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Nijolės Sadūnaitės 
prisiminimai 

Kaip patekau į KGB objektyvą? 
(Tęsinys) 

Kaip Šiandien įvykusią 
baisią tragediją prisimenu 
1977 šv. Kūčių vakarą. \ mūsų 
palatą atėjo jaunutė sanitarė 
ir drebančiu iš susijaudinimo 
balsu papasakojo savo 
pažįstamai ligonei, kad 
genekologiniame skyriuje 
gimusią mergytę iSmetė į 
nekūrenamą sandėliuką, o ji 
antra para verkia ir nemiršta. 
Paprašiau sanitarės, kad 
mane ten nuvestų. Su savimi 
pasiėmiau švaraus vandens. 
Ant baltai nudažyto staliuko, 
ploname vystiklėlyje suvy
niota, gulėjo maža mergytė, 
jau pamėlynavusiu nuo šalčio 
veideliu. Kai ranka prisilie
čiau prie jos, ji nusilpusiu 
balseliu pravirko. Pakrikš
tijau ją, ir skubiai išėjusi į 
zned. seserų kabinetą, radau 
jas linksmai bešnekučiuo
jančias. Buvo jau vėlyvas 
vakaras . Susijaudinusi 
paklausiau, kodėl jos išmetė 
nekaltą kūdikį bado ir šalčio 
mirčiai? Jos man piktai atkir
to: „Ne tavo reikalas! Gydy
toja geriau žino kam gyventi, 
o kam mirti..." Atsakiau, kad 
gydytojų pareiga gelbėti gyvy
bę, o ne žudyti. Juk jos žudy
damos savus kūdikius elgiasi 
blogiau, nei fašistai, kurie 
žudė tik svetimas tautas. Jos 
ėmė šaukti: „Nešdinkis! 
Turbūt iš durnių namų ištrū
kai, kad taip visų gailiesi. Tai 
mūsų reikalas — ką norime, tą 
d a r o m e ! " I š ė j a u su 
skaudančia širdimi. Dar 
kreipiausi į budinčią gydy
toją, bet ir ta nieko nepadėjo. 
0 čia pat buvo gimdymo 
namai, spec. lovytės per 
anksti gimusiems kūdikiams, 
šiluma ir maistas. Bet šiam 
kūdikiui ten vietos nebuvo... 
Niekad gyvenime neturėjau 
tokių liūdnų šv. Kalėdų. 
Mergytė išgyveno iki ryto, o 
kai atėjusiai į genekologiją 
gydytojai-akušerei apie tai 
pranešė, ji pasakė: „Seniai ją 
reikėjo išmesti į pamazgų kibi
rą!" Štai ji „krištolinio tyru
mo" komunistų moralė. Jie 
negaili savų, nekaltų kūdikių, 
juos žudo, tai kokią neapykan
tą turi jausti kitaminčiams. 

Būdama ligoninėje susi

tikau s a Irbos sovchoze dir
bančia teliukų prižiūrėtoja, 
kuri tuo metu gulėjo ligoni
nėje. Ji papasakojo, kokia 
sovchoze betvarkė: nėra paša
rų, viskas apleista — karvės ir 
teliukai krinta ir net iŠ ju. 
laisvų žmonių, nori dalį pinigų 
už kritusius teliukus išskai
čiuoti. „O juk mes nekaltos, 
kad nėra kuo šerti", — aiški
no ji. „Atvažiavau į Irbą su 
vyru ir vaikais, nes žadėjo 
butą, o dabar labai gailiuosi 
dėl to". Buvo gruodžio mėnuo, 
o algų nemokėjo nuo gegužės 
mėn. Dauguma prasigėrė, 
nėra kam dirbti. Muštynės, 
žudynės... Ji mane perspėjo, 
kad aš jokiu būdu į Irbą 
nevažiuočiau, o tai man iškels 
bylą, kad aš tyčia karvių 
neprižiūriu, o už kritusias 
reikės mokėti ieškinį valsty
bei, neišsimokėsiu iki mir
ties... Padėkojau jai už nuošir
dumą. 

Važiuoti į Irbą ar ne, ne nuo 
manęs priklausė. Kai 1978 
sausio 10 mane iš ligoninės, 
kaip sveiką ir galinčią dirbti, 
bet kokį darbą, nežiūrint 
pastovios vakarais 37,7 1. 
temperatūros, aš vėl nuėjau į 
miliciją. Pas milicijos viršinin
ką buvo atvažiavę iš Krasno
jarsko čekistai ir man liepė 
prie jo kabineto palaukti. 
Prasėdėjusi gerą valandą, 
nutariau įeiti ir paklausti 
kada jis bus laisvas ir galės 
mane priimti. Kai įėjau į 
kabinetą, milicijos viršinin
kas kalbėjosi su 2 čekistais. 
Mane pamatęs jis atsistojo ir 
ištiesęs į šalis rankas, šypso
damasis pasakė: „Tai jūs 
pasiliekate pas mus gyventi ir 
dirbti?!" Nesupratau kodėl 
taip staigiai viskas pasikeitė 
ir atsakiau, kad ne aš noriu, o 
jis liepia man išvykti. Milici
jos viršininkas pertraukė 
mane sakydamas: „Gyvenkite 
ir dirbkite Bogučanuose". Ir 
vėl Gerasis Dievas patvarkė 
taip, kad aš iki nutrėmimo 
pabaigos likau Bogučanuose. 
Gerojo Dievo Meilė ypač junta-
ma sunkiose gyven imo 
momentuose. Tebus Jam 
garbė, meilė ir padėka per 
amžius! 

(Bus daugiau) 

Statys paminkle 
Normandijoje 

Paryžius. — Prancūzijos 
vyriausybė padovanojo Ameri
kai 30 akrų žemės Norman
dijoje. Žemę antradienį priė
mė JAV ambasadorius Evan 
Galbraith. Čia bus pastatytas 
p a m i n k l a s ž u v u s i e m s 
amerikiečiams kariams 1944 
m. invazijoje. Birželio 6 d. į 
Normandiją planuoja vykti 
prezidentas Reaganas. 
Laukiama ir Britanijos 
karalienės Elzbietos II. Bus 
paminėta 40 me<,ų sukaktis 
nuo sąjungininkų jėgų išsikė-
limo Euronoje. Laukiama ir 
-JAV Ketvirtosios pėstininkų 
divizijos, kuri išsikėlė netoli 
Marie du Mont kaimo, vetera
nu. 

Sovietai trukdo 
Saugumo taryboje 

New Yorkas. — Jungtinių 
Tautų Saugumo Taryba vėl 
atidėjo Prancūzijos siūlymo 
siųsti } Libaną JT kariuomenę 
sprendimą Sovietų delegatas 
Ovinnikov nesutinka su kai 

kuriais siūlymo punktais, 
ypač dėl reikalavimo atitrauk
ti iš Libano visas svetimas 
kariuomenes. Sovietai reika
lauja, kad būtų reikalaujama 
išvežti Izraelio okupacinę 
kariuomenę, o nenori minėti 
rezoliucijoje Sirijos kariuo
menės. 

Amerikos ambasadorė Kirk-
patrick pasiūlė pakeisti tekstą 
taip, kad valstybių vardai 
nebūtų minimi, o tik pareikš
ta, jog turi išvažiuoti tos jėgos, 
su kurių buvimu Libane nesu
tinka Libano vyriausybė. 

Libano prezidentas Ge-
mayelis šią savaitę planuoja 
lankytis Sirijoje, tartis su 
prezidentu Assadu. Gemaye-
lis labai norįs vykti į Damas
ką. Jo priėmimas parodytų 
Libano musulmonų vadams, 
kad Assadas jį pripažįsta 
prezidentu .Tuomet musulmo
nų vadai nereikalautų jo 
pašalinimo. Už tai Gemayelis 
atsisakytų su Izraeliu pasirašy
tos sutarties. 

Palestiniečių Laisvinimo Organizacijos pirminin
kas Yasir Arafat pradėjo derybas su Jordano 
karaliumi Husseinu. Šis pataria Arafatui pripa

žinti Izraelį, kaip valstybę ir pradėti politinį žygį 
išvaduoti Izraelio okupuotas arabų žemes. 

Senatorius Hart 
nugalėjo Mondale 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Nigerijos Yola mieste 
radikalai musulmonai pradėjo 
riaušes, kuriose žuvo 60 
žmonių. 

M a n c h e s t e r . — New 
Hampsbire valstijos demo
kratų pirminiai rinkimai 
atnešė sensacingą staigmeną. 
Buvęs viceprezidentas Mon
dale pirmą kartą gavo smūgį 
ir gavo mažiau balsų už men
kai žinomą kandidatą, Colo-
rado senatorių Gary Hart. Šis 
Harto laimėjimas sudaužė 
mitą, kad Mondale yra nenu
galimas ir jo nominavimas 
garantuotas. 

Televizijos stotys, dar n e 
baigus skaičiuoti balsų, skel
bė Harto pergalę. Jis gavo 41 
nuoš. visų New Hampshire 
balsų, o Mondale gavo 27 
nuoš. Trečiuoju liko buvęs 
astronautas, Ohio senatorius 
Glenn, po jo ėjo Jesse Jackson 
ir kiti. Dešinieji demokratai, 
nerasdami demokratų kandi
datų tarpe nė vieno paramos 
verto kandidato, pravedė 
kampaniją, kad balsuotojai 
įrašytų į balsavimo lapą prezi
dento Reagano pavardę. Taip 
padarė 5 nuoš. valstijos 
demokratų. Todėl sakoma, kad 
Reaganas pirminiuose rinki
muose New Hampshire nuga
lėjo sen. Cranstoną, sen. Hol-
lings ir buvusį gubernatorių 
Askew. Sen. Cranston jau 
pasitraukė iš varžybų. 

Sen. Hartas pasakė, sužino
jęs šią linksmą žinią, kad New 
Hampshire balsuotojai yra 
protingi ir nepriklausomi. Jis 
savo kampanijoj apeliavo į 
jaunimą. Komentatoriai prisi
mena, kad panašiai praeityje 
darė ir buvęs prezidentas Jack 
Kennedy. Sen. Hartas kalbose 
pabrėžia, jog laikas mesti 
senas demokratų vėžes ir eiti 
su laiku, su nauja karta. Jis 
visur save pabrėžia jaunimo 
atstovu, naujosios generacijos 
politiku. 

Kada Iowos demokratų susi
rinkimuose buvo renkami 
valstijos delegatai į konvenci
ją, sen. Hart buvo viešbutyje ir 
maudėsi vonios kambary. Jo 
kampanijos vadai, išgirdę, 
kad jis antras Iowos balsavi
muose, šaukė jį išeiti. Senato
rius atidaręs vonios duris 
sušuko: „Jei aš antras Iowoje, 
tai aš būsiu prezidentas". Jo 
šalininkai jam pritarė. Dabar 
prasidės rimta kova tarp 
puikią organizaciją turinčio 
„seno" demokrato Mondale ir 
Jaunimo atstovo" sen. Gary 
Hart. 

Hart yra teisininkas, baigęs 
Okląhomos Bethany Naza-
rene kolegiją ir Yale universi
tetą. Persikėlęs į Denver, Oolo-

rado, sen. Hart savanoriškai 
įsijungė į sen. McGoverno 
kampaniją. Jam patikę 
McGoverno r a g i n i m a i 
pasitraukti iš Vietnamo. 
Kampanijoje 34 metų advoka
tas taip uoliai dirbo, jog 
McGovernas pakvietė jį savo 
kampanijos vadovu. Jam 
pavyko nugalėti kitus 
demokratų kandidatus ir tapti 
demokratų partijos kandidatu 
į prezidento vietą. Kaip žino
ma, prezidento rinkimus 
McGovern skaudžiai pralaimė
jo, bet jo kampanijos vadovas 
Gary Hart pateko į politinius 
sluoksnius, kaip gera* organi
zatorius. Po dviejų metų jis 
iškėlė savo kandidatūrą į 
Colorado senatoriaus vietą ir 
nugalėjo respublikoną Peter 
Dominick. Dabar visi laukia 
kovo 13 ir kovo 20 d., kada 
įvyks daug pirminių balsa
vimų. Kandidatas Mondale 
turės pasistengti, kad Harto 
laimėjimas nepasikartotų. 

Argentina toliau 
sijoja karininkus 
Buenos Aires. — Argenti

noje pasirodė karininkų 
bruzdėjimas, protestuojant 
prieš valdžios pradėtą prieš 
buvusius kariuomenės vadus 
akciją. Gynybos ministerija 
paskelbė, jog į atsargą palei-

; džiamas aviacijos generolas 
Alberto Simari, neseniai užė-

' męs lakūnų apmokymo šta
bo viršininko vietą. Jis 
nepritaręs valdžios pradėtam 
kariuomenės perorganizavi
mo planui. Prezidentas Alfon-
sin pabrėžė, kad karininkai 
yra subordinuoti demokra
tiškai rinktai c ivi l inei 
valdžiai, jų valdymo dienos 
pasibaigusios. 

Afrikos Vienybei 
trūksta lėšų 

Addis Ababa. — Etiopijoje 
vyksta Afrikos Vienybės 
suvažiavimas, dalyvauja 50 
valstybių delegacijos. Organi
zacijos pirmininkas, Etiopijos 
diktatorius NLngistu Heile-
Mariam nusiskundė, kad 
organizacijai gresia bankro
tas, nes daug narių nėra 
sumokėję nario mokesčių. 
Afrikos Vienybės iždui trūks
ta 21.9 mil. dol. Iš anksčiau 
likusių skolų ir dabartinių 
mokesčių suma siekia 43 mil. 
dol. Šitoks apsileidimas ne tik 

— Kongreso ir administra- • 
cijos atstovai svarsto sen. Pete 
Domenici planą sumažinti 
deficitą. Planas siūlo atimti iš 
gynybos reikalams numatytų 
lėšų 80 bil. doL per ateinan
čius trejus metus. 

— Indijos užsienio reikalų 
ministeris Rasgotra pareiškė, į 
kad balandžio mėn. bus tęsia
mos derybos su Pakistanu dėl 
nepuolimo pakto ir draugiš
kumo sutarties. 

— Rytų Vokietijos valdžia 
paskelbė, jog tarp pabėgusių 
Čekoslovakijoje Berg šeimos 
narių ir premjero Willy Sto-
pho nebuvo jokių ryšių. Vaka
rų V o k i e t i j o s s p a u d o s 
prasimanymai esą premjero 
šmeižtas, kuris naudingas tik 
detantės priešams, rašo Rytų 
Vokietijos žinių agentūra. 

— Salvadore komunistų 
jėgos puolė du traukinius, 
nušovė 18 žmonių ir 21 sužei
dė. Teroristai pirmiausia 
susprogdino bėgius, o trauki
niams sustojus, puolė jų kelei
vius. 

— New Yorko aerodrome 
Švedijos keleivinis lėktuvas 
nuslydo nuo slidaus nusilei
dimo tako ir įkrito į įlankos 
vandenį. Lėktuve buvo 177 
žmonės, tačiau visi buvo išgel
bėti, devyni buvo lengvai 
sužeisti. 

— Libane vėl pradėtas Liba
no armijos naujokų apmoky
mas. JAV kariuomenės 80 
vyrų trenerių daliniui vado
vauja pulk. Alfred Baker. 

— Jordane lankosi Vakarų 
Kranto palestiniečių delegaci
ja, kuriai vadovauja Betlie
jaus burmistras Elias Freij. 
Jis atsivežė kitų žymių pales
tiniečių, 80 asmenų peticiją, 
kurioje prašoma susitarti su 
Izraeliu, kad šis greit paliktų 
Vakarų Krantą. 

Bomba Jeruzalė] 
Jeruzalė . — Miesto par

duotuvių rajone sprogo dvi 
granatos, sužeidusios 21 praei
vį, jų tarpe tris arabus. Poli
cija tuoj suėmė 53 arabus, 
įtariama, kad bomba sprogo 
per anksti ir kaltininkai gali 
būti sužeistųjų tarpe. Garbę už 
šį teroro žygį savinasi trys 
palestiniečių organizacijos. 
Sprogimas esąs kerštas 
Izraeliui už arabų persekioji
mą, už puolimus arabų švento
se vietose. 

kenkia organizacijos veiklai, 
bet net grasina jos gyva
vimui, pasakė pirmininkas. 

Vasario 16-toji 
Atstovų Rūmuose 

Atstovas Horton pasiskun- Atstovas Donnelly įrašė į 
dė, kad sovietų valdžia slopi- protokolus Brocktono, Mass. 
na estų, latvių ir lietuvių Amerikos Lietuvių Tarybos 
kultūras, jų savitumą. Mes rezoliucijos tekstą. Atstovas 
turime veikti, kol jie bus laisvi. Corcoran reikalavo, kad JAV 
Atstovas Hughes priminė 1922 vyriausybė atšauktų ir 
m. Lietuvos konstituciją, kuri pasmerktų Jaltos sutartį, kuri 
garantavo kalbos, susirinki- išdavė šimtus milijonų Eu-
mų ir religijos laisves. Atsto- ropos žmonių. 
vas Dwyer dėkojo atstovui Atstovas Solomon pasakė, 
Annunzio už suteiktą progą kad Vasario 16 dienos nėra 
pasigėrėti stipria lietuvių sovietų politbiuro darbotvar-
kova. Jis pasakė, jog labai kėse. Sovietų vadai bando 
svarbu palaikyti lietuvių tarpe išnaikinti pačią idėją, kad 
laisvės viltis. Atstovė John- Lietuva prieš 66 metų buvo 
son priminė, kad kovo 4 d. laisva, suvereninė valstybė, 
lietuviai visame pasaulyje Atstovas Stratton priminė, 
švęs 500 metų sukaktį nuo kad Lietuva buvo Vokietijos-
Šventojo Kazimiero mirties. Rusijos agresijos auka. Atsto-
At8tovas Gejdenson pabrėžė, vas Young iš Floridos kalbėjo 
kad Baltijos valstybių trage- apie Baisiojo Birželio dienas ir 
dija prasidėjo slaptu Stalino- trėmimus į Sibirą. Jis įrašė į 
Hitlerio susitarimu. Jis primi- Kongreso protokolus dvi 
nė lietuvių išvežimus ir tautos rezoliucijas: „H.Con.Res 61 ir 
nuostolius. Atstovas Winn 62", kurios reikalauja Baltijos 
pasakė, kad šis minėjimas yra valstybėms laisvės. 
priminimas Sovietų Sąjungai, Atstovas Biaggi nurodė, kad 
kad Amerika nepamiršo lietu- Lietuvoje partizanai tęsė 
vių priespaudos ir nepripaži- ginkluotą pasipriešinimą 
no nelegalios jų okupacijos. sovietų okupacijai nuo 1944 iki 

Atstovė Byron padėkojo 1952. Atstovas McGrath 
atstovui Annunzio už progą 
dalyvauti šiame minėjime ir 
pasakė, kad Kongresas netu
rėtų pamiršti nelegalios lietu-
vos okupacijos. 

Atstovas Torricelli priminė 
i sovietų pasirašytą su Lietuva 

taikos sutartį- Atstovas Rinal-
do priminė Lietuvoje pravestą 
žemės reformą, kultūrinį 
atgimimą, žmogaus laisvių 
gerbimą. Atstovas Conable 
ragino vyriausybę niekad 
nepripažinti Lietuvos prijun
gimo. Atstovas Forsythe 
pasakė, kad Lietuva yra sim
bolis sovietų nesiskaitymo su 
tarptautine teise, su laisvo 
tautų apsisprendimo principu. 
Atstovas Lent pasidžiaugė 
drąsiais lietuviais, kurie 
kenčia tardymus, psichiat
rines, kalėjimus už savo 
laisvės troškimus. Atstovas 
Levin iškėlė Katalikų Bažny
čios Kroniką, kuri švęs 11 
metų sukaktį- Jis ragino 
valstybės departamentą žemė
lapiuose ir dokumentuose 
pabrėžti Baltijos respublikų 
nelegalią padėtį. 

Ajatola atmeta 
karo paliaubas 

Teheranas. — Paskutinėje 
spaudos konferencijoje pre
zidentas Reaganas pasakė, 
kad Amerika niekam neleis 
uždaryti Hormuzo sąsiaurio, 
kuriuo išplaukia iš Persų jūros 
naftos laivai. Irano ajatola 
Khomeinis piktai atsiliepė į šį 
Reagano pareiškimą. Ajatola 
pasakė, kad Reaganas užmir
šo, jog padėtis Irane nėra ta 
pati, kaip buvo anksčiau. 
Jeigu Irano revoliucija 
uždraudė jums būti Irane, tai 
nuo Irano žmonių priklausys 
ir leidimas laikyti atvirą Hor
muzo sąs iaurj . pasakė 
Khomeini. Jis pakartojo, jog 
Iranas tol kariaus, kol Irako 
valdžioje bus Husseinas (Irako 
prezidentas). Nei Amerika, nei 
jokia kita galybė neįstengs jį 
išlaikyti valdžioje, pasakė aja
tola. 

Irano žinių agentūra kalti
na Iraką, kad jis kovose 
naudoja nuodingas dujas. 
Iranas kviečia Raudonąjį Kry
žių atsiųsti atstovus, kurie 
apžiūrėtų chemikalų sužeistus 
iraniečius. Iranas paneigė 
Irako žinias, kad lėktuvai 
puolė Khargo salą. Irakas vėl 
pagrasino nuskandinti laivus, 
kurie ims Irano naftą. 

priminė Lietuvos vėliavos 
geltona-žalia ir raudona pras
mę. Raudona primena lietu
vių už laisvę išlietą kraują. 
Atstovas Michel nurodė statis
tiką, rodančią, kiek Lietuvoj 
buvo vyskupų, kunigų, reli
ginių organizacijų, laikraščių 
laisvės laikais ir dabar. Atsto
vas Dingell pasakė, kad sovie
tai jau 42 metai sistematingai 
laužo lietuvių laisves ir teises. 
Atstovas Broomfield pagyrė 
lietuvius už nepaliaujamas 
pastangas, už drąsą ir 
užsispyrimą, kuris gali būti 
ateinančioms kartoms pavyz
džiu. Atstovas Guarini pasa
kė, kad Sovietų Sąjunga sulau
žė 1920 m. pasirašytą taikos 
sutartį. Atstovas Clinger 
pasakė, kad sovietai laužo 
1975 m. pasirašytą Helsinkio 
aktą. Atstovas Lewis sveikino 
Lietuvą Floridos 12-tojo 
distrikto ir Palm Beach Lietu
vių Bendruomenės vardu. 
Atstovas St. Germain paža
dėjo remti pastangas ieškant 
laisvės. Atstovas Markey 
pasakė, kad lietuvių indėlis 
praturtino Bostoną, Worces-
terį ir Springfleldą. Jis pacita
vo dalį 1920 m. liepos 12 d. 
sutarties, kuri amžiams atsi
sakė Rusijos pretenzijų Lietu
voje. Jis suminėjo visus sovie
tų išvežtus, nukankintus 
Lietuvos vyskupus, jos 
vienuolynų likimą. 

Atstovas Martin Frost iš 
Dellas, Texas, pasakė, kad jis 
ir jo žmona abu yra lietuvių 
kilmės ir teisingai didžiuojasi 
ta kilme. 

Dar kalbėjo atstovai: Ford, 
Lipinski. Hoyer, Boland, 
Rus8o, atstovė Hali, Ratsh-
ford, kuris įrašė Amerikos 
Lietuvių Tarybos Clevelando 
skyriaus rezoliuciją; atstovas 
Fish, Sensenbrenner. Porter ir 
Edgar. Jų kalbos kartojo tas 
pačias mintis, reiškė viltį, kad 
Lietuva bus laisva ir žadėjo 
remti lietuvių pastangas 
atgauti nepriklausomybę. 

KALENDORIUS 
Kovo 1 d.: Albinas, Antani

na, Tulgaudas, Rusnė. 
Kovo 2 d.: Jovinas, Elena, 

Eitautas. Naida. 
ORAS 

Saulė 
5:40. 

teka 6:27, leidžiasi 

Debesuota, su pragiedru
liais, temperatūra dieną 30 1., 
naktį 20 1. 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1984 m. kovo mėn. 1 d. 

DETROITIEČIAI GIEDA 
SV. KAZIMIERO GARBEI 

Negausiame mūsų giesmių į 
šventuosius repertuare kun. 
Stasio Ylos giesmė,kuriai mu
ziką sukūrė kun. Kazimieras 
Senkus, lig šiol buvo gal vie
nintelė lengvai visų žmonių iš
mokstama. Didžiuliame 214 
giesmių rinkiny "'Garbė Die
vui", kurį paruošė kun. K. Sen
kus ir 1960 m. išleido lietuviai 
saleziečiai Italijoj, yra dar ir 
antra giesmė j šv. Kazimierą 
su liaudiška melodija ir gan 
senoviniu tekstu. Kun. L. Bud-
reckas yra sukūręs ir išleidęs 
didesnę giesmę geram vyrų 
chorui, "Muzikos žinios" išlei
do Pr. Ambrazo giesmę miš
riam chorui, Br. Budriūnas 
praėjusiais metais sukūrė dvi
balsę giesmę, kuriai antros 
versijos žodžius teko sudėti 
man. Giesmė turi mūsų liau
dies dainų melodikos, todėl n e 
sunki ir bendram žmonių gie
dojimui. Jau šįmetine data V. 
Viltenis sukūrė himną šv. Ka
zimierui. Tikiu, kad parapijų 
vargonininkai turi parašę ir 
daugiau giesmių tiek savo cho
rams, tiek žmonių giedojimui. 
Gal šių sukaktuvinių metų 
proga kas nors paskelbs ir vi
są kazimierinių giesmių bib
liografiją. 

Pirmą kartą atidarius šv. 
Kazimiero karstą, prie jo gal
vos rasta jo pamėgtos gies
mės ,.Omni die dic Mariae" 
tekstas. Tai rodo, kad šventa
sis mėgo giesmes. Lietuviai 
yra daininga tauta, tad ir gies
mė yra artima širdžiai. Didieji 
mūsų tautos vyskupai — Mer-
-kelis Giedraitis ir Motiejus Va
lančius ypatingai populiarino 
giedojimą. Valančiaus gies
mynus — "kantičkas" dar pri
simename savo močiučių skry-
n i o s e s a u g o m a s , d a r 
matydavom šermenų giedoto
jų rankose, o čia, Amerikoj, 
Broniaus Kviklio rinkinių pa
rodose. Laisvoj Letuvoj nespė
jom, ar neatsirado žmogus, 
kas tas giesmes perrašytų, pa
tobulintų jų kalbą, prirašytų 
gaidas. Bažnyčiose tobulėjo 
chorai, o bendras žmonių gie
dojimas nyko su senąja karta. 
Bėgdami savo atminty išsine-
šėm tik "Pulkim ant kelių", 
"Prieš Tavo altorių", "Jėzau, 
pas mane ateiki", "Marija, 
Marija", na ir "Užbaigėm au
ką gausią"... Kad tos giesmės 
ir po 40-ties metų daugeliui te
bėra žinomiausios ir gal vie
nintelės, rodo ir žinios apie lie
tuvių giedosimas giesmes 
Romoje šių metų kovo 4 d. Šv. 
Kazimiero garbei nepramaty-
ta nė vienos giesmės. O Cleve-
lando "Grandinėlė" galėjo 
lengvai giesmę, kurią pradžio
je minėjau, išmokti. Clevelan-
do parapijos giesmyne ta gies-
mė j d ė t a . P l a n u o j a n t 
anksčiau, galėjo ir visos para
pijos, ir visi Romon vykstan
tieji bent vieną bendrą giesmę 
šv. Kazimierui išmokti. Šiuo 
kartu "šaukštai po pietų", bet 
gal būtų gera tai prisiminti 
antrojo Lietuvos krikšto su
kaktį minint. Ta sukaktis ne 
už kalnų. 

Kad lietuviai mėgsta gies
mę yra viena tiesa, bet kad 
tingūs mokytis naujų — irgi 
teisybė. Jei ne ateitininkų ir 
skautų stovyklos su Putnamo 
seselėmis ir Faustu Strolia, tai 
ir šiandien teturėtumėm Ro
mos repertuarą... 

Galim džiaugtis ir pasigirt, 
kad Detroito lietuviai, Daina
vos stovyklos ir kelių užside-
gėlių įtakoj, jau daugiau kaip 
dešimt metų gieda daug naujų 
giesmių ir pradžioj minėtą ftv. 
Kazimiero giesmę. Kai nese
niai buvo aukojamos šv. Mi
šios už a. a. kun. Stasį Ylą, vi
s o s g i e s m ė s , i š s k y r u s 
nekintamąsias Mišių dalis, bu
vo jo. Dievo Apvaizdos para 

pijos giesmyne yra daugiau 20 
giesmių su S. Ylos tekstais ar 
tekstų patobulinimais. To mū
sų didžiojo naujų giesmių kū
rėjo mirties metinių proga no
risi priminti ir jo skundą 
viename laiške, •"dešimtys me
tų kai giesmės parašytos, o 
daugelyje parapijų niekas jų 
negieda"... 

Džiugu, kad ir šv. Kazimie
rą minėdami detroitiečiai rū
pinasi giesme. 

Kovo 4 d. visos trys Detroi
to lietuvių parapijos (Sv. An
tano, Dievo Apvaizdos ir Šv. 
Petro) šventąjį pagerbs šv Mi
šių auka kiekviena savo baž
nyčioje. Tik Lietuvos vyčiams 
šįmet tenka tradiciniai daly
vauti Mišių aukoje Dievo Ap
vaizdos bažnyčioje. Šv. Anta
no bažnyčioje bus giedama šv. 
Kazimiero litanija, o choras 
giedos savo dirigento Stasio 
Sližio sukurtą giesmę "Tėvy
nės globėjui". Dievo Apvaiz
dos bažnyčioje Mišias giedos 
parapijos choras, vedamas Ri
mo Kaspučio, vargonais paly
dint Vidui Neverauskui. Cho
ras pirmą kartą giedos Br. 
Budriūno giesmę į šv. Kazi
mierą, visi žmonės giedos St. 
Ylos — K. Senkaus giesmę ir 
„Omni die dic Mariae" lietu
viškąjį St. Ylos laisvą verti
mą. Jaunimo atstovai uždegs 
žvakę prie šv. Kazimiero vit
ražo, kuris ta proga bus spe
cialiai paruoštas. Lietuvos vy.-. 
čiai, kurie tą dieną yra 
užprašė šv. Mišias, kartu su 
ateitininkais ir skautais neš 
Mišių aukas. Šv. Mišias kon-
celebruos parapijos klebonas 
kun. Viktoras Kriščiūnevičius 
su klebonais kun. Mykolu 
Kundrotu ir kun.Valteriu Sta
nevičium. Po šv. Mišių Lietu
vos vyčiai salėje turės bend
rus pusryčius , į kuriuos 
kviečia ir svečius. (8 dol. as
meniui). Visos trys parapi

jos bendrai rengia šv. Ka
zimiero akademiją balandžio 
mėn. 1 d. 12:15 Dievo Apvaiz
dos parapijos salėje. Paskaitą 
skaityti pakviestas tėvas Juo
zas Vaišnys "Laiškų lietu
viams" redaktorius iš Chica-
gos. Meninėje dalyje girdėsime 
Rimą Kasputį ir Vidą Neve-
rauską trimito h* pianino du
ete, bus keli deklamatoriai, 
giedos Dievo Apvaizdos para
pijos choras. 

Dievo Apvaizdos parapijos 
chorą sudaro jaunimas, tik Al
fa Kasputis ir aš esam "se
niai" ir "vaizdą gadinam"... 
Tačiau tuo pačiu esam liudi
ninkai, kaip gražiai mūsų jau
nimas — vadovai ir giedo-
riai dirba ir tada darosi smagu 
švęsti mūsų tautos ir mūsų 
jaunimo globėjo didžiąją su
kaktį, kartu su jais giedant. 

Šv. Kazimiero šventė tebū
nie visiems vilties ir tikėjimo 
sustiprinimas. 

Pranas Zaranka 

Š v . A n t a n o p a r a p i j o s k l e b o n a s k u n . A l f o n s a s B a b o n a s k a l b a 
m a l d ą V a s a r i o 16- tos m i n ė j i m e . D e š i n ė j e m i n ė j i m o p r o g r a 
m a i v a d o v a v u s i M i l d a S k o r u p s k i e n ė ir O r g a n i z a c i j ų c e n t r o 
p i r m . d r . Algis B a r a u s k a s . M i n ė j i m a s į v y k o v a s a r i o 12 d., 
S o u t h f i e l d , M i c h i g a n , K u l t ū r o s centre . 

N u o t r . K. R a ž a u s k o 

ruošiasi kuo iškilmingiau šią 
šventę švęsti. Iškilmės prasi
dės kovo 4 d., sekmadienį. Die
vo Apvaizdos parapijos baž
nyčioje 10:30 va i . šv. 
Mišiomis, kuriose giedos para
pijos choras ir dalyvaus visos 
Detroito Lietuvos Vyčių kuo 
pos bei lietuviško jaunimo or
ganizacijos. 

Po Mišių. 12:30 vai. p.p., Lie

tuvos Vyčių 7Ma kuopa ren
gia minėjimą — priešpiečius 
parapijos salėje. Kalbės žino
mas Lietuvos Vyčių veikėjas 
Robertas Boris. Bus trumpa 
meninė programa, atliekama 
Rimo Kaspučio ir Vido Neve 
rausko. Priešpiečių kaina 8 
dol. asmeniui, o vaikams — 4 
dol. Dėl bilietų prašom kreip
tis pas Smailienę — 561-1205, 

Nashlon — 278-6810 ir Petros-
ki — 531-0441. 

Nepraleiskime šios neeili
nės šventės dalyvaukime mal
dose šventovėje ir minėjime po 
Mišių. 

Parapijos Taryba 

TRUMPAI 

š v . Kazimiero 500 mir
t ies metų sukaktis Šv. An
tano bažnyčioje, Detroite bus 
minima sekmadienį, kovo 4 d. 
Lietuviškos pamaldos bus 
įprastu laiku 10:30 v.r. Para
pijos klebonas kun. Alfonsas 
Babonas sakys pamokslą ir 
atskaitys maldas. Parapijos 
choras Šv. Kazimiero garbei 
giedos sukurtą bažnytinį him
ną "Tėvynės globėjui". Taip 
pat bus giedama šv. Kazimie
ro litanija. Taigi kovo 4 d. bus 
religinis šv. Kazimiero minėji
mas, o balandžio 1 d. bus visų 
trijų parapijų šv. Kazimiero 
minėjimas — akademija (12:15 
vai. r.) su menine dalimi ir pa
skaita Kultūros centro didžio
joje salėje. 

S. Sližys 
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'LIETUVOS A T S I M I N I M Ų " 
BANKETAS 

• » 

PraėjtTs vos Šešiolikai va- buvo pakviestas kun. Anta-
landiį nuo Lietuvos vyčių or- nas Zakarauskas. Visi daly-
ganizacijos centro valdybos viai sugiedojo JAV ir Lietu-
posėdžio Chicagoje, jos prie- vos himnas. Giedojimui 

SV. KAZIMIERO 
MINĖJIMAS 

miestyje Evergreen Parke pra
sidėjo kitas vvčių susibūri
mas. Dabar jau nebe posėdis, 
o iškilmingas banketas Lietu
vos nepriklausomybei pami
nėti. Dalyvavo jame daugiau 
nei keturi šimtai asmenų. At
važiavo ir centro valdybos na
riai liuksusiniame limuzine, 
36-tos kuopos parūpintame. 
Rengimo komiteto nariai suti
ko svečius prie durų ir papuo
šė juos Lietuvos trispalvės 
kaspinėliais. 

Maršui grojant, prie garbės 
stalo artinosi svečiai su paly
da. Jie buvo: vicekonsule Ma
rija Kriaučiūnienė, Altos at
stovas dr. Vladas Šimaitis, 
Lietuvos vyčių centro valdy
bos pirmininkė Loreta Stukie-
nė, Lietuvos generalinė kon
sule Juzė Daužvardienė, 
vyskupas Vincentas Brizgys, 
Šv. Kazimiero parapijos Gary 
mieste klebonas kun. dr. Ig
nas Urbonas, aldermanas Alo
yzas Majerczyk, vyčių apy
gardos pirmininkas Algirdas 
Brazis, banketo pirmininkė 
Marija Rudienė, programos 
vedėjas kun. Antanas Zaka
rauskas ir Šv. Kazimiero vie
nuolijos generalinė sesuo Joa-
nella. Amerikos Vidurio 
apygardos pirmininkas Algir
das Brazis pasveikino susirin
kusius į tą iškilmingą vakarą. 
Banketo programą pravesti 

vadovavo gražiabalsė Marija 
Juzėnaitė. Akompanavo Ro
bertas Mockus. Vyskupas Vin
centas Brizgys sukalbėjo in-
vokaciją. 

Prasidėjo vaišės. Patarnau
tojos nešė ant stalų skanią va
karienę ir gėrimus — vyną, 
šampaną, konjaką — kas ko 
pageidavo. 0 tuo tarpu švelni 
muzika sudarė malonią nuo
taiką. 

Banketą raštu sveikino Chi-
cagos arkivyskupas Juozas 
Bernardini ir senatorius Pra
nas Savickas, taip pat negalė
jęs bankete dalyvauti. Gražią 
sveikinimo kalbą pasakė kon
sule Juzė Daužvardienė. Svei
kino ir Altos vicepirm. dr. Vla
das Šimaitis. Vyčių centro 
valdybos pirmininkė Loreta 
Stukienė pasakė ilgesnę kal
bą. Prisiminė, kaip prieš 24-
rius metus buvo planuojamas 
pirmasis ''Lietuvos Atsimini
mų" banketas. Dėkojo sese
lėms kazimierietėms už didelį 
darbą, kurio vaisių niekas n e 
galėtų nupirkt. Ypač dėkojo 
joms už lietuviško jaunimo 
auklėjimą. 

Programą atliko solistas Al
girdas Brazis. Dainavo arijas 
iš operų. Dainavo ir lietuvių 
kompozitorių parašytas dai
nas. Akompanavo Robertas 
Mockus. 

Apie seserų kazimieriečių 
mybę. S. K. 

Lietuvos Globėjo šv. Kazi
miero 500-tų metų mirties su
kaktį visi lietuviai stengiasi 
tinkamai paminėti. Didžiosios 
iškilmės vyks kovo 4 d. Romo
je. Detroito lietuviškos para
pijos bandė tą pačią dieną 
iškilmingai švęsti ir Detroite, 
tačiau teko šventę nukelti į ba
landžio 1 d. Bendras visų trijų 
parapijų šv. Kazimiero mir
ties sukakties minėjimas bus 
rengiamas Dievo Apvaizdos 
parapijoje. 

Šie jubiliejiniai metai reika
lauja visų lietuvių dėmesio 
mūsų vieninteliam šventa
jam. Lietuvos Vyčių ir mūsų 
jaunimo globėjui. Dievo Ap
vaizdos parapija, kartu su Iie-
tuvos Vyčių 70 kuopa, vei
kiančia mūsų parapijoje. 
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• Administracija duba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, Šeštadie
n i a i s nuo 8:30 :ki 12:00. 

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

• Redakcija s t ra ipsn ius t a i s o s a v o 
nuožiūra. N'esunaudotų s t r a i p s n i ų 
nesaugo. Juos g r ą ž i n a t ik ift a n k s t o 
susitarus. Redakcija už s k e l b i m ų 
turinį neatsako. S k e l b i m ų k a i n o s 
prisiunčiamos g a v u s p r a š y m ą . 

nuopelnus lietuviškajai išeivi
jai Amerikoje kalbėjo banketo 
rengimo komiteto pirmininkė 
Marija Rudienė. Irena Sanku-
tė ir Algirdas Brazis įteikė 
joms vyčių atžymėjimą. Jį pri
ėmė ir už jį visų kazimieriečių 
vardu padėkojo vyčiams se
suo Joanella. Bankete dalyva
vo daugiau kaip dvidešimt se
selių kazimieriečių. 

Kun. dr. Ignas Urbonas su
kalbėjo uždaromąją maldą. 
Programos vedėjas kun. An
tanas Zakarauskas dėkojo už 
atsilankymą. "Aido" orkest
ras pradėjo groti šokiams. Ne 
tik groti, bet ir dainuoti. 

Rengimo komitetaa dėkoja 
lietuviams už dalyvavimą 
bankete. Atsiprašo tuos, ku
riems nebeliko bilietų į-% pa-

E. Pakalniškienė 

"KEISTUČIO" KA»A 
PERDUOTA VYČIAMS 
Chicagoje kitą kartą veik

lus buvo choras "Keistutis. Jį 
dainuojant girdėdavo lietu
viai jau prieš 1950-tuosius me
tus. Per ilgą veiklos laikotarpį 
jis buvo susitaupęs savo kaso
je nemažai pinigų. Choras jau 
seniai nutilo, bet tie pinigai 
vis dar tebebuvo banke. Buvę 
to choro nariai, pasitarę savo 
tarpe, nutarė tuos pinigus ati
duoti Chicagos vyčių chorui, 
kad panaudotų juos lietuviš
kos dainos garsinimui Ameri
koje. Per Chicagos vyčių cho
ro banketą sausio 21 d. 
"Keistučio" choro atstovė Liu
cija Šotienė iškilmingai per
skaitė dovanojimo aktą ir įtei
kė vyčių chorui 871.52 dolerių 
čekį. Čekį priėmė choro pirmi
ninkė Sabina Klatt, o dovano
jimo aktą — choro vedėjas 
Faustas Strolia. Pirmininkė 

Sabina Klatt vyčių choro 
vardu dėkojo "Keistučio" cho
rui už dovaną ir užtikrino, kad 
ji bus panaudota, kad lietuviš
ka daina Amerikoje nenutiltų, 
neprarandant vilties, kad Lie
tuva vėl atgaus nepriklauso-

Pigmėjai visada palieka pig
mėjais, nors ir įkopę į Alpes, o 
piramidės vis pasilieka pira
midėmis, nors ir glūdėdamos 
slėnyje. 

Young 

DR. LINAS A. SI0RYS 
AKIU LIGOS, CHIRURCIJA 

2636 VV. 71st Street 
Priima trečiad. nuo 2 iki 5 v v. 
Ketvirtad. nuo 10 v.r. iki 6 v.v. 
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N u o t r -I T a n u l a i m i o 

CHICAGIECIAMS 
ŽINOTINA 

Sekmad ien į , kovo yl 
Amerikos Vidurio apygardos 
metinė šv. Kazimiero šventė 
bus švenčiama Gary mieste, 
Indianoje. Mišios Šv. Kazi
miero bažnyčioje, (1390 West 
15th Avenue), prasidės 10 vai. 
ryto. 82-roji vyčių kuopa bus 
tos šventės šeimininkė. Už
kandžiai ir minėjimo progra
ma vyks parapijos salėje. Iš 
Chicagos vyks autobusas. No
rintieji važiuoti autobusu re
gistruojasi pas Mockienę tel. 
927-1233, Ireną Sankutę tel. 
424-4486, arba kuopos pirmi
ninką. Vietą autobuse užsisa
kyti būtina iš anksto. Pasibai
gus šv. Kazimiero minėjimui, 
b u s p a s i t a r i m a s a p y g a r d o s 
v e i k l o s r e i k a l a i s 

Dr. Peter T. Brazio ofisą perėmė 
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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O P T O M E T R I S T A S 

" 2709 VVest 5 Isr" Street 
Tel. r- GR 6-2400 
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DR. EDMUNDAS V.2INAS 
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GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BLILDINC 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 
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DR. VILIUS MIKAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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Tel. 257-2265 
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DR. JANINA JAKSEVICIUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 
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CHIRURGIJA 
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Tel. 925-2670 
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Tel. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

O f s . P O 7-6000 , Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
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DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINE CHIRURCIJA 
\ alandos pagai susitarimj 

Te!. 282-4422 
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•\ve 
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DR. UVALTER J. KIRSTU* 
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Tikrinių vardų rašyba 

s 

-

LOGIKA SAVO KELIU, 
PRAKTIKA - SAVO (I) 

Pasidomėkime kai kuriais 
gramatikos bei logikos mar
gumynais — tiek protui pa
miklinti, tiek ir praktinei nau
dai išgauti. 

Pradžiai 
n o . 

toks klausime-

-
-

MOKYKLA PAVERGTOJE 
LIETUVOJE 

ŠALTOS ŽIEMOS 

Kaip visiems žinoma, daik
tų vardai (daiktavardžiai) 
skirstomi, tarp kitko, į tikri
nius ("Puntukas") ir bendri
nius ("akmuo"). Ar kiekvie
nas daiktas turi tikrinį vardą? 
Aišku, kad ne. Pavyzdys: ma
no rašomojo stalo peleninė. O 
ar kiekvienas daiktas turi nors 
bendrinį vardą? Turbūt irgi 
ne, nes visatoje yra daug daik
tų, kurių bent žmogus dar vi
sai nepažįsta, o jei ir pažįsta, 
tai dar nėra spėjęs įvardinti. 
Bet ne tai mums šiuokart rū
pi 

Vardai yra žodžiai. Žodžiai 
yra savos rūšies daiktai (jie 
yra kažkas, o ne niekybė). O 
ar daiktų vardai taip pat turi 
savo vardus? Ar yra toks daik
tas, kaip vardo vardas? Štai 
problema, kuri mus domina; 
nuo jos sprendimo priklauso ir 
kai kurie painesni rašybos 
klausimai. 

Kol kas tačiau palikime šią 
problemą užantyje; prie jos ne
trukus sugrįšime. 

O dabar — dar vienas klau
simas. 

Kaip gal irgi visi žinome, lo
gika — arba nuoseklių samp
rotavimų mokslas — vadina
ma simboline arba formaline 
dėl to, kad ji nekreipia dėme
sio į samprotavimų konkretų 
turinį, o tik į jų formą, kurią 
galima išreikšti abstrakčiais 
simboliais. Pavyzdžiui, imki
me tokią logišką argumento 
formą: 

a yra b; b yra c; vadinasi, a 
yra c. 

Nepaisant kokį tikrinį ar 
bendrinį vardą beįkištume vie
toj simbolių "a", "b" ir "c", ar
gumentas bus nuoseklus. 
Pavyzdys: Maironis yra poe-

— tas; poetas yra rašytojas; 
vadinasi, Maironis yra rašy
tojas. Pirmieji du sakiniai 
vadinami premisomis, trečia
sis — išvada. Konkreti šių sa
kinių mintis čia visiškai ne
svarbi, svarbi tik argumento 
loginė forma. Jei argumentas 
šios formos prisilaiko, tai jis 
bus savaime nuoseklus. 

Loginio nuoseklumo požiū
riu žvelgiant, visiškai nesvar
bus yra ir premisų teisingu
mas ar klaidingumas. Net 
jeigu viena ar abidvi premisos 
būtų klaidingos, išvada vis-
vien nuosekliai iš jų išplauks 
(nors ji gali būti teisinga arba 
klaidinga). Pavyzdžiui, jeigu 
turime klaidingą premisą 
"Valančius yra aukštaitis" ir 
teisingą premisą "aukštaitis 
yra žmogus", gausime logišką 
išvadą "Valančius yra žmo
gus". Si išvada ne tik logiška, 
bet ir teisinga. Tačiau gali bū
ti logiškų išvadų, kurios yra 
klaidingos. Pavyzdžiui, iš tei

singos premisos "Valančius 
yra žemaitis" ir klaidingos 
premisos "žemaitis yra paukš
tis", gausime logišką, nors vi
siškai klaidingą išvadą "Va
lančius yra paukštis". Iš 
dviejų klaidingų premisų taip 
pat dažnai gausime klaidingą 
išvadą (pavyzdžiui, pakeitus 
paskutiniojo argumento žodį 
"žemaitis" į žodį "aukštai
tis"). 

Kita vertus, net ir iš dviejų 
klaidingų premisų kartais 
įmanoma logiškai gauti tei
singą išvadą. Štai klaidinga 
premisa "aukšta i t i s yra 
paukštis" ir klaidinga premi
sa "paukštis yra žmogus" duo
da mums teisingą išvadą 
"aukštaitis yra žmogus". 

Vadinasi logikai nerūpi pre
misų tiesa; jai tik rūpi, kad iš
vada nuosekliai iš premisų iš
plauktų; o nuosekliai ji 
išplaukia iš premisų tada, 
kada argumentas laikosi tam 
tikros simboliais išreiškiamos 
formos. Viena iš gausybės to
kių formų yra kaip tik ta, ku
rią čia paminėjome: a yra b; b 
yra c; vadinasi, a yra c. Kiek
vienas argumentas, kuris šios 
formos prisilaiko, yra logiškai 
nuoseklus, net jei premisos ar 
išvada būtų klaidingos. 

Akylesnis skaitytojas jau 
bus pastebėjęs, jog yra tik vie
nas atvejis, kada išvada būti
nai turi būti teisinga. Tai at
vejis, kada abidvi premisos 
teisingos.Visais kitais atve
jais — pirmoji premisa teisin
ga, antroji ne; antroji teisin
ga, pirmoji ne ; abidvi 
klaidingos — išvada gali būti 
arba teisinga, arba klaidinga. 

Be to, minėtoje formoje gali
me simbolių raides pakeisti ne 
vien daiktavardžiais, o ir būd
vardžiais, įvardžiais, skait
vardžiais, dalyviais ar ištiso
mis ka ip nor s da ik tą 
apibūdinančiomis frazėmis. 
Pavyzdys: Nemunas yra il
giausioji Lietuvos upė; ilgiau
sioji Lietuvos upė yra trum
pesnė už ilgiausiąją Vokietijos 
upę; vadinasi, Nemunas yra 
trumpesnis už ilgiausiąją Vo
kietijos upę. 

Dar sykį kartojame: kiek
vienas samprotavimas, prisi
laikąs minėtos (ar bet kurios 
kitos) loginės formos, yra lo
giškai nuoseklus. Be to, jeigu 
nuoseklaus samprotavimo vi
sos premisos teisingos, tai ir 
išvada — garantuotai teisin
ga. Iš to ir pagrindinė logikos 
nauda pažinimui plėsti. 

Bet štai, pasižiūrėkime į to
kį argumentą: 

Lietuvos sostinė yra Vil
niaus; Vilnius yra senas lietu
viškas dviskiemenis žodis; va
dinasi, Lietuvos sostinė yra 
senas lietuviškas dviskieme
nis žodis. 

Argumentas aiškiai prisilai
ko ką tik minėtos formos. 
Abidvi premisos — aiškiai tei
singos. Tačiau išvada — aiš
kiai klaidinga. Šitaip neturėtų 
būti. Kasgi čia pasidarė? 

m. dr. 

(Bus daugiau) 

*• ATEIZMAS - MŪSŲ 
ATSAKOMYBĖ 

(Pabaiga) 

Kas yra geras auklėjimas? 
Viena lietuvė motina pasakė 
komunistei mokytojai, kad ji 
savo dukters neleis stoti j ko
munizmo organizaciją, nes ne
nori, kad jos duktė per naktis 
trankytųsi po krūmus su kom
jaunuoliais. Kuris iš tų dviejų 
auklėjimų V. Spurgai patin
ka: komunistės mokytojos, ar 
padorios kaimietės, kuri sau
go savo dukters vardą ir gar
bę? Komunistams garbė ir ge
ras vardas neegzistuoja. V. 
Spurga nežino, kas yra im- I 
perija. Imperija ir ideologija 
yra skirtingi dalykai, skirtin
gos sąvokos. Imperija yra di
deli žemės plotai net su kelio
lika pavergtų tautų, valdomi 
vieno valdovo. Ideologija yra 
dvasinis pasaulis — pasaulė-. 
žiūra. Ir dabar mes matome, 
kad didžiausia pasaulio impe
rija bent oficialiai yra su ko
munist ine ideologija. V. 
Spurga aiškina, kad mokyklo
se bus įvestos naujos discipli
nos: aštuntokams — tarybi
nės valstybės ir teisės 
pagrindai bei asmens higie
nos kursas. Dešimtokams — 
šeimos gyvenimo etika ir psi
chologija, eksperimento tvar
ka — komunistinės dorovės 
pagrindai. O abiturientams — 
fakultatyvus „Tarybų Lietu
va — TSRS broliškų respub
likų šeimoje". Tai, žinoma, 
priemonės, padedančios tur
tinti harmoningos asmeny
bės ugdymą. Sia linkme didelį 
darbą privalo atlikti klasių va
dovai, pionierių, komjaunimo 
organizacijos. 

Kituose visos kaltės matyti. 
Tik savyje pačiuose sunku 
kaltę praregėti, nes savo pačių 
kaltės priskiriamos „laiko 
dvasiai" ar „kitiems". Visi 
esame susirūpinę iškilusia 
ateizmo banga. Bet kokiu 
būdu ateizmas iškilo mūsų 
krikščioniškoje civilicazijoje? 
šiuo atveju neįmanoma rasti 
jokių „kitų", kuriems būtų 
galima priskirti ateizmo įžiebi
mą. Ateizmas neįsiveržė i i 

šalies su kokia nors tauta be 
Dievo, kuri būtų savo netikė
jimu ir mus užkrėtusi. Jokios 
tokios pasalinės invazijos 
nebuvo. Ateizmas išsiskleidė 
mūsų pačių tarpe. Todėl 
mumyse pačiuose tenka ieško
ti ir atsakymo, kaip ateizmas 
galėjo išaugti toje civili
zacijoje, kurią vadiname 
krikščioniškąja. 

Juozai Girnius 

J . VAlCELIŪNAS 

Pats V. Spurga pasako, kad 
komunistinėje sistemoje blo
gos jaunimo organizacijos mo
kyklose leidžiamos ir net pri
valomos, o padorių jaunimo I 
organizacijų mokyklose visai 
nėra. Ką gali išauklėti nepa
dorios jaunimo organizacijos? 
V. Spurga kalba apie komu
nistinę dorovę. Ką ji duoda 
tautai? Tik didelį ištvirkavi
mą ir kitas negeroves, kurios 
ypač padidėjo Lietuvoje, val
dant komunistams. Juk ko-1 
munistų laisvoji meilė yra ko
munistų dorovės pagrindas. 
Kadangi komunistai yra kilę I 
iš beždžionių, tai pas juos vei
kia ir beždžioniškas meilės 
nuostatas. Pagal komunisti
nės meilės nuostatus, komjau
nuolės dažnai nueina į prosti
tutes, o ir universitete 
komjaunuolės seksu stengiasi 
iš profesorių išsiderėti geresnį 
pažymį per egzaminus. Komu
nistinės dorovės pagrindu 
Maskvoje išlaikoma prostitu
cijos akademija. O gal tokių 
akademijų yra ir daugiau. So
vietų Sąjungoje išlaikomos 
septynios žmogaus kūno tech
nikų (mėsinėtojų) akademi
jos. Tai vis komunistinės do
rovės pagrindai. Tokiomis 
komunistinės dorovės blogy
bėmis skundžiasi ir komunis
tinė spauda, bet komunistai su 
tuo jau yra apsipratę. Jie pa
tys rašo, kad šiandien Lietu
voje daugiau kūdikių gimsta 
nepilnose šeimose, negu nor
maliose šeimose. Komunis
tams tinka Stalino šeimos pa-
v y z d y s , k u r S t a l i n a s 

suguloves keitė pagal savo no
rą. 

V. Spurga sako, kad Lietu
vos mokyklose daugiau dirba 
moterys, negu vyrai. Cia jis 
p r imena rusų pedagogo 
K. Ušinskio posakį: "Auklėji
me viskas turi būti pagrista 
auklėtojo asmenybe". Bet ko
munistai iš viso asmenybių 
neturi, nes asmenybė surišta 
su dvasinėmis vertybėmis, ku
rių komunistai nepripažįsta. 
Net padoresnės mokytojos yra 
priverstos palikti mokyklą, 
nes jos negalėjo vaikų perse
kioti už jų dvasines vertybes. 
Dabar Lietuvos mokyklose ga
li dirbti komunistės mokyto
jos, kurioms dvasinis pasaulis 
neegzistuoja. 

Pagaliau V. Spurgos yla iš
lenda iš maišo dėl mokyklų 
programų keitimo. Jis sako, 
kad, darbui pagerinti, didelės 
reikšmės turės mokyklos re
formos ir sprendimas tų užda
vinių, kurie iškelti centro ko
miteto birželio plenumo 
nutarime: "Kelti auklėjimo 
darbo vidurinėse ir profesinė
se technikos mokyklose lygį. 
Nuosekliai įgyvendinti lenini
nius vieningos darbo, poli-
techninės mokyklos princi
pus, pratinti moksleivius 
dirbti visuomenei naudingą 
darbą ir ugdyti meilę tokiam 
darbui, plėsti jų ideologinį aki
ratį, pirmiausia ugdant kil
nias socialistinės visuomenės 
piliečio, aktyvaus komunizmo 
kūrėjo savybes". 

Cia V. Spurga atvirai pasa
kė, kad Lietuvos mokyklos tu
ri tarnauti aršių komunistų iš-

Šv. Antano parapijos Cicero, 111., trijų kartų dai
nininkai: Jonė Bobinienė, Br. Žukauskas. V. 

Bobinaitė-2ukauskienė ir Karolis, Rima ir Vilius 
Žukauskai Vasario 16 minėjime. 

Nuot. Jono Kuprio 

Ar amerikiečiai patys suke
lia šaltas žiemas? Toks klau
simas nėra jau taip kvailas, , 
kaip jis iš karto atrodo. Net 
mokslininkai žiūri į šį klau
simą rimtai. Juk dėl tų žemų 
temperatūrų ir gausus sniego 
Rytų ir Vidurio JAV dalyse, 
kurie per šią žiemą ir praeitus 
metus dažnai nusiaubė šalį, 
turi būti priežastis. Ir ta prie
žastis gali būti dėl žmogaus 
kišimosi į gamtą. 

Yra teorija, kuri sako, kad 
vis didėjantis gyventojų prie
auglis ir vis didėjanti Vakarų 
Amerikos pakraščių indus
trializacija sukėlė tokį oro už-

. teršimą (reikia nepamiršti to 
' rudo debesies, kuris nuolat ka- I 
bo virs Los Angeles), kad stip- j 

aug in imui . Tai žiauresnė 
sistema, negu ją būtų išgalvo
ję komunistų protėviai. V. 
Spurga skundžiasi, kad mo
kyklose mažai dirba vyrų mo
kytojų, šiuo atveju vyrai yra 
stipresnio charakterio — jie 
nenori mokyklose žaloti jauni
mo sielų. Nors komunistai Die
vo ir sielos nepripažįsta, bet 
komunistų valdomuose kraš
tuose didžiuma gyventojų pri
pažįsta Dievą, sielą ir kitas 
krikščioniškas vertybes. O ir 
likusi gyventojų mažuma — 
komunistai ir jų dalis, nors ir 
slaptai, praktikuoja religiją. 
Brežnevas net leido savo mo
tiną palaidoti su religinėmis 
apeigomis. Komunistai buvo 
pasiryžę religiją sunaikinti per 
metus kitus, o to nepajėgė pa
daryti nei per 66 savo valdy
mo metus. 

V. Spurga aiškina, kad da
bar Lietuvoje perdaug mokytų 
žmonių. Esą, mums reikia ne 
tik šviesių protų, bet reikia ir 
auksinių rankų, kurios dirbtų 
ūkiškus darbus. Taigi ateityje 
lietuviai bus tik žemdirbių tau
ta. Tiesa, aukštųjų mokslų sie
kia komjaunuoliai, bet jų tar
pe daug menkaverčių žmonių, 
o padoriems jaunuoliams į 
universitetą įstoti sunku. Kar
tą vienas abiturientas, baigęs 
gimnaziją visais penketukais, 
negalėjo įstoti į universitetą, 
nes jis neturėjo komjaunuolio 
pažymėjimo. Išeitų, kad ga
bius jaunuolius nusuka į že
mės ūkio darbus, o iš menka
verčių komjaunuolių daro 
mokslininkus. Dėl to komunis-

/ tiniuose kraštuose mokslas 
stovi žemai. O kartais komu
nistai net pasižymėjusius pro
fesorius išmeta iš mokslo ins
titucijų ir išsiunčia į tremtį 
vien dėl to, kad jis nekomu-
nistas arba atsisakęs kompar
tijos bilieto (Sacharovas). Taip 
Lietuvos mokyklose daromos 
reformos, nes to nori Maskvos 
komunistai — okupantai. 

riai paveikia oro temperatūra, 
dėl ko pasikeičia vėjo kryptis, 
dėl ko "'jet 8tream" nebepučia 
tiesia kryptimi iš Ramiojo 
vandenyno į Atlantą, bet su 
vingiu per Kanadą j JAV 
vidurio ir rytų dalį. Juo dides
nis šis šiaurės vingis ir juo gi
liau vėjai įsiverčia į Kanadą, 
juo šaltesnis oras pučia nuo 
šiaurės ir juo smarkiau šąla ir 
gausiau sninga Montanoje, 
Dakotoje, Illinois, Michigane, 
Ohio, New Yorke ir net pie
tinėse valstijose. Pagal šią teo
riją oro užteršėjai yra Kali
f o r n i j a , O r e g o n a s i r 
Washingtonas, kurie apšaldo 
kitas JAV valstijas. 

Kadaise Lester Brovvn 
atkreipė publikos dėmesį savo 
studija apie maisto išteklius 
pasaulyje: "By Bread Alone" 
(1974). Jis pasakoja, kad Flo
ridos valstija 1970 metų pra
džioje sudarė sutartį su viena 
firma, kad ji padarytų galą 
sausrai Everglade rezervate, 
dėl kurios nudžiūsta derlius ir 
nukenčia žvėrys. Technologi
ja tada buvo jau taip toli pa
žengusi, kad "pagal koman
dą" pradėdavo lyti. 

Ne vien JAV, bet ir Rodesi-
joje, dabar Zimbabve vadina
moj, buvo vykdomas veiks
mas, pagal kurį formavosi 
debesys ir padidino šalyje net 
10% lietų. Šis sumanymas su
kėlė net tarptautinę įtampą, 
nes Rodesija pritraukdavo sau 
lietų iš kaimyninių Afrikos ša-
lių. 

Jeigu amerikiečiai gali su
kelti lietų, o afrikiečiai dirbti
nius debesis, tai ir Sov. Sąjun
ga, reikia manyti, yra pajėgi 
daryti panašius eksperimen
tus. Bet tokie eksperimentai 
neapseina be pavojų. Nikita 
Chruščevas Sov. Sąjungoje bu
vo nusistatęs pavyti ir pra
lenkti JAV maisto gamybą, 
kas įvyko kaip tik priešingai. 
Jo iniciatyva Sibire buvo išar
ta ir užsėta milijonai hektarų 
nepaliestų naujieninių dirvų, 
bet šios dirvos neturėjo pa
kankamai lietaus duoti gerą 
derlių. Eksperimentas nepa
vyko. Todėl ir nebeplanuoja-
ma ir neskubama tų keturių 
Sib ro upių tėkmes pasukti 
nuo Šiaurės Lediniuotojo van
denyno į pietus, į Azijos žemy
ną. Tarptautinė metereologų 
draugija tam planui tuoj pasi
priešino ir užprotestavo, kad 
šilto vandens nutraukimas 
nuo Lediniuotojo vandenyno 
gali pakeisti visą klimatologi
nę sistemą Azijoje ir su rizika, 
kad ir Šiaurės Amerika gaus 
mažiau lietaus. Tai matome, 
kaip mūsų žemės klimatas ga
li būti žmogaus pakeistas. 

Gal tai yra rusai, kurie da
bar pasiunčia Amerikai šal
tas ir snieguotas žiemas? 

TEN GIMĖ, AUGO 
DR. JONAS BASANAVIČIUS 
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Tik šienapjūtės dienomis čia renkasi žmonių 
būriai. Vyrų rankose saulėtvankoje švyti plieno 
dalgiai ir visu plotu skamba, aidi grėbėjų dainos. 
Praeina saulėtos šienapjūtės dienos ir vėl aplpnk 
ramu. Ta pati veja dengia kovose žuvusių, giliuose 
vandenyse nuskendusių gynėjų ir geležiniais šarvais 
apsunkusių užpuolikų žemiškjs liekanas. Ateina 
pavasariai. Visas buvęs kovų plotas nušvinta gaivia 
žaluma, pievos išsipuošta gėlpų kilimais. Baltųjų 
dobilėlių, ramunėlių, čiobrelių aromatu pripildytame 
ore aidi žaliašvarkių žiogelių grojamos nostalginės 
dajnos, joms pritardami, dindi padžiūvusių žvangu
čių varpeliai... 

Piliakalnis netyrinėtas. Jo tikroji paskirtis 
nežinoma. Ryškesnių, tipingų pylimų neišlikę, ne
bent jie buvę nugriauti besiformuojančioms pievoms 
išlyginti. Taip pasakojantieji gal turėję galvoje iki 
mūsų dienų piliakalnio pietryčių papėdėje tebebuvu
sius žolėmis apaugusius žemių kauburius. Gal 
veikiau čia galėjęs būti įrengtas sargybų kabias, 
saugojęs šiaurės rytų kryptimi nutįsusią žemumą. 
Jei kalnas nebuvo prosenių rankomis supiltas, tai jį 
naujieji ateiviai savo sąmonėje sukūrę, legendomis 
padabinę, ežere pilimi pastatė. Vėliau žmonės šias 
pievas sėjamomis dirvomis suarę, tik žmonių sąmo
nėje senųjų laikų papročiai, kaip ežero vandenys, 
neišnyko. Ir mūsų laikais, nors ne kasmet, susirin
kęs čia Sausininkų, Karalkrėslio kaimų jaunimas 
degančiais Joninių laužais puoselėjo senąsias 
tradicijas, džiaugėsi laisvės dienomis. 

— Laikai pasikeitę, — lyg prisiminęs senuosius 
laikus, atsidūsta senasis piliakalnis, ir lengvas vėje
lis praslenka pilpakalnio viršūne. Saulėlydžio šešė
liai slankioja piliakalnio papėdėje. Vakarėja. Koks 
nors atsilankėlis palengva leidžiasi nuo piliakalnio 
viršūnės į žaliuojančias pievas. Po keleivio kojomis 
nukrinta vienas kitas vėsios rasos lašas. Pm 
valandėlės brydėje palenkta žolyno viršūnėlė atsi
gavus vėl stiebiasi į dangų — brydė išnyksta, kaip 
nebuvus, kaip ir šimtmečiais čia buvusių, 
besidžiaugusių, besisielojusių žmonių, nė pėdsakų 
nelikę... 

Naujienėlės piliakalnis yra Bartininkų valsčiaus 
pietryčių dalyje. „Autobiografijoje" J . Basanavičius 
jį priskaito prie šiaąe svarbiame „strateginiu žvilgs
niu" krašte buvusia pilimi — „tvirta ginuokle". 
Didelis, pailgas piliakalnio kalnas yra natūralios 
morenų kilmės. Jo ketera perdalyta dar gana gerai 
išsilaikiusiu pylimu. Pilis buvusi įrengta stačius 
krantus turinčioje kalno dalyje. 

Naujienėlės piliakalnį jis mini ir leidinyje „Apie 
senovės Lietuvos pilis", taęiau ir šios pilpes pirmykš
čio vardo atpažinti negalėjęs, nes karuose kryžiuo
čiams šiose apylinkėse žmones išnaikinus — kartu 
su žmonėmis išnyko ir čia buvusių gyvenviečių pilių 
vardai. Tik „pilių kalnai, arba piliakalniai, dar iki 
šiai dienai, vejomis pasipuošę, niūkso tartum kokie 
nebyliai ir liūdni mūsų sentėvių, seniai pragaišusios 
garbės kareiviškos, jųjų sunkaus triūso ir kruvinų su 
kryžiokais karų liudytojai (...). 

Šukių piliakalnis, vadinamas dar Jėzupavo. 
Juozapavo vardais, yra daugiau į šiaurę nuo 
Lankeliškių, Šukių dvaro laukuose. Tai atokiausiai 
nuo aukštumų į šiaurę, jau lygumose įrengtas 
piliakalnis. Kiti, aukščiau įkalnin rymantieji jo 
broliai, lyg nepasitikėdami, iš aukšto stebi šį 
nusižeminusį praėjusių laikų bendrininką. J i s yra 

arčiau prie dr. J. Basanavičiaus „akis ir širdį 
patraukusių „kryžiokų kapų", kurie galėję būti šukių 
pilies apylinkėse gyvenusių žmonių ar, sekant pada
vimu, čia žuvusių kryžiuočių kapai. Šio piliakalnio 
vieną legendą daktaras panaudojo studijoje senovės 
tikėjimui į vėles ir velnius pavaizduoti. Čia krikščio
niško tikėjimo apraiškomis buvo siekiama nugalėti 
kalne tebegyvenančias senųjų laikų būtybes. 

Pasakų velniai bei kitos nešvarios dvasios ir nuo 
paprasto kryžiaus ženklo bematant juoda smala 
pavirsta, o šio piliakalnio senųjų laikų galingos 
dvasios nė pašventintų bažnytinių vėliavų nepa
būgo. Galima sakyti, kad piliakalnyje gyvenančios 
senoviškosios dvasios bus saugios, nenugalimos, kol 
vietos žmonių sąmonėje bus gyvos senojo tikėjimo ir 
senosios Lietuvos tradicijos. 

Pajevonio piliakalniai: žinyčios kabias, sargybų 
ir pilies piliakalniai yra artimoje Pajevonio kalno 
apimtyje, apie 8 km nuo Rytprūsių sienos ir apie 9-11 
km nuo Ožkabalių kaimo. J. Basanavičius, prisimi
nęs vaikystės dienas, pasakoja, kad su piliakalniu 
„susipažino" „Pajevonin su tėvais į atlaidus važinė
damas". Dabar šis piliakalnis dažnai Pilies kalnu 
vadinamas. 

Žinyčios kalnas. „Netoli piliakalnio (Pilies 
kalno) yra didelps kalnas, prisimena J. Rasanavi-
čpus, senovės pušimis apsipuošęs, ant kurio šiandien 
stovi Pajevonio bažnyčia, o senovėje čia buvusi žiny-
čia". Iš pastarųjų metų Pilies kalno archeologinių 
tyrinėjimų seka, kad šioje apylinkėje žmonės jau 
gana gausiai gyvenę apie prieš 2000 metų. Gražes
nės, pakilesnės vietos nė plačioje apylinkėje nėra. Šį 
kalną savo bažnyčiai statyti pasirinko ir vėliau 
atėjusi krikščionybė. Stačiais krantais buvęs žiny
čios kalnas ir mūsų laikais buvo tik iš šiaurės šono 
užvažiuojamas. 

(Bus daugiau) 

i 
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MŪSŲ KOLONIJOS* 
Kenosha, Wis. 

AUKSINĖ SUKAKTIS 

LB apylinkėj visiems gerai 
pažįstama lietuvių šeima Jo
nas ir Marytė Milišauskai šių 
metų vasario 10 d. savo šei
mos ir artimųjų tarpe atšven
tė auksinę vedybų sukaktį. Tai 
yra žmogaus prasminga su
kaktis. 

Jonas ir Marija Milišauskai 
išaugino ir aukštąjį mokslą 
davė trims sūnums ir vienai 
dukrai. Dr. Šarūnas dirba ir 
gyvena Buffalo, New York, Jo
nas dirba Milwaukee, Wis. Jis 
yra įstaigos vedėjas, Onutė 
dirba Kenoshoj, Jockey Com. 
Onutė užima aukštas parei
gas, yra siuntinėjama į įvai
rius bendrovės skyrius patik
r i n t i , k a i p v e d a m a 
atskaitomybė. Antanas Chi-
cagoi baigė teisės mokslą ir 
dabar dirba pas žymų advo
katą. Jonas ir Marija Mili
šauskai turi keturis anūkus. 
Antroji tautinio susipratimo 
pusė, kuri mums visiems lietu
viams labai miela. J. ir M. Mi
lišauskai į Kenoshą atvyko 
1952 m. Tuoj įsijungė abu į lie
tuvių tautinę veiklą. Jonas įsi
jungė į LB apyl. organizavi
mą. Jis eilę metų apyl. 
vadovauja. Mums pradėjus 
rengti Pavergtų tautų minėji
mus, Jonas daugiausia vado
vavo. Visoje veikloje Marytė 
buvo nuoširdi talkininkė. La-
hai malonu priminti, kad Jo
nas ir Marytė Milišauskai yra 
visos tautinės veiklos ir tauti
nės spaudos rėmėjai. Mes 
kenošiečiai Jonui ir Marytei 
linkime geros sveikatos ir ilgo 
amžiaus. 

B. J. 

Washington , D . C. 

SV. KAZIMIERO 
MINĖJIMAS 

-Šiais metais švenčiame Lie
tuvių tautos ir lietuviškojo jau
nimo dangiškojo globėjo šv. 
Kazimiero 500 metų mirties 
sukaktį. Ir Washingtono lietu
viai bendromis jėgomis orga
nizuojame tos svarbios sukak
ties paminėjimą. 

Kovo 4 dieną, sekmadienį, 
12 vai. Tautinėje Nekalto Pra
sidėjimo šventovėje bus laiko
mos iškilmingos šv. Mišios. 
Jas atnašaus Washingtono ar
kivyskupas James Hickey. Pa
mokslą sakys kun. Kazimie-

JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

VESTUVINĖS ^ 
MEDŽIAGOS 

pas Fishman's! 
Oicagoje ou'Kiausas ir drdJ.ausias 
pasirinkimas visy mediiagŲ. reikalingų 
sukurt, ka nors orangaus •< pooinaus 
Nuotakai " Pamergėms 
MŪSŲ ptačam nnkmy yr» Oažig lįsiuvine 
tg organzu ir tmkhntu importuotų ;i ItalifOS-
Heatncoat's gryno šilko English llluSK>n" 
(taip pat >' Nylon) išsiuvinėtos organzos 
imponuotos '4 Sweica»i|OS Loooing' 
Klostytos organzos apsiuvimai ..ivory" * 
batti Oajg k'tko įskaitant naujausias 
medJiagas matomas vestuviniuose 
žurnaluose 
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A M P L E F R E E P A R K I N O 

9 2 2 - 7 2 5 0 
HOURS: Tues-Sat 9-5 30 
Sun 9 30-5 Closed Mon 
M*S1*rC*rd S VISA W«lcom« 

ras K. Stevvart, Šv. Aloyzo 
parapijos, Pottstown, Pa., vi
karas. Mišių metu giedos Tau
tinės šventovės choras. Auko
jimo metu bus atlikta šv. 
Kazimiero mėgiamiausia gies
mė "Omni die dic Mariae". 

2 vai. p. p. Katalikų univer
siteto Jaunimo studijų centro 
salėje bus šv. Kazimiero su
kakties minėjimas — akade
mija. Kalbės Lietuvos Diplo
mat inės ta rnybos šefas 
Lietuvos atstovas Washingto-
ne dr. Stasys Bačkis ir istori
kas, visuomenininkas dr. Kos
tas R. Jurgėla. Po to bus meninė 
programa, kuriai vadovaus Si
gita Naujokaitienė. 

Prof. dr. Liucija Baškauskaitė iš 
Los Angeles , Calif., skaičiusi pa
skaitą i Seattle. Wash., Lietuvių 
Bendruomenės suruoštame Vasa
rio 16 minėjime. Dešinėje — jos 
jaunystės draugė Loretta Werner. 

S e a t t l e , VVash. 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ŠVENTĖ PAS 
SEATTLE LIETUVIUS 
Vasario 19 d. į Seattle Lie

tuvių Bendruomenės suruoštą 
Nepriklausomybės dienos mi
nėjimą suvažiavo gražus bū
rys lietuviškų šeimų kartu pa
žymėti tautos didžiąją šventę. 
Vėliavas įnešė "Lietučio" tau
tinių šokių ratelio nariai. Po 
Amerikos ir Lietuvos himnų 
L ie tuv ių B e n d r u o m e n ė s 
pirmininkė Ina Bertulytė -
Bray pasveikino visus šven
tės dalyvius ir pakvietė į sceną 
iš Los Angeles atvykusią pre
legentę, antropologę dr. Luciją 
Baškauskaitę. Pasipuošusi 
tautiniais rūbais, daktarė L. 
Baškauskaitė išvystė puikiai 
pritaikytą temą: "Kodėl kyla 
lietuviškumo siekimas išeivi
jos lietuviuose". Po pagrindi
ni- pranešimo estų ir latvių 
draugijų atstovai perteikė sa
vo tautiečių linkėjimus, at
naujindami Pabaltijo tautų 
broliškus ryšius bendroje ko
voje prieš okupantą. 

Meninę programą puikiai at
liko Seattle ir Vancouver, B. C. 
bendruomenių nariai. Pasižy
mėjusi kanklininkė Lilija 
Sniečkutė dailiai atliko "Siun
tė mane motinėlė", poetė Zita 
Tumaitienė iš Vancouverio 
jautriai padeklamavo tris pa
čios sukurtus eilėraščius, ga
bus muzikas Gerald Reed atli
ko p e n k i s l i e t u v i ų 
kompozitorių kūrinius cello, o 
pianinu jį lydėjo muzikos stu
dentė Katherine Gribos. "Lie
tučio" tautinių šokių ratelis, 
vadovaujamas Zitos Petkie
nės, žavėjo žiūrovus savo ener
gingai atliktais spalvingais 
šokiais. 

Seattle LB apylinkės pirmininkė Ina Bertulytė-Bray (su aki
niais) ir iš kairės pirmoj eilėj: Irena Blekytė-Johnson ir Viole
ta Kuprėnaitė-Jessen; antroj eilėj: Lidija Morkūnaitė, Audra 
Morkūnaitė, Annett Skalinski, Rasa Raišytė (laiko Onutę 
Johnsonaite). 

Po to buvo bendra sunešti
nė vakarienė, po kurios vaka
ro dalyviai dar pasilinksmino 
tautiniais šokiais ir liaudies 
dainelėmis, tik vėliau vėlai iš
siskirstydami grįžo namo. 

Dalyvis 

* * * * 

Tauta, kuri klusniai nusi
lenkia prieš brutalią, nieku 
nepateisintą prievartą, yra 
paliesta vergiško servilizmo. 

St. Šalkauskis 

^ J B B U B S S B B S A The 
Minimum 
Miii imum 

oooooooooooooooooooooooooo 

SOPHIE BARČUS 
RAMO ŠEIMOS VALANDOS 

lietuvių kalba šeštadieniais ir sek-
iMdieniais nuo 8:30 iki 9-.30 vai. ryto. 

Stoti* WOPA 1490 AM 
Transliojam ii nuosavos studijos Mar-
ąuette Pk.. vedėja Aldona Daukus 

7159 S. MspIewood Ave—» 
CbJcago, IL 60929 

TeL 778-1548 

Standard Federal gives you 
free interest-earning checking 

with a balance of just $100. 
At Standard Federal Savings, you 

can have interest-earning checking vvith 
no monthly service charge. And you 
don't have to keep a big minimum 
balance. 

Just $100. 
And if you keep at least $2000 in 

any Standard Federal savings or eertifi-
cate account, you srill get free service 
on your interest-earning checking even 
if vour balance drops to zero. 

And that's is minimum as a 
minimum balance can get. 

Senior citizens can get free interest-
earning checkingwith only a $10.00 
minimum balance vvhen their govern-
ment benefit cheeks are direetly 
deposited into their checking accounts. 

So if you \vant a checking account 
that givesyou free service, 5*4% interest, 
and a minimu tn that's really down to 
earth, come up to our Standard. 

Come up to our Standard, 

STįfXNiJ/\nD FEDEfį/U- Sfl\/iNGS 
HOME OFFICE: 4192 Archer Ave.. Chicago 60632 Ph. 847 U40 DOttfVERS CRmT: 5100 Forest Ave.. 60515 Ph. 5)63-1140 

47TH STREET: 2555 West 4?th St.. Chicago 60632 Ph. 523-1063 GAUTIEM) RIDGE: i • 41 Archer Ave.. Chicago 60638 Ph. 76T 5200 
HICKORY HILLS: 9357 S. Ro»*>m Rd.. 60457 Ph. 598-5050 HILL CREEK: Hill ( ,-ek Shopping Center. Hickorv Hills 60457 

111.599-1977 LOMRART): 23 N. Main St.. 60148 Ph. 627 1140 OAK LAWN: i i V) S. Pulaski Rd.. 60453 Ph. 424-5910 

ESLiC 

CLASSIFIED ADS 
IŠNUOMOJAMA — FOB BENT 

ISNUOM. 4 kamb butas vyresnio am
žiaus asmenims. Marąuette Parko apy
linkėje. Skambint 434-4449. 

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

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

XX>OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO<K 

10 — 20 — 30% pigiau mokėsite ui 
apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
pas mus, 

FRANK ZAPOLIS 
TeL GA 4-8634 

3208% W. 95th Street 
xxxx>ooooooooooooooooooooo< 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldui Ir kitus 
daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir 
pilna apdraudą. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Tel. _ WA 5-8068 

>ooooooooooooooooooooooooo< 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69 S t , tel. 776-1486 
>ocooooooooooooooooooooooo< 

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

K I L I M A I 
Lietuvių prekyba 

3364 W. 6 3 St. — TeL 778-9064 

{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandėlių. 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
2981 W. 99 Ct, Chicago, IL 90929 

SIUNTINIAI l LIETUVĄ 
TeL 925-2737 

Vytautas Valantinas 
<s<s<s<SKS<$>cs<a<5<56.s5^v«<s^s<a«at 

A. V I L I M A S 
MOVING 

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5998 

PACKAGE EXPRESS AGEXCY 
MARIJA -VOBEDUENfi 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Labai pageidaujamos geros rūSlea pre
ke*. Maistas 15 Europos sandelių. 

2908 W. 99 St, Chicago, IL 90929 
TeL — 925-2787 

>OO0O0OOOO0OOOOOOO0OOO0OOO< 

MASTER PLUMBING 
Llcensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte-
tės. Karsto vandens tankai. Flood 
control. UžsikimSę vamzdžiai išvalo
mi elektra. Palikite pavardę ir telefo
n ą — lietuviškai. 
SERAPINAS — TeL 638-2960 
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HELP WAMTBD — VYRAI 
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V A L O 
KILIMUS IB BALDUS 

Plauname ir vaikuojame 
vteų rusių grindis 
B U B N Y S 

TeL — R E 7-5168 

Mature individual needed to 
work in North Side game room. 
Mušt speak English. Phone for 
interview 9 to 5. Tel. +77-9683 

R E A L E S T A T E 

Atdaras apturėjimui sesanadieni 
nuo 1 iki S vai. popiat 

9242 S. Albany — 8 kamarių roūr. 

Atdari apžiūrėjimui sekmadieni 
nuo 1 iki 4 vai. popiet 

9914 Wj 84 St. — 3-jų mieg. mūrinis 
9119 S. Archer — Condo 
5055 S. Knox — Naujas 3 butų 
5531 S. Troy St. — Tik $44,900 
9749 W. 93 S t — Naujas 3-jų butų, 

po 3 mieg. 1% vonios. 
2944 W. 83 St. — 3-jų mieg. Cape 

Cod. {rengtas "knotty pine" rūsys. 

TIK $24,900 
5 dideli miegami, 2 vonios. Nauji ki
limai. Gazu apšild. Pilnas rūsys. Tik 
$1,200 įmokėti, turinčiam gerą kre
ditą. No. 717 

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

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

ir Laramie. 
' f 

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

AR NORITE PARDUOTI? 
Savo namą galite parduoti, tik pa

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

OT3RIEN FAMILi' REALTY 
TeL — 434-7100 

oooooooooooooooooooooooooo 
M. A. Š I M K U S 

INCOME TAX SERVICE 
NOTARY PUBLIC 

4259 S. Maplewood — Tat 284-7499 
Taip pat daromi Vertimai, Giminių 
iškvietimai, pildomi Pilietybes prašy
mai ir kitokie blankai. 
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SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus krsitus 

NEDAS, 4999 Archer Avtaua 
Chicago, IL 909S2. Tai 937-

• • • • • • • • M * . 

BY OWNER ; 

Garfleld Ridge — ApyL Archer ir 
Mariem Ave. Savininkas parduoda me
dini namą giminingom šeimom gyven
ti: 6 kamb. apačioj ir 4 kamb. butas 
viršuj. Karštu vand. apšild. Du mal
koms kūrianami židiniai. Kilimai nuo 
sienos iki sienos. Pusryčiams barai. 
Spintelės virtuvėse. Du 2-jų maš ga
ražai. 90 p. pločio sklypas. Susitari
mui apžiūrėti skambinkite po 7:30 
vai. vak. (angliškai) tel. 599-2392. 

65th and Kedvalc 
2 Fiat brick — includes completely 
remodeled 2nd floor apt. with 2 good-
sized bedrooms. lst fl. apt. with 3 
bedrooms Separate heat. Full attic. 
Newer 2y2 car garage. Make offer. 

CENTURY 21 
Cahill Bros. — 585-6100 

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PKE. — 
GERIAUSIA VIETA LIETUVIAMS. 

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

9-il butų marinis. Garažas. Nebran
gus. 

Dtdelia gražiai {raugtas 
ku didelei seimai. 

Puf-

SIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tsx 

2951 W. 6Srd Stnet 
TeL 486-7878 

iiifiiiiiiiiiiiiiiiinniinifniiHiinMiuiiiuM 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

DraodimBs — VsJdysaM 
Nsmąp pirkimu* — Psrdavinas 

INCOME TAX 
NotsristM — VertinM 

BELL REALTY 
i . BACEVIČIUS 

6529 S. KedsJe Ave. — 778-2238 

Apuiraok* ikelbtia dien. DRAUGR. 
neu jla plačiausiai skaitomus lie
tuvių dienraštis, gi skelbimų kai
no, yra riei.ma prieinamos 

V 
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SIBIRO TREMTINĖ 
O. PRUNSKIENĖ 

Ištikta dalinio paralyžiaus, 
ketvertą mėnesių sunkiai sir
gusi Šv. Kryžiaus ligoninėje ir 
namuose, vasario 22 d. mirė 
buvusi Sibiro tremtinė a. a. 
Ona Elzbieta Gineitytė-Pruns-

• kienė, sulaukusi 96 m. am
žiaus. Mirė dukters dr. Onos 
ir jos vyro dr. Albino Garūnų 
namuose, jų bei dukters Ane
lės ir sūnaus Jono ir jo žmo
nos Vandos slaugoma. Ligoje 
ją rūpestingai globojo dr. Al
bina Prunskienė, velionės 
marti, ir dr. V. Tumasonis. 

Buvo pašarvota Petkaus 
Marqt»ette Parko koplyčioje. 
Čia velionę aplankė apie 500 
lietuvių ir amerikiečių iš Sv. 
Simforozos parapijos, kur dar-

* buojasi jos sūnus kun. Juozas 
Prunskis. Koplyf r *s buvo 
bendros maldos už velionę, 
vadovaujant kun. T. Kaspu
čiui, kun. A. Zakarauskui ir 
kun. J. Prun8kiui. 

Ki'n. A. Zakarauskas su 
kun. J. Prunskiu iš koplyčios 
palydėjo į Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos bažnyčią. Už 
velionę šv. Mišias drauge au
kojo kun. J. Prunskis, kun. T. 
Kasputis, kun. K. Kuzmins
kas, kun. J. Rudnik, dalyvau
jant vysk. V. Brizgiui ir eilei 
lietuvių bei amerikiečių kuni
gų. Mišių auką atnešė velio
nės dukraitės: R. Sulienė ir D. 

-Garūnaitė. Giedojo solistė D. 
Stankaitytė, vargonais paly
dint muz. A. Kalvaičiui. Pa
mokslą pasakė velionės sū
nus, iškeldamas jos meilę 
Dievui ir kančias Sibire, kur 
išbuvo 6 metus. 

Karstą nešė Alg. Čepėnas, 
inž. Alg. Kazlauskas, Br. 
Kviklys, Kl. Matkevičius, dr. 
J . Reinys, D. Sula. Į kapines 
palydėjo ilga vilkstinė auto-

_mobilių. Kapinėse apeigas at
liko kun. J. »Prunskis. Gie-
g a n t Viešpaties Angelą, 
Mariją, Mariją ir Lietuvos 

A. a. Ona Prunskienė 

himną, vadovavo kun. V. 
Mažrimas. Karstas buvo api
bertas žemėmis iš Lietuvos ir 
gėlių žiedais. Palaidota Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse, 
netoli savo anksčiau mirusio 
sūnaus dr. Vlado. Po laidotu
vių buvo dalyviams pietūs Tau
tiniuose namuose. 

Velionė buvo gimusi 1887 
m. rugsėjo 2. d. Tauragnų^ 
dvare. Ištekėjusi gyveno Žvil-
bučiuose, Daugailių valsč., 
Utenos apskr. Turėjo nema
žai vargo, kai pirmojo pasau
linio karo metu ūkis buvo la
bai apnaikintas, o 1921 m. 
sudegė namai. Sunkiose sąly
gose reikėjo penkis vaikus 
leisti į mokslus. Šventėmis 
daugiau lankė artimesniąją 
Antalieptės bažnyčią, čia pri
klausydama Katalikių Mote
rų draugijai ir tretininkėms. 

Okupantai bolševikai ją su 
vyru Juozu ir su prie jų apsi
gyvenusiu seneliu kun. Petru 
Prunskiu 1941 m. didžiųjų trė
mimų metu išvežė į Sibirą. 
Varoma iš namų, apsikabino 
sodybos kryžių ir apalpo. Ve
žant į tremtį sunkiai pergyve
no, kęsdama alkį ir troškulį 

bei sužinojusi, kad, mirus 
traukinyje vienam kūdikiui, 
bolševikai pradarę vagono du
ris, jo lavonėlį išmetė. 

Sibire Barnaule mirė jos 
brolienė Domicėlė Gineitienė, 
kurią atrinkusi iš lavonų krū
vos Ona Prunskienė palaido
jo, pasiimdama auginti jos du 
likusius našlaičius. Buvo nu
tremta į Čekanichos kaimą, 
kur kartais teko misti iš žolių 
išvirta sriuba. Vėliau įsitaisė 
patarnautoja rusų šeimoje, o 
sūnui iš Amerikos padedant 
įsigijo ir karvę. 

Ant jos rankų mirė kun. 
Petras Prunskis. Viena po ki
tos atėjo skaudžios žinios, kad 
mirė Sibiro vergų darbų lage
riuose jos vyras, jos brolis mo- j 
kytojas Pranas Gineitis, josj 
kitas brolis karininkas Juo
zas Gineitis ir trečias brolis! 
ūkininkas Karolis Gineitis. 

Mirus Stalinui su tais j 
dviem našlaičiais, be leidimo, I 
mergautine pavarde grįžo į 
Lietuvą. Negalėjo nė savo na
mų aplankyti. Įsitaisė tarnai
te vieno gydytojo šeimoje. Vėli 
sunkus išgyvenimas — grįžu
sią iš Sibiro seserį — agrono-l 
mę Mariją Žulienę okupantai 
uždarė į kalėjimą, kur ji po Į 
trejų metų mirė. 

Kai Chruščiovas lankėsi 
Amerikoje, sūnus kun. Juozas 
Prunskis įstengė prieiti prie jo 
ir išgauti pažadą, kad ją iš
leis į Ameriką. Atvyko 1960 
metais. Turėjo didelį džiaugs
mą čia atradusi savo visus 
vaikus, tik sūnus Vladas jau 
buvo miręs. Gyveno rami duk
ters ir žento Garūnų šeimoje, 
gaudama kuklią pensijėlę; ku
rios didžiąją dalį išleisdavo 
siuntiniams į Lietuvą ir rėmi
mui religinių darbų — vie
nuolynų. Pati buvo tretinin
kė, Gyvojo Rožančiaus narė, 
ypač lietuviškų vienuolynų rė
mėja. Paskutines dešimtį sa
vaičių jau nebegalėjo nei val
gyti, nei gerti, nei su vaikais 
susikalbėti, maitinama per 
vamzdelį, bet dar tarpais po
terėlius sužnabždėdama, Die
vo vardo šaukdamasi. Užmer

kė akis savo vaikų ir 
brolienės gydytojos apsupta. 
Ji buvo viena iš nedaugelio 
Sibiro tremtinių, kuri prieš 
mirtį galėjo pasidžiaugti Va
karų pasaulio laisve ir net su 
savo vaikais atostoginėse ke
lionėse pasigrožėti plačiais 
Amerikos vaizdais. 

Velionė pamėgusi lietuviš
kas tradicijas. Sibire buvo net 
sau labai reikalingą dalyką 
išmainiusi, g'iudama nuo len
kės tremtinės Marijos pa
veikslą, prie kurio susikvies-
davo lietuves tremtines (vyrai 
buvo atskirti, kunigo nebetu
rėjo) ir sekmadieniais melsda

vosi, giedodavo ir verkdavo. 
Tą paveikslą atsivežė ir į 
Ameriką. Ji buvo įsiprašiusi 
dukteris ją palaidoti suknelė
je, kurią prieš 51 m. buvo pa
sisiūdinusi sūnaus kunigo pri
micijoms. Tą suknelę buvo 
įsidėjusi mirčiai į Sibirą, bet, iš
likusi gyva atsivežė irįChicagą. 

J. Daugi. 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1984 m. kovo mėn. 1 d. 

Bedievis elgiasi taip, tary
tum ta muzika, kurią jis girdi 
iš savo radijo imtuvo, būtų iš 
tikrųjų pagaminta tos mažos 
dėžutės, stovinčios prieš jį. 

R. B. Gittelsohn 

M i r t i e s S u k a k t i s 
Jau suėjo tieji metai nuo mūsų brangaus vyro, tė

velio ir sene!io 

A. t A. KAZIO GLI02ERIO 
m i r t i e s . 

Šv. Mišios už jo sielą bus atnašaujamos kovo 3 d., 
šeštadienį, 8:30 vai. ryto ir kovo 4 d., sekmadienį, 11:15 
vai. ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 

Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir pažįstamus 
kartu su mumis prisiminti a. a. Kazį savo maldose. 

Giliai liūdinti 
žmona ir duktė su šeima. 
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lAPSIPIRKITE DABARll 
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RENGINIAI CHICAGOJE 
K o v o 3 d. — Šiupinys 

Lietuvių Tautiniuose namuo
se. Rengia Mažosios Lietuvos 
Lietuvių dr-ja. 

"" .Kovo 4 d. — Kaziuko mugė 
Jaunimo centre. Rengia Chica-
gos skautai ir skautės. 

K o v o 9 d. — Lituanistinės 
katedros vakaronė Jaunimo 
centro kavinėje. 

Kovo 10 d. — Eugenijaus 
Kriaučeliūno Jaunimo premi
jos įteikimas Jaunimo centro 
kavinėje (6 vai. vak.). 
_ K o v o 11 d. — Muz. St. So
deikos minėjimas Jaunimo 
centro didž. salėje. Rengia 
tautinis ansamblis „Daina
va". 

— JAV LB Brighton Parko 
apylinkės metinis narių susi
rinkimas Saulių namuose (2 
vai. p.p.). 

Kovo 18 d. — „Laiškų lie
t u v i a m s " k o n c e r t a s — 
pokylis Jaunimo centro didž. 
salėje. 

K o v o 2 3 d. — Vakaronė 
Jaunimo centro kavinėje — 
dail. A. Elskus — Vitražų me
nas. 

Kovo 24 d. — Lietuvių Fon
do metinis narių suvažiavi
mas Jaunimo centro mažojoje 
salėje. 

Kovo 25 d. — "Margučio" 
koncertas Jaunimo centro 
didž. salėje. 

— Skautorama jaunesnie
siems skautams ir skautėms 
Jaunimo centro maž. salėje. 

— Spaudos atgavimo 80 m. 
sukakties minėjimas. Jauni
mo centro kavinėje rengia Mo
kytojų sąjunga. 

Kovo 30 d. — Vasario 16 
gimnazijos vakaronė Jauni
mo centro kavinėje. 

— Marijonų bendradarbių 
seimas Marijonų vienuolyno 
prie "Draugo" svetainėje. 

Kovo 31 d. — Kr. Donelai
čio mokyklos 2o m. sukakties 
minėjimo vakaras Jaunimo 
centre. 

Balandžio 1 d. — Putna-
mo seselių rėmėjų vakarienė ir 
koncertas Jaunimo centro 
didž. salėje. 

— Seselių pranciškiečių 
rėmėjų vakariene Šaulių 
namuose. 

— Lietuvių Kultūros dr-jos 
„Aušra" madų paroda Lexing-
ton House, 7717 W. 95 St., 
Hickory Hills, IL. 

Balandžio 6 d. — Vaka
ronė su Valdu Adamkum 
Jaun imo centro kavinėje. 
Rengia Chicagos skautinin-
kų,-kių Ramovė. 

Balandžio 7 d. — Cleve-
lando vyrų okteto koncertas 
Jaunimo centro didž. salėje. 
Rengia LS Seserija. 

Balandžio 8 d. — „Pava
sarinis tryptinis" — Chicagos 
tautinių šokių šokėjų grupių 

, prieššventinis pasirodymas 
Jaunimo centro didž. salėje. 

— VH-sios Tautinių šokių 
šventės renginys Jaunimo 
centre. 

Balandžio 12 d. — Šv. 
Kazimiero seserų rėmėjų sei
mas Motiniškame name Chi-
cagoje. Pradžia 11 vai. ryto šv. 
Mišios vienuolyno koplyčioje. 

Balandžio 15 d. — Velyki
niai pusryčiai Jaunimo centro 
didž. salėje. 

Balandžio 19-20-21 d. — 
Akademikų skautų rekolekci
jos Jaunimo centro kavinėje. 

Balandžio 22 d. — Studen
tų ateitininkų šokiai Jaunimo 
centro didž. salėje. 

Balandžio 27 d. — "Lėlių 
teatras" Jaunimo centro ma
žojoje salėje. Rengia Jaunimo 
centro moterų klubas. 

— LB Vidurio Vakarų apy
gardos suvažiavimas Jauni
mo centro maž. salėje. 

B a l a n d ž i o 2 8 d . — 
Tautinių šokių ansamblio 
..Grandis" metinis vakaras 
Jaunimo centro didž. salėje. 

Balandžio 29 d. — Jauni
mo crntro metinis koncertas 

Grade A EXTRA LAKGE EGGS — 
KIAUŠINIAI tuz. $t 

CRISP CALIFORNIA CELERY—SALIERAI, sv. C S 

Jaunimo centro didž. salėje. 
Programoje — dainos viene
tas „Harmonija" iš New 
Yorko. 

Gegužės 4 d. — Katalikų 
Bažnyčios Kronikų sutiktuvės 
Jaunimo centro kavinėje. 

Gegužės 5 d. — Lietuvių 
opera — "Fausto" operos spėk- S 
taklis Morton East auditorijo- | GREEN ONIONS—SVOGŪNAI 
je, Cicero, IL. s ' 

Gegužės 6 d. — Lietuvių | FANCY ANJOL PEARS— KRIAUŠĖS 3 sv. $ - | .00 S 
opera — "Fausto" operos II E _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ — — — — § 
spektaklis Morton East au- s FRESH RADISHES—RIDIKĖLIAI, 1 sv. maišelis 4 Q c . | 
ditorijoje, Cicero, IL. j • . i 

3 sv. $ - | 00 S 

4 ryšuliai $•• .00 | 

5 sv. maišas Q O c § 

SCOTT PETERSEN SKGKED FOLISH or 
SMOKED SAUSAGE—Rūkyta dešra sv. 

24 oz. 

5 HOFFMEISTER BOILED HAM—KUMPIS sv. $-J .79 g 

— Tautinių šokių šokėjų | ESCAROLE or ENDIVE—SALOTOS 
sambūrio "Vytis" koncertas E ,—. 
Jaunimo centro didž. salėje. 1 RED EMPKROR GRAPES—VYNUOGĖS sv. 

Gegužės 12 d. — Lietuvos 5 — 
Dukterų pokylis Jaunimo cent- | MICHIGAN" APPLES—OBUOLIAI 
ro didž. salėje. E 

— Montesaori mokyklos ren- E _ _ _ ^ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ _ _ _ _ ^ _ — 
giamas "Mažiukas baliukas" 5 PIENAS 
Jaunimo centro kavinėje. E 

Gegužės 18 d. - Karolio | 2% PIENAS 
Milkovaičio poezijos knygų su- S _. ^ 
tiktuvės Jaunimo centro kavi- \ 1% arba NUGRIEBTAS PIENAS 
nėję. Rengia Jaunimo centro E 
moterų klubas. = 

Gegužės 2 0 d. — Izabelės | 
Motekaitienės dainavimo stu- I — 
dijos mokinių koncertas Jau- | COTTAGE CHEESE—VARŠKĖ 
nimo centro didž. salėje. E -

Gegužės 25-26 d. — Poezi- f HALF & HALF 
jos Dienos Jaunimo centro ka
vinėje. 

Gegužės 2 6 d. — Lietuvių 
Prekybos rūmų metinis sti
pendijų įteikimo banketas E 
Martiniąue salėje, Evergreen s 
Park, IL. = 

Gegužės 27 d. — "Mamų- | 
čio" koncertas Jaunimo cent- E 
ro didž. salėje. E 

Birželio 1 d. — Lietuvių 5 
Fondo knygos sutiktuvės Jau- Ę 
nimo centro kavinėje. E 

Birželio 2 d. — Jaunučio E 
Puodžiūno baleto studijos mo- E 
kinių vakaras Jaunimo centro s 
didž. salėje. = 

Birželio 16 d. — Irenos | 
Veleckytės baleto studijos mo- = 
kinių vakaras Jaunimo centro § 
didž. salėje. = 

Liepos 29 d. — "Draugo" | 
gegužinė marijonų sodelyje. S 

Rugpjūčio 12 d. — Taura 

c E 

gal- $1 -59 | 

gaL $«|.49 | 
$1*29 | 

•1 .69 E 

*1 .29 E 

pint 3 9 c E 

S MUNSTEK CHEESE — SŪRIS sv. *2 19 E 

Išpardavimas vasario 29 iki kovo 4 

Dėl kasdieninių specialių nuolaidų pašaukite 

telefonu raides PRODUCE. 

ĖGG STORE 
6190 Archer Avenue — Tel. 284-8704 
4177 Archer Avenue — Tel. 254-0018 
8740 S. Ridgeland Ave. — Tel. 430-4787 
7069 W. Cermak Rd. — Tel. 788-8500 

i 
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M A R I J A B O S I E N E 
PRUSAITYTE 

Gyveno Chicago. Illinois, MarqueUe Parko apylinkėje. 
Mirė vasario 29 d . 5 vai. r>*.o. sulaukus 68 m. amžiaus 
Gimė Lieiuvo.e Amerikoje išgyveno 34 metus. 
Pasiliko dideiirjne r.u;iiid»me 3 sūnūs: Jonas, marti Anita, Juo

zas, marti Theresa ir Jurgis, mani Danutė, duktė Onutė, tentas 
Modestas Atkočiūnas, 6 anūkai ir giminės Lietuvoje 

Velionė buvo našlė a a Juozo 
Priklausė A L V L ' D U J , Sv. Kazimiero Seserų rėmėjų ir Sv. 

Pranciškaus Seserų rėmėja draagijor..s 
Kūnas bus pašarvotas ketvirtadienį ir penktadienį nuo 2 iki 9 

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

dėta i Svč. M. Marijos Gimimo bair.včią, kurioj įvyks ged. pamaldos 
už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Sv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Sūnūs, duktė, marčios, žentas ir anūkai. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus T'-i. 476-2345. 

Mylimai mamytei 
A. f A. ELENAI BRUŽIENEI 

Lietuvoje mirus, Jonę ir visa šeima nuo
širdžiai užjaučiame. 

RŪTA ir VYTAUTAS GRAUŽIMAI 

EUD EI K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai I A 3-04 10 ir LA 3-9952 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - YArds 7-174 1-2 

Kės klubo gegužinė Saulių na 
muoie Chicagoje. 

&mmwM\\wHmumntwmmummi JIIIIIUUIHIIIINIIT: 



x Kim. Antanas Markos, dau
giau kaip trejus metus dirbęs 
asistentu švč. M. Marijos Gimi
mo parapijoje Marąuette Parke, 
nuo kovo 1 d. paskirtas į Cicero 
Šv. Antano parapiją asistentu. 
Šiuo metu jis išvyko į Romą da
lyvauti šv. Kazimiero jubilie
juje, o grįžęs pradės darbuotis 
Šv. Antano parapijoje. 

X Dr. Linas Sidrys, Pasaulio 
Lietuvių katalikų bendrijos pir
mininkas, kovo 1 d. išvyko j šv. 
Kazimiero 500 metų nuo mirties 
sukakties minėjimą Romoje. 
Grįždamas jis dar aplankys Pa
ryžių ir kitas vietoves Euro
poje. 

X Daiva Karužai tė - Gogola 
skaitys savo poeziją jaunųjų dai
lininkų parodos atidarymo metu 
kovo 11 d. Ateitininkų namuose. 
Paroda atidaroma 1:30 vai. p. p. 
Parodoje dalyvaus penkios dai
lininkės: Daina 2emliauskaitė 

Končiūtė ir Kristina Kotovaitė. 
Kviečiami visi lietuviai susipa
žinti su jaunųjų dailininkių kū
ryba Ateitininkų namuose, Le-
monte. 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1984 m. kovo mėn. 1 d. 

x Lietuvio draudžiamosios 
spaudos paroda, skirta "Auš
ros" šimtmečio ir spaudos atga
vimo 80 m. sukakčių paminėji
mui, sėkmingai rodyta Lietuvių 
dienų metu Chicagoje, Europos 
lietuvių studijų savaitėje Augs
burge, Clevelande, šiuo metu 
pervežama į Torontą. Ekspona
tai bus rodomi kovo 31 — ba
landžio 1 dienomis Prisikėlimo 
parapijos parodų salėje. Parodą 
globoja dvi katalikų ir viena 
evangelikų liuteronų parapijos. 
Jos ruoša rūpinasi J. Gustainis 
ir č. Senkevičius. 

X "Laiškų lietuviams" kon
kurso straipsnius jau skaito ver
tinimo komisija. Jaunimas at
siuntė 16 straipsnių, o suaugu
sieji — tik 4. Laimėtojams pre
mijos bus įteiktos Jaunimo cen
tro didžiojoje salėje kovo 18 d. 
Meninę programą atliks Linda 
Ruzgaitė - Burbienė (estradinės 
dainos) ir Rasa goliūnatė su 
Audra Aleknaite (kupletai). 
Skanią vakarienę ruošia Vida 
Talandytė. 

X Kazimierą Oksą, kovo 20 
d. pirminiuose rinkimuose mėgi
nantį gauti respublikonų parti
jos nominaciją į 3-čio distrikto 

J ^ v ^ e n ė 7 D ^ v T ~ K a r n & i t ė - i kongresmanus. vasario 27 d. ve-
Gogola. Jonė Karužaitė. Rūta! ^ n o ^ j į o r s a v o dienraštis 

1 "Chicago Tribūne". Jeigu pulk. 
Oksas nominaciją laimėtų, jam j 
teks rungtis su dabartiniu j 
kongresmanu Michael Russo. | 
Dienraštis pažymėjo, kad Oksas '• 
labiau kvalifikuotas už 2 jo opo-

režisuoja į nentus. 

Cicero Sv. Antano parapijos choras. IS kairės pirmoj eilė B Kizl.-iitis. akomp. A. Prapaolenytė, N. Pračkailaitė, V. 
(Cykr-uskas. G. RoCkienė. R Graužinienė. J Bobinienė. \a dovas B. Prapuolenis, N. Sodeikienė, G. Končienė, sol. E. 
Rūkštelytė - Sundstrom, L. Bendoraitienė, R Vaitkrvicien ; antroj eilėj J. Rugelis, I. Ruginis, H Blyskis; trečioj 

ilėj: J. Ragauską*!, v. Stropus. Br Zuk.-iuskas., V. Vaatevi6«s ir J. ArStikys. Nuotr. Jono Kuprio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

IŠ ARTI IR TOL! 

X Basa >>oHūnaite 
linksmą vaidinimą Į Marąuette 
Parką", kurį kun. A. Lipniūno 
moksleivių kuopos ateitininkai 
suv didins per savo tradicinį 
"Ponckų balių" kovo 2 d. 7 vaL 
vak. Jaunimo centro mažojoje 
salėje. Jauni ir maži. seni ir 
dideli visi kviečiami. 

X Margučio rengiamo koncer
to atlikėjai pianistė Raminta 
Lampsatytė, solistė Vilija Mo- , 
zūraitytė ir smuikininkas Mi
chael Kollars iš Hamburgo atvy
ko į Chicagą. Margučio koncer
tas bus kovo 25 d. 3 vai. p. p. 
Jaunimo centre. Jie taip pat 
koncertuos Kenoshoje, Miami,, 
St. Petersburge, St. Louis, Bo- į 
stone, Los Angeles, Fairbanks j 
(Alaska), New Yorke ir kitur. 

x Alicija Rūgytė, Birutė Bag
donienė ir kiti vasario 26 d. iš
vyko į Romą dalyvauti šv. Ka
zimiero 500 metų nuo jo mirties 
sukakties minėjime. Alicija Rū
gytė grįš ateinančią savaitę, o 
Birutė Bagdonienė tik už dviejų 
savaičių. 

X "Pirmieji Žingsniai", Kr. 
Donelaičio lituanistinių mokyklų 
mokinių laikraštėlis, vasario mė
nesio nr. 2, išėjo iš spaudos. 
Laikraštėlis užpildytas mokinių 
raštais — poezija, beletristikos 
bandymais ir kitokiais rašinė
liais. Taip pat iliustruotas mo
kinių piešiniais. Redaguoja mo
kytoja Danutė Bindokienė. tal
kininkauja mokytojos Danutė 
Puodžiūnienė ir Svajonė Kere-
lytė, finansuoja Tėvų komitetas. 
Laikraštėlis gražiai išleistas ir 
rodo mokinių kūrybą 

X Paulius čečkus, Dearborn 
Hts.. Mich., atsiuntė 20 dol. au
ką dienraščio stiprinimui kartu 
su prenumeratos pratęsimo 
mokesčiu. P. Cečkų skelbiame 
garbes prenumeratorium, o už 
rėmimą savos spaudos labai 
ačiū. 

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais jmokėjimai* ir priei
namais nuošimčiai* Kreipkitės 
į Mutual Federal Savings, 2212 
West Cermak Road — Telef. 
VI 7-T747. (sk.) 

Laima Nalnyte-Garbonkiene 
skaito paskaitą Vasario 16 minėjime, 
surengtame Lietuvių Bendruomenės 
Cicero, 111. 

Nuotr. Jono Kaprio 

X Kaziuko mugėje šį sekma
dienį, kovo 4 d,, bus galima įsi
gyti ne tik įvairių skautiškų 
rankdarbių, bet ir lietuviškų 
knygų, plokštelių, šv. Kazimie
ro 500 metų mirties sukakties 
proga išleistų medalių ir k t , ku
rių apsčiai bus akademikų va
dovaujamame spaudos kioske. 
Mugėje veiks lietuviškos - skau
tiškos valgyklos, kavinės, žai
dimų kambariai vaikams. Daug 
vietos ir progos susitikti ir pa
bendrauti su seniai matytais 
draugais ir pažįstamais. Kaziu
ko mugės atidarymas 10 vai. 
ryto, uždarymas — 3 vai. p. p. 

x Lietuvių Prekybos romai 
kasmet skiria stipendijas lietu
vių kilmės studentams. Kaip sa
ko Raymond Wertelka, informa
cijos vedėjas, nuo 1964 m. jau 
išduotos 97-niems studentams 
stipendijos. Šiemet aukštesnias 
mokyklas baigusieji gali paduoti 
prašymus stipendijoms gauti iki 
balandžio 15 d. Informacijų gali 
gauti paskambindami teL Juozui 
Bacevičiui 778-2233, R. Wertel-
ka tel. 767-5176. Stipendijos 
bus įteiktos specialiame Preky
bos rūmų bankete gegužės 26 d., 
sekmadienį, Martinknie resto
rane. 

X Vytautas Aukstinaitis, Ft. 
Lauderdale, Fla., Tropical Paims 
Motei savininkas, mūsų garbės 
prenumeratorius, pratęsė prenu
meratą su 20 dol. dienraščio pa
ramai. Vyt. Aukštinaitį ir to
liau laikome garbės prenumera
torium, o už auką tariame nuo-
Airdų ačiū. 

VASARIO 16-JI LIETUVIŲ , 
BENDRUOMENĖJE 

Cicero Lietuvių Bendruome
nės tautinių švenčių minėjimuor 
se kuone esminę dalį sudaro ta 
proga atnašaujamos šv. Mišios. 
Ir šį kartą kun. dr. K. Trimako 
laikomose šv. Mišiose susirinku
sieji tą esmę išgyveno. Jo pa
ruoštos maldos ir pamokslas 
pristatė nepriklausomybės ir 
laisvės mintį naujoje šviesoje. 
Jis leido pajusti ir išgyventi lais
vės sąvoką Sibiro tremtiniu ir 
Lietuvos jaunimo sąmonėje ir 
ką ji turi reikšti visur išsisklai
džiusiai, Dievo pašauktai būti 
lietuvių tauta. 

Prie šventiško nusiteikimo 
prisidėjo šv. Antano parapijos 
choras, vadovaujamas Bernardo 

X Vincentas Linkevičius, isto
rikas, knygų autorius, ir Petras 
Stravinskas, knygų autorius, iš 
Chicagos apsilankė "Drauge" ir 
įsigijo įvairių leidinių už dides
nes sumas. 

x Loretto ligoninė iškilmin
gomis pamaldomis rengiasi pa-
minėti šv. Kazimiero, Lietuvos | 
globėjo, mirties sukaktį šį sek- j 
madienį, kovo 4 d. Bus paminė
tas dvejomis šv. Mišiomis — 
vienerios labai anksti 5:55 vai. 
ryto, kitos — 2:30 vai. prieš 
pietus, kad galėtų dalyvauti 
personalas pagal savo galimu
mus. 

X YVaterburio Lietuvių mote
rų federacijos klubo kasininkė 
Albina Pahulienė, Waterbury, 

įConn., atsiuntė 20 dol. dienraš-
\ čiui auką už gerą informaciją. 
; Labai ačiū visoms klubo narėms 
j už lietuviško žodžio vertinimą. 

X Dr. A Garūnas, Chicago, 
111., mūsų garbės prenumerato
rius ir rėmėjas, kartu su prenu
meratos pratęsimo mokesčiu at
siuntė ir 20 dol. auką. Dr. A. 
Garūną ir toliau laikome garbės 
prenumeratorium, o už nuolati
nę paramą tariame nuoširdų 
ačiū. 

X Zina*. Jonušas, No. Miami, 
Fla., mūsų garbės prenumerato
rius, atsiuntė prenumeratą ir 
kartu pridėjo 20 dol. dienraščiui 

į auką. Ziną Jonušą ir toliau lai
kome garbės prenumeratorium, 
o už paramą tariame nuoširdų 
ačiū. 

x Jonas Krištolaitis, Cleve-
land, Ohio, atsiuntė 20 dol. 

! "Draugo" stiprinimui ir kartu 
pratęsė jo prenumeratą už 1984 
metus. J. Krištolaitį skelbiame 
garbės prenumeratorium, o už 
auką labai ačiū. 

X Genė TnUnienė, West Rox-
bury, Mass., LS Skaučių seseri
jos Atlanto rajono vadeivė, įver
tindama dienraščio "Skautybės 
kelio" skyriaus informaciją 
apie skautišką veiklą, "Draugui" 
paremti atsiuntė 25 dol. auką. 
Genę Treinienę skelbiame gar
bės prenumeratore ir dėkojame 
už paramą dienraščiui. 

X 

Prapuolenio. Cruodžio — Tėve 
mūsų, Strolios — Kaip grįžtan
čius namo paukščius ir Mikuls
kio — Šiluvos Marija negalėjo 
nepaliesti besir eldžiančio. 

Reikia pamiiėti, kad Šv. An
tano parapijoje jaučiasi, nors 
nedidelis, bet pastebimas atkuti
mas. Daugiau ;ietuvių dalyvau
ja eilinių sekr adienių Mišiose, 
0 tai ypatingai ;šryškėjo vasario 
19 d., kai LB i ariai šventė Ne
priklausomybė? šventę. Apie du 
šimtai dalyvav pamaldose. Tai 
rekordinis skai'ius. Tame skai
čiuje keletas jaunų šeimų —vil
ties švieselė, :ad šv. Antano 
parapija dar temiršta. 

Antroji minėjimo dalis para
pijos salėje ta n pat praėjo pa
kilia nuotaika. Scena buvo pa
puošta milžiniška trispalve ir 
Vyčio paveikslu, išradingai su
jungtu į organišką visumą Vy
tauto Gečo. Trumpa įžangine 
kalba minėjimą pradėjo LB 
Cicero apylinkės pirmininkas 
R. Rimkus, pakviesdamas stud. 
Vidą Kuprytę minėjimui vado
vauti. Ji g^rai paruoštais įva
dais, pasigėrėtinai taisyklinga 
lietuvių kalba pakvietė ir pri
statė minėjimo programą atli
kusius asmenis ir jiems padė
kojo. 

Amerikos ir Lietuvos himnus 
kartu su visais minėjimo daly
viais pagiedojo scenoje esantis 
choras. Susirinkusių tarpe tai 
sukėlė džiaugsmą ir pasidi
džiavimą, ksd Cicero Vasario 
16-tos prega kaip didelių miestų 
bendruomenių minėjimuose at
liko dvidešimties dainininkų 
choras. 

Invokaciją sukalbėjo kun. B. 
1 Rutkauskas. Nepriklausomybės 
I paskelbimo aktą perskaitė R. 
Šulaitytė, savanorius pulk. J. 

• Švedą, St. Bikulčių, M. Klikną 
gėlytėm papuošė Vysk. M. Va
lančiaus būrelio ateitininkės. 

Pagrindinę minėjimo kalbą 
pasakė L. Nainytė-Garbonkienė, 
jaunosios kartos lietuvaitė, ad-

I vokatė ir politinių mokslų ma-
| gistrė. Ir vėl džiaugėmės jau-
I nos profesionalės paskaita, ku-
į rioje ji svarstė priežastis ir bū-
i dus jaunosios kartos lietuvių 
įsijungimui į Lietuvos laisvės 

į bylą. Jos dėstymo fone — tarp-
| tautiniai dabarties ir praeities 
faktai — labai sudomino tiek 
jaunesniuosius, tiek vyresniuo
sius klausytojus. 

Sveikinimo žodį tarė ir Cice
ro miesto sekretorius Allan 
Carr, dr. F. V. Kauno pakvies
tas ir pristatytas. 

Pravedėjos Vidos Kuprytės 
jautriais žodžiais paraginti, su
sirinkusieji paaukojo 2300 dole
rių Lietuvių Bendruomenei ir 
kitiems Lietuvos laisvinimo 
veiksniams. Nors buvo pora 
stambesnių aukotojų, bet dau
giausia ši graži suma susidėjo iš 
dešimties ir dvidešimties dolerių 
banknotų. Tai įrodymas, kad 
dar nepavargome aukoti ir au
kotis lietuvybės labui. 

Kaip priimta, šitokių minėji
mų metu gėrimės tautinių šokių 
grupėmis, žodžio ir dainos me
nininkais. Šiame minėjime me
ninę programą atliko Šv. Anta
no parapijos choras, sustiprin
tas Chicagos ir jos apylinkių 
dainos mėgėjais, kuriuos sukvie
tė ilgametė lietuvių operos cho
ro dainininkė Jonė Bobinienė. 
Tie talkininkai: solistė Eglė 
Rūkštelytė - Sundstrom, Rūta 
Graužinienė, Vladas Stropus, 
Henrikas Blyskis ir Jonas Ru
gelis. Paprastas be didelių pre
tenzijų dainas, per šešias repe-

J. A. VALSTYBtSE 
— Vasario 20 PhBadcIpMjos 

šv. Kazimiero sukakties minėji
mo komiteto atstovai, tarpinin
kaujant prel. Pranciškui Statkui, 
arkidiocezijos kancleriui, turėjo 
audienciją pas kardinolą John 
Krol. Jie nuoširdžiai padėkojo 
kardinolui už asmenišku laišku 
pakvietimą Vilniaus nutremto 
vysk. Julijono Steponavičiaus į 
iškilmingą šv. Kazimiero minė
jimą, įvykstantį kovo 18 d. Šv. 
Petro ir Povilo katedroje, Phi 
ladelphijoj. Kardinolui priminė, 
kad mūsų kolonijos gyventojai 
yra labai dėkingi jam už nuo
širdžią pagalbą, ruošiant minė
jimą, ir įteikė šv. Kazimiero 
medalį. Vysk. J. Steponavi
čiaus kvietimo reikalu kard. 
Krol laišką parašė ir Sov. Są
jungos ambasadoriui Dobrini-
nui Washingtone. Delegaciją 
sudarė kun. Juozas Anderlionis, 
Šv. Jurgio parapijos klebonas, 
kun. Jurgis Degutis, Šv. Andrie-
iaus par. klebonas, kun. Eugene 
Wassel, šv. Kazimiero par. kle
bonas, Teresė Gečienė, LB pirm., 
Vytautas Volertas, centrinio ko
miteto pirm., ir Bronius Krokys, 
Philadelphiios komiteto koordi
natorius. Iškilmes katedroje į 
magnetinę juostelę įrašys "Ame
rikos Balso" radijo atstovas ir 
vėliau transliuos į Lietuvą. Mi
šių metu kartu su duona ir vy
nu prie altoriaus bus nešama 
meniškai padarytas kryželis, 
žiupsnis Lietuvos žemės, LKB 

j Kronika ir centrinio komiteto 
rūpesčiu išspausdinti leidiniai, 
liečia šv. Kazimierą. 

— Į Phoenbcą, Ariz., atvyko 
svečių praleisti žiemes mėnesius. 
Monika Cicėnienė iš Chicagos 
atvyko pas savo sūnų. Marija 
Griškėnienė yra atvykusi pas 
savo brolį Juozą Duobą. Elena 
ir Edvardas Bartkai iš Los An
geles buvo atvykę pas savo gi
mines Ignotus. Taip pat čia ato
stogauja ir lietuvių sielovadoje 

padeda kun. Jonas Kubilius, 
MontreaJio Aušros Vartų pa
rapijos klebonas. 

BRAZILIJOJE 
— "Mūsų Lietuvos" savaitraš

tis, leidžiamas Sao Paulo ir re
daguojamas kun. P. Gavėno, 
sausio 26 d. pradėjo spausdint: 
Brazilijoje mirusio dr. Eliziejaus 
Draugelio atsiminimus. Dr. E. 
Draugelis yra kilęs iš gausios 
mokytojo Petro Draugelio šei 
mos. Jis yra buvęs veiklus atei
tininkų, krikščionių demokratu 
ir kitų organizacijų veikėjas 
nepriklausomoje Lietuvoje. Kaip 
gydytojas ir nepriklausomybėm 
Lietuvoje kūrėjas turi labai 
įdomių atsiminimų, nors čia dar 
spausdinami tik jaunystės atsv 
minimų epizodai 

— Sao Paulo Meno kritikę 
draugija, kurios pirmininkas yra 
Hec;..Įue L. Alves (Henrikas 
Losinskas), paskyrė Povilui 
Gaučiui premiją už jo vertimus 
brazilų poezijos. Išleista "Lianų 
Liepsnos" vardu atskira knyga 
JAV-bėse. Įvykį paminėjo di 
dieji Sao Paulo laikraščiai, o Sao 
Paulo valstijos kultūrinės spau
dos organas "Leitura" sausio 
mėnesio numeryje išspausdinc 
ne tik plačią informaciją, bet 
taip pat įsidėjo "Lianų Liepsnų" 
knygos viršelio nuotrauką. Tas 
įvykis sujaudino visą lietuvių 
koloniją. 

— Brazilijos arabai, patys 
save laikydami okupuoto kraš 
to palikuonimis, ieško santykh 
su lietuviais, kurių tėvynė tai; 
pat okupuota. Arabai leidžia 
savo laikraštį portugalų kalba. 
"Jeruzalem", kuriame jie kovo
ja už savo teises į tėvynės lais» 
vę. Jie kviečia lietuvius prisi
dėti prie bendros kovos prieo 
kolonijali zmą. 

— A. a. Antonia Vijūnienė pc 
ilgos ir sunkios ligos mirė sau
sio 22 d. Sao Paulo ligoninėje. 
Nuliūdime liko sesuo, sūnus ir 
duktė su šeimomis. 

Violetai Afv.r itei Šiais metais buvo paskirta antroji 500 dol. Eugenijaus 
Kriaučeliūno rdo Jaunimo premija. Premija jai buvo paskirta už sėkmingą 
organizavime - pravedimą septintojo Lietuvių jaunimo kongreso. 

ticijas paruoštas: Budriūno — 
"Tėviškėlę", jo harmonizuotą iš 
"Rytų šalelės", Šimkaus harmo
nizuotą "Kelk, dukrele, nemie
gok", ir Banaičio "Už jūrų ma
rių", tiksliai intonuodamas, pa
klusdamas savo vadovo Ber
nardo Prapuolenio dirigavimui, 
choras padainavo daineles la
bai muzikaliai ir, žinoma, buvo 
publikos karštais plojimais pri
imtas. Tarpe choro dainuojan
čių dainų solistė Eglė Rūkštely-
tė-Sudstrom padainavo, jautriai 
i jas įsigyvendama, Tallat-Kelp-
šos "Ne margi sakalėliai" ir 
Kačanausko "Mano gimtinę". Ir 
chorui ir solistei akompanavo 
Aldona Prapuolenytė. Minėji 
mas buvo baigtas be jokių kal
bų ir dėkojimų, chorui ir vi
siems dalyviams, bendrai dai
nuojant partizanų dainą — 
"Stoviu aš parimus" ir Naujalio 
— Maironio "Lietuva brangi". 
Visas minėjimas praėjo šiltoje 
atmosferoje, už ką reikia būti 
dėkingiem programos vedėjai, 
kalbėtojai, chorui ir taip pat 
valdybos narėms, suorganizavu
sioms vaišes visiems dalyviams 
prieš minėjimą, o po jo — pro
gramos atlikėjams, kurie dar 
gerą valandą džiaugėsi su valdy
bos nariais ir juos sveikinusiu 
dr. P. Kisielium už gražiai pavy
kusį pirmąjį bandymą. 

Cicero LB apylinkės valdybą 
sudaro R. Rimkus — pirm., G. 
Gečienė, J. Grigaliūnas, J. Ku
prys, K. Razma, A. šulaitienė 
ir O. Venclovienė K. A. 

LB SOCIALINIŲ REIKALŲ 
TARYBOS PRANEŠIMAS 
Didėjant skaičiui vyresnio am

žiaus žmonių, reikalingų įvairių 
socialinės gerovės patarnavimų, 
LB Socialinių reikalų tarybos 
skyrius Chicagoje nuo kovo 2 d. 
patarnavimus teiks penkias die
nas savaitėje. Nuo antradienio 
iki penktadienio nuo 10 vai. ryto 
iki 4 vai. p. p. šeštadieniais nuo 
10 vai. ryto iki 2 vaL p. p. šio 
mis dienomis galima kreiptis 

šiais reikalais: Medicare, Circuit 
Breaker, vandens mokesčių pa 
piginimu vienbučio namo savi
ninkams, namo mokesčio nuolai
da, public aid, pilietybės formu
liarų užpildymu, sveikatos drau
dimo neaiškumais ir visokiais ki
tais klausimais. Antradieniais 
nuo 10 vai ryto iki 12 vai. p. p. 
matuojamas kraujospūdis ir ti
krinama gliukozė (cukrinės. 

{Antradieniais nuo 10 vai. ryto 
i iki 2 vai. p. p. dr. J. Kižys atlie 
ka bendrą sveikatos patikri
nimą. 

Kovo 1, 22 ir 29 dienomis ket 
virtadieniai8 nuo 4 vai. p. p. iki 
6 vai. p. p. dr. A Razma, Jr., at 
liks bendrą sveikatos patikri
nimą. 

Kovo 8 ir 29 d., ketvirtadie
niais nuo 10 vaL ryto iki 11:30 
vai. dr. E. Vižinas atliks bendrą 
sveikatos patikrinimą. 

Nuo kovo 2 d. norintieji pasi
tikrinti sveikatą prašomi regis 
truotis telefonu 476-2655. 

Norime pastebėti, kad sveika 
tos patikrinimas yra taikoma. 
asmenims su kukliomis mėnesi
nėmis pajamomis. Turintis šei
mos daktarą ir esant jo nuolati
nėje priežiūroje nebus registruo
jami. 

Norime atkreipti dėmesį ir tų 
vyresnio amžiaus žmonių, kurių 
metinės pajamos neviršija 
12,000 dol., kad užpildytų Illi
nois valstijos formą 1363, (cir-
cuit breaker). Jie turi teisę | 
šią vienkartinę metinę parama. 
Į Šią paramą turi teisę ir gau
nantieji nedarbingumo pensiją 
(disability). 

Namo savininkas, sulaukęs 65 
metų amžiaus, turi teisę gauti 
namo mokesčių nuolaidą (Sr 
citizen's homestead deduetion), 
asmenys gavę namo mokesčio 
sąskaitą, patikrina, ar ši nuolai
da išskaityta iš mokesčių. Jei 
nebūtų išskaityta, prasyti šį rei
kalą sutvarkyti prieš sumokant 
antro pusmečio sąskaitą. 

D. VatentimiHe 


