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(Tęsinys) 

JAV prezidentui Reaganui 
TSRS vadovui Gorbačiovui 
Visoms pasaulio tautoms 

Tegul meilė Lietuvos 
Dega mūsų širdyse, 
Vardan tos Lietuvos 
Vienybė težydi! 

Lietuvos tikinčiųjų 

Atsišaukimas 
Carai, lygiai ir tarybinė vy

riausybė, uždarinėja kunigų 
seminarijas, komunistinis re
žimas, o ne Bažnyčia nustato ir 
klierikų skaičių, kaip tai darė 
ir carinis režimas; vienodi abie
juose režimuose taip pat ir 
vyskupų trėmimai, kunigų 
skirstymo tvarka, jų veiklos 
apribojimas parapijos ribomis ir 
1.1. Vienodas ir spaudos 
varžymas, nors caras buvo 
uždraudęs spaudą, o TSRS savo 
piliečiams „garantuoja" 
spaudos, lygiai kaip ir religijos, 
laisvę. Caro laikais religinės 
spaudos turėjome netgi dau
giau, nes nebuvo taip griežtai 
suvaržytas įvežimas iš užsienio. 

, , D e m o k r a t i š k i a u s i ' 
tarybiniai laikai teleido 
masiniu tiražu lietuviams 
katalikams išsispausdinti tik 
maldaknygę. Jokia, net ir 
komunistinė, logika negali 
suderinti su oficialiai ..ga
rantuojama" religine laisve štai 
tokio fakto: Austrijos Zalcburgo 
apygardos gyventojai, sužinoję, 
jog daugelis lietuvių tikinčiųjų 

turi tik pogrindžio sąlygomis 
išspausdintas sunkiai įskai
tomu šriftu maldaknyges, ir 
visiškai neturi šv. Rašto, nutarė 
perspausdinti tarybinės valdžios 
Lietuvoje išleistus šv. Raštą ir 
maldaknygę ir padovanoti kiek
vienai Lietuvos tikinčiųjų 
šeimai. Tačiau TSRS neleido 
atsiųsti tokios dovanos! 

Carinės priespaudos laikais 
dar buvo pastatytos kelios baž
nyčios; tarybiniais „laisvės" 
laikais, deja, tik uždarytos. Jų 
tarpe uždaryta net sostinės ka
tedra, net vienintelio Lietuvos 
šventojo Kazimiero bažnyčia 'ją 
buvo ir caras uždaręs). Tary
biniai taikos ,.gynėjai" uždarė 
net Klaipėdos Taikos Karalie
nės bažnyčią! Tikėjimą 
tarybinis režimas puola labiau 
už caro kruvinąjį režimą. Tikin
tieji būna teisiami net už tai, 
kad maldos namuose pasirodė 
Kalėdų senelis 'vienas iš ofi
cialių kaltinimų kun. S. Tamke-
vičiui), kad rinko parašus po 
prašymu grąžinti atimtą 
bažnyčią (J. Bieliauskienė*. 

'Bus daugiau i 

Trispalvės raketos 
Gedimino aikštėje 

Kuo žiauriau mušti, bet mažiau areštuoti 

(Pabaiga) 

Mušė taurųjį jaunimą 

Ypač smarkiai gavo lupti apie 
2,000 jaunimo, kuris buvo susi
rinkęs nuošaliau nuo centro, 
prie Kalnų parko, praneša iš 
Lietuvos. Panašus buvo likimas 
ir to jaunimo, kuris susirinko 
prie Pergalės teatro. 

Dalyviai komentavo, kad itin 
piktai elgėsi iš Baltarusijos 
atgabenti draugovininkai ir iš 
Minsko kareiviai. Susidarė vaiz
das, kad jie buvo prieš lietuvius 
sukiršinti. Ne vienas disidentas 
skundėsi, kad tariamai sąmo
ningai buvo paleisti pikti gan
dai, jog Lietuvos nepriklau
somybės 70-mečio proga lietu
viai skers 70 rusų. 

Ta neapykanta vaizdžiai 
pasirodė raštelyje, kurį rusų 
saugumiečiai paliko Sadūnaitės 
pašto dėžutėje: ..Tu smirdanti 
glinda, be reikalo ruoši 
sukilimą. Pas tave. prakeiktoji, 
nieko neišeis taip, tad užkišk 
savo purviną gerklę ir tylėk. 
Mes sau (atseit rusai) statėm čia 
gyvenimą, o ne dėl amerikonų. 
O tokias, kaip tu, pasmirdusias 
žiurkes, kurios cypia po kam
pus, sutrinsim į miltelius. Gali 
šitą laišką pasiųsti Reaganui. 
Bus taip. kaip visa liaudis nori. 
o ne taip. kaip saujelė tokių, 
nedanešiotų kaip tu. Tai 
užkimšk savo gerklę ir tylėk. 
nedamušta kontra". 

Apgaudinėjo užsienio 
korespondentus 

Atkreiptinas dėmesys į tai. 
kad saujelė užsienio korespon
dentų, kurie tik su sovietų 
užsienio reikalų ministerijos 
kvietimu lankėsi Lietuvoj, at
vyko vasario 15 iš ryto į Vilnių 
ir išvyko vasario 16 vakarop. 

Pagrindiniai Vasario 16-tos 
paminėjimai įvyko vasario 14 
prieš korepondentams atvyks
tant ir vasario 16 vakare 
korespondentams jau išvykus. 
Paaiškėjo milicininkų radijo 
imtuvėlių paskirtis. Iš anksto 
pranešė> kokiais keliais eina 
korespondentai) ir tam rajone 
pasislėpė milicininkai. Kores
pondentams praėjus, milici
ninkų ir draugovininkų pulkai 
vėl ant kiekvieno kampo išlįs
davo. 

Associated Press korespon
dentas John Dahlburg vasario 
16 pranešė iš Vilniaus, kad 
Vakarų korespondentai buvo 
nuolatos mašinų ir seklių 
sekami. 

Palangoj vainikai į jūrą 

LIC žiniomis, Vasario 16-tji 
buvo gan plačiai paminėta 
Lietuvoj pamaldomis^ Tautos 
himnu bei kitomis viešomis 
manifestacijomis. Pvz., Palangoj 
nuo tilto metė vainikus su 
kryžium į jūrą. Nepatvirtin
tomis žiniomis, toj pačioj 
Palangoj trispalvė ilgai 
plevėsavo virš vieno kamino, 
nes apačioj buvo parašyta ..už
minuota". Atseit ilgai nieks 
nenuėmė, nes bijojo ten lipti. 

Vasario 21 Vilniuje dar prie 
Šv. Onos bažnyčios filmavo 
tikinčiuosius^ įeinančius ir 
išeinančius iš bažnyčios, o 
milicija taip pat dar buvo ap
gulusi Šv. Mikalojaus bažnyčią. 

Kaltinami gynybos 
biudžeto mažintojai 

Traukiasi vyriausieji pareigūnai 

Demjanjuko teismo bylos gynimas 
Panašu į Dreyfuso bylą 

— New York Times kolum-
nistas A. M. Rosenthal rašyda
mas apie Jesse Jackson kandi
datūrą į prezidentus, pasiūlė 
jam. jei jis demokratų konvenci
joje nebus išrinktas kandidatu, 
po rinkimų imtis naujo darbo -
vadovauti kovai su narkotikais. 

Jeruzalė. — Jono Demjan
juko teismas, užtrukęs visus 
metus, baigėsi vasario 18 d. aud
ringa sesija, kai salėje buvę 
klausytojai šaukė prieš ukrai
niečius nukleiptus šūkius ir 
įvyko karšti ginčai tarp kal
tintojų ir kaltinamojo advokatų. 
Ir Demjanjuko šeimos nariai 
nebeišlaikė ramumo, vadindami 
prokurorą Michael Shaked 
melagiumi. 

Trijų teisėjų tribunolas, kuris 
vedė šią teismo bylą, dabar per
žiūrės visus liudininkų paro
dymus ir pasvers visus teigimus 
ir neigimus ir maždaug po 
mėnesio padarys savo spren
dimą. 

Kaltinamojo Demjanjuko ad
vokatai baigė savo apžvalgą su 
adv. Yoram Sheftel teigimu, 
kad nėra pakankamai įrodymų, 
jog kaltinamasis būtų rastas 
kaltu, anuo „Jonu Žiauriuo
ju". Treblinkos mirties sto
vyklos sargu, o adv. Paul Chu-
mak palygino šią bylą su 
garsiąją Dreyfuso byla, kuri 
buvo žinoma visame pasaulyje 
ir yra teismų traktatuose. 

Dreyfuso byla 

Alfred Dreyfus. prancūzų 
žydas, gen. štabo karininkas, 
1894 m. buvo už tariamą 
šnipinėjimą vokiečiams nutar
tas deportuoti. Žvalgybos virši
ninkui susekus, kad tikrasis 
kaltininkas yra kitas, vyriau
sybė stengėsi tai užslėpti, o 
žvalgybos viršininką pakeitė 
kitu. Emil Zola su kitais rei
kalavo tą bylą persvarstyti. Bet 
vyriausybė paskelbė turinti 
naujų dokumentu, tikrai įrodan
čių Dreyfuso kalte. Bet 
paaiškėjo, kad po jais Dreyfuso 
parašas buvo pačios žvalgybos 
padirbtas. 1899 m. byla buvo 
persvarstyta. Dreyfusas ištei
sintas ir grąžintas į kariuo
menę. Tikrasis kaltininkas tada 
nusižudė. 

Gynybos advokato apžvalga 

Adv. Sheftel pradėjo savo 
apžvalgą vasario 11 d., kons
tatuodamas, kad policijos inves-
tigatoriai, apklausinėdami 
liudininkus šioje byloje, 
nesilaikė nustatytos procedūros. 
Jis priminė kitas dvi - Frank 
NValus ir Feodor Fedorenko 

bylas. Primindamas prokuroro 
Michael Shaked tvirtinimą, jog 
ekspertai nėra reikalingi Dem
janjuko teisme dėl to, kad yra 
liudininkai, kurie atpažino 
Demjanjuką ka;;., .,Ivan Žiau
rųjį", tai tas pat- galėjo būti ir 
Walus teisme, kuris buvo 
visiškai išteisirt^as, sakė adv. 
Sheftel. Walus byloje devyni iš 
12 liudininkų sakė, jog jis buvo 
SS sargybinis Kielce ir 
Čenstakovoje. Vėliau buvo 
įrodyta, kad Walus iš tikrųjų 
buvo per mažas būti SS daliny
je, o tuo labiau, tai yra ne tiesa, 
nes jis yra lenkas, bet ne 
vokietis. 
Pagaliau. Sheftel priminė, kad 

buvo surastos kelios vokiečių 
ūkininkės, kurios liudijo VValus 
teisme, kad jis dirbo ūkyje karo 
metu ir tam reikalui buvo 
pateikti dokumentai. įrodantys, 
kad tos moterys užmokėjo už 
NValus medicinos išlaidas. Kalti
nimai prieš VValus galop buvo 
panaikinti. 

Pamoka iš VValus teismo 

Adv. Sheftel sakė. kad iš 
VValus teismo mes galime 
pasimokyti dviejų dalykų: 
įtarimas tapatybės nustatyme 
turi būti atliktas pagal 
nustatytas sąlygas taip, kaip 
laboratorijoje, ištirtas ir turi bū
ti dvigubas įrodymas; jei yra 
netikrumai ir prieštaravimai, 
tas liudijimas privalo būti 
atmestas. Fedorenkos atveju, 
tęsė advokatas, teismas pirmąjį 
apklausinėjimą atmetė, nes 
liudininkai po 30 metu negali 
būti patikimi liudininkai: jie 
yra tada kaip ..aktoriai". Ir tie 
liudininkai, pabrėžė Sheftel. 
naudojo ta pati fotografijų 
albumą, kuri paruošė OSI 
įstaiga ir kuris buvo panaudotas 
ir Demjanjuko teisme Izraelyje. 

Advokatas Sheftel toliau teigė 
teisme, kaip OSI kaitaliojo savo 
pranešimus, bet apie tai rytoj. 

— Maskvos Konservatorijos 
direktorius Boris Kulikov 
lankosi Amerikoje ir susipažįsta 
su muzikiniu gyvenimu Ame
rikoje. Jis sakėsi norįs 
suorganizuoti bendrą jaunimo 
amerikiečių - sovietų orkestrą 
Oberlin kolegijoje Ohio vals
tijoje. 

VVashingtonas. — Laivyno 
sekretorius James H. VVebb. Jr., 
pasitraukė iš pareigų, griežtai 
kritikuodamas Gynybos naująjį 
sekretorių Frank Carlucci už 
mažinimą lėšų karo laivynui ir 
apskritai už Gynybos depar
tamento reikalų tvarkymą. 

Jo pasitraukimas buvo neti
kėtas. Kariškių vadovybėje yra 
didelis nepasitenkinimas, kad 
mažinamas ginklavimosi biu
džetas. Kitų metų biudžete nu
matyta kariškiems reikalams 
299.5 bil. dol. suma. Bus maži
namos kariuomenės pajėgos. 
VVebb įteikė griežtoko tono 
laišką prezidentui, kuriame pa
reiškė nepasitenkinimą, kodėl 
Amerikos karo laivynas negali 
turėti 600 jau eilę metų 
planuojamų laivų. Jis laiške 
parašė, kad mažinimas lėšų ir 
neleidimas didinti laivyno turi 
kitus motyvus, bet ne fianansi-
nius. 

Iš aktyvios tarnybos bus 
TCĮ \/TGTTD išvesta 16 laivų ir neleidžiama 

statyti naujų. Carlucci į tai at-
— Beirute teroristai paleido sakė. kad visuose departamen-

du skandinavu piliečius, dir- tuose mažinamos išlaidos, o be 
busius ten šalpos organzicacijo- to, jis esąs už mažesnius 
je. Švedas Jan Stening ir karinius vienetus, kurie būtų 
norvegas VVilliam Jorgensen gerai paruošti, gerai jų ap
dirbo Jungtinių Tautų šalpos mokami karininkai ir geriau 
įstaigoje Beirute. Pagrobtasis apginkluoti už didelius dalinius, 
amerikietis pulk. VVilliam Hig-
gins po apklausinėjimo būsiąs Pasitraukė ir kiti pareigūnai 
teisiamas ir tada jo likimas 

James H. Webb, kairėje, pasitraukęs 
iš Laivyno sekretoriaus pareigu, pa
skutine diena ištaigoje, peržiūri savo 
dokumentus. James R. Ambrose, 
dešinėje, kuris pasitraukė iš Ka
riuomenės pasekretoriaus posto, 
kalba spaudos konferencijoje. 

TRUMPAI 
VISUR 

tik paliko savo laiško nuorašą 
jo įstaigoje. Dėl panašių priežas
čių prieš kiek laiko pasitraukė 
Richard Perle, kuris buvo 
vienas iš Gynybos sekretoriaus 
asistentų. 

Gen. VVilliam Odom vadovavo 
Tautinio Saugumo agentūrai 
Gynybos departamente. Jo 
vadovaujama įstaiga rinko 
slapčiausias žinias visame 
pasaulyje su labai jautriais 
aparatais ir gerai išlavintu 

personalu. Jis taip pat turi 
patariamąjį baisą, ar galima 
būsimųjų sutarčių patikrinimą 
laikyti įvykdomu dalyku prak
tikoje. Jo pareigos reikalaudavo 
dirbti bent 18 valandų paroje. 
Dabar jis norįs kalbėti viešai 
apie Amerikos reikalus, o to 
negali, kai yra Gynybos 
departamento pareigose. 

Pasitraukė ir Kariuomenės 
departamento sekretoriaus 
asistentas James Ambrose, 
kuris yra priešingas prieš armi
jos mažinimą ir jos įvairių 
programų panaikinimą. Jis 
pažadėjo baigti savo įsipa
reigojimus Gynybos departa
mente. Kariuomenės biudžetas 
yra sumažinamas 6.9 bil. dol 
sumoje. 

Kongreso komitetai į šiuos 
pasikeitimus atkreipė dėmesį ir 
pradėjo apklausinėjimus. 

būsiąs nuspręstas, praneša 
teroristai. 

— Egipte, netoli sostinės 
Cairo. nusileido 4 Libijos 
lėktuvai ir visą lėktuvų jgulos 
pasiprašė leidimo pasilikti 
Egipte. Lėktuvai yra Sovietų 
Gamybos MIG-23. Vyriausybė 
žada jiems suteikti politinių 
pabėgėlių teises. 

— Pietų Afrikoje, netoli Jo-
hannesburgo, ore susprogo 
lėktuvas ir visi 17 keleivių su 
dviem įgulos nariais žuvo. 

— Seoule naujasis preziden
tas Roh Tae VVoo pakvietė 
komunistinės Siaurės Korėjos 
sportininkus dalyvauti vasaros 
olimpiniuose žaidimuose. 

— Atėnuose šešiais šūviais 
buvo nušautas graiku industria-
listas Alexandros Athanassides. 
kuris važiavo į savo įstaiga. 
Paliktas lapelis informuoja, kad 
tai padarė revoliucinė kairiųjų 
organizacija, kuri praėjusį 
rugpjūtį sužeidė 10 amerikiečių, 
važiavusiu autobusu. 

— Londone paštas pradėjo 
štampuoti visus laiškus, kurie 
yra siunčiami iš Britanijos, su 
šiuo įrašu: „Jesus is Alive". Už 
tai sumokėjo evangelistas Paul 
Slennet. jam tai kainavo 88,500 
dol. Žydu rabinas Charles Em-
manuel pareiškė protestą, nes 
tuo esą pažeisti jų jausmai. Lon
dono paštas kasdien išsiunčia 
apie 52 mil. laiškų. 

— Ok. Lietuvoje 1987 m. 
premija už geriausią dramos 
kūrim paskirta Kaziui Sajai už 
pjesę ..Žemaičių piemuo". 
Rašytojui paskirta 1.000 rublių 
premija, kurią jis pervedė j 
Kultūros fondą. 

— Baltieji rūmai paprašė, kad 
prezidentiniai kandidatai susi
laikytu nuo komentaru apie 
pagrobtuosius amerikiečius 
Libane. 

— Prahoje grupė žurnalistų 
išdrįso kreiptis į komunistinę 
vyriausybę ir prašyti, kad būtų 
leista veikti nors vienam Bepri
klausomam laikraščiui. 

Ir Gynybos departamento 
Tautinio Saugumo tarybos 
viršininkas gen. VVilliam Odom 
taip pat pareiškė pasitraukiąs iš 
pareigų. 

James VVebb . kalbėdamas 
žurnalistams, pasakė, jog Pen
tagonas turi turėti vadą. ..Jei aš 
galėčiau duoti patarimą Carluc
ci, aš patarčiau jam daugiau lai
ko skirti su vyriausiais depar
tamento pareigūnais. Jis pralei
džia daug laiko su Valstybės 
departamentu ir Kongresu". 
VVebb nediskutavo apie savo 
pasitraukimą su Carlucci. bet 

Panamoje plečiasi 
neramumai 

Panamos miestas. — Pana
moje plečiasi streikas, kuri 
ragino rengti to krašto prezi
dentas, šiuo metu sutrukdytas 
eiti savo pareigas. Daugelis 
prekyviečių buvo uždarytos, o 
taip pat ir daugelis banku 
neatidarė savo įstaigų, 
palaikydami savo prezidentą 
prieš generolą Noriega. 
perėmusį valdyti kraštą. 
Užsienio bankai taip pat buvo 
užsidarė. įvyko demonstracijos, 
kuriuose buvo reikalaujama, 
kad generolas Noriega pasi
trauktų ir leistų sugrįžti pre
zidentui į sostinę. 

Kariuomenės daliniai bandė 
sulaikyti demonstrantus, 
šaudydami i ora. Daugelis buvo 
suimti. Areštuotojų tarpe yra 
radijo stoties savininkas Ivan 
Zuniga. kuris yra ir opozicijos 
vadas prieš generolą diktatorių. 
Daugelis kaltina Amerika, jog 
ji leido gen. Noriegai įsigalėti. 
Neseniai Amerika jį apkaltino 
narkotikų prekyba ir jų siun
timu į šį kraštą. 

— Londone Daily Telegraph 
dienraštis išėjo su klaidingos 
dienos data ir iš skaitytoju buvo 
apie tūkstantis telefoninių 
skambinimų redakcijai ir admi
nistracijai, juos barant už klaidą, naktį 30 1. 

Pabaltiečių protestas 

Frankfurtas. — Vienas iš 
plačiausiai skaitomų Federaci
nės Vokietijos dienraščių 
..Frankfurter Allgemeine'" 
atspausdino informaciją apie 
Pasaulinės Pabaltiečių tarybos 
pareikštą protestą dėl švedų ir 
sovietų susitarimo teritorinių 
vandenų Baltijos jūroje 
klausimu. Laikraštis pateikia 
Pabaltiečių tarybos tuo reikalu 
paskelbto pareiškimo plačias 
ištraukas. 

Pareiškime pabrėžiama, kad 
trys Pabaltijo valstybės. įskai
tant ju teritorinius vandenis, 
buvo smurtu sovietu okupuotos 
ir prievarta įjungtos į Sovietų 
Sąjungą, pažeidžiant elementa
riausias tarptautinės teises nor
mas. Si okupacija tad yra ne
teisėta. Jos nepripažino 
dauguma Vakarų demokratinių 
valstybių, jų tarpe du Skandi
navijos kraštai — Norvegija ir 
Danija. 

Pabaltiečių taryba ragina 
Švedijos vyriausybę deramai 
atsižvelgti į Europos Tarybos 
priimtą rezoliuciją, kuria yra 
pasmerkiama Pabaltijo valsty
bių okupacija, o Tarybai pri
klausantys kraštai, kuriu tarpe 
yra ir Švedija, yra kviečiami 
derybose su Sovietų Sąjunga 
įsakmiai pabrėžti Pabaltijo 
tautu teise i laisvą apsis
prendimą. 

KALENDORIUS 

Kovo mėn. 3 d.: Kunigunda. 
Uosis. Titjanas. Tulė. 

Kovo mėn. 4 d.: Šv. Kazi
mieras. Lietuvos globėjas. 
Al i c i j a . Daina, Tautvaldas, 
Ginutis. 

ORAS 

Saulė teka 6:24. leidžiasi 5:41 
Temperatūra dieną 38 L. 
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VEIKLI NIUJORKIEČIŲ 
KUOPA 

Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo 70-ties metų jubilie
jus buvo švenčiamas šeštadienį, 
ypatingomis Mišiomis Šv. Kazi
miero parapijos bažnyčioje. Pro
cesijoje bažnyčion Amerikos ir 
Lietuvos vėliavas nešė Gerard 
Drenzek ir Harold Tice. Juos ly
dėjo tau t in ia is rūbais pasipuo
šusios Apolonija Žiauš ienė , 
Bernice Avižaitė, Eleonora Ole-
chowski ir Adelina Railienė. 
Procesijoje dalyvavo Amster
damo Lietuvos Vyčių 100-ios 
kuopos pirmininkas Antanas J. 
Radzevich, iš Brooklyno, NY, 
atvykęs Vitalis Žukauskas, bur
mis t ras Paul Parillo, NY vals
tijos tarybos atstovas Paul D. 
Tonko, a l tor iaus t a r n a i , iš 
Albany, NY, atvykęs kun. Mo
tiejus Cyvas ir kun. Robertas K. 
Baltch. Kun. Baltch šv. Mišias 
koncelebravo su kun. Čyvu. Pa
mokslą pasakė kun. Baltch. 
Vincentas Rossi pravedė bend
ruomenės maldas, V. Žukaus
kas l ietuviškai, o B. Avižaitė 
angl iškai skaitė Mišių maldas. 

Šv. K a z i m i e r o pa rap i jo s 
choras giedojo lietuviškai ir 
angl i ška i . Vargonavo Jonas 
Nye. 

Po pamaldų parapijos visuo
meniniame centre vyko kuopos 
surengta vakarienė ir progra
ma. Dalyvavo art i 125 asmenys 
iš Wate rbury , CT, Albany, 
Schenectady, Scotia, Hagaman. 
Amsterdam ir Brooklyn (visi 
NY). 

Minėjimas pradėtas vėliavų 
įnešimu. Vėliavas nešė G. Dren
zek ir H. Tice, lydimi tautiniais 
rūbais apsirengusių palydovų. 

Invokaciją pe r ska i t ė kun . 
Baltch. Pirm. A. J. Radzevich 
pasveikino susir inkusius ir iš
reiškė viltį Lietuvos Nepri
klausomybės a ts ta tymui . Mi
nėjimą pravedė B. Avižaitė, 
V idur io A t l an to apygardos 
lietuviškųjų reikalų komiteto 
pirmininkė. 

Miesto ats. Paul D. Tonko, 
100-ios kuopos narys, pranešė, 
kad j is valstijos seimeliui pa
ruošė rezoliuci ją L i e t u v o s 
Nepriklausomybės 70-ties metų 
paskelbimo jubiliejaus proga. 
Šioje rezoliucijoje atkreipiamas 
dėmesys, kad JAV-bėse vyksta 
Lietuvos Vyčių organizacijos 
75-ių metų įsteigimo jubiliejus. 

Burm. Paul Parillo perskaitė 
proklamaciją, skelbiančią Lie
tuvos Nepriklausomybės dieną 
Amsterdamo mieste. J is sutiko 

vasario 16 d. miesto rotušėje 
iškel t i Lietuvos vėl iavą ir 
pakvietė visus dalyvauti tose 
vėliavos pakėlimo iškilmėse. 

Kuopos vicepirm. Genovaitė 
Gobis perskaitė gubernatoriaus 
Mario Cuomo proklamaciją, 
skelbiančią vasario 16-tą Lie
t u v o s N e p r i k l a u s o m y b ė s 
paskelbimo diena New Yorko 
valstijoje. Valstijos senatorius 
Hugh Farley pasiūlė seimelyje 
panašią Vasario 16-tos rezoliu
ciją, ku r i ą s e n a t a s pr iėmė 
vasario 9-tą dieną. Šios rezoliu
cijos tekstą taip pat perskaitė G. 
Gobis. J i taip pat pranešė, kad 
kongresmanas Samuel S. Strat-
ton b u v o p r i žadė j ę s šioje 
šventėje dalyvauti, bet penkta
dienio vakare iš jo rašt inės Wa-
shingtone buvo pranešta, kad 
dėl blogo oro ir pakrikusio susi
siekimo lėktuvais jis negalėsiąs 
dalyvauti . Jo širdis esanti su 
šventės dalyviais; jis sveikinimą 
užbaigiąs žodžiais: „Kas bus, 
kas nebus, o Lietuva nepražus!" 

Amsterdam miesto laikrašt is 
„Recorder" vasario 12-tos laido

je paskelbė vedamąjį: „Lietuvos 
tragedija — garbės reikalas" . 
Laikraštis „Reeorder", Schenec
tady miesto laikraštis ,.Ga-
zette", televizijos kanalai WCSS 
i r WGY g a r s i n a l i e t u v i ų 
reikalus. 

B. Avižaitė pristatė dalyvių 
tarpe buvusią Amerikos ukrai
niečių grupę ir jų atstovą Steven 
Bedzis pakvietė tarti žodį. 

Programos vedėja Avižaitė 
pristatė pagrindinį kalbėtoją 
Vitalį Žukauską, — aktorių, 
humoristą, d ramaturgą . J i s 
kalbėjo apie Lietuvos padėt* 
Rusijos okupaciją 1795-1915 
metais. Tame laikotarpyje lie
tuviška spauda buvo uždrausta. 
Lietuviškų knygų platintojai 
buvo baudžiami, t remiami į 
Sibirą. Vien kyriiišku raidynu 
tebuvo leidžiama spausdint i 
knygas. Šis potvarkis tęsėsi 40 
metų (1874-1904i. 1891 -mais 
metais okupacinė valdžia įsakė 
uždaryti vienuolynus, seminari
jas ir bažnyčias. Liaudis dieną 
naktį budėdavo bažnyčiose, 
bandydama jas išgelbėti. Tačiau 
caro kareiviai juos išsklai
dydavo. 1914-1915-tais metais 
Lietuva, būdama Rusijos'Vokie
tijos karo lauku, buvo žiauriai 
nualinta. Iki pat karo pabaigos 
lietuviai kentėjo slegiančią 
vokiečių okupaciją. 

Vokiečiai, suprasdami, kad 
lietuviai norėjo nusimesti rusų 
jungą, o tuo tarpu patys norė
dami Lietuvą prisijungti, leido 
15-kai asmenų susirinkti Lie
tuvos konferencijon ap t a r t i 
nepriklausomybės reikalus. Ši 
grupė atidžiai dirbo ir j au 
1917-tųjų metų rugsėjo 18-tą 
dieną 214 delegatų susirinko į 
Vilnių išreikšti Lietuvos nepri
klausomybės troškimą. Delega
tai išrinko 20 visuomenės vadu 
į Valstybės Tarybą. Tų metų 
gruodžio 19-tą dieną Taryba iš
reiškė lietuvių tautos norą 
įgyvendinti nepriklausomybę. 
Tač iau vokiečia i to f ak to 
nenorėjo pripažinti; tik Vokie
tijos valdžiai sušlubavus, 1918 
metų vasario 16-tą Lietuvą pasi
skelbė nepriklausoma. 

Tauta, nepriklausomybės me 
tais, greitai vystėsi visose sri
tyse. Tačiau nepriklausomybė 
tegyvavo vos du dešimtmečius, 
rusai kraštą okupavo. 

V. Žukauskas ragino dalyvius 
lankyt i g imines Lietuvoje , 
siųsti j iems laiškus ir siunti
nius . Ragino nuolat rašy t i 
Amerikos valdžios atstovams, 
informuoti juos apie Lietuvos 
reikalus ir nepriklausomybės 
troškimą. 

Prieš vakariene maldą sukal
bėjo kun. Motiejus Čyvas. 

Vakaro kultūrine programa 
atlikti Lietuvos Vyčių Centro 
valdybos kul tūr iniu re ikalų 
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Lietuvos Vyčiu, Chica^oje rengtarr 
gen. Lietuvos konsulas Vaclovas Kle 
Prunsk is ir sol. Algirdas Brazis 

L ie tuv ia i su F a r m i n g t o n Hi l l s b u r m i s t r e . Iš k.: A B u t k ū n a s . J. Jurgut i s , P . Ju rgu t i s , burmis t re 
Jo A n n Soronen . D. J u r g u t i e n ė . R. Kaspu t i enė , dr. S. Mi šk in i enė , B. Brizgys ir B. Brizgys. 

lituanistinė mokykla dalyvavo 
Vasario 16-tos programoje. 
Geros ir girtinos mok. Viskan
tienės pastangos įtraukti pačius 
jauniaus ius į šios brangios 
šventės programą. M. Sajaus 
parašytą eilėraštį „Sibiro aguo
nėlė" gražiai padeklamavo K. 
Gricius. Kitą M. Sajaus eilėraštį 
„Vasario 16-toji" deklamavo 
pats autorius. Šis eilėraštis buvo 
labai ilgas ir neskambėjo, kaip 
eilėraštis. 

Sceną puošė M. Bariaus deko
racijos. Garbės stalą — dr. S. 
Miškinienės lietuviškos vazos 
su gėlėmis ir lietuviškas kry
žius. Salėje stalai buvo gražiai 
papuošti gėlėmis ir Lietuvos 
vėliavėlėmis. 

B. Brizgys 

V A S A R I O 16-TOJI 
U N I V E R S I T E T E 

Detroito miesto kultūriniame 
centre, Wayne State universi
teto Ethnic Heritage Cęnter 
pastato Lietuvių kambaryje 
buvo paminėta Vasario 16-toji. 
Šis kambarys buvo įrengtas 
prieš dešimtį metų. Pagal archi
tektų Jono ir Rimo Mulokų pro
jektą įrengto kambario sienos, 
padengtos stiklais, po kuriais 
didžiuliai paveikslai byloja 
mūsų i s t o r i nę prae i t į ir 
nepriklausomybės laikus. Puoš
n u s į r e n g i m a s p a t r a u k i a 
kiekvieno akį , o ypač studentų, 
kurie čia kasdien atsilanko, kai 
turi prancūzų, rusų ir kitų 
kalbų klases. Mums lietuviams 
yra labai vertinga ir brangu, 
kad įva i r ių k r a š tų e l i t a s 
ku l tū r ingu būdu yra neiš
v e n g i a m a i supažindino su 
Lietuvos istorija. Pagirtina Jono 
ir Rimo Mulokų kambario sienų 
kompozicija, kuri žiūrovui 
sukelia tikro vaizdo įspūdį, dvel
kiantį pas ta tų didingumu ir jų 
imponuojančiu dydžiu. 

Minėjimas įvyko antradienį, 
vasario 16 d. 2 vai. p.p. Mi
nėjimas p radė tas kambario 
komiteto pirm. Stefos Kaunelie-
nės t rumpa istorine apžvalga, 
kurioje buvo iškelti mūsų kul
tūriniai ir ekonominiai laimėji
mai nepriklausomybės laiko
tarpyje ir nušviesta dabartinė 
padė t i s . K a m b a r y s buvo 
perpildytas lankytojais, kurių 
pusė buvo k i tų tautybių ameri
kiečių. Buvo ir garbingų svečių, 
tai universiteto viceprezidentas 
Mr. Arthur Jonson, kalbos, lite
ratūros, istorijos ir meno profe
soriai, daug įvairių tautybių 
studentų ir Detroito lietuvių. 
Atsilankę kitataučiai rodė susi
domėjimą mūsų tautos praei
timi ir dabartine padėtimi. Visi 
lietuviai stengėsi kitataučiams 
suteikti jų pageidaujamas infor
macijas, atsakyti į klausimus. 
Algirdo Vaitiekaičio spaudos 
parodėlė d a u g pas i t a rnavo 
informacijai. Ta proga kam
baryje buvo išstatyti įvairūs 
tautinio meno rankdarbiai, iš 

GRAŽIAI P A M I N Ė T A 
V A S A R I O 16 

Trejose lietuvių šventyklose 
p a s i m e l d ę už ž u v u s i u s ir 
k o v o j a n č i u s dėl L i e t u v o s 
laisvės, Detroito ir apl inkinių 
vietovių lietuviai vasar io 14 d. 
12:30 vai. p., r inkosi į Dievo 
A p v a i z d o s p a r a p i j o s s a l ę 
paminė t i 70-ta nep r ik l auso -

komiteto p i rmin inkė Regina 
Kot pakvie tė V. Žukauską , 
lietuviškąjį ,,Bob Hope". J i s 
angl išku ir l i e tuvišku humoru 
dalyvius p ra l inksmino . 

B. Avižai tė padėkojo šios 
šventės rengimo komi te to gar
bės p i rmininkui k u n . Baltch, 
da rbo komite to p i r m i n i n k e i 
Apoloniai Ziaušienei, bilietų bei 
vakar ienės rengimo komiteto 
p i rm. Sofijai Obie, spaudos 
atstovei G. Gobis. meniškų bei 
programos reikalų tvarkyto ja i 
R e g i n a i Kot , u ž k a n d ž i ų 
paruošėjai Onai Radzevich ir 
b a r o t v a r k y t o j a m s Wi l l i am 
Bur imaukui , VVilliam Jasevvicz, 
Vladui Sargaliui bei Edvardui 
Bablin. Padėkojo ir visiems na
r i ams , padėjusiems papuošti 
visuomeninį centrą ir prisidėju
sius mais tu . 

G e n o v a i t ė G o b i s 
Ver tė 

A l e k s a n d r a s P a k a l n i š k i s , J r . 

D Ž I A U G I A S I 
P A V Y K U S I O M I S 

D E M O N S T R A C I J O M I S 

Laisvasis pasaul is apsidžiau
gė žinia pasisekusiu demonstra
cijų žmogaus te is ių r e ika lu 
( įskai tant t ikėjimo laisvės) Lie
tuvos sostinėje Vilniuje. Lat
vijos — JRygoje, ir Estijos — 
T a l i n e . Šios demons t r ac i jo s 
buvo surengtos bolševik inės 
Sovietu Sąjungos — nacist inės 
V o k i e t i j o s 1939- tų jų m e t ų 
rugpjūčio 23-čios pasirašytos su
t a r t i e s sukakt ies proga. 

.Lie tuvoe p r i s imin imu n a n k e t e iš k.: 
iza. a d v . K Sav ickus , pre l dr J u o z a s 

N u o t r J . T a m u l a i č i o 

mybės atstatymo sukaktį . Daly
vavo ar t i 350 asmenų. 

Minėjimą pradėjo ir j a m vado
vavo adv. K. Miškinis. Vėliavų 
įnešimą tva rkė jūrų šaulys J. 
Kinčius. JAV-ių himną giedojo 
Pr. Zaranka , akompanuojant 
inž. V Neverauskui. Invokaciją 
sukalbėjo Šv. Antano parapijos 
klebonas A. Babonas. Pagerbt i 
nepriklausomybės kovų savano
riai kūrėjai S. Šimoliūnas ir V. 
Tamošiūnas . Michigano valsti
jos gubernatoriaus proklamaciją 
skai tė P. Jankus . Proklamacijos 
t a ip pa t gautos iš Michigano 
senato, Southiieldo, Farmington 
Hills, West Bloomfield ir Detroi
to miestų. 

Įdomiaus ias proklamaci jos 
į t e i k i m a s buvo F a r m i n g t o n 
Hil ls , kur burmistre J o Ann 
Soronen paskyrė proklamacijos 
į te ikimą miesto tarybos posė
džio dieną. Be miesto tarybos, 
salėje buvo daugiau negu 200 
miesto gyventojų. Prieš tarybos 
posėdį burmistre nusifotogra
favo su būreliu Farmington 
Hills lietuvių. Perskaitė prokla
maciją ir įteikė dr. S. Miški
n ienei . J i taip pat paskelbė va
sar io 14 d. Lietuvos nepriklau
s o m y b ė s d iena F a r m i n g t o n 
Hil ls . Nepriklausomybės diena 
b u v o p a s k e l b t a i r Wes t 
Bloomfielde. 

Adv . Miškiniui pr is tač ius / 
įspūdingą kalbą pasakė JAV 
senator ius Donald W. Riegle jr. 
K a l b a buvo gana i lga , bet 
nenuobod i ir p a d r ą s i n a n t i . 
Senator ius daug pasi tarnauja 
Lietuvos reikalams. Neseniai jis 
į te ikė asmenišką reikalavimą 
sovietų ambasadai, kad sovietų 
valdžia netrukdytų Lietuvoje 
minė t i Vasario 16. Jo žmona ir 
3 m e t u dukrelė buvo minėjime 
ir susidomėjusi sekė t au t in ius 
šokius. 

Nors minėjimas ilgai užsitęsė, 
dalyviai kantr ia i l aukė dr. L. 
Kriaučeliūno įdomios ir labai 
nuosaikios paskaitos. Kalbėtoją 
pr is ta tė A Misiūnas. J i s ragino 
visuomeninėje veikloje rodyti 
daugiau tarpusavės tolerancijos, 
neeikvojant ribotų jėgų berei
kal ingiems vaidams. 

Meninėje dalyje gražiai pasi
rodė taut inių šokių vienetas 
. .Audinys", vadovaujamas Rus
nės Kasput :enės ( ir , ,Žiburio" 
l i tuanis t inės mokyklos moki
nia i , vadovaujami Viktorijos 
Viskant ienės . Reikia džiaugtis 
ponios Kasputienės sugebėjimu 
ir noru išlaikyti šį t au t in ių 
šokių vienetą tokioj aukštumoj. 
„Žibur io" mokyklos mokinių 
žingsneliai , t iesa, buvo netvir
ti. Reikia džiaugtis šių jauniau
sių gražaus būrelio pasirodymu 
scenoje. Tai p i rmas k a r t a s , kad 
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kurių paminėtina Mykolo Aba
riaus sodybos koplytėlė ir Jony-
nienės šiaudinukų paveikslai. 

Visi buvo vaišinami skanės
tais, sumuštiniais ir kava. Lie
tuvių kambarys buvo atviras iki 
5 vai. p.p. 

Lietuvių kambario komitetui 
priklauso pagarba ir dėkin
gumas už pavyzdingai suruoštą 

Vasario 16-tosios minėjimą ki
ta tauč iams. 

S. Sližys 

0R. LINAS A. SIDRYS 
AKIU LIGOS. CHIRURGIJA 

2*36 W. 71st Street 
Priima trecud nuo 2 iki 5 v v 
Ketvirtad. nuo 10 v r iki 6 v v 
Susitarimui skambint 436-5566 

DR. VIJAY BAJAI, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklajso Holy Cross >r Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street. Chicago 
Tel. 434-5849 (veikia 24 vai.) 

Pirm . antr.. ketv . penkt nuo 12 iki 6 v.v. 

Of*. 735-4477; 
Rez. 246-0067; arba 246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEOICAL BUILOING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

2655 W. 69 St 
Tel. 776-9691 

pirm 12-2 v. p.p.; treč. 12-2 v. p.p. 
penkt.: 1-3 v. p.p 
3900 W. 95 St. 
Tel . 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Kabineto tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 

JOKŠA 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tel . 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt . antr.. ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

Kab. te l . 471-3300; rez. 442-8297 
VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave.. 
Chicago, III. 60652 

Pirm., antr.. ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel. 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

SURENDER KUMAR, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8104 S. Roberts Road 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. 563-0700 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KEREUS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S. 79th Ave.. Hickory Hills. IL. 
Tel . 598-8101 

Vai pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

..Contact lenses" 
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Vai. pagal susitarimą Uždaryta treč 

Dr Tumasonio kabinetą perėmė 
T. RAMA, M.D. 

Specialybė — Chirurgija 
2454 West 71 st Street 

Tel. 434-1818 — Rez. 852-0889 
Vai.: pirm , antr. ketv. ir penkt. 

3 iki 7 v.v. Tik susitarus 

Tel. RE-liance 5-1811 
DR. VVALTER J. KIRSTUK 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
3925 West 59th Street 

Vai pirm., antr. ketv ir penkt 
nuo 12-3 vai popiet ir 4-6 vai vak 

Treč ir šešt uždaryta 

Tel. kabineto ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave.. Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak. 
išskyrus treč Šešt. 12 iki 4 vai popiet 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 st Street 

Kabineto tel. RE 7-1168; 
Rezld. 385-4811 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialybė — Vidaus ir plaučių ligos 

2636 W. 71 st. St., Chicago, III. 
Tel.: 436-0100 

11800 Southwest Highv/ay 
Palos Heights, III. 60463 

(312) 361 -0220 (312) 361-0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Vai antr 1-4 v p.p. .r ketv. 2-5 v p p. 
Šešt pagal susitarimą 

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

Dr. Tumasonio kabinetą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71 st Street 

434-2123 
Pirm 2-7. Antr ir 

ketv. 9-12 Penkt 2-7 

Kab. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4 

6-9 antr. 12-6; penkt 10-12. 1-6. 

NANCY STREITMATTER, M.D. 
KARDIOLOGE 

2 4 5 4 W. 71 S t ree t 
Tel. 4 3 4 - 6 7 7 7 

Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDS VIZINAS, M.D., S.C. 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

JOHN P. WAITKUS, M.D., FACS 
SPECIALISTAS CHIRURGAS 
Priklauso Holy Cross ligoninei 

2700 W 43 St., Tel. 927-3231 
Kalbame lietuviškai 

Vai pagal susitarimą pirm., antr 
Ketv ir penkt nuo 3-7 v v 

l> 



Pasitarimai be rezultatų — 

LAISVĖ IR ŽMONIŲ 
TEISĖS 

Po Europos saugumo ir bend
radarbiavimo konferencijos Hel
sinkyje ir susitarimo 35 vals
tybių atstovų pasirašymo, lais
vės ir žmogaus teisės komunis
tų valdomuose k ra š tuose 
nepajudėjo iš vietos. Tik tie, 
kurie tikėjosi, kad laisvė bend
ru pasirašymu buvo garantuota, 
komunistų labiau persekiojami, 
baudžiami, uždaromi į lagerius 
ar kalėjimus, — jie išlindo iš 
urvų ir pasirodė savo daugeliu 
parašų tikėjimu. Bolševikinės 
vals tybės , vadovaujamos 
Sovietų Rusijos, laimėjo sienų 
neliečiamumą, nesikišimą į jų 
vidaus re ika lus ir l a i svas 
rankas tvarkytis su savo drau
gais ir priešais. O priešų Sovie
tų Sąjungoje lengva rasti. 

Pasitarimai buvo Belgrade, 
Madride; Vienoje dar ir dabar 
eina. Jie vienodi, ilgos kalbos. 
Laisvieji Vakarai pasako savo 
priekaištus dėl laisvės varžymų, 
dėl žmogaus teisių nepaisymo, 
dėl religijos persekiojimų. So
vietų Rusijos ir jos satelitų 
atstovų atsakymas vienodas — 
komunistų valdomuose kraštuo
se „nėra" lagerių, baudžiami 
kalėjimu tik nusikaltėliai ir kri
minalistai, religija ir žmonės 
turi pilną laisvę, tik neturi 
kenkti valstybei. 

Valstybė ten tėra tik komu
nistų partijos privilegijos ir jos 
direktyvos, kaip tvarkyti ekono
minį, moralinį ir dvasinį žmo
nių gyvenimą valstybėje, kuri 
yra tik partijos nuosavybė. Jei 
Prancūzijos Liudvikas XIV 
galėjo sakyti „valstybė — tai 
aš", tai gali dabar ir komunistų 
partija sakyti „valstybė — tai 
partija". Ir čia jokie išvedžio
jimai ir priekaištai nieko nereiš
kia, nes komunistai savo sis
temos nepakeitė nei po skelbia
mo „glasnost" — atvirumo, nei 
„perestroikos" — persitvarky
mo. 

Sovietų Rusijoje ir jų valdo
muose kraštuose visi Helsinkio 
sutarties priežiūros komitetai 
buvo susemti į bučių arba turėjo 
pasitraukti į užsienį, kur jie turi 
pradėti naują gyvenimą. 

Kaip rašo „Deutsche Tages-
post" savaitraštis (1988 m. va
sario 11 d.), prancūzų ir portu
galų atstovai nurodė, kad So
vietų Sąjungoje net prie partijos 
vado Gorbačiovo religijos laisvė 
yra suvaržyta. Vatikano atsto
vas tik priminė keturis mažiau
sius pakeitimus, būtent, kad 
„būtų leista paskirti Volgos 
vokiečiams vyskupą, daugiau 
būtų leista priimti į kunigų 
seminariją Lietuvoje ir Lat
vijoje, daugiau laisvės nominuo
ti vyskupus Lietuvoje ir pa
galiau pripažinti Ukrainos ka
talikų Bažnyčią". Bet ukrainie
tis disidentas Josyp Terelja 
prieš sovietų atstovo raminimą 
pasakė: „Kodėl reiktų laukti 
žmonių teisėms leidimo ir civi
linės laisvės, kol nustatytos 
sąlygos arba t iks l a i bus 
pasiekti? Žmonių teisės ir 
civilinės laisvės taip pat yra 
galimos ir Sovietų Sąjungoje be 
sutarimo įvedimo". 

Iš tikrųjų, kaip mes jau iš 
spaudos žinome, daugelis tūks
tančių lietuvių, latvių, ukrai
niečių, dabar estų dėl tautinių 
troškimų ir religinių įsitiki
nimų yra suimami, baudžiami, 
laikomi antraeiliais piliečiais. 
Maskvos patriarchas tvirtino, 

kad religijos laisvė Rusijoje ir 
jos valdžioje esančių žmonių yra 
nepersekiojama, kad Ukrainos 
katalikai gali atlikti savo parei
gas. Bet tas Maskvos patriarcho 
atstovas tegalėjo kalbėti viešai 
tik tai, ką jam leido jo valdžia 
— komunistų partijos atstovai 
pasitarimuose Vienoje ar šiuo 
atveju Venecijoje. 

Vakarų atstovai, ypač Jungti
nių Amerikos Valstybių, atvirai 
kalbėjo prieš sovietų delegaciją 
ir nurodė prasilenkimus su lais
ve ir žmonių teisėmis, kurios 
buvo sutartos Helsinkyje, ku
rios buvo aptartos kituose patik
rinimuose ir įvairiose konfe
rencijose. Net prie Gorbačiovo 
visokių permainų pažadėjimo, 
net prie viešų pareiškimų apie 
tikrąją laisvę ir žmonių teisių 
gerbimą Sovietų Sąjungoje 
niekas nepasikeitė. Tik vienas 
kitas laisvesnis išvažiavimas ar 
į užsienį laisvesnis išleidimas 
aplankyti gimines ar susipa
žinti su užsienio gyvenimu dar 
nieko neprideda prie tikrosios 
laisvės. 

MUS ĮPAREIGOJANTI VASARIO 16-TOJI 

Apie laisvę, žmogaus teises, 
religijos laisvę, sąžinės laisvę ir 
kitas laisves jau kalbama kelio
lika metų. Nuo Helsinkio iki da
bartinės ilgai tebesitęsiančios 
Vienos konferencijos vis Sovie
tams akys badomos dėl tų lais
vių, kurios žmonėms yra bū
tinos, kurios yra sąlygos ge
resnio sugyvenimo tarp tautų ir 
valstybių, kurios yra apsauga 
nuo a te inančio karo t a rp 
didžiųjų galybių. Juk karo nė 
viena negali laimėti, bet tik su
sinaikinti. Tai nuolat kalba Va
tikano atstovas konferencijose, 
ta i kalba popiežius savo 
audiencijose, bet tai nekeičia So
vietų Rusijos įstatymų, įprasto 
elgesio, įsisenėjusios partijos 
patvaldystės. 

Geriau kalbėtis, negu „galąs
ti kirvius ir kalavijus aštrius", 
bet toms kalboms, tiems pasita
rimams be rezultatų nebus galo. 
Komunistinis pasaulis nenori 
pakeisti savo gyvenimo ir poli
tikos kurso geresne ir laisvesne 
kryptimi. Nors naujasis vadas 
Gorbačiovas nuolat kalba apie 
persitvarkymus, bet tai reiškia 
tik ekonominį persitvarkymą. 
Jis ir jo šalininkai mato, kad 
nusistovėjusi biurokratija, pla
navimas iš viršaus apie ūkinius 
ir ekonominius reikalus nieko 
nesuprantančių yra tik stabdis 
valstybei daryti pažangą ir žmo
nes patraukti bent pakenčiamai 
žvelgti į valstybės ir jos tvarky
tojų gerus norus. 

Kaip sako tas pat „Deutsche 
Tagespost" laikraštis, gerų norų 
neuž tenka . Reikia, kad 
Kremlius pakeistų įstatymus, 
nurodymus, dekretus ne pagal 
partijos privilegijų normas, bet 
pagal žmonių šventas teises — 
teises į laisvę , teises į žmogaus 
gerbimą, teises į savo paties įsi
tikinimus ir jų vykdymą. Kol to 
nepadarys, komunistinės vals
tybės bus tik vergijos, prievar
tos, išnaudojimo valstybės. 
Helsinkio pasirašymai, už ku
riuos taip kovojo kai kurie net 
mūsų vadai, Belgrado, Madrido, 
Vienos ar kitų vietų pasitarimai 
bus be jokių rezultatų, nes 
Sovietų Rusija laisvę, žmonių 
teises, ypač religijos laisvę laiko 
prietarais, kenkiančiais komu
nistinės valstybės sistemai. 

F . S. 

Taip jau įprasta pas mus, 
kad Vasario 16 d. proga 
prisimenami anie geri mūsų 
valstybės nepriklausomybės lai
kai, kurie truko vos 22 metus, 
ir kalbama, kas buvo padaryta, 
ko pasiekta, stengiamasi 
Vasario 16 dienos proga atgai
vinti prisiminimus anų gerų 
laikų. Pereinama taip pat per 
visą mūsų tautos ir valstybės 
didingą praeitį. Gerai ir tai, nes 
mūsų tautos ir valstybės gyve
nimas yra turtingas savo praei
timi. Bet tą mes visi žinome iš 
istorijos ir tą girdime kiekvieną 
Vasario 16-tosis dieną per 
metus mokyklose ir kiekviena 
kita proga. O nuo laisvės ir 
nepriklausomybės praradimo 
praėjo net 48 metai. Todėl 
Vasario 16 d. proga reikia atsi
gręžti į dabarties gyvenimą Lie
tuvoje, ir kalbant apie Lietuvos 
laisvinimo reikalus, reikia pri
statyti tą Lietuvą dabar. 

Dabartinė karta mūsų tautos 
išeivijoje yra jau antroji, greit 
bus ir trečioji, kuri, augdama 
laisvėje, sunkiai įsivaizduoja, 
koks yra gyvenimas žmogaus, 
kuris neturi laisvės nei savo žo
džiui, nei savo minčiai, nei savo 
asmeniškiems įsitikinimams. 
Laisvėje augančiam žmogui 
sunku įsivaizduoti, kad kur nors 
gali būti kitaip. O tas „kitaip" 
yra visuose kraštuose, kurie yra 
po komunistinio režimo ranka. 
Vienas iš tokių kraštų yra ir 
mūsų tėvų ir protėvių žemė 
Lietuva. 

Todėl, kai kalbame apie Lie
tuvos laisvinimo darbą, turime 
kalbėti apie dabarties įvykius ir 
gyvenamąjį momentą Lietuvoje 
tų mūsų brolių ir sesių, kurie 
dėl savo asmens laisvės kovoja 
ir dėl jos eina į mirtį. 

Kas būtų tikėję prieš metus, 
prieš pusmetį ar net prieš 
mėnesį, kad Lietuvoje bandys 
viešai paminėti vasario 16 die
noje paskelbtos Nepri
klausomybės akto 70 metų 

sukaktį? Kas būtų tikėję, kad 
laiškuose, telefoniniuose bei 
asmeniškuose pasikalbėjimuose 
lietuviai kalbės atvirai ir 
tokiomis temomis, už kurias 
prieš kelerius metus sodintų tie
siai į lagerį? Kas būtų tikėję, 
kad 29 m. amžiaus vyras, var
du Petras Gražulis, drįs savo 
teismo metu atsisakyti karinio 
bilieto ir pasmerkti Lietuvos 
okupaciją, jos Bažnyčios per
sekiojimą, sąžinės laisvės 
suvaržymą ir net pasmerkti 
karą Afganistane? 

Šių minėtų ir daugelio kitų 
vykstančių įvykių šviesoje 
mums prieš akis stovi gyvybinis 

GINTĖ DAMUŠYTĖ 

klausimas: ar mes. gyvendami 
laisvėje, pajėgsime peršokti tą 
psichologinį barjerą, kuris lig-
šiol skyrė mus nuo tautos. O tas 
barjeras buvo ir tebėra galinga
sis baimės jausmas — baimė dėl 
Lietuvoje gyvenančių giminių ir 
artimųjų, baimė dėl savo asme
ninių kelionių į Lietuvą (kad 
gali vizos negauti) ir daugybės 
kitų priežasčių, kuriomis vis 
norima pateisinti savo asmeni
nius interesus, negalvojant, kad 
tėvynėje esančiam tas nė kiek 
nepagelbsti. Kiek kartų esu gir
dėjusi ir mačiusi savo cenzūros 
reiškinius mūsų, laisvo krašto, 
lietuvių tarpe: „ne. nesirašysiu 
po peticija, nes pakenks gimi
nėms Lietuvoje. Ne. nesireikšiu 
jokioj veikloj, nes noriu kitais 
metais važuoti į Lietuvą". 

Kas darosi Lietuvoje? Ši 
Vasario 16 d. lietuvių tautoje, 
tėvynėje yra iššaukusi drama
tiškus, tiesiog stulbinančius 
reiškinius: 200 lietuvių labai 
išskaitomai pasirašė atvirą 
laišką Gorbačiovui dėl Vasario 
16-tosios. Laiške prašoma, kad 
nebūtų trukdoma Vasario 16 
dieną padėti gėles prie istorinių 
paminklų ir ant Lietuvos 
didžiųjų tautos vyrų kapų, kad 
Gorbačiovas sudraustų tos 
dienos dalyvių terorizavimą. 
Tam pareiškime rašo: 
„Tarybinės Lietuvos politiniai 
ir valstybiniai veikėjai ieško 
progos įtikinti tautą, kad šian
dien ji, kaip niekad, suvereni, 
nes jos nepriklausomybę saugo 
ginklu galingoji Rusija. Deja, 
mes nesuprantame, kodėl į 
Vasario 16-tąją žiūri Rusija kaip 
į baubą, primenantį buržuazinį 
nacionalizmą... Kodėl socialis
tinė Lenkija mini savo atsi
skyrimo metus ir jubiliejų, o 
Lietuvoj šios šventės minėjimas 
prilyginamas kriminaliniam 
nusikaltimui? Kuo visa tai pa
aiškinti? Kuo Vasario 16-toji 
gali būti pavojinga vienai iš 
dviejų supervalstybių?" O kad 
sovietinė valdžia bijo šių 
reiškinių, tai yra aišku iš 
griežtų ir oficialių perspėjimų, 
pasirodžiusių sovietinėje spau
doje bei perskaitytų įstaigose, 
gamyklose ir mokyklose. Kaip 
pvz. Lietuvos KP centro komi
teto kreipimasis į Lietuvos dir
bančiuosius taip skambėjo: 

„Bet koks Vasario 16-tos 
paminėjimas šventvagiškas ta
rybiniam žmogui, tai antitary
binis aktas. Religiniai fanatikai 
stengsis išprovokuoti sambū
rius, padėti gėles prie buržu
azinių veikėjų kapų, gali būti 

atsišaukimų ir t.t., reikia mo
bilizuoti darbo žmones, kad ne
būtų nacionalistinių prietarų 
atgaivinimo". 

Tris kartus kalėjęs Ant. 
Terleckas telefonu iš Lietuvos pa
sakojo, kokiomis priemonėmis 
valdžia baugina žmones nedaly
vauti Vasario 16-tos minėji
muose. Dirbantiems pasakyta, 
kad už dalyvavimą bet kokiam 
minėjime bus atleisti iš darbo. 
Jaunimas ir studentai yra per
spėjami, kad už dalyvavimą bus 
pašalinti iš mokyklų. Sovietai 
ypač suaktyvinę lankymą 
vidurinių mokyklų ir techni
kumų, kuriuose susibūręs jauni
mas, neturintis galimumų pa
tekti į aukštuosius mokslus. Šis 
tikrasis Lietuvos proletariatas 
gausiai dalyvavo rugpjūčio 23 
demonstracijoje Vilniuje, nes jis 
turi mažiausiai ką prarasti, kai 
kiti. ypač inteligentijos sluoks
niuose esantys, bijo rizikos dėl 
savo profesijos. 

Sovietai kiršina ir tautą prieš 
tautą. Sąmoningai skleidžia 
gandus, kad lietuviai nacio
nalistai kyla prieš rusus, kad 
Latvijos 69 metų ne
priklausomybės sukakties pro
ga latviai nužudė 69 rusus, o 
lietuviai 70-mečio proga nužu
dys 70 rusų. Gatvėse pilna mili
cininkų ir kareivių, tikrina 
automobilius, atidaro bagažines 
— sudaro panikos atmosferą ir 
įspūdį, kad nacionalistai ruo
šiasi kažką užpulti. 

Kalbama, kad prie bažnyčių, 
prie tų istorinių paminklų ir 
kapų, prie kurių bus dedamos 
gėlės, lauks kordonai milici
ninkų, draugovininkų, o gal ir 
apmokamų chuliganų, kurie 
bandys sulaikyti ar net primuš
ti demonstrantus. Terleckas 
sakė: „Mat ligoninėse mums pa
ruoštos vietos ir palatos. Muš, o 
paskiau stovės greitosios 
pagalbos automobiliai vežti į 
ligonines, o dar vėliau už 
chuliganizmą duos po 15 parų. 
o gal dar daugiau pagal 68 str. 
Jau mes tiek išgąsdinti, kad 
Dieve mano... Iš kitos pusės 
valdžia labai kvaila, nes daro 
didelę klaidą. Nepaisant gąsdi
nimų bangos, žmonių nuotaikos 
labai geros, nes pati valdžia tiek 
išgarsino paminėjimus, kad jau
nimas, kuris nieko nežinojo, 
dabar žino žymiai daugiau. Pvz. 
kai tėvas užklausė savo vaiko, 
kas gero mokykloje, moksleivis 
atsakė: „girdėjau vasario 16-tą 
bus sukilimas prieš rusus". O 
tie žmonės, kurie niekuo nesi

domėjo, pradėjo klausyti Ameri
kos Balsą ir skaityti istorinę li
teratūrą, ypač Lietuvos istoriją. 

Anot A. Terlecko, jie ruošiasi 
Vasario 16-tą minėti: „mes 
ruošiamės padėti gėles ir 
pasimelsti. Daugiau nieko. Mes 
nesiruošiam kažkokiom mušty
nėm, jei neprovokuos jie patys. 
Neruošiame jokios demonstra
cijos su plakatais. Ten bus tik 
paminėjimas parodymui, kad 
mes neužmirštam, kad mes 
esam pavergti". 

Visa tai buvo telefonu iš Lie
tuvos perduota, tiems ryž
tingiems kovotojams prašant ir 
primygtinai pabrėžiant, kad tas 
ryšys jiems padeda ir kad tas 
ryšys yra jiems reikalingas jų 
dvasinei būsenai. Aš noriu, kad 
jūs patys šiandien savo ausimis 
išgirstumėt vieną iš tų po
kalbių, kuriam aš noriu pada
ryti trumpą įvadą. Buvo ban
dyta susisiekti su vienu kunigu, 
kuris buvo rašęs apie valdžios 
kišimąsi į Kauno kunigų 
seminariją ir saugumiečių 
pastangas verbuoti klierikus su 
jais bendradarbiauti (šis 
kunigas buvo primuštas po 
rugpjūčio 23 d. demonstracijų). 
Jo neradau, iškeltas į kitą pa
rapiją. Kalbėjau su zakristijonu 
Robertu Grigu, 27 m. jaunu 
poetu, kuris prieš porą metų 
atsisakė duoti karinę priesaiką, 
o po 23 d. demonstracijų buvo la
bai primuštas. Pokalbis buvo 
trukdomas ir vietomis Robertas 
visai manęs negirdėjo. 

Įsidėmėkit jo žodžius. Jie yra 
realistai, jie aiškiai žino, kad 
mus skiria žemynai; žino, kad 
iš mūsų galima ir reikia laukti 
tik moralinės paramos. Jo svar
biausia mintis: solidarumas 
yra vienintelis mūsų ginklas 
šiuo metu ir labai krikščioniš
kas ginklas. 

Paklauskime savęs, ar mes 
ryžtamės ir ar mes pajėgsime 
atsiliepti į šių laikų naujus iššū
kius, kurių pagrindinis yra 
kova be baimės. Du šimtai lie
tuvių atvirame laiške Gorbačio
vui dėl Vasario 16-tosios taip 
rašo: „Gyventi visada reiškia 
kovoti, nes tas, kuris nurimsta 
gyvenimo bangose neišven
giamai merdi ir žlunga". 

Ir su Ant. Terlecku kalbant, 
jis atvirai išsireiškė: „mes labai 
bijom, bet imam ir pakylam 
aukščiau baimės. Aš ypatingai 
bijau vėl atsisėsti į lagerį, nes 
jau jėgų nėra (neseniai jam suėjo 
60 metųl Džiaugiamės, kad 
mūsų broliai mūsų neužmiršta. 
Sovietai tik gali mus užmušti, 
daugiau jie nieko mums pa
daryti negali. Kartoju Petro 

Gražulio žodžius — „tik užmuš
ti jie gali mus". Dabar belieka 
klausimas — ar mes pakilsim 
virš baimės, virš kasdienybės iš 
tų savo ramių gyvenimo bangų 
padėti šiems į viešumą 
išėjusiems šventiems patrio
tams? Skambinkim savo 
laikraščių redakcijom, klaus
kime, ar spausdins apie šių 
dienų įvykius Lietuvoje, o jų bus 
daug. Šiandien iš Maskvos man 
skambino AP korespondentas, 
su kuriuo palaiko ryšį, kad 
ketvertas korespondentų („New 
York Times", Reuterio Žinių 
agentūros, „Time" žurnalo ir 
AP korespondentas) vyksta 
traukiniu į Vilnių sovietų val
džios kvietimu. Jau aišku, kad 
sovietai jiems bus numatę savo 
programą. Korespondentas, 
kuris šiandien bandė susisiekti 
su Sadūnaite, man pranešė, kad 
jos telefonas jau išjungtas. 

Rašykim Sadūnaitei sveiki
nimus, kad mūsų dėmesyjs jos 
būkle būtų atitinkamose sovie
tų įstaigose užregistruotas. Pa
rodykime rūpestį, kad sovietai 
žinotų, kad mes stebim ir re-
aguojam. 

Protestuokime prieš repre
sijas, surištas su Vasario 16-tos 
švente Lietuvoje, pas savo 
kongresmanus ir senatorius, 
prašant, kad jie pasiteirautų dėl 
Sadūnaitės ir kitų disidentų sto
vio sovietų ambasadoje ir kad jie 
išreikštų stiprų nepasitenki
nimą sovietų elgesiu. 

Reikalui iškilus negailėkime 
nei savo laiko, nei pinigų at
kreipti viešąją opiniją į šiuos 
mums rūp imus klausimus. 
Kanadoje per kelias dienas 
lietuviai surinko 22.000 dol. 
įdėti vieno puslapio skelbimą 
Toronto dienraštyje apie ve
damas represijas Lietuvoje 
ryšium su Vasario 16. Skelbimo 
antraštė šaukė: „Sovietai žada 
primušti lietuvius dėl dedamų 
gėlių. Ar tai ,glasnost?" 

Pateikiau šių dienų faktus, 
norėdama išryškinti naują 
gyvenimo iššūkį — kovą be bai
mės. Išvardinu faktus, liu
dijančius baimės reiškinius 
sovietų vyriausybėje, lietuviš
koje liaudyje ir išeivijos lietuvių 
tarpe. Bet iškėliau ir pavyzdį tų, 
kurie jau peršokę psichologinį 
baimės barjerą žiūri šviesiomis 
akimis į ateitį ir į mus visus su 
didele viltimi solidarumui ir 
konkrečiam įsipareigojimui. 

Mūsų broliams patriotams, 
kurie siekia žmogiškų ir tau
tinių teisių, turime padėti visais 
galimais būdais ir keliais. 
Laimėjimas ateis tik per mūsų 
konkretų įsijungimą į konkrečią 
pagalbą. Tik mūsų darbai lems 
mūsų tautos ateitį, ne gražūs ir 
skambūs žodžiai. 

Kiekvienas žmogus sukuria 
savo asmens didumą. Neūžau
gos pasiliks neūžaugomis, nors 
jie ir ant Alpių sėdėtų. 

Aug. Kotzebue 

Ar kada Dievui skiltumėte to
kią dieną, kada jam nieku neat
sisakytumėte — tokią absoliu
tiško kilnumo dieną? 

P. Doyle 

DANGORAIŽIO ŠEŠĖLIS 
P. MELNIKAS 

Romanas 
53 

— Ko pabėgai? Norėjau tave vytis vienmarškinis 
per pusnis. 

— Turbūt kelias valandas taip pramiegojai. 
— Ilsėjaus. 
— 0 ką aš viena turėjau veikti? 
— Klausyk. Tebūnie tai paskutinis kartas! 

Daugiau to nedaryk. 
— Negi su basliu turėčiau pažadinti? 
Jis tojai neatleido ir ginčijosi su ja apie tai dabar 

kiekviena proga. Bet Lenos kantrybė, matyt, jau išsi
sėmė. Ji teiravosi apie jo ramstymąsi lazdele, apie jo 
raumenų ligą. Norėjo pakalbėti su jo daktaru, ar tai 
rimta liga? Tas kalbas jis braukdavo į šalį, bet jos 
įtarimas ir susirūpinimas, kad ištekės už vyro. kurį 
senatvėje suparaližuotą reikės vežioti vežimėlyje, 
matyt ją gąsdino. 

Ji buvo dar tokia jauna, tai buvo jam suprantama, 
bet jei jį mylėjo, tam neturėjo priduoti reikšmės. 

Mergšė, gal tik pinigais suinteresuota? 
Atėjus Velykoms ir darbams sumažėjus, Devinskis 

atleido iš darbo kelis inžinierius ir su Lena savaitę 
nesimatė. Po to jie abu bažnyčioje priėjo prie Komu
nijos, pasimeldė ir ji atrodė sušvelnėjus. Tik jam nebuvo 
aišku kodėl. Gal todėl, kad jis jau nešlubavo? 

Važiuojant automobiliu iš bažnyčios ji čiauškėjo 
kai jai nusibodo žiema ir kaip laukė pavasario. Taip, 
visur matėsi maži, žali lapeliai, saulėje budo žolė, nė 

vieno debesėlio danguje... Net akys merkėsi nuo 
begalinės mėlynės. 

— Aš vis laukiau ir laukiau... —ji šnekėjo. — Juk 
bus jau šeši mėnesiai, kaip padavei skyrybų pa
reiškimą. Dar negavai? 

Jis sutriko — ji gan ilgai buvo kantri, gera ir jis 
gal todėl nebuvo pasiruošęs ką jai staigiai atsakyti. 

— Advokatas sako, kad gausiu rytoj, — jis tuoj 
pamelavo. — Reikės rytoj su juo susisiekti. 

Ji suplojo rankom ir jį pabučiavo. Jos sidabrinis 
juokas rėžė jo ausis. 

— Rytoj paskambink man, kai gausi. Gerai? 
„Jei nori, atšvęsim dar šiandien" jis norėjo 

pasakyti, bet susilaikė. Juk jis brido vis toliau ir toliau 
ir vis gilyn į melą, o kelio atgal jau nebebuvo. Ką 
pasakysi spaudžiamas prie sienos? Kad ji nutiltų? Kad 
neklausinėtų ir būtų taip su juo, nes myli ją beprotiš
kai? Jis norėjo išlikti jos draugu, slapta susitikinėti, 
pasėdėti viešbučiuose, retkarčiais apkabinti jos jauną 
kūną puošnioje aplinkoje, kur tarnautojai juos jau be
veik pažįsta. 

Visam tam dabar jis matė didelę grėsmę. Tikėjo 
dar, kad nebus tam galo ar baisių ginčų, nes labai gerai 
žinojo, kad ir ji, kaip niekada savo gyvenime, yra į jį 
įsimylėjusi. 

Negi turėjo ateiti ta baisi diena, kai viskas paaiškės, 
nes jo strategija užeiti įvykiams už akių jau yra 
išsekusi. Dar šį tą galima buvo mėginti, drąsiai, labai 
drąsiai ką nors jai pasakyti ir tuo ją vėl ilgam laikui 
apraminti. 

Tą ir padarė. 
Kitą dieną jis ją pašaukė telefonu ir linksmai šūk

telėjo į ragelį: 
— Aš laisvas, Lena! 

— Gavai? 
— Gavau ir šiandien atšvęsim geriausiam 

restorane. 
Atrodė, kad pasisekė. Ji atėjo apsirengusi dar 

nematyta nauja suknele. Šilkinis šalikas vasnojo ant 
jos kaklo. Batukai su aukštais kulnimis ir kuodas 
susuktas virš galvos ją darė beveik lygią su jo kiek 
linktelėjusia figūra ir vyrai restorane ją palydėjo 
akimis. 

Blandžioj restorano šviesoj jis valgė, kalbėjo jai 
meilius žodžius, įsivaizdavo šio vakaro intymią dalį ir 
nerimo. Kai pakilus jis pasiūlė nuvežti ją į viešbutį prie 
ežero, ji atsisakė, paaiškindama, kad jau ir taip yra la
bai laiminga ir jam už vakarą dėkinga. 

Automobily jis ją bučiavo kaip niekada savo gyve
nime, lyg ji kažkur tuojau išvažiuos ir jis jos daugiau 
nematys. Tarsi ji priklausytų jau ne jam. bet tom 
smalsioms vyrų akims restorane. 

Bet jis norėjo būti geras ir susivaldė. Gal ir ji jam 
bus gera, kai to labai reikės. Tą vakarą taip ir išsiskyrė. 

— Alanai, — po kelių dienų, nesulaukdama žinių 
iš jo, ji jam paskambino ir tarp kitko paklausė: 

— Gal parodysi man tą dokumentą, kurį gavai? 
Kaip atrodo? 

— Nieko ypatingo. Kam tau to reikia? 
Tai, va. štai dabar prasideda, jis pagalvojo. Praside

da tai, ko jis daugiausiai bijojo. Net leisgyvis liežuvis 
vos vartėsi jo burnoje. 

— Taip sau, dėl smalsumo, — ji atsakė. 
— Moteriškas smalsumas, suprantu. 
— Žinai, ne aš — mano motina pasiūlė, kad pama

tyčiau, — teisinosi ji. 
— Motina? 

(Bus daugiau) 
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Onutė (Barakauskai tė) ir J o n a s Savickai 

NAUJA 
LIETUVIŠKA ŠEIMA 

Rugsėjo 26 d. sumainė aukso 
žiedus Onutė Barakauskai tė , 
Bronės ir Algio Barakausku 
duktė, su Jonu Savicku, Alb i . 
nos ir Jono Savickų sūnumi . Iš
aušo graži, saulėta diena. Pirmą 
valanda po pietų giminės ir 
draugai pradėjo rinktis prie Svč. 
M. Marijos Gimimo lietuvių pa
rapijos bažnyčios Chicagoje 
liudyti sutuoktuves. Tuojau at
vyko jaunasis Jonas, lydimas 
septynių pabrolių: pirmasis pa
brolys Edis Zubrickas. kiti Tom 
Banky . Romas J u o d v a l k i s , 
Tomas K a r a l i ū n a s , Dan 
Majev.ski, Rimas Pet rauskas ir 
John Pocius. 

Štai ir jaunoji Onutė atvyko 
apsupta septynių pamergių: pir
moji pamergė Bronutė Bara
kauskai tė . kitos pamergės — 
Kristutė Barakauskaitė, Loreta 
Deveikytė, Vida Markevičienė, 
Vida P e t r a u s k i e n ė , Rasa 
Plioplytė ir Debbie Pocius. 

Sugaudė vargonai. Įžygiavo 
jaunųjų palyda. Joną iki alto-

. r iaus palydėjo jo abu tėvai , o 
Onutę palydėjo jos abu tėvai. 
Tėvams atsisveikinus su Jonu ir 
Onute, prasidėjo šv. Mišios, 
kurias atnašavo parapijos kle
bonas kun. Antanas Zakaraus
kas. J is priminė jaunies iems jų 
pareigas ir palinkėjo Dievo 
palaimos. Šv. Rašto skai tymus 
atl iko Adomas Didžbalis ir 
Rimas Karal iūnas . Mišių metu 
giedojo Genovaite Mažeikienė ir 
Mary Banky. Po sutuoktuvių 
prie bažnyčios durų jaunieji 
sveikinosi su visais svečiais. 

Onutė yra baigusi St. Xavier 
College su bakalauro laipsniu iš 
n u r s i n g — b ū d a m a k l a sė s 

seniūnė ir , ,valedictor ian". 
Baigė Mar ia aukšt . mokyklą, 
priklausė „Rambyno" taut inių 
šokių grupei , „Žaros" tinklinio 
sporto klubui ir priklauso Korp! 
Neo-Lithuania. Dirba savo pro
fesijoje. 

Jonas y r a baigęs Illinois in
stitute of Technology gaudamas 
B.S. e l e k t r o s i n ž i n i e r i a u s 
laipsnį, baigė Quigley South 
s e m i n a r i j ą ir Kr i s t i jono 
Done la i č io aukš t e sn i ą j ą 
lituanistinę mokyklą, priklausė 
skautams. ,,Rambyno" tautinių 
šokių grupei ir priklauso Korp! 
Neo -L i thuan i a . Dirba savo 
profesijoje. 

Abu j a u n u o l i a i , i šauklė t i 
lietuviškoje dvasioje, patys rūpi
nosi, kad vedybinės apeigos 
būtų at l iktos lietuviu kalba, o 
vestuvinė puota turėtu lietuviš
kas tradicijas. Vestuvinė puota 
vyko St. Constantine and Helen 
salėje Palos Hills. IL, kur daly
vavo apie 300 svečių. 

Pasigirdo vestuvių „kvieslys" 
Pranas Pranskevičius. gėlėmis 
papuošta kepure, taut iniais rū
bais apsirengęs, perskaitė svei-
k i n i m o oraciją ir g a r s i a i 
apskelbė ir išaiškino visas jau
nųjų tu r imas dorybes. Neo-Li-
thuanų „Žaros" orkestrui gro
jan t maršą, per taut iniu juostų 
vartus įžengė } salę jaunųjų 
tėvai, palyda ir patys jaunieji 

• kaip nauja šeima — Onutė ir Jo
n a s S a v i c k a i , s a l d a i n i u s 
svečiams berdami. Tėvai pasi
t iko jaunuosius su tradicine 
duona, kad gyvenime nepatirtų 
t ikrojo a lk io , d ruska , kad 
mokėtų priimti visokį vargą ir 
nepasisekimus, ir vynu. kad 

MŪSŲ KOLONIJOS 
Sioux City, Io\va 

VASARIO 16 
MINĖJIMAS 

Sekmadienį, vasario 7 d., vie
tos klebonas paskelbė minėjmo 

žinotų, jog gyven imas y r a 
saldus ir mielas. 

Programos vedėjas inž. Vitas 
P l iop lys p r a v e d ė va i š e s . 
P r a l i n k s m i n o s u s i r i n k u s i u s 
svečius savo įvairiomis istori
jomis, liečiančiomis naujave-
džius ir jų pulką. Pr is ta tė iš 
visur suvažiavusius artimuo
sius gimines ir k i tus svečius, 
perdavė giminių sveikinimus iš 
Lietuvos. 

Jaunuosius sveikino abiejų tė
vai, džiaugėsi vaikų laime ir 
linkėjo j iems viso geriausio. 
Prašė visus vaišintis, džiaugtis, 
l inksmintis. 

P i r m a s i s , p a b r o l y s , J o n o 
vaikystės draugas, Edis Zub
r i ckas ir pirmoji pamergė 
Onutės sesutė Bronutė Bara
kauskai tė linkėjo j iems daug 
l a imės g y v e n i m e . P a k ė l ę 
šampano tostą visi sugiedojo 
„Ilgiausių metų!" Onutė ir 
Jonas gėrė šampaną iš dvigubo 
r a g o t a u r ė s — p a r v e ž t o s 
dovanos iš Lietuvos. Taip pat 
jauniesiems buvo užrištos ves
tuvinės taut inės juostos atvež
tos dovanų iš Lietuvos nuo 
giminių. Vestuvių proga skulp. 
fll. Petras Vėbra ir fil. Stasys 
Mankus įteikė Korp! Neo-Lithu
ania herbą. Jaunieji Onutė ir 
Jonas padėkojo tėveliams už 
moraline ir mater ia l inę pa
galbą, paruošiant juos savaran
kiškam gyvenimui. Jonas tė
vams, giminėms ir visiems sve
čiams dėkojo lietuviškai, o Onu
tė angliškai. 

Klebonas kun. A. Zakaraus
kas sukalbėjo maldą. Po to pra
sidėjo vakarienė, o vėliau kava 
su n u o s t a b i a i s t o r t a i s i r 
saldumynais. 

Jaunųjų draugai pasipuošę 
tautiniais rūbais pašoko „Rezgi-
nė lę" su pačiais jaunais ia is 
šokant kar tu viduryje. „Žaros" 
o rkes t ru i u ž t r a u k u s p i rmą 
valsą, išėjo šokti Onutė su Jonu, 
juos apsupo palydovai, vėliau tė
vai ir svečiai. Linksminosi visi. 
skambėjo dainos ir sukosi poros 
— orkestro melodijos ir dainos 
daugiausia buvo lietuviškos. 
Svečių tarpe dalyvavo daug 
N e o - L i t h u a n ų j a u n i m o ir 
vyresniųjų. 

Puotai einant į galą, svečiai 
stojo į ratą ir prasidėjo jaunosios 
„nuvainikavimas". Vaišių daly
v iams da inuojant , ,Močiute 
širdele, tai tau, tai t au ,buvo 
nusegtas velionas ir jaunoji 
apjuosta prijuoste, o jaunajam 
įteikė vyrišką skrybėlę. 

Vestuvinė puota baigta dai
nuojant „O sudiev, sudiev" — 
pro rankų tunelį, išleidžiant jau
nuosius povestuvinei medaus 
kelionei į Havajų salas. 

Linkime Onute i ir J o n u i 
Savickams laimingo ir saulėto 
gyvenimo! R.S.D. 

programą ir kvietė visus lietu
vius ir ki tataučius, lankančius 

gražiai išpuoštą Šv. Kazimiero 
bažnyčią, melstis ir pr i imt i Ko
muniją už kenčiančius lietuvius 
Lietuvoje, Sibire ir kitose Rusi
jos vietose bei laisvojo pasaulio 
l ietuvius ir bičiulius nenuilsta
mai kovojančius už Lietuvos ir 
pavergtųjų laisvę. 

Vasario 14 d. parapijos biule
tenis buvo su žiniomis apie pa
vergtą Lietuvą. Vasario 16 pro
ga kun . S. Morkūno pastango
mis, asmeniškai prašant, vietos 
arkivyskupijos savaitinis laik
r a š t i s „ T h e Globė" įsidėjo 
ilgą kun . S. Morkūno straipsnį, 
plačiai nušviečiantį Lietuvos 
pavergimą, su laužant 1920, 
1926 ir 1939 metų sutar t i s , 
nus ika ls tan t prieš t a rp tau t inę 
teisę ir Rusijos kolonializmo ne
girdėtus istorijoje ž iaurumus , 
sunaik in t i š imtus tūks tančių 
Lietuvos geriausių patr iotų, 
arkivyskupų, vyskupų, kunigų 
ir pasauliečių Lietuvos kalėji
muose ir Sibiro vergų sto
vyklose. Dvejas Mišias už pa
vergtą Lietuvą aukojo pats kle
bonas, t rečias kun. V. F . Rama-
eke r , a u k š t e s n ė s k a t a l i k ų 
mokyklos direktorius, didelis 
kun. S. Morkūno ir l ietuvių 
draugas . 

Kun. S. Morkūnas pasakė 
keturis patriotinius pamokslus, 
paaiškindamas sunkią religijos 
būklę Lietuvoje ir rusų komu
nistų žiaurią kovą suna ik in t i 
l ietuvius. 

Parapijos salėje minėjimas 
buvo pradėtas 4 vai. po pietų 
Marija, Marija, Lietuvos himnu 
ir O. Beautiful. 

Kun. S. Morkūnas ska i tė 
paskaitą apie pavergtą Lietuvą. 
Po to buvo iškilmingas banke
tas, kur į pradėjo malda kun. V. 
F. Ramaeker . Banketą lietuviš
kai paruošė M. Kuncienė, O. 
Ju rkuv ienė , A. Bulotienė, M. 
Mugenienė, L. J. DeHaan ir D. 
Delin. M. Luneckas ir A. Miežis 
t a l k i n o k l e b o n u i r u o š i a n t 
minė j imą. Minė j imas laba i 
gražiai praėjo. Dalyviai pa
sveikino kleboną 86-jo gimta
dienio proga (jis yra gimęs 1902 
vasario 16 d.). 

Lietuvai laisvinti aukojo kun. 
S. Morkūnas 600 dol. (jis apmo
kėjo bil ietus už 40 amerikiečių 
p a k v i e s t ų j ų ) , 100 dol . M. 
K u n c i e n ė , 45 dol. S t a s y s 
Meškauskas. 40 dol. J. Pirog, 20 
dol. P . Cicėnienė, 20 dol. J. 
Ulanskas , 10 dol. P. Valusis ir 
kiti po mažiau. Iš viso sur inkta 
900 dol. Po lygiai pasiųsta Altai, 
L i e t u v i ų B e n d r u o m e n e i ir 
Vlikui. 

Parapijoje praei tais metais 
gau ta pajamų - 113,250.52: 
t u r ė t a išlaidų - 97,372.84; 
su taupyta - 15,887.54. 

Kun. Simono Morkūno 36 
metų klebonavimo Šv. Kazi
m i e r o l i e tuv ių pa rap i jo j e , 
nuo balandžio 14,1951 metų iki 
1988 m. sausio 1 d., nepaisant 

dviejų didelių potvynių, keturių 
fabrikų uždarymo, kurių metu 
daug parapiečių nukentėjo ir 
gausių (348) mirimų, at l ikta 

, labai dideli darbai. Didesnės su
mos išleista: aukštesnės katali
kų mokyklos statybai, padidin
ti ir išlaikyti 490,625.01. Du 
kartus bažnyčiai atnaujinti , 
vitražam, šviesom, vėsintu
vams, naujiems pečiams, elek
triniams varpams, Marijos pa
minklui, sklypui ir namui įsi
gyti 247,778.06. Per tą laiką 
gauta, šalia vokelių pajamų: 
procentų 344,016.61; aukštes
nės katal ikų mokyklos padi
dinimo vajaus ir 13 iš eilės die
cezijos vajų 144,551.06. 7 dienų 
žvakių 53,567.36. Sekmadienių 
palaidų rinkliavų 31,441.52. Iš 
viso 625,831.67. 

Kun. S. Morkūnas per 36 
metus neimdamas trijų savaičių 
apmokamų atostogų, nemo
kamai, savanoriškai atlikdamas 
sargo, s e k r e t o r i a u s , pečių 
prižiūrėjimo (boilerio), vajų 
vykdymo pareigas, dirbdamas 
8-10 valandų į dieną, sutaupė 
parapijai 450,000 dolerių ir pa
aukojo parapijai 34,114.92. 

Jeigu parapija būtų samdžiusi 
minėtus tarnautojus, tai nebūtų 
buvę pinigų banke ir procentų 
ir parapija būtų nustojusi 
veikti prieš daugelį metų. 

1988 m. sausio 1 d. parapijos 
pinigų bankuose 348,282.03. Šie 
pinigai yra parapijos, bet ne 
parapiečių sudėti, o kun. S. 
Morkūno uždirbti. Tai žino 
parapiečiai, vyskupas ir Sioux 
City miesto klebonai, nes j iems 
buvo pasiųsta parapijos auko
tojų knyga, kun. S. Morkūno 36 
metų veiklos . Beveik visos 
Sioux City parapijos skolose. Iki 
šiol mažytė (70-75) šeimų Šv. 
Kazimiero parpija, kurios pa
rapiečiai paprasti darbininkai, 
60 procentų pensininkų, 10 pro
centų bedarbių, nėra milijonie
rių, gydytojų, advokatų ir kitų 
įvairių profesijų žmonių, per 36 
metus sur inko 2,021,640.55. 

Kun. S. Morkūnas atvykęs į 
parapiją rado 25,500 dol. skolos, 
bažnyčios, klebonijos ir kiti 
pas ta ta i laba i ap l e i s t i . 
Sekmadienį, 1951 m. balandžio 
15 d., 10:30 valandą į Mišias 
susirinko naują kleboną sutikti 
18 senukų, dviejų Mišių rinklia
vos 50 dol. Metinis biudžetas 
6,000 dol., nors parapija buvo 
tris kar tus didesnė, fabrikai 
pilnai veikė. Praeitų metų 70 
metų š e imų b iudže tas — 
113,250.52. S u t a u p y t a 
15,877.84. 

Kun. S. Morkūnas jau seniai 
ieško įpėdinio, čia lietuvis 
kunigas, dirbantis amerikiečių 
parapijoje, kad ir mažai mokan
t is a rba visai n e m o k a n t i s 
lietuviškai, mat t i k kelios 
šeimos y r a k a l b a n č i o s 
lietuviškai ir angliškai, galėtų 
turėti geresnes sąlygas negu 
amerikiečių parapijoje ir dar 
daugelį metų pratęstų parapijos 
gyvavimą. ^ . ^ 

CLASSIFIED GUIDE 

t-
FOR RENT REAL ESTATE 

Konsuliariniam priėmime vasario 19 d. svečiai. Iš kaires: prof dr B Vaškelis. Dalia Kučėnienė, 
Bilijana Sljivic Simsic, B Jasaitiene ir prof dr T Rem<>ikis Nuotr. J . Tamula ič io 

1515 North Harltm Avanue. Sulte 110 
Oak Park, Illinois 50302 

r_, 312-524-2244 
Travel 
Advisers 
Inc. 

Balandžio 23 — 15 dienų kelionė į Ispaniją ir Portugaliją; vadovas 
kun. dr. Kęstutis Trimakas. 

Balandžio 24 — 17 dienų Lietuvoje, 1 Maskvoje ir 1 Paryžiuje — 
gydytojams, medicinos darbuotojams, be jų šeimos nariams. 

Birželio 30 — Šokių šventė Hamiltone ir šo bei Šekspyro teatrai. 

Uepos 30 — Europos Lietuvių Dienos Vokietijoje. Oro susisiekimas 
tik $629.00. Bilietus reikia nusipirkti iki vasario pabaigos. 

Rugpjūčio 2 5 — 1 0 dienų Lietuvoje, plius Lenkija. 

Rugsėjo 17 — Indija, galimybė sustoti ir Hong Konge 

Lapkričio 19 — Kelionė laivu po Karibų salas. 
Gruodžio 26 — Naujųjų Metų sutikimas Meksikoje. 

Rezervacijoms ir informacijai kreipkitės aukščiau nurodytu adresu. 

Išnuomojamas butas 5 kamb., II a. 
su šiluma ir karštu vandeniu. Tik 
suaugusiems, be gyvuliukų, be 
vaikų. Galima tuoj užimti. Skam
binti 737-0717. 

FOR SALE 

Pigiai parduodu tinkamus 
naudoti Lietuvoje 

VIDEO REKORDERIUS 
(312) 839-5829 

VVholesaie carpeting! Kilimai urme kai
nomis: didžiulis sandėlis pilnas kilimų riti
niuose ir atskirais gabalais. Turime viską, 
ko jums reikia. Duodame paskolą Pirkite 
kilimus skambindami Romui po 6 v.v. 
589-2349; palikite vardą ir tel. numerį. 

j į j į KOMPIUTERI^ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTOBS 

mCOMB TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

GREIT IR<SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai (kainuojame jūsų nuosa

vybę, taip pat pristatysim pagal pagei
davimą, sąrašą parduodamų namų jūsų 
ieškomoj apylinkėj, mieste ar priemies
ty. Suinteresuoti prašau skambinti ar 
užeit pas 

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

MISCELLANEOUS 

A V I L I M A S 
M O V I N G 

Parduodamas 3 mieg. kamb. mū
rinis namas, 65 & Keating apyl.; 
didelė virtuvė: dinette. Skambinti: 
585-6152; po 5 v.v. 735-2196. 
Kalbėti angliškai. 

Tel. 3 7 6 - 1 8 8 2 ar 3 7 6 - 5 9 9 6 ' t 

100/9 — 20% — 30% pigiau mokėsit už> 
apdraudą nuo ugnies ir automobilio pas 
mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208Vi Wes S5th Street 

Tel. — GA 4-8654 „ 

V.T. ELECTRIC CO. 
Licensed. Insured — Bonded 

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

GnMfc 21 
KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKI RD 

DANUTE SCERBAITE MAYER 

2 8 4 - 1 9 0 0 

Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybę per Amerikos 'populiariausią • 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
Ščerbalte! Mayer dėl sąžiningo patari 
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo.^ 

E L E K T R O S 
{VEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuo
tai ir sąžiningai. 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

P • 

RE/MAX GREIT 
REALTORS PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
3 6 1 - 5 9 5 0 6 3 6 - 6 1 6 9 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią (Staiga, prašome 
paminėti, kad esate a-Ua.norite būti 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nsmokamal. 

Ieškome investatorių. 
Siūlome 12% į metus už sumas 
$25,000.00 ar daugiau. Palūka
nos bus išmokamos kas mėnesį. 
Įnašas garantuotas nekilnojamu 
turtu. 
Skambinti: 312-471 -5353. 

Tremtine — tai vienas paveikslas iŠ labai puošnios daiL POVILO 
PUZENO monografijos, kuri yra didelio formato ir talpina net 28 
spalvotas reprodukcijas. Kartu ir XX amžiaus Madoną, apdovanotas 
aukščiausia premija tarptautiniame madonų festivalyje Los Angeles, 
Caiif. ir Grand National A vard Amerikos dailiniikų profesinėje są
jungoje New Yorke. Puiki dovana ir tinka bent kuriomis progomis 
įteikti bet kam: svetimtaučiui ar lietuviui Kaina su persiuntimu 
27 doi. Užsakymus siusti: 

DRAUGAS, 4545 West «3rd SrreeC 
Ctiicago, IL 60629 

Illinois gyventojai dar prideda $1.50 valstijos mokesčio. 



Kr. Donelaičio mokykos jungtinis choras dainuoja Lietuvos Nepriklausomybes minėjime Mari
jos aukšt. mokyklos salėje vasario 14 d. Diriguoja Darius Polikaitis. 

Nuotr. J . Tamulaič io 

MOŠŲ KOLONIJOSE 
Rockford, 111. 

VASARIO 16-TOSIOS 
MINĖJIMAS 

Šaltą, bet saulėtą Vasario 7 
dieną, Rockfordo l i e tuv ia i 
minėjo Vasario 16 — Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymo 
šventę. Nors ir labai nedidelė 
kolonija, minėjimas praėjo 
įspūdingai, dalyvaujant apie 
200 žmonių, kas yra keletą 
kartų daugiau nei vietinių 
lietuvių skaičius. Ruošti didesnį 
minėjimą, pas mus tik su keliais 
darbininkais ir r ibo tomis 
jėgomis gana sunku ir ieškome 
pagalbos iš toliau. Minėjimas 
pas mus daromas tą sekmadie
nį, kada mūsų nuolat iniai 
rėmėjai Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinė neturi įsipareigojimų 
kitur. 

Iškilmės pagal tradiciją buvo 
pradėtos 12 vai. po pietų Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčioje. 
Pamaldas at laikė kun . A. 
Tamošaitis su dienai pritai
kintu prasmingu pamokslu. 
Kad ir be vargonų giedamos 
giesmės, bet da lyvau jan t 
Vytauto Didžiojo šau l ių 
rinktinei su vėliavomis davė 
Mišioms tinkamą orumą. 

Iškilmingas minėjimas buvo 
pradėtas 2 valandą Lietuvių 
klubo salėje. T r u m p u 
sveikinimu eigą davė Stasys 
Surantas, vietos Altos skyriaus 
primininkas, ir programai vesti 
pakvietė Kazį Rutkauską. 

Visą formalią dalį rėmė 
Vytauto Didžiojo šau l ių 
r inkt inės garbės sargybos 
vėliavų dalinys, vadovaujamas 
Juozo Gurevičiaus. Himnus 
giedojo solistė Audronė Simo-
naitytė-Gaižiūnienė. Invokaciją 
pravedė vietos klebonas kun. P. 
Collins. Pertraukos metu buvo 
renkamos aukos ir Lietuvos rei-
reikalams. Buvo surinkta arti 
1250 dolerių. 

Meninę programą pasigėrė
tinai atliko Gaižiūnų šeima — 
tai solistė Audronė Simonaity-
tė-Gaižiūnienė su savo vaiku
čiais Andriuku, 9 metų, ir Aud-
ryte, 11 metų. Visi trys pasi
puošę labai skoningais ir 
gražiais tautiniais rūbais. 

Solistė Audronė puikiai ir su 
įsijautimu padainavo 3 lietuvių 
liaudies harmonizuotas, origi
nalias lietuvių kompozitorių 
dainas. Jaunieji gražia ir 
taisyklinga lietuvių kalba artis
tiškai padeklamavo keletą pro
gai tinkančių Vytės Nemunėlio, 
Bernardo Brazdžionio, Leonar
do Žitkevičiaus ir Jono Minelgos 
eilėraščių. Visi t rys buvo 
publikos entuziastiškai ir labai 
šiltai sutikti ir apdovanoti gėlė
mis. Šaulė Anelė Kirvaitytė 
taip pat padeklamavo vieną 
negirdėtą eilėraštį, ką tik 
atkeliavusį iš Lietuvos ir 
jautriai perduodantį Krašto 
skausmą. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems 
mieliems svečiams. Kun. A. 
Tamošaičiui ir visiems jėzui
tams už dvasinę paramą ir • il
gas keliones kas mėnesį atvyks
tant į l ietuviškas Miš ias . 
Nuoširdi padėka V.D. šaulių 

r ink t ine i už visokeriopą 
pagalbą ir aukas. Gili padėka 
gražiai Gaižiūnų šeimai už 
puikią programą. Ačiū visiems 
aukojusiems Lietuvos laisvi
nimo reikalams ir vietiniams 
darbininkams ir dalyviams. 

Rockfordo ALT 
skyr iaus va ldyba 

Grand Rapids, Mich. 
ATVEŽĖ LIETUVA 

Lietuvos valstybės atstatymo 
70 metų sukakties minėjimą 
vasario 14 d. organizavo vie
tos LB apyl. valdyba. Iškilmės 
pradėtos su Lietuvos vėliavos 
iškėlimu prie paminklo žuvu
siems lietuviams I-me pasauli
niame kare. Trumpą žodį tarė 
PLB pirm. inž. Vytautas Ka
l a n t a s . 12 vai. Šv. Petro 
Povilo lietuvių parap. bažnyčioj 
Mišias atnašavo kleb. kun. K. 
Schichtel ir pasakė angliškai 
turiningą pamokslą, iškeldamas 
dabartinį Lietuvos pavergimą, 
tikinčiųjų persekiojimą ir nu
tautinimo darbus. Šv. Raštą 
skaitė ir priedu iš sakyklos žodį 
lietuviškai tarė dr. Stasys K. 
Balys pabrėždamas besąlyginį 
tautiečių ryžtą, siekiant laisvės 
okup. Lietuvoj. Am. ir Lietuvos 
vėliavas įnešė J. Treška Sr. su 
sūnum Petru. Aukas nešė LB 
pirm. G. Kamantienė su palyda. 
A. Kamsicka i tės vedamas 
choras giedojo „Tremt in ių 
maldą" ir kitas giesmes. 

Tuoj po pamaldų oficialioji 
dalis buvo mokyklos naujoj 
salėje. Minėjimą atidarė ir vedė 
pirm. G. Kamantienė. Sugie
dojus abu himnus, invokaciją 
sukalbėjo svečias kun. D. Mor-
row ; labai prasmingai iškel
damas šio minėjimo reikšmę. 
Lietuvos Nepriklausomybės 
aktą perskaitė LB kult. vad. S. 
Jonaitytė. Prisiminus tylos mi
nute žuvusius dėl Lietuvos lais
vės, buvo pagerbti du Lietuvos 
sav. kūrėjai: Jonas Petrauskas 
ir Juozas Jonaitis, ir visi plojo 
dukraitėms segant ženklelį su 
gėle. Pirmajam sergant, anūkė 
R. Puodžiūnaitė parnešė gėlę 
namo. Mich. gubernatoriaus 
proklamaciją perskaitė LB vice-
pirm. J. Treška, Jr., o ižd. Juo-
,zas Lukas perskaitė siūlomą re
zoliuciją, kurią visi vienbalsiai 
priėmė. 

Pagrindinis kalbėtojas Alg. 
Kezys negalėjo atvykti dėl savo 
tėvelio mirties. V. ir G. Kaman
tai rodė A. Kezio darytų okup. 
Lietuvoj nuotraukų skaidres su 
autoriaus įkalbėta juostele, o 
Kamantienė dar skaitė paaiški
nimus angliškai. Atrodė, kad A. 
Kezys „atvežė Lietuvą" j 
Ameriką tokią, kokia ji dabar 
yra: senoji statyba apleista, ne
taisoma, istoriniai paminklai 
griūva, žmonės vengia kalbėtis 
su užsieniečiais , l ie tuvia i 
nesileidžia būti fotografuojami. 
Autorius po 40 metų nematytos 
Lietuvos ją rado niūrią ir net su 
savo seserim negalėjo atvirai 
išsikalbėti. Nenuostabu, kad 
šios dienos invokacijos sakytojas 
kun. D. Morrow, kuris yra sulie

tuvėjęs čia gimęs šio krašto 
dvasiškis, norėdamas savo 
akimis pažinti Lietuvą, prieš 2 
metus irgi lankė savo motinos 
tėvynę, bet nedaug ją dvasiniai 
pažino. 

Meninėj daly lietuvių choras, 
vedamas varg. A. Kamsickaitės, 
labai darniai padainavo: „Lais
vės kelias" ir „Jauna sesė". 
Viešnia iš Detroito Asta Jurgu-
tytė solo padainavo: „Ugnelė", 
„Dainava", „Tykiai, tykiai" ir 
„Aš čia gyva", o akomp. J. 
Treška, Jr., ir Joe Marckini. 
Dalyviams labai patiko Astos 
dainos. Bisui ji vėl padainavo 
paskutinės dainos kitą posmą. 
Solistė turi malonų ir švelnų 
balsą. Gal vėl iškils nauja meno 
žvaigždutė. 

Pirmininkė dėkojo kunigams, 
programos atlikėjams ir 
svečiams už malonų apsilan
kymą. Visi vaišinosi narių pa
gamintais užkandžiais ir pyra
gais su kavute,tvarkant S. ir M. 
Jonaitytėms su E. Frejeriene. 
Buvo atvykę lietuviai ir iš : 
tolimesnių apylinkių. Vietiniai 
lietuviai buvo patenkinti, kad 
dalyvavo ir vietiniai pensi
ninkai kunigai: Jonas Žvirblis 
ir Edvardas Statkus, kurie turi 
daug nuopelnų čia atgaivinant 
lietuviškas Mišias. Per pro
gramos pertrauką buvo surink
ta rekordinė 1523 dol. suma 
Lietuvos laisvinimo reikalams 
iš šios mažos apylinkės. Tenka 
pasidžiaugti, kad dabartinė 
jauna LB apyl. valdyba labai 
vieningai dirbo ir gražiai pra
vedė šį minėjimą. Kitais metais 
reikia gauti didžiąją salę, kuria 
visuomet buvo naudotasi, nes 
ten yra scena ir kiti patogumai. 

Kazys Anulis 

RADIJO BANGOMIS 

LB apyl. savaitinė ..Lietuvių 
Ainių" radijo programa jau 
įžengė į 8-tus metus. Ji infor
muoja lietuvius vietos bėgamai
siais reikalais ir kalba apie 
lietuvybės išlaikymą bei Lie
tuvos laisvės rūpesčius. 
Kadangi stotis WEHB yra 
visuomeninė ir savo programo
se negali turėti jokių skelbimų, 
tai Radijo būrelio vadovybė turi 
rūpintis lėšų telkimu išlaidoms 
apmokėti. Praėjusiais metais 
būrelį parėmė Lietuvių Fondas 
ir šios rėmėjos: B. Baniukai-
tienė, A. Budrikienė. O. Dudki-
nienė, E. Frejeriene, M. Kušli-
kienė ir S. Strolienė. Visiems 
nuoširdžiai padėkota. Būrelio 
vadovybė nutarė kreiptis į 
klausytojus su prašymu: jei kas 
turi iš klausytojų atliekamų 
gerų lietuviškų plokštelių ir 
galėtų jų paaukoti vadovybei, 
tai būtų galima programose 
duoti įvairesnės muzikos. Plokš
teles galima paduoti bet kuriam 
pranešėjui ar būrelio pirminin
kui. Mūsų programų brangiau
sias turtas yra šie pranešėjai: 
Donatas Astras, Gražina Ka
mantienė, Juozas Lukas ir Jo
nas Treška, Jr. Jie visi yra baigę 
Amerikos universitetus, visi 
dirba savo profesijose ir aukoja 
laiką ne tik programų paren
gimui, bet aukoja išlaidas ir 
kelių mylių keliones. Šioj vie
toje išaugusį patriotinį lietuvių 
jaunimą visi brangina ir jį labai 
gerbia. 

TRUMPAI 

— JAV LB tarybos ir PLB 
seimo atstovų rinkimai bus 
balandžio 9-10 ir 16-17 die
nomis. Vietinę rinkimų komi
siją sudaro: pirm. K. Stepšys, o 
nariai yra J Paovys ir J. 
Treška, Sr. 

— Vietinė LB apyl. valdyba 
numato suruošti Pavasario 
koncertą balandžio 16 d. pasi
kviečiant dainininkus iš 
Clevelando. 

— Lietuvių Šv. Petro ir Povilo 
parapijos nariai gavo naujus pa
rapijos narių vardynus su 
spalvotomis nuotraukomis. Ten 
nurodyta sekmadienių 2 angliš
kų Mišių laikas, bet nepami
nėtos 12 vai. lietuviškos Mišios. 
Kodėl? 

— Mūsų apyl. liaudies meno 
kūrėja U. Astrienė vyks į 
Chicagą ir Balzeko Liet. kult. 
muziejuje kovo 26 d. vadovaus 
lietuviškų kiaušinių margi
nimui. 

K. Anulis 

Worcester, Ma. 

MINĖJOME 
VASARIO 16-tAJA 

Lietuvos valstybės įkūrimo 
737 metų ir Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimo 70 metų 
sukakčių minėjimas, rengtas 
Worcesterio Lietuvių organi
zacijų tarybos, įvyko vasario 14 
d. 

Šv. Mišias už Lietuvą ir ken
čiančius lietuvius 11 vai. ryto 
Aušros Vartų parapijos bažny
čioje koncelebravo kleb. A. 
Volungis, Šv. Kazimiero para
pijos asistentas kun. J. Pet
rauskas , MIC, kun. A. 
Yankauskas (jis sakė pamokslą) 
ir svečias ne lietuvis kunigas. 
Giedojo šios parapijos Lietuvos 
Vyčių 116-tos kuopos chorelis. 
Šv. Mišios buvo aukojamos 
anglų kalba. Su vėliavomis 
pamaldose dalyvavo lietuviai 
karo veteranai, Dr. Vinco 
Kudirkos šauliu kuopa, skautai, 
ALRK Moterų sąjungos 5-ta 
kuopa ir sąjungos pirmininkė A. 
Shumway. Gausiai dalyvavo 
Lietuvos Vyčių abiejų parapijų 
kuopos. Visiems pamaldų 
dalyviams Lietuvos Vyčių 
116-ta kuopa, vadovaujama 
pirm. I. Tamulevičienės, 
paruošė kavutę. 

Maironio Parko žemutinėje 
salėje vyko tolimesnis Vasario 
16-tosios minėjimas. Jį pradėjo 
organizacijų tarybos pirm. P. 
Molis, lietuvių ir anglų kalbo
mis pasveikindamas visus susi
rinkusius. Šauliai įnešė JAV ir 
Lietuvos vėliavas. Sugiedoti 
himnai. Invokaciją sukalbėjo 
klebonas V. Parulis, MIC. Susi
kaupimo minute pagerbti visi 
žuvusieji už Lietuvos laisvę. 
Programai vadovavo R. Jaku
bauskas. Jis išvardino garbės 
svečius. Kalbėjo ir proklamaciją 
perskaitė miesto burmistras J. 
Levy. Proklamacijoje skelbė, 
kad Vasario 16-toji skelbiama 
Lietuvos Nepriklausomybės die
na Worcesteryje. Prie miesto 
rotušės visą savaitę plevėsuoja 
Lietuvos vėliava. Proklamaciją 
įteikė organizacijų tarybos 
pirm. P. Moliui. 

Kalbėjo ir Massachusetts vals
tijos seimo atstovas W. Glodis. 
Jis perskaitė Massachusetts gu
bernatoriaus M. Dukakio pava
duotojos Evelyn Murphy pasi
rašytą proklamaciją, skelbian
čią Vasario 16-tąją Lietuvos 
Nepriklausomybės diena. Pro
klamaciją pasirašė ne guber
natorius M. Dukakis todėl, kad 
jis buvo išvykęs savo rinkiminės 
kampanijos reikalais, kaip kan
didatas į prezidentus. Pasira
šymo iškilmėse dalyvavo įvairių 
lietuvių organizacijų atstovai. 
Delegacijai vadovavo William 
Glodis. Kalbėjo ir Massachu
setts valstijos senatoriai: J. 
Houston, T. White ir valstijos 
atstovas P. Blute. 

Pagrindinis kalbėtojas. Brock-
tono mokyklų sistemos adminis

tratorius Eligijus Sužiedėlis 
puikioje kalboje lietuviškai ir 
angliškai iškėlė Lietuvos 
praeitį, gražiuosius nepri
klausomo gyvenimo 22 metus, 
skaudžią 1940 metais mūsų 
tautą užgriuvusią nelaimę ir 
visų lietuvių ryžtą kovoti dėl 
Lietuvos laisvės. 

Meninę programą a t l iko 
Bostono tautinių šokių šokėjų 
ansamblis, vadovaujamas G. 
Ivaškos. Jie pasigėrėtinai pa
šoko keturis tautinius šokius. 

Tarybos sekretorės T. Meilu-
vienės perskaityta ir vien
balsiai priimta rezoliucija bus 
pasiųsta prezidentui R. Reagan, 
kitiems vyriausybės pareigū
nams bei konsulams. 

Aukas rinko: A. Glodas, A. 
Klimas, E. Meilus, Jr. Visos 
surinktos aukos paskirtos pagal 
aukotojų pageidavimą: VLI-
KUI, Lietuvių Bendruomenei, 
Altui, o buvo ir tokių, kurie dėl 
paskutiniu laiku spaudoje iški
lusių įvairių ginčų savo aukas 
tiesioginiai pasiuntė Americans 
for Due Process. Surinkta 3,176 
dol. Didžiausią sumą — 600 dol. 
paaukojo Lietuvių Labdarių dr-
ja. Tarybos pirm. P. Molis padė
kojo visiems. Minėjimas baigtas 
giesme „Marija, Marija". Po mi
nėjimo vyko vaišės, kurias pa
ruošė Maironio Parko virtuvės 
personalas. 

Lietuvių radijo valanda 
„Aušra", vadovaujama inž. E. 
Meilaus, Jr., Vasario 16-tai 
paminėti vasario 10 d. trans
liavo atitinkamą programą. 

Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje 10 vai. ryto klebonas 
V. Parulis, MIC, atnašavo šv. 
Mišias už Lietuvą ir pasakė 
pamokslą. Minėjimą rengė 
Worcesterio Lietuvių organiza
cijų taryba. Didžiausią renginio 
darbų dalį atliko tarybos valdy
ba: pirm. P. Molis, vicepirm. R. 
Jakubauskas, sekr. T. Meilu-
vienė, ižd. A. Glodas ir narys A. 
Klimas. 

J . M. 
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Laiškas 

DIDŽIAI GERB. 
P. REDAKTORIAU 

Kaip buvo malonu skaityti 
„Drauge" A. Masionio keletą 
taip įdomių straipsnių, kur jis 
aprašo apie savo lituanistinių 
dalykų kolegijoj dėstymą. Ir dar 
svarbu, kad jam pavyko „atras
ti nykstančius tautiečius" ir ne
leisti jiems išsibarstyti. 

Tikrai A. Masioniui priklauso 
mūsų visų lietuvių didelė pagar
ba, o už įdėjimą jo gana ilgokų 
keleto straipsnių (iš kolegijos 
N.J.) didelis dėkingumas 
priklauso ir „Draugui*'. 

Su pagarba ir dėkingumu, 
S. P. Juodva lk i s 

<— 

f 

DVIRAČIU SAUGUMO 
PLAKATAS 

Illinois valstijos sekretorius 
Jim Edgar paskelbė, kad nuo 
kovo 1 d. prasidėjo konkursas 
sukurti geriausią plakatą, 
skatinantį laikytis saugumo 
dviratininkams. Sių metų šūkis: 
„Ką man reiškia saugumas dvi
račiais". Plakatų projektai bus 
priimami iki balandžio 4 d. ir 
iškabinami vietos bibliotekose. 
Konkurse dalyvauja 3 grupės: 
vaikų darželiai iki a n t r o 
skyriaus, 3-5 skyrius ir 6-8 sky
riai. Plakatų piešiniuose turi 
būti šūkis, primenąs atsar
gumą. 

NAKTIES ŽAIDIMAI 

Chicagos miesto taryba 29 
balsais prieš 9 nusprendė leisti 
sporto varžybas nakčia Wrigley 
Field stadione. Tuo patvir
tinamas susitarimas 14-kai 
metų. Tačiau meras Savvyer 
pareiškė, kad jis tik tada pasi
rašys tą nutarimą, kai Cubs 
komanda pasižadės visą tą laiką 
pasilikti Chicagoje. 

„Žmogus nemiršta, jis tik persikeičia... 
Žmogus — piligrimas i Amžinybe..." 

Jonas Paulius II, pop. 

A.tA. 
JONUI KOVALČIUKUI 

iškeliavus Amžinybėn, jo artimiesiems: žmonai VLA-
DISLAVAI, sūnui, dukrelei, žentui ir anūkams 
liūdesio valandoje reiškiu nuoširdžią ir gilią 
užuojautą. O velioniui linkiu amžinojo džiaugsmo 
Dievo karalystėje. 

Jonas Adomaitis 

Brangiam kaimynui 

A.tA. 
istorikui dr. KOSTUI JURGĖLAI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą dukteriai ELENY
TEI, sūnui ALGIUI ir broliui Petrui su šeimomis ir 
drauge liūdime. 

Aleksandras ir Laima Platenai 

A.tA. 
JUOZUI TAMAŠEVIČIUI 

Amžinybėn iškeliavus, jo žmonai JADVYGAI, gimi
nėms bei artimiesiems nuoširdžiausią užuojautą 
reiškia 

Būvą Telšių gimnazijos mokiniai-draugai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - 523-0440 i r 523-9852 
4605-07 South Hermi tage Avenue 

Telefonas - 927-1741-1 
4348 S. California Avenue 

Telefonas - 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2533 West 71 St., Chicago 
Telefonas — 476-2345 

1410 So. 50th Av., Cicero 
Telefonas — 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213 
11028 Southwest Hwy. - Tel. 974-4410 
9236 S. Roberts Rd. - Tel. 430-5700 

V A S A I T I S - B U T K U S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 501 h Avenue 
Cicero^ Illinois 

Telefonas — 652-1003 

-
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x P r e z . A. S tu lg insk io 
moksleivių ateitininkų kuopa 
kviečia visus narius į kuopos 
susirinkimą, kuris bus šį 
penktadienį, kovo 4 d.. 7:30 vai. 
vak. Linos Mackaitytės na
muose; 8222 Nuepost Ct. S.. 
VVilknv Springs, III., te l . 
839-0422. 

x Stud. Algis Sodonis, pa 
grindinis vasario 16 d. demonst
racijų organizatorius Chicagos 
miesto centre, vasario 27 d. 
kalbėjo Pedagoginio lituanis
tikos instituto studentams apie 
Lietuvos disidentus. Jis taip pat 
dainuoja Etnografinio ansamb 
lio „Bėkit bareliai" pastatyme, 
kuris bus Jaunimo centre kovo 
19 d. 

x Kun. Kazimieras Kuz
minskas jau yra grįžęs iš 
McNeal ligoninės (ne Šv. 
Kryžiaus, kaip vakar buvo 
rašyta) ir yra sveikas savo 
namuose. 

x Lietuvių istorijos drau
gijos susirinkimas šaukiamas 
kovo 9 d., trečiadienį, 4 vai. p.p. 
..Seklyčios" raštinės patalpose. 
Bus A. P. Bagdono paskaita 
„Etnografinės lietuvių sienos 
rytuose nuo seniausių laikų iki 
dabar". Visi, kurie domisi 
lietuviškais klausimais, kviečia
mi dalyvauti. 

x Ateinantį penktadienį, 
kovo 4 d., yra Lietuvos globėjo 
šv. Kazimiero šventė. Šventė 
nėra privaloma, bet visi lie
tuviai turėtų prisiminti savo 
kenčiančią tėvynę Lietuvą ir 
prašyti šv. Kazimiero užtarti ją 
kančiose ir persekiojimuose. 

x J . Brazys, Ormond Beach, 
Fla., pratęsdamas prenumeratą 
atsiuntė 20 dol. dienraščio pa
ramai ir 5 dol. už kalėdines kor
teles ir kalendorių. J. Brazį 
skelbiame garbės prenumera
torium, o už auką labai 
dėkojame. 

x G. V. P l u k a s , Santa 
Monica, Cal., atsiuntė 20 dol. 
„Draugo" stiprinimui ir pratęsė 
prenumeratą vieneriems me
tams. G. V. Pluką skelbiame 
garbės prenumeratorium, o už 
auką labai dėkojame. 

x Vincas Beresnevičius, 
Toronto. Kanada, pratęsė 
..Draugo" prenumeratą, pridėjo 
18 dol. auką su prierašu: „Šir
dingai dėkoju Jums už siunti
nėjimą ,Draugo' , nes jis 
visuomet yra labai laukiamas. 
Linkime Jums visiems spaudos 
darbuotojams laimingų 1988 
metų". Nuoširdus ačiū už viską. 

x Kazys Bačauskas, Wood-
haven, N.Y., atsiuntė 20 dol. 
dienraščio paramai ir kartu pra
tęsė prenumeratą 1988 metams. 
K. Bačauską skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už auką 
labai dėkojame. 

x Stasė Valauskis iš Cicero 
už kalėdines korteles ir kalendo
rių atsiuntė 25 dol. auką ir kar
tu pratęsė prenumerata viene
riems metams. St. Valauskį 
skelbiame garbės prenumera-
tore. Už parama labai dėkojam. 

x Už mirusias dantų gydy
tojas ir šeimos narius šv. Mišios 
bus aukojamos š.m. kovo 13 d. 
10:30 vai. ryto Tėvų Marijonų 
koplyčioje. Tą pačią dieną 1 vai. 
p.p. renkamės į Tautinius 
namus tradiciniams prieš
piečiams. Kolegės prašomos 
užsakyti stalus iki š.m. kovo 7 
d. skambinant kol. L. 
Butikienei. 

(sk) 
x Je i skilandžio jums tik 

reik — tai pas Petrą ir užeik! 
International Meat Market, 
2913 W. 63rd St., Chicago, IL 
60629. Tel.: 312-4364337. Ge
riausias pasirinkimas: rūkytos 
dešros, kumpiai, skilandžiai, 
aviena, kiauliena ir kiti mais
to produktai. Savininkai Petras 
ir Izabelė Burkauskai jums 
visada maloniai patarnaus. 

'sk> 

x Tradicinės Poezijos die
nos šiais metais bus Chicagoje 
Jaunimo centre gegužės 27 ir 28 
dienomis per ilgąjį Kapų dienos 
savaitgalį. Pirmoji diena skirta 
humoristinei poezijai, ją atliks 
Antrojo kaimo aktoriai, antroji 
diena — poeto dr. Henriko Na-
gio rečitalis. 

x Moterų klubas J a u n i m o 
centro kavinėje šį penktadienį, 

kovo 4 d., 7:30 vai. vak. rengia 
vakaronę su kun. Leonu Zarem
ba, kuris kalbės apie Lietuvos 
krikštą ir kas toliau yra po 
kr ikš to . Visi kviečiami 
dalyvauti. 

x Vyresniųjų lietuvių cent
ro Seklyčioje kovo 9 d., trečia
dienį, 1 vai . p.p. skaitys 
paskaitą dr. Kastytis Jučas 
tema „Lazerio kosmetikos 
chirurgija ir pooperacinė 
priežiūra". Visi kviečiami 
paskaitoje dalyvauti. Taip pat 
bus pašnekesys apie Jaunimo 
kongresą Australijoje su 
skaidrėmis, kurias rodys Ramu
nė Gaižutytė, Aušra Jasaitytė ir 
Vida Momkutė. 

x Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos mokyklos Motinų 
klubas kovo 19 ir 20 dienomis 
rengia rankdarbių parodą ir 
pyragų išpardavimą mokyklos 
salėje. Visi kviečiami dalyvauti 
šiame renginyje. 

x Prof. Balio Vitkaus su
kakties aprašyme vakar dienos 
„Drauge"' buvo praleista, kad jis 
yra buvęs Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto narys ir 
atstovavo Lietuvos Ūkininkų 
sąjungai. 

x Aprašyme apie Rockfor-
do Vasario 16-tosios minėjimą 
„Draugo" vasario 25 d. laidoje 
buvo klaidingai išspausdinta 
pavardė Remėnienė, o turėjo 
būti O. Keramin ienė . Už 
klaidą atsiprašome. 

x Kun. A. Valiuška, Sun Ci
ty, Arz., M. Vaškevičius, Toron
to, Kanada, B. Stoškus, Los 
Angeles, Cal., Juozas Briedis, 
Wast Bloomfield, Mich., Zigmas 
Lirgameris, Kenosha, Wisc., 
Antanas Adomaitis, Manches-
ter, Conn., kiekvienas atsiuntė 
už kalėdines korteles ir kalendo
rių po 20 dol. aukų ir kartu pra
tęsė „Draugo" prenumeratą 
vieneriems metams. Labai 
dėkojame. 

x J . Gudinskas, Niagara on 
the Lake Ontario, Kanada, pra
tęsė prenumeratą su 20 dol. 

"auka. J. Gudinską skelbiame 
garbės prenumeratorium, o už 
auką labai dėkojame. 

x Šv. Juozapo garbei šv. 
Mišių ir maldų novena prasidės 
kovo 10 d. ir tęsis iki 19 d. (7 vai. 
rytais), Marijonų koplyčioje, 
prie „Draugo". Norintieji šioje 
novenoje dalyvauti ir įsijungti 
su savomis intencijomis, kvie
čiami nedelsiant kreiptis: Ma-
rian Fathers . 6336 So. Kil-
b o u r n Ave., Chicago, 111. 
60629. 

(pr.) 

x Kaziuko mugė J aun imo 
centre įvyks sekmadieni, kovo 
6 d. Atidarymas 10 vai. ryto. 
Skautai ir skautės kviečia visus 
atsilankyti ir paremti lietuviško 
jaunimo veiklą. 

(sk) 

x NAMAMS PIRKTI PA-
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokejimaiš ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel. 
VI 7-7747. 

(sk.) 

IŠ ARTI IR TOLI 

tą???** v, i 
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Kensuliarimame priėmime. Iš kairės: dr. K. Ambrozaitis, Marija Remienė, Stasys Jokubauskas, 
Faustina Mackevičienė. A. Sutkuvienė. Marija Ambrazaitienė, Nijolė Kašubienė (Northern Il
linois universiteto prezidento įgaliotinė) ir Birutė Jasaitienė. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
LB MARQUETTE PARKE 
PAMINĖJO VASARIO 16 
Sekmadienį po lietuvių šv. Mi

šių vasario 21d. apylinkės lie
tuviai susirinko į parapijos sale 
Nepriklausomybės šventės pa
minėti. Švente atidarė apylin
kės valdybos pirm. Jonas 
Levickas, savo žodyje primines, 
kad čia susirinkome ne tik prisi
mint šį svarbų įvykį, bet ir pasi
ryžti dirbti ir aukotis, kad Lie
tuva vėl būtų laisva. Programai 
vadovauti pakvietė advokate 
Daina Kojelytę, sekretoriauti 
vald. sekret. Bronių Gelažių. I 
prezidiumą taipgi pakvietė PLB 

x Nemira Šumskienė iš 
Chicagos parėmė „Draugą" visa 
šimtine ir pratęsė jo prenume
ratą 1988 metams. N. Šums
kienę įrašome į garbės pre
numeratorių sąrašą, o už 
palaikymą lietuviško žodžio la
bai dėkojame. 

x Rašyt . Nelė Mazalai-
tė-Gabienė, Brooklyn. N.Y.. 
atsiuntė ..Draugui" 20 dol. auką 
ir pratęsė prenumeratą viene
riems metams. Rašyt. N. Maza-
laitę-Gabienę skelbiame garbės 
prenumeratore. o už auką 
tariame nuoširdų ačiū. 

x Juozas Leščinskas, Det-
roit . Mich., suprasdamas 
lietuviškos spaudos sunkumus, 
pratęsė ..Draugo" prenumeratą, 
pridėjo 20 dol. už kalėdines kor
teles ir kalendorių ir 20 dol. 
dienraščio st iprinimui. J. 
Leščinską skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už paramą 
savai spaudai labai dėkojame. 

x O. Zdarzinskas, Ormond 
Beach, Fla., pra tęsdamas 
„Draugo" prenumeratą, pridėjo 
ir 20 dol. auką. O. Zdarzinską 
skelbiame garbės prenumera
tor ium, o už auką labai 
dėkojame. 

x Jonas ir Valė Zubavičiai, 
Sunny Hills, Fla., pratęsdami 
„Draugo" prenumeratą, atsiun
tė ir 25 dol. dienraščio paramai. 
J. ir V. Zubavičius skelbiame 
garbės prenumeratoriais, o už 
auka labai dėkojame. 

x Bronė Juozapavičius, St. 
Petersburg Beach, Fla., Vacys 
Jocys. Dearborn Hts., Mich.. 
pratikdami „Draugo" prenume
rata, kiekvienas pridėjo po 20 
do!. už kalėdines korteles ir 
kalendorių. Nuoširdus ačiū. 

x J advyga Čern iauskas , 
Duluth. Minn., Juozas Liuima, 
Cleveland, Ohio, Mikas Lisaus
kas. Vv'aterhury. Conn.. Petras 
Mikalauskas, Omaha, Nebras-
ka, Aksenita Kuras. dr. K. 
Rimkus. Chicago, III., pra
tęsdami „Draugo" prenume
rata, kiekvienas paaukojo po 20 
dol. už kalėdines korteles ir 
kalendorių. Nuoširdus očiū. 

vald. vicepirm. Birutę Jasai
tienę, kun. Juozą Juozevičių ir 
savanorius Juozą Tamulį ir J. 
Betkauską. Šventė pradėta 
sugiedant Lietuvos himną. 
Kun. J. Juozevičius invokacijoje 
prašė Dievą pagalbos mūsų 
tautai. 

B. Jasaitienė supažindino su 
prelegento Broniaus Nainio 
svarbesniais gyvenimo bruo
žais. Inžinierius, visuomeni
ninkas, ėjęs įvairias pareigas L. 
B-nėje. Dabar „Pasaulio lie
tuvio" redaktorius. Jis savo 
kalboje pavaizdavo, kaip buvo 
baudžiami 23-čios rugpjūčio 
dienos demonstracijos dalyviai 
Vilniuje. Būtent Jaunimo teatro 
inž in ie r ius Bogušis buvo 
a p k a l t i n t a s sus i r ink ime , 
sušauktame partijos įsakymu. 
Jį kaltino 7, o teisino 3 žmonės. 
Po ilgų kalbų iš to visko išėjo 
fiasco, visi išsiskirstė, nepadarę 
jokio pasmerkimo. Kova del Lie
tuvos laisvės vyksta Lietuvos 
žemėje. Mes turime rinktis 
dažniau ir išsikalbėti. 

Po to buvo meninė dalis. 
Pakviestas rašytojas Apolinaras 
P. Bagdonas paskaitė 2 savo 
kūrybos eilėraščius — Dvi
dešimt ir Partizano motinai. 
Lituanistinės mokyklos septin
to skyriaus mokiniai pateikė 
Maironio poezijos montažą, kurį 
paruošė mokyt. O. Jagėlienė. 
Savo dainomis visus gražiai nu
teikė 3 dainuojančios žemaitės: 
Bronė Stravinskienė, Aldona 
Unde r i enė ir D a n a Vara -
neckienė, akompanavo Kazys 
Skaisgirys. Skambėjo dainos — 
Mūsų žemė Lietuva, Linelis, Už 
jūrių marių ir kt. Publika labai 
šiltai sutiko dainininkes. 

Po trumos pertraukos buvo 
pradėtas metinis susirinkimas. 
Protokolą skaitė Jadvyga Pen-
čylienė, pranešimus padarė 
vald. pirm. Jonas Levickas ir 
ižd. Vincas Grėbliūnas. Re
vizijos aktą perskaitė Kostas 
Juškaitis. Pasibaigus dviejų val
dybos narių kadencijai. Jonas 

Levickas ir Kristina Likan-
derytė sutiko būti perrenkami 
dar dviejų metų kadencijai. 

Pirm. J. Levickas įteikė gau
tus iš Švietimo tarybos čekius 
apylinkėje veikiančioms litua
nistinėms mokykloms. Kristijo
no Donelaičio mokyklai paėmė 
direkt. J. Sirka 3,500 dol., 
parapijos lituanistinei mokyklai 
priėmė mokyklos vedėja Bronė 
Prapuolenienė 2,000 dol. ir 
Montessori vaikų darželiui 
skirtą gavo L. Valaitis. 

Išrinkta 11 atstovų į Vidurio 
vakarų apygardos suvažiavimą. 
Minėjimas, sutraukęs daugiau 
šimto žmonių, praėjo sklandžiai, 
valdyba įdėjo daug darbo jį 
organizuodama. 

A.P.B. 

KANADOJE 

— Lietuvių skautų „Ramby-
no" ir „Šatrijos" tuntai vasario 
7 d. minėjo Lietuvos Nepriklau
somybės sukaktį. Koncelebra-
cines Mišias laikė kun. A. Sima
navičius, prel. J. Tadarauskas ir 
kun. B. Pacevičius, pamokslą 
pasakė kun. P. Šarapnickas. 
Liturginius skaitymus atliko £. 
Pečiulis, giedojimui vadovavo I. 
Viskontaitė, Maironio mokyklos 
chorui — muz. D. Viskontienė, 
sueigai vadovavo V. Keturakis. 
Paskaitą skaitė Kazimieras Ba
tūras. 

— Montrealio La Salle prie
miesčio bibliotekoje Lietuvos 
Nepriklausomybės 70 metų 
sukakties proga buvo „Vaivo
rykštės" rankdarbių paroda, 
kuria labiausiai rūpinosi Irena 
Lukoševičienė. Po bibliotekos 
vedėjos žodžio kalbėjo Mon
trealio LB pirm. Arūnas Staš
kevičius ir Irena Lukoševičienė. 
Pabaigoje jie įteikė bibliotekai 
dail. A. ir A. Tamošaičių išleis
tą knygą „Easter Eggs" ir 
„Lithuanian National Cos-
tumes". 

— Montrealio arkivys
kupijos biuletenyje, minint 
Marijos metus, buvo paminėta 
ir Lietuvos krikšto 600 metų 
sukaktis. 

— A. a. V i k t o r a s Kve-
deravičius, 91 metų amžiaus, 
mirė sausio 25 d. Montrealio 
prieglaudoje. Po gedulingų 
pamaldų palaidotas Cote des 
Neigęs kapinėse. 

— A. a. Bronius Buja-Bijū-
nas nuo priepuolio mirė 
Queensway General ligoninėje 
sausio 21 d. J is apie 26 metus 
dirbo „Air Canada" bendrovėje 
Montrealyje ir Toronte. Buvo 63 
m. amžiaus. Palaidotas lietuvių 
kapinėse Mississaugoje. Nuliū
dime liko žmona dr. Genovaitė 
Bujienė-Bijūnienė, dukterys 
Lilija ir Vilija, sūnūs Al ir Ma-

k\W i t . - .. 
Gintė Damušytė , skaičiusi 
paskaitą Lemonte, straipsnio 3 
psl. autorė. 

JAUNIMO CENTRO 
NARIŲ SUSIRINKIMAS 

Prisilaikant Jaunimo centro 
į s ta tų , kasmet turi būti 
šaukiami narių susirinkimai 
valdomųjų organų rinkimui ir 
finansinei apyskaitai. Toks susi
rinkimas buvo sušauktas sausio 
17 d. mažojoje salėje. Susi
rinkimui pirmininkavo dr. J. 
Račkauskas, o sekretoriauti 

rius bei daug draugų. Jis buvo 
ilgametis Prisikėlimo parapijos 
ir „Aro" choro dainininkas. 

— Vysk. Paulius Baltp'ds, 
išeivijos lietuvių vyskupas, kovo 
mėnesį žada aplankyti Win-
nipego, Edmontono, Calgario ir 
Vancouverio lietuvius. Visose 
šiose vietose vyskupas lie
tuviams praves gavėnios susi
kaupimo dienas. 

— Hamiltono lietuviai pen
sininkai sausio 7 d. surengė 
kalėdinę šventę, kurią atidarė 
pirm. K. Mikšys, pasveikino LB 
apylinkės pirm. B. Mačys. 
Meninę dalį atliko „Aukuro" 
aktoriai, M. Kalvaitienė, paly
dint kanklėmis, padeklamavo. 
Prie deklamatorių prisijungė ir 
radijo valandėlės „Gintarinių 
aidų" vedėja L. Stungevičienė. 
Kun. J . Liauba palaimino 
valgius ir po to buvo visiems 
vaišės. 

— Pensininkų klubo Ha
miltone valdybą sudaro pirm. 
K. Mikšys, vicepirm. A. Mika
lauskas, sekr. A. Mingėla, ižd. 
L. Klevas, ekskursijų vadovai P. 

Navickas ir St. Aleksa, paren
gimų vad. A. Mačiulaitienė, 
ligonių lankytojas P. Dums ir A. 
Didžbalienė, senjorų seniūnė D. 
Jankūnienė. 

— Lie tuvių s t u d e n t ų 
sąjunga Laurinijos kalnuose 
surengė žiemos stovyklą, kurion 
suvažiavo apie 120 studentų. 
Stovyklą organizavo studentai 
iš Montrealio Danius Piečatis, 
Paulius Murauskas, Algis Ki
birkštis ir Jurgis Žukauskas. 

ŠVEDIJOJE 

— A. a. kun. Kazimieras 
Vilnis, aptarnavęs Švedijos lat
vius katalikus, o kadangi gerai 
mokėjo ir lietuviškai, tai ir lie
tuvius, sausio 26 d. mirė Falum 
mieste. Velionis buvo gimęs 
1907 m. gruodžio 1 d. Latvijoje. 
Palaidotas Stockholme. 

JAV Lietuviu Bendruomenės Kultūros komisijos sudarytoji komisija žurnalis
to premijai skirti Iš kairės pirmoj eilėj: Česlovas Grincevičius. pirm. kun. 
Juozas Vaisys ir kr. Bronius Juodelis; nntroj Hlf>j: Juozas Šlajus ir Adolfas 
Markelis. 

buvo pakviesta Pranė Masilio-
nienė. Kun. A. Saulaičiui ne
dalyvaujant, jėzuitų vardu 
kalbėjo kun. J. Vaišnys. Jėzui
tai yra labai laimingi, kad 
pasauliečiai namų išlaikymo 
naštą nuėmė nuo jų pečių. 
Dėkojo tarybai ir valdybai už jų 
darbą. 

S. Endrijonienė, valdybos pir
mininkė, padarė pranešimą apie 
atliktus darbus. Jaunimo centro 
pastatai yra dideli, tad darbų 
niekuomet netrūksta. Pereitų 
metų eigoje buvo kapitaliniai 
atnaujintas Laisvės kovų pa
minklas, darbams vadovavo 
specialiai sudarytas komitetas. 
Naujai pertvarkyta ir padidinta 
garbės aukotojų lenta, prašė 
visuomenės į ją atkreipt i 
dėmesį. 30 metų sukakties pro
ga buvo pravesti laimėjimai, 
kurie praėjo su gerais rezulta
tais. Dėkojo Lietuvių Fondui, 
tūkstantininkams, nariams, V. 
Pavilčiui ir M. Stašaitienei. 
Ypatinga padėka tenka jėzui
tams, kurių dėka mes ir turime 
Jaunimo centrą. Baigdama 
perskaitė Lietuvos generalinio 
konsulo Vacį. Kleizos sveiki
nimo laišką. 

Iždininkei negalint dalyvauti, 
finansinę apyskaitą perskaitė J. 
Paronis . Moterų klubo 
pranešimą padarė M. Salik-
lienė. Moterų klubas apmokėjo 
automobilių apsaugą už vasario 
mėnesį, nupirko kėdžių mažajai 
salei, 5 apvalius stalus ir indų 
virtuvei. 

Po šių pranešimų buvo re
vizijos komisijos žodis. Revizijos 
komisijos aktą perskaitė J. Gri
gaitis. Atskaitomybė ir apyskai
tų knygos vedamos tvarkoje, 
visi išmokėjimai daromi čekiais. 
Pareiškė pageidavimą, kad būtų 
atnaujinta sutartis su jėzuitais 
ir narių susirinkimai turėtų 
būti šaukiami 2-3 mėn. po apy-
skaitinių metų galo. 

Toliau buvo rinkimai. Turėjo 

būti išrinkta revizijos komisija 
ir 4 nariai į Tarybą. Susi
rinkimui buvo pasiūlyta palikti 
tą pačią revizijos komisiją ir tik 
pravesti rinkimus į tarybą. Čia 
ir paaiškėjo, kad susirinkimui 
nebuvo tinkamai pasirengta. 
Pasirodo, pagal įstatus revizijos 
komisija savo terminą jau atliko 
ir turi būti renkama nauja. Tad 
buvo pasiūlyti kandidatai ir iš
rinkta šios sudėties rev. komisi
ja: J. Šlajus, Vyt. Zalatorius, J. 
Ivašauskienė, kandidatais liko 
B. Vindašienė ir Vyt. Radžius. 
Kiek blogiau išėjo su tarybos 
rinkimais. Pravedus rinkimus 
ir išrinkus 4 atstovus, paaiškėjo, 
kad kai kurie išrinktieji nėra 
net nariai. Tada buvo pa
reikalauta šiuos r inkimus 
anuliuoti ir šaukti naują susi
rinkimą. Taip pat paaiškėjo, 
kad yra susidarę blokai ir vyks
ta varžybos. 

Antrasis susirinkimas buvo 
sušauktas vasario 21 d. Tvar-
kingesniam pravedimui iš anks
to buvo sudaryta registracijos ir 
mandatų komisija, kurią sudarė 
A. Juodvalkis, J. Gradinskas, J. 
Grigaitis ir L. Narbutis. Taip 
pat buvo pakviestas adv. Pov. 
Zumbakis, jeigu iškiltų kokie 
procedūriniai klausimai. Buvo 
pranešta, kad Jaunimo centras 
turi 539 narius su 1609 balsais. 
Susirinkime dalyvavo 78 nariai 
ir su prisiųstais įgaliojimais 
(proxy) buvo atstovaujama 1140 
balsų. Rinkimai praėjo tvar
kingai ir į tarybą buvo išrinkti 
A. Paužuolis, Vac. Momkus, M. 
Gabalienė, dr. J. Račkauskas ir 
kandidate liko S. Endrijonienė. 

J. Ž. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
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