u> 
skirtą dėmesį ir už gražų ilga 
mėtį bendradarbiavimą. Pažą 
dėjo niekada nepamiršti buvusių 
bendradarbių. 

Lietuvių paštininkų sąjunga 
praeityje, ypač Vokietijoje, yra 
atlikusi didelį vaidmenį, organi
zavusi paštus, teikusi patarnavi
mus, skyrusi literatūros premi
ją, uoliai paštai platino lietuviš
ką spaudą, o Amerikoje pagal 
išgales iš savo kuklių lėšų visa
da parėmė didesniuosius lietu 
viškojo gyvenimo užmojus. 

JVŠT. 

Advokatas JONAS GIMITIS 
8247 S. Kedzle Avenue 

Chicago, IL 80629 
TeL — 776-8700 

Darbo vaL nuo 9 iki 7 vai.. vr\. 
Seštad. 9 v. r. iki 1 vai. d. 
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Advokatas 
GINTARAS P. 6EPENAS 

2649 W. 6Srd Street 
Chicago, IL 60629 

TeL — 776-5162 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Šeštadieniais ir vakarai* 
pagal susitarimą 
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