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Nijolės Sadūnaitės 
prisiminimai 

Kaip patekau į KGB objektyvą? 
(Tęsinys) 

Sakė, kad aš perduodanti į 
užsienį žinias, ir kad mane jie 
ryt areštuos. Žadėjo nuteisti 
mane ilgiems metams kalėti... 
Juos labai pykino, kad tas 
brolio pareiškimas KGB pirmi
ninkui tuoj pateko į užsienį. 
Tardė, kam brolis tą pareiški
mą yra atidavęs. Po protokolu 
brolis vėl nepasirašė, protes
tuodamas , kad KGB jo 
parašus falsifikuoja. Be to, 
pareiškė, kad daugiau dėl kun. 
Sigito Tamkevičiaua tardyti ir 
į teismą, kaip liudininko, kvies
ti nereikia, nes jis niekada ne
duos čekistams reikiamų paro
dymų. V. Baumilas grasino 
brolį išlaikyti iki 22 vai., kol 
pasirašys. Neišsigandus — 
išleido, dar pagrasinęs, kad už 
viską atkeršysią... 

1983 liepos 22, 15 vai. juoda 
KGB „Volga" čekistai iš darbo 
išsivežė brolio žmoną Marytę 
Sadūnienę. Ji dirba Vilniaus 
poliklinikoje okuliste. Ją nuve
žė į KGB būstinę ir ėmė 
reikalauti, kad ji atiduotų 
pogrindinę literatūrą, kurią, 
anot čekistų, ji yra prieš 2 
savaites gavusi... Marytė at
sakė, kad ji nieko negavo, o jei 
čekistai taip jau viską žino, tai 
reikėjo patiems tą literatūrą ir 
pasiimti. Čekistai savo pavar
džių nepasisakė: „Praėjo tie 
laikai, kai mes savo pavardes 
sakydavome..." Jie prievar
tavo Marytę duoti paro
dymus, kad aš nebūnu namuo
se — valkatauju. Marytė 
pasakė, kad aš gyvenu ir 
nakvoju savo bute, tik dažnai 
sugrįžtu vėlai, kai ji jau ilsisi, 
ir išeinu anksti, jai dar 
neatsikėlus. Taip dažnai ir 
būdavo. Marytė po protokolu 
pasirašė, nes jai grasino 
tieišleisią, kol nepasirašys, o 
reikėjo pasiimti poliklinikoje 
paliktą dukrelę. Dabar labai 
pergyvena, kad Čekistai 
nesufalsifikuotų jos paro
dymų. Išleisdami ją, grasino, 
kaip ir jos vyrui, iškelti pan
ašią bylą, nepalikti jos ramy
bėje. Iki 1983 spalio mėn. jos 
nebetardė. 

1983 birželio 13, aš iš Mask
vos pašto, registruotais laiš
kais išsiunčiau Andropovui ir 
SSSR prokurorui daugybę 
Lietuvos tikinčiųjų pasirašytų 
protesto pareiškimų, dėl kun. 
Alfonso Svarinsko neteisingo 
nuteisimo ir kun. Sigito 
Tamkevičiaus nusikalstamo 
suėmimo ir įkalinimo KGB 
rūsiuose, šmeižikiškai jį 
apkal t inus antisoviet ine 
veikla. Po šiais pareiškimais 
pasirašė dešimtys tūkstančių 
Lietuvos tikinčiųjų. Visus 
šiuos pareiškimus išsiunčiau 
savo vardu ir savo atgaliniu 
adresu. KGB, negalėdami 
atkeršyti man asmeniškai, 

ėmė terorizuoti brolio žmoną. 
Tebūnie Viešpats visiems 
gailestingas! 

Šie prisiminimai rašyti 
pakartotinai, labai pasku
bomis, dovanokite už klaidas 
ir raštą. Stilių galima taisyti ir 
panaudoti ten, kur bus reika
linga. 

D a ž n a i k a r t o j u savo 
sutvirtinimo metu gautos 
Globėjos — šv. Kūd. Jėzaus 
Teresėlės žodžius: „Nenoriu 
kitko, tik ko Tu, o Meile, nori 
ir kaip Tu, ir kas Tau duodant 
yra mano, lai man grąžinant 
būna Tavo — Tu man davei 
tą, imk vėl sau, kad aš varto
čiau, kaip tinka Tau. O vesk 
kaip nori ir žinai, nes Meilė Tu 
esi tikrai!" 

Sutvirtinimo Sakramentą, 
1945 birželio 10 Telšiuose man 
suteikė Lietuvos kankinys 
vysk. Vincentas Borisevičius. 
Lygiai po 30 metų mane teisė. 
Tikiu, kad kankinio vyskupo 
Vincento užtarimas lydėjo ir 
lydi mane. Kokie mes laimin- • 
gi, kai šventieji ir kankiniai 
nuolat už mus meldžiasi! Tada 
ir patys silpniausi lengvai 
pakelia visus išbandymus. 

Dėkoju visiems, kurie mane 
rėmė ir remia savo šv. malda! 
Melskimės už /isus, o ypač už 
tuos, kurie neturi meilės, 
nepažįsta Gerojo Dievo, nes jie 
yra visų nelaimingiausi mūsų 
broliai, sesės. 

Dėkokime visi ir džiauki
mės, kad Lietuva šiais jubilie
jiniais atpirkimo metais gavo 
2 naujus kankinius: kun. 
Alfonsą Svarinską ir kun. 
Sigitą Tamkevičių. Sie dvasios 
milžinai, galingi Kristaus 
mokslo šviesos švyturiai ilgus 
metus, negailėdami savo jėgų, 
švietė ir šildė tūkstančiams 
lietuvių, o dabar švies ir šil
dys mil i jonams, v isame 
pasaulyje. 

Kentėjimai dėl Kristaus yra 
ypatingo išrinkimo ženklas. 

Norisi užbaigti, padėkos 
himnu: 

— Tave, Dieve, garbinam, 
Tave, Viešpatie, išpažįstam. 
Tave, Amžinąjį Tėvą, pagar
bina visa žemė. Tau visi ange
lai, Tau dangus ir visos galy
bės. Tau cherubinai i r 
Serafinai nepaliaujamu balsu 
gieda: Šventas, šventas, šven
tas, Viešpats Galybių Dievas! 

Popiežiaus 
telegrama 

Maskva, 
1983.10.7 
Rožančiaus Dievo Motinos 

(Pabaiga) 

Šiandien baigiame Nijolės 
Sadūnai tės pr is iminimus. 
Rytoj pradėsime trumpą raši
nį apie jos brolio, Jono Sadū-
no persekiojimą. Red. 

Irakas naudoja 
garstyčių dujas 

T e h e r a n a s . — I r a n o 
vyriausybė kreipėsi į Jungti
nes Tautas prašydama atsiųs
ti ekspertus, kurie nustatytų, 
kokias chemines dujas Irakas 
naudoja Irano miestuose ir 
kaimuose. Stokholme vienas 
iranietis, apdegintas chemi
kalais fronte, mirė nuo žaiz
dų. Švedijon buvo nuskraidin
ti penki sužeisti iraniečiai, 
Austrijon — 10. Jie visi — 
cheminių dujų aukos. 

.JAV valstybės nVpartamen 
L-u: r>.i<m;prki-'» Huių naudojimą 
Irako-Irano kare. Žvalgybos 

žiniomis, I r akas naudoja 
garstyčių dujas, kurios buvo 
naudotos I Pasauliniame kare. 
Tos dujos buvo uždraustos 
Ženevos konvencijoje 1925 m. 
Sutartį tuomet pasirašė Iranas 
ir Irakas. 

Kovo 2 d. popiežius Jonas Europos vyskupų atstovais ir 
Paulius II pasiuntė Lietuvos visais dalyviais ir taip jungsi-
vyskupų konferencijos pirmi- m ė s ypatingu būdu minėjime 
ninkui vysk. Liudui Povi- 8 U tikinčiaisiais hetuviais, 
loniui tokio turinio telegramą: kuriems bus skiriamos mano 

„Su džiaugsmu, sužinojęs, mintys ir žodžiai, 
kad Lietuvos vyskupai rytoj K a i P ženklą gaunamų 
pradės šv. Kazimiero 500 metų dangaus malonių visiems 
mirties minėjimo iškilmes šv. tiems, kurie rytoj dalyvaus 
Mišiomis Vilniuje prie garbin- pama ldose Vi ln iu j e , i r 
gojo Lietuvos Globėjo karsto, visiems, kurie savo dvasia 
iš širdies pakartoju Romos ir J u n g i a s i su J u m i s i r 
visos Bažnyčios dvasinį lietuviams siunčiu iš širdies 
bendravimą ir solidarumą su P«r J u s visiems vyskupams 
Jūsų katalikiška bendruo
mene. Tie patys gilūs jausmai 

savo ypatingą apaštalinį 
palaiminimą (pas.) Pop. Jonas 

Jungtinis Amerikos pabaltiečių komitetas nese
niai posėdžiavo Rockville, Md. Sėdi iš kairės: 
Amerikos latvių sąjungos pirm. dr. Visvaldis Kli-
ve, Amerikos Estų Tarybos pirm. Juhan Simon-
son, Anita Bedelis, komiteto viešųjų reikalų 
direktorė ir Amerikos Lietuvių Tarybos vicepirm. 
dr. Jonas Valaitis. Stovi iš kairės: lietuvių atsto

vas komitete dr. Jonas Genys; komiteto šių metų 
pirmininkas, estų atstovas Maido Kari, latvių 
aUstovas Gunare Meierovics, lietuvių atstovė 
antrininkė Milda Vaivada, estų antrininkas Mar
tin Suuberg ir latvių antrininkas Karlis Cerbu-
ba. 

Irake vyksta 
įnirtingi mūšiai 

TRUMPAI 
iŠ VISUR 

bus pareikšti taip pat šį Paulius, 
sekmadienį, kovo 4 d., per šv. Vat ikanas . — Su pop. Jo-
Mišias, kurias aš aukosiu n u Paulium kovo 4 d. Sv. Petro 
Vatikano bazilikoje drauge su bazilikoje koncelebravo 12 

—— j^mtų vyskupai: Airijos, Dani-
DailPC n r p m i i a J08 ' Ispanijos, Italijos, Jugo-

1. - . J k
r B m . , l " slavijos, Lenkijos, Lietuvos, 

Oail. A. D a r g i U I Olandi jos , P o r t u g a l i j o s , 
^ _ . _ . . _._. Prancūzijos, Šveicarijos ir 

i S P i t ^ ^ m I f 8 ^ a V a k Vokietijos (turėjo daly-
JAV LB Kultūros tarybos v a u t i Vengrijos vyskupas, bet 
dailės premija. JAV LB Kultu- j i g p a s k u t i n i u m e t u 8 u 8 i rgo„.) . 
ros tarybos pavedimu dail. V. , § v K a z i m i e r o iškilmes 
Vizgirda sudarė komisiją 1983 b u v 0 a t v y k e 8 fr Lomžos 
m. dailės premijai skirti, vyg^pag p a e t z su nemažu 
Premijos komisiją sudarė: būriu kunigų ir tikinčiųjų, tarp 
tapytojai B. Murinas ir A. k u r i ų b u v o ^ Seinų l i e tUvių. 
Valeška Chicagoje, V. Ignas ir 

Bagdadas . — Irako val
džia nuvežė į pietinę fronto 
dalį užsienio korespondentus, 
parodė jiems šimtus Irano 
kareivių kūnų, parodė belais
vius, kurių tarpe buvo daug 
vaikų. Irako žiniomis, per 10 
dienų kovų žuvo 50,000 Irano 
kareivių. Vienas iranietis 
buvęs 9 metų amžiaus. Mūšio 
lauke nespėjama lavonų 
užkasti. Vien prie Basros 
miesto, kurį gina Irako kariuo
menės 3-čia8is korpusas, vado
vaujamas generolo Rashido, 
žuvo 13,000 iraniečių. 

I r a n o s p a u d a r a g i n a 
savanorius žygiuoti į kovą. 
L a i k r a š č i u o s e s k e l b i a m i 
adresai, kur savanoriai gali 
gauti ginklus ir uniformas bei 
karinį apmokymą, kuris 
dažnai trunka tik 10 dienų. 
Irano radijas transliuoja kari
nius maršus, revoliucines 
dainas, skelbia raginimus 
Irako kareiviams nekovoti už 
„bedievį Husseiną". Ragina 
irakiečius atsukti savo ginklus 
prieš „Alacho priešą, socialis
tą Husseiną". Televizijoje 
rodomi Irano kaimai, iš kurių 
būriai jaunų vyrų, lydimi 
dvasiškių mulų, žygiuoja į 
karą. Šimtai Teherano auto
busų veža naujus kareivius į 
frontą. Irano kariuomenės 

— Po 20 metų pertraukos į 
Šanchajaus uostą atplaukė 
sovietų keleivinis laivas „Mi-
c h a i l L e r ^ n o n t o v " . T a i 
pramoginis turistų laivas, 
nusamdytas britų kelionių 
biuro. Keleiviai apžiūrėjo 
miestą, jūreiviai sužaidė su 
vietine kinų komanda futbolo 
(kojinio) rungtynes ir laive? 
iftpl.mkė } Hong Kongą. 

Libanas atšaukė 
sutartį su Izraeliu 
Tel Avivas. — Libanui 

paskelbus, kad jis panaikina 
1983 m. gegužės 17 d. sutartį 
su Izraeliu, premjeras Shami-
ras pasakė, kad Izraelis imsis 
priemonių pats apsaugoti savo 
Saulinės sienos saugumą. 
Izraelis parems tas Libano 
grupes, kurios draugiškos 
Izraeliui. Premjeras Shamiras 
pabrėžė, kad Izraelis daugiau 
nesileis į jokias derybas su 
Libanu, nes jis nebepajėgia 
laikytis savo įsipareigojimų. 

Washingtone administra
cijos pareigūnai apgailestavo 
Libano nutarimą nutraukti 
sutartį. Dabar Sirija ir tos 
Libano grupės, kurios privertė 
sutartį panaikinti, turės suras
ti kitą planą, kuris priverstų 
Izraelį išeiti su savo jėgomis iš 
pietinio Libano. 

pranešimai sako, kad pieti
niame fronto rtsže kariuo
menė užėmė 37 gyvenamąsias 
vietoves, išvedė iš rikiuotės 
tūkstančius priešo kareivių ir 
karininkų. Po įnirtingų mūšių 
iraniečiai užėmė Hawizah pel
kes, o Tigro-Eufrato upių 
santakoje užimtos dvi Maj-
noon salos, kuriose buvo 50 
naftos pompavimo stočių. 
Irakas tuos nuostolius pripa
žino. 

Irano parlamento pirminin
kas Rafsanjani pareiškė, kad 
I ranas sutiktų kalbėti apie 
karo paliaubas, jei I rako socia
listų vyriausybė pašalintų 
prezidentą ir pradėtų teisti jį 
už karo nusikaltimus. Prezi
dentas vistiek bus pašalin
tas, tarptautinė parama jam 
tik prailgins Irako kančias. 

I rano valdžia kaltina Ameri
ką ir Britaniją, kuri nutarė 
nusiųsti Anglijos karo laivus į 
Persų įlanką paremti Ameri
kos laivyno. Jeigu JAV ir 
Anglija įsikiš, jų likimas bus 
blogesnis negu Libane, tarė 
Irano prezidentas. Teherano 
radijas pajuokia J A V mari
nus, kurie pabėgę nuo saujos 
islamo kovotojų, o vėliau iš 
saugių nuotolių ėmę apšaudy
ti taikius Libano gyventojus. 

Ajatola Khomeini pasakė, 
kad neįmanoma sėsti prie 
vieno stalo su Kusseinu. Jis 
yra žmogus, kuris duria peiliu 
į nugarą. Ką pasaulis ir isla
mas pasakys, jei mes imsime 
su tokiu derėtis. 

Austrijos ir Švedijos gydy
tojai nustatė, jog kai kurie 
i r an ieč i a i kare iv ia i buvo 
fronte sužeisti chemin ia i s 
skysčiais ar dujomis. Iranas 
turįs 1,000 taip sužeistų karei
vių. Britanija kaltinama, kad 
ji pardavė Irakui cheminių 
ginklų. Britų vyriausybė tai 
paneigė. 

— Argentina paskelbė, kad 
baigiamos derybos su Čile dėl 
Beagle kana lo teritorinio> 
ginčo. Greit bus ga l ima 
pasirašyti formalią sutartį. 
K a i p ž i n o m a , d e r y b o s e 
tarpininkavo Vatikanas. 

— Bengalijoje streikas, su
organizuotas opozicijos parti
jų, virto riaušėm.s. kuriose 2nu-
šauti, 250 sužeist-* ir 300 suimtų. 

— Arabų bombos sekma-1 
dienį sužeidė Libane, Sidono 
mieste 11 IzraeUo kareivių, 
vieną — sunkiai. Libano tauti
nės rezistencijos frontas 
paskelbė, kad vasario mėn. 
prieš Izraelio okupacines jėgas 
įvykdyti 37 puolimai. IzraeUo 
aviacija pietiniame Libane 
puolė tris įtariamas „teroris
tų" bazes. 

— Indijoje lankosi sovietų 
gynybos ministeris maršalas 
Ustinovas. Jis pasakė piktą, 
prieš Amerikos politiką 
nukreiptą kalbą. 

— Buvęs valstybės sekreto
r ius Kis s inge r i s p a s a k ė 
Houstone, jog Libane Sirija 
laimėjo poUtinę, karinę perga
lę, to fakto niekas negali 
paneigti. 

— Atstovų Rūmų pirm. 
O'Neill pasakė, kad kova dėl 
demokratų nominacijos tesis 
iki pačios konvencijos liepos 
mėn. Senatorių Hartą bus 
sunku sustabdyti. 

— J A V l ė k t u v n e š i s 
„Independence" su palydo
vais laivais pasitraukė nuo 
Libano krantų ir išplaukė 
Viduržemio jūra į vakarus. 
Laivai dalyvaus NATO laivų 
manevruose prie Norvegijos. 

— IzraeUo druzai kreipėsi į 
Haifos miesto valdybą, prašy
dami nepriimti amerikiečių 
jūreivių, kurie į uostą atplau
kė su Unijiniu „New Jersey" 
laivu. Tas laivas apšaudė 
Libano druzų kaimus. Haifos 
burmis t ras atmetė druzų 
prašymą. 

— Žiniomis iš Pakistano, 
sovietų kariuomenė pradėjo 
didesnį puolimą Afganistano 
Panjshiro slėnyje, kur smar
kiai veikė afganų laisvės kovo
tojų grupės. 

— Kanados šiaurėje pra
sidėjo JAV skriejančių raketų 
bandymai. Daug kanadiečių 
demonstravo prieš šiuos prati
mus. Kanados šiaurės šalčiai, 
sniegas, kalnai tinka raketas 
vairuojančių instrumentų 
bandymams. 

— Sovietų valdžia įsteigė 
naują Jurio Gagarino medalį, 
kuriuo bus pagerbiami erdvės 
ir aviacijos mokslininkai, 
konstruktoriai ir inžinieriai. 
Gagarinas, sovietų kosmonau
tas, pirmas skrido erdvėje 
1961 balandžio 12 d. Prieš 16 
metų jis žuvo lėktuvo nelaimė
je. 

V. Vizgirda, gyv. rytiniame 
pakraštyje, ir skulptorius 
vitražistas J. Bakas Kanadoje. 
Komisijos nutarimu premija 
vienbalsiai paskirta dail. 
Alfonsui Da rg iu i , gyv. 
Rochereteryje, N.Y., vertinant 
jo ilgo amžiaus kūrybinį darbą 
ir jo brandžios ir savitos kūry
bos įnašą į lietuvių dailės 

Teismas leidžia 
rengt prakartėles 
VV'ashingtonas. — Ameri

kos civilinių teisių organizaci
ja, kai kurios žydų sinagogos 
ir Valstybės-Bažnyčio8 atsky-

lobyną. 1000 dol. premijos rimo grupės kreipėsi į teismą, 
kad jis uždraustų Kalėdų 
proga Pawtucket, R.I. mieste 
viešai įrengiamą prakartėlę. 
Byla pasiekė Aukščiausiąjį 
Teismą, kuris pirmadienį 

Londonas. - Garsiojoje paskelbė savo sprendimą. Pen
kiais balsais prieš keturis 
A u k š č i a u s i a s i s T e i s m a s 

mecenatas yra Lietuvių Fon 
das. 

Londono katedroje 

We8tminster io katedroje 
Londone kovo 4 dieną įvyko 
iškilmingas Lietuvos globėjo į sp rendė , kad tos Kalėdų 
šv. Kazimiero mirties 500 Prakartėles nelaužo konsti-
metų sukakties minėjimas. Sv. tucijos, nelaužo pirmojo 
Mišias Uetuvių šventojo gar- Papildymo, kuns kalba apie 
bei aukojo apaštališkasis Valstybės ir Bažnyčios atsky-
pronuncijus Didžiojoje Britą- "?*• Prakartėlė yra daugiau 
nijoje arkivyskupas Bruno simbolis Kalėdų švenčių, 
Heim drauge su kitais dviem k u n o s Pnmenamos žmonėms 
vyskupais — vyskupu David ^ešose vietose grojamom 
Konstant ir vyskupu Patrick giesmėm, muzika ir kitais 
Casey. Koncelebracijoje galėjo simbohais. Prakartėlių reikš-
dalyvauti ir kunigai, atvykę į 
m i n ė j i m o p a m a l d a s . 
Pamokslą pasakė Westmins-

mė tikėjimo skatinimui yra 
ribota. Ją galima lyginti su 
religiniais meno kūriniais, 

terio katedros administrato- k u n e l a i k o m i vyriausybės 
rius. Giedojo Londono lietuvių remiamuose muziejuose, 
parapijos choras. Į minėjimo Aukšč. Teismo pirmininkas 
pamaldas buvo pakviesta Paskelbdamas sprendimą 
daug žymių Londono asme- n ™ d ė : ka<J tokių pasyvių 
nybių. Minėj imą rengė «mbohų uždraudimas vestų i 

Kongreso ir valstijų legislatū-
rų maldų prieš sesiją uždrau
dimą ir kitus persistengimus, 

Uetuvių komitetas. 

Kardinolas Glemp 
Pietų Amerikoje 

Rio de J a n e i r o . — Lenki-

kurie nesiderina su mūsų isto
rija ir ankstybesniais šio 
teismo sprendimais. 

Kaip žinoma, prezidentas 
jos primas kardinolas Glemp Reaganas ir visa eilė organi 
nuo vasario 20 d. lankėsi z a c į j ų bando atgaivinti mal-
Brazilijoje. Kelionės tikslas - das viešosiose mokyklose ir 
arčiau susipažinti su Brazili- dėl to Kongrese vyksta deba-
jos katalikų Bažnyčia, susi- ^ i Senate maldų atgaivini-
tikti su Brazilijoje gyvenan- « j 0 siūlymą įteikė senato 
čiais l e n k a i s . Lenkijos daugumos vadas sen. Baker, 
katalikų Bažnyčia, pažymėjo 
kardinolas Rio de Janeire, " " 
rūpinasi, kad pasaulyje būtų 
nugalėtas blogis ir įsiviešpa
tautų gėris. Bažnyčia yra 

KALENDORIUS 
Kovo 7 d.: Pelenų diena, 

įsitikinusi, kad geri darbai ir Rūbas. Felicija, Rimtautas, 
artimo meilė yra veiksmin- Vaidilutė, 
giausios priemonės blogiui Kovo 8 d.: šv. Jonas nuo 
nugalėti. Kardinolas Glemp Dievo, Kovas, Beata, Vaižgan-
kovo pirmą dieną iš Brazilijos tas, Gaudvilė. 
nuvyko į Argentiną. ORAS 

— Švedijos pakrančių gyny- Saulė teka 6:18, leidžiasi 
, ba pastebėjo ir apšaudė jūrų 5:47. 

narą, iškilusį iš vandens prie Debesuota, t empera tūra 
Almos salos, Baltijos jūroje. dieną 20 L, naktj 15 1. 
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7 KAZIUKO MUGEI 
CHICAGOJE PRAĖJUS 

Chicagos skautijos 26-toji 
Kaziuko mugė jau praeityje, 
[vyko ji kovo 4 d. Jaunimo 
centre. Mugė vyko šv. Kazi
miero — lietuvių skautų glo
bėjo dienoje. Pagerbdami sa
vo šventąjį globėją skautai ir 
skautės 9 vai. ryte dalyvavo 
šv. Mišiose Tėvų Jėzuitų kop
lyčioje. Po pamaldų sugrįžę vi
si skubiai rikiavosi didžiojoje 
salėje prieš savo tuntų pavil
jonus. 

Atidarymui vadovauti šie
met eilės tvarka teko "Aušros 
Vartų" tuntui. 10:00 vai r., nu
aidėjo skardi mugės komen
danto v.s. J. Paronio koman
da: " R a m i a i ! " Sakinio 
viduryje nutrūko išsirikiavu
siųjų brolių ir sesių kalbos; ly-
giuodamos gretos laukė "di
džiosios akimirkos". 

Prie didžiulėmis tulpėmis 
papuoštų vartų laukė gražiai 
išs ir ikiavusios "Saulučių" 
draugovės paukštytės su va
dove vyr. si. Dale Januškiene 
ir "Aušros Vartų" tuntininkė 
s. Ilona Laučienė. Paukštyčių 
rankutėse balionų įrašai skel
bė: "Kaziuko mugė". 

Ilgoka vora garbės svečių 
sustojo prie vartų. Sesei Ilo
nai Laučienei pasveikinus, 
Lietuvos generalinė konsule s. 
Juzė Daužvardienė atrišo tau
tinėm juostom užvertus var
tus. Salėje paeiliui nuaidėjo 
dalyvaujančių vienetų pava
dinimų ir juos lydinčių: "Vil
nius! Kaziuko mugė!", šū
k i a i , n u s k a m b ė j o visų 
dainuojamas paskutiniosios 
Jubiliejinės stovyklos dainos 
refrenas. Pro vartus į mugę 
patraukė svečių eisena: Lietu
vos gen. konsule s. J. Dauž
vardienė, LSS Tarybos pir
m i n i n k a s v . s . S i g i t a s 
Miknaitis. LS Seserijos Vy
riausioji skau t in inke v.s. 
Danutė Eidukienė, LS Vidurio 
rajono vadas v.s. Vytautas Jo
kūbaitis, rajono vadeivos — 
ps. Aldona Miškinienė ir v.s. 
Antanas Paužuolis, LS Tary
bos, Seserijos ir Brolijos vadi-
jų nariai, akademikų vadovy
bės atstovai, vietinių vienetų 
tuntininkai ir kiti vadovai. Bu
vo ir keletas kitų tautybių 
skautijos atstovų. Visiems ma
lonu buvo vėl pamatyti, nors 
ir vežiojamoje kėdėje atvykusį 
mugėn v.s. Antaną Saulaitį. 

Svečiai apžiūrėjo paviljo
nus, buvo apdovanoti įvairio
mis dovanėlėmis ir pasveikin
ti vienetų Šūkiais. 

Svečiams įkandin sekė gau
sūs mugės lankytojai. Prasi
dėjo mugės apžiūrėjimas ir gy
va prekyba, svečiavimasis 
kavinėse ir valgyklose, o ma
žieji mugės lankytojai tvirtai 

apgulę laikė visas laimėjimui 
lentynas, kol jose neliko neij 
vieno laimikio. 

Mugė ir šiemet susilaukė di
delio visuomenės dėmesio. Pre
kystaliai iki 2 vai. p.p. buvo 
apstoti skautų,-čių nagingu-
mu susidomėjusių asmenų ir 
pirkėjų. "Kernavės" ir "Auš
ros Vartų" tunto valgyklos 
vos spėjo aptarnauti rodos be
galines eiles lietuviškais mais
to gaminiais norinčių pasi
g a r d ž i u o t i v a l g y t o j ų . 
Nestokojo svečių ir gausios ka
vinės. 

Mugė baigta 3 vai. p.p. Išė
jus paskutiniesiems lankyto
jams prasidėjo neparduotų 
muginukų krovimas į dėžes, 
paviljonų ardymas, salės ir 
klasių valymas. Nuo dviejų 
dienų įtempto darbo privargę 
skautų ir skaučių vadovai ir 
vadovės skubėjo atlikti šį 
paskutinįjį 26-tosios mugės 
veiksmą, dalindamiesi minti
mis apie šios pasisekimus ir 
gal kai kurias nesėkmes, neju
čiomis krypdami mintimis į 
27-sios planavimą. 

PAUKŠTYČIŲ 
ŠVENTĖ 

Visos "Aušros Vartų" tunto 
"Saulučių" draugovės sesės 
sausio 28 d. susirinko Lemon-
te, Maironio lituanistinės mo
kyklos patalpose. Dalyvavo 
23 "Saulutės", dešimt "Šatri
jos" draugovės skaučių ir sep
tynios "Nerijos" tunto "Ni
dos" laivo ūdrytės. Seses 
pagerbdami atsilankė ir bro
liai — dešimt "Lituanicos" 
tunto "Nemuno" laivo bebrų, 
o "Panerių miško" draugovė 
atsiuntė aštuonis vilkiukus. 
Viso dalyvavo 54 sesės ir bro
liai, 8 Lemonte veikiančių vie
netų vadovės:vai. Buvo ir LS 
Seserijos vadovės — LS Sese
rijos Jaunesniųjų skaučių sky
riaus vedėja s. Dana Dirvo-
n i e n ė , „ A u š r o s V a r t ų " 
tuntininkė s. Ilona Laučienė 
ir "Aušros Vartų" tunto drau
govių veiklos koordinatorė s. 
Albina Ramanauskienė. Suei
gai vadovavo "Saulučių" 
draugininke sesė Dalia Januš
kienė. 

Sueiga buvo iškilminga, 
pravesta pagal visus tos rū
šies sueigų reikalavimus. Įžo
dį Šioje sueigoje davė: Ramu
nė Barkauskaitė, Audra 
Monika Gylytė, Daina Kaz
lauskaitė, Kristina Mažeikai
tė, Daina Volodkaitė. Pirmuo
sius skautiškus kaklaraiščius 
joms užrišo tuntininkė s. Ilo
na Laučienė. Tėvynės ilgesio 
mazgelį užrišo buvusi jų va
dovė sesė Teresė Kybartienė, 
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Kaziuko mugėje Chicagoje 

SUSIMĄSTYMO DIENA 
"AUŠROS VARTŲ" TUNTE 

Susimąstymo dieną "Auš
ros Vartų" tunto sesės, jų tė
vai ir svečiai šventė vasario 26 
d. Šventė pradėta šv. Mišio-
mis aukojamomis v.s. kun. A. 
Saulaičio. Mišiose visi akty
viai dalyvavo: sesės skaityda
mos, o kiti prisidėdami prie 
sustatymo paveikslo iš strė
lių, kurios buvo nukreiptos į 
pasaulinį skaučių ženklą. 
Veiksmas simbolizavo, kad vi
sos sesės vieningai galvoja ir 
žvelgia į tą pusę. 

Po Mišių tuntas į salę įžy
giavo dainuodamas. Sueigai 
vadovavo sesė Ramoną Ste
ponavičiūtė. Oficialioje dalyje 
— raportai, draugovių šūkiai, 
LS Seserijos ir tunto įsakymų 
skaitymas. Tunto nuolatinė rė
mėja Marija Gotceitienė buvo 
apdovanota Padėkos ordinu 
su rėmėjo kaspinu. Danai Sut-
kutei buvo įteiktas jai anks
čiau paskirtas apdovano
jimas. Apdovanotoms garbės 
žymenis prisegė LS Seserijos 
vyriausioji skautininke v.s. 
Danutė Eidukienė ir Lietuvos 
gen. konsule Chicagoje s. Ju
zė Daužvardienė. 

Į vyresniškumo laipsnius 

o Gerojo darbelio — mamy
tės. Seserijos atstovė s. Dana 
Dirvonienė jas papuošė Kregž
dutės ženkleliais. 

Audra Grigaliūnaitė, Rasa 
Grigaliūnaitė, Vilija Janušky-
tė, Audrey Konaukaitė, Lora 
Krumplytė, Ingrida Latožai-
tė, Olivija Mačiulytė, Kristi
na Mučinskaitė ir Lisa Pana-
raitė netik gerai išlaikė jaun. 
skaučių Il-ro patyrimo laips
nio programas, bet ir šių spe
cialybių egzaminus — dai
nininkės, dviratininkės ir 
šeimininkės. 

Darbščios sesės Jenifer An
tanaitytė ir Vida Kazlauskaitė 
gerai pasiruošė ir išlaikiusios 
atitinkamus egzaminus įgijo 
Lakštingalos ženklą, kuriuo 
jas papuošė s. Albina Rama
nauskienė. 

Išnešus vėliavas prasidėjo 
linksmoji sueigos dalis. Sesės 
pradžiugino tėvus ir svečius 
skautiškais šūkiais ir links
momis dainomis. Po sueigos 
visi sueigos dalyviai buvo pa
vaišinti mamyčių paruošto
mis vaišėmis. 

Otilija Barkauskienė 

'Saii:'i<"-:u' drauirnv^ paukAtvt̂ H HU vadove pu I prp«> Kybartam- Nuotr L. VolodkoH 

buvo pakeltos: į vyr. skiltinin
kės laipsnį — "Saulučių" drau
gininke Dalė Januškienė. Į 
skiltininkės 1. — Dalia Čepe-
lytė, o Renata Naudžiūtė ir Ju
dita Urbaitė į paskiltininkės 
laipsnį. 

"Saulučių" draugovės kan
didatė Nida Januškytė davė 
paukštytės įžodį. Jai kakla
raištį užrišo tuntininkė s. Ilo
na Laučienė; gerojo darbelio 
mazgelį užmezgė jos mama ir 
draugininke Dalė Januškie
nė, o Tėvynės ilgesio — ps. Te
resė Kybartienė. 

Skaučių įžodį davė "Saulu
čių" draugovės kandidatės: 
Jennifer Antanaitytė, Nina 
Atkočiūnaitė, Rūta Dudėnai-
tė, Vida Kazlauskaitė ir Julija 
Krumplytė, o iš "Neringos" 
draugovės — Lina Modestai-
tė. Įžodį davusioms skautiš
kus kaklaraiščius užrišo kon
sule s. Juzė Daužvardienė. 
Tėvynės ilgesio mazgelį už
mezgė s. Albina Ramanaus
kienė, o gerojo darbelio — ma
mytės. 

Daiva Dambrauskaitė ir 
Aleksandra Macytė, kartu su 
visomis prityrusiomis skautė
mis, pakartojo skaučių įžodį ir 
buvo papuoštos prityrusių 
skaučių kaklaraiščiais Alek
sandra Macytė buvo pasvei
kinta, kad nedingo Afrikoje, o 
sugrįžusi nutarė ir toliau tar
nauti Dievui, Tėvynei ir Arti
mui. Visos sesės buvo en
tuziastingai pasveikintos. 
Vėliava buvo pagerbta ir iš
nešta. 

Aptemdytoje salėje kiekvie
na sesė rankoje laikė ilgą plo
ną žvakutę. Laužavedė Ramo
ną Steponavičiūtė priminė, 
kad visi skautijos nariai pri
klauso vienai bendrai šeimai. 
Toje didelėje šeimoje visi jau
čiame seserišką ir brolišką 
meilę, šviesą ir šilumą. Uždeg
dama savo žvakutę, sesė 
Ramoną kvietė visas pasi
dalinti tos žvakutės šviesa, 
simbolizuojančia skautijos ši
lumą. Kvietė pagalvoti apie vi
sus skautus, kurie negalėjo da
lyvauti šioje susimąstymo 
sueigoje. 

Nors visi pasaulio skautai 
negalėjo kartu švęsti Lady ir 
Lordo Baden Powelio gimta
dienio, mintyse ir žodžiuose jie 
buvo kartu. Susimąstymo die
nos proga "Aušros Vartų" tun
to seses sveikino ps. Aldona 
Miškinienė iŠ Clevelando lin
kėdama, kad visos pasijustu
me vienos šeimos dukromis; 
"Kernavės" draugovės vyr. 
skautės linkėjo skautėms se
seriškai draugauti. Iš Austra
lijos sveikino v.s. Balys Bar-
kus ir kt. Gauta ir telegrama iš 
v.s. Danutės Čižauskienės. 
Pasveikinimą įrašytą garsi-
nėn juostelėn atsiuntė ir j.s. 
Genė Treinienė, Atlanto rajo
no vadeivė. 

Tunto sesės vaizdžiai suvai
dino Lord Baden Powelio gy
venimą. Sesė Ramoną visus 

pradžiugino įdomiu šūkiu. 
Šventė užbaigta bendram ra
te tradicine "Ateina naktis" ir 
"Lietuva brangi". 

A VT korespondentė 

Nuotr. J. Tamulaičio 

PAKĖLIMAI IR 
APDOVANOJIMAI LS 

SĄJUNGOJE 

Pirmijo8 narių balsų daugu
ma žemiau išvardinti vado-
vai,-ė8 pakelti į LSS vyresniš
kumo laipsnius ir apdovanoti 
LSS garbės ženklais: 

Apdovanoti : 
Geležinio Vilko 

ordinu 
v.8. Vytautas Skrinskas, To

ronto, Ont. 
Padėkos ordinu su 

rėmėjo kaspinu: 
Marija Gotceitienė, Chica

go, ni. 
Padėkos ordinu: 

Jokūbaitis, 

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
niais nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien nuo 

8:30 — 4:00. < 

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

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
D A N T Ų GYDYTOJAS 

T e l . 767-7575 
5 7 8 0 Archer Ave. 

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

DR. KENNETH J. YERKES 
D ANT V GYDYTOJAS 
Pensininkams nuolaida 

2436 VV. Lithuanian PlazA Court 
Chicago, Illinois 60629 

Tel. 925-8288 
Valandos pagal susitarimą 

v.s. Vytautas 
Cleveland, Oh., 

j .v.s Bronius Stundžia, 
Toronto, Ont., į 

v.s. Vaclovas Sviderskas, i, 
Los Angeles, Ca. 

Pakel t i į 
vyresniškumo 

laipsnius: ^ 

į vyr. skaut in inko laipsnį: 

s. Ramūnas Bužėnas, Los 
Angeles, Ca., 

s. Amanda Muliolienė-Gele-
žytė, Cleveland, Oh., 

s. fil. Liuda Rugienienė, Det-
roit, Mich., 

s. fii. Apolinaras Treinys, 
Boston, Mass. 

į paskaut ininkės laipsnį : 
v. sL Laura Lauciūtė, Chi

cago, 111., 
v. si. Alma Paplauskienė-

Ruigytė, Los Angeles, Ca. 

IŠKILMINGA SUEIGA 
SESTADIENJ 

Šeštadienį, kovo 10 d., 1:30 
vai. p.p. Jaunimo centro ma
žojoje salėje įvyks šeštadie
niais po lituanistinių mokyk
lų pamokų sueigaujančių 
"Kernavės" tunto — "Šešu
pės", "Mirgos" ir "Dubysos" 
draugovių bei "Lituanicos" 
tunto "Perkūno" draugovės 
bendra iškilminga sueiga, ku
rioje kaip viešnios dalyvaus ir 
"Nerijos" jūrų skaučių tunto 
"Ventės" laivo sesės. Sueiga 
baigsis 3 vai. p.p. Visi šių vie
netų skaučių.-tų tėveliai yra 
kviečiami šioje sueigoje daly
vauti. 

KAZIUKO MUGĖ 
Kovo 11 d. — Detroite, 

Hartforde, 
Los Angeles. 

Kovo 12 d. — New Yorke. 
Kovo 18 d. — Bostone. 
Kovo 25 d. Clevelande. 
Balandžio 1 d. — Washing-

ton, D.C. 
Balandžio 8 d. — Worces-

ter, Mass. 

SKAUTIŠKI ĮVYKIAI 
Chicagoje 

Kovo 25 d. — Skautorama 
visiems Chicagos jaunes
niems skautams ir skautėms. 

Kovo 31 - ba l . 1 d. -
Vidurio raj. jaunųjų vadovų,-
vių Studijų dienos Jaunimo 
centre. 

Balandžio 8 d. — Vakaro
nė su Valdu Adamkum. Jau
nimo centro kavinėje. 

Dr. Petcr T. Brazio ofisą perimi 
DR. VUAY BAJAJ 

G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS 
Specialybe vidaus ligos 
2434 VVest 71st Street 

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

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 

Jei neatsi l iepia, skambinti 374-8004 
Priima l igonius pagal susitarimą 

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

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st Street 

Te l . r- GR 6-2400 
Vat. pagal susitarimą pirm. ir ketv. 1-4 ir 
7-9 antr , ir penkt. 10-4; seštad. 10-3 vai 

Oh 735 4477 I I K 246-0067: arba 246-6M1 

DR. L DECKYS 
G Y D Y T O J A IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVU IR 

E M O C I N Ė S LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6 4 4 9 So . Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. EDMUNDAS VI2INAS 
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

DR. JONAS MA2EIKA 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 VV. 103 St. Oak Lavvn 
Tel. 423-8380. 

V a l a n d o s pagal susi tarimą. 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St . g 
Vai. pagal susitarimą: pii-m tcJįftv 12—4 

o—8: antr 12—o: oenkt 10—12. 1 —1> 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

T e l . — 233-8553 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVlClUS 

J O K S A 
VAIKŲ LIGOS 

6 4 4 1 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIUUS MIKAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Family Medical Cl ink 
217 East 127 St., Lemont, III. 

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

Vai. pagal susitarimą. 

Namų 584-5527 

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGIJA . 
6132 S. Kedzie, Chicago, UI. 

Tel. 925-2670 
1185 Dundee Ave., Elgin, 111. 60120 

Tel. 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. PO 7-6000, Rez. GA 3-7278 
DR. A. JENKINS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 VVest 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

Tel. 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Chicago Eye Institute 
4200 N. Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

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

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

Valandos pag9l susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
O D O S LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIIA 
Valandos pagal susitarimą 

Tel . REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytoias 

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

n u o 12-4 vai popiet ir 6-8 vai vak 
TrecV ir s>$t uidarvta 

DR. FRANK PLECKAS 
'Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

Vai pagal susitarimą L/daryta treč 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą — Pirm. 
antr . trec., ketv ir sestad 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS 
1443 S o . SOth Ave., C k e r o 

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak 
išskyrus trecV §est. 12 iki 4 vai popiet 

Dr. Juozo Meškausko ofisą pereme 

T. RAMA, M.D. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

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

Of i so tel. 776-2*80, re i . 4 4 8 - 5 5 4 ' 

DR. NtmA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIŲ « V4KV LIGOS 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
3200 VV. 81 it Street 

Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p 
OHao tel. RE 7 11*4); resid. 239-2919 

Ofiso tel. 434-2123, namu 448-6195 

DR. V. TUHAS0NNJ 
CHIRURGAS 

24S4 Weet 7Ut Street 
Pirm., antr, ketv. ir penkt 
valandos pagal susitarimą 

Ofs. tel. 584-3166; namu 381-3773 

DR. PETRAS &|QtA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 VVest 6Jrd Street 
Vai pirm . antr ketv ir penkt 

M t r - • • 



Barstant galvas 

PELENAIS 
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Pelenų diena. Mums galvas 
barstant pelenais primenama, 
kad "dulkė esi ir į dulkę pavir
si". Tai labai svarbi nuolan
kumo pamoka, o šito mums la-
b a i r e i k i a . G y v e n a m e 
prabangos krašte. Būdami 
tvarkingi, lietuviai esame ap
sirūpinę neblogai butais, dra
bužiais ir net santaupomis. Ko 
daugeliui trūksta — tai gar
bės. Jos kartais siekiame net 
kitus žmones ar kitus sąjū
džius daugiau ar mažiau 
murkydarni. Savo garbės ieš
kojimas dažnai būna priežas
tis gilių nesantaikų net ir tarp 
labai reikšmingų sąjūdžių ir 
sambūrių. O to neturėtų būti ir 
nebus, jei turėsime galvoje gy
venimo praeinamumą, kad 
esame tik dulkės amžinybės 
vieškeliuose. 

Su Pelenų diena pradedame 
šiokio tokio pasninko metą. 
Tai daroma Kristaus pavyz
džiu, kuris, būdamas Dievas, 
buvo pasitraukęs keturiasde-
čimčiai dienų pasninkui ir 
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kūmo bruožų. Apvaldyti savy
je gyvulį — kaip tik labai 
kilnus gavėnios uždavinys. 
Omahos Šv. Vardo mokykloje 
buvo moksleiviai apklausti, 
kaip būtų galima giliau įpra
sminti gavėnios pasninką. Jų 
sudaryti patarimai verti dė
mesio: "Susilaikyk nuo kri
tikavimo, būk dosnus pagyri
mais. Apvaldyk savo rūstumą, 
būk taikaus sugyvenimo nešė
jas, užgniaužk pavydą, gy
venk meile. Aptramdyk pui
kybę, daugiau įsisavindamas 
nuolankumą. Sutvardyk savi
mylą, siekdamas daugiau 
pasitarnauti artimo gerovei. 
Suvaldyk baimę, daugiau gy
vendamas tikėjimu". 

Taip maždaug išreikšti jų 
patarimai ragina gavėnioje 
daugiau sielotis savo dvasios 
kultūra. Arabų patarlė skel
bia: "Didžiausia klaida — ne
pastebėti savo klaidų". Gavė
nios metu bus naudingas 
persvarstymas savo asmeniš
ko gyvenimo, savo santykių 
su žmonėmis, savo pareigų 

susikaupimui. Pasninkas tai vykdymo Dievo atžvilgiu ir ry-
antras svarbus reikalas mūsų 
gyvenime. Yra sakoma, kad 
Amerikoje daugelis žmonių 
dant imis (persivalgydami) 
išsikasa sau duobę kapinėse. 
Čia yra daug tiesos. Daugelis 
nešioja per daug lašinių, kurie 
sveria traukdami į karstą . 
Gydytojai kalte kala į galvą 

..nepadauginti valgant. Prieš 
kiek laiko tuo reikalu teko ap
klausti keletą lietuvių gydyto
jų. Jų atsakymai tebėra tei
s i n g i ir d a b a r Dr. J 

žimasis padaryti reikiamą po
sūkį. Jau Cervantes mums yra 
priminęs: "Mylėk ne tą, kuo 
esi, bet tą, kuo galėtumei tap
ti". Rašytojos Marijos Peč-
kauskaitės paminkle Židikuo
se yra labai įsidėmėtinas 
įrašas: "Kilkim ir kelkim". Kil
kim patys gėryje ir kelkim ki
tus į gėrio aukštumas. 

Gavėnia yra labai geras lai
kas įsigilinti į tas mintis, ku
rias Sibiro kankinys prof. Pra
nas Dovydaitis dar 1921 m. 

Gudauskas kalbėjo: "Pasnin- liepos 8 d- parašė savo globo-
kas sveikatai padeda. Pakei- *••* P° * • » * • egzaminų 
čia metabolizmą — medžiagų beatostogaujančiai: "Ilsėkis 
apykaitą mūsų organizme. t a d n u o ™o triukšmo, gėrėkis 
Kai valgai per daug mėsos, ^ e v o pasauliu ir įsigyvenk 
atsiranda daug pašalinių me- ™ S^au į patį Dievą malda ir 
džiagų. Susilaikymas nuo mė- eucharistiniu gyvenimu... Stip-
sos tai kaip vieno motoro au- ^ » * * šventybės pradus, 
tomobily pakeitimas kitu; kai 
kurios mūsų organizmo dalys 
pasilsi". Dr. St. Biežis perspė
jo: "Yra žinoma, kad daugu
ma žmonių, gal 40% per daug 
valgo. Tokiu būdu pasninkas, 
jeigu yra nuosaikus, yra nau
dingas. Patirta, kad, jeigu 
žmogus per daug sveria, tai su 
kiekvienu nereikalingu svaru 
žmogaus amžius trumpėja". 
Dr. J. Simonaitis tvirtino: 

nes čia tikroji žmogaus didy
bė. Tad pasilik Dievuje, pati 
dievėdama". 

Gavėnios metu būtų nau
dinga dažniau religinę knygą 
paskaityti, dažniau pamedi
tuoti gyvenimo prasmės klau
simais. Galėtume daugiau įsi
gilinti ir į šią mūsų švento 
gyvenimo arkiv. J. Matulaičio 
mintį: "Viešpatie, suteik man 
tą malonę taip visus ryšius 

. . . 'smogui sveika nuo mėsos mane pne žemės rišančius su-
susilaikyti. Naujausias atra- traukyti taip nuo visų šios že-
dimas sako, kad gyvuliniai mės niekniekių atsisakyti, taip 
riebalai, ypač apkepti, apden- n u .° visokių žmoniškų norų, 
gia gyslų sieneles iš vidaus, geismų išsilaisvmti, kad drą-
prie jų renkasi kalkės ir taip 8 i a i galėčiau tarti: nieko dau-
susidaro arteriosklerozė. Pasi- f a u &* nebijau an t žemės, 
saugant nuo mėsiškų dalykų, ^ " P į k Tavęs, mano Viešpa-
valgant daugiau daržovių - *?•••• f^P.*1* to' k a d T a u P*" 
daug sveikiau". Dr. Z. Danile- ? i a u įtikčiau negu galėčiau, 

"vičius kalbėjo: "Pasninkas ne * a d mažiau Tavo garbei pa
tik nekenkia, bet netgi nepap- daryčiau, negu mano jėgos Ta-
rastai sveika. Žmogui yra rei- vo malonės paremiamos iš-
kalingas tam tikras baltymų n e»tų . 
kiekis, kuris gaunamas mėso- * 
je, bet jų yra ir kituose vai- Mums gilų testamentą pali-
giuose, kaip kiaušiniuose, žu- ko didis kovotojas dėl žmo-
v y s e ir 1.1. L a i k y m a s i s gaus teisių pavergtoje Lietu-
Bažnyčios nustatyto pasnin- Voje kun. Karolis Garuckas. 
ko normaliam žmogui niekad jįg laiške Nijolei Sadūnaitei 
nepakenks, o dar padės. ragė: "Tegul kiekvienas žmo-

Reikiamą baltymų ir kalori- gus, kurį Jūs sutiksite, nueina 
nuo Jūsų geresnis. O, kad J ū s 
būtumėte lyg kryžkelės užra
šas, kuris kitiems, o ypač jau
noms širdims, parodytų kelią į 
tikrąją laimę... Tegul nepri
trūksta Jums jėgų aukotis ir 
toliau, kol bus auka atbaigta, 
kaip Kristaus ant kryžiaus. 
Tada visas kančios gyveni
mas atrodys kaip sapnas, gal 
ir labai baisus, bet trumpas, 
palyginus su nesibaigiančia 
amžinybe". 

Pabaigai išgirskime ska
tinimą, kurį Motina Teresė 
1976 m. vasario 19 d. įrašė sa
vo laiške bendradarbiams: 
"Esame mes sutverti dides
niems dalykams — būti šven
tais. Šventumas nėra tai pra
banga tik nedaugeliui, o yra 

nebaigusius 59 m. amžiaus, tai paprasta pareiga Jums ir 
Patariama ir Didįjį Šeštadienį man. Taigi būkime šventi, 
pasninkauti. k a i P m Ū 8 u Dangiškasis Tėvas 

Tai minimumas. Bus labai yra šventas... Visi drauge da-
naudinga savo apetitą apval- rykime viską, ką tik galime, 
dyti ir daugiau. Žmogus yra kad mūsų namai būtų padary-
dvasios ir kūno junginys. Kū- ti ramybės, džiaugsmo ir mei-
nas turi kai kurių ir gyvulis- les vieta. j u o z pj. 

jų skaičių žmogui nesunku 
gauti maitinantis pagal Baž
nyčios nustatytą pasninko 
tvarką". Dabarties naujoji 
medicina tai patvirtina, kaip 
tik skatindama maistui dau
giau naudoti žuvies, daržovių. 

* 
Chicagos arkivyskupija pa

skelbė labai suprastintas ga
vėnios pasninko taisykles. Vi
si nuo 14 m. amžiaus turi 
susilaikyti nuo mėsos Pelenų 
dieną ir visais gavėnios penk
tadieniais. Pelenų dieną ir Di
dįjį Penktadienį valgyti iki so
ties vieną kartą, o kitus du 
kartu — užkąsti, kiek tai rei
kalinga pajėgoms palaikyti, 
bet šis nuostatas tesaisto tik 
baigusius 18 m. amžiaus ir dar 

Linas Kojelis, JAV prezidento asistentas tauty- Tautinių grupių pirm., Linas Kojelis, Prezidento 
bių reikalams, vasario 4-5 d. lankėsi Detroite. Po 
pranešimo surengtoje kavutėje — iš k.: Frank 
Stela, buvęs Respublikonų Tautinių grupių cent
rinio komiteto pirm., Lil Simon, Michigano resp. 
veikėja slovake, Mel Larsen, Michigano Resp. 

asistentas tautybių reikalams, Jonas Urbonas, 
JAV LB vykd. vicepirm. ir Michigano Liet. Resp. 
pirm., Saulius Anužis, JAV LB Tarybos narys ir 
respublikonų veikėjas. 

Nuotr. J . Urbono 
• 

POLITINĖ VAKARONĖ 
DETROITE 

Detroito lietuvių gyvenime 
politinės vakaronės, rengia
mos vasario 16-tosios proga, 
jau ne naujiena. Pirmoji įvy
ko prieš penkeris metus. Tuo
met apylinkė pagerbė LB vie
tinius darbuotojus ir pradėjo 
finansinį vajų JAV LB visuo
meniniams reikalams. Ši tapo 
tradicine. Prelegentais kvie
čiami politinėje ar visuomeni
nėje veikloje aktyvūs bend-
ruomenininkai. Šįmet Jonas 
Urbonas, Detroito apylinkės 
pirmininkas, pasikvietė Liną 
Kojelį, Baltųjų rūmų įstaigos 
santykiams su visuomene 
(specifiniai tautybių reika
lams) direktoriaus pavaduoto
ją. Nekantriai laukėme Lino 
Kojelio ne tik vyresnieji, bet ir 
gražus būrys jaunimo. 

Linas Kojelis savo kalboje į 
mūsų tautos politines proble
mas pažvelgė truputėlį iš skir
tingos perspektyvos. Dažnai 
vasario 16-tosios proga girdi
me apie padarytas skriaudas 
mūsų tautai, Sovietų nežmo
niškumą, mūsų pačių tarpe 
nesutarimą, tačiau retai kada 
prelegentas sugeba padėti ob
jektyviai analizuoti ir duoti 
realių pasiūlymų. Linas savo 
kalboje ir po jos vykusiose dis
kusijose šį reikalą apžvelgė iš 
tarptautinės plotmes: Europa, 
JAV, išeivija. Sunku viską iš
vardinti kas buvo pasakyta, 
tenka tik susumuoti pagrindi
nes mintis. 

LIUDA RUGIENIENĖ 

Mums Europa yra svarbi ne 
tik kaip vakarų civilizacijos 
lopšys, bet kad ten yra Lietu
va. Prieš keletą metų buvo ne
aišku ar V. Europa yra mora
liai tv i r ta ir pasiryžusi 
atsistoti prieš Sovietus savo 
teritorijose išdėstydama nau
jąsias atomines raketas. Gal
vota, kad KGB rengiamos de
monstracijos gali išgąsdinti 
vyriausybes ir 1979 metų Nato 
sprendimą pakeist i . Šian
dien džiaugiamės, jog politi
nis ratas pasisuko teigiama 
prasme. Tai įvyko dėl kelių 
priežasčių. Anglijoje ir V. Vo
kietijoje išrinktos stiprios kon
servatyvios vyriausybės, net 
italų ir prancūzų linkusios kai
rėn valdžios raketų įvedimą 
stipriai remia, taip pat remia 
1982-tais metais į NATO įsto
jusi Ispanija. Anti-amerikie-
tiškosios demonstracijos tapo 
neefektyviomis. Įvykiai Len
kijoje, sovietų povandeni
niai laivai prie Skandinavijos, 
Korėjos lėktuvo nušovimas V. 
Europoje sukėlė dar didesnį 
nepasitikėjimą sovietais, o 
prezidento Reagano bandy
mas atstatyti JAV karinį pa
jėgumą ir nepasidavimas so
vietų grasinimams sutvirtino 
ryšius su JAV. Šiandien V. 
Europa yra ekonomiškai, ka
riškai ir svarbiausia moraliai 
stipresnė nei per kelis pasku

tiniuosius dešimtmečius ir yra 
pasiryžusi ginti savo laisvę, 
tai galima tikėtis paramos dėl 
"Sovietų paglemžtų valsty
bių". V. Europoje nestinga su
sidomėjimo ir Pabaltijo klau
simu, kaip matosi iš spaudos. 
Beveik kasdien šiuo reikalu ra
šo didesnieji V. Europos laik
raščiai; ypatingas dėmesys bu
vo sk i r i amas prezidento 
Reagano paskelbtai Baltų lais
vės dienai. Apgailėtina, kad 
kai 1983 m. sausio mėn. Euro
pos parlamentas rekomenda
vo Pabaltijo klausimą perkelti 
į Jungtines Tautas, "pabaltie-
čiai nebuvo pasiruošę šios re
zoliucijos sutikti. Nebuvo 
padaryta kas turėjo būti pa
daryta... tačiau laiko planuoti 
ką daryti yra ir dabar. Tradi
ciniai veiksniai ir Pabaltijo or
ganizacijos turėtų pasidalinti 
konkrečiais uždav in ia i s " . 
Žvilgsnį reikėtų nukreipti į pa
saulį; lietuvių politika per 
daug susikoncentravusi JAV 
plotmėje. 

Linas Kojelis teigė, kad 
prez. Reaganas "Pabaltijo by
lai yra labai palankus ir jo pa
tarėjai tą problemą pažįsta". 
Jei prezidentui Carteriui tru
ko nemažai laiko susiorentuo-
ti, kad su Sovietais negalima 
susitarti, tai prezidentas Rea
ganas atėjo į Baltuosius rū
mus šiuo klausimu pilnai įsiti
kinęs. Keblumai kyla, kai 
susiduriama su spauda, viešą

ja opinija ir federalinė biuro
kratija, ypač valstybės depar
tamentu. Spauda nepilnai 
informuoja visuomenę, pvz. 
apie paskelbtą Baltų Laisvės 
dieną JAV plačioji visuomenė 
nesužinojo. Prezidentas Rea
ganas nebijo ištarti Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos vardų, pa
mini kalinių pavardes, kroni
ką, partizanų kovas ir "viešai 
pareiškia įsitikinimą, kad tie 
kraštai turi būti ir bus laisvi". 
Linas siūlė, kad lietuviškoji vi
suomenė, ypač Pabaltijo or- ' 
ganizacijos turi dirbti kartu su 
administracija, turi stengtis I 
"paveikti spaudą, viešąją opi
niją ir federalinę biurokrati- I 
ją." Apgailestavo, jog iškilus 
Sibiro dujotiekio statybos 
klausimui Prezidento neparė
mė net pabaltiečiai. Kongrese 
padėtis taip pat pasikeitusi į 
gerąją pusę; nuotaikos mums 
palankios. Jei 1966 m. "House 
Concurrent Resolution 416" 
pravesti truko penkerius me
tus, tai dabar galima reko
mendacines rezoliucijas pra
vesti per porą mėnesių. Linas 
siūlo "kibti į rimtas, valstybę 
įpareigojančias rezoliucijas 
(Amendments to Appropria-
tions Bills), kaip kad buvo 
padaryta įsteigiant Pabaltijo 
skyrių prie "Laisvės" radijo." 

Įvykdymui šių uždavinių ar
ba efektyvios veiklos Lietuvos 
išlaisvinimo reikaluose priva
lome turėti profesionalų, kurie 
žino kaip JAV politinėje plot
mėje dirbti. Vien gerų norų 
neužtenka. "Klysta, kurie tei
gia, kad tik idealistai turi dirb
ti. Veltui aukojamas idealiz
mas, jei neturima supratimo 
kaip reikia dirbti". Lietuviš
kojo jaunimo tarpe yra susi
domėjimas politika ir politi
niais mokslais, tačiau tie 
asmenys dažnai nukreipiami 
ir stumiami į praktiškasis pro
fesijas, o turėtų būti priešin
gai. "Tėvai, jaunimo organi
z a c i j o s , l i e t u v i š k o s i o s 
mokyklos turėtų raginti jau
nimą pilniau dalyvauti politi
niame gyvenime, nes tik tie, 
kurie dalyvauja, gali tikėtis 
pozicijų, kuriose yra galima 
pasukti krašto vadovavimo ra
tą". Lietuviškoji visuomenė ly
giagrečiai turėtų stengtis su-

t e l k t i d a u g i a u p i n i g ų 
tiesioginiam Lietuvos laisvi
nimo darbui ir apmokėti pro
fesionalus. 

Diskusijose buvo iškelta 
daug įdomių klausimų. Vi
siems rūpėjo atsakymas į 
klausimą: kas atsitinka su mū
sų rezoliucijomis, memoran
dumais, laiškais? O atsaky
mas buvo toks: laiškai yra 
sugrupuojami kiekvieną sa
vaite ir pateikiami pagal 
kiekvienos grupės (jų apie 20) 
gausumą ir aktualumą pre
zidentui, senatoriams, kong-
resmenams. Kiek Linas žino, 
lietuvių reikalai į šį sąrašą nė
ra pakliuvę, todėl jis patarė, 
kad laiškų rašymą reikėtų 
vykdyti kuo trumpesniame lai
kotarpyje ir kuo gausiau. Apie 
rezoliucijas pasisakė maž
daug taip: "Jei vengrai ateina 
su rezoliucija reikalaudami 
Vengrijai laisvės ir išeina pro 
duris, tai tokia rezoliucija ke
liauja į stalčių, tačiau jei atei
na su konkrečiu uždaviniu 
(pvz. kaip padėti KGB perse
kiojamam rašytojui), tai man 
yra lengviau ką nors daryti, 
ypač jei jie yra pasiryžę kartų, 
su manimi dirbti, kontaktuoti 
valstybės departamentą, 
Kongresą ir t.t.". Dėl šios prie
žasties mums reikia pastovių 
profesionalų darbiu" <kų. 

Smagu buvo mat>c. ;auną 
užsidegusį darbui asint..* 
pilną vilčių pasukti galingą 
politinį ratą pozityvia linkme. 
Reikia tikėtis, kad jo optimiz
mas ir energija užkrės ir kitus 
jaunuolius jungtis į bendrą 
Lietuvos laisvinimo darbą. 
Pirmininkas Jonas Urbonas ir 
visi dalyviai nuoširdžiai padė
kojo Linui Kojeliui,palinkėda
mi geriausios sėkmės. Vaka
ronės metu pradėta rinkti 
aukos JAV LB visuomeni
niams reikalams. Aukas pri
ima 26 LB Detroito apylinkės 
rinkėjai, vadovaujami valdy
bos iždininko Algio Bražėno. 

• 

Niekas nėra tiek turtingas, 
kad nieko nestokotų, niekas 
nėra toks vargšas, kad kitam 
negalėtų padėti. 

Leonas XIII 

Clevelando lietuvių pensininkų suėjime programą atlieka Kris
tina Kasulaitytė. x- » *- o • «• 

J Nuotr V . Bacevičiaus 

TEN GIMĖ, AUGO 
DR. JONAS BASANAVIČIUS 

JUOZAS RUDZEVIČIUS 
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Ir dabar galima tikėti, kad, kol žmonių sąmo
nėje — legendose bus minimi piliakalnio požemiuose 
sudėti senoviški nerūdyjantys ginklai ir kalno viršū
nėje vaikščios šimtmečiais nemirštantys senoviški 
kareiviai, krašto vyrai ir vėl „liuosanoriai Kariuo
menėn" bei miško broliais išėję, savo žygiai? sukurs 
dar ne vieną nuostabią karžygio Margio isteriją ir 
Lietuvai laisvę parneš. 

J . Basanavičiaus gimtinių apylinkių pili- kalnių 
apžvalgą tiktų baigti jo žodžiais. „Jei Lietuva iki šiai 
dienai gyva dar liko, tuomi mes kalti esame mūsų 
garbingų prosenių stiprybei bei pražilusiems piliakal
niams. Guodokime tad savo piliakalnius! Atsimin
dami mūsų senelių veikalus, tą visą kraują, kursai už 
liuosybę mūsų tėviškės, mūsų brangios kalbos pralie
tas tapo, rūpinkimės ir mes, prabočių paveizda 
sekdami, visuomet būti tikrais lietuviais, mylinčiais 
savo nuvargintą tautą, savo žemę ir tą mūsų puikią 
kalbą!" 

Apžvalgos pabaigai pateikiami paskutinių, dar 
tėvų globoje esant, praleistų dienų ir pirmųjų žings
nių, einant savu pasirinktu keliu, aprašymai. 

J . Basanavičiaus jaunų dienų nuotaikingas 
gyvenimas, net kuone visi ir skaudūs pergyvenimai 
širdgėlai prigesus, atmintyje likosi tik savi kiek 
nostalgiškai nudažyti, širdžiai brangūs prisimini
mai. Tarp ilgai neužmirštų sunkių pergyvenimų per 
paskutiniuosius trejus gimnazijos lankymo metus jo 

sąmonėje sunkiu akmeniu skendėjo jį kunigystėn 
nuolat įtaigoję motinos įžadai ir tėvo niekada 
neužmiršti, ne kartą kartoti žodžiai: „Jei būsi kuni
gu, tai nors kada maldose ir mus paminėsi: tik ir 
mums bus lengviau aname sviete..." 

Taip ir visa kita, kas buvo susiję su jo kritišku 
gimimu, jam atrodė tik nelaimes nešė, net ir jo vardo 
šventasis: „Bet tai buvo, rodos, nelemtas to šventojo 
vardas, kursai mano gyvenime, tartum daug nelai
mių atgabeno". Laikui bėgant ir šie skaudūs 
pergyvenimai jau be širdies kartėlio atmintyje švitė
jo. Taip po daugelio metų, jau daktaru būdamas, 
rašydamas savo jaunų dienų atsiminimus, tėvo 
pasakytus žodžius, kaip brangų palikimą, į savo 
gyvenimo istoriją pagarbiai surašė, o motinos meilę 
tebejausdamas ir svetimuose kraštuose gyvenda
mas, ją „Mylimiausia Motinėle" vadino. 

Dramos atomazga prasidėjo, kai jam gimanziją 
baigus, tėvas tarp kitų žodžių jam pasakė, kad „Nė 
skatiko daugiau neduosiąs, jei aš į Seinus n'eisiąs". 
Atostogų metu sūnus kiek įmanydamas stengėsi 
tėvus perkalbėti kad kunigų esą gana, o ir kitokių 
mokintų vyrų reikėtų, bet motina nė klausyti neno
rėjo. „Tik po ilgų kalbų ir plačių verksmų, tėvas suti
ko mane į svetimą šalį išleisti (...)". Kieno tie 
verksmai buvo, sūnus nesako. Dvidešimt dvejų metų 
vyrui verkti nelengva. Jei verkė ne jis, o gyvenimo 
lūkesčiams sužuvus raudojo jo „Mylimiausia Motinė
lė" — kažin ar jam dėl to lengviau buvo. Bet buvęs 
neišspręstas, kelerius metus gyvenimą drumste* 
kunigystės klausimas, buvo taip skaudžiai įskirdes 
jo sąmonėje, kad atsipalaidavęs tradicinės, saistan
čios tėvų įtakos. Maskvon studijuoti iškeliavo savo 
pasirinktu keliu, kaip jis sako: „Tartum nauju 
žmogum tapęs...". Nedideliais piniginiais ištekliais 
apsirūpinęs jis važiavo. Giliai kišenėje paslėptas 
tūnojo tėvo dovanotas vos koks šimtas rublių. 

Svetimon, nedraugiškon Maskvos aplinkon pate

kęs, jis dar ryškiau savo sieloje pajutęs gimtinių 
apylinkių realijų išugdytą sąmoningą tautiškumą, 
idealizuojantį senosios Lietuvos nusiteikimą.tai 
lietuvių ir kitų tautų istorijai pažinti, universiteti
nėms studijoms pasirinko Istorijos-filologijos 
fakultetą. Nuo studijų visu atliekamu laiku atsi
dėjęs, uoliai lankėsi universiteto ir Rumiancevo 
muziejaus bibliotekose, kur, radęs daug įdomių 
veikalų apie Lietuvą, gilinosi į lietuvių tautos praei
tį-

Medicinos studijų metais, „jau nationalistu par 
exellence tapęs", planavo „atgaivinimą mūsų 
tautos, jos apšvietimą, ant istoriškų pamatų mūsų 
praeities remtie reikėsią". Jo sąmonėje gj . a savojo 
krašto romantinė tautinė dvasia vis vedė jį į bilblio-
teka, istorinių veikalų lapuose sekti ten triumfuo
jančią, tai kraujuje paplukusią, tai vėl šviesiam, 
laimingam gyvenimui pakilusią, amžių keliais 
einančią pamiltą, idealizuojamą Lietuvą. Per gerą 
dvidešimt jaunuoliškų metų giliai įaugęs gimtinių 
apylinkių praeities grožis vis skatino jį į gilesnes 
garbingos, didžiais žygiais išgarsėjusios, Lietuvos 
praeities studijas, kad negalėjęs „tapti tokiu vaisty
toju" (gydytoju), kokiu būtų išėj-s, jei būtų visą laiką 
panaudojęs medicinos mokslams. 

Egzaltuotu romantizmu pagražintais atsimini
mais vis grįžę neužmirštami tėvo pasakojimai, 
gimtinio kaimo Geležinkalnio senųjų sūduvių pilka
pių vaidiniai. Piliakalnių pilies kalne tebegyva 
karžygio Margio dvasia ir ten legendose niekad 
nemirštantieji senoviški kareiviai saugojo, gaivino 
jo lietuvišką sielą, o iš istorinių veikalų įsisavina
mos žinios rengė jį didžiajai misijai — žadinti, kelti, 
gaivinti amžiais merdėjusią lietuvių tautos dvasią. 

Prisikėlusi tauta atsidėkodama jam garbingą 
Lietuvos Patriarcho vardą suteikė. 

Pabaiga 
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BOSTONO ŽINIOS 
REIKŠMINGA S U K A K T I S 

Kovo 7 d. sukaks 30 metų 
kai veikia "Laisvės Varpas", 
Naujosios Anglijos lietuvių vi
suomeninė ir kultūrinė radijo 
programa. J i kas sekmadienį 
perduoda aktualias radijo 
programas lietuvių ir anglų 
kalbomis, ruošia Vasario 16-
sios ir Tragiškųjų birželio įvy
kių sukakčių minėjimus anglų 
kalba per įvairias amerikiečių 
radijo stotis, o taip pat kas
met suorganizuoja bent du 
aukštesnio lygio renginius-
koncertus. Tai balansas, ko
kiu vargiai gali pasigirti kiti. 

Toji reikšminga sukaktis 
bus paminėta specialiu pava
sariniu koncertu, rengiamu ko
vo 24 d., šeštadienį, 7 vai. va
karo So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos salėje, 368 W. 
Broadway, So. Bostone. Tai 
bus jau 49-tas iš eilės "Lais
vės Varpo" kultūrinis rengi
nys. J ame programą atliks 
dainininkė Vilija Mozūraity-
tė, pianistė, Raminta Lamp-
satytė ir smuikininkas Myko
las Kollars iš Hamburgo, 
Vakarų Vokietijos. Tokia 
programa koncerto Bostono ir 
apylinkės lietuviai dar nėra 
girdėję. Tai vienintelė proga 
išgirsti retus menininkus iš 
Europos. 

Minėjimo — koncerto proga 
leidžiama programos knygu
tė, į kurią bus įrašyti visi gau
ti sveikinimai, o taip pat tie, 
kurie parems minėjimo — kon-

- certo rengimą piniginiai. Zo-
_džiu sveikinimų minėjime — 

koncerte nebus. Taip susitvar
kius, norima reikšmingą kul
tūrinę sukaktį paminėti aukš
tesnio lygio koncertu. 

Radijo tarnyba mūsų dieno
mis yra svarbus veiksnys. Ji 

" yra reikalinga ir remtina. Tad 
"neužmirškime datos — kovo 

24 d., kada rinksimės į salę iš
girsti mielų menininkų iš Eu
ropos, o tuo pačiu prisidėsime 
ir prie radijo programos išlai
kymo. 

P O K A L B I S A P I E 
KALBĄ 

Lietuvių Moterų federacijos 
Bostono klubo susirinkime, 
kuris įvyko vasario 25 d. So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
patalpose, rašytojas Stasys 
Santvaras įdomiai kalbėjo 
apie lietuvių kalbą. J is pradė
jo paaiškinimu, kad tai bū
sianti ne paskaita, o pokalbis 
apie kalbą. Kalba tai lyg di
dysis universaliausias įran
kis. Kalbos esą dvi rūšys: vie
na kasdieninė, o ki ta — 
muzikinė. Kasdieninė kalba 
yra namams, aplinkai, moks
lui ir panašiai, o muzikinė — 
yra jausmų išreiškimas, tai 
lyg tam tikra harmonija. Su
grįžkime atgal ir prisiminki
me mūsų raudas, o taip pat vi-
s a s k i t a s i š s i e l o s 
išplaukiančias apraiškas. Lie
tuvių kalbos žodyne esą su
rinkta art i trys milijonai žo
džių. Žinoma, ta i su įvairiais 
variantais ir net svetimybė
mis. Lietuvių kalboje tas pats 
žodis gali būti vartojamas ke
lis ar net keliolika kartų, reiš
kiant tą pačią a r net skirtingą 
mintį. Žmogaus atmintis api
m a arti 40,000 Žodžių. Lietu
vių kalba yra pati seniausia 
Indo-Europiečių kalba, iš ku
rios vystėsi kitos kalbos. 

Po šio pašnekesio buvo daug 
klausimų apie kai kuriuos kal
bos pakaitalus, kaip buvo ta
riama ar vartojama seniau, 
kokius pakeitimus daro ok. 
Lietuvos kalbininkai ir pan. 
Prelegentas mielai atsakinėjo 
į klausimus ir dalijosi minti-

l mis. 
Po šio pokalbio apie kalbą 

pirm. Elena Vasyliūnienė pa
kvietė visus susirinkusius į 
klubo užkandinę. Ten užkan
džiaujant ir besikalbant buvo 
pasveikinti: Aleksandra Gus-
taitienė ir Aleksandras Lilei
kis jų vardadienio išvakarė
se. J iems buvo sugiedota 
"Ilgiausių metų". 

MUZIKOS VALANDĖLE 
Vasario 26 d. So. Bostone 

Šv. Petro lietuvių parapijos sa
lėje po 10 valandos Mišių įvy
ko muzikos valandėlė, kurią 
suorganizavo prof. Jeronimas 
Kačinskas. Programą atliko: 
Andre Ryan, smuikas (iš Berk-
lee muzikos kolegijos) Brian 
Capouch. violančelė (iš Longi 
School, Cambridge) ir pats 
Jeronimas Kačinskas, forte-
pionas. Jie atliko Robert Schu-
mann'o Fantaziją Op. 88 for-
t e p i o n u i , s m u i k u i i r 
violančelei. Kūrinys susideda 
iš 4 dalių: Romanze, Hu-
moreske, Duett ir Finale. 

Baigus šią programą, susi
rinkę nesigailėjo muzikos 
menininkams ilgų katučių. O 
tada visi užkandžiavo ir dali
josi dienos ir įvykių įspū
džiais. Buvo atvykusių net iš 
Cape Cod. 

Po 10 vai. Mišių parapijos 
salėje veik visada vyksta ka
vutė. Ši kartą ji dar buvo pa
įvairinta ir gera muzika. 

VASARIO 16-J I 
AMERIKIEČIAMS 

Vasario 16-tos dienos ryte 
Minkų radijo valandėlė turėjo 
specialią programą Lietuvos 
nepriklausomybės šventės pro
ga. (Neteko jos klausytis, nes 
dalyvavome vėliavos pakėli
me prie State House). 

Vakare, 8 vai., "Laisvės 
Varpas" suorganizavo irgi 
specialią programą anglų kal
ba iš radijo stoties WBET, 
1460 AM. (Tai ne ta pati sto
tis, iš kur "Laisvės Varpas" 
visada perduoda savo progra
mas). Ši programa buvo per
duota tuoj po pasaulinių ži
nių, tad reikia manyti, kad jos 
klausėsi bent dalis nuolatinių 
tos radijo stoties klausytojų. 
Programa iš anksto buvo skel
biama radijo stoties žiniose. 

Programa pradėta ameri
kiečių pasisakymais Lietuvos 
reikalu. Taip buvo įjungtos 
Massachuse t t s gubernato
riaus Michael Dukakio ir 
Brocktono miesto burmistro 
Carl Pitaro paskelbtos prokla
macijos, perduotas pasikalbė
jimas su kongresmanu Brian 
Donnelly, o taip pat State sek
retoriaus George P. Sbultz 
sveikinimas Lietuvos atstovui 
dr. Stasiui Bačkiui. Tik po to 
eita prie kitos informacijos 
apie Lietuvą, nurodant jos 
vaidmenį istorijoje, sovietų 
okupaciją, įvairias rezistenci
jos formas ir išsilaisvinimo 
viltis. Visa žodinė programa 
buvo perpinta lietuviška mu
zika ir pan. Programa užbaig
ta Lietuvos generalinio kon 

lietuviškai, nurodant, kad tai 
seniausia gyvoji kalba pa
saulyje. 

BOSTONO 
INŽINIERIŲ AUKOS 

VASARIO 16-JAI 
Lietuvos nepriklausomybės 

šventės susirinkime vasario 17 
d. Bostone ALIAS sk., 31 as
muo, sudėjo lietuvių politi
niams veiksniam 2265 dol. 
Daugiausia teko JAV LB-nei 
— 1100, Vliko, Tautos Fondui 
— 700 dol. Altai - 165, ki
toms organizacijoms 300 dol. 
Stambiosios aukos: J. Rašys, 
Bruttnis ir Romas Veitai, J . 
Vaičjurgis, J. Vasys, V. Izbic-
kas, R. Bričku8, A. Girnius, D. 
Ivaškienė, A. Kuolas, C. Mic-
kūnas, L. Rudžiūnas ir V. 
Žiaugra. Be to, tą vakarą Jo
nas Vasys paskyrė 250 dol. ir 
B. Galinis 100 dol. Lituanis
tikos katedrai Chicagoje. 

PIANISTĖ DALIA 
SAKAITĖ PIRMĄ 
KARTĄ BOSTONE 

Naujosios Anglijos Baltų 
draugija kviečia Bostono ir 
apylinkių lietuvius dalyvauti 
pianistės Dalios Sakaitės kon
certe sekmadienį, kovo 18 d., 3 
vai. po pietų First ir Second 
Church salėje, 66 Marlbo-
rough Street, Bostone. 

Dalia Sakaitė pradėjo savo 
muzikos studijas būdama 5 
metų. Ji mokėsi pas Andrių 
Kuprevičių Clevelande ir 2 me
tus studijavo Hamburge Staat-
liche Rochschule fuer Musik 
und Dastellende Kunst. J i 
bakalauro laipsniu baigė Uni-
versity of Cincinnati College-
Conservatory of Music ir mas
telio laipsnį įgijo Manhattan 
School of Music. 

1982 m. Dalia atliko progra
mą Anglijoje vykusiame In
ternational Symposium on 
Pianism. Taip pat ji atliko 
programas New Yorko Land-
mark Festivalio koncertuose, 
Isadora Duncan Birthday 
Centenary Celebration ir 
Downeast Chamber Music 
festivalyje. Su Motet choru ji 
dalyvavo Carnegie Recital 
Hali ir Alice Tully Hali. Ji yra 
atlikusi solo rečitalius New 
Yorke, Philadelphijoj, Wa-
shingtone, Baltimorėj, Cincin
nati ir Clevelande. 

Dalia turi savo privačią pia
nino studiją ir mokytojauja 
Portledge mokykloje, Long 
Island. 

Kviečiame Bostono lietu
vius nepraleisti progos kovo 
18 d. 3 vai. po pietų Bostone 
pirmą kartą išgirsti mūsų jau
ną talentingą pianistę Dalią 
Sakaitę. 

Kovo 18 d. Ska.cų Kaziuko 
mugė So. Bostono Lietuvių Pi
liečių d-jos salėse. 

Kovo 18 d. Baltų d-jos kon
certas First & Second Church 
salėje. 

Kovo 24 d. "Laisvės Varpo" 
pavasarinis koncertas. 

Kovo 31 d. Kultūrinis Su-
batvakaris Tautinės s-gos na
muose So. Bostone. 

Balandžio 1 d. Minkų radijo 
valandėlės 50 metų sukakties 
minėjimas So. Bostono Lietu
vių Piliečių d-jos salėje. 

šulo Aniceto Simučio kalba Kojelis. 

GERIAUSIAS LAIKAS UŽSISAKYTI 

KAILINĮ PALTĄ AR ŠVARKĄ 
KITAM SEZONUI 

Pasiusime pagal jūsų pageidavimą. 
Geros sąlygos — 

Mokėkite po truputį iki kitos žiemos. 
D a r yra didelis pasi r inkimas 
kailių i špa rdav imo kainomis 

5002 West 95th Street 
Oak Lawn, 111. 
Tel. 425-4540 

Valandos: Kasdien nuo 9 iki 5; Šeštadienį nuo 9 iki 5. 
Ketvirtadienį nuo 9 iki 7; Sekmadienį uždaryta. 

KALBAME LIETUVIŠKAI 

SUPAŽINDINIMAS SU 
" L A I S V Ė S BESIEKIANT" 

KNYGA 

Kultūrinių Subatvakarių va
dovybė rengia kovo 31 d., Šeš
tadienį, 7:30 vai. vak. supažin
dinimą su neseniai išleista 
Lietuvos Laisvės Kovotojų s-
gos knyga. Prelegentais bus 
dr. Ilona Marijošiūtė-Vaišnie-
nė ir inž. Vytautas Izbickas. 
Visi kviečiami atsilankyti ir 
gyvu žodžiu išgirsti apie anti-
nacinę rezistenciją. 

CLASSIFIED ADS 
IŠNUOMOJAMA — FOB BENT 

ISNUOM. 2r}ų miegamų butas Mar-
quette Parke ant 71-os. Skambint po 
9:15 vaL vakaro (angliškai) telef. — 
58*4481. 

V E A L E S T A T E 

KITI RENGINIAI 
Kovo 10 d. 7:30 vai. vakare 

"Taupos" susirinkimas So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
salėj. Kalbės svečias Linas 

NAUJOSIOS ANGLIJOS PABALTIEČIŲ DRAUGIJA 

kviečia visas dalyvauti 

PIANISTES DALIOS SAKAITES 
K O N C E R T E 

v 

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

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

K I L I M A I 
Lietuvių prekyba 

8304 W. 63 S t — TeL 778-8064 

LAIKYKIMĖS MARQUETTE 
GERIAUSIA VIETA LIETUVIAMS. 

t butų mūrini*. Labai geros pajamos. 
Didelis butas savininkui. Geras inves
tavimas. 

3-jų butų mOrlais. Garažas. Nebran
gus. 

Didelis gražiai {rengtas 
ku didelei šeimai. 

Pui-

>oooooooooooocoooooooooooo< 
l t — 20 — 99% pigiau mokėsiu už 

ir automobilio 

k n i s |vyks 

1964 M. KOVO 18 DIENĄ — SEKMADIENĮ 

t vaL po pietai 

66 Mariboroogfe Street 
First ir Second Church Salėje 

• 

Bilietus galima iš anksto įsigyti 
pas Ireną Veitienę (698-1990) arba prie durų. 

I I 

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

3208LŽ W. 96th Street 
>ooooooooooooooooooooooooo< 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perklausto baldus Ir kitus 
daiktus. Ir i* toli miesto leidimai ir 
pilna apdraudė. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

TeL — WA 5-8063 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MASINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis t Harinaa* De&l 

TeL S&S-S634 po S Tai. vakaro 
Kalbėti lietuviškai 

ŠIMAITIS BEALTY 
Insurance — Income Tax 

2951 W. 63rd Street 
TeL 436-7878 

llllllllllllllllilIlIlUllllllllllllilIHIlUtUIIII 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 

Namu pirkimas — Pardavimai 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimas 

BELL REALTY 
J. BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzfe Ave. — 778-2233 
•lllllllllllllUlt 

>ooooooooooooooooooooooo<xx 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 

Simon Travel . . . • • • 

nauju pavadinimu 
• 

AUDRA Travel 
kviečia keliauti kartu 

11 DIENŲ LIETUVOJE 
Gegužės 15 Rugsėjo 4 

13 DIENŲ SU GIMINĖMIS!! ! 
Gegužės 21 
Gegužės 29 
Birželio 27 

Liepos 4 
Liepos 12 
Liepos 26 

Rugpjūčio 9 
Spalio 2 
Gruodžio 19 

VIENOS SAVAITĖS A Gegužės 21 Rugsėjo 10 
V ^Liepos 10 Spalio 2 

Skridimai numatyti patogiomis prancūzų ir suomių oro linijomis. 
Kelionės lydimos patyrusių palydovų. 

Mūsų įstaigoje jūs gausite geriausią patarnavimą: 
• sutvarkant dokumentus iškvietimams 
• nuperkant automobilius, kooperatinius butus bei kitas dova

nas giminėms Lietuvoje 
• tarpininkaujant bei suteikiant ypač gerą finansinę paramą, grei

tą ir labai naudingą giminėms Lietuvoje palikimų sutvarkymą. 

Visais atvejais garantuojamas sąžiningas Ir konfidencialus patarnavimas.*' 

Smulkesnių žinių teiraukitės nauju adresu: 

1576 Bloor St.WM Toronto, Ont., Canada, M6P 1A4 
(Priešais Lietuvių namus) 

Tel. (416) 532-8772 arba (416) 537-3060 
Telex 06-98676&TOR 

Kelionių įtaigos registracijos numeris — 2159872 
Savininke — Audronė Našlėnaitė-Simon 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

M I G L I N A S TV 
2M6 W. m St, M. 776-1486 
>oooooooooooooooooooooooooc 

įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iŠ mūsų sandėlių. 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
2401 W. St Ct, Chkago, IL 90929 

SIUNTIMAI Į LIETUVĄ 
TeL 9X6-2787 

Vytautas Valantinas 

A. VILIMAS 
MOVING 

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumų 

TeL 876-1882 ai te 876-5996 

>ooooooooooooooooooooooooo< 

MASTER PLUMBING 
ucaueo, Donom* įmurai 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte-
tSs. Karsto vandens tankai. Flood 
controL Užsikimšę vamzdžiai išvalo
mi elektra. Palikite pavarde ir telefo
ną — lietuviškai. 
SERAPINAS — TeL 6864969 

>ooooooooooooooooooooooooo< 
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VALOME 
KŪMUS S BALDUS 

Ir 
vta] rfljrą grtadte 
B U B N Y S 

TeL - BE 7-6168 

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

KASOS VALANDOS: 

MAROIJETTE PARKE 
2422 W. Marquette Rd 
Chicago. IL 60629 
Tel 737-2110 

CICERO 
1445 So 50th Ave 
Cicero. IL 60650 
Tel 656-2201 

Pirmad. 
iki penkt. 
1 0 - 6 
Se5t. 1 0 - 2 

Antr. 3 - 6 
Ketv. 3 - 6 
SeSt. 10-12 

MOKA: 
9% už taupomąsias sąskaitas 
Už 90 dienu. 6 mėn.. 1 metu. 
3 metų indėlius: 
10% nuo $500.00 iki $19,-
500.00 
10.5% nuo $20.000.00 iki 
$100.000 00 
11% virš $100.000 00 
11% IRA 
SKOLINA: tik savo nariams 
žemesniais nuošimčiais ir 
geresnėmis sąlygomis negu 
bankai ar kitos finansines in-
stitucį jos 

KIEKVIENA SĄSKAITA IKI 
FEDERALINĖS VALDŽIOS. 

$100,000.00 APDRAUSTA 

oooooooooooooooooooooooooo-

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

NOTARY PUBLIC 
4399 S. Map*rwood — TaL 2M-74M 

Taip pat daromi Vertimai, Giminių 
ilrvietiinai, pildomi Pilietybes prašy
mai ir kitokie blankai. 
oooooooooooooooooooooooooo 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitos kraštus 

MEDAS, 4090 Archer A\ 
CUeago. O. M B . TaL K7< 

Perskaitę "Draugą", duokite 
| kitiem* f—*slaltjftL 

R A S T A S i U O 

Rastas šuo — Juodais garbanuotais 
plaukais, su barzda, nudribusiom au
sim, balta krūtine. Nedidelis, viduti
nio dydžio. Paklusnus. Supranta lietu
viškai. Rastas kovo 3 d. 89-os ir Tai-
man apyl. Skambint tarp 5 ir 7 v. v. 
teL 770-1899. 

illUIIIIrilIlIlIlIlHIIIHII 

KURIAM GALUI MOKĖT 
D A U G I A U ? 

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 
AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE 

NUO IMS m SLM* 

Chrysler LeBarpn Medaltion 
2-dr Coupe 

SALZEKAS MOTOR ULES 
CHRYSLER • LeBARON 
PLYMOUTH • K CARS 

"U WILL LIKĘ US" 
4030 ARCHER — 847-1815 

lllllllllinilllHIIIIUIIUlIlHIIIIIIIIMUUIUU 

P A D fi K A 
Hortenzija ir Pranas Sapalai širdin
gai dėkoja savo dukterims Aldonai, 
Nijolei, Mildai, Apolonijai ir jų šei
mų nariams už surengtą mums 50 
metų vedyinio gyvenimo paminėji
mą. 

Ypatingą padėką reiškiame kunigui 
Antanui Saulaičiui ui aukojimą šven
tų Mišių, už gražius linkėjimus ir su
teiktą mums Dievo vardu palaimi
nimą. 

Nuoširdus ir didelis ačiū mūsų vy
riausiai anūkei Rasai Soliūnaitei už 
įdomų mūsų Šventės pravedimą, ku
ris, ne tik mums sukėlė džiaugsmo, 
bet ir visiems dalyviams. 

Taip pat dėkojame dalyvavusiems 
mūsų Šventėje ir tiems kurie dėl su
sidėjusių aplinkybių negalėjo atvyk
ti. Buvo malonu praleisti keletą va
landų su artimaisiais. 

Dar kartą Širdingas a£HL 

H. Ir PR. SAPALAI 

Į S I G Y K I T E D A B A R 

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

Red. A. ŠAPOKA 

Švietimo Ministerijos kny
gų leidimo komisijos leidi
nys, Kaunas 1936 m. 

Perspausdinta. Kieti vir
šeliai, 688 psl. Kaina su 
persiuntimu $18.50. 

UZsakymus siųsti: 

"DRAUGAS", +5+5 W. 6Srd St., 
Chicago, Iū. 60629 

^ n T ^ n 



Putnamo Matulaičio namuose d a l g i ų dalis klau
sosi programos Vasario 16-tos minėjime vasario 

Kai kurie klausytojai važiojamose kėdėse. 
Nuotr. J . Kriaučiūno 

skaičius R. Kriaučiūnui, 
vienbalsiai priimta. Oficialio
ji minėjimo dalis baigta vi
siems sugiedant "Marija, 
Marija". 

Po trumpos pertraukos Šv. 
Kazimiero parapijos Worces-
teryje vyrų choras atliko neil
gą meninę programą. Gerai 
pasiruošęs choras padainavo: 
''Lietuva brangi", "Partizano 
mirtis'V'Cia mano tėvynė", 
"Gimtuos laukuos", 'Tėvy
ne", "Kur lygūs laukai", "Bro
liai" ir "Lietuviais esame mes 
gimę". Meniskai padainuotos 
patriotinės dainos sužadino 
nostalginius jausmus ir nukė
lė klausytojų mintis į tėvynę. 
Choro vadovas yra Algis Glo-
das, muzikinis vadovas Zig
mas Snarskis ir akompania-
torė Keršytė. Ačiū choristams 
ir vadovams už gražiai atliktą 
programą. 

Minėjimas baigtas pabend
ravimu ir užkandžiais. Minėji
mo metu rinktos aukos Lietu

vos laisvinimo reikalams. 
Aukų surinkta: LB — 511 dol., 
Tautos fondui (VTikui) — 434 
dol. ir Altai — 196 dol., iš viso 
1141 dol., kas šiai mažai kolo
nijai yra didelė suma. Rezoliu
cija jau pasiųsta: JAV prezi
dentui, valstybės sekretoriui, 
valstijos senatoriams ir kong-
resmanui bei Lietuvos diplo
matinės tarnybos nariams. 

S E S E L Ė S MINI 
16-TĄJĄ VASARIO 

Lietuvos valstybinę šventę 
— Vasario 16-tąją vienuolyno 
seselės šventė ir minėjo vasa
rio 16 d. Minėjiman pakvietė ir 
apylinkės lietuvius. Minėji
mas buvo religinio turinio. 5 
vai. p.p. vienuolyno koplyčio
je atlaikytos šv. Mišios,, kon-
celebruojant kunigams V. Cu-
kurui, prel. V. Balčiūnui, R. 
Krasauskui ir A. Petraičiui. 
Kun. V. Cukuras pamoksle 
priminė, kad Lietuvos kanki-

DRAUGAS, trečiadienis, 1984 m. kovo mėn. 7 d. 

nių krauju nulaistyta ne tik tė
vynės žemė, bet ir svetimos — 
Lenkijos, Vokietijos, ypač Ru
sijos Sibiras. Tas pralietas 
kraujas ir Aukščiausiojo ma-

9 lonė grąžins tautai laisvę. Per 
Mišias giedotos tautinių šven
čių pamaldoms sukurtos gies
mės, parašytos kun. S. Ylos, 
harmonizuotos muz. B. Bud
rumo. 

Po pamaldų visi dalyviai 

z-rr. M Ū S Ų K O L O N I J O S E 
Putnam, Conn. 

SUSIKAUPIMO DIENA 

Sausio 29 d. Marijos Nekal
to Prasidėjimo vienuolyno se
selės suruošė susikaupimo die
ną Šv. Metų proga. Joje 
dalyvavo ne tik seselės ir vie
tos lietuviai, bet lietuviai ir iš 
artimesnių bei tolimesnių apy
linkių. 

Tnž. D o n a t a s Š a t a s skaito pa-
skaitą Vasario 16-tos minėjime 
Putnamo Matulaičio namuose. 

Nuotr. J . Kriaučiūno 
- • • 

Susikaupimo diena pradėta 
« 10 vai. ryto salėje po bažnyčia 

kun. prof. V. Cukuro paskaita 
tema: "Savęs atbaigimas, išsi
laisvinimas ir atpirkimas". 

, Svarbiausia paskaitos mintis: 
žmogų atbaigti ir išganymo 
keliu nuvesti gali tik tikėji
mas į Dievą ir gyvenimas tuo 
tikėjimu. Po paskaitos daly 

šešėliuose". Vedamoji paskai
tos mintis: tikėjimo tiesos su
prantamos tik tikėjimu, jų fi
ziškai įrodyti negalima, bet jos 
panaikina gyvenimo tamsos 
šešėlius. Paskaitai pasibai
gus, seselė Igne parodė seriją 
meniškų skaidrių, daugiau
siai vienuolyno aplinkos vaiz
delių, kuriuos lydėjo kilnių 
minčių citatos per garsiakal
bį, įkalbėtų seselių Paulės ir 
Liolitos. 

Po pertraukėlės visi rinkosi į 
koplyčią bendram susikaupi
mui ir norintieji pavienei išpa
žinčiai. 3 vai. p.p. atlaikytos 
šv. Mišios, kurias koncelebra-
vo kunieai V. Cukuras (vado
vas) , prel . V. Balč iūnas , 
R. Krasauskas ir A. Pet
r a i t i s . P a m o k s l ą s a k ė 
prel. V. Balčiūnas, pabrėžda
mas, kad Kristaus kryžius ir 
kančia atnešė pasauliui išga
nymą, bet prievartos eiti žmo
gui išganymo keliu nepaliko 
— pats žmogus turi apsispręs
ti rasti savo išgelbėjimą. Tą 
dieną vienuolyno koplyčia ga
vo vyskupo dispensą: koply
čioje buvo galima pelnyti vi
suotinius atlaidus Šv. Metų 
proga, tik reikėjo išpildyti nu
statytas sąlygas. Daugelis da
lyvių tuo pasinaudojo. 

Susikaupimo oficialiajai da
liai pasibaigus, visi laisvai pa
bendravo, norintieji buvo pa
vaišinti užkandžiais ir kava ir 
išsiskirstė svarių susikaupi
mo minčių nuteikti. Ačiū se
selėms už prasmingos dienos 
suruošimą. 

LIETUVOS ĮKŪRIMO 
IR ATSTATYMO 

MINĖJIMAS 

Putnamo lietuvių bendruo
menė suruošė Lietuvos valsty
bės 733 metų įkūrimo ir lietu-
vos respublikos 66 metų 

i . viai perėjo į vienuolyno koply- atstatymo minėjimą vasario 5 
čią bendrai maldai prieš išsta- d. Minėjimas pradėtas vienuo-
tytą Švč. Sakramentą. 

12 vai. vienuolyno didžia
jame valgomajame buvo bend
ri pietūs, o po jų vėl salėje 
prof. dr. Č. Masaičio paskaita, 
kurios tema: "Tiesa gyvenimo 

LAIŠKAS 
- ̂  DĖL BAŽNYČIOS 

ŽODŽIO 

"Perskaičiau "Drauge" Pov. 
Skardžiaus nuomonę apie to
limesnį "bažnyčios" termino 
vartojimą vietoj "šventovės" 
(1984. II. 3 d.) Man irgi atro
do, kad terminas "šventovė" 
yra netinkamas, bet slaviškas 
terminas "Bažnyčia" visgi yra 
reikalingas pakaitalo. Mano ; 

nuomone, jį nereikėtų keisti vi- fmiiHlHIlHlllllll 

lyno koplyčioje šv. Mišiomis 8 
vai. ryto. Mišias laikė kunigai 
V. Cukuras ir A. Petraitis. Mi
šiose prisiminti Lietuvos kan
kiniai ir pavergta tėvynė. 

3 vai. p.p. Matulaičio namų 
salėje įvyko pats minėjimas, 
kurį pradėjo ir jam vadovavo 
pirm. dr. J. Kriaučiūnas. 

Matulaičio namai pasirinkti 
dėl to, kad minėjime galėtų da
lyvauti namuose globojami lie
tuviai. Pradžioje visi sugiedo
jo Amerikos ir Lietuvos 
himnus, po jų — kun. R. Kra
sauskas sukalbėjo prasmingą 
pradžios maldą. Sekė Connec-
ticuto valstijos gubernato
riaus W. O.Neill proklamaci
jos, kuria vasario 16-toji 
skelbiama Lietuvių diena vi
soje valstijoje, sveikinami 
valstijos lietuviai ir išreiškia
ma viltis Lietuvai vėl būti lais
vai, skaitymas, kurį atliko R. 
Kriaučiūnas. 

Minėjiman atvežtas iš Villa 
Maria namų nepriklausomy
bės karų savanoris kūrėjas Jo
nas Gaidelis viešai pagerbtas, 
prisegant prie krūtinės gėlę. 
Gėlės pri8egimu pagerbtas ir 
dr. Antanas Matukas, šios 
bendruomenės narys ir vietos 
gyventojas, kuris praleido vi
są laisvos Lietuvos gyvavimo 
laiką ir dviejų Lietuvos oku
pacijų laikotarpį rūpindama
sis Lietuvos karių, vėliau sa
visaugos dalinių sveikata. Jis 
tik porą savaičių vėliau, negu 
savanoriškumui pripažintas 
laikas, niekeno neraginamas 
įstojo kariuomenėn. J. Gaide
lis už pagerbimą padėkojo po
ros patriotinių eilėraščių pa-
deklamavimu, o dr. A. 
Matukas keliais žodžiais pa
sakė, kad tėvynės meilė vertė 
jį stoti į karių eiles ir rūpintis 
jų sveikata. Susirinkusieji su
kėlė ovacijas abiem pagerb
tiems. 

Paskaitininką inž. Donatą 
Šatą, gyvenantį Warvick, 
Rhode Island, LB veikėją, pri
statė pirmininkaujantis. Pre
legentas savo paskaita ypač 
iškėlė lietuvių tautos priaugi
mą nepriklausomybei, ko ir 
buvo pasiekta, o nepriklauso
mybės metai tautai įdiegė pil
ną nepriklausomybės sąvoką 
ir supratimą bei jos troškimą, 
kurių niekas per šimtmečius 
negalės nuslopinti. Po paskai
tos visų atsistojimu, susikau
pimu ir kun. V. Cukuro spe
c i a l i a m a l d a p a g e r b t i 
žuvusieji ir kenčiantieji už Lie
tuvos laisvę. 

Pasiūlyta rezoliucija, kad 
JAV prezidentas iškeltų Lie
tuvos bylą Jungtinėse Tauto
se, rezoliuciją angliškai per-

\mmmm m 
Veda KAZĖ BRAŽDŽIONYTĖ 

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio, 
8:30—9:00 v. vakaro. Vist^ęidosjĮIVVCEV stoties ? 

J450_AM banga! _ 
Št Petefsburge: Šeštadieniai^ 12:30—1:00 vai 

•VP i* WTIS stoties, l.HO banga.. 
hoenix: šeštadieniais, 12:30 vai. p.p., 1540 AM bang 

Adresas: 2646 Wetf 71st_Street — Chicago, IL 
60629. 'elefonas: (312) 778-5374 arba 436-5035:v 

— — — — — — ^ a J M ^ I į 
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sai nauju žodžiu, bet pakeisti 
tik slavišką jo dalį, t. y. "Baž", 
nes galūnė, atrodo, yra lietu
viška, jeigu palyginsim ją su 
pvz. seklyfta. Tokiu būdu gau
sime terminą "Dievonyčia" ar
ba Dievnyčia" arba net Die-
vy6a". 

Įdomu ar su šiuo nauju ter
minu sutiktų mūsų kalbinin-
k a i T. N.R 

JAY DRUGS VAISTINĖ 
2759 W. 71st St., Chicago, UI. 60629 

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 
RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY 

SALDUMYNAI • KOSMETIKOS REDCMENYS 
D. KUHLMAN, U L , Iffrtrmtm vasatlalakM 

Atdara šiokiadieniais nuo 9 vai. ryto iki 10 vai vakaro 
Sekmadieniais nuo 9 ral ryto iki &30 vaL vakaro. 

Mylimai Mamytei mirus Lietuvoje, 
giliai užjaučiame 

J O N C B O B I N I E N f . 

I 
ROCKWELL ENGLNEERLNG , 

BENDRADARBIAI: 

S. ŽILEVIČIUS 
J. TYKOL 
J. SEIWERT 
R. PETRAITIS 
L. PEŠKYS 
J. MERIL 
L. LONGO 
E. LANDMESSER 

A. 
L. 
A. 
C. 
A. 
S. 
X 

KIUDULAS 
KIRKUS 
JEŠMANTAS 
HARVEY 
GEVIS 
AMBROZA1TIS 
AMBROZAITYTĖ 

* 
. 

Tu gyvenai, Tu vaikščiojai kadais 
Po žiaurią žemę su skambiais skliautais. 
Ir nuėjai atgal, iš kur atėjęs, 
Ir Tavo kapą lanko aklas vėjas 
Arba lietu. 

—Henrikas 

Staigiai 1984 metų vasario 28 dieną į ana
pus išėjo mylimas sūnus ir brolis 

A.f A. 
JUOZAS PUNISKA 

Gyveno su šeima Vokietijoje, Hanau mies
te. Ten ir palaidotas. 

Gimines, draugus ir pažįstamus prašome su mumis 
maldoje prisiminti prieš metus, kovo 17 d. mirusį mūsų 
mylimą vyrą, tėvą ir seneli 

A f A* 
JONĄ KUODĮ 

d. 10:15 vai. Švento Petro šv. Mišios — kovo 11 
bažnyčioje South Bostone. 

BRONĖ KUODIENE 
DAIVA KUODYTĖ - BARZDUKIENĖ 

BU ŠEIMA 
GEDIMINAS KUODIS SU ŠEIMA 

A + A. 
ONAI ELZBIETAI PRUNSKIENEI 

užbaigus žemišką kelionę, giliam liūdesy likusiems sūnui 
kun. JUOZUI, dukrai dr. ONAI su vyru dr. ALBINU 
GARCMJ, dukrai ANELEI, sūnui JONUI su žmona Van-
DA ir kitiems artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia 

ELENA IR PAULIUS LEONAI 
Miami Beach, Florida 

Mylimai Motinai Lietuvoje mirus, 
jos dukterį 

JONC BOBINIENC ir seime 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

PETKCNŲ ŠEIMA 

susirinku seselių valgomaja
me vakarienei ir pabendravi
mui. Tuo pabaigti Vasari© 16-
tosios minėjimai Putrtamo 
lietuvių kolonijoje. 

Nuodėmės tai kaip vinys — 
kuo ' daugiau jas stengiesi 
sumušti, tuo giliau jos įvaro
mos. 

A. Dūmas 

A f A. 
S O P H I E S A K A L A S 

BAGDŽIONAITS 
Gyveno Valparaiso, Indiana, anksčiau gyv. Chicagoje, Marąuette 

Parko apylinkėje. 
Mirė kovo 5 d., I9&4 m., sulaukusi 88 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Panevėžio apskrityje, Troškūnų parapijoje. 

Amerikoje išgyveno 75 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Aldona, sūnus Richard, marti 

Ivy, 3 anūkai: Patricia, Michael ir Richard, 3 proanūkai. ir kiti gi
minės, draugai ir pažįstami. 

Velionė buvo našlė a. a. Igno Sakalo 
Priklausė L.R.K. Moterų Sąjungai ir Lietuvos Vyčių Chicagos 

Senjorų kuopai 
Kūnas bus pašarvotas trečiadienį 2 vai. popiet Lack-Lackavvicz 

koplyčioje, 2424 W. 69 Street Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, kovo 
3 d. Iš koplyčios 9 vai. ryto bus atiydėta į švč. Mergelės Marijos 
Gimimo parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nulydėta j Šv. Kazimiero liet. kapines. 

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

Nuliūdę: DUKTĖ, ŠONUS, MARTI, ANOKAI ir PROANCKAI. 
Laidotuvių direkt Steponas C. Lack ir Sūnūs Tel. R£ 7-1213. 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIM!D-

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-O440 ir LA 3-9052 

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

STEPONAS C. LACK ir SONŪS 
LACKAWICZ 

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

Tel. — 974-4410 

• • * * * • 

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

1446 South 50 Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 6 5 2 -1 0 0 3 

Skaitykite ir platinkite dienrašti "Draugą". 
* i 
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DJiAUUAs, trečiadienis, iy»4 m. KOVO men. t a. 

X Jurgis Janušaitis, buvęs 
. Į vienas iš Paramos prekybos sa

vininkų, prašo patikslinti anks
čiau "Drauge" tilpusią žinutę ta 
prasme, kad jis nėra "atidavęs", 
kaip žinutėje parašyta, savo biz
nio dalies partneriui, bet vasa
rio 14 d. už sutartą kainą savo 
biznio dalį pardavęs savo buvu
siam partneriui ir nuo minėtos 
dienos jis su "Paramos" preky
ba nieko bendro nebeturi. 

X Vysk. Vincentas Brizgys 
aukos šv. Mišias ir pašventins 
naują šv. Kazimiero paveikslą 
Šv. Kazimiero lietuvių parapijos 
bažnyčioje Gary, Ind.. ateinantį 
sekmadienį, kovo 11 d., 10 vai 
ryto. Ta proga bus paminėta 
šv. Kazimiero 500 metų nuo mir-

X Seselių praneiškiečjų rėmė
jų vakarienė - banketas, vado
vaujamas pirmininkės Sabinos 
Klatt ir valdybos, rengiamas 

ties sukaktis. Mišių metu giedos Į g a ^ ų salėje, 2417 W. 43rd St , 
sol. Algirdas Brazis, dalyvaus i Brighton Parke sekmadienį, ba-
ir Chicagos apskrities vyčiai. landžio 1 d., 3:30 vai. p. p. Sta

sys Pieža bus banketo vedėjas. X "Draugo" atkarpoje šian
dien baigiame spausdinti Juozo 
Rudzevičiaus "Ten gimė, augo 

Visi kviečiami, dalyvauti. 
X Nijolės Sadūnaitės atsimi-

dr. Jonas Basanavičius". Rytoj ^mus atskira knyga netrukus 
pradėsime spausdinti neilgą Gra
žinos Kriaučiūnienės kelionės 
aprašymą "Su palapine j Aca-
dią". 

X A. a. Jonas Klimas, kilęs 

išleis "Ateities" leidykla. 
X Marųuette Parko lietuvių 

komitetas kviečia visus lietuvius 
atvykti kovo 9 d., penktadienį, 
7 vai. vak. i "Dainos" restorano 

iš Jurbarko, buvęs mokytojas, s a ] ę 7 l i r washtenaw, susipažin-
staigiai mirė kovo 4 d. Pašarvo- j t i s u iietuviais ir kitais kandi-
tas Pruzin laidojimo koplyčioje Į d a t a i S t sįekiančiais politiniu tar-
Marillville, Ind.. Broadway ir 63 j n y b U ; išgirsti, ką jie naudingo 
gatvė. Trečiadienį, kovo 7 d., ž a d a padaryti mūsų apylinkei. 

Kam rūpi mūsų apylinkės rei
kalai ir jos gerovė, būtinai reik
tų dalyvauti. 

7 vai. vak. bus kalbamas roži
nis, o ketvirtadienį, kovo 8 d., iš 
Šv. Kazimiero bažnyčios Gary, 
Ind., laidojamas Hamond kapi
nėse. Velionis buvo parapijos ir 
visų lietuviškų darbų dosnus 
rėmėjas. 

x "Elta-Press", italų kalba 
Eltos biuletenis, sausio mėnesio 
numeris, išėjo iš spaudos. Vir
šelis papuoštas šv. Kazimiero 

X Gintė Damušytė ir Violeta j p a v e i k s l u . Turinvje duodama 
Abariūtė atvyksta iš New Yor- į įtformacija iš "Lietuvos Kat. 
ko ir iš Detroito dalyvauti kaip į Bažnyčios Kronikos" 60 nr. Taip 
laureatės Eugenijaus Kriauče- t p a t informuojama apie Tikinčių-
liūno vardo Jaunimo premijos j j ų G v n i m o komitetą ir kt. Biu- j 
jteikino iškilmėse, kurios bus j i e t e n į redaguoja prel. Vincas 
Jaunimo centro kavinėje šį šeš- j Mincevičius, finansuoja Tautos 
tadienį, kovo 10 d.. 6 vai. vak. į fondas. 
Visuomenė kviečiama susipažin- i 
ti su jaunomis laureatėmis ir j x **r- Teresė Prunskyte-Kaz-
programą atliekančiomis K. ir | Juškienė, vaikų ligų specialistė, 
R. Butkūnaitėmis. Įėjimas yra , skaitys paskaitą apie vaikų skie-
visiems laisvas. \ Pus i r dažnus jų susirgimus ko

vo 18 d., sekmadienį, 1:30 vai. 
X Vysk. Vincentas Brizgys | p p Ateitininkų namuose, Le-

atnašaus šv. Mišias Jėzuitų ko- m o n te . Vertingos paskaitos 
plyčioje balandžio 1 d. už mirų- j kviečiama lietuvių visuomenė pa
sius Putnamo seselių rėmėjus ir Į siklausyti. 
geradarius. 

X Ateitininkų namų pavasa-
x Marijos aukšt. mokyklos rfnį, pobūvis iš gegužės 5 d. 

Motinų klubas šį šeštadienį, ko- j perkeliamas į gegužės 12 d. Pa-
vo 10 d., 12:30 vai. rengia už- keitimas padarytas dėl Lietuvių 
kandžius ir madų parodą mo- į Operos premjeros spektaklio, 
kyklos sporto salėje. Daugiau Į 
informacijų teikia Flossie Mar-! x Antenas Šeduikis, Brock-
shall tel. 436-0669. ! t o n ' Mass., mūsų bendradarbis. 

i atsiuntė 400 dol. už parduotas 
x Birutė Tanmlynaitė, jauna į knygas ir dar daugiau jų užsi-

akademikė. Pedagoginio lit. in- į sakė. 
stituto lektorė, Chicagos univer- -
sitete šį pavasarį gaus magistro | x ± Karpavičius, Australia 
laipsnį iš kalbotyros, šiuo metu į A v i š k o s knygos mylėtojas, 
ji ypač domisi eksperimentine {apmokėjo 102 dol. už gautas 
fonetika. i knygas ir dar prisiuntė visą są

rašą naujam užsakymui. 
X Muz. Stepo Sodeikos 20-ties \ y Povilaitis, Stickney. 

metų mirties minėjimo rengėjuje AntMM K u r M ^ 
komiteto sudėtis: pirmininkas^ j Vaičjurgis, Dorchester, 
dr. Leonas KmuceUunas ir -a- ^ T u s a s M o n t r e a U & 
nai — Birute Skorubskiene. Va-, , - . , . , -j-^-

. _ « , . , « , 'nada. užsisakė įvairių leidimų 
liūs ir Leonas Sodeikos, Balys 

x vurooraa uanenas, uruca-
go, Dl., jau ne pirmą kartą at
vyksta į "Draugą" ir nusiperka 
įvairių leidinių, šį kartą vėl ap
silankė ir už papigintą kainą įsi
gijo už didesnę sumą ir dar pa
liko 5 doL auką. Labai ačiū. 

X Kazys Miecevičius, Chica-
go, UI., mūsų nuoširdus rėmė
jas, garbės prenumeratorius, 
pratęsė dienraščio prenumeratą 
su 25 dol. auka, K Miecevičių 
ir toliau laikome garbės prenu
meratorium, o už nuolatinę pa
ramą savai spaudai tariame 
nuoširdų ačiū. 

X Laima Gečaitė, Cicero, 111.. 
kartu su prenumeratos pratęsi
mo mokesčiu atsiuntė ir 15 dol. 
dienraščio paramai. Labai ačiū. 

X Marija VUutaenė, Beverly 
Shores, Ind., visuomenininke, 
mūsų bendradarbė, garbės pre-
numeratorė, atsiuntė 25 dol. 
dienraščio stiprinimui ir kartu 
pratęsė jo prenumeratą. Už 
nuolatinę paramą labai dėko
jame. 

X Emilija Jonušienė, Omaha, 
Nebr., mūsų garbės prenumera-
torė, lietuviško žodžio ir kultū
ros rėmėja, pratęsdama "Drau
go" prenumeratą, atsiuntė 200; 
doL dienraščio paramai. E. Jo
nušienę ir toliau laikome garbės 
prenumeratore, o už mielą ir j 
realią auką tariame nuoširdžią 
padėką. 

x Robertas Mingėla, Chicago, į 
UI., atsiuntė prenumeratos pra
tęsimo mokestį už dvi "Draugo" 
prenumeratas ir dar pridėjo i 
13.35 dol. auką. Nuoširdus ačiū. J 

x Sophia Poknis, Toledo, 
Ohio, užprenumeravo "Draugą" 
savo geram geradariui Vaclovui 
Pusčiui, kuriam neseniai suėjo 
96 amžiaus metai. Ačiū S. Pok-
niui, o sukaktuvininką sveikina
me ir linkime geros sveikatos. 

X Jadvyga Kliorienė, So. Eu-

ZVAIG2DUTE 
Reoaguoja Medžiagą siusti: 65th PUce, Chicago, 

Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriam 
IL 00829 

. . . JI tuoj oašaukė savo mėgiamiausią siuvėją švilpuką . . . 
Pešė Naida Snipaite, Bostono l i t m-los mokinė. 
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Jonas Minelga 
ŠVENTAJAM KAZIMIERUI 
Vilniaus bokštai saulėj mirga, 
Žemėj ilsis jo valdovai. 
O Kary šventasai, žirgą 
Imk balnot, jau metas kovai! 

Girdim raudą :ėviškėlės, 
Broliai kenčia vergo dalią. 
Kardo niekad r.epakėlęs, 
Kryžium rodyk žygin kelią. 

O šventasai karalaiti, 
Mūs globėjau L- valdove, 
Laisvę, tautai brangų kraitį, 
Leisk nunešt į jos šventovę. 

ŠVENTAS KAZIMIERAS 
LIETUVOS GLOBĖJAS 

Šv. Kazimieras gimė 1458 m. 
Krokuvoje, Lenkijoje. Mirė 1484 
m. kovo 4 d. Gardine. Palaido
tas Vilniaus katedroje. (1963 m. 

puota, ji tuojau pasaukė savo 
mėgiamiausią siuvėją švilpuką, 
švilpukas įtemptai dirbo, mažai 
miegojo, kol pagaliau Jadvygai 
pasiuvo gražiausią suknelę pa
saulyje. 

Puotos vakaras bematant atė
jo. Jadvyga vilkėjo savo naują, 
šviesiai mėlyną, suknelę. Ant 
galvos ji turėjo auksinę karūną, 
kuri gražiai spindėjo, taip kaip 
jos šviesūs ilgi plaukai Kilnių
jų svečių tarpe ji tikrai atrodė 
kaip karalienė. Ji viena težino-

i jo, kad tai buvo siuvėjo švilpu
ko dėka. 

Naida šnipaitė, 
Bostono lit. m-los 5 klases 

clid, Ohio, P. Dunderas, Isling- karstas perkeltas į Šv. Petro ir 
ton, Ont., Kanada, kartu su pre- į poyįio bažnyčią), šiemet šven

čiame šv. Kazimiero mirties 500 

Pakštas, Albinas Dzirvonas, 
Aleksas Smilga ir Jonas Paš-
tukas. Minėjimas kovo 11 d., mus visus pabendrauti prie pu 

už didesnes sumas. 
X Vakaras Europoje vilioja 

sekmadienį, 3 vai. popiet prasi
dės Jėzuitų koplyčioje pamal
domis. Tuojau po pamaldų Jau

kios vakarienės, žavėtis tarp
tautiniais pasirodymais, jų tarpe 
ir lietuvių, ir pašokti prie gero 

n i m o centro didžiojoje salėje , orkestro muzikos. Atvykite j 
akademija ir koncertas. Rengė
jai "uoširdžiai kviečia visuome
ne dalyvauti minėjime. Įėjimas 
laisvas. fpr.). 

x IJpt Mot. Fed. Chicagos 
klubo visuofir.k narių susirinki
mas įvyks kovo 11 d., sekma
dienį, 12:30 vai. popiet Jauni
mo centro mažojoje salėje. Pro
gramoje numatyta naujos val
dybos r;nkimai ir svarstymas 
kitų svarbių klubo reikalų. Na
rės kviečiarrr-M gausiai daly
vauti, (pr.). 

A H A S 
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KIKI.A 

Nikos restoraną. 7600 S. Har-
lem A ve., Bridgeview, 111., kovo 
23 dieną. Bilietai gaunami Vaz-
nelių Gifts International preky
boje, (sk.). 

X Aldermanas Aloysius A. 
Majerczyk kviečia visus lietu
vius iš Brighton Parko, Back-of-
the-Yards, McKinley Parko, Ar
cher Heights ir West Eldon su
sirinkti šį penktadienį, kovo 
9 d.. 7 vai. vak. Dariaus-Girėno 
didžiojoje salėje, 4416 S. Wes-
tem ir paremti jo kandidatūrą į 
12-tojo Wardo demokratų Com-
mitteeman. Tą vakarą su alder-
manu Majerczyk taip pat bus 
kandidatai į JAV senatą, Chica
gos Sanitary distriktą ir kiti 
kandidatai į Chicagos ir Cook 
Cour.ty pareigūnus. Bus išgėri
mai ir kava. Remkite alderma-
r.ą Majerczyk j 12-to Wardo de
mokratų Committeeman. (sk) . 

numeratos pratęsimo mokesčiu 
atsiuntė po 15 dol. aukų. La
bai ačiū. 

x Dr. C. Kuras, Windsor, On-
tario, Kanada, A. Gurevičius, 
Toronto, Kanada, už kalėdines 
korteles ir kalendorių, atsiuntė 
po 15 dol. aukų. Labai ačiū. 

X Stasys ir Birutė Ališiai, 
Westchester, I1L, O. Juodišius, 
Toronto, Kanada, atsiuntė po 20 
dol. aukų už kalėdines korteles 
ir kalendorių Labai ačiū. 

x B. Jablonskis Aurora, 111., 
mūsų bendradarbis, rėmėjas, 
atsiuntė už kalėdines korteles ir 
kalendorių 20 dol. auką su prie
rašu: "Nepavarkite ir nepasi
duokite nepritekliams, kurie ne
gailestingai kamuoja išeivijos 
spaudą". Labai dėkojame už 
viską. 

X J. Povilaitienė, Omaha, 
Nebr., V. A. Mažeika, Clinton, 
Ia., Kazys Vabalaitis, Cicero, UI., 
Elzė Šilbajorienė, Richmond 
Hill, New York, Jurgis Černius, 
Omaha, Nebr., Lietuvių Piliečių 
draugija, Phitsburgh, Pa,, A. 
Domeika, Toronto, Kanada, Pra
nas Augaitis. Islington, Ont., 
Kanada, Matas Šimanskis, Cice
ro, Dl., visi įvairiomis progomis 
atsiuntė po 10 dol. aukų. La
bai ačiū. 

X Patriria Bandža, Carleton, 
Mich, pratęsė prenumeratą su 
15 dol. auka, o savo laiške rašo: 
"Linkiu Jums ištvermės, kan
trybės ir Dievo palaimos jūsų 
nelengvame spaudos darbe. 
"Draugą" skaitau nuo pat jau
nystės ir tais laikais buvau 
"Draugo" korespondentė su 
a. a. Matu Šimoniu . . . Dabar 
turime labai gerų koresponden
tų, žurnalistų. Bet iš visų skir
tingas yra Alfonsas Nakas. Jis 
rašo viską taip kaip yra. Nors 
esu jau 90 metų bet dar nenoriu 
skirtis su "Draugu". Priimkite 
mano mažą auką". Nuoširdus 
ačiū už paramą savai spaudai ir 
už malonų laiškutį. Sveikiname 
sulaukus 90 metų ir linkime 
sveikatos ir Dievo palaimos 

metų sukaktį. Jo tėvas Kazi
mieras buvo Jogailos sūnus, mo
tina austrė Elzbieta Habsbur-
gaitė. šv. Kazimieras buvo jo-
gailiečių ir Habsburgų giminės. 
Su savo tėvu, kuris buvo ir di
dysis Lietuvos kunigaikštis, 
daug kartų vyko į Lietuvą. Jis 
mylėjo Lietuvą ir pasišventė gai
lestingumo darbams. Buvo ga
bus Dievo apdovanotas jaunikai
tis. Nuo 1521 metų garbinamas 
kaip šventasis. 1636 m. paskelb
tas Lietuvos ir vėliau jaunimo 

mokinė. O'švilpukas"). 

KELIONE, SENELIAI 
IR VESTUVĖS 

Praėjusią vasarą tėvelio drau
gas Lenny nuvežė mus į aero
dromą. IŠ ten ir prasidėjo mūsų 
kelionė. Lėktuvas, į kurį mes 
įlipome, buvo toks didelis kaip 
mūsų namas. Man patiko "lėktu-
viška" muzika, kuri ėjo plono
mis vielomis. Tas vielas kiek
vienas galėjo Jsikišti į ausis ir 
klausytis. 

Lėktuvas pakilo Chicagos link. 
Pro langą mačiau gražius snie
guotus kalnus ir lėktuvo sparną. 
Man patiko, kai padavėja atne
šė sesutei ir man vaikiškas kny
gutes ir mažiukus pieštukus. 
Ji taip pat atnešė padėklą su 

globėju, kad jaunimas butų kokiais puodukais ir lėkštutė
mis. Man patiko viską atidary
ti ir žiūrėti kas ten yra. krikščioniško gyvenimo pavyz

dys, šv. Kazimieras yra simbo
linis vadas mūsų tautos kovose 
prieš Maskvą Jis 1518 m. pasi
rodė kaip jaunas riteris ant bal
to žirgo, padėdamas lietuvių ka
riuomenei persikelti per Dau-

į guvos upę ir sumušti daug di
desnę Maskvos kariuomenę, 
stengiantis sunaikinti pravoslavų 

Lėktuvas nusileido Chicagoje. 
Mus pasitiko mūsų draugas Ka
zimieras. Jo patogi mašina per 
dešimt minučių atvežė mus pas 
bobutę ir dėduką Ten buvo la
bai linksma. Mes ėjome su dė-
duku pasivaikščioti, o bobutė 
mums nupirko daug drabužių ir 

beždžionių buvo lauke. Didelės 
ir storos beždžionės buvo vi
duje. 

Visi gyvuliai buvo įdomūs. 
Mes visų nespėjome pamatyti, 
nes pradėjo lyti lietus. 

Audra Naujokaitė, 
Rochesterio Mindaugo Tomonio 
lit. m-los mokinė. (*'Plunksna"). 

AMERIKIETIS IR 
AUSTRAUETIS 

Vienas amerikietis nuvažiavo 
į Australiją susipažinti su kraš
tu. Bevaikščiodamas susitiko 
vieną australietį ir pradėjo kal
bėtis. Priėjo prie didelio tilto. 
Australietis klausia: 

— Ar pas jus Amerikoje yra 
tokių didelių tiltų? 

— Taip, mes turime tokių ir 
didesnių už šį, — paaiškino ame
rikietis. 

Įėjo į vieną didelį ir gražų par 
ką. Australietis vėl klausia: 

— Ar pas jus yra tokių di
delių ir gražių parkų? 

— Yra tokių ir dar didesnių 
bei gražesnių, — paaiškino 
amerikietis. 

Pagaliau priėjo didelį lauką. 
Jame daug kengūrų šokinėjo, 
čia amerikietis prašneko: 

— Mes turime tokių didelių 
ir gražių pievų, bet pas mus 
nėra tokių didelių žiogų 

1) 4 raidžių žodis, kuris reiškia 
vieno žymaus vaikų poeto slapy
vardžio pirmą vardą. 

2) 8 raidžių žodis reiškia LB 
Tarybos pavadinimą, kori rūpi
nasi mokyklų reikalais (galinin
ke vienask./. 

3) 7 raidžių žodis — būdvar
dis aukštesniojo laipsnio gal. 
vienask., reiškia nei šiltą, nei 
šaltą. 

4) 8 raidžių žodis — ne dides
nis, be t . . . 

5) 5 raidžių žodis, kuris reiš
kia - liūdnas, nykus, skurdus 
(dreary, gloomy, sombre). 

6) 3 raidžių žodis anglų kal
boje, kuris reiškia saulę. 

Kai atspėsite žodžio reikšmę, 
tada to žodžio raides rašysite 
vietoje skaitlinių. Kai visas rai
des surašysite, tada galėsite per
skaityti patarlę. (10 taškų). 
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LIETUVIŲ TAUTOSAKA 
Bitės ir durnai 

Seniau visos bitės gyveno miš
kuose. Miškai būdavo labai di
deli ir dažnai degdavo, bitės nuo 
to labai nukentėdavo. Už tai jos 
ir dabar, jei užuodžia dūmų 
kvapą, bėga tolyn, o avilyje ap
svaigsta. Todėl bitininkai, im
dami medų, rūko. 

W77J737 

Q*M/*«JVl*i 
į 1,14/ X% 

GALVOSŪKIS NR. 114 
(žiūrėkite piešinį). Brūkšne

lių vietoje parašykite nupieštų 
daiktų pavadinimus. (5 taškai). 

tikybos įtaką ir žygį į Lietuvos j saldainių. 
j žemes. šv. Kazimieras ir dabar 
mus globoja vesdamas lietuvių 
tautą prieš kovą su okupantu už 
religijos ir Lietuvos laisvę. 

šv. Kazimieras yra skautų, 
ateitininkų ir vyčių globėjas. 

Šv. Kazimiero vardu yra daug 
bažnyčių, vienuolynų, mokyklų, 
koledžų ir t. t. 

S t Petersburge yra šv. Ka
zimiero misija prie 6v. Vardo 
bažnyčios, Gulfporte, Floridoje. 

Aldona D. Bobelytė, 
St. Petersburgo "Saulės" lit. 

mokyklos, 8 sk. mokinė. 

ŠVBŪPUKAS — 
JADVYGOS SIUVĖJAS 

Lenkai pasiūlė Jogailai vesti 
Jadvygą ir priimti Lenkijos ka
raliaus vainiką Jogaila vedė 
Jadvygą ir už tai Lietuva turėjo 
būti prijungta prie Lenkijos ir 
apkrikštyta. 

Jogaila ir Jadvyga gyveno 
gražiuose rūmuose, Lenkijoje. 
Vieną dieną Jogaila nutarė, kad 
jis iškels didelę puotą. Bus pa
kviesti valdovai iš visų kraštų. 

Vieną dieną mes ėjome į mū
sų draugo vestuves. Jaunave
džiai atrodė labai gražiai Tėve
lis buvo jų pirmas pabrolys. 
Puotos metu vienas berniukas 
pakvietė mane šokti, bet aš ne
norėjau su juo šokti. 

Viskas man labai patiko, bet 
buvo geriausia, kai grįžome na
mo. Geriausiai aš miegu savo lo
voje i r . . . buvau pasiilgusi savo 
lėlyčių. 

Tanya Barauskaitė, 
Los Angeles lit. m-los mokinė. 

("Jaunoji vizija"). 

TORONTO METROPOLINIS 
ZOOLOGUOS SODAS 

Buvo įdomus mūsų apsilanky
mas Metropoliniame Toronto zo
ologijos sode. Ten buvo daug ko 
pamatyti, šimtai gyvulių. Gyvu
liai buvo viduje ir lauke. 

Mano mėgiamiausi gyvuliai 
yra jūrų liūtas ir beadžionės. 
Jūrų liūtas buvo dideliame ba-
scine. Buvo galima eiti tuneliu 
ir žiūrėti j jūrų liūtą po van
deniu. 

Sode buvo daug beždžionių: 

Mirtis ne už kalnų, bet už pe
čių. (Kretinga). 

• 
Smertis eina kartu su žmogu

mi (Šeduva). 
* 

Ten žąsys lek (lekia), kur ger
ti gaun (gauna). 

• 
Daug žinok, bet maža bylok 

(kalbėk). 

Smagu, gerai, tik neilgai. 

GALVOSŪKIS NR. 111 
Ant vienos svarstyklių lėkš

tės yra padėtas gabalas dešros, 
o ant antros lėkštės % gabalo 
tokios pat dešros ir dar % 
svaro. Tokioje padėtyje ant 
abiejų lėkščių buvo vienodas 
svoris. Kiek sveria gabalas deš
ros? (10 taškų). 

GALVOSŪKIS NR. 112 
(Žiūrėkite brėžinėlį). Kurioje 

JAV valstijoje (statė) yra pa
žymėta vietovė? (5 taškai). 

Kai Jadvyga sižinojo, kad bus j didelių ir mažų. Daug mažų 

+ 

GALVOSŪKIS NR. 113 
(Žiūrėkite lapelį su skaičiais). 

Virš brūkšnio matote mažus 
brūkšnelius su skaičiais nuo 1 
iki 35 Brūkšnelių vietoje rei
kės įstatyti raides, iš raidžių su
sidarys 6 žodžiai, kurie reikš lie
tuvišką patarlę. Žemiau brūkš
nio yra paaiškinimai, kurias rai
des reikės rašyti 
brūkšneliuose. 

GALVOSŪKIS NR. 115 
Parašykite sakinį iš septynių 

vienskiemenių žodžių. Kodėl to
kį sakinį yra parašyti nelengva? 
(10 taškų). 

GALVOSŪKIO NR. 91 
SPRENDIMAS 

Kalbėta sode prie neprinoku
sių juodųjų serbentų krūmo. 

GALVOSŪKIO NR. 92 
ATSAKYMAS 

Tie du prezidentai buvo: Ab-
raham Lincoln ir Jefferson Da-
vis. 

GALVOSŪKIO NR. 93 
ATSAKYMAS 

Tas žodis yra: Froufrou. 
Prancūzų imitacinis žaidimas ir 
švelnaus šilko šlamėjimas mo
terų suknelių. 

GALVOSŪKIO NR. 94 
ATSAKYMAS 

Yra nupieštas meškiukas ir iš 
raidžių sudėtas lietuviškas prie
žodis "Vėjo botagas". 

GALVOSŪKIO NR, 96 
ATSAKYMAS 

Nė viena iš šių organizacijų 
nėra įkurta JAV. 1) Berniu
kus skautus (The Boy Scout**. 
įkūrė lordas Baden-Powell An
glijoje 1907 m. 2) Raudonąjį 
kryžių (The Red Cross) įkūrė 
Henri Dunant Šveicarijoje 1869 

I m. 3) Gelbėjimo Armiją (The 
viršutiniuose , Salvation Army> įkūrė YVilUam 

įBooth Anglijoje 1965 m 


