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Nijolės Sadunaitės 
prisiminimai 

Kaip patekau į KGB objektyvą? 
(Tęsinys) 

Padėkojau jam už rūpestį ir 
atsakiau, kad tebvs taip, kaip 
Gerasis Deivas nori — Jo 
valia man svarbiau už viską. 
Pasiliuosavau iš darbo ir nuė
jau pas visų sovchozų pirmi
ninką, kad jis apiformintų 
mano įdarbinimą melžėja Irbos 
sovchoze. Pirmininkas nuste
bęs paklausė, kodėl mane 
siunčia į tokią katorgą: sov-
chozas atsilikęs, pašarų nėra, 
melžėjos prasigėrę, reikės 
kiekvieną dieną, be išeiginių, 
dirbti nuo ankstyvo ryto iki 
nakties už save ir kitas... Jam 
atsakiau, kad man žadėjo patį 
sunkiausią n u trėmimą, darbo 
aš nebijau, bet melžėjos iš 
manęs nebus, nes mane nuolat 
vargina temperatūra, ilgai 
nepadirbsiu... Pirmininkas 
nudžiugo tai išgirdęs ir norė
damas man padėti pasakė, 
kad jam sergančių melžėjų 
nereikia. Mane jis nukreipė į 
ligoninę, kad patikrintų 
sveikatą. Paėmusi iš jo 
nukreipimą į ligoninę vėl nuė
jau į miliciją, kad pasakyčiau, 
jog man liepia pasitikrinti 
sveikatą. Milicijos viršininko 
nebuvo, užėjau pas jo pava
duotoją. Pavaduotojas kalbė
josi su jaunu, tamsiaplaukiu 
vyru apie mane, tai išgirdau 
įeidama į kabinetą. Kai priė
jau prie jų, pavaduotojas pasa
kė: „Štai ta jums nauja mel
žėja, apie kurią aš kalbėjau. Ji 
i š s i lav inus i , darbšti ir 
svarbiausia — visai negerian
ti alkoholinių gėrimų". 
Paklausiau pavaduotojo, kodėl 
mane siunčia į antrą nutrėmi-
mą, jei aš, pagal jį, taip gerai 
charakterizuojama. „Ar KGB 
jums dėl manęs neduoda 
ramybės?.." Jis atsisuko į 
mane, ir prisidengęs delnu, 
tyliai, kad neišgirstų kabinete 
sėdintis Irbos apylinkės 

pirmininkas, pasakė man: 
„Jei supranti, tai kam dar 
klausi?.." Tada jam pasakiau, 
kad manęs melžėja dirbti 
nepriima, ir siunčia patikrinti 
sveikatą. Pavaduotojas at
sakė, kad net jei aš ir negalė
čiau dirbti jokio darbo, vis tiek 
privalėčiau iš Bogučanų išvyk
ti. Jiems ne tiek buvo reikalin
ga melžėja, kiek man sudaryti 
kuo sunkesnes gyvenimo sąly
gas. Milicija vykdė KGB 
nurodymą. 

Mane paguldė sveikatos 
patikrinimui į terapinį skyrių. 
To skyriaus vyr. sesuo pati 
kas 3 vai. tikrino mano 
temperatūrą, nepasitikėdama 
ir degdama neapykanta 
„fašistei". Ji „šlovingos" 
partijos narė, tikėjo visomis 
KGB paskalomis. Naktį 
temperatūra būdavo normali, 
rytą 37,1 L, vakare iki 37,7 1. 
ar 38 1. Labai vargino kosu
lys, bet jokių vaistų man 
neduodavo, o terapinio sky
riaus gydytoja, kuri turėjo 
mane konsultuoti, bijojo 
manęs kaip ugnies ir nė karto 
prie manęs palatoje nepriėjo. 
Nejuokai, kai aš — „liaudies 
priešas", „Fašistas", galiu ir 
jai užtraukti KGB nemalonę. 
Geriau jau toliau nuo tokios... 
VyT. sesuo zondavo man 
skrandį, o po to — tulžį. Su 
zondu mane išlaikė apie 6 vai., 
net kraujas pasirodė. Nuo tos 
kankynės išgelbėjo mane į 
palatą atėjusi laborantė. Ji 
išsigandusi ištraukė zondą ir 
pasakė, kad ilgiau 3 vai. su 
zondu negalima būti. Tas 
zondavimas buvo priežastis, 
kad po mėnesio aš susirgau 
Botkino liga — gelta. Kas link 
temperatūros, tai vyr. sesuo 
pasakė: „Pamanykite, 381., ar 
tai temperatūra?! Su tokia 
temperatūra tik melžėja ir 
dirtai". ^ daugiau) 

Vasario 16-toji 
Atstovų Rūmuose 

Praėjusį Šeštadienį Chicagos arkivyskupas kardi
nolas Joseph Bernardin atnašavo iškilmingas 
šv. Mišias Šv. Vardo katedroje, minėdamas 

Lietuvos globėjo šv. Kazimiero 500 metų mirties 
sukaktį. 

Nuotr. Jono Kuprio. 

Prekyba žmonėmis 

Irako puolimai 
Khargo saloje 

Bona. — Nesant galimybių 
kitomis pr i emonėmis 
išlaisvinti Rytų Vokietijoje 
kalinamus politinius belais
vius, Vakarų Vokietijos val
džia siekia kuo didesnį jų 
skaičių išpirkti. Tikslus iš 
Rytų Vokietijos išperkamų 
belaisvių ir kitų asmenų 
skaičius nėra oficialiai 
skelbiamas, bet Vakarų Vokie
tijos vidaus reikalų ministeri
jos atstovas patvirtino, kad 
paskutinių dvidešimties metų 
laikotarpyje buvo išpirkti 
daugiau negu 20 tūkstančių 
Rytų Vokietijoje kalintų poli
tinių belaisvių. Vien praėju
siais metais išpirktųjų būta 
daugiau negu tūkstantis. Už 
kiekvieną išperkamą asmenį, 
Vakarų Vokietija sumoka 

"Rytų Vokietijos valdžiai tarp 
septynių ir 20-ies tūkstančių 
dolerių. Išpirkimo kainą Rytų 
Vokietija nustato pagal išper
kamojo asmens profesiją. Su 
kartėliu Vakarų Vokietijos 

Bagdadas. — Irano-Irako 
karas plečiasi. Irakas paskel
bė apie savo karo aviacijos 
puolimą Khargo saloje, iš kur 
pasaulio naftos laivai pasiima 
Irano naftą. Du laivai buvo 
sužaloti . Irakas įspėjo 
laivininkystės bendroves 
nesiųsti laivų į Iraną. 

Iš Persų jūros kasdien Iš
plaukia apie 8.8 mil. statinių 
naftos. Apie 2 milijonai stati
nių yra Irano nafta. Irakas 
pasiryžęs šią Irano prekybą 
sustabdyti. Irano parlamento 
pirmininkas Rafsanjani įspė
jo vėl pasaulį, kad naftos 
prekyba iš Persų jūros visai 
sustos, jei Iranas negalės 
parduoti savo naftos. 

Persų jūroje patruliuoja 
JAV karo laivai. Vienas 
sekmadienį paleido įspėja
muosius oūviuM į Irano žvalgy
bos lėktuvą, skraidžiusį netoli 
Amerikos iai ų. Keli Irano 
greitlaiviai buvo priartėję 
^ oli JAV laivų ir buvo radijo 
bangomis įspėti atsitolinti už 
penkių mylių. Irano laivai 
paklausė. 

Sovietų spauda kritikuoja 
Iraną, kuris atmetė Jungtinių 
Tautų raginimą skelbti karo 
paliaubas. Pravda rašo, kad 
padėtį Persų jūroje apsunkina 
Amerikos militaristų manev
rai, kurie didina pavojų. I 
sovietų kritiką atsiliepė Irano 
parlamento pirmininkas, 

pasakęs, kad sovietai toliau 
remia Irano priešą Iraką. Jis 
ragino nutraukti tą paramą. 

Karas Irano-Irako fronte 
vyksta prie svarbaus vieške
lio iš antrojo didžiausio Irako 
miesto Basros į sostinę Bag
dadą. Iranas giriasi, kad 
vieškelis perkirstas, Irakas tai 
paneigia. Stebėtojai mano, 
kad Iranas bandys atkirsti 
pietinę Irako dalį nuo šiauri
nės. Britų „Observer" laikraš
čio žiniomis, Iranas metė į ata
ką apie 450,000 kareivių. Irako 
linijas gina apie 300,000 vyrų. 

Černenka tapo 
kariuomenės vadu 
Maskva. — Kariuomenės 

šventės proga pasakytose 
kalbose sovietų kariuomenės 
vadai titulavo generalinį 
komunistų partijos sekretorių 
Černenką ne tik partijos vadu, 
bet ir valstybes Gynybos 
Tarybos pirmininku. Sį titulą 
turėjo buvę partijos vadai 
Brežnevas ir Andropovas. 
Dabar tą vietą užims Černen
ka. Dar nežinia, kada jis 
užims trečia buvusių vadų 
vietą — valstybės prezidento. 

— General Motors auto* 
mobilių bendrovė pakvietė 
atgal į darbus 7,200 darbinin
kų, nes gamyba didinama. 

Gromyka nemini 
raketų išvežimo 

Maskva. — Sovietų už
sienio reikalų ministeris 
Gromyka pasakė kalbą 
Minsko mieste, kur jis yra 
iškeltas kandidatu sovietų 
rinkimuose. Šią kalbą 
studijuoja užsienio reikalų 
ministerijos Europoje. Gromy
ka toliau puolė Amerikos poli
tiką, kuri sugriovė gerus 
Amerikos-Sovietų Sąjungos 
santykius, išardė derybas 
Ženevoje. Gromyka pasakė, 
kad dabar yra ginklų lygybė. 
Jis nereikalavo išvežti iš 
Eruopo8 bazių ten atvežtas 
naujas Paršingo ir skriejan
čias raketas. Dabar turimos 
ginklų lygybės neturėtų 
niekas pažeisti ir tuomet būtų 
galima tęsti derybas, pasakė 
Gromyka. Jo pastabas paskel
bė sovietų „Tass" agentūra. 
Pabrėžiama, kad jis nerei
kalavo išvežti neseniai atvež
tų branduolinių ginklų. 

Gromyka siūlė organizuoti 
specialią tarptautinę konferen
ciją Viduriniųjų Rytų konflik
tams išspręsti. Jis kaltino 
Ameriką, kuri norinti pakeisti 
esamą karinių jėgų pusiausvy
rą savo naudai. Amerika 
norinti užlipti į pasaulio bokš
tą ir iš ten visiems įsakinėti. 

vidaus reikalų ministerijos 
atstovas pažymėjo, kad už 
universiteto profesorių arba 
gydytoją rytų vokiečiai 
reikalauja daugiai pinigų, 
negu už sunkvežimio vairuo
toją. Išperkamųjų tarpe yra 
įvairiausių profesijų žmonių, 
ne tik kalinių, bet ir šiaip 
asmenų, kurie Rytų Vokietijos 
valdžiai yra nepageidaujami 
arba pavojingi. Kiti tūkstan
čiai rytų vokiečių, toliau 
pažymėjo Bonnos vidaus 
reikalų ministerijos atstovas, 
dažnai rizikuodami gyvybe, 
pabėga į Vakarų Vokietiją, 
nors Rytų ir Vakarų Vokietiją 
skirianti siena yra viena griež
čiausiai saugomų sienų 
visame pasaulyje. Rytų Vokie
tijos pasienio milicininkai į 
bėgančiuosius šaudo be įspė
jimo. Bet nežiūrint to, vien 
praėjusiais metais dviem šim
tam rytų vokiečių pasisekė 
laimingai pasiekti laisvę 
Vakarų Vokietijoje. Vis at
siranda žmonių, pažymėjo 
Vakarų Vokietijos ministeri
jos atstovas, kuriem laisvė yra 
brangesnė už gyvybę. 

New Hampshire 
balsavimai 

Concord. — įvairūs viešo
sios opinijos tyrinėtojai vakar 
skelbė, kad New Hampshire 
pirminiai demokratų rinkimai 
patvirtino, kad stipriausias 
kandidatas į prezidento vietą 
yra buvęs Carterio vicepre
zidentas Walter Mondale. 
Didesni pasikeitimai vyksta 
sprendžiant, kas stipriausias 
po Mondale. Ilgą laiką antroje 
vietoje laikėsi senatorius 
Glenn, tačiau dabar tą vietą 
užima senatorius Hart iš Colo-
rado. 

Po New Hampshire balsa
vimų visa eilė kandidatų galė
tų nutraukti savo kampani
jas, nes jų kandidatūros 
balsuotojų nežavi. Tokie pa
ramos negavę politikai yra: 
buvęs Floridos gubernatorius 
Askew, senatorius Hollings iš 
Siaurinės Karolinos ir Kalifor
nijos sen. Alan Cranston. 
Pasitraukti ii varžybų galėtų 
ir buvęs kandidatas į prezi
dentus, buvęs senatorius 
George McGovern. Tuo atveju 
varžybose liktų: Mondale, 
Hart, Glenn ir Jackson. 

TRUMPAI 
IS VISUR 

— Pietų Afrika ir Angola 
susitarė dėl Namibijos 
nepriklausomybės pradinių 
žingsnių. P. Afrika sutiko 
atitraukti karo jėgas nuo 
Angolos sienos, pažadėjo 
neremti Angolos sukilėlių. 
Angola žadėjo neremti Nami
bijos liaudies kovotojų ir 
pasiųsti namo Kubos kariuo
menę. 

— Prezidento Reagano 
ekonominių patarėjų tarybos 
pirm. Martin Feldstein vėl 
kalbėjo, kad didžiulis biudžeto 
deficitas atneš ateinančiais 
metais naują atoslūgį. Jis 
ragino mažinti deficitą. 

— Washingtone vyko 
Amerikos gubernatorių 
konferencija. Gubernatoriai 
ragino vyriausybę pakelti 
pajamų mokesčius, sumažinti 
išlaidas, kad sumažėtų defi
citas. 

— Šveicarijos referendumas 
paliko privalomą karinę 
tarnybą, atsisakė keisti 
konstituciją, ko reikalavo 
kairiosios politinės grupės. Iš 
26 kantonų tik du — Ženevos 
ir Bazelio — pasisakė už keiti
mą ir karinės prievolės 
panaikinimą. 

— Apie 150,000 žmonių 
demonstravo Madride prieš 
valdžios planus kontroliuoti 
švietimo sistemą. Valdžios 
siūlomas įstatymas numato 
pakeitimus katalikų mokyk
lose, reikalauja valdžios 
kontrolės nustatant mokyklų 
programas, jei tos mokyklos 
nori gauti valdžios subsidijas. 

— Baskų provincijos rinki
mus laimėjo nacionalistų 
partija, kuri ir anksčiau turėjo 
daugumą parlamente. Premje
ras liks tas pats. Teroristu 
remiama grupė 75 vietų seime 
turės 11 atstovų, kurie 
parlamento posėdžius boiko
tuoja. 
— Nobelio Taikos premijos 
laureatas Walesa ragino 
Lenkijos vyriausybę paleisti iš 
kalėjimų politinius kalinius. 

— Meksikos įlankoje įvyko 
naftos laive sprogimas, trys 
jūreiviai žuvo, trys sužeisti, 
du dingo. Laivas nuskendo. 22 
jūreivius pavyko išgelbėti. 

— Graikų laivininkystės 
bendrovės savininkė Chris-
tina (Jnassis paskelbė, kad ji 
išteka už prancūzo biznie
riaus. Tai jos ketvirtoji santuo
ka. 

Washingtonas. — Kaip jau 
daug metų, šiemet vasario 22 
d. Atstovų Rūmuose buvo 
Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimas, kurį organizavo 
senas lietuvių draugas. Il
l ino is 1 I-tojo distrikt.-, 
kongresmenas Frank Annun
zio. Jo atstovaujamas rajonas 
yra Chicagos šiaurėje, į vaka
rus nuo We8tem Ave., ribojasi 
su Evanstonu ir apima O'Hare 
aerodromą vakaruose. 

Atstovų Rūmų sesija prasi
dėjo 3 vaL popiet trumpa 
vyskupo Vincento Brizgio 
malda. Po jos atstovas Annun
zio trumpai supažindino susi
rinkusius su vyskupu Brizgiu 
ir jo darbais. Po įvairiausių 
kitų darbotvarkėje įrašytų 
klausimų, atstovas Annunzio 
gavo 60 minučių Lietuvos 
Nepriklausomybės dienai. 
Daug atstovų išėjo iš posė
džių salės. Pirmas balso 
paprašė kongresmenas iš New 
Yorko Gilman, kuris pabrėžė, 
kad lietuviai valstybę sukūrė 
prieš 733 metus. Atstovas 
kalbėjo apie lietuvių rusini
mą, sulygino Lietuvos užgro
bimą su Afganistano inva
zija ir Korėjos lėktuvo 
numušimu. Po jo kalbėjo 
Annunzio, iškėlęs Antano 
Terlecko kalinimą už jo kovą 
dėl žmogaus teisių. Annunzio 
įrašė į Kongreso protokolus 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
narių sąrašą, įrašė ELTOS 
biuletenio straipsnį apie A. 
Terlecką ir pasidžiaugė, kad 
lietuviai veda drąsią kovą 
prieš sovietų priespaudą, 
išreiškė viltį, kad lietuviai 
laimės laisvę. 

Atstovas Ferraro paminėjo 
kunigus Sigitą Tamkevičių ir 
Alfonsą Svarinską, kurių kova 
įkvepia laisvę mylinčius visa
me pasaulyje. Atstovas Roth 
pasakė, kad sovietai neturėtų 
nė minutės galvoti, kad jų 
Lietuvos okupacija liks isto
rijoje pastoviu faktu. Jei ne 

PL0 pirmininko 
derybos Jordane 
Amanas. — Jordano kara

lius Husseinas pradėjo dery
bas su PLO pirmininku Arafa
tu. I Jordaną atvažiavo ir keli 
palestiniečių vadai iš Izraelio 
okupuoto Vakarinio kranto. 
Jordanas spaudžia Arafatą, 
kad jis pripažintų Izraelio 
valstybę ir pripažintų teisę jai 
egzistuoti. Iki šiol palestinie
čiai Izraelio nepripažino. 

Jordano karalius ragina 
Arafatą sutikti pradėti su 
Izraeliu derybas, pasiremiant 
Jungtinių Tautų rezoliu
cijomis 242 ir 338. Abi tos 
rezoliucijos Izraelio valstybę 
pripažįsta, tačiau reikalauja, 
kad Izraelis išeitų iš karuose 
okupuotų arabų žemių: Vaka
rinio Kranto ir Gazos 
pakraščio. Remiantis rezoliu
cijomis, Izraelis būtų pripa
žintas kaip lygus derybų part
neris, kuriam Jungtinės 
Tautos reikalauja saugių ir 
pripažintų sienų. Šitokią lini
ją remia ir JAV vyriausybė. 

šiandien ar rytoj, lietuviai 
kurią dieną atgaus savo 
prideramą vietą pasaulio 
tautų bendruomenėje. Jis 
išreiškė viltį, kad Amerikos 
Balsas primins Lietuvos žmo
nėms, kad amerikiečiai 
nepamiršo jų laisvės troški
mų. 

Atstovas Moakley pasakė, 
kad nuo 1940 m. rugpjūčio 3 d. 
Lietuva yra Sovietų Sąjungos 
kolonija, kuriai uždraustos 
pagrindinės laisvės. Atstovas 
Florio priminė, kad ir Estija 
mini vasario 23 s a v o 
nepriklausomybės sukaktį. Jis 
priminė tikinčiųjų persekio
jimą trijose Baltijos šalyse. 
A t s t o v a s L a g o m a r s i n o 
paminėjo sutartinę rezoliu
ciją, kuri regi n a vyriausybę 
kelti Baltijos šalių klausimą 
Jungtinių Tautų žmogaus 
teisių komisijoje. 

Atstovas Gekas pasisakė 
prieš Lietuvos rusinimą ir 
pranašavo, kad sovietams 
niekad nepavyks paversti 
lietuvius lojaliais tarnais. 
Atstovas Roe pasigyrė, kad ir 
jis buvo Atstovų Rūmų rezoliu
cijos Nr. 192 sponsorius ir yra 
Ad Hoc komiteto Baltijos ir 
Ukrainos reikalams narys. Jis 
priminė 1958 m. Pasaulinį 
Lietuvių Kongresą, kuris 
paskelbė, jog lietuviai vergi
jos niekad nepriėmė ir nepri
ims. 

Atstovas Rodino išreiškė vil-
tj, kad pasikeitimai sovietų 
vadovybėje neš pasikeitimus 
ir jų politikoje Baltijos valsty
bių atžvilgiu. Atstovas Carney 
pabrėžė, kad Vokietijos naciai 
ir Stalino sovietai sudarė 
sąmokslą ir užgrobė Baltijos 
valstybes. 

Atstovas Richard Durbin iš 
Springfield, 111. pasakė: „Kaip 
pirmosios generacijos Ameri
kos lietuvis, aš gerai pažįstu ir 
didžiuojuos Lietuvos tradicijo
mis ir troškimais". „Aš iš arti 
mačiau tą laisvės liepsną, kuri 
taip stipriai Lietuvoje dega", 
pasakė Durbin. 

(Bus daugiau) 

— Popiežius Jonas Paulius 
II nuvyko į pietinę Italiją, kur 
Bari mieste susitiko su iš 
Turkijos atvykusiu Rytų 
ortodoksų Myros metropolitu 
Chrysostomos Konstantini-
dis. Šv. Nikalojaus bazilika 
buvo vieta, kur 1098 m. buvo 
bandoma sujungti katalikų ir 
Rytų ortodoksų Bažnyčias. 
Skilimas įvyko 1054 m. 

Spaudžia grąžinti 
premjero gimines 
Bona. — Rytų Vokietija 

pareikalavo, kad Vakarų 
Vokietija grąžintų jos amba
sadoje Pragoję prisiglaudu
sius premjero Willy Stopho 
giminaičius. Jei Stopho 
dukterėčia Ingrida Berg, 39 m. 
amžiaus, jos vyras Hans-Diet-
rich Berg, judviejų 7 metų 
sūnus ir 3 metų dukrelė Simo
ne kartu su vyro motina Olga 
Berg sugrįžtų į Rytų Vokie
tiją, jiems visiems būtų leista 
vėliau emigruoti. Jei jie negrįš, 
Rytų Vokietija visai sustabdys 
emigraciją į Vakarus. 

Bonos vyriausybė veda 
derybas su Rytų Vokietija ir 
Čekoslovakija. Rytų Vokietija 
pažadėjo šiais metais išleisti 
36,000 vokiečių, kurie nori 
apsigyventi Vakarų Vokietijo
je. Šiai emigracijai gali 
pakenkti komunistų premjero 
giminių pabėgimas. 

KALENDORIUS 
Vasario 29 d.: Arnoldas. 
Kovo 1 d.: Albinas, Antani

na. Tulgaudas, Rusnė. 
ORAS 

Saulė teka 6:27, leidžiasi 
5:39. 

Debesuota, su pragiedru
liais, temperatūra dieną 28 1., 
naktį 20 1. 
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REIKŠMINGĄ SUKAKTI 
MININT 

Sių metų kovo 4 d. minime šv. Kazimiero — lietuvių skau-
tų globėjo 500 metų mirties sukaktį. Šia proga raginame LSS 

adovu> ir vadoves atnaujinti pasižadėjimą dirbti skautiško 
•uuni/no aufilėjimo darbą į šį darbą uungū kitus ir ypatingai 
stengtis kad skautiški ir tautiniai idealai būtų skiepijami jau
niesiems broliams ir sesėms. Sv Kazimieras mūsų jaunimui te
būnie pavyzdžiu dvasinių vertybių siekime. 

Linkime visiems LS Sąjungos nariams ir narėms pras
mingai praleisti šiuos sukaktuvinius metus ir, mūsų švento 
globėjo pa. sėdžiu, kiekvienam siekti dvasinio tobulumo. 
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SUSIMĄSTYMO 
DIENOS PROGA 

Paskendę kasdieninio rū-
pfsčio. nuovargio ir įtampos 
juroje, dažnai nebeturime lai-
ivu pagalvoti apie savos or-
Kanizac.jos tradicijų ir idealų 
prasmę bei grožį. Gyvename 
pagal skautiškąjį įžodį ir obal-
sj, o tačiau, ar visuomet są-
aioningai? 

Kai susirenkame sueigose ar 
.akaronės*; apie ką kalbame, 
kuo rūpinamės? Ar esame tik 
IOS seserys ir kaip tą seseriš
kumą ir seserišką šilimą iš sa
vęs skle.džiame? 

Susimąstymo dienos proga 
mane pasiekė du laiškučiai: 

Daug skautiškų linkėjimų Su
simąstymo aienos proga" ir 
Su skautiška meile ir d ė m e 

•siu skrendu pas Jus 22-rą 
Vasario... Tegul skautiškas 
darbas Jums teikia ramybę". 
\čiū sėst- Liuda ir sese Mamų-
uėle už progą Susimąstymo 

. J lienos proga susimąstyti. 
Sesė Ritonė 

LSS Tarybos Pirmija 

A.A. S E S Ę V A I Č I Ū N I E N Ę 
P R I S I M E N A N T 

Vasario 28 d. sukako 10 me
tų nuo rašytojos, poetės ir žy
mios pedagogės buvusios LS 
Seserijos Vyriausios skau-
t ininkes Juozės Vaičiūnienės 
mirties. Neteko patirti, kad se
sių vienetai šios sukakties būtų 
į traukę į savo minėtinų įvykių 
kalendorius. O reikėtų! A. a. 
sesė Vaičiūnienė visą savo gy
venimą pašventė lietuvybei ir 
lietuviškajai skautybei. Mūsų 
knygų lentynose dūlėja jos 
pal ikimas mums — jos poe
zijos tomai , kurių puslapiuose 
nevienas eilėraštis skir tas 
skautybei , ypač jaunajai se
sei. Ši taur i asmenybė verta 
netik mūsų prisiminimo jos 
mirties dešimtmečio proga, bet 
vyresniųjų vadovių pareiga 
būtų jaunąs ias seses supažin
dinti su jos asmeniu, darbais 
ir raš ta is , o jos palikimas — 
poezija turėtų rasti vietos mū
sų iškilmingų sueigų ir minėji
mų programose. 

N a u j o s > a u l u č i ų " d r a u g o v ė s p a u k š t y t ė s p o į ž o d ž i o a p d o v a 
notus k u . v g o m i s , g ė l ė m i s ir s a l d a i n i u k ų k a r o l i a i s . I š k.: Kris
t ina M a ž e i k a i t ė , D a i n a K a z l a u s k a i t ė , D a m a V o l o d k a i t ė ir 
M o n i k a G y l y t ė 

N u o t r . L . V o l o d k o s 

S K A U T Ų V Y Č I Ų 
SL VAŽIAVIMAS 

LSB s k a u t ų vyčių sky-
i.us ruošia skautų vyčių suva
žiavimą š. m gegužės 25-28 d. 
C amp Spig>vandish, N. E Cle-
veland Cuum.il R S. A. 

Registruotis pas ps. E. Mei
lų, jr.. 70 Curtis Street. Au-
burn. MA. OloOl. Registruotis 
iki balandžio 30 d., prisiun-
čiant 10 doi. registracinio mo 
Kesčio. Pasivėlinusieji, (tie. ku 
rte registruosis po nurodytos 
datos), turės mokėti 20 dol re 
,-.*tracinio mokesčio. Suva
žiavimo kaina 45 dol. asme
niui. 

Visi suvažiaviman vykstan 
:4*-ji atsiveža išeiginę ir darbo 
un:formas I 'auginu žinių apie 
»'uvažiavimą bu:- pranešta ar 

..i ;e ateit vj> 

Paato i i l a i d a . mažinant, paKvntav^ai už gautaa prenumerataa 
nenont iami . A n t DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreao, g a v o . -S 
jo mokesti , a t žymima, iki kada yra užsimokėję*. 

D R A U G O prenumerata m o k a m a 
metams 

Chicago i r Cook County 
Kanadoje (U. S. A. d o l ) 
Užs ienyje 
Kitur — Amerikoje 

iš anksto 
y2 metų 3 mėn 

$50.00 
$50.00 
S50.00 
$50.00 

Savait inis (ŠeStad. pried.J $30.00 

$30.00 
$30.00 
$30.00 
$30.00 
S19.00 

S20.00 
$20.0X1 
$20.00 
S20.C: 

* I 
%" į 

mm***/- * 9* '.'*•••" 
" L i t u a n i c o s " t u n t a s j a u p a s i r u o š ė K a z i u k o m u g e i . 

• Administracija dirba kas
dien n u o 8:30 iki 4:30, Šeštadie
niais n u o 8:30 iki 12:00. 

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

• Redakcija straipsnius ta i so s a v o 
nuožiūra. Nesunaudotų s tra ipsnių 
nesaugo . Juos gražina tik i s a n k s t o 
susi tarus . Redakcija u i ske lb imų 
turinj neatsako. Skelbimų k a i n o s 
pris iunčiamos g a v u s prašymą. 

SEKMADIENĮ KAZIUKO MUGĖ 
Kaziuko mugė, Šiemet j au gyklos su l ietuviškais mais to 

26-toji, bus sekmadienį, kovo 4 
d. — šv. Kazimiero dienoje. 
Skautiški vienetai, kaip suge
bėdami, ja i rimtai ruošėsi — 
dirbo sesės ir broliai, vadovai 
ir vadovės, mamyčių ir tėvelių 
ta lkinami. Kaip jie pasiruošė, 
ką naujo sukūrė pamatysime 
ats i lankę mugėje. 

Šiemet mugėje dalyvauja 
'Aušros Vartų". ' 'Kernavės", 
"Lituanicos" ir "Nerijos" tun

ta i , Akademikai ir Chicagos 
skautininkių draugovė. Di
džiojoje salėje bus visų tuntų 
paviljonai su įvairiais skau
tiško nagingumo kūriniais, o 
t a ip pat ir laimėjimų lentyno
mis mūsų mažiesiems. Veiks ir 
akademikų spaudos kioskas, 
kuriame bus galima įsigyti lie
tuviškų knygų, plokštelių, li-
pinikų ir kt. -Jaunimo centro 
klasėse (abiejuose aukštuose) 
veiks visų vienetų kavinės, o 
mažojoje salėje "Aušros Var
tų" ir "Kernavės" tunto val-

pat iekala is . Bus ir įvairių žai
dimų kambar iu v a i k a m s . 

Uniformuoti skau ta i i r skau
tės J a u n i m o centre renkas i 
8:45 vai. ry te . Pagerbdami sa
vo šventą glebėją šv . Kazi
mierą, visi \ e n e t a i organi
zuotai da lyvaus 9 vai . šv. 
Mišiose Tėvų Jėzuitų koply
čioje. Po p a m a d ų visi skauta i 
ir skautės renkasi J a u n i m o 
centro didžiojoje salėje ir ri
kiuojasi prieš savo tuntų 
pavil jonus. 

Kaziuko mugės a t i d a r y m a s 
bus 10 vai . r. At idarymui va
dovaus "Aušros V a r t ų " tun
tas . Mugę atidaryti y r a pa
kviesta Lietu\ )S genera l inė 
konsule s. Juzė Oaužvardienė. 
Mugė tęsis iki i vai . p .p . 

Chicagos ir pyl inkių lietu
viškoji visuttrnenė y r a malo
n i a i kviečiama a t s i l anky t i į šį 
metinį skautų ir skaučių ren
ginį. 

L S S ATSTOVAI 
SV. KAZIMIERO 

IŠKILMĖSE ROMOJE 

Šį savaitgalį Romoje įvyk
siančiose šv. Kazimiero mir
ties 500 metų sukakties minė
jimo iškilmėse lietuviams 
skau tams ir skautėms atsto
vaus LS Seserijos Tautinio 
auklėjimo vadovė v.s. fil. Liu
da Rugienienė ir LS Brolijos 
Vyriausias skautininkas v.s. 
fil. Vytau tas Vidugiris. 

IŠKILMINGA 
SUEIGA 

Iški lminga "Kernavės" tun
to "Šešupės", "Mirgos" ir 
"Dubysos" draugovių, o taip 
pat ir "Lituanicos" tunto 
bendra sueiga įvyks šeštadie
nį, kovo 10 d. Jaunimo centro 
mažojoje salėje. Sueiga tęsis 
nuo 1:30 iki 3 vai. p.p. Tėve
liai ir lietuviškąja skautybe 
susidomėję kviečiami šioje su
eigoje dalyvauti . 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
D A N T Ų GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 
5780 Archer Ave. 

(6 blokai j vakarus nuo Cicero Ave.) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. KENNETH J. YERKES 
DANTŲ GYDYTOJAS -
Pensininkams nuolaida "~ 

2436 VV. Lithuanian Plaza Court 
Chicago, Illinois 60629 

Tel. 925-8288 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. Peter T. Brazio ofisą pentine 

DR. VUAY BAJAJ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe vidaus ligos 
2434 VVest 71st Street 

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

DR. K. 6. DALUKAS 
Akušer i ja ir m o t e r ų l i g o s 
G i n e k o l o g i n ė Chirurg i ja 

6 4 4 9 So. P u l a s k i Road (Cravvford 
Medical B u i l d i n g ) . T e l . LU 5 - 6 4 4 6 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-0004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

C H I C A G O S 
S K A U T I N I N K U ; 

V E I K L A 1 9 8 3 M E T A I S 

kės pareigoms vėl i š r ink ta ps. 
Aldona Palukai t ienė. 

1984 m. draugovės vadiją 
sudaro draugininke ps . Aldo-

Nuo 1982 m. lapkričio 15 d. n a Palukait ienė, drauginin-
iki 1983 m. gruodžio 12 d. bu- kės pavaduotoja s. Jo landa 
vo 14 sueigų. Ypatingos suei- Kerelienė, iždininkė v. s. Hali-
gos: Vasario 22-roji — Susi- n a Moliejierįė, reng in ių vado-
m ą s t y m o d i e n a , Kaz iuko vė ps. E%a Paulauskienė , 
mugė. II-jų Pasaulio Lietuvių Draugovėje vyrauja nuoširdu-
dienų proga suruoštas skauti- m a s , d raugiškumas ir gera 
ninkų,-kių susitikimas — "Auš- skau t i ška nuotaika, 
ros" sueiga; Chicagoje gyve- Chicagos skaut ininkių drau-
nančių skautininkių sueiga govė, kiek išgalės leidžia, sten- le miestelio) 
spalio 22-rą dieną. Tame lai- giasi remti ne tik skautišką, 
kotarpyje sueigose rinkosi 34- bet ir kitą hetuvišką spaudą, 
i o s d r a u g o v ė s s e s ė s . Į radijo valandėlių ir k t . veiklą. 
"Aušros" sueigą susirinko 105 T a m yra aukojamos Kaziuko 
skautininkai ir skautininkės, o mugėje skautininkių kavinės 

"MIŠKO ŽENKLO" 
K U R S A I CHICAGOJE 

Amerikiečių skautų (BSA) 
Chicagos rajono vadovybės 
rengiami "Miško ženklo" sa
vaitgaliniai kursai skautų vie
netų vadovams šiais metais 
vėl y ra rengiami "Hoover 
Scouts Reservation" vietovė
je, (40 mylių į pietų vakarus 
nuo Chicagos, netoli Yorkvil-

Kursai vyks tris savaitga
lius. Kursų pradžia rugpjūčio 
11 d., (šešt.). Kursai pasibaigs 
sekmadienį, rugsėjo 9 d. 

D r . Ant. R u d o k o kabinetą p e r ė m ė 
DR. EDMUND L CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51 st Street 

Tel . j - C R 6-2400 
Vai. pagal susitarimą pirm. ir ketv. 1-4 ir 
7-9 antr, ir penkt. 10-4; šeitad. 10-3 vai. 

Of» 735 4477 R,i 24* 0O87 artu 246 6S»1 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel . — 233-8553 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

į Chicagos skautininkių — 28 
skautininkės. Draugovės 
narės, v. s. Malvina Jonikie
nė, v. s. Ona Siliūnienė, ps. 
Eva Paulauskienė, ir ps. Aldo
n a Palukaitienė dalyvavo Ju- radijo valandėles, 
biliejinėje skautų, -čių stovyk- siųstos dovanėlės 

S K A U Č I Ų IR T Ė V U 
D Ė M E S I U I 

Kaziuko mugėje visos sesės 
dalyvauja pilnose uniformose. 
Tėvai prašomi atkreipti dėme 
sį j nuolatinį vadovių prašy
mą sutvarkyti uniformas, (su
eigose, ypač iškilmingose, 
pas tebimas nekreipimas dė
mesio į šį prašymą). Kaziuko 
mugėje visos pasirodykime 
tvarkingose uniformose. Vi
sos jaunesnės skautės ilgomis 
tamsiai mėlynomis kojinėmis 
• tights) ir rudos ar juodos spal
vos bateliais. Visos skautės — 
kūno spalvos kojinėmis. Plau
kuose nedėvim įvairiaspalvių 
Kaspinų, didžiulių auskarų, 
neavim aukštakulniais ba
tais. Taip pat tėvai prašomi 
seses laiku atvežti į Jaun imo 
centrą, (8:45 vai. r.), ir leisti at-
iikti joms p a v y t u s darbus 

loję Kanadoje. Draugovės 
narė IJS Seserijos vyriausia 
skautininke v.s.fil. Danutė Ei-
dukienė toje stovykloje vado
vavo Seserijos rajonui. Kad 
stovykloje darbai sklandžiai 
eitų. savo skautišku patyrimu 
dalinosi sesės, s. Dana Puo
džiūnienė ir ps. Zina Pocienė. 

Paįvairinti draugovės suei
gas buvo kviečiami kalbėto 
jai; vyr. si. Kęstutis Palukai
tis. Cook County policijos 
šerifas, kosmetikos žinovė se 
sė Aldona Vaitkienė, istorikė 
dr. Vanda Sruogienė, ir dr. Al
gis Paulius. 

Sueigos vyksta pirmą mėne
sio pirmadienį, pas draugovės 
narę, kurios pata lpos gali pri
glausti didelį skaičių susiren-
kan6ų sesių. 

Chicagos skautininkių drau
govei priklausančios skauti
ninkės moka metinį 1.00 dol. 
draugovės nario mokestį. Dar 
1982 m. gruodžio mėn. buvo 
sumokėtas ir Seserijai nar io 
mokestis už 1983 m. 

1983-ių metų draugovės ka
lėdinėje sueigoje, dvidešimt Še
šių skautininkių vienbalsiai 
antrai kadenc,jai draujrinin 

pajamos. Toiuu būdu 1983 m. 
skaut ininkią d raugovė galėjo 
piniginėmis aukomis paremti 
"Draugą", "Skautų Aidą", 
"Margučio ' ' ir Sofijos Barčus 

Buvo pa-
politiniai 

n u k e n t ė j u s i e m s s k a u t i n i n 
kams . Skautininkių draugovė 
piniginiai pa^-mia skau tų ruo
š iamus sem.:;arus, prisideda 
prie skautišką knygų išleidi
mo: "Sese, budėki", Jubilieji
nės stovykl< - da inorė l i s ir kt. 
Auka buvo pa remtas ir LS 
Seserijos S< d a l i n i s skyrius 
1983 m. į v a r a m s a u k o m s bu
vo išleista d giau 1000 dol. 

Šiuose kursuose nuo 1977 
metų nuolat dalyvauja ir lie
tuvių skautų vienetų vadovai. 
Kas norėtų šiais metais "Miš
ko ženklo" kursus lankyti, 
prašomi pranešti LSB Vidu
rio rajono vadeivai v.s. Anta
nui Paužuoliui, telef.: (312) 
434-5714). Bus sudarytos są
lygos gauti kvietimus, tinka
mai atlikti registracijos for
m a l u m u s ir i š s iun t inė ta 
papildoma informacija. 

v.s. fil. Antanas Paužuolis 
Vidurio rajono vadeiva 

O f i s o te l . — 5 8 2 - 0 2 2 1 
DR. JANINA JAKSEVlClUS 

J O K 5 A 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

DR. EDMUNDAS VI2INAS 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuvisltai 
6165 S. Archer Ave. Cprie Aus*i«) 

Valandos pagal susitarimą • 
Tel. 585-7755 

DR. JONAS MA2EIKA 
D A N T Ų C Y D Y T O I A S 

4 6 0 0 VV. 103 St . O a k L a w n 
Tel. 423-8380. 

Valandos pagal sus i tar imą 

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

DR. FRANCIS MA2EIKA 
CADYTOIAS IR CHIRURGAS 

4255 VV. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirnri ir k e f v f t — 9, 
'o—8 antr 12 —o. oenkt 10—12/V—• 

DR. VILIUS KUKAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Vai. pagal susitarimą. 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS — 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, Chicago, 111. 
Tel. 925-2670 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 Kęst 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Chicago Eye Institute 
4200 N. Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą .. 

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

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

Valandos pagal susitarimą • 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitanmj 

P o į?(>rJ2i<, 
. - 'I . iUi: . 
v i l k i u k a i -
l i o n i s 

< l a t , i i š č i a i s ir g ė l ė m i s p a p u o š t i naujiej i C h i c a -
>s" t u n t o s k a u t a i A r u n a * ir P e t r a s InR-auniai, 
i m a s R a d z e v i č i u s , A n d r i u s 1.1/ ir K i m i s P a h u -

Naotr G Plato 

Tel. REliance 5-1811 

DR. MTALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytoms 

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

nuo 12-4 vai popiet ir 6 8 vai vak 
Treč ir sėst uždarvta 

DR. IRENA KTRAS 
D A N T Ų G Y D Y T O J A 

2 6 5 9 VV. 59 S t . , Ch icago 
Tel . 4 7 6 - 2 1 1 2 
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Perduokim pasaulio tautoms 

LAISVĖS ŠAUKSMĄ 
Su dabarties Lietuvos liki- Jau nebe tik mes patys, o 

mu liūdnai siejasi vergų dar- Amerikos parlamentas reika-
bų stovyklos, kalėjimai ir la- lauja Lietuvos, Latvijos, Esti-
g e r i a i , b e p r o t n a m i u o s e jos laisvės šauksmą išnešti į 
chemikalais naikinami pat
riotai ir teismai, kur žmogžu
džiai teisia nekaltuosius. Šioje 
tautos kančių naktyje mums 
skaidria prošvaiste nušvinta 
Amerikos nuoširdus dabarti-

: 

tarptautinį forumą ir Pabalti 
jy susilaukti tos pačios deko
lonizacijos, kokios pasiekė 
Afrikos ir daugelis Azijos 
kolonialinių kraštų. 

Tos pastangos gražiai šu
nis prielankumas mūsų lais- tampa su pačių pabaltiečių pa
ves ilgesiui. Su dideliu stangomis ir siekimais. Pasku-
d ž i a u g s m u s k l a i d o m e tiniame Jungtinio Pabaltiečių 
"Congressional Record" vasa- Amerikiečių komiteto posėdy-
rio 7 dienos numerį, kur iš- je Washingtone kaip tik buvo 
spausdintas JAV kongreso — išryškinta, kad pabaltiečiai 
jungtinės Atstovų rūmų ir jau yra pasiekę savo tikslą — 
Senato priimtos rezoliucijos plačiau pasaulį painformuoti 
tekstas. Toje rezoliucijoje Nr. apie padėtį jų tėvų kraštuose. 
80 pabrėžiama, kad JAV lieka Jie yra susilaukę Amerikos vy-
i§tikimo8 Atlanto chartos riausybės, kongreso, preziden 
principams ir visuotinei Zmo- to ir įtakingųjų pareigūnų re
gaus teisių deklaracijai. JAV zoliucijų ir deklaracijų dėl 
remia kolonialinių kraštų iš- privalomų tiems kraštams tei-
laisvinimą. Pabrėžiama, kad sių. Dabar naujas uždavinys 
Lietuva, Latvija, Estija buvo — Sį reikalą kelti tarptauti-
karinėmi8 priemonėmis oku- niuose forumuos, tarptautinė-
puotos ir prievarta įjungtos į 8e institucijose. 
Sovietų Sąjungą, bet to netei- Mes esame dėkingi JAV am
sėto žygio JAV nepripažįsta ir basadorei prie Jungtinių Tau-
neįteisina, palaikydamos ryšį tų Jeane J. Kirkpatrick, kuri 
su nepriklausomų Pabaltijo Jungtinių Tautų sudėtin įei-
valstybių diplomatinėms ats- nančių valstybių vyriausy-
tovybėmis. bėms išsiuntinėjo oficialų raš-

Padarius šią įžangą, rezo- **> pažymėdama, kad JAV 
liucijoje pažymima, kad JAV nepripažįsta Pabaltijo valsty-
kaip Jungtinių Tautų narys bių inkorporacijos, 
turi išpilydti savo pareigas, Šį mėnesį valstybių atsto-
remdamo8ios tarptautiniais vybės prie JAV gavo "Con-
nuostatais, kelti reikalą, kad gressional Record", kur duo-
žmogaus teisių ir pagrindinių darni tekstai daugybės JAV 
laisvių būtų laikomasi Lietu- senatorių, kongresmenų, skel-
voje, Estijoje ir Latvijoje. Įpa- biančių apie sunkią okupaci-
reigojama JAV vyriausybė nę priespaudą Lietuvoje ir pa
veikti tarptautinėje plotmėje: brėžiančių Lietuvos žmonių 
"Prezidentas, veikdamas per teisę susilaukti nepriklauso-
valstybės sekretorių ir nuola- mybės. Senatorius J . James 
tinę atstovybę Jungtinėse Tau- Exon (dem., Nebr.) savo žody-
tose, turi imtis reikalingų žy- je JAV senate pabrėžė: "Aš 
gių, kad būtų Pabaltijo jungiuosi su Lietuvos žmonė-
valstybių laisvo apsisprendi- mis ir su jų ainiais šiame kraš-
mo klausimas iškeltas Jungti- te, kurie niekada nenutrauks 
nėse Tautose, ypač artimiau- kovos dėl laisvės. Aš tikiu, kad 
šioje J u n g t i n i ų T a u t ų Lietuvos žmonės kada nors at-
Zmogaus teisių komisijos sėsi- gaus savo teises reikšti savo 
joje, įjungiant tai į devintą die- mintis, džiaugtis savo kultū-
notvarkės punktą, pavadintą ra, vadovautis savo religi-
"Tautų laisvo apsisprendimo niais įsitikinimais ir apspręsti 
teisė ir jos pritaikymas žmo- savo valdymosi formą." 
nėms, esntiems kolonialinia- Pabaigoje senatorius išreiškė 
me ar svetimųjų valdyme". 

Rezoliucijoje nusakoma šios 
akcijos eiga: "Išdiskutuoti 
nuolat ateinančius praneši 
mus apie paplitusį pagrindi 

specialų įvertinimą tų dėl Lie
tuvos laisvės kovojančių hero
jų, pabrėždamas, kad ir jis 
jungiasi prie visų laisvę my
linčių žmonių, aukštinančių 

nių žmogaus teisių ir laisvių U e t u v i « ^ ^ ^ e j u m * . 
pažeidimą Estijoje, Latvijoje ir 
Lietuvoje, pažeidžiant žodžio, 
sąžinės, tikėjimo ir gyvena
mos vietos pasirinkimo lais
vę, persekiojant asmenis, sie
kiančius tomis laisvėmis 
pasinaudoti." 

Kongresas reikalauja, jog 

Sen. Zorinsky savo kalboje 
JAV senate priminė JAV 
surašinėjime susektus duome
nis, kad JAV yra 832,000 save 
lietuviais laikančių žmonių. 
Iškėlęs Lietuvos kultūrinius ir 
kitokius laimėjimus nepri
klausomybėje, priminė oku-

Chicagos lietuviai, susirinkę Šv. Vardo katedro
je, šv. Mišioms, minint šv Kazimiero 500 metų 
mirties sukaktį. Pamaldos, kurias suorganizavo 

ALRK federacija, buvo vasario 25 d. Dalyvavo 
arti 200i) lietuvių. 

Nuotr. Jono Kuprio 

blogo pažymio iš elgesio ne gą darbą, nes visus nurody-
statė. Svarbu, kad mokinys mus gauna iš partijos. Tokių 
nebuvo nusižengęs mokyklos karjeristų keliu eina ir visi ko 
drausmei. Lietuvos laisvės lai- munistai. Partijai svarbiau tu-
kais mokyklose ir blogus mo-f rėti aršių komunistų, nors ir 
kinius norėjo padaryti gerais. 8U pradžios mokyklos išsilavi-
O dabar komunistinėje sant-: nimu. negu žmonių su univer-
varkoje mokyklose ir gerus* siteto diplomu, bet be partijos 
mokinius nori padaryti blo- bilieto. 
gaiš. Jei geras mokinys sek-» Toliau V. Spurga sako, kad 
madienį nuėjo į bažnyčią, jam» ^ 3 mokinių, kurių dvasinis 
iš elgesio statomas prastas pa- į pasaulis skurdus. Komunistai 
žymys. Dėl to 60 proc. abitur-: dvasinio pasaulio nepripažįs-
ientų baigia mokyklas su pras- ^ ? todėl jie nejaučia ir to 
tais elgesio pažymiais. Ir čia skur<Į0. Normalūs mokiniai, 
primenama, kad Lietuvos mo- k u r i e komunistų mokytojų yra 
kykloms privalomi ir centro persekiojami dėl religinių įsi-
komiteto įsakymai arba Mask- tikinimų, turi pakelti tą dvasi-
vos partijos įsakymai. n į skurdą. Dėlto ir pats Spur-

Kaip patys komunistai pa- ga pasisako, kodėl kai kuriems 
sako, dabar Lietuvos mo mokiniams sudarytas toks pa 
kyklas baigia net 60 proc. abi- saulis, nes paaštrėjusios ideo-
turientų su prastais elgesio loginės kovos sąlygoms, kai 
pažymiais. Kažin ar tokių duo-. neįmanoma atsiriboti nuo nei-
menų yra juodosios Afrikos' giamos imperializmo ideologi 

MOKYKLA PAVERGTOJE 
LIETUVOJE 

Lietuvių tauta daug sunku
mų pergyvena rusų okupacijo
je ir komunistinėje santvarko
je. Tuos sunkumus pergyvena 
ir lietuviai mokiniai. Lietuvos 
komunistinio žurnalisto S. 
Balčiūno pasikalbėjimas su 
švietimo ministeriu V. Spurga 
pavergtos Lietuvos mokyklų 
reikalais iškelia į paviršių 
komunistines tendencijas, ku
rių šiaip komunistai gyvento
jams lyg ir nenorėtų parodyti. 
Ministeris kalba kaip aukštas 
pareigūnas, bet kartais jo pa
sisakymai parodo, kad jis nė
r a visapusiškas žmogus, nėra 
asmenybė, nes jam autorite
t as tėra tik komunistų partija, 
kuri normalių žmonių nenori 
laikyti žmonėmis 

J . VAlCELlCNAS 

1983. 16, 6 p.). Jie savo ar kitų 
pasikalbėjimų nepažymi ka
butėse. Taip bus panaudota ir 
šias eilutes rašančio. 

Žurnalistas. Pastaruoju me
tu labai didelis dėmesys ski
riamas bendro lavinimo mo
kyklų m o k y m o proceso 
pertvarkymui. Mokykla gana 
greitai persiorientuoja spręsti 
naujus mokymo uždavinius... 
Ar auklėjimo rezultatus gali
ma laikyti optimaliais, jei apie 

(1982 m.). 
Žurnalistas sako, kad mo

kykla gana greitai persiorga
nizuoja arba persiorientuoja 
spręsti naujus mokymo užda
vinius. Sis pasakymas nėra 
tikslus, nes pati mokykla ne
gali persiorientuoti kuria nors 
kita kryptimi. To padaryti n e 
gali nei komunistinis švieti
mo ministeris be partijos įsa
kymo. Anksčiau buvo žinoma, 
kad komunistų valdomuose 
kraštuose yra tik dvi žmonių 
rūšys: komunistai ir liaudis, 
arba darbo vergai. Dabar švie
timo ministeris sako, kad Lie
tuvoj yra komunistų partija, 

("Svyt." tarybinė liaudis ir socialisti
nė visuomenė. Nepasakyta, 
kuo tos žmonių klasės viena 
nuo kitos skiriasi. Kaip pats 
ministeris sako. kad jaunimo 
auklėjimui ir mokymui visus 
planus pateikia partija. Cia 
sakoma: idėjinį-politinį auklė
jimą. Teisingiau būtų pasaky
ta: komunistinį-politinį auklė
jimą. Kažkodėl ir komunistai 
bijo žodžio "komunistas". 
Laisvajame pasaulyje komu
nistai kartais ir nesivadina 

~/w<» u * , -•*„; „ . komunistais — partija, bet ko-
50-60 proc. abiturientų išeina" , . , , . *. , ' ' ., _ . 
•x i 1.1 *^i. *n~ui , t kiu n o r s darbininkų susibun 
iš mokyklų tik su patenkina-7 

būtų parodytas JAV giliau- pacijos žiaurumus, kada pro 
šias susirūpinimas, kad Esti- priverstinio Sovietų įvykdyto 
jos, Latvijos ir Lietuvos žmo
nėms būtų duota galimybė 
pasinaudoti laisvo apsispren
dimo teise, kad tų kraštų žmo
nės galėtų laisvai pasirinkti 
savo valdžios formą, savo eko
nominę, politinę ir socialinę 
sistemą, be jokios iš šalies in
tervencijos, prievartos a r bet 
kokių suvaržymų. 

Pagaliau JAV vyriausybė 
skatinama kelti reikalą, kad iš 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
būtų išvestos sovietinės įgu
los, kad būtų gerbiama Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos nepri
klausomybė ir suverenumas, 
kad būtų griežtai laikomasi 
principo, jog jokia suverene 
valstybė neturi teisės kištis į 
kitos suverenė8 valstybes vi
daus ar užsienio reikalus." 

Tai viena iš geriausių rezo
liucijų, kokios sulaukėme iš 
JAV kongreso. Džiugu, kad 
taip svari institucija ragina 
JAV vyriausybę, Amerikos 
prezidentą Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos laisvės šauksmą per
duoti Jungtinių Tautų dekolo
nizacijos ir žmogaus teisių ins
t i tuc i joms. Tai n a u j a s 
įrodymas, kad tarptautinės 
teises srityje Lietuva, Latvija 
ir Estija yra mūšį laimėjusios. 

užgrobimo lietuviai buvo de
portuojami į vergų lagerius, 
daugelis lietuvių tebekenčia 
Sovietų kalėjimuose už savo 
pastangas išlaikyti gyvas sa
vo tautines tradicijas. Pagyrė 
lietuvius, kad jie savy išlaikė 
nepr ikalusomybės dvasią, 
nepalaužiamą tikėjimą į lais
vę, kas įgalino lietuvius iš
tverti komunistinėje prie
spaudoje ir nuolat kovoti 
siekiant išsiveržti iš Sovietų 
valdžios. Priminęs žudomus, 
tremiamus, kaunamus, be
protnamiuose laikomus da
bartinės Lietuvos patriotus, 
senatorius Zorinsky pabrėžė: 
"Turime siųsti aiškius signa
lus, kad mes neapleisime šių 
ryžtingų patriotų. Mes turime 
palaikyti gyvą lietuvių tautos 
dvasią ir tradicijas. Mes turi
me tęsti pastangas dėl lietu
vių tautos laisvės ir nepri
klausomybės". 

Visos čia suminėtos pastan
gos mums brangios. Mes esa
me dėkingi JAV prezidentui, 
valstybės sekretoriui, kong 
resmenams ir senatoriams, ku
rie jungiasi į kovą dėl Lietu
vos laisvės, ypač šias Sovietų 
dekolonizacijos pastangas kel
dami tarptautinėse instituci
jose. 

Juoz. Pr. 

fa 

mu elgesio pažymiu? Į tai V 
Spurga atsako, kad vidutinio 
privalomojo vidurinio mokslo 
įgyvendinimas yra didelis ko
munistų partijos ir tarybinės 
liaudies, socialistinės visuo
menės santvarkos laimėji
mas. Konkrečius kelius, kaip 
tobulinti idėjinį — politinį, in
ternacionalinį, ateistinį auklė
jimą, nurodo Lietuvos partijos 
centro komiteto plenumas 

mu. 
Ką reiškia internacionalinis 

auklėjimas? Tai auklėjimas, 
kad iš lietuvio padarytų rusą. 
Rusų sulietuvinti partija ne
nori, nes nukentėtų imperia
lizmas, o tik nori juo padaryti 
bedieviais ir raudonais balvo-
nais. kurie nieko negalvotų, 
o tik vykdytų partijos isakv-
mus. Ateistinis "auklėjimas"! 
Religiją pasirenka kiekvienas 

žmogus per savo tėvus. Kam 
reikalingas priverstinis ateis
tinis auklėjimas, kuris jauni
mą padaro nedorėliais: komu
nistiniai jaunuoliai tampa 
kriminalistais, o jaunuolės 
prostitutėmis. Komunistai 
ateistinį auklėjimą pradeda 
nuo 2 — 3 metų vaikų am
žiaus. Jaunuoliai laikomi se
nais ateistais. 0 religinio auk
lėjimo komunistai neleidžia nė 
nuo 7 metų amžiaus. Kur čia 
skelbiama komunistų lygybė? 

Toliau V. Spurga aiškina, 
kad pasikeitusios mokymo są
lygos keičia ir auklėjimo turi
nį, jo pobūdį. Tarybiniams mo
kytojams keliami nauji, dar 
sudėtingesni auklėjimo darbo 
uždaviniai. Centro komitetas 
birželio (1983 m.) plenume pa
brėžia, kad naujo žmogaus ug
dymas ne tik svarbiausias mū
sų visuomenės tikslas, bet ir 
būtina komunizmo kūrimo są
lyga. Apskritai daugumos mo
kytojų darbu mes esame pa
tenkinti, nes daugelis mokinių 
gerai ir sąžiningai mokosi, o 
mokyklas baigia darbštūs, pa
reigingi, politiškai išsilavinę ir 
idėjiškai brandūs abiturien
tai. 

Komunistai savo klasėje 
(partijoje) turi apie 5 - 6 proc. 
viso krašto gyventojų, o kalba 
viso krašto gyventojų vardu: 
visuomenės, liaudies ir pan. 
Kodėl toks didelis neteisingu
mas komunistų pasaulyje? 
Kaip suprasti — brandūs abi
turientai, jei mokyklas baigia 
60 proc. su prastais pažymiais 
iš elgesio? Lietuvos laisvės lai
kais, manau, nebuvo nė vieno 

Į abituriento su 3 iš elgesio. Dėl 
religinių įsitikinimų niekas 

mokyklose? Ministeris nusis
kundžia, kad dar yra mokyto
jų, kurie nenori dirbti pagal ta
rybinę pedagogiką. Atseit, 
pasaulyje yra dvi pedagogi
kos rūšys: normalioji ir tary
binė arba nenormalioji. Tą ne-
n o r m a l i ą p e d a g o g i k ą 
komunistai ir vartoja jaunimo 
auklėj ūmui. Jei kai kurios ko
munistinės mokytojos nors 
kiek turėtų pedagoginių ypa
tybių, jos klasėse neišdarinėtų 
beždžioniškų triukų: viešo ge
ro mokinio pajuokimo už baž
nyčios lankymą. Laimė, kad 
klasėje yra 60 proc. mokinių, 
kurie lanko bažnyčią. Tada ta 
komunistė mokytoja susi
kompromituoja. Komunistinė
je santvarkoje mokytojams su-
sikompromintuoti leidžiama. 
Tokia yra komunistų pedago
gika. 

V. Spurga kalba apie asme
nybių išugdymą komunistinė
se mokyklose. Komunistai ne
žino, kas yra asmenybė, nes 
jie nepripažįsta dvasinio pa
saulio. Asmenybė yra tas žmo
gus, kuris kilniai vykdo žmo
gaus pašaukimą, suteiktą jo 
dvasinės prigimties. Kokiam 
komunistui gali duoti asme
nybės pavadinimą: Stalinui, 
Berijai, Deržinskiui ar pana
šiems komunistams. Kadaise 
Stalinas buvo vyriausias ko
munistų dievaitis, o vėliau pa
tys komunistų vadai (N. 
Chruščiovas) Staliną pažemi
no į žiauriausią žmogžudį. Ar 
žmogžudys gali būti asmeny
bė? 

V. Spurga sako, kad yra mo
kinių, kurių dvasinis pasaulis 
skurdus. Aiškiai matyti, kad 
kitas jau mokyklos suole auga 
kaip dviveidis, egoistas, karje
ristas. Tas pasakymas labai 
atestuoja patį V. Spurgą. Juk 
ir jis, kaip karjeristas, pasiekė 
švietimo ministerio postą. Tas 
postas jam duoda gerą atlygi
nimą, lengvą ir neatsak: v 

jos įtakos, pedagogams tenka 
kūrybiškiau organizuoti auk
lėjamąjį darbą, o neretai ir kur 
kas didesnę laiko ir jėgų dalį 
skirti netinkamai šeimos auk-
lėjimiems vaikams. Tas rodo, 
kad komunistai lenda ir į šei
mas, kur dar yra išlikę tauti
niai ir religiniai daigai. Pats 
švietimo ministeris pasako, 
kad kartais komunistai moky
tojai daugiau turi rūpintis ko
munizmo skiepijimu, negu 
mokslu. Todėl komunistiniuo
se kraštuose mokslas yra že
mo lygio. 

(Bus daugiau) 

Kas yra tikėjimas? 
„Viešpa t i e s A n g e l a s " 

maldai drauge su šventuoju 
Tėvu vidudienį Šv. Petro aikš
tėje buvo susirinkę apie 35 
tūkstančiai maldininkų iš viso 
pasaulio kraštų. Kreipdamasis 
į maldininkų minią iš savo 
darbo kambario lango. Jonas 
Paulius II kalbėjo apie tikėji
mą. Tikėti niekada nėra leng
va, — pažymėjo popiežius. — 
Visada gali iškilti abejonių, 
nes Jėzaus Krsitaus asmuo ir 
jo paslaptis yra neišsemiama, 
į begalybę vedanti gelmė. Tos 
gelmės akivaizdoje ir Jėzaus 
mokiniai ne kartą likdavo lyg 
apstulbę. Evangelistas Lukas 
sako, kad mokiniai kartais 
nesuprasdavo, ką Jėzus kalbė
jo. Bet tie nesupratimo 
akimirksniai turi vesti į 
ieškojimą, svarstymą, mąsty
mą, į išmintį... 

Kas yra tikėjimas? Tikėti — 
aiškino Šv. Tėvas — tai nereiš
kia pilnai išsemti paslapties 
gelmes. Tai ribotam žmogaus 
protui nėra įmanoma. Tikėti 
visų pirma reiškia pasitikėti 
Dievu, pilnai pasivesti Dievo 
valiai, panašiai kaip pasitikė
jo Marija, kai ji ištarė žodžius: 
„Štai aš Viepaties tarnaitė. 
Teesie man taip, kaip tu 
pasakei". 

TEN GIMĖ, AUGO 
DR. JONAS BASANAVIČIUS 
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gijos bei patrijarkališkos-absoliučios tėvo valdžios „Mylėk žmones ir tėvynę". 
tradicijos. Sekant padavimu, ant aukšto kalno Sausininkų-Lopetkalnio piliakalnis yra netoli 
stovėjęs didelis bokštas. Kunigaikščio vienturtė Ožkabalių, kaimyninio Sausininkų kaimo pievų 

. dievam pažadėta dukrelė buvusi taip maloni, kad ir pakraštyje. Suvaryti baudžiauninkai, kasdami lope-
girių žvėrys praeidavę šalimais jai nieko pikta neda- tomis, nešdami sterblėmis, kepurėmis, lipdami į vis 

| rę . Laimingos dienos baigėsi, kai tėvas sužinojęs, aukštėjantį kalną, pylę ir pylę patį aukščiausią 
kad dievams pažadėtoji Porūtė įsimylėjo jo tarną kalną, kad ponas baudžiauninkų užkeltas į jo viršu-
Rimantą. Užsirūstinęs tėvas dukterį uždaręs ir n ę > galėtų matyti visus savo dvarus ir ten veltui jam 

Sių kalnuotų apylinkių tąsą jau lenkų okupuo- užkeikęs septyneriems metams pilies bokšte, o dirbančius žmones. To meto skriaudžiami baudžiau-
toje srityje J . Basanavičius aprašė vos keliais saki- Rimantą išvijęs. Po šešerių metų kunigaikščio pilį n inka i savo nuoskaudas į dainas sudėjo, kad ir 
niais. „Pietų šonan nuo Ožkabalių laukų pradėjus, užpuolusi svetimo krašto kariuomenė. Vilties vaikų vaikai jų sunkią nedalią bent dainose 
Vižainio, Liubavo, Suvalkų linkui tęsiasi 10-12 nustojusius pilies gynėjus išgelbėjęs su savo kariais paminėtų. Po gero šimto, gal 150 metų vėliau, vieną 
mylių pločio kalnuotas kampas net iki Mozūrijos, ne netikėtai atvykęs Rimantas. Išvaduotojas atrakinęs §įų dainų perdavė iš Sausininkų kaimo kilusi E. 
menkai dar mažais ir dideliais ežerais apklotas ir pilies bokšto kalėjimą ir išvadavęs Porūtę. Bet Mailaitė-Šapikienė. Jos vieną posmelį ir mes čia 
daugiur vietų dar diktomis giriomis (Vištytgiris, užkeikimas dar buvo nepasibaigęs — trenkęs perku- galime pasiskaityti 

nas ir visa pilis nugrimzdusi į žemės gilumas. Porū-
tės ir Rimanto atminimui geri žmonės toj vietoj 
supylę Piliakalnio kalną. 

Ir dabar kai kada ankstyvais rytmečiais auš-

Vidgiris, Ančios ir k.) apžėlęs, upėmis ir upeliais 
išbraižytas ir vietomis labai dailus". 

Nuo Piliakalnių kalno, aplinkinių dominuo-

Pons' su žmogum gale' arti ir papjauti ir pakarti, 
Ir lig' mirštant rykščių duoti ir kaip gyvulį par

duoti. 
jančių kalvų, žaliuojančiais miškais pasipuošusių 
Vidgirių aukštumų atsidengia didžiuliai, akimis tant, galima pastebėti iš tarpkalvių klonių kylan Kitu padavimu piliakalnis buvęs įrengtas kovų 
neaprėpiami, milžiniški, iki 40 kilometrų užmatomi čius, rūkais prisidengusius, aukštumų viršūnėmis su kryžiuočiais laikais sukastas, supilta*.lopetomis^ 
aukštumų, nuokalnių, lygumų, puikių slėnių reto lekiančius Rimanto raitehus, skubančius gelbėti Nuo to gavęs Lopetkalnio vardą. Vienišai stovintį 
gražumo gyvos gamtos peisažai. Atsilankiusį kėlei- pilies bokšte kalinamos Porūtės. Po valandėlės Lopetkalnio kalną nuo aplinkinių gyvenviečių iš 
vį pavergia ne vien gamtovaizdžių nematytas tekančios saulės šilima ūkanas pakelia išbylškusiu pietvakarių užstoja apjuosiančios Sausininkų 

debesėliu ir vizija išnyksta brėkštančio ryto švie- kalvos, iš vakarų - nubanguojančios karalkrėslio 
• aukštumos. Piliakalnis yra gražios ovalinės formos 

Vis naujos žmonių generacijos ateina į Graži*- ir labai gerai išsilaikęs: aukšti, statūs, veja padengti 
kių kalnuotas apylinkes ir kaip paukščių pulkai Šlaitai neturi irimo žymių, o viršūnės aikštė rūpes-
džiaugdamiesi kuriasi žaliuojančių kalvų vienkie- tingų rankų gražiai išlyginta. Senovėje piliakalnis 

_ „ , miuose. Kaip vyšnių sodai nužydi vis naujų žmonių buvęs įrengtas ežere, iš sausumos tik laiveliais, kel-
pastatėliai, švelniais pastelių šešėliais tirpsta pilkė- kartų gyvenimas ir vėlėmis, kaip paukščiai, rudenį tais ir povandeninėmis kulkgrindomis tepneinamas. 
jančioj tolumoj. išvyksta į dausas. Tik nuo to laiko, kai gimė legen- Per šimtmečius upeliūkščių nešamas dumblas n 

Pakilių aukštumų lakios vaizduotes žmonės da, tamsiomis audrojančiomis naktimis, kai ūžau- organinių medžiagų nuosėdos nnkosi dugne, ežeras 
apie Piliakalnių kalną sukūrė vieną gražiausių, jančios vėtros laužo piliakalnio viršūnės medžius, fko, virto pelkėmis, o šios pievomis virto. Mūsų 
turtingiausią legendą. Joje įpinta ir senovės karų pro audrų triukšmą iki šių dienų Piliakalnio kalno laikais jis stovėjo apėmingų pievų pietvakarių pa 
eipzodas, idiliškos meilės motyvas, senosios reli- požemiuose tebegirdimi tie patys tylūs žodžiai: kTaštyje (Bus daugiau) 

gražumas, nemažiau sužavi matomos plačios, erd 
vios platumos, į neužmatomus tolius besitęsiančių 
gamtovaizdžių didybė, kur ir išdidžia bažnyčios, 
praradusios pasididžiavimą, tolumoje jau menku
tės, prigludusios prie žemės, kaip suklupę iškel
tomis rankelėmis žmonių kūdikėliai, kaip vabalėlių 
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BOSTONO ŽINIOS 
ISTORINĖ 

VASARIO 16-JI 

Kaip jau buvo rašyta, 
Massachusetts senate ir atsto
vų rūmuose, atstovo William 

Lietuvos ir kitų okupuotų tau
tų reikalas būtų keliamas 
Jungtinėse Tautose. Trumpą 
žodį tarė Bostono mokyklų ko
miteto narys Joseph Casper, 
miesto tarybos narys James 
Kelly. Veitaitė perskaitė Mass. 

J. Glodis didelėmis pastango- gubernatoriaus ir Bostono 
buvo pravestas įstaty- m i e s t 0 b u r m i 8 t r o proklamaci-mis 

mas. kad Mass. gubernatorius 
kiekvienais metais, (kada 
Mass. valstijoje gal jau nebe
bus nei vieno lietuvio), Vasa
rio 16-ją dieną vis tiek turės 
skelbti Lietuvos nepriklauso
mybės diena. 

Pagal tą naują įstatymą, va
sario 16-tą dieną 10 vai ryte, 
nors ir labai smarkiai lijo, lie
tuviai ne tik iš Bostono, bet 
Worce8terio, Nomoodo ir ki
tur rinkosi prie Mass. State 
House. Lygiai 10 vai. prie šių 
valstijos rūmų Mass. atstovas 
YVilliam J. Glodis iškėlė Lietu
vos vėliavą. Tai ir yra istori
nis įvykis. Tada susirinkusieji 
buvo pakviesti State House vė
liavų salėn. Čia kalbėjo atsto
vas W. J. Glodis apie šią reikš
mingą dieną, prisimindamas, 
kad Lietuva ir kitos pavergtos 
tautos ne tik turi teisę, bet pri
valo būti nepriklausomos. Jis 
perskaitė gubernatoriaus pro
klamaciją. Jam paprašius, gal 
kas nors norėtų tarti žodį, kal
bėjo: Adomavičius ir E. Mei
lus, jr., iš Worcesterio, nes at
stovas Glodis yra iš Worcester. 
Kalbėjo Alto skyr. pirm. Alek
sandras Chaplik, dr. Algirdas 
Budreckis sakė, jog 1922 m. 
Mass. senatas ir atstovai pri
ėmė rezoliuciją, reikalaujan
čią, kad JAV pripažintų Lie
tuvos valstybę, dar porą 
žodžių tarė Elena Vasyliūnie-
nė. 

Po kalbų šiuose rūmuose pir
mą kartą buvo sugiedotas Lie
tuvos himnas. 

Tą pačią dieną 12 vai. vėl 
rinkomės į Bostono rotušę — 
City Hali. Taip smarkiai ly
jant Lietuvos vėliava nebuvo 
keliama lauke ant stiebo, o 
įėjimo didžiojoj salėj žmo
nėms laikant tą vėliavą už 
galų, ji buvo ištiesta. Cia kal
bėjo Bostono miesto burmist
ras Raymond Flynn. Jis per
skaitė savo proklamaciją, 
skelbiančią vasario 16-ją Lie
tuvos nepriklausomybės die
na. Po keletą žodžių tarė kai 
kurie lietuviai. Buvo sugiedoti 
JAV ir Lietuvos himnai. Visi 
dalyviai burmistro Flynn bu
vo pakviesti į jo įstaigą. Čia 
buvo pavaišinti vynu, kalbė
josi su burmistru Flynn ir pra
leido valandėlę laiko. 

Tai ir yra istorinė diena, nes 
pirmą kartą iškėlėm vėliavą 
prie State House, ten skambė
jo Lietuvos himnas, o taip pat 
labai šiltai buvom priimti ir 
Bostono miesto burmistro. To
limesnis Lietuvos nepriklau
somybės šventės minėjimas 

jas, o taip pat latvių sveikini
mą. 

Dienos prelegentas prof. dr. 
Česlovas Masaitis filosofiškai 
kalbėjo apie žmogaus lais
vę. Buvo priimta rezoliucija, 
kuri bus pasiųsta JAV prezi
dentui, valstybės sekretoriui ir 
Mass. kongreso nariams. Bu
vo renkamos aukos. 

Meninę dalį labai gražiai at
liko tautinių šokių šokėjų 
sambūris, vedamas Gedimino 
Ivaškos ir solistas Benediktas 
Povilavičius, akompanuojant 
komp. Jeronimui Kačinskui. 

Sis Lietu vos nepriklauso
mybės šventės minėjimas Bos
tone praėjo labai gražiai. Džiu
gu, kad į programą yra 
įjungiamas jaunimas. Progra
mos vedėja Reda Veitaitė gra
žiai atstovavo mūsų jauni
mui. Ir ateityje reikia stengtis 
įtraukti jaunimą ne tik žiūro
vais, bet ir vadovais. Jauni
mas yra mūsų ateitis. 

Vasario 16-tą Minkų ir 
"Laisvės Varpo" radijo valan
dėlės turėjo specialias tai die
nai pritaikytas programas, 
daugiau angliškai. O vasa
rio 19 d. dar perdavė šios die
nos minėjimus. 

KAZIUKO MUGĖ 

RENGINIAI 

Kovo 10 d. 7:30 vai. vakare 
kredito unijos "Taupa" meti
nis susirinkimas So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos salėje. 
Bus svečias prelegentas Linas 
Kojelis, kuris yra tautybių at
stovas prie Baltųjų Rūmų Wa-
shingtone. Jo paskaita tikrai 
bus įdomi. Valdyba kviečia vi
sus lietuvius atsilankyti. 

Kovo 18 d. Lietuvos vyčių 
komunijos pusryčiai po 10 vai. 
šv. Mišių So. Bostono Šv. Pet
ro parapijos salėje po bažny
čia. Kartu bus ir šv. Kazimie
ro minėjimas. Įėjimas 5 dol. 

Kovo 18 d. 3 vai. p. p. pia
nistės Dalės Sakaites koncer
tas First and Second Church 
salėje Bostone. Rengia Baltų 
draugija. 

Kovo 24 d. "Laisvės Varpo" 
pavasarinis koncertas. Pro
gramą atliks menininkai iš 
Europos: dainininkė Vilija Mo-
zūraitytė, pianistė Raminta 
Lampsatytė-Koliars ir smuiki
ninkas Mykolas Kollars. 

Balandžio 1 d. Minkų radijo 
valandėlės 50 sukakties minė
jimas. Programoje Vitalis Žu
kauskas iš New Yorko ir eilė 

kitų. Gi rugpjūčio 12 d. jų kas
metinė gegužinė. 

Balandžio 8 d. Šv. Petro lie
tuvių parapijos So. Bostone 
sueiga — reunion. 

Balandžio 8 d. Baltų d-jos 
koncertas First and Second 
Church salėje. Programą at
lieka latvių instrumentalistai. 

Gegužės 6 d. Motinos dienos 
minėjimas. Rengia LMF Bos
tono klubas. 

P A D C K A 
LOS ANGELES LIETUVIŲ 

FONDO KOMITETUI 
S. m. sausio 21 d. šv. Kazimiero 

parapijos salėje Los Angeles, Calif. 
įvyko tradicinis Lietuvių Fondo va
jaus banketas. Lietuvių Fondo valdy
bes vardu reiškiame nuoširdžią padė
ką Lietuvių Fondo atstovui ponui Jo
nui Cingai bei visiems komiteto na
riams už paaukotą laiką, įdėtą darbą, 
patirtą nuovargį beruošiant kasmeti
nius vajaus banketus. 

Visi bendrai dirbdami ir įjungdami ki
tus į talką, atsieksime gerų rezultatų. 
Doleris prie dolerio, šimtinė prie šim
tinės Los Angeles apylinkės lietuviai 
prisideda prie Lietuvių Fondo augi
mo. 

Pagarba ir padėka tiems, kurie savo 
dosnumu prisidėjo prie tos dienos pa
sisekimo. 

Dr. Antanas Razma 
L.F. Valdybos Pirmininkas 
Marija Reinienė" 
L.F. Valdybos Pirm. Pavaduotoja 

Gegužės 13 d. vakaras su 
poetu Stasiu Santvarų ir pia
nisto Vytauto Bakšio koncer
tas First and Second Church sa
lėje Bostone. 

PATIKSLINIMAS 

Skelbtas šv. Kazimiero mi
nėjimas Šv. Kryžiaus katedro
je Bostone gegužės 20 d. ne
į v y k s . J i s a t i d e d a m a s 
rudeniui, kad būtų galima ge
riau pasiruošti. Data bus pra
nešta vėliau. Šį minėjimą ren
gia Bostono, VVorcesterio, 
Lawrence, Norwood, Brock-
ton, Lowel ir visų apylinkių 
lietuviai, kuriems vadovauja 
parapijų klebonai. V i sose 
parapijose bus sudaryti spe
cialūs komitetai. Norima, kad 
tas minėjimas būtų didingas ir 
labai gausus dalyvių skaičiu
mi. Tai kartu ir lietuvių repre
zentacija prieš amerikiečius ir 
avasinę vyresnybę. 

ŠV. KAZIMIERO 
M E D A L I S 

Artėja lietuviams ir viso pa
saulio katalikams svarbi su
kaktis: 1984 kovo 4 d. sueina 
500 metų nuo vienintelio lietu
vio šventojo — šv. Kazimiero 
— mirties. 

Ta nepaprastai reta proga 
švento Kazimiero sukakties 
komitetas, įsteigtas Amerikos 
Lietuvių Katalikų federacijos, 
priėmė skulptoriaus Petro 
Vaškio medalio projektą ir jį 
nukalė. Patrauklius bronzi
nius ir sidabrinius medalius, 
įdėtus į plastikines dėžutes, 
galima įsigyti Lietuvių Kata
likų religinėje šalpoje. Bronzi
nio medalio kaina — 10 dol. 
Perkant 10 ar daugiau 25 proc. 
nuolaida. Sidabrinis medalis 
— 45 dol. Jokios nuolaidos si
dabriniams. Persiuntimui pri
dedamas 1 dol. Tai puiki do
v a n a a r t i m i e s i e m s be i 
kitataučiams šv. Kazimiero 
sukaktuviniais metais. 

CLASSIFIED ADS 
M I S C E L L A N E O U S HELP WANTED — VTBAI 

MUM OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC 
l t — 20 — 30% pigiau mokėsite už 
apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
pas mus. 

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

3208*$ W. 96th Street 
xx>ooooooooooooooooooooooo< 

Kalbame, kad mūsų ateitis 
yra mūsų jaunimas. Taip, jis 
yra ateitis. Jeigu nėra prie
auglio, tai tokia tauta turi iš
nykti. Mes džiaugiamės skau-
tų,-čių gretomis. Bostone jų 
tuntai yra gausūs. 

Tradicinę Kaziuko mugę 
šiais metais jie rengia kovo 18 
d. So. Bostono Lietuvių Pilie
čių d-jos salėse. Atidarymas 
įvyks 11:30 vai. ryte. Kaip ir 
kasmet, bus tikra mugė: pie
tūs, užkandžiai ir visokios ge
rybės, kurių galės įsigyti pir
kėjai. Taip pat bus surengtas 
vaidinimėlis. 

Ši graži skautų tradicija į jų 
mugę sutraukia daug lankyto
jų. Kviečiame ir tikimės, kad 
taip bus ir šiais metais, o kad 
šeimininkėms tą dieną nerei
kėtų gaminti pietų namuose, 
visi galės pavalgyti mugėje. 
Tik neužmirškime datos — ko- •••••••••••••••«••••»••••-•••---•»•••-. 
vo 18 d. Ateikime ir pabuvoki miiiiiimimimilimilllllllllllllllllimilll 
me su gražiu 3aunimu. ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

D A U G I A U ? 
PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 

AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE 
NUO H M na 11.000 

SV. KAZIMIERO 500 METŲ 
JUBILIEJINIS MEDALIS 

Skulptoriaus P. Vaikio projektas, Franklin Mint nukal
tas. 44 mm pločio sidabrinis $45. Bronzinis $10. Persiuntimas 
$1. už medalį- Užsisakantiems bronzinių 10 ar daugiau vienu 
antrašu — 25% nuolaida. 

Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa 
351 Highland Blvd., Brooklyn, N Y 11207 

Tel. 212-647-2434 

M O V I N G 
ŠERĖNAS parimusio baldus ir kitus 
daiktus. Ir ii toli inksto leidimai ir 
pilna apdraudą. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

TeL — WA 5-8068 

Mature individual needed to 
work in North Side game room. 
Mušt speak English. Phone for 
interview 9 to 5. Tel. ±77-9633 

R E A L E S T A T E 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR D2IOVTNIMO 
MASINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis i Hermaną DečkJ 

TeL 585-6824 po S vai. vakaro 
Kalbėti lietuviškai 

KASA LIETUVIU FEDERALINĖ KREDITO UNIJA 
AKTYVAI 20,000,000 dolerių 

KASOS VALANDOS: 

MARQUETTE PARKE Pirmad. 
2422 W. Marquette Rd. iki penkt. 
Chicago, IL 60529 10—6 
Tel. 737-2110 §ešt. 10—2 

CICERO 
1445 So 50th Ave. Antr. 3—6 
Cicero. IL 6065C Ketv. 3 - 6 
Tel. 656-2201 §ešt. 1 0 - 1 2 

KIEKVIENA SĄSKAITA IK I 
FEDERALINĖS VALDŽIOS. 

MOKA: 

9% už taupomąsias sąskaitas 
Už 90 dienų. 6 mėn., 1 metg, 
3 metg indėlius: 
10% nuo $500.00 iki $19.-
500.00 
10.5% nuo $20.000.00 iki 
$100.000.00 
11% virš $100.000.00 
11% IRA * 

SKOLINA: tik savo nariams 
žemesniais nuošimčiais ir 
geresnėmis sąlygomis negu 
bankai ar kitos finansinės in-
stituci jos. 

$100,000.00 APDRAUSTA 
•-• 

L I E T U V O S 
I S T O R I J A 

Red. A. ŠAPOKA 

uiiiiHiniiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiMiiiiiiiiimiiiiiiiniiiiiniinmim»i»nim«»»2 
JAY D R U G S V A I S T I N Ė į 
2759 W. 71st St., Chicago, UI. 60629 | 

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 1 

Švietimo Ministerijos kny-
vyko vasario 19 dieną. 10:15 gu l e id imo komis i jos leidi-
vai. ryto Šv. Petro lietuvių pa- K 1936* m . 
rapijos bažnyčioje So. Bosto- ' 
ne buvo atnašaujamos šv. Mi- Perspausdinta. Kieti vir-
šios už Lietuvą. Kun. Albertas J d j a į 6 8 8 psl. Kaina SU 
Kontautas pasakė labai tin- . . <M o rn 
karną dienai pamokslą. Visa pers iunt imu S 1 8 . 5 0 . 
eilė organizacijų dalyvavo su Užsakymus siųsti: 

I 
r Chrysler LeBaron MedallionJ 
-•«. t •• ,2-dr Coupe ^„.._> 

ML2EKAS MOTOR SAUS 
CHRYSLER • LeBARON 
PLYMOLTH • K CARS 

"U ffU LIKE US" 

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY 
SALDUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

| D. KUHLMAN, RS., Registruotas vaistininkas 

E Atdara šiokiadieniais nuo 9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro. s 
= Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro. = 

^imiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir 

Under New Management 
vėliavomis. Reikia paminėti ir 
pasidžiaugti, kad gausiausiai 
organizuotai ir su vėliava da
lyvavo Lietuvos vyčiai. 

2-rą vai. p. p. minėjimas vy
ko So. Bostono Lietuvių Pilie
čių d-jos salėje. Minėjimą pra
d ė j o A l t o s k y r . p i rm. 
Aleksandras Chaplik. Buvo 
įneštos vėliavos, sugiedoti 
JAV ir Lietuvos himnai, at-

4030 ARCHER — 847-1515 
DRAUGAS", 1(5^5 W. 63rd St., iiiifiiliiimiiiiiiimiltlllllllllllllllllllimil 

Chicago, m. 60629 miiHiiimiHiHiiiminiiniiniiiiiiiiiiiiim 

RADIJO PROGRAMA 
Saaiausia Lietuvių Radijo programa 

Naujo] Anglijo] 

asessggeaMS sssaai 

tiiiittiiiMUftiiitiiitniiMiiiiiiiimiiimiiiii 

L I E T U V O S 
ATSIMINIMAI 

m^ Ramunes 
&*. Restaurant 

! 2547 W. 69th St 925-55881 
HOURS: MON. - SAT. 6 A.M. -10 P.M. 

SUN. TIL 8 P.M. 
Radijo programos sekmadieniais, va
dovaujamos Stepono J. ir Valentinos 
Minkų, perduodamos nuo 8.-00 iki 8:45 
vai ryto per radijo stoti WLYN 1380 
bangas AM, toj pačioj stoty. Radijo 
programų popiet nuo 4:30 iki 5:00 vai. 
popiet jau nebėra. 

Perduodama vėliausių pasaulinių ži-

Radijo valanda jau 40 metų tarnauja 
sistojimu ir susikaupimo mi- Ne* J«rsey. New York ir Connecti-
nute pagerbti žuvę už Lietu- °* lietuviams! 
v o s laisvęu I n v o k a c i j ą Ras penktadienį iš WEVD Stoties 
sukalbėjo kun. A. Kontautas. New Yorke nuo 10 iki H vai vakaro. 
Visai minėjimo programai va- 97.9 meg. FM. Taippat klausykitės 
dovauti buvo pakviesta Reda "Muaic <rf Lithuania" programos kas mų santrauka ir komentarai, murika, 
V e i t a i t ė . K o n g r e s m a n a s «knadienį. nuo 2:05 iki 3:00 vai. po- dainos ir Magdutes pasaka. Sią pro-
Moakley gražiai atsiliepė apie p i e t* i š s < t t m Hal1 ttuv«r»tat° «o- gramą veda Steponas ir Valentina 
lietuvius. Linkėjo greitai su- :ies' 8 9 5 m ( W S O U> *»»!?>• *»*> " O - l * kreip* 1 Bsl-
laukti I Jetuvai laisvės. Reda Direkt. Dr. JOKŪBAS STUKAS 
Veitaitė perskaitė kongresma- R 234 Sunlit Drive 
no Brian Donnelly laišką. YVatchung, N.J. 07000 
Kaip žinome, kongresmanas 
Donnelly daug dirbo kongre
se, kol pravedė rezoliuciją, kad t IIHHIIIIIIHMmilM 

"Comptate New Menu" 
Lithuanian & American 

HomeCooking 
SeeOurNe* 

low, Low Prices 

"Friday Special' 
Ali The Perch You 

• CanEat 

[50 

TVL — (201) 753-5636 

tie Florists-gelių bei dovanų krautu
vę, 502 £. Broadway, So. Boston, MA 
02127. Tetof. 266-0489. Ten pat gau
namas dienraštis "Draugas'' ir rasite 
taipgi dideli pasirinkimą lietuviškų 
•mygu. 
N>HIIIMI<H(fHi!l!"HtU!.'!IHHtmHIHIII"> 

Banquet fadlities up to 60 persons 

Complete 
Breakfast, 
Lunch or 

Dinner 
LIMiT ONE COUPON PCR PERSON EXPIRES 3-7-84 

x>oooooooooooooooooooooooo< 

TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

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

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

K I L I M A I 
Lietuvių prekyba 

3304 W. 63 S t — TeL 778-9064 

2-jų butų naujesnis mūr. 
5 kamb. 1-me aukšte, 4 kamb. 2-me 
aukšte. Marųuette Parko apyl. Prašo
ma 61,000 dol. Skambint (angliškai) 
7 7 8 - 4 5 7 9 . 

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PKE. — 
GERIAUSIA VIETA LIETUVIAMS. 

9 butų mūrinis. Labai geros pajamos. 
Didelis butas savininkui. Geras inves
tavimas. 
3-jų butų mūrinis. Garažas. Nebran
gus. 

Didelis graliai {rengtas bungalo. 
ku didelei Seimai. 

Pui-

SSBSKSSS3SBSSBR SSBS36SSBSBS 

Įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandelių. 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
2601 W. 69 CU Chicago, IL 60629 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
TeL 925-2737 

Vytautas Valentinas 

A. VILIMAS 
MOVING 

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 376-1882 arta 376-5996 
• M M M M I M M > M » « > 

>ooooooooooooooooooooooooo< 
MASTER PLUMBING 

Llcensed, Bonded, Insured 
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos piyte-
tes. Karšto vandens tankai. Flood 
control. Užsikimšę vamzdžiai išvalo
mi elektra. Palikite pavardę ir telefo
ną — lietuviškai. 
SERAFINAS — TeL 636-2960 

>oooooooooooooooooooooooo« 

SIMAITIS BEALTY 
Insurance — Income Tax 

2951 VV. 6Srd Street 
TeL 436-7878 

ATDARI APŽIŪRĖJIMUI 
šekmad. nuo 1 iki 4 popiet 

5055 S. Knox — Naujas 3-jų butų 
3614 W. 84 St. — 3-jų mieg. mūrinis 
5531 S. Troy Street — Tik $44,900 
5813 S. Chribtiana — 8 kamt. mūrinis 

TIK 128,900 
4 miegami. Moderni virtuve ir vonia. 
Pilnas rūsys. 2 maš. garažas. Tik 1,500 
dol. įmokėti, turinčiam gerą kreditą, 
ir mokėtis $295 dol. j mėn. Gražus na
mas. No. 695. Skambinkit dabar. 
No. 811 — 2-jų butų. 55 ir Pulaski. 
3 miegami ir 1V4 vonios 1-me ir 2-me 
aukšte. Biznio patalpa rūsy, tinka gro
žio salionui ar kitam bizniui. Atskiri 
apšildymai karštu vandeniu. Peč. ir 
šaldytuvas. Paskubėkite. 
No. 809 — Vieta mamai. iy2 aukšto 
mūrinis. 20 m senumo. 3 miegami, 
1 l/i vonios pirmam aukšte, 3-jų kamb. 
butas viršuj. Archer ir Oak Park Ave. 
Skambinkite dabar. 

No. 814 — Archer ir Kenneth — Nau
jas 3-jų butų. 

No. 818 — Archer ir Laramle — Nau
jas 3-jų butų. 

• 

O'BRTEN FAMILY REALTY ~ 
TEL — 464-7100 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūilų grinda 
B U B N Y S 

TeL — B E 7-5168 

iiiiiiimiiiiiimitiiifiiuiiiiiSKiUiiiiiiftiu 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 

Narna pirkimas — Pardavimas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimas 

BELL REALTY 
J. BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzie Ave. — 778-2233 
• l l l l l l l l l l l l l l l l i l n m u » . . . . , . , . t . i » M m m < „ 

... 
r. 

oocooooooooooooooooooooooo-
M. A. Š I M K U S 

INCOME TAX SERVICE 
NOTARY PUBLIC 

4259 S. Map!ewood — Tel. 254-7450 
Taip pat daromi Vertimai, Giminių 
iškvietimai, pildomi Pilietybes prašy
mai ir kitokie blankai. 
oooooooooooooooooooooooooo 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

NEDAS, 4089 Archer Avenue 
Chicago, IL 60632. Tel. 927-5980 

Į S I G Y K I T E D A B A R ~ 

• 

Kelias j altoriaus garbę 
J. VAIŠNORA, MIC 

Ark. Jurgio Matulaičio beati
fikacijos bylos apžvalga. Gene
ralines Postuliacijos leidinys 
1969 m. 

Kaina su persiuntimu $1.00. 

Gaunama DRAUGE-

DR. W. STOROST 
VYDONAS 

SIEBEN HUNDERT JAHRE 
DEUTSCH - LITAUSCHER 

BEZIEHUNGEN 
Vokiečių • Lietuvių Santykiai Per 

Septynis Šimtmečius 
Knygos pirmoji laida buvo išleista 

1932 m. Tilžėje, o 1934 m. visa laida 
sunaikinta nacių isakymu. Niekas na- '•" 
galėjo geriau nušviesti mūsų brolių 
prūsų gyvenimo, kaip jos autorius 
Dr. Vydūnas. Tam tikslui yra išleista 
antroji knygos laida, kuri privalo būt 
paskleista plariai po pasaulj. 

Knygą išleido Akademinės Skauti-
jos Leidykla-Vydūr.o Jaunimo Fondas. '! 
(Vokiečių kalbo:e). Knyga turi 502 
psl., daug spalvotų iliustracijų, du " 
žemSlapiai. 

Kaina su persiuntimu $15 JO 
Užsakyrr.us siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 83rd St 
Chicago, IL 60629 

Apsirpoks skelbtis dien. DPAUOE. 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis, gi skelbimų kai* 
nos yra visiems prieinamo*. 



• 

LIETUVIU FONDO DERLINGI 
METAI 

DBAUGAS, trečiadienis, 1984 m. vasario mėn. 29 d. 

1983 Aušros metai Lietuvių kas nuo jos priklauso. Didelių 
Fondui buvo našūs ir derlingi, i staigmenų nelaukiama. LF fi-
Naujų įnašų įplaukė 304,000 
dol. (iš jų palikimai sudaro 
104,000 dol.). Bruto pajamų tu
rėtą 250,000 dol. Paskirstyta 
lietuvybės reikalams 160,000 
dol. Naujų narių įstojo 113. 
Tai patys geriausi L. Fondo 
metai nuo jo įsisteigimo, iš
skyrus 1980 m., kada pagr. 
kapitalo gauta didesnė suma 
(376,000 dol.). 

šiais duomenimis pasi
džiaugė tarybos pirm. Stasys 
Baras, atidaręs LF tarybos 
posėdį, š.m. kovo 11 d. LF būs
tinėje, Chicagoje. Jo pareiški
mu, 1984 šv. Kazimiero metai 
turėtų būti dar sėkmingesni ir 
užraukti trečią milijoną, o lie
tuvybės reikalams paskirstyti 
bent 180,000 dol. 

Posėdyje dalyvavo 15 tary
bos narių iš 18 esamų. Tai pa
kankamai didelis nuošimtis, 
sąžiningai atliekančių sava
noriškai prisiimtas pareigas. 
Kadenciją baigiantis valdy
bos pirm. Viktoras Naudžius 
informavo apie pasiruošimą i 
narių metiniam suvažiavi- j 
mui, kuris įvyks š.m. kovo 24 | 
d. Jaunimo centre, Chicagoje. 
Lietuvių Fondo leidinys bai
giamas spausdinti ir suvažia
vimui tikimasi turėti. Progra
mos: į. kompiuterį baigiamos 
įvesti ir jau dabar žymiai pa
lengvina atskaitomybės dar-
bą. 

Finansų komisijos pirm. Po
vilas Kilius nušvietė bendrą 
ekonominę padėtį ir artimiau
sios ateities investavimų gali
mybes. JAV ekonomika yra 
surišta su politiniais įvykiais, 
ypač tai jaučiama prezidento 
rinkiminiais metais. Biudžeto 
deficitai ir artėjantieji rin
kimai ..bei kiti įvykiai įneša i 
vertybinių popierių biržą ner
vingumo ir nepastovumo. Di
deli biudžetiniai deficitai gali 
atsiliepti į dabartinę pusiaus
vyrą ir palūkanos už įvairių 
rūšių indėlius gali truputį kil
ti, o akcijos kristi, kas jau ir 
dabar vyksta. Rinkiminiais 
metais vyriausybė bandys 
ekonominę padėtį išlaikyti da
bartiniame lygyje, bet ne vis-

Nauja valdyba 
L. Fondo taryba patvirtino 

pirmininko dr. Antano Raz-
- . . .. mos pristatytą šios sudėties 

skirstymo komisijos vaidybą: pirmininkas — dr. 
dr. Antanas Razma Antanas Razma, pirmininko 

nansinis stovis yra geras ir 
pajamos pastovios. 

Pelno 
pirm 
pasidžiaugė, kad praėjusiais " " " ^ ~ ?«"»«. P?f™™n«« \įaXatviS priėmus, dar turės pa-
L t Q i 0 iu L*JZLIiZZZr Pavaduotoja - Manja Remie- | £ ; w ^ TA v I R I ™ , » „ *-~-

bas ir stengėsi jas pravesti, 
įstatų svarstymas užtruko ke
turias valandas ir visus daly
vius labai išvargino. Priimtas 
įstatų projektas, kalbą peržiū
rėjus, bus pateiktas priimti vi
suotiniam narių suvažiavi 
mui, vykstančiam 1984 m. 
kovo 24 d. Jaunimo centre, 
Chicagoje. Lietuvių Fondo 
metiniam narių suvažiavimui 

i M O Š Ų K O L O N I J O S E 

metais lit. švietimas, kultūra, n ė vicepirmininkas - dr. Jo-
launimas ir kiti Uetuviška rei- n a g Rakauskas, sekretorė-rei-
kalai paremti rekorcnne 160,- k a l ų v e d ė j a _ A l ė 
000 dol. suma. Kiekvie-| S t e ^ ^ ud^ū^ _ 
no paaukoto dolerio palūkanos ^ Barzdukas ir nariai -
grįžta lietuviškai visuomenei 0 f e ] i j a Bax6}iėtytėt R a t a J u S . 
Pagal naujas taisykles prašy- k Į e n ė Antanaa Juodvalkis ir 
mai paramai gauti įteikiami ^ p^^^ Gintaras Razma, 
kiekvienenais metais iki ba- K a i p m a t o m e > į valdybą yra 

i £ ? ° J"- v ^ u : •• jungti nauji-jauni veidai, ti-
Išklausyti ir kitų komisijų ^ ^ per j u o g 4 ^ ^ p r i-

pranešimai bei planai. M. traukti jaUnimo į Lietuvių 
Remienė lankėsi Los Angeles F o n d o 6aaįbll vykdymą. Au-
ir dalyvavo L. Fondo vajaus g a n t L. Fondo kapitalui ir pa-pokylyje. Pokylis praėjo gro jamoms, svarbu, kad ateityje 
žiai, dalyvavo daug žmonių ir į ^ kam°p7rimti j , a d m in i s -
gauta naujų mašų. Rengėjai truoti Lietuvių Fondą 
džiaugėsi L. Fondo atstove ir 
perduotais sveikinimais. 

Knyga 
Pranas Domšaitis 

: 

Taryba labai šiltai sutiko 
naująją valdybą, tarybos 
pirm. Stasys Baras pasvei
kino ir palinkėjo sėkmingo ir 
nuoširdaus bendradarbia
vimo. 

{statų keitimas 
Dabartiniai Lietuvių Fondo 

Maloniai visus nuteikė Lie
tuvių dailiojo meno instituto 
tarybos ir valdybos pirm. dr. 
G. Baluko pranešimas apie Pr. 
Domšaičio dailės darbų su
tvarkymą ir pasiruošimą daly- įstatai veikia nuo jo įsteigimo 

— 1962 m. vasario 4 d. su ma
žais pakeitimais ir papildy
mais, padarytais 1967 h* 1975 
metais. Gyvenimas šuoliais le
kia pirmyn, atnešdamas nau
jų reikalavimų ir sukurdamas 
naujas aplinkybes. Pastaruo
ju metu vis dažniau ir daž
niau buvo susiduriama su gy
venimo realybe ir tarybos 
noru įstatus pritaikyti esa
moms sąlygoms. Sudarytoji 
įstatams keisti komisija: dr. 
Jonas Valaitis (pirm.) dr. 
Gediminas Balukas, Stasys 
Baras, Vytautas Kamantas ir 
dr. Antanas Razma paruošė 
naują įstatų projektą ir iš 
anksto išsiuntinėjo visiems 
tarybos nariams susipažinti. 

vauti tarptautinėje parodoje 
LDM institutui finansuojant, 
perspausdinta autorės Elsa 
Verloren Van Themaat kny-
ga-albumas "Pranas Domšai
tis". »Šioje knygoje surinktos 
žinios apie Pr. Domšaičio gy
venimą, kūrybą, ruoštas paro
das ir t.t. Leidinyje yra nema-

' žai spalvotų reprodukcijų. 
Knyga labai pasitarnaus kaip 
nepakeičiama informacija 
apie Pr. Domšaičio kūrybą, 
ruošiant parodas ar skver
biantis į didžiąsias meno ga
lerijas. Instituto pirm. dr. G. 
Balukas visiems LF tarybos ir 
valdybos nariams įteikė po 
knygą. 

Kaip žinome, LDM institu
tas, nors yra savarankiška or- įstatų keitimą referavo pirm. 
ganizacija, bet surišta su L. dr- Jonas Valaitis. Buvo 
Fondu įstatuose numatytais svarstomas ir priimamas kaek-
ryšiai8. L. Fondo taryba siun- vienas paragrafas atskirai, 
čia du trečdalius savo narių į N o r e didel i ir esminių pakei 
LDM instituto tarybą ir tokiu timų įstatuose nėra, bet tary-
būdu palaiko tarpusavį ryšį. bos nariai turėjo savo pasta-

tvirtinti JAV LB krašto tary 
ba,ir tik tada įsigalios. 

Tarybos pirm. St. Barui pa
siūlius, patvirtintos šios komi
sijos: garbės — pirm. dr. a. 
Razma, įstatų dr, J. Valaitis, 
finansų P. Kilius, pelno 
skirstymo — deleguoti na
riai: dr. G. Balukas. V. Nau
džius ir M. Remienė antr. dr. 
J. Račkauskas), palikimų — 
dr. K. Ambrazaitis, narių 
verbavimo — M. Lenkaus
kienė, informacijos — A. 
Juodvalkis, vajų — M. Remie
nė. 

I LDM instituto tarybą dėle 
guoti LF pirmininkai — St. 
Baras ir dr. A. Razma. 

Priimtos 1983 metų apys
kaitos ir 1984 m. sąmata. 

Užsklandai 
Šis L. Fondo tarybos posė

dis, užtrukęs be pertraukos 6 
valandas, buvo ilgiausias vi
soje L. Fondo tarybos veik
loje. Visi lengviau atsikvėpė, 
kai įstatų paskutinis paragra
fas, sukėlęs daugiausiai dis
kusijų, buvo priimtas. Naujie
ji valdybos nariai kantriai 
išklausė tarybos narių gin
čus ir galėjo pajusti vyrau
jančias nuotaikas. LF tarybo
je visų nuomonės išklausomos, 
o sprendimai daromi balsų 
dauguma. Klysta tie. kurie 
mano, kad vyrauja viena gru
pė. Tos pačios grupės tarybos 
nariai dažnai turi savo nuo
monę ir sprendimus daro pa
gal savo sąžinę, žiūrėdami Lie-: 

tuvių Fondo interesų. 
1984.1.1 d. buvo 5316 narių, 

kurie sudėjo 2,682,000 dol. pa
grindinio kapitalo. Pajamos 
pasiekė 1,765,000 dol., parėmė 
lietuvišką veiklą 1,191,600 
dol., palikimai sudaro 754,000 
dol. 

Norwoodt Mass. 
MINĖJO 

ŠV. KAZIMIERO 
SUKAKTI 

Šv. Kazimiero 500 metų mir 
ties sukaktis Šv. Jurgio para
pijoj Nonvoode, Mass., pradė
ta minėti praeitų metų kovo 4 
d. Tą dieną buvo šventa valan
da, pagerbiant Lietuvos pat
roną 8v. Kazimierą. Metų bė-j 
gyje šv. Kazimiero vardas! 
kartu su parapijos patronu bu-j 
vo minimas šv. Mišių kanone. 

Lapkričio nėnesį Lietuvos 
Vyčių Norwoodo kuopa suren
gė šv. Kazimiero garbei kon
certą, kuriame programą atli
ko solistas R Kazys Jakutis iš 
New Yorko. 

Šiais metais kovo 4 d. vy
čiai organizuoja autobusą į 
Hartford, Conn., katedrą. Čia 
bus atnašaujamos šv. Mišios! 
šv. Kazimiero garbei. Šuva-1 
žiuos lietuviai iš visos Naujo- į 
šios Anglijos. 

Kovo 11d. Norwoode vyčiai j 
rengia šv. Komunijos pusry- j 
čius po lietuviškų Mišių. šv. Į 
Kazimiero 500 metų mirties 
sukakties minėjimas baigia- į 
mas balandžio 8 d. sekmadie- • 
nį, 2:30 p.p. bažnytiniu kon- , 
certu. Koncertą atliks kun. į 
Vincas Valkavičius, smuikas 
ir balsu, ir artistė Ellen Ru-
bin. Jie atliks: Bach, Handel, 
Grieg, Schubert, Massenet ir 
Gounod kūrinius, o taip pat! 
keletą lietuviškų giesmių. Kon
certo pelnas skiriamas naujų 
vargonų fondui. 

Nonvoodo lietuviai Lietu
vos nepriklausomybės šven
tės minėjimą atliko vasario 12 
d. Po lietuviškų Mišių daly
viai susirinko į Fundatorių sa
lę, kur išklausė dr. Algirdo 
Budreckio įdomios paskaitos 

v.&ų reikalų komitetui. Atei
nančiais metais rinkliava bū
s i a n t i k i t a i l i e t u v i ų 

apie milžinišką darbą, atsta- Į organizacijai, dirbančiai Lie-
tant Lietuvą, ir apie kultūrinę J vos labui. 
pažangą, kokia buvo pasiekta j Atsikėlus į Norwoodą kum-
tuo trumpu laisvės laikotarpiu gui Vincui Valkavičiai, para 

Rengėjai vyčiai su parapie 
čių pagalba surinko 245 dol., 
kurie bus pasiųsti Vyčių iietu 

pija atgijo, nee klebonas rūpi 
naši lietuviškais reikalais. 

Korespondentas 

Brangiai motinai 

A. f A. ONAI PRUNSKIENEI mirus, 
dukras dr. ONYTĘ GARŪNIENE, ANELTUKE PRUNS-
KYTĘ, sūnus kun. JUOZĄ ir JONĄ PRUNSKIUS, mar
čią dr. ALBINĄ PRUNSKIENĘ jų SEIMAS, visus GI
MINES ir ARTIMUOSIUS nuoširdžiai užjaučiame. 

RAZMŲ SEIMĄ 

Mylimai sesutei Lietuvoje 
m i r u s , 

giliai užjaučiame 
IZABELC OKS1ENC 
ir jos vyrą LEONĄ 

ir kartu liūdime. 
0. MACĖNIBNĖ 
8. BRAZAUSKIENE 
L. REIVYDAS 
D. KASKELIENĖ 

Visi statykime Lietuvių Fon
dą, kuris gaunamomis paja
momis remia lietuvių švieti
mą, kultūrą, mokslą, meną ir 
jaunimą. 

A. Juodvalkis 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GFRALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-<>85^ 

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

.. SARAJEVE —\ 
OLIMPINIAME 

MIESTE 1 
STASĖ SEMĖNIENĖ | 

Skriejant moderniškai įreng- ir mūsų poetas Adomas Mie
tais Jugoslavijos keliais, mo- kevičius, būdamas toli nuo sa-
derniškiausiais turistų auto- vo tėviškės, ilgesingai atsimi-
busais, gali pamatyti ir nė Sarajevą, jo vandenis, 
arkliais traukiamų vežimų, žalumynus ir kalnus, supan-
Tačiau vieną "stebuklą" pa- čius jį. 
stebėjome, ką tikriausiai dau- "Joks kitas panašus mies-
gelis gal pirmą kartą gyveni- tas dar nebuvo sukurtas. Tai 
me išvydome. Palikę žavingąjį yra grožio dėmelė žemės vei-
istorinį ir saulėčiausią seną de, serai (kiemas, aikštė) tarp 
Jugoslavijos miestą Mostar ir šaltinių ir sodų, vienintelis 
besiartinant prie Sarajevo ke- toks pasauly. Legendarinis 
lyje pamatėme pakinkytą... "gyvenimo šulinys" turėjo iS-
mešką. Taip, tikrą rudą mes- tekėti iš Sarajevo šaltinių: 
ką. Ji traukė vežimą, kuria- skaidrus, tekantis vanduo, pa 
me, atrodė, sukrautas visas bėgantis nuo saulės spindu-
žmogaus turtas, o tos mantos lių, sūkuringai verpetuojąs 
savininkai panešėjo į čigonus, tarp medžių pavėsių tame pa-

— Žiūrėkit, žiūrėkit, jugosla- j šaulio rožių sode... aukštieji 
vai pasikinkė Ivaną — šaipėsi j kalnai, kurie supa Sarajevą, 

Sovietai nemė- apkabina dangų ir su savo 

Tik 7-ame šimt. čia įsikūrė sla
vai, kurie priklausė heretiškai 
krikščionių sektai — bogo-
milams. 

Šiandien apie 60 nuošimčių 
Sarajevo gyventojų yra musul
monai. Tačiau čia yra toks re
liginis įvairumas, kad vienu 
trumpu maršrutu mūsų įdomi 
gidė aprodė svarbiausią meče
tę, istoriškiausią ortodoksų1 

cerkvę, katalikų katedrą ir se
nąją sinagogą (dabar žydų 
muziejus). Apie pusantro tūks
tančio žydų dar liko Sarajave. 
Muziejuje paminėjimo knygo
je surašyti vardai dvylikos 
tūkstančių iš šios vietovės žy
dų, kurie buvo eksterminuoti 
nacių per II pasaulinį karą. 

Kartu su daugybe minaretų 
besiįdomaujanti akis pagaus 
Sarajeve jaunimo perteklių, 
zujantį siauromis gatvelėmis 
senajame mieste. Jei Rio de 
Janeiro skaitosi jaunųjų mies
tu, tai čia tų jaunuolių, kaip bi
čių spiečių, teko pastebėti dau
giau, negu Brazilijoje, kur sa
koma 90 nuošimčių yra jaunų I 

Brangiai motinai 

A f A. ONAI PRUNSKIENEI mirus, 
dukroms dr. O. GARŪNIENEI su šeima, ANELEI 
FRUNSKYTEI, sūnums kun. J. PRUNSKIUI ir J. 
PRUNSKIUI su šeima ir kitiems giminėms gilią užuo
jautą reiškia 

ELENA REPŠIENĖ 
ALĖ ir ADOLFAS RVIBIAI 
VITALIJA ir ALVYDAS VASAICIAI 

P E T K U S 
MAROLTI l F FUNERAL HOML 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 VVest 71 St., Chicago — 476-2345 
1410 So. 50th Av., Cicero — 863-2108 

Mylimai Motinai, Sibiro kankinei, 

A f A. ONAI PRUNSKIENEI mirus, 
jos dukras dr. ONĄ GARCNIENE, žentą dr. ALBINĄ 

ir jų SEIMĄ, ANELĘ PRUNSKYTE, sūnus kun. JUO
ZĄ ir JONĄ giliai užjaučia 

KAZYS IR STASĖ RISKAI 
IR SEIMĄ 

amerikiečiai. 
giami. Nesistebėčiau, nes čia sniegu dengtom ir ūkanotom žmonių. Pasirodo, po II 
aiškiai nekenčiami rusai. Be- viršūnėm atrodo kaip garbin- pasaul. karo Sarajevas virto 

gi baltaplaukiai vyresnieji 
... .Neįmanoma išskaičiuoti Sio 
pavyzdingo miesto grožybes ir 
paminėti visus jo stebuklus..." 

Jei iškalbiam poetui pritrū 
ko žodžių, kaipgi menka laik- ' 

veik kiekvienas sutiktas gim
nazistas gatvėje kalba vokiš
kai ir grabalioja angliškai. 

— Tik neSnekinkit rusiškai, 
geriau vokiškai, — ne vienas 
tuoj perspėja ir rodo savo tik
tą pasipiktinimą sovietais. 
Taip ir neįsigilinau kodėl, nes 
ir nuo vokiečių visas kraštas 
gerokai nukentėjo. 

Kaip toji rudoji meSka tarp 
moder,..Skiau8ių XX Simt. au-
tomaSnų, taip ir pats Saraje
vas yra keistas ir kažkuo ypa
tingas. 

Gal geriausiai Sarajevą api
būdino Sarajevo poetas Mu-
hammad Merkesia (1599-1634) 1 
savo knygoje "Jewarhiru 

universitetų ir techniškų mo
kyklų miestu. Apskaičiuoja
ma, kad 150,000 mokinių ir 
studentų čia siekia mokslo. 

Geriausias laikas pastebėti 
jaunimo mase yra pavakarė-

raštininkė gali pretenduoti nu- ;o w 4 w . „*_J "*_• J". 
pieSti tikrą miesto portretą.' ,ant' *""' a t r o d ° ' ****>«•» * 
Kukli turistė gali tik pamėgin
ti bent keliais brūkšniais duo
ti apytikrį vaizdą. 

Austrai perėmė Sarajevą ir 
visą likusią Bosnią 1878 m. iš 
turkų, miesto nugalėtojų 1435 
m. Prieš tai Sis plotas Balka 

siveža į gatvę, kuri virsta pro
menada arba, susėdę lauko 
kavinėse, dalinasi žiniomis bei 
paskutiniais gandais ar, po 
puliariai tariant "pletkavoja" 
Didžiausia ir triukšmingiau
sia tokia jaunuolių pamėgta 
kavinė užėmė visą aikšte tuoi 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a J 

STEPONAS C. LACK ir SCNŪS 
LACKAWICZ 

Laidotuvių direktoriai 
2424 VVest 69th Street — Tel. RE 7-1213 
11028 Southvvest H\w., Palos Hills. Illinois 

Tel. — 974-4410 

nų pusiasaly buvo įkurdintas | u ž m U 8 ų viešbučio „Europa", 
ilgriečių pirmame tūkstant- a p v e g t a likusiais menkais; 
mėty prieš Kristų, nugalėtas griuvėsiais senoviškos karą 
v*lia« romėnų, kurie pastatė v a n ų j^g^, ift t ų karingųjų 

menakib" ("Nuopelnų bran- ^avo įgulą netoliese Šilto mine dienų nepamirštamos Otoma I 
genybės"). lis panaftiai, kaip raliruo šaltinio kurorte Ilidža m , 0kupacijos. 

JONAS PU ZIN A8 

RINKTINIAI RASTAI I 
PROISTORJfc 

"Šiam leidiniui J. Putino raštui atrinkti talkino dr. 
Marija Gimbutienė, dar Lietuvoje pas jį baigusi probtorę 
ir gerai susipažinusi mx jo paskelbtaisiais darbais" — taip 
rašo Antanas Mažiulis knygos pradžioje, šį leidinį sudaro 
dvi dalys: Lietuvoje išleisti darbai ir Svetur išleisti dar
bai 684 psL 

R I N K T I N I A I R A S T A I II 
KULTCROS IR POLITIKOS ISTORIJA 

Leidinys suskirstytas i tris skyrius: Miestų istorija, 
Kultūros istorija ir Politikos istorija. 750 psl. 

Abu tomus spaudai paruošė Antanas Mažiulis. Knygos 
didelio formato, daug iliustracijų, kieti viršeliai Išleido Li 
tuanistikos Instituto leidykla 1983 Kaina su persiuntimu 
uft du tomus $37.50. 

Utsakymus siųsti: DRAUGAS, W W. 6Srd 8t., 
Chioaco, IL 60629 



DRAUGAS, trečiadienis, 1984 m. vasario mėn. 29 d. 

X Vinco Žemaičio mirties me
tinių proga ruošiamas minėji
mas kovo 16 d. 7 vai. vak. Jau
nimo centro posėdžių kambary
je. Prelegentu yra pakviestas 
'storikas Jonas Damauskas. Lie
tuvių Istorijos dr-jos valdyba 
kviečia visus dr-jos narius, miš
kininkus ir plačiąją visuomenę 
dalyvauti ir jaukiai pabendrau
ti prie bendros kavutės. 

X Antanas Jucėnas, gyv. Juno 
Beach, Fla., paterJcintas lietu
višku diervaščiu, atsiuntė 24 
dol. jo paramai ir kartu pratę
sė prenumeratą. Antaną Jucė-
ną. mūsų rėmėją, skelbiame gar
bės prenumeratorium, o už au
ką tariame nuoširdų ačiū. 

x Algirdas Karaitis, "Ginta 
ro" vasarvietės savininkas, 
Union Pier, Mich., mūsų garbės 

X Dr. Aldona Juozevičienė 
kartu su savo dukros ir žento 
Ramunės ir dr. Jono Račkaus
kų šeima išvyko j Romą daly
vauti šv. Kazimiero jubiliejinė
je šventėje. Grįš i Chicagą atei
nančios savaitės pradžioje. 

X Dr. Teresė Pnmskytė-Kaz- j 
lauskienė, vaikų ligų specialistė, i 
kalbės apie vaikų skiepus ir jų! 
dažnus susirgimus kovo 1S d., j 
sekmadienį, 1:30 vai. p. p. Atei- j 
tininkų namuose, Lemonte. Pa
skaitos pasiklausyti kviečiami j 
visi lietuviai. prenumeratorius, išvyko ilges

niam poilsiui į Daytona Beach 
Shores, Fla. Pakeisdamas adre-

X Prof. X. Moraveevich, Illi
nois universiteto Chicagoje pla
navimo direktorius, kalbės apie i s*' k a d "Draugas" nesustotų 
Utuanistikos katedrą kovo 9 d.. I •*> lankęs, pridėjo 30 dol. auką 
penktadienį, 7 vai. vak. Jaunimo 
centro kavinėje. Visi kviečiami 
dalyvauti. 

X Kun. A. Lipniūno mokslei
vių ateitininkui kuopa rengia! 
'"Ponėkų balių" kovo 2 d., penk
tadienį, 7 vai. vak. Jaunimo 
centro mažojoje salėje. Pro
gramoje vaidinimas, vaišės ir 
linksmoji dalis. Gros "Aido" 
orkestras. 

X šv. Kazimiero seserų vie
nuolijos rėmėjų aštur.tcs KUC 
pos bendra šv. Komunija bus 
Svč. M. M«rijos Gimimo parapi
jas bažnyčioje Marąuette Parko 
šį &< kmadienį, KOVO 4 d. į vai. 
šv. Mišių metu. Po pamaldų bus 
susirinkimas ir bendri pusryčiai 
parapijos salėje. 

X "Bridges", Amerikos lietu
vių biuletenis, leidžiamas Brook-
lyne, N. Y., išleido vasario mė
nesio numerį- Šiame numeryje 
duodama informacijų apie Lie
tuvos nepriklausomybės atkūri
mą, apie Pas. Liet. Jaunimo są
jungos vadovus ir kt. Leidinys 
iliustruotas. Redaguoja Demie 
Jonaitienė ir Dalia Bulvičiutė. 

X Kristina Kotovaitė, studi
juojanti architektūrą ir gražiai 
užsirekomendavusi jau kaip dai
lininkė, dalyvaus jaunųjų daili
ninkių parodoje, rengiamoje 
Ateitininkų namuose Lemonte 
kovo 11 d., sekmadienį. Paro
da prasidės 1:30 vai. po pietų. 
Lietuvių visuomenė kviečiama 
dalyvauti parodoje ir susipa
žinti su jaunųjų dailininkių kū
ryba. 

58 prierašu: "Linkiu Jum& ge
riausios sėkmės sunkiame spau
dos darbe". Labai ačiū už do
vaną ir linkėjimus. 

X A. Pilipavičius, gyv. Juno 
Beach. Fia., mūsų rėmėjas, pra-

\ tęsdamas •"Draugo" prenume-
; ratą, atsiuntė ir 25 dol. dienraš-
, čio paramai. A. Pilipavičių skel
biame garbės prenumeratorium, j 

j o už auką labai ačiū. 

Chicagoje 
DARBAI JAUNIMUI 

Šią vasarą 16,000 jaunuolių 
Chicagoje gaus darbus. Pirme
nybė turintiems mažas pajamas. 
Lėšos iš federalinio fondo, ta
čiau šiemet tokių tarnybų bus 
per pus mažiau negu pernai va
sarą. 

PRAŠO GYDYTOJUS 
NEKELTI KAINŲ 

Amerikos gydytojų sąjunga, 
kurios centras Chicagoje, krei
pėsi į JAV gydytojus, prašyda
ma, kad nekeltų kainų už patar
navimus ligoniams, taipgi ska
tindama atsižvelgti į paciento 
neturtą. Amerikos gydytojų są
junga AMA turi 40,000 narių. 

KOMPOZITORIAUS 
NELAIMĖ 

Kompozitorius ir orkestro di
rigentas L. Bernstein koncerto 
metu vasario 25 d. Chicagoje 
nukrito nuo paaukštinimo ir bu
vo nugabentas į Northwestern 
ligoninę. Padarius peršvietimus, 
didesnių sužeidimų nerasta. Ap-
gydžius jo nubrūžintą krūtinę, 
buvo išleistas iš ligoninės vasa
rio 26 d. ir nuskrido į Pitts-
burghą diriguoti orkestrą vaka
ro programoje. 

fa*. ŽVAIGŽDUTE 
h^B^LA* JI * Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriams 

Redaguoja J. Pacas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th PUce, Chicaga IL 60629 

m a A o auka 
v L r kUi 
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x Ona Remeikienė, Cicero, 
111.. mūsų nuoširdi rėmėja, kar
tu su prenumeratos mokesčiu 
atsiuntė ir 20 dol. dienraščio sti
prinimui. O Remeikienę skel
biame garbės prenumeratore, o 
už auką tariame nuoširdų ačiū. i 

X Mečys Balys, Cleveland, 
Ohio, vertindamas lietuviško žo
džio reikšmę išeivijoje, atsiuntė 

į 20 dol. dienraščio stiprinimui ir 
kartu pratęsė jo prenumeratą. 
M. Balį skelbiame garbės prenu
meratorium, o už auką labai dė
kojame. 

X Bronė Balčiūnienė, Bolivar, 
Ohio, mūsų rėmėja, kartu su 
prenumeratos mokesčiu atsiun
tė ir 25 dol. dienraščiui auką. 
B. Balčiūnienę skelbiame garbės 
prenumeratore, o už rėmimą 
savos spaudos tariame nuoširdų 
ačiū. 

PARTIZANO KAPAS 

Jeigu sugrįžtum tu kada, 
Į savo tėviškės vietas, 
Ir vaikščiodarrs kur nors 

miške, 
Atrastum po tankia egle 
Tamsiai žalią, trąšią žolę, 
Tu nė kiek nesistebėk, 
Tik ant kelių atsiklaupęs, 
'Tėve mūsų" sukalbėk. 

M Merkevičius 

CLEVELANDO 
ŠV. KAZIMIERO LIT. 

MOK. NEPRIKLAUSOMYBES 
ŠVENTfcS >ONfcJIMAS 

Šv. Kazimiero lituanistinė mo
kykla minėjo Lietuvos nepriklau
somybės sukakti vasario 11 d. 

Visi mokiniai su mokytojais 
ir tėveliais susirinko į Dievo 
Motinos bažnyčią pasimelsti už 
pavergtą Lietuvą Maldas pra
vedė ir pamoksią pasakė kape
lionas kun. L. Zaremba. Moki-

Mari ja Noreildenė, Packa- j niai atliko skaitymus ir atstovai 
ge Express Agency — siuntiniai 
į Lietuvą firmos savininkė, Chi-
cago, m., pratesdama "Draugo" 
prenumeratą, atsiuntė ir 20 dol. 
dienraščio paramai. M. Norei-
kienę skelbiame garbės prenu
meratore, o už auką labai dėko
jame. 

x Stasė Jakubonienė, 

perskaitė jų skyriaus sukurtą 
tikinčiųjų maldą 

Salėje minėjimą pradėjom su 
! Lietuvos vėliavos įnešimu. Auk-
i sė Bankaitytė kankliavo "Lietu-
įva brangi". Paskui prasidėjo 
| pirma minėjimo dalis. Saulius 
| Banionis perskaitė Lietuvos Ne-

Chica- priklausomybės Aktą. Referatą 

rūs minėjimai su paskaitom, de
klamacijom, dainom ir pan. 

šiandien, rusų neteisėtai oku
puotoje Lietuvoje ši šventė yra 
griežtai uždrausta. Komunistai 
nenori, kad lietuviai prisimintų 
laisvas ir geras dienas. Milici
ninkai tą dieną budi akis ir au
sis išplėtę, ar kur nors, kas 

i nors, ko nors nedaro. Bet iš po 
I nakties, beveik kasmet patriotai 
I lietuviai iškelia trispalvę, nesi
bijodami arešto a r net Sibiro. I r 
taip prislėgti vergijos pančių, 
tyliai savo širdyse pamini šią 
mums garbingą ir prasmingą 
šventę. 

E. Valldūnaitė, 
Kr. Donelaičio lit. m-los 

6 kl. mokinė. 

ŽMOGUS IR TĖVYNfc 
Mano tėvynė — Lietuva. 
Aš ją mylėsiu visada. 

Nors aš ne tenai gimiau, 
Bet tėvų kalbą žinau. 

sis ėjo j universitetą, jis buvO| 
gerai pasiruošęs sunkiam darbui. 

GALVOSŪKIS N R 107 
(Žiūrėkite brėžinį). Mama iš-

Vėliau jis gavo gerą darbą ir y^ makaronų, kurie buvo įvai-

X Kovo 3 d. sueina penkeri 
metai nuo Elenos Oplijauskie-
nės mirties. Gregorinės šv. Mi
šios už jos sielą bus atnašauja
mos pas T. Prancikonus Ken- į 
nebunkporte. Ją pažinojusius I 
prašome už ją pasimelsti. 

Dukterys 
fpr.). 

X Lietuvos Dukterų draugi
jos pavasario balius, sąryšy su 
operos premjera ruošiamas ne 
gegužės 5 d., o gegužės 12 d., 
7 vai. vakaro Jaunimo centre. 
Programą išpildys solistė Prau-
rimė Ragienė. akompanuojant 
Manigirdui Motekaičiui. šiltą 
vakarienę paruoš A. Stropienė. 

x Christina Aleksandravičiu-
' tė, 12 metų, St. Denis mokyk
los 7-tojo skyriaus mokinė, iš 

Į visų Chicagos mokyklų muzikų 
i konkurse laimėjo fleitos groji-
! mo pirmąją vietą. Chr Aleksan-
! dravičiutė skambina pianinu, 
1 priklauso mokyklos orkestrui, 
: šoka baletą, priklauso skautėms. 
' Ji yra Dolores ir Antano Alek
sandravičių duktė ir Bernice ir 
Antano Mikaičių anūkė. Tiek 
tėvai, tiek seneliai džiaugiasi 
Christinos laimėjimais ir muziki-

go. m., mūsų nuoširdi rėmėja, į "Vasario 16-toji ir jos reikšmė" ' 
pratęsė "Draugo" prenumera- į skaitė Daniu? Barzdukas. Savo 
tą su visa šimtine. Stasę Jaku- parašytą rašinėlį perskaitė Dai

ne pažanga. 
x Studentams ir jauniems 

dirbantiems (nuo 18 m. iki 30 
m.) gavėnios susikaupimas - re
kolekcijos organizuojamos Put-
nam, Conn.. pas seseles. Prasi-
-iės balandžio 7 d. 10 vai. ryte j 
ir baigsis balandžio 8 d. su pie- i 
tumis. Jas praves kun. A. Sau- į 
laitis. SJ, ir ses. Igne. Prašo
me registruotis iš anksto telef. 
1-203—928-5828 arba laiškeliu 

Šokiams gros L. Bichnevičiaus , 
orkestras. Laimės keliu daug I ( I C C ; ' P1*™™- Conn.. 06260) 
vertingų dovanų. Rezervuoti 
stalus ir įsigyti bilietus draugi
jos patalpose: 2735 W. 71 St. 
Tel. 925-*211. (pr.). 

kad būtų galima patalpas ir me
džiagą paruošti. (pr)-

X Viltosios Lietuvių Tauti
niu šokių šventės Lėšų telkimo 

x Vlmias — Ryga (10 dienų) Į komitetas, balandžio 8 d.. 3 vai. 
rugjiū^io 15—29 dienomis. Ek» J a u n i m o c e n t r o dužiojoje salė-
kursiją ruošia ir grupę vadovau-! į- n*0&* J a u n i m 0 švetite -
ja Marti* KWa. TeL 737-1717. 

.••k.). 
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Pavasarinį tryptinį. Programo
je dalyvaus apie 10 tautinių šo
kių vienetų. Bilietų kainos 5 ir 
7 dol. Bilietai gaunami Vazne-
liu prekyboje ir pas rengimo 
komiteto narius. Visuomenė 
prašoma skaitlingai dalyvauti. 

(pr.). 
x IeAkan pirkti pilną ir ge

rame stovyje Br. Kviklio ' Mūsų 
Lietuva". Siūlyti vakarais tel. 

j 312-^34-1981. (sk.). 

bonienę skelbiame garbės prenu-1 
meratore, o už rėmimą savos į 
spaudos su gražia auka tariame \ 
nuoširdų ačiū, 

i 

X V. ir P. Kuzmai, London, Į 
Ont., Kanada, kartu su prenu- į 
meratos pratesimu atsiuntė au
ką 10 dcl. už kalėdines korteles 
ir 20 dol. dienraščiui. V. ir P. 
Kuzmus skelbiame garbės pre
numeratoriais, o už paramą la
bai ačiū. 

x P . Janušonis, Dowsman, 
Wisc., mūsų garbės prenumera
torius ir rėmėjas, atsiuntė 20 
dol. auką su prierašu: "Laikraš
čio paramai siunčiu šią auką. 
Sėkmės!". Nuoširdus ačiū. 

x Henrikas Laucius, gyv. 
Oak Lawn, Ui., visuomenininkas, 
Peter Manelis, Davis, CaL, J. 
Vizbaras. Dorchester, Mass., 
Antanina Jonynienė, Detroit, 
Mich., Jonas Gudėnas, Euclid, 
Ohio, Bronius Kūkalis. New 
Britain. Conn.. Zigmas Balnius, 
Largo, Fla., Jonas Brazauskas. 
VVaterbury, Conn., Lucy Kikilas, 
Kenosha, Wisc., Vytautas Mont
vilas, Toronto, Kanada, Juozas 
Tarnas, Gardena, Cal., atsiuntė 
po 10 dol. aukų įvairiomis pro
gomis. Labai ačiū. 

x Po 5 doL atshmtė aukų: 
Vladas Dautas, Liudas Šimai
tis, kun. M. Cyvas, Vaclovas Ra
manauskas, K. Kanaukienė, Jad
vyga Penčylienė, Ancius La-
niauskas. A. Baziliauskas, Pra
nas Naujokaitis, P. Tutinas, 
Ona Kukarskas, Ona Taraila, 
Izabelė Jonaitis. Vladas židžiū-
nas, Juozas Tamaševičius, Ka
zys Rutkauskas, G. Kaunas, Juo-

|zas Grikis. Visiems ačiū. 

na Mataitė. Vija Bublytė labai 
gražiai padeklamavo eilėraštį 
"Kunigaikščiu tėvynė". Nida 
Marcinkevičiūtė paskaitė savo 
kūrybą apie Vasario 16-tą. 

Po šito prasidėjo meninė da-
lis su 3-čio skyriaus mokinių 

f "Maldos" atlikimu. Su daina ir 
| eilėraščiu pasirodė vaikų darže
lis, 1 ir 2 skyriaus mokiniai 
Audrius Lazdinis ir Danutė 
Tallat - Kelpšaitė padeklamavo 
eilėraštį "Toli už jūrų, marių". 
Minėjimo pabaigai pasirodė mer
gaičių oktetas ir mokyklos cho
ras padainuodamas keletą dai
nų. Chorui vadovauja muz. J. 
Kazėnas. Sekė mokyklos direk
toriaus Vyšnionio žodis. Minė
jimą užbaigfme Lietuvos vėlia
vos išnešimu. 

Dėkojame mokytojams, kurie 
rūpinosi ir mus paruošė gražiai 
paminėti šią svarbią šventę. 

Inana Staniškytė, 
9 skyr. mokinė. 

VASARIO 16-TOJI 
Tačiau tčvynl dar nepražuvus. 
Nušvis jo vėtei garbė spindėjus, 
Nuslinks a šmėkla, kaip ir 

nebuvus, 
Snulutč -? jgins vėl patekėjus. 

Maironis 

1918 m. asario 16 d. Vilniu
je buvo pas to t a , kad Lietuva 
tampa Nepaklausoma — sava
ranki valstybė. Iš pradžių, kū
rimosi laikf buvo gana sunko
ka, nes po sek metų caro prie
spaudos, atsistatyti ir tvarkyti 
demokratiŠKRis pagrindais buvo 
nelengvas -iarbas. 

Ši diena v.svoje Lietuvoje bu
vo ivenčiar v. iškilmingai Rytą 
būdavo pabaidos, po pietų įvai-

Aš esu lietuvaitė, 
Šoku, dainuoju, tra-lia! 

Mano tauta tik viena, 
Nes antros tokios nėra. 
Jinai skirias iš visų 
Kultūringųjų tautų: 
Dydžiu, kalba, kultūra, 
Istorija ir būdu. 

Mano tauta Lietuva, 
Ją mylėsiu visada. 

Aldona Norkutė, 
Dariaus-Girėno lit. m-los 

8 sk. mokinė. 

EMILIJA PLATERAIT* 
Jeigu aš galėčiau būti garsi 

istorinė asmenybė, aš būčiau 
Emilija Plateraitė. Man labai 
svarbu, kad ir moteris kovotų už 
lietuvių laisvę. Man ypatingai 
patinka Emilija Plateraitė, nes ji 
buvo labai drąsi. Ji suorgani
zavo lietuvius ir jiems vadova
vo, kovojant prieš rusus. Ne
žiūrint, kad ji galėjo pasirinkti 
saugų ir patogų gyvenimą savo 
turtingame dvare, ji to visko 
atsisakė. 

Eimilija Plateraitė kovojo už 
baudžiauninkų teises, tikėjimo 
laisvę, lietuvišką mokyklą ir 
spaudos laisvę. J i mirė garbin
ga mirtimi kovodama už Lietu
vą. Aš pasirinkau Emiliją Pla
teraitė kaip pavyzdį, kad šių die
nų lietuvaitės galėtų šitokiu 
būdu tęsti kovą už Lietuvos 
laisvę. 

Kristina BfaMiutė, 
Detroito "žiburio" lit. m-los 

mokinė. ("Skambutis"). 

KAIP PASIKLOSI, 
TAIP IAMIEGOSI 

Vieną kartą gyveno du bro
liai. Vienas buvo tvarkingas, o 
antras — apsileidęs. Tvarkin
gasis brolis visuomet gražiai pa
klodavo lovą, paruošdavo pamo
kas ir atliko darbus, kurie j am 
buvo paskirti. Netvarkingasis 
brolis neklodavo lovos, neruoš-
davo pamokų ir niekada jokių 
darbų nedirbdavo. Jis buvo di
delis tinginys. Kai tvarkinga-

gražiai gyveno. Netvarkingasis 
nėjo net į kolegiją ir dirbo ben
zino stotyje 

Vincas Burokas, 
Los Angeles lit. m-los mokinys. 

("Jaunoji Vizija"). 

MALONUS PRISIMINIMAS 
Mano Kalėdų eglutė buvo di

delė. Ji buvo tikra ir skaniai 
kvepėjo. Aš padariau kalėdi
nius žaisliukus. Jų buvo dvyli
ka. Eglutėje buvo baltos ir 
spalvotos lemputės, lietuviškas 
šiaudinukas viršuje. Vienas žais
liukas mano vardu. Jis atrodė 
kaip lėlė. Buvo ir saldainių pa
kabinta. Po eglute daug dova
nų. Vienos seneliams, kitos pus
seserėms, dar kitos draugėms. 
Buvo labai graži mano eglutė. 

Krista šilimaitytė, 
Marąuette Parko lit. m-los 

mokinė. ("Vyturėlis"). 

PASIKALBĖJIMAS 
SV SNIEGO SENIU 

Vieną Kalėdų dieną buvo iš 
sniego padarytas senis. Atėjo 
žmogus ir paklausė sniego senį: 
"Kodėl tu ten stovi, kodėl neini 
kur nors?". Sniego senis atsa
kė: "Aš esu padarytas iš snie
go". Tada žmogus vėl paklausė: 
"Ar tu nori eiti su manimi?" 
"Taip", — atsakė sniego senis. 
"Aš noriu, bet pirma pasakyk 
savo vardą". Kai jie nuėjo } 
miestą, jie daug ko nusipirko. 

Į Vincas Nafta, 
Lemonto Maironio lit. m-los 

2 skyr. mokinys. 
("Maironio aidai"). 

rių raidžių formų. Supylė į bliū-
dą ir liepė vaikams pasakyti, ku
rių raidžių trūksta, turint min
tyje visą raidyną. Padėkite vai
kams surasti trūkstančias rai
des. (5 taškai). 

GALVOSŪKIS NR. 108 
(Žiūrėkite piešinį). Kaip va 

dinasi šie daiktai? Ko jiems 
trūksta? Parašykite ar nupieš
kite trūkstančias dalis. (5 taš
kai). 

MA2AS gUO 
Vienas vyras, vardu Simas, 

ėjo pro šalį aikštelės, kurioje 
grupavosi būrelis vaikų apie 
vieną mažą šuniuką. 

—Ką jūs čia darote? — pa
klausė vaikų Simas. Vaikų tar
pe buvo ir Simo sūnus. 

— Mes keičiamės melais, — 
atsakė Jonukas, Simo sūnus. — 
Tas, kuris pasakys didžiausią 
melą, tas gaus šuniuką. 

— Kodėl jūs taip negražiai 
elgiatės? Kai aš buvau mažas, 
aš niekada nemeluodavau ir apie 
melą nekalbėdavau, — paaiški
no vaikams Simas. 

— Gerai! Jūs laimėjote! Šu
niukas yra jūsų, — sušuko gar
siai vienas iš berniukų. 

Kas burnon, t a s ne iš burnos. 
* 

Dygus kaip ežys. 
* 

Skubink su darbu, o ne su žo
džiu. (Pandėlys). 

GALVOSŪKIS NR. 106 
(Žiūrėkite pieginėlį). Iš 4 do

mino kaladėlių yra sustatytas 
langelis. To langelio visi 4 rėmo 
šonai turi vienodą skaičių taš
kų, būtent, po 11 taškų. Nau
dojant visas 28 domino kaladė
les reikia sustatyti 7 atskirus 
langelius taip, kad kiekvieno 
langelio visi 4 rėmo šonai turėtų 
vienodą taškų skaičių. Tokios 
kombinacijos langelio, kuris yra 
čia nupieštas, negalima kartoti. 
(10 taškų). 
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GALVOSŪKIS NR. 109 
Vienoje dėžėje yra sudėta 26 

juodos ir 26 baltos kojinės. Jei 
jums kas nors užrištų akis ir 
lieptų iš dėžės išimti vieną po 
rą vienos spalvos kojinių, kiek 
kojinių jums reiktų iš dėžės 
išimti, kad gautumėte tą porą? 
(5 taškai). 

GALVOSŪKIS NR. 110 
Kiek kartų galima skaičių 17 

atimti iš 1,000,000? (5 taškai). 

GALVOSŪKIO NR. 86 
ATSAKYMAS 

Tie ekskursiniai laivai susitiks 
tame pačiame uoste už 38 sa
vaičių, t y. 1965 m. gruodžio 
mėn. 4 dieną. 

GALVOSŪKIO NR 81 
ATSAKYMAS 

Jeanne d'Are vardas nėra 
kilęs iš gimtosios vietovės pa
vadinimo, kuri vadinasi Dom-
remy. Ji savo vardą gavo, kaip 
ir visi vaikai, iš savo tėvų, Jac-
ąues d'Are. 

GALVOSŪKIO N R 89 
ATSAKYMAS 

Miesto pavadinimas: gol- Den. 
sil- Ver Denver. 

GALVOSŪKIO N R 90 
ATSAKYMAS 

Kodu parašyta patarlė leng 
vai perskaitoma veidrodžio pa
galba: "Pasileido kaip ubago 
botagas". 19 amžiaus pradžioje 
botagus nešiodavo žemaičių e' 
getos. Tai buvo didelė geležimi 
apkaustyta lazda su ilga virve, 
kurios gale buvo pritaisytas ge
ležinis gabalas ar akmuo. Kai 
elgeta eidavo per kaimus, šunos 
jį pamatę kaukdami lėkdavo į 
saugią vietą. Tas ubago bcui-
gas buvo jo apsigynimo ginklas. 

Mylėti— tai suprasti 

Gerumu ir pikčiausią žvėrį pri-
Jainansi. 
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