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Nijolės Sadūnaitės 
prisiminimai 

Kaip patekau į KGB objektyvą? 
(Tęsinys) 

Jo įtūžis buvo toks didelis, 
kad saukiant seiles taškėsi iš 
jo burnos į visas puses. Buvę 
kambary milicininkai paslin
ko nuošaliau į kampus. Aš 
jam ramiai paaiškinau, kad 
mano a.a. Mama ir kun. A. 
Šeškevičius kartu mokėsi Bir
žų gimnazijoje, todėl gerai jį 
pažinojo ir visada gerbė, o aš 
taip pat gerbiu visus kunigus. 
Toliau, jis šaukė, kad viską 
apie mane žinąs, turįs užrašy
tus mano pokalbius su kunigu 
ir t.t. „Man nei kiek neįdomu 
ką jūs turite", — atsakiau jam. 
Po kiek laiko, man ramiai 
atsakinėjant, KGB viršinin
kas aprimo. Buvo vidurnak
tis, kai mane išleido iš mili
cijos. Pirmą kartą taip aiškiai 
pajutau, kokie yra nelaimingi, 
tie, kurie neturi tikėjimo ir 
meilės. Mačiau kaip kun. A. 
Šeškevičiaus su meile priimta 
už juos kančia — kalėjimas, 
palietė jų širdis ir sąžines. O, 
jei daugiau atsirastų žmonių 
pasiryžusių su Kristumi eiti į 
Golgotą ir mirti už juos! 

Po kun. A Šeškevičiaus 
teismo labai greitai buvau 
iškviesta į Vilniaus KGB, kur 
čekistas Gudas ir čekistas 
Kolgovas barė mane, kad 
išdrįsau kun. A. Šeškevičiui 
pasamdyti advokatą. Gudas 
grasinu išmesti mane iŠ darbo, 
atimti kooperatinį butą, išvyti 
iš Vilniaus, susidoroti su 
mano broliu Jonu Sadūnu... 
Man neišsigandus Gudas ėmė 
šaukti: „Mes tau iškelsime 
tokią pat bylą, kaip Šeške
vičiui ir sėdėsi kartu su juo 
kalėjime!.." Atsakiau, kad su 
džiaugsmu sutinku už tiesą 
pakentėti. Čia Gudo nervai 
neiš laikė, ir jis t renkęs 
durimis išbėgo iš kabineto. 
Įsitikinę, kad jų grasinimų 
neišsigandau, paleido, bet nuo 
to laiko, anot Kolgovo, sekė 
mano kiekvieną žingsnį. Aš 
tai pastebėjau tik 1974 vasa
rą, prieš savo areštą. Dažnai 
mane visur sekiojo du-trys 
KGB agentai. Pasiruošiau kra
tai — sunaikinau ar paslepia a 
viską, dėl ko kiti, mane 
suėmus, galėtų turėti nema
lonumų — būti tardomi: man 
rašy tus laiškus, adresus, 
žmonių darbo ar namų tele
fonų numerius ir t t . 1974 m. 
rugpjūčio 27, pasimeldusi Auš
ros Var tų Gailestingumo 
Motinos koplyčioje, parei
dama namo parsinešiau „LKB 

Kronikos" 11 nr., pasiryžusi 
perrašyti. Kartu parsinešiau 
a.a. kan. Petro Raudos 
padovanotą mažą rašomąją 
mašinėlę. Įeidama į savo butą 
— Architektų 27-2, tarpduryje 
sutikau brolį, išeinantį į 
polikliniką ir net nespėjau su 
juo pasikalbėti. Savo kamba
ryje pradėjau perrašyti „LKB 
Kroniką". Tai išgirdusi mūsų 
buto kaimynė — KGB infor
matorė, ko tada net neįtariau, 
paskambino telefonu į KGB ir 
pranešė, kad aš rašau mašinė
le. Apie tai man per tardymą 
išsitarė maj. čekistas Vytau
tas Pilelis: „Tau visų gaila o 
tavęs nepagailėjo, vos pradė
jai rašyti Kroniką, tavo 
kaimynė mums tuojau tele
fonu apie tai pranešė". Į tai 
jam atsakiau: „Jei ji tai pada
rė įsitikinusi, kad daro gerą — 
gerbiu ją, o jei dėl išskaičia
vimų — labai jos gaila". Ta 
pati kaimynė — pedagogė, kai 
atvažiavę čekistai apsupo 
namą, jų pasiųsta bėgo į 
polikliniką sužinoti ar greitai 
brolis sugrįš namo, mat Čekis
tai nutarė į butą įeiti kartu su 
juo ir taip netikėtai užklupti 
mane berašančią. Jie taip ir 
padarė: kai tik brolis sugrįžo, į 
mūsų butą sugriuvo visas 
būrys čekistų. Trys iš jų 
atidarė duris į mano kambarį 
ir pamatę mane sėdinčią prie 
rašomosios mašinėlės ir 
besikalbančią su netoliese 
sėdinčia Brone Kibickaite 
(mano geriausia drauge), ėmė 
garsiai šaukti: „Ramiai! Nė iš 
vietos! Rankas aukštyn!" 
Nusišypsojusi jų paklausiau: 
„Ko taip šaukiate? Ar atomi
nę bombą pamatėte?" Tai 
pasakiau taip ramiai, kad 
Bronė pamanė jog atėjo mano 
pažįstami ir nori ją išgąsdinti. 
Ji jų paklausė: „O kaip jūs čia 
patekote?". Jie neatsakė jai, 
tik pareiškė, kad turi kratos 
orderį ir darys kratą. Patarė 
atiduoti viską, kas inkrimi
nuojama. Atsistojau ir pasa
kiau: „Jus visų labiausiai 
domina ,LKB Kronika', štai ji. 
Daugiau pas mane nieko 
nerasite". „Sėskis prie mašinė
lės, — šaukė čekistai. — 
Nufotografuosime". „Jei nori
te fotografuotis, sėskitės 
patys", atsakiau jiems ir 
pasitraukiau nuošaliau. Man 
ir Bronei liepė stovėti prie 
sienos, kambario kampe ir 
niekur nevaikščioti. 

(Bus daugiau) 

Ar sovietai grįš 
į Ženevos derybas? 

Washing tonas . — Nusi
ginklavimo derybų delegaci
jos vadas Paul Nitze pareiškė 
korespondentams, jog bus 
bandoma kviesti sovietus 
a tga l prie derybų stalo, 
svarstyti naujų branduolinių 
raketų Europoje klausimą, 
tačiau jis nemanas, kad sovie
tai sugrįš į derybas. 

Londone strateginių studijų 
tarptautinio instituto direkto
rius rtobert O'Neill pareiškė, 
kad JAV gynybos sekretorius 
Wainbergeris klysta, saky
damas, kad sovietai sugrįš į 
Ženevos derybas. O'Neill 
nuomone, sovietai sugrįžtų, jei 
Amerika padarytų apčiuopia
mų nuolaidų. 

Sovietų spauda paskutinę 
švelnią prezidento Reagano 
kalbą vad ina rinkiminės 
kampanijos gestu. Amerikoje 

komentatoriai panašiai at
siliepia ir yra gausiai cituo
jami sovietų laikraščių. 
Komentaruose manoma, kad 
Maskva nieko nedarys, kas 
galėtų padėti Reaganui laimė
ti rinkimus. Priešingai, jie 
viską darys, kad Reaganas 
nebūtų perrinktas. Tam bus 
panaudotas ir Ženevos derybų 
nutrūkimas, dėl ko sovietai 
kaltina Reaganą. 

TRUMPAI 
IS VISUR 

Pirmą kartą istorijoje Kanados parlamente kalbą pasakė Kinijos 
premjeras. Jungtinėje parlamento sesijoje premjeras Zhao Ziyang 
kalbėjo apie branduolinio karo grėsmę ž: omjai ii pagyrė Kanados 
premjerą Trudeau už jo žygius suorganizuoti branduolinius ginklus 
turin£ių valstybių vadų konferenciją. 

Prancūzų smūgis 
baskų teroristams 

— Indijos valdančios kon
greso partijos suvažiavimas 
išreiškė rūpestį dėl įtempto 
Pakistano ginklavimosi, kuris 
sukelia grėsmę Indijos saugu
mui. 

— Dvi bombos sprogo arabų 
Betanijos kaime, netoli Jeru
zalės. Sužeistas musulmonų 
dvasiškis ir graikų ortodoksų 
vienuolė. Izraelio karinei 
įgulai buvo pranešta, kad 
bombas susprogdino žydų 
TNT organizacija (Terror 
against terror). 

Madr idas . — Daug metų 
Ispanijoje veikia baskų nele
galios organizacijos, kovo
jančios už basku teritorija 
atskyrimą m*o Ispanijos. 
Pasaulyje pagarsėjo ETA 
grupe, kuri savo 'iksių siekia 
smurto veiksmais, teroru. 
Baskų veiklai daug padėdavo 
tai, kad policijos gaudomi, 
teroristai galėdavo pabėgti į 
Prancūziją, kur jų nepasiek
davo ispanų teis ingumo 
ranka. t '-•'-' 

Prieš savaitę Prancūzijos 
policija smogė ETA vadovy-1 

bei didelį smūgį. Pietinėje 
Prancūzijoje buvo suimti šeši 
ETA vadai, seniai gaudomi 
Ispanijoje. Baskai buvo išsiųs
ti į Panamą. Kiti aštuoni 
baskų veikėjai ištremti toliau 
nuo Ispanijos sienos į šiauri
nę Prancūziją. 

Ispanijos spauda spėlioja, 
kodėl prancūzai šį kartą prisi
dėjo prie ispanų kovos prieš 
teroristus. Sakoma, jog abi 
š a l i s v a l d o s o c i a l i s t a i . 
Prezidentui Mi t te r randui 
patinkąs ispanų premjeras 
Gonzalez, jaunas socialistas, 
kantriai siekiąs Ispanijos 
priėmimo į Europos Rinką. 

Ispanų vyriausybės nariai 
išreiškė viltį, kad ateityje 
baska i nega lės s laps ty t i s 
Prancūzijoje, negalės ten 
planuoti veiksmų prieš Ispani
jos vyriausybę. 

Prancūzijos valdžia pradėjo 
turėt i sunkumų su savo 
baskais, kurių tarpe prasi
dėjo tarpusavio kovos. Įsistei
gė nauja baskų organizacija, 
k u r i ž a d a s i e k t i 
nepriklausomybės be smurto. 
Baskų tarpe stipri socialistų 
Šaka, kurios vadas pagrasino 
teroristams, kad už teroro 
v e i k s m u s p r i e š b a s k u s 
socialistus, šie atsilygins dar 
skaudesniais veiksmais. 

Baskų teroristams daug 
pakenkė ir tai, kad jų vardas 
ne kartą buvo rišamas su 
t a r p t a u t i n i o t e r o r i z m o 

grupėmis. Ispanijos vidaus 
reikalų ministerija paskelbė 
platų raportą apie baskų tero-

rist'.į veiklą Cenirinšft Ameri
koje, ypač Salv 'ore, kur 
revoliucinę veiklą -TA rėmė 
iėšonr? ir ginklaiR Baskai 
arHudfiai veikė 9v vokiečių 
Baader-Meinhof teroristų 
grupe ir su italų kairiaisiais 
teroristais. 

Savo glaudžius ryšius su 
tarptautiniu terorizmu baskai 
pradėjo Kubos treniravimo 
stovyklose dar 1961 m. Čia 
juos rėmė Alžiro valdžia. Kini
jos vyriausybė skirdavo lėšų. 
ETA palaikė glaudžius ryšius 
su Palestinos Laisvinimo 
Frontu. Pietų Jemene patyrę 
baskų instruktoriai ruošdavo 
kairiąsias PL0 grupes teroro 
veiksmams. Baskų ryšiai buvo 
užmegzti ir su Airijos katali
kų teroro grupėmis. 

Toliau planuoja 
ginkluoti Jordane 
Washingtonas. — Admi

nistracijos pareigūnai patvir
tino žinią, kad prezidento 
Reagano planas įsteigti Jor
dane dvi gerai ginkluotas bri
gadas bus toliau tęsiamas. 
Pernai kongresas tam planui 
pritarė, tačiau kai atėjo laikas 
paskirti lėšas — 220 mil. dol. 
— kongresas nuomonę pakei
tė. Daug prisidėjo spaudimas 
iš Izraelio ir jo draugų Ameri
koje. 

Vyriausybės plane Jor
danas sudarytų 8.500 vyrų 
dalinius, kurie gautų šarvuo
čių, prieštankinių ginklų ir C-
130 transporto lėktuvų bei kitų 
ginklų. Šį smogiamąjį dalinį 
būtų galima panaudoti kilus 
krizei toje pasaulio dalyje. 

— Graikijos kabinete paskir
ti keturi nauji ministeriai, kiti 
sukeisti. Sakia Peponis paskir
tas radijo ir televizijos minis-
teriu. 

— Karinė Nigerijos vy
riausybė pranešė naftos 
valstybių organizacijai OPEC, 
kad Nigerijai reikia daugiau 
lėšų ir ji pradės gaminti 
daugiau naftos. Jei OPEC 
nepritars, Nigerija iš organi
zacijos pasitrauks. Dabar 
Nigerija išsiurbia po 1.2 mil. 
statinių kasdien. Ji galėtų 
parduoti dvigubai daugiau. 

— Stiprios Irako karo avia
cijos jėgos puolė Irano kariuo
menės pozicijas prie Irako 
sienos. Irako aviacija nuosto
lių neturėjo. 

— Sovietų valdžia išmetė iš 
darbo civilinės aviacijos 
viceministerį Aleksandrą Na-
zarovą. Ministeris Boris Buga-
jev neseniai rašė, jog minis
terijoj pradėti valymai, 
drausmės stiprinimas, pakei
timai kadrų skyriuje. 

— Prancūzijos keleiviniame 
lėktuve, pakilus iš Pakistano 
Karachi aerodromo, įvyko 
nedidelis sprogimas. Lėktu
vas turėjo nusileisti su 260 
keleivių. Keturi keleiviai, jų 
tarpe du pakistaniečiai, suim
ti. 

— Italijos vyriausybė pa
skelbė, kad iš Libano grįžęs 
622 vyrų batalijonas nebus 
pakeistas. Libane liks apie 
1,500 kareivių. 

— Balkanų valstybių pasi- Į 
tarimas dėl paskelbimo lais
vos nuo atominių ginklų 
zonos, buvo atidėtas iki vasa
rio mėn., kad galėtų dalyvauti 
ir Turkija. 

— Kanadietis, kuris prieš 30 
metų pabėgo iš kariuomenės 
Vakarų Vokietijoje, buvo 
kerinio teismo nubaustas 
dviem mėnesiais kalėjimo. 

— Prie Malaizijos krantų 
sudužo Vietnamo pabėgėlių 
laivas, 14 bėglių nuskendo, 54 
išsigelbėjo. 

— Nikaragvos vyriausybė 
paskelbė, kad praėjusią savai
tę prie Hondūro sienos numuš
tas JAV helikopteris, kurio 
vienas lakūnas žuvo, palaikė 
ryšius su somozininkais 
sukilėliais, kurie bando 
nuversti Nikaragvos vyriausy
bę. Daug puolimų buvo atmuš
ti, iš sukilėlių atimta nemažai 
ginklų, paskelbė gynybos 
ministeris Ortega. 

— Izraelio parlamento atsto
vė Aloni paskelbė slaptą 
kariuomenės dokumentą, iš 
kurio matyti, kad kariuo
menės v a d a i jau s e n i a i 
rekomendavo ištraukti iš 
Libano karo jėgas. 

— Pasaulio Sionistų organi
zacijos rinkimuose buvęs 
Izraelio gynybos ministeris 
Ariel Sharon nebuvo išrink
tas į vyriausią tarybą, nors jį 
rekomendavo Izraelio premje
ras. 

— Korsikos saloje vis mažė
ja prancūzų mokytojų skai
čius, nes prieš mokytojus 
teroro veiksmus pradėjo Korsi
kos separatistai, kurie siuntinė
ja grasinančius laiškus. 

— Argentinoje bado streiką 
pradėjo 980 kalinių, reika
laudami, kad demokratinė 
vyriausybė paleistų juos iš 
kalėjimo. 

— Sovietų spauda paskelbė, 
kad „eidamas savo pareigas 
staiga mirė" generolas Anato-
ly Dragun. Diplomatų žinio
mis, jis žuvo Afganistane 
laisvės kovotojų puolime. 

— Kambodijos partizanai 
puolė tris Vietnamo kariuo
menės stovyklas Kambodi-
joje. 

— Prie Vatikano ambasa
dos Buenos Aires sprogo žalos 
nepadariusi bomba. 

Gromyko kalba 
konferencijoje 

Stokholmas . — Sovietų už
sienio reikalų minis ter io . 
Gromyko kalba Europos Hel
sinkio pakto valstybių suva
ž i av ime l a i k o m a v i ena 
pikčiausių. Tik Chruščiovo 
išsišokimai 1960 m., kada 
buvo numuštas JAV šnipinė
jimo U-2 lėktuvas, laikomi 
Šiurkšte8niais ir piktesniais. 
Gromyko pavadino JAV užsie
nio politiką maniakų politika. 
Reikalavo, kad šalys nenaudo
tų įžeidžiančios retorikos, 
k a l b ė d a m o s ap ie k i t a s 
valstybes. Gromyko pirmiau
sia siūlė uždrausti gaminti 
barbariškus dujinius ginklus, 
reikalavo mažinti biudžetus 
ginklams ir pareiškė, kad 
svarbiausias Europos saugu
mo uždavinys yra užkirsti 
kelią branduoliniam karui. 

Gromyko žodžiais, Ameri
kos užsienio politika yra 
kriminalinė, negarbinga. Kari
nė strategija pagrįsta patolo
giškais samprotavimais . 
Washingtona8 pasinešęs į 
militarizmą, lyg kokių narko
tikų įtakoje. 

Kalboje buvo ir Andropovo 
citata. Jis pareiškęs viltį, kad 
bus žengiama į šaltus, pagar
bius santykius tarp valstybių, 

Lenkija pakels 
maisto kainas 

Varšuva . — Lenkijos 
vyriausybė paskelbė, kad nau
jos maisto kainos prasidės 
sausio 30 d. Tos kainos 
sumažins valstybines subsi
dijas maisto produktams, 
valstybė laimės apie 1.2 bil. 
dol. Pravedus diskusijas 
spaudoje ir susirinkimuose, 
nutarta palikti senas kaim.f 
margarinui, aliejui, sūriui ;r 
menkos rūšies jautienai. Kitų 
p roduktų k a i n o s pak i l s 
vidutiniškai 10 nuoš. 
„Los Angeles Times" paskel

bė, jog prezidentas Reaganas 
planuoja atšaukti kai kurias 
ekonomines sankcijas Lenki
jai. Bus vėl leidžiama Lenki
jos laivams žuvauti Amerikos 
pakraščiuose, bus leidžiama 
Lenkijos keleiviniams „LOT" 
lėktuvams nusileisti JAV 
aerodromuose. Pačios nema
loniausios sankcijos: naujų 
kreditų uždraudimas ir muitų 
p a d i d i n i m a s L e n k i j o s 
prekėms, bus paliktos. 

SiOlo Amerikai 
pasilikti Grenadoj 
Fa l l s Church. — Buvęs 

Grenados premjeras nuo 1974 
iki 1979 m. Sir Eric Gairy 
pareiškė spaudai, kad jis šią 
savaitę grįš į Grenadą ir 
įsijungs į rinkiminę kampa
niją, nors jis pats nebekandi-
datuos į vyriausybės vietą. Sir 
Eric buvo pirmas Grenados 
premjeras, kurį nuvertė 
revoliucinis sąjūdis, vadovau
jamas premjero Bishopo, kuris 
vėliau pats buvo nuverstas ir 
nužudytas. 

Sir Eric pareiškė, kad JAV 
kariuomenė turėtų pasilikti 
saloje visą laiką. Britanijos 
karo laivai turėtų padėti 
išlaikyti saloje taiką. Jis siūlė 
Kubos statomą Grenadoje 
didelį aerodromą užbaigti ir 
pavadinti „Ronald Reagan 
Tarptautiniu Aerodromu". 

žengiama j detante. 
JAV delegacija kantriai 

išklausė Gromyko kalbos. Po 
jos įvyko abiejų valstybių 
delegacijų pasitarimai. Jie 
turėjo tęstis dvi valandas, 
tačiau užtruko 5 vai. 10 min. 
Dalyviai atsisakė pasakyti 
spaudai, kas ten buvo kalbė
ta, tačiau pranešama, kad 
Gromyko ir Shultzas abu 
daugiau šypsojosi pabaigę 
derybas, negu jų pradžioje. 
Sovietų „Tass" pranešė, kad 
derybos buvo „visiškai atvi
ros ir principingos" 

N e u t r a l ū s s t e b ė t o j a i 
Stokholme mano, kad sovietų 
valdžia toliau bando išardyti 
NATO valstybių vienybę, 
nustatyti Europos šalis prieš 
Ameriką. Konferencijai prasi
dėjus, sovietų spauda paskel
bė, jog Rytų Vokietijoje ir 
Čekoslovakijoje išdėstytos nau
jos sovietų branduolinės rake
tos. Vakarų žiniomis, Rytų 
Vokietijoje tų raketų jau buvo 
anksčiau. 

Gromyko sutiko pranešinėti 
apie sovietų teritorijoje vykdo
mus karinius manevrus. Jis 
tačiau griežtai atmetė Vakarų 
reikalavimą, kad sutartyse 
įrašytus pažadus būtų galima 
inspektuoti, tikrinti, a r jų 
laikomasi. Gromyko pasakė, 
kad nebus leidžiama žiūrėti 
per tvoros plyšį į kaimynų 
daržą. Tokie reikalavimai tik 
apsunkinsią konferencijos 
darbus. 

— American Motors Corp. 
Pekine iškilmingai atidarė 
naują „džypų" gamybą kinų 
fabrike, kuriame per dieną bus 
pagaminama 70 mašinų Kini
jos reikalams. 

Kanada neranda 
11 mil. laimėtojo 
Toron to . — Kanados Tarp-

frovincinė loterijos korporaci
ja ieško laimingojo Ontario 
gyventojo, kuris laimėjo 11 
rril. dol. Loterijos įstaiga žino, 
kad laimingasis bilietas buvo 
pirktas Ontario, tačiau neskel
biama kurioje agentūroje. Už 
šį laimėjimą nereikėtų mokėti 
mokesčių valdžiai, laimėtojas, 
n e a t s i i m d a m a s p in igų , 
pran nda po 3,000 dol. kas
dien, nes tiek gautų iš banko, 
padėjęs sumą savo vardu. 

Gal imas daiktas , kad 
laimingasis bilietas buvo 
konfiskuotas JAV muitinin
kų. Vien prie Detroito ir 
Buffalo sienos perėjimo 
punktų praėjusią savaitę buvo 
konfiskuota 40 bilietų. Jų 
importavimas į Ameriką 
draudžiamas 1930 m. įstaty
mo. Tuo metu buvo kovojama 
prieš Irish Sweepstake8 bilie
tų antplūdį. 

Amerikiečiui būtų legalu 
laimėti Kanados loterijoje, 
tačiau jam tektų atiduoti JAV 
valdžiai beveik pusę pinigų 
mokesčiais. 

Pernai Kanados loterijoje di
džiausias laimikis buvo 3.1 
mil. dol. Tačiau niekam per 
kelias savaites nelaimėjus 
pirmojo prizo, jis išaugo iki 11 
milijonų. Loterijos taisyklės 
reikalauja, kad laimėtojas 
būtų paskelbtas, kad žmonės 
tikėtų, jog loterija yra „tikra". 

KALENDORIUS 
Sausio 20 d.: Fabijonas, Ger

maną, Daugvydas, Vaide. 
Sausio 21 d.: Epifanas, 

Agnietė, Rungaila, Garsė. 
Saulė teka 7:13, leidžiasi 

4:50. 
ORAS 

Saulėta, vėjuota, temperatū
ra dieną 5 1., naktį -10 1. 
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"Lithuanian Sports in Ho 
bart" didžiulėmis raidėmis 
"The Tasmanian Mail", Ho
barto dienraštis, sveikino lie
tuvius sportininkus ir jų 34-tą 
metinę sporto šventę. Kores
pondentas Jim Manson ilgame 
straipsnyje, papuoštame kelio
mis nuotraukomis, aprašo lie
tuvius Australijoje ir jų spor
tinius pasiekimus; puikų jų 
pasirodymą Il-se P.L.D. Spor
to žaidynėse Chicagoje. Ypač 
pabrėžiama Hobarto spor
tininkų — stalo teniso meiste
rio C. Andrikonio, gerų krep
šininkų brolių Stanwix ir kt. 
pasiekimai. Korespondentas 
teigia, kad nežiūrint to, kad 
Lietuva kaip valstybė šian
dien nebeegzistuoja, nes yra 
okupuota Sov. Sąjungos, jos 
žmonės, išblaškyti plačiame 
pasaulyje, vis dar pajėgia de
monstruoti savo tautybę ir kil
mę. Viltis, "kad vieną dieną 
Lietuva vėl atsiras žemėlapy
je", tebesanti gyva. 

Pati šventė, (3-čią kartą Ho-
barte per 34 metus), buvo pui
kiai suorganizuota ir su visais 
iškilmių priedais. Vienas svar
biausių priedų buvo klubų 
atstovų susirinkims. 

Susirinkimas 
išsprendė ginčus 

nejaus "Kovas", nesunkiai 
įveikęs Hobartą, Adelaidę ir 
Melboumą. Sudaryta rink
tinė taip pat žaidė prieš Ho
bartą australiečių rinktinę ir 
pralaimėjo tik po geros kovos 
39-36. Jaunių meisterio titulą 
nusinešė Adelaidės „Vytis", 
antroje vietoje liko Melbourno 
"Varpas", o jaunių rinktinė 
pateikė staigmeną, nugalėda
ma Hobarto australiečių rink
tinę 55-44. 

Lauko teniso laimėtojais ta
po R. Sparnelis iš Melbourno 
ir L. Pocienė iš Adelaidės. 
Šachmatų titulas atiteko P. 
Cerekavičienei iš Geelongo, 
kuri antroje vietoje paliko P. 
Šilą iš Melbourno ir kitus. Per
galę bilijarde nusinečė A. Kal
tinis iš Hobarto; skvuoše 
(sąuash) J. Petraitis iš Hobar
to ir golfe J. Adickas iš Ho-
barto.Tinklinio ir stalo teniso 
varžybos neįvyko, nes nebuvo 
užtektinai dalyvių. 

Futbolas Chicagoje 
"LITUANICA" -

"GREEN-WHITE" 3:2 

Praėjusį sekmadienį "Litu-
anicos" vyrų komanda laimė
jo pirmąsias salės pirmenybių 
rungtynes prieš stiprią vokie
čių komandą "Green-VVhite" 
rezultatu 3:2. Įvarčius įkirto 
Algis Krygeris 2 ir V. Pikšrys. 
Prie* rungtynes vyravo nuo
monė, kad "Green-White" 
komanda nupūs "Lituanicą" į 
krūmus... 

Ateinantį sekmadienį, sau
sio 22 d., mūsų vyrai žais prie* 
puikiai susižaidžiusią lenkų 
"Eagles" komandą. Rungty
nės vyks Chicagos priemies
tyje, Villa Park, Odeum Are
na, 1033 N. Villa Street. 
Bilietai iš anksto gaunami 
"Lituanicos" klube, 2614 W. 69 
str. 

Austra l i jos t inkl in inkai blokuoja bostonieč ių smūgį 11-seP.L.D. 
sporto ž a i d y n i ų rungtynėse . 

• 

Klubų atstovų susirinkimas 
vyksta kiekvienos šventės me
tu ir yra Australijos lietuvių 
sporto sąjungos aukščiausias 
organas. Šį kartą jis buvo ne
kantriai laukiamas, nes die
notvarkėje buvo tokie punktai, 
kaip išvykos į P.L.D. Chicago
je vadovo Antano Laukaičio 
apyskaitinis pranešimas, o su 
juo ir bandymas sąjungoje ats
tatyti taiką ir ramybę. Tos tai
kos ir ramybės sąjungoje jau 
nebuvo dveji metai, o paskuti
niu metu ginčai, vieni kitų kal
tinimai bei šmeižtai buvo per
žengę visas sportiškumo ribas 
ir pasiekę net advokatus. To
dėl ir buvo laukiama triukš
mingo susirinkimo ir vieno
kios ar kitokios to "karo" 
pabaigos. 

Tačiau nieko panašaus ne
įvyko, nes Adelaidės "Vyčio" 
klubo vadovai, nors ir buvo 
Hobarte, bet į susirinkimą 
neatėjo. Taip jiems buvo įsa
kyta jų klubo valdybos. Taip 
jie kapituliavo be kovos. Taip 
Antanas Laukaitis išėjo vis
pusišku laimėtoju. Taip grįžo 
taika į sąjungą. 

Susirinkimas praėjo ramiai i Schachzeitung". 
ir draugiškoje nuotaikoje da
lyvaujant LB Krašto v-bos ats
tovui dr. K. Bagdonavičiui. 
Padaryta eilė nutarimų, o A. 
Laukaičio apyskaitinis prane
šimas buvo vienbalsiai priim
tas ir patvirtintas, nes revi
ziją darė pati LB Krašto v-bos 
Kontrolės komisija ir viską ra
do pilnoje tvarkoje. Prie kitų 
nutarimų Adelaidės LSK "Vy
tis" buvo nubausta 30 dol. 
bauda už nedalyvavimą atsto
vų suvažiavime, o Robertui Si
dabrui duotas perspėjimas už 
įvairius išsišokimus. 

žaidynių laimėtojai 
Vyrų krepšinio nugalėtoju 

tapo Sydnėjaus "Kovas", lai
mėjęs visas rungtynes: prie* 
Canberro's "Vilką" 106-44, 
prie* Hobarto "Perkūną" 72-
68, prie* Adelaidės "Vytį" 45-
44 ir prieš Melbourno "Var
pą" 66-39. Po to lietuvių 
rinktinė sužaidė draugiškas 
rungtynes su Hobarto austra
liečių rinktine, sustiprinta ke
liais amerikiečiais. Hobartas 
laimėjo 74-67. Moterų krepši
nio meistere tapo taip pat Syd-

Sachmatai 

PRIEŠ ŠIMTMETI 
KLAIPĖDOJE 

Antrasis Rytų Vokiečių 
Šachmatų Kongresas, kuris 
vyko Klaipėdoje, 1879 m., bu
vo pirmas reikšmingesnis 
šachmatų turnyras Lietuvoje. 
Jį įdomiai aprašė turnyro da
lyvis dr. Michaelsenas šach
matų laikraštyje "Deutsches 

Šachmatininkai susirinko 
Klaipėdoje ketvirtadienį, o tur
nyras prasidėjo penktadienį. 
Šeštadienį šachmatininkai 
žaidė toliau. Vakare vyko 
Klaipėdos Šachmatų organiza
cijos visuotinis susirinkimas, 
kuriame buvo apsvarstyti iž
do reikalai. 

Sekmadienį šachmatinin
kai žaidė ligi antros valandos 
popiet, po to jie išvyko į Juod
krantę. Pagrindiniame turny
re teliko vienas ratas; Hasfor-
das, Kordelis, Michaelsenas, ir 
Ramis visi turėjo po pustrečio 
taško. Kadangi Ramis kitą ry
tą turėjo išvykti iš Klaipėdos jis 
ir Michaelsenas praleido išvy 

p o m i s , o M i c h a e l s e n ą 
apdovanojo citrinmedžiu ir 
šachmatų lenta su figūromis. 
Kordelis užsitarnavo pirmą 
vietą, nes jis turnyre įveikė 
Michaelseną, nors ir pralaimė

jo Hermanui. Kiti šachmati
ninkai išsirikiavo: Hasfordas, 
Ramis 2.5-2.5, Hermanas, 
Šlenteris 1.5-3.5. 

Menkkesnių meisterių tarpe 
Aronsonas ir Gronau abu su
rinko po penkis taškus, ir 
jiems teko sužaisti partiją. 
Aronsonas apsirikęs pralošė 
šią partiją, (kuri užtruko aš
tuonias valandas), ir klaipė
diškis Gronau buvo paskelb
tas laimėtoju. Gronau laimėjo 
dvi lempas, o Aronsonui teko 
barometras. 

Kitą rytą svečiai atsisveiki
no su klaipėdiškiais, išskyrus 
Aronsoną ir Michaelseną, ku
rie pasiliko dar vienai dienai, 
Klaipėdoje "radę čia draugiš
ką sutikimą-ir praleidę labai 
malonių valandų". 

Kartu su dr. Michaelseno 
straipsniu buvo pateikti keli 
žaidimai iš turnyro, iš kurių 
įdomiausias vyko tarp Paka-
monių Šlenterio ir Klaipėdos 
Kordelio. Šlenteris, žaisda
mas baltaisiais, nesėkmingai 
panaudojo škotišką gambitą, 
tačiau jo padėtis žymiai page- ^ S ^ T s t ^ l O ^ v i e i S iŠ 
rėjo, kai Kordelis pradėjo abe- 1 2 T u r ė s g e n ) k a i p a g i t e m p t i > 

tieji grasina laimėti rikį Bfl-
f3. Juodieji atiduoda kokybę, 
kad išgelbėti šį rikį, 22...Be8-e3 
23.Rd3-f5, Vg4-f5 24.Vd2-e3, 
Rh3-g4 25. 2c3-a4, VfMB. 

Pavojui praėjus baltieji su
klysta. 26.Ve3-e5?, 2h5-g3! 
27.Ve5-f6, g7-f6 28.Bcl-c 6??. 
Štai apverktina klaida. Bal
tiesiems reikia tęsti 28.Bfl-el, 
2g3-e2 29Bel-e2, Rg4-e2 30. 
Be i-ei kada baltųjų padėtis te
bėra geresnė. Juodieji laimi 
28...2g3-fl, kaip rodo tęsinys 
29.Kgl-fl, Rg4-d7 30.Bc6-a6, 
Rd7-b5. Į ' . .' j. t 

Andrius Kulikauskas 
IS LIETUVOS PADANGĖS 

' — Krepšinio moterų aukš
čiausios lygos pirmenybėse 
antrajame 4 rate Vilniaus 
"Kibirkštis' pasiekia 4 perga
les, kurių dvi paskutinės buvo 
sunkios, bet ir laimingos: prie* 
Novosibirską 63-62 ir prie* 
Penzą 65-64. Su 11 tafikų 
"Kibirkštis" įsitvirtino 4-je 
vietoje ir turėtų jau nesunkiai 
patekti į finalini šešetuką, kur 
kovos jau vyks dėl medalių. 

Kauno •'Politechnikos" ko
manda taip pat pasiekė pui
kią pergalę prie* Penzą 62-61, 
bet pralaimėjo Maskvos 
"Spartakui" 85-93. Ji turi 4 

jotiną puolimą. 
1. e2-e4. e7-e5 2. Žgl-f3. 2b8-

c6 3.d2-d4, eo-d4 4.Rfl-c4, 
Rf8-c5 5.c2-c3, Zg8-f6 6.0-0, 
2 f6 -e4 7 . B f l - e l , d7-d5 
8.c3-d4, Rc5-e7 9.Rc4-d3, 
Ze4-f6 10.2bl-c3, 0-0 Il.h2-h3, 
h7-h6 12. Rcl-f4, Re7-d6 
13.Vdl-d2, Rd6-f4 14.Vd2-f4, 
Rc8-e6 15.Bal-cl, 2f6-h5 
16.Vf4-d2, Vd8-f6 I7.2c3-e2 

a b c d e f g h 
Juodieji, nepaisydami kad 

baltųjų figūros gerai išvysty
tos, nuskina pėstininką 17... 
Re6-h3?!. Baltieji negali kirsti 
rikio, nes prarastų žirgą, ta
čiau 18.2f3-e5 baltieji grasina 
g2-g4 ir g2-h3, tad juodieji pri
versti gelbėtis 18...BfB-e8. Po 
19.g2-g4, Be8-e5 20.d4-e5, VfB-

ką. kad sužaisti savo p a r t j l l į » i r i e j i laimėtų, ir po 19.g2-
h3, Zc6-e5 20.d4-e5 Be8-e5 žaidimą laimėjo Michaelsenas, 

ir tuo užtikrino pirmą vieta. 
Turnyras pasibaigė kitą die

ną. Kordelis savo paskutinia
me žaidime sumušė Hasfordą, 
tad kartu su Michaelsenu bai
gė 3.5-1.5. Pirmą vietą nulėmė 
burtai, nes stigo laiko sužaisti 
papildomąją partiją, o reikėjo 
išdalinti premijas. Kordelį pri
pažino turnyro laimėtoju ir ap
dovanojo dviem dailiomis lem-

2 1 . f 2 - f 4 , V f 6 - B 6 , todė l 
juodieji turėtų tris pėstinin
kus už figūrą ir neblogų 
galimybių pulti. Tačiau 19.f2-
f4 baltieji vėl grasina kirsti ri
kį, ir po l9...Vf6-e6 20.2e5-c6 
juodieji negal i atkirst i 
20...b7-c6 kadangi 21.2e2-g3, 
Ve6-g4 22.2g3-h5, Vg4-h5 
23.g2-h3, tad seka 20...Ve6-g4 
21.2e2-c3, b7<6 22.Bel-fl. Bal 

kad išsilaikytų šioje lygoje. 
— Rankinio pirmenybėse 

Kaune, Kauno "Granitas" 
geroje, formoje nugali Minską 
33-26 ir Lvovo ASK 30-21 ir 
pakyla net į trečią vietą. 

Moterų klasėje abiem lietu-
vos komandoms sekasi žy
miai sunkiau. Vilniaus "Eg
lė" laimi prie* Zaporožą 27-26, 
bet krenta prie* Baku 27-30 ir 
stovi 7-je vietoje. Kauno Žalgi-
rietės iškovoja pergalę prie* 
Beregovą 29-19, bet pralaimi 
Rostovui 28-31 ir laikosi 9-je 
vietoje. 

— Futbolo geriausiu Lie
tuvos žaidėju buvo išrinktas 
Vilniaus 'Žalgirio" vidurio 
puolėjas valdas Kasparavi
čius, antras — vartininkas 
Vaclovas Jurkus ir trečias — 
Sigitas Jakubauskas. 

Vilniaus "Žalgiris", grįžęs i* 
sėkmingos kelionės po S. Ko
rėją, jau pradėjo ruoštis nau
jam sezonui. Vasario 22 d. 
"Žalgiris' pradės Sių metų se
zoną taurės varžybomis prie* 
Kirovo ir Dušambės laimėto
ją. Kaip vienai i* geriausių 
Sov. Sąjungos komandų, "Žal
giriui" pirmame rate nereikės 
žaisti. 

— Krepšinio jaunių tarp
miestines varžybas Lietuvoje 
laimėjo Kaunas, nugalėjęs Vil
nių, Panevėžį ir Klaipėdą, ku
rią įveikė tik trečiame pratesi
me 99% Mergaičių klasėje 
pergalė atiteko Vilniui, nuga
lėjusiam Kauną paskutinėje 
sekundėje 56-54. 

Lietuvos krepšinio meiste
riu antrus metus i* eilės tapo 
Kauno "Atletas", finale nuga-

Futbolas svetur 
Pasaulyje 1983 metų ge

riausiu futbolo žaidėju buvo iš
rinktas brazilas Zico. Antroje 
vietoje liko prancūzas Michel 
Platini, o trečioje vietoje bra
zilas Paolo R. Falcao. 

Europos 1983 metų geriau
siu futbolo žaidėju išrinktas 
prancūzas M. Platini, antroje 
vietoje liko anglas K. Dalg-
lish, o trečioje danas A 
Simonsen. i 

Pietų Amerikos 1983 me
tų geriausiu futbolo žaidėju iš
rinktas brazilas Socrates, 
antroje vietoje liko argentinie-
tis Fillol, o trečioje brazilas 
Eder. 
EUROPA 

Pirmenybėms (baigminiam 
ratui) dėl Europos 1984 m. fut
bolo meisterio titulo, šį kartą 
vyksiančioms Prancūzijoj, 
kvalifikavosi Europos kraštų 
rinktinės be didesnių vardų ir 
ž y m e s n i ų f a v o r i t ų . 
Kvalifikavosi: Prancūzija, V. 
Vokietija, Belgija, Danija, 
Rumunija, Portugalija, Jugos
lavija ir Ispanija. 

Favoritais šias pirmenybes 
laimėti yra laikomos: Danija, 
Prancūzija, Belgija ir V. Vo
kietija. Mažesnę galimybę lai
mėti turi Jugoslavija, Ispani
ja, Rumunija ir Portugalija. 
Paryžiuje sausio mėn. 10 d. 
paaiftkės baigminio rato 
suporavimai. •"/-

Kas tie favoritai? štai Dani
jos rinktinė pasižymi ste
binančiu žaidimo potencialu. 
Si rinktinė yra labai išsi-
laviravusi, techniškai paruoš
ta ir agresyvi. Įsidėmėtina da
nų disciplina; jų treneris — 
vadovas vokietis S. Piontek 
tai labai vertina. Patys žaidė
jai teigia: "Treneris pasitiki 
mumis, ir mes negalime jo Į 
nuvilti..." Daugumas Danijos 
rinktinės žaidėjų paprastai 
žaidžia užsienio komandose. 

Kitas favoritas yra Prancū
zija. Atsižvelgiant, kad žais 
savame krašte, yra laikoma 
viena iš favoritų. Prancūzija 
nuo paskutiniųjų Pasaulinių 
futbolo pirmenybių, vykusių 
Ispanijoje, neturėjo jokių var-
žybinių žaidynių ir kvalifi
kavosi tik kaip Seimininkė. 
P r a n c ū z i j o s t r e n e r i s 
Michael Hidalgo draugiškose 
tarpvalstybinėse rungtynėse 
bandė naujas jėgas, bet nebu
vo jomis patenkintas. Prancū
zijos rinktinė vis dar neturi ge
ro var t in inko . G y n y b a 
atitinka tarptautiniam vidur
kiui. Pagrindinę Prancūzijos 
rinktinės naštą neša puikus 
vidurinis laukas, kur Michel 
Platini, (išrinktas geriausiu 
1983 m. futbolininku), ir Alain 
Giresse ne tik puikiai pasi
rodo techniškai, bet yra ir 
pavojingi įvarčių medžiotojai. 
Trečias favoritas — Belgija, 
(dabartinis Europos vicemeis-
teris), pirmoji kvalifikavosi 
baigminiam ratui. Belgijos 
rinktinė yra gerai susicemen-
tavusi, tik jiems, kaip ir vokie
čiams, trūksta geresnio žai
dimo vedėjo. Než iūr in t 
vėliausių nepasisekimų, V. Vo
kietijos rinktinė irgi yra laiko
ma favoritu. V. Vokietijos 
rinktinėj yra mėginamos nau
jos jėgos; ypač trūksta patyru
sio vidurinio lauko žaidimo ve
dėjo. V. Vokietijos rinktinė yra 

laikoma ypač patyrusi pana
šiuose turnyruose. 

Mažiau galimybių laimėti 
šias Europos kraštų pirmeny
bes turi Jugoslavija, Ispanija, 
Rumunija ir Portugalija. 
Portugalijos kvalifikavimasis 
baigminiam ratui, (kaip ir 
Danijos), bene buvo didžiau
sia staigmena.Portugalija įvei
kė savo grupėje SSSR, Lenki
ją ir kitų kraštų rinktines. 
Tenka pastebėti, kad Portuga
lijos rinktinė žaidžia spon
tanišką, pilną staigmenų fut
bolą. Daugelis Šios rūšies 
sporto stebėtojų galvoja, kad 
kvalifikacinių varžybų staig
menos pasikartos ir baigmi
nio rato varžybose Prancūzi
joje. 
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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 ui skelbimų 
turmj neatsako. Skelbimų kainos 
prisiunčiamos gavus praiymą. 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 
5780 Archer Ave. 

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

V. Krikščiūnas 

lėjes Vilniaus "Statybą" 86-74. 
Už "Atletą" Žaidė dauguma 
Kauno "Žalgirio" Žaidėjų. 
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DR. KEMNETH 4. YERKES 
DANTŲ GYDYTOJAS 
Pensininkams nuolaida 

2436 W. Lithuanian Plaza Court 
Chicago, Illinois 60629 

Tel. 925-8288 fl 
Valandos pagal susitariama 

Dr. Peter T. Brazio ofisą pereme 
DR. VUAY BAJAJ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybe vidaus ligos 
2434 VVest 7lst Street 

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

DR. K. 6. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarime 

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

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st Street 

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

Ot* 735-4477. *u 246-0067 artu 24C-6SI1 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVLJ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. EDMUNDAS VI2INAS 
Specialybė — 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. 

Valandos pagal susitarimą 

Ofs. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 
DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 VV. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm ir ketv 12—4 

o — ? antr 12 —e; penkt 10 —12. 1— o 
i i . 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ — AKIU LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Of iso tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVlClUS 

J O K Š A 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIUUS MIKAITJS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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, III. 
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 0. PETREIKK 
DANTŲ GYDYTOJA 
8104 S. Roberts Road 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURCIĮA 
Valandos pagal susitarimo 

Tel. REliance 5-1811 
DR. KALTE* J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas 
3925 VVest 59th Street 

Vai.: pirm . antr , ketv. ir penkt 
nuo 12-4 vai popiet ir 6-8 vai vak 

Treč ir JeSt uždaryta 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą — Pirm. 
antr., treč., ketv ir ieitad 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

Vai pagal susitarimą Uždaryta treč 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ave., Cicero 

Kasdien 1-3 vai ir 6-8 vai vak 
išskyrus treč Sešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIU IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 VV. 81st Street 

Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p 
Ofiso tel. RE 7-1168; rerid. 239-2919 

Dr. Juozo Meškausko ofisą pereme 

T. RAMA, MJ). 
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 SEIRUTIS 
INKSTŲ PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

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

Ofiso tel. 776-2«g0, m. 448-5545 

Ofiso tel. 434-2123, namų 448-6195 

DR. V. TUMAS0NIS 
CHIRURGAS 

2454 \»Mt 71«t Street 
Pirm., antr., ketv. ir penkt. 
valandos pagal susitarimą 

Ofs. tel. 586-3166; namu 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0IA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 VVest 63rd Street 
Vai pirm . antr ketv ir penkt 

2-o; šeštadieniais pagal susitarimą 

http://S19.no
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Kas tinka ligai, 

NETINKA SVEIKATAI 
Dar truputį daugiau nei mas. Priešingai, ar tam tikras 

prieš metus JAV ūkis atrodė valstybės iždo neriteklius pa-
beviltiškai įklimpęs į nuosmū- geidautinas ar nepageidauti-
kį; šiandien jis pergyvena aiš- nas, priklauso nuo konkrečių 
kų ir stiprų atkutimą. Tiesa, ekonominių aplinkybių. Kodėl 
anoji 1981-82 m. recesija buvo deficitas šiuo metu toks dide-
tokia gili, jog bendrasis JAV lis? Iš dalies dėl to, kad vals-
nacionalinis produktas (GNP) tybės iždą pratuštino 1981-82 
tik prieš kelis mėnesius pra- m. recesija: mokesčių įplaukos 

ZHAO VIZITAS IR DIPLOMATŲ 
KVARTALAI 

Teigiama, kad Komunistinės Kinijos min. pirmininko 
vizito metu neliečiami "karšti" klausimai 

BR. AUŠROTAS 

lenkė tą tašką, kurį buvo pa
siekęs jau 1981 m. pradžioj, 
Reaganui ką tik perėmus val
džią. Taigi ūkis, atgavęs dėl 
nuosmukio prarastas pozi
cijas, tik neseniai pradėjo rea
lia prasme plėstis. Vis dėlto 
dabartinis pakilimas — gana 
tvirtas, žymiai tvirtesnis negu 
daug kas prieš metus tikėjosi, 
ir JAV ekonomika kopia aukš
tyn į naujus zenitus. Tačiau 
horizonte, daugelio nuomone, 
vėl kaupiasi pavojingi debe
sys, kurie nežinia kada gali 
pratrūkti. Pezidentas ir jo 
patarėjai spaudžia nykščius, 
kad tai neįvyks prieš 1984 m. 
rinkimus. 

Bent šiuo metu, nėra abejo
nės, Reaganui sekasi. Nedar
bas mažėja, produkcija, inves-
tacija, asmeninės pajamos 
auga, o infliacija vis tiek lieka 
prislopinta. Laimingesnės ten
dencijų konjunktūros beveik 
neįmanoma įsivaizduoti. Tad 
ko dar baimintis? 

* 

• 

-
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Milžiniškų deficitų! — iš kar
to suskambės choru atsaky
mas. Numatoma, kad, jeigu 
nebus imamasi drastiškų prie
monių, kiekvienais iš ateinan
čių kelerių metų valstybinio 
biudžeto nepriteklius suksis 
apie 180-200 bil. dol. Bet kodėl 
tatai turėtų kelti rūpesčio? 

Pirmiausia meskime trum
pą žvilgsnį į deficitų baimės 
priežastis, kurios nelabai teiš
laiko kritiką. Dažnai pvz. tvir
tinama, jog didelis valstybės 
įsiskolinimas apsunkins atei
ties kartas: mūsų vaikai ir vai
kaičiai turės valstybei mokėti 
aukštesnius mokesčius tam, 
kad šioji pajėgtų savo sko
lininkams mokėti skolos pro
centus. Tačiau nereikia pa
miršti, jog dauguma tų 
skolininkų yra patys ameri
kiečiai (draudimo b-vės ir ki
tos didžiosios firmos), todėl 
valstybė, mokėdama skolos 
procentus, juos mokės dau
giausia savo pačios pilie
čiams. Kitaip tariant, defici
tai neužkrauna naštos visai 
tautai kaip tokiai, o tą naštą 
tik perkelia nuo vienų ameri
kiečių pečių kitiems. Be to, 
valstybė, skirtingai nuo pri
vačios šeimos, niekad neturės 
visų savo skolų apmokėti iš 
karto, nes ji visuomet gali jas 
perkelti ("roll over") kitiems 
skolininkams — ir taip be ga
lo. Privatus asmuo to negali 
daryti, nes jis šioje žemėje ne
gyvens "amžinai": joks pro
tingas skolininkas, pvz., 
neteiks ilgalaikių kreditų la
bai senyvo amžiaus žmo-

sumažėjo, o valstybės išlaidos 
socialinei globai padidėjo. Ir 
jeigu valstybė recesijos metu 
būtų mėginusi biudžetą suba
lansuoti, keldama mokesčius 
ar kirpdama išlaidas, ji būtų 
tą recesiją tik dar labiau pa
aštrinusi. Kai ūkis silpnas, 
deficitai yra netgi palaimingi, 
nes valstybė, išleisdama dau
giau nei paimdama, tuo būdu 
stimuliuoja gyventojų per
kamąją galią ir padeda jiems 
iš krizės išsikapstyti. (Jei prieš 
50 metų tai būtų žinojęs Lietu
vos finansų ministeris J. Tū
belis, gal ir mūsų kraštas ne
būtų taip skausmingai 
pergyvenęs ano meto pasauli
nę depresiją.) 

Kita vertus, kai ūkis prade
da atsigauti, deficitai savai
me mažėja, nes iš augančios 
produkcijos valstybė gauna 
daugiau mokestinių pajamų ir 
jai nebereikia išmokėti tiek so
cialinės pašalpos. Tai dėl ko 
net ir ūkiui stipriai atkun-
tant vis tiek Ugi 1988 m. pra-
naušaujami rekordiniai nepri
tekliai? Tam yra bent trys 
priežastys: pirma, Kongresas, 
klausydamas prezidento, įsta
tymo keliu 1981 m. gerokai pri
stabdė tiek asmens pajamų, 
tiek biznio mokesčių ligšiolinį 
kilimą; antra, ateityje žada
ma smarkiai padidinti apsi
ginklavimo išlaidas (nuo šian
dieninių 5 iki beveik 8% viso 
GNP 1988 m.) ir trečia, bent 
pusė visų numatytųjų deficitų 
yra "struktūrinė": tai tokios iš
laidos (pvz., Medicare ir So
čiai Security, federalinių tar
nautojų algos bei pensijos ir 
kt.), kurias (ne kaip, sakysim, 
bedarbių kompensaciją) rei
kia išmokėti, nepaisant kokia
me stovyje — gerame ar blo
game — bebūtų ūkis. 

Bet kaip tik tokios ekonomi
nės gerovės, į kurią dabar jau 
esame įžengę, laikotarpiu di
deli deficitai ir pradeda būti 
žalingi. Kodėl? Ogi dėl to, 
kad tuos nepriteklius reikia 
kaip nors padengti. Valstybė 
tai daro, skolindamasi lėšas iš 
privačių institucijų, kuriose 
yra sutelktos piliečių santau
pos. Bet leisdama į rinką sa
vuosius bonus ir taip prisivi
liodama tą privatinį kapitalą 
savajam deficitui padengti, 
valstybė tuo pačiu išstumia 
("crowds out") privačiųjų fir
mų bonus, reikalingus pasta
rųjų augimui finansuoti. Šioji 
konkurencija dėl ribotų kapi
talinių fondų tarp valstybinio 
ir privatinio sektoriaus savo 
ruožtu stumia aukštyn pro
centus (nes procentai tėra 

Beveik prieš 12 metų atnau
jinti JAV ir komunistinės Ki
nijos diplomatiniai, kultūri
niai ir prekybos santykiai 
nepasižymėjo nei perdėtu nuo
širdumu, nei abipusiu drau
giškumu. Per šį laikotarpį bu
vę stengiamasi vienas kitą per 
daug neerzinti. Mat, Taivano 
saloje įsikūrę Čiangaišeko na
cionalistai sulipdė tvirtą tau
tinę Kinijos respubliką. Ir pas
taroji yra lyg rakštis kom. 
Kinijos akyje. 

Jau keletą kartų Pekino val
dovai skatino savo brolius 
Taivane užmiršti ideologinius 
skirtumus ir grįžti po amžinu 
miegu užmigusio Maotsetun-
go sparnu. Tačiau nacionalis
tai neklauso barškuolės pasa
kėčių ir kol kas bevelija liktis 
kapitalistinės JAV "priespau
doje". 

liucijos", nustūmusios vos at
sigaunančią komunistinę ga
lybę gal dešimtmetį metų nuo 
žengiamo pažangos kelio. 

Ping kelionė Amerikoje bu
vo didžiulis pasisekimas. Jis, 
lyg mažas vaikas, džiaugėsi 
čia visomis jo nematytomis 
naujovėmis, o ypač JAV tech
niniais laimėjimais. Grįžęs į 
namus jis stengėsi bent dalį 
techniškų laimėjimų iš JAV 
gauti "už gražių akių parody-

bet JAV buvo kietas de-

eil iniam turistui, buvo 
parodyta daug amerikietiško 
nuoširdumo, ne dirbtinio, bet 
tikrai nuoširdaus, kai jis žiūri
nėjo Havajų turistines įžymy
bes. 

Šiek tiek atsikvėpęs ir pasilsė
jęs Zhao atvyko į istorinį JAV 
židinį VVilliamsburgą. Šiame 
gražiame Virginijos mieste 
Zhao taip pat patyrė daug 
nuoširdumo iš eilinių JAV gy
ventojų, kurie net nepažįsta 
komunizmo ir negalėtų įsi
vaizduoti, kad nuo Zhao vieno 
rankos mostelėjimo šimtai gamą , 

rybininkas ir tik pastaraisiais lėtų patekti, jeigu ne į kalėji-
metais, kai C. NVeinberger, Gy- mus, tai jau tikriausiai į per-

Ping ir Zhao 
v iešnagės J A V 

Prieš 5 metus, prezidento 
Jimmy Carter valdymo dieno
mis Ameriką lankė tada bu
vęs komunistinės Kinijos 
premjeras Ping. Tai labai že
mo ūgio, beveik "kiek paritus, 
tiek pastačius" žmogiūkštis. 
Tačiau šio kiniečio sugebėji
mai yra sutelkti ne jo kūne, 
bet prote. Jo smegenys pui
kiai išlavinti ir jis dar dabar 
"globoja" dabartinį min. pir
mininką Zhao, kad jis kur nors 
nepaslystų. Spaudoje skelbia
ma, kad Zhao esąs nuo vir
šaus net rV-tas savo svarbu
mu komunistas Kinijoje. 
Kalbant apie Ping, tenka pri
siminti, kad jis ilgus metus tu-

nybos sekretorius lankėsi Ki
nijoje, jis buvo įgaliotas šį tą 
Kinijai pažadėti. 

Ping yra buvęs didžiulis 
krepšinio sporto entuziastas. 
Prieš jam grįžtant į namus, jo 
garbei suruoštame koncerte 
Kennedy centre Washingtone, 
Ping buvo supažindintas su 
geriausiais JAV krepšinin
kais, kurie sutelkti "Globė 
Trotters" vienete. 

Ping atvykimas į JAV dali
nai išlygino kai kuriuos keb
lius klausimus, liečiančius pre
kybą ir santykius su Taivanu. 
Mat, Kinija ir JAV yra du mil
žinai, tik pirmasis tebestovi 
ant nestiprių, beveik molinių 
kojų. 

Zhao iškyla 
Jau nuo sausio 8 d. kom. Ki

nijos min. pirm. Zhao min
džioja JAV žemę. Pirmoje ei
lėje šiek tiek atsikvėpti dėl 
didžiulio laiko skirtumo, Zhao 
24 vai. praleido Havajuose. 

rėjo kalbėti, kai jo ir Mao nuo- Ten jam buvo uždėtas ant kak-
monės griežtai išsiskyrė dėl lo tradicinis* turistams skiria 
vadinamos "kultūrinės revo- mas vainikas. Ir jam, kaip ne-

auklėjimo stovyklas. Tačiau 
eiliniai piliečiai yra gana nai
vūs: jie ploja kiekvienam klou
nui, gerai atliekančiam savo 
rolę cirke... 

Tikima, kad š. m. sausio 10 
d. Zhao ir R. Reaganas nepa
lietė opių klausimų. Bus pasi
rašytos naujos sutartys dėl 
prekybinio bendradarbiavi
mo, kultūros ir mokslinių sai
tų išplėtimo. 

Kai tuo tarpu "viršūnėse" 
viskas yra gražiai nupoliruo
ta ir nudailinta, žvilgterėkime 
kaip gyvena užsieniečiai Peki
ne, Kinijos sostinėje. Šio gy
venimo realybę nupiešė žur
nal i s tas M. Browning, 
atstovaująs "Miami Herald" 
dienraštį Tol. Rytuose ir įsikū
ręs Kinijos sostinėje. Straips
nis išspausdintas sausio 8 d. 
"K" sekcijoje. 

Avys diplomatų 
kvartale 

Straipsnyje rašoma, jog 
nors jis yra matęs daug keistų 
normaliam žmogui sunkiai su
prantamų dalykų, bet jis buvo 

sukrėstas, kai grįždamas į na
mus, vos neužlipo ant avies ir 
kelių ožkų, gailiai bliaujančių, 
prieš susitikimą su mėsinin
ku. Šie visi gyvulėliai buvę pri
rišti prie rajoną puošiančių 
medžių. Po kiek laiko paaiškė
jo, kad kitą dieną pakistanie
čiai švęs savo tautinę šventę, 
kuri neįmanoma be avienos 
kąsnio. 

Aišku, kad kitą dieną šie vi
si gyvuliai buvę nuvežti į sker
dyklą. 

Žurnalistas M. Browning šį 
nuotykį papasakojo savo pa
žįstamam AP agentūros įstai
gos vedėjo pavaduotojui Phil 
Brown. Pastarasis jam atsa
kė, kad "avis matyti diploma
tiniame rajone, tai čia dar nie
ko nepaprasto. O jis matęs, 
kai gyva avis buvusi papiau-
ta vieno diplomato bute, ir jos 
vėdarai, iš V-to aukšto buvę 
numesti žemyn iš balkono ir 
vos nepataikė kažkuriam dip
lomatui į makaulę... 

Pekine reziduojančių diplo
matų butai yra sutelkti trijuo
se didžiuliuose namuose, ku
rie savo išvaizda primena 
karantino stotis. Mat, komu
nistinė Kinija stengiasi apsi
saugoti, kad vakarietiškoji 
dvasinė tarša nepaliestų gerai 
išauklėtų komunistų ir nepa
sklistų po plačią Kiniją. Vie
nas biznierius taip apibūdino 
vakariečius: "ar jūs su tuo su
tiksite ar ne, bet iš esmės 
imant, mes užsieniečiai ir esa
me toji tarša nuo kurios rau
donieji stengiasi apsisaugo-
ti» 

Šiuo metu Pekine yra trys 
pagrindinės diplomatams skir
tos gyvenvietės: Quijiaujan, 
Jianguomanwai ir Sanlitun. 

Dar prieš dvidešimt metų, 
prieš pastatant ir įruošiant 
šiuos diplomatinius ghetto ra
jonus, užsieniečiai gyveno pla
čiai pasklidę po visą Pekiną. 
Tačiau daugeliui komunistų 
pareigūnų nepatiko užsienio 
svečių gyvenimo būdas. Parti
jos šulai priėjo išvados, kad 
užsieniečiai morališkai užterš 
švarią komunistinę bendruo
menę. Todėl užsieniečiai da
bar gyvena, lyg už spygliuotų 
vielų, atskiruose rajonuose, 
kur jie neturi jokio sąlyčio su 
vietiniais žmonėmis. Šie rajo
nai dieną naktį yra saugoja
mi budrių sargybinių. Jie ne
įleidžia į rajoną įvažiuoti 
dviračių, ir jiem gerai pažįsta
mų, ten dirbančių kiniečių: at
vykėlis turi nulipti nuo dvira
čio ir, šalia jo eidamas, 
žygiuoti į jam paskirtą vietą! 

Nuomos 

vę statyti dar iš senų sovieti
nių statybai paruoštų planų. 
Ir kai M. Browning pasiteira
vo, kiek kainuotų didesnis bu
tas Jianguomanwai kvartale, 
tai jam pasiūlė kitą butą už 
1,000 dol. mėnesinės nuomos. 

Suprantama, kad amerikie
čiai ir vakariečiai diplomatai 
moka aukštas nuomas, tuo 
tarpu yra pakankamai gandų, 
kurie gana artimi tiesai, kad 
vargšai diplomatai iš vargin
gų Afrikos valstybėlių gyvena 
nemokėdami jokios nuomos. 
Pasakojama, kad tokių "nepa
žengusių kraštų" diplomatai 
klabena savo artimesnių kai
mynų duris, siūlydami par
duoti savo baldus. 

Yra ir tokių diplomatų, ku
rie kūrena ugnį voniose ir čia 
pat ant iešmų kepasi savo pie
tų davinį. Pasakojama ir apie 
žmogžudystes įvykdytas Sun-
litan kvartale, bet šie gandai 
negalima patvirtinti, nei pa
neigti. 

Buto dažytojai 
Kai teko butą perdažyti, tai 

tą darbą už 1,069.33 dol. atli
ko vietinė administracija. Ži
nia, tai astronomiška suma už 
vieno kambario, dviejų miega
mųjų ir virtuvės išdažymą. 

Bet didžiausias nemalonu
mas buvo stebėti, kai dvi mo
terys dažytojos atliko darbą, 
užsitęsusį net dvi savaites lai
ko. Šias dvi dažytojas lydėjo 
vienas prievaizda, kuris joms 
nieko nepadėjo. Ir buto savi
ninkai patys turėjo stumdyti 
baldus, nes dažytojos, pagal 
ten nusistovėjusią tvarką, n e 
gali nieko liesti, bet tik dažyti. 

Žinoma, kinietės nedažė. bet 
purkštė visą butą kreidos dul
kėmis. Galima įsivaizduoti, 
kaip butas atrodytų, jeigu bū
tų vartojami dažai, aiškina au
torius. 

Po to, kai visą butą apneša 
kreidos dulkėmis, tada dažy
tojos pradeda valyti tas vie
tas, kurioms dažų nereikėjo. 
Aišku, kad toks dažymas ne
labai ilgai laikosi ant sienų. 
Ir tai yra kitas būdas, kaip ki
niečiai išnaudoja užsienie
čius. 

Tikėtina, kad prezidentas R. 
Reaganas ir premjeras Zhao 
neturėjo laiko ir noro kalbėtis 
apie dažytojus ir kitus nuobo
džius dalykus. Tačiau pasta
rieji ir sudaro tikrojo Kinijos 
gyvenimo vaizdą. Ir jeigu dvi 
dažytojos dvi savaites su prie
vaizda užimti buto dažymu, 
tai tuo būdu ir išvengiamas 
nedarbas, nors algos tokiems 
specialistams tikrai negali bū
ti per aukštos. 

„Grandinėlės" jauniausieji šoka Clevelando Dievo Motinos parapijos Nuotr. VI. Bacevičiaus 

Diplomatų rajone gyvena ir 
turtingi, ir nepasiturintys už
sieniečiai. "Miami Herald" 
dienraščio dviejų miegamų bu
tas I-me aukšte kainuoja 500 
dol. mėnesiui. Šie pastatai bu-

Dav geliui žmonių niekas 
taip nėra netoleruotina, kaip 
tolerancija. 

G. Leopardi 

\m 
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gui, kadangi jo palikuonys kapitalo kaina, ir kuo dides-
negali būti priverčiami tą sko- nis pareikalavimas, tuo aukš-
lą padengti. Bet JAV valsty- tesnė kaina). O kadangi aukš-
bė, tikėkime, greitu laiku "ne- ti procentai slopina privačią 
mira": jos kreditingumas, kaip investaciją į gamybos priemo-
ir didžiųjų, iš kartos į kartą nes, tai, prislopinus privati-
išsilaikančių komercinių bend- nės investacijos plėtimąsi, il-
rovių (kurios visą laiką yra gainiui prislopinamas ir 

TEN GIMĖ, AUGO 
DR. JONAS BASANAVIČIUS 

J U O Z A S RUDZEVIČIUS 

braižytojų, oaleto mokyklas, kūrė pramonės įmones, tiek metų žmonės vyriausią baudžiavos kaltininką 
Tarp kitų šiuo metu ir Bartininkuose įsteigė gėle- Tyzenhauzą jau Tuzinauza vadino: „Kunigaikštis 
žies, aksomo, gelumbių fabrikus ir geležies vielų Tuzinauza gyvenęs Kaune. Baisiai nuvarginti 
dirbtuvę. žmonės galop sumišimą pakėlę prieš jį ir nuėję jo 

Tuo pačiu metu Bartininkų apylinkėse, kaip ir ieškoti, bet jau neradę — tik juodas šuo iš kambarių 
kitur šiaurinėje Sūduvoje, buvo masiškai įvedama išbėgęs, mat, Tuzinauza parmazonas buvęs", 
baudžiava. Taip iki šiol š. Sūduvoje apie 350 metų 1795 metais unijinei Lietuvos—Lenkijos valsty-
ilgiau kaip kitur Lietuvoje išlikusi laisvųjų ūki- bei sunykus. Sūduvos gyventojai pateko Prūsų 
ninku sala galutinai paskendo baudžiavos nedalioj, karalystės valdžion, kur jie vilko lažą bei ilgomis, 
Taip Jurgis Basanavičius, laisvųjų viensėdžių varginančiomis pastotėmis į Įsrutį, Gumbinę, Kara-

skoloje!) niekados neturėtų 
išsekti. 

O jeigu JAV valstybė imtų 
ir subankrutuotų? Bet ir tai 
nėra realus pavojus, kadangi 
visa JAV valstybinė skola tė
ra įsipareigojimas mokėti JAV 
doleriais: kiekvienas skolos 
lakštas tėra valstybės obliga 

bendros ūkinės gerovės kili
mas, tuo būdu parengiant dir
vą naujai recesijai. 

O jeigu valstybė, užuot 
trūkstamas lėšas skolinusi, 
imtų tiesiai spausdinti pini
gus, ji Ūkinio atkutimo sąly
gomis greitai iššauktų padidė
jusią infliaciją (nes ūkiui 

lamstas KIO mio.j«w __..,_,_ t , 
cija skolininkui išmokėti tam dirbant pilnu tempu, bet koks 

* ; '— i~ilr« n i m m anvvnrtrtip nnsrnuaėii-tikrą sumą tam tikru laiku 
JAV doleriais. Bet juk pati 
valstybė yra tų dolerių vers
mė: ji juos spausdina! Užtat 
JAV valstybė, skirtingai nuo 
privačios šeimos ar bendro-

pinigų apyvartoje pagausėji
mas kelia kainas), kuri anks
čiau ar vėliau taip pat prives
tų prie nuosmukio. 

Taigi, summa sumarum, 
deficitai yra reikalingi ūkiui 

vės savo pačios skolų atžvil- šlubuojant, bet pavojingi jam 
aiu'niekad negali bankrutuoti pradėjus klestėti. Iš to ir rū-

Senkevičių giminė buvusi sveika ir pastovaus metais sėkmingai V ^ g ^ ^ g ^ ^ ^ 
būdo. Jų ainiai Gulbiniškiuose tebegyvenę ir po 240 siu Ožkabalių kaimo ūkininku, liko baudžiauninku, 
metų. Basanavičiai, matyt, gyvenę pasiturinčiai, Laimės neturėjo nė su moterimis. Pirmosioms 
kad savo jaunesnįjį sūnų Juozapą, daktaro pro- dviems žmonoms iškeliavus sieron žemelėn, vedė 
senelio tėvą, galėjo tinkamai įkurdinti Ožkabalių i e v ą Kurtinaitytę. Iš visų trijų žmonų susilaukė 5 
kaime. Juozapas Basanavičius čia apsigyvenęs apie dukterų ir 3 sūnų, bet nė vienas jų nepaveldėjo tėvų 
20 metų po 1710 m. Ožkabalių apylinkėse siautusio šimtamargio ūkio - anksčiau ar vėliau visi bau-
maro ir čia tęsė mus dominančią Basanavičių džiauninkais išėjo praturtinti lėbaujančių ponų 
geneologinę šaką. išteklius. Jurgis Basanavi6us, nustojęs ūkio, gavęs 

Mirus pirmajai žmonai, vedė Oną Liūkiūte. Ukį žemės rėžius, ^ ^ ^ \ . h
n

& ^ ^ \ ^ % 
tevedė antrosios žmonos vyriausiam, 1742 m. gimu- niame kaime, baudžiavą ėjo iš Bartininkėlių ir 
^s^Tj^^^riT^enimo^ot^yje, Ožkabalių kaimų atimtų žemių jkurteme Bar-
£ S S ū ^ o j e ^ t a i ^ a f p ; kito ėjo dideli įvy- tininkų dvare. Nesidžiaugė baudžiauninkas Jurg» 
kiai nulėmė krašto ir žmonių gyvenimą ilgesniems Basanavičius, nesidžiaugė nė tota žmonės au ir 
E t a u ^ l S ^ Bartininkų fabrike pagamintais 

liaučių dvaro derlių vežė. Jų bendro likimo dali
ninkai, Tolminkiemio būrai, kaip K. Donelaičio 
„Metuose" skaitome, matyt, per ilgus metus prie 
baudžiavos buvo jau „pripratę" ir Seimo pamokymo 
tylėdami klausės: „O mes būrai vėl be jo (pono) 
negalime vargti". Ožkabaliečiai, ir gražiais žodžiais 
kalbėdami, būtų atsakę: Tad kuriam galui mums 
reikia to pono, kuris „būrišką nabagėlį stumdo šen 
ir ten nei kokį šunį nevertą". Be pono ir jo nešamo 
vargo mes vėl gerai, laimingai gyventume, kaip 
gyvenę. Jie ir prieš „Tuzinauza" buvo sumišimą pa
kėlę, tik tas parmazonas, matyt, pabūgęs — šunim 
pasivertęs — pabėgęs. Jie, nemėgę baudžiavinio 
darbo, ir gelumbių fabriką sudeginę. 

Sūduva vos 12 metų Prūsijos valdžioje atbuvusi, 
laikams. Išsigimusi unijinė Lietuvos—Lenkijos vals- geležiniais Bartininkų iaoriKe pagaminimo ^ - ~ — 
tybė jau artėjo į pražūtį, kai Lietuvoje, Edukacinei noragais ardami ponų žemes. Kaip galėjo atsileisti buvo nublokšta į Varšuvos kunigaikštystės (1807— 
komisijai vadovaujant, sužibo kultūrinio sukies- amžiais buvusių laisvų ūkininkų širdis, dabar dvaro 1815 m.) „globą", o Jurgis Basanavičius tebebū-
tėjimo prošvaistė plečiamomis pradžios mokyklo- pastumdėliais likus? damas Bartininkų dvaro baudžiauninku, skaity-

-*—— ** -J—~—;;««;« Vilniui* iau Nepuošė J. Basanavičius, nepuošė nė kiti bau- damas vargo dienas, mirė po 1807 metų. Iš jo ilgoko 

(kitas dalykas, jeigu ji būtų 
skolinga ne savo pačios tau
tai, o kitoms šalims). 

Bet tai nereiškia, — ir čia 
priartėjame antrąją medalio 
pusę —, kad kiekvienas fede
ralinis deficitas yra pateisina-

pestis šiuometinio klestėjimo 
ateitimi. 

Kaip šių faktų akivaizdoje 
prezidentui ir kongresui elg
tis? Galimybes pasvarstysime 
kitą sykį. 

m. dr. 

S ^ t a S S T S i t t l £ X X £ M J £ L d S a ^ S a a v ^ n , i i Į v a i k į B - O g t a * * 

Pramonės kūrimu rūpinęsis Lietuvos iždo ir žmonių sąmonę. Ir 140 metų nuo jos įvedime, pra-
E k o n S ^ v a l d ^ S T A Tyzenhauzas, organizavo slinkus ir 40 m. po jos panaikinimo praėjus Ožka-
^ S T ^ S ^ ^ ve^narijos . matininkų, balių žmonės ją dar sunkiais žodžiais minėjo. Po 

gyvenimo, didžiulio ūkio ir sunkaus baudžiavos triū
so nė pėdos savo žemės nepasiliko. Bet ateinan
čioms kartoms jis perdavė daug vertingesnį palikimą 
— jis perdavė buvusių laisvųjų „viensėdžių" idėją, 
kuri trečioje generacijoje, tėvo žodžiais atpasakota, 
jaunučio Jono Basanavičiaus sąmonėje pažadino 
susidomėjimą, norą pažinti savo protėvių, „liuosa-
noriai" kariuomenėje tarnavusių, garbingų žygių 
kelius... \us daugiau) 
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CLASSIFIED ADS 

Prel. Liudviko Mažonavičiaus 
lonis. vysk. A. Vaičius ir vysk. 

laidotuvėse Šiauliuose. 
J. Steponavičius. 

Sėdi: vysk. R. Krikščiūnas, vysk. L. Povi-

OK. LIETUVOJ MIRĖ A. A. PREL. 
LIUDVIKAS MAZONAVlClUS 

A. a. pre l . L. Mažonavičius 

Pereitų metų lapkričio 6 d. 
po ilgos ir sunkios ligos mirė 
Kauno arkivyskupijos ir Vil
kaviškio vyskupijos general
vikaras prel. Liudvikas Mažo
navičius. Po pamaldų Kaune 
su didelėmis iškilmėmis jo kū
nas buvo nuvežtas į Šiaulius ir 
palaidotas Šv. Petro ir Pau
liaus bažnyčios šventoriuje. 
Laidotuvėse dalyvavo beveik 
visi ok. Lietuvos vyskupai ir 
daug kunigų. 

Palaidotas jis Šiauliuose, 
nes ten buvo ilgametis, net 28 
metus, Šv. Petro ir Pauliaus 
parapijos klebonas, užsitarna 
vęs parapiečių didelę pegarbą. 
Jo rūpesčiu ir didelėmis pa

stangomis buvo atremontuota 
parapijos bažnyčia, kuri per 
paskutinį karą buvo bombų la
bai apgriauta.O okupacinės 
sąlygos neleido lengvai baž
nyčią atstatyti. Palengvino tik 
ta padėtis, kad ši bažnyčia bu
vo laikoma valstybiniu turtu 
ir praeities architektūriniu pa
minklu. Ir ji buvo pataisyta 
ne tiek pagal klebono norą ir 
parapiečių pageidavimus, bet 
kaip paminklas, kuris puošė 
Šiaulių miestą ir buvo laiko
mas istoriniu pastatu. 

Prel. L. Mažonavičius gimė 
1919 m. spalio 4 d. Veitų km., 
Lenkimų par.. Skuodo valsč., 
Kretingos apskr. Mokėsi Skuo
de ir paskui įstojo į Kauno 
kunigų seminariją. Jis studi
javo universitetinį kursą. 
Teologijos-Filosofijos fakulte
te. Kunigu įšventintas 1942 m. 
birželio 14 d. Pirmiausia buvo 
paskirtas vikaru į Veliuoną, 
istorinę vietą, kurios bažny
čia, sakoma, yra statyta Vy
tauto Didžiojo. Karo metu ir 
antroje bolševikų okupacijoje 
buvo įvairiose vietose, kol bu
vo paskirtas, kaip sumanus ir 
energingas kunigas, į Šiaulius. 
Ten ilgiausiai išbuvo. Vysk. L. 
Poviloniui po vysk. J. Labu-
ko-Matulaičio mirties per
ėmus administruoti Kauno ir 
Vilkaviškio vyskupijas, jis bu
vo paskirtas generalvikaru, 
vėliau pakeltas prelatu. 

1982 m. susirgo nepagydo

ma stipriausios formos atropi-
ja, kuri pamažu atima judėji
mo galimumus, kalbą ir 
išorinį pajutimą, nors protas 
lieka šviesus beveik iki mir
ties. Jis ir mirė dar vis rūpin
damasis savaisiais ir vysku
pijos ateitimi. Mat, jo brolis 
žuvo karo metu, palikdamas 
mažus vaikus, kuriais teko rū
pintis prelatui, kad jie galėtų 
eiti mokslus ir pasiruošti atei
čiai. 

Jo sesuo Liudvika Adom-
kavičienė su keturiais vaikais 
gyvena Amerikoje. Viena duk
tė — Rūta Svitūnienė gyvena 
Woodrige, 111., netoli Chica-
gos, kita duktė Joana Wil-
helm gyvena Marietta, Ga., du 
sūnūs Kalifornijoje. Jie padė
jo jam, kiek galėjo, bet ligos 
nugalėti tuo tarpu nėra medi
ciniškų priemonių. 

Nors apie velionį ateidavo 
žinių, priešingų jį pažinu
siems, bet reikia jį paminėti su 
pagarba, kad jis iki mirties 
sąmoningai žinojo savo pa
skutinę valandą ir laiške savo 
seseriai išsireiškė: "Mano liga 
sunki ir nepagydoma. Kiek 
Gerasis Dievas laikys, ne 
mums žinoti". Ir jį išlaikė iki 
lapkričio 6 d., kai liga nugalė-
io visas kūno pajėgas ir jį išve
dė amžinybėn. 

Paroda 
Sausio 21-22 dienomis Die

vo Motinos parapija rengia 
draudžiamosios spaudos pa
rodą didžiojoje parapijos salė
je. Eksponatai iš Broniaus 
Kviklio archyvo. Parodos ati
darymas šeštadienį, sausio 21 
d., 6:30 vai. vak. 

Klaipėdos krašto 
atvadavimo minėjimas 

rengiamas "Žalgirio" šaulių 
kuopos ir Karių veteranų 
"Ramovės", bus sausio 22 d. 
Lietuvių namuose. 

Vasario 16-ji 
Clevelande 

Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimo išvakarėse, 
vasario 11 d., Dievo Motinos 
parapija rengia Lietuvos lais
vės vigiliją Dievo Motinos 
šventovėje. Sekmadienį, vasa
rio 12 d. — vėliavų pakėlimas 
prie Laisvės paminklo prie 
Dievo Motinos šventovės. 
Iškilmingos pamaldos Šv. Jur
gio ir Dievo Motinos švento
vėse. Minėjimas Dievo Moti
nos parapijos auditorijoje. 

Pagrindinis kalbėtojas Val
das Adamkus. Taip pat yra 
pakviestas kongresmanas 
Eckert. Meninę programą at

liks sol. Anita Pakalniškytė. 
Minėjimą rengia Clevelan-

do Alto skyrius ir LB Cle-
velando apylinkė. 

Statyba eina 
pirmyn 

"Lietuvių sodybos" — 
vyresniojo amžjaus žmonėms 
pastato darbai varomi spar
čiai pirmyn. Nežiūrint šalčių 
ir nelabai palankių oro sąly
gų, jau išlieti pamatai ir vyk
domi mūrinimo darbai. Kartu 
su šiais darbais pratęsiamas 
naujas kelias ir pradėti pre
kybos centro darbai. 

Statyba numatoma užbaig
ti per 8-9 mėnesius. Pastatas 
kainuos 3.4 mil. dolerių. Pro
jektas finansuojamas Federa
linės valdžios. Bus 82 butai. 

Religinis koncertas 
Per Bernelių mišias Dievo 

Motinos šventovėje giedojo Ri

tos Cyvaitės-Kliorienės vado-, 
vaujamas parapijos choras. 
Choras paprastai gieda tik 
per didžiąsias šventes. Pap
rastais sekmadieniais gieda 
visi dalyviai. Bernelių mišių 
koncertas buvo pakartotas 
Trijų karalių sekmadienį, lie
tuvių pamaldose, kur trimi
tais grojo Ilona Kuprevičiūtė 
ir Danutė Miškinytė. 

V. R. 

KALĖDŲ EGLUTĖ 

Gruodžio 18 dienos ryte tuoj 
po pamaldų, įvyko Šv. Kazi
miero lituanistinės mokyklos 
Kalėdų eglutė, "Kalėdų var
pai". Joje dalyvavo visi moki
niai, šiais metais Kalėdų se
nelis atvyko programos 
pradžioje. Mokiniai senelį 
pasodino tarp žiūrovų. Prog
ramą trumpu eilėraščiu pra
dėjo vaikų darželis. Pašneke
sys deklamacija vyko tarp 
mokinio (Vyto Zorskos) ir eg
lutės (Kristinos Motiejūnai
tės). Staiga įžygiavo į sceną 
pirmo skyriaus muzikantai i 
(su būgneliais), kurie vėliau į į 
padeklamavo „Jėzuliui dova-IĮ 
nėlės". Pirmo skyriaus snai
gės pašoko labai gražų šokį. 
Helena Macevičiūtė deklama
vo "Kalėdų varpai". Kanklė
mis jai pritarė Auksė Bankai-
tytė. Kiti skyriai prisidėjo 
grupinėmis deklamacijomis. 
Programą užbaigė Kristina 
Kasulaitytė eilėraščiu "Kalė
dos Kristui". Choras jai pri
tarė liūliuodamas. Mokyklos 
choras, vadovaujamas muz. 
Juliaus Kazėno, sugiedojo 
kelias kalėdines giesmes. 
Programai pasibaigus visi 
nusekė Kalėdų senelį į apati
nę' salę. Mokiniai apstoję 
Kalėdų senelį laukė dovanų, 
kurias jis jiems atvežė. Mūsų 
programos koordinatorė buvo 
M. Nasvytienė. Choro vedė
jas muz. Julius Kazėnas. 
Akompanavo D. Kašubaitė 
pianinu, R. Biliūnas akor
deonu. Ačiū mokiniams už 
gražius pasirodymus, o moky
tojams už gražų mūsų visų 
paruošimą. 

Ina Šilgalytė 
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HOUSEKEEPER 
Full time-Part time. Excell. employ-
ment plan package. Excell. working 
cond's. Hrs. flencible. See Davė Kirby. 

BRENTWOOD NURSING CENTER 
5400 W. 87th St., Burbank, 1U. 

S B A L B S T A T B 

ATDARI AP2IOR£JIMin 
SEKMAD. NUO 1 IKI 4 VAL. 

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

5055 S. Knox. 
8637 S. Rutherf ord. 

Naujas 3-jų butų. 
Naujas "bi-level". 

F A S H I O N 

K I L I 
Lietuviu, prekyba 

3304 W. 63 St. — TteL 778-9064 

C A R P E T S 

M A I 
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COSM OS PARCELS EXPRES5 
3501 W. m CC Cbicaco, U. 

•IUNHNIAI I LIETUVA 
Tai.-.925-2737 

Vytautas Valantloac 

<«-var 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

MEDAS, 4000 Archer Avanue 
Cfeieago, n. —*2 Tat. 027.5990 

TIK $28,900 
4 miegami. Moderni virtuvė ir vonia. 
Pilnas rūsys. 2 maS. garažas. Tik 1,500 
dol. įmokėti, turinčiam gerą kreditą, 
ir mokėtis $295 dol. į mėn. Gražus na
mas. No. 095. Skambinkit dabar. 

AR NORITE PARDUOTI? 
Savo namą gaiite parduoti, tik pa

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

O'BRIEN FAMILY REALTY 
TEL — 434-7100 

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PKE. — 
GERIAUSIA VIETA LIETUVIAMS. 

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

3-jų 
gus. 

butų mūrinis. Garažas. Nebran-

oooooooooooocooooooooooooo 

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

Apdraustas perkraus tymas 
Įvairių atstumų 

TOL 376-1882 arba, 376-5996 
<>o<>o<><>c^o<>c<>oo<>oo<x>o<>o<><><>oo• 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūsių grindis. 
B U B N Y S 

TeL — RE 7-5168 

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

Tel. — WA 5-8063 

Didelis gražiai įrengtas bungalo. Pui
ku didelei seimai. 

sLMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

2951 W. 63rd Street 
Tel. 436-7878 

PROGA INVESTAVIMUI 

VV'est Lawn apylinkėje 18 butų 
"Hip roof' - stogas, alumin. rinos. 4 
butai po vieną miegamą, 14 butų po 
2 mieg. Apie pajamas ir išlaidas 
kreiptis pas 

CENTURY 21 — CAHILL BROS. 
4100 W. 63rd Street 

TeL — 585-0100 

iiiimiiiiiimiimimiiiiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiii 
BUTU NUOMAVIMAS 
Draudimu — Valdymą*» 

Namų pirkimai — Pardavimą 

INCOME TAX 
Notariataa — Vertimai 

BELL REALTY 
J . B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Are. — 778-223S 
•IIIIIIIIIIIIUMUpUlUUUlt 

RUMUNAI APMOKA 

U2SIENIO SKOLĄ 

Rumunija, kuri prieš dvejus 
metus nepajėgė apmokėti sa
vo skolų, yra dabar nutarusi 
per dvejus metus apmokėti 
Vakarų valstybėms 10 mili
jardu dolerių skolos. "Mes mė
ginsime šią problemą savaip 
išrišti *, kalbama Bukarešte, 
"be brangių paskolų pagal
bos". Svarbiausias taupymo 
būdas, kuris dabar pritaiko
mas Rumunijoje, yra importo 
mažinimas ir eksporto ska
tinimas. Dar, be to. kiekvie-

las yra 1985 m. apmokėti ket
virtadalį iš tų 10 milijardų 
skolos ir apie 1987-88 m. visai 
nuo tos skolos atsikratyti. Dėl
to be šviesos ir šalčio rumunai 
turi susilaikyti dar ir nuo kitu 
"gėrybių". Nors Rumunija yra 
viena iš derlingiausių Europos 
žemės ūkio šalių, tačiau krau
tuvėse dabar trūksta mėsos ir 
jos produktų, o cukrus ir sūris 
yra racionalizuotas. Mėsa, vai
siai ir kiti žemės ūkio produk
tai yra eksportuojami į užsie
nį, kad gautų tvirtos valiutos. 
Pagal užsienio prekybos 
ministerijos apyskaitą Rumu
nija pusę savo prekybos veda 
su CAMECON - Rytų Euro-

nas rumunas yra gavęs savo pos šalimis, 27% su trečiojo pa-
prezidentto Ceaucescu, kurio 
žodis yra įstatymas, paragini
mą perpus sumažinti elektros 
energijos vartojimą. Dėl to 
krautuvės, viešbučiai ir įstai
gos dienos metu lieka neaD-
šviestos, tamsios ir neapšildo
mos, šaltos. 

Daugiausia dėl to potvarkio 
nukenčia eilinis rumunas, bet 
Šis potvarkis turi pasisekimo. 
Pagal valstybės planavimo 
komiteto Bukarešte tvirtini
mą. skoio9 apmokėjimas už
sieniui vyksta sėkmingai, nes 
prekybos saldo 1981 m. siekė 
300 milijonų dolerių. 1982 m. 
— 1,6 milijardo dolerių ir 1983 

šaulio šalimis ir likusią dalį su 
Vakarais. Ji eksportuoja 
cheminius produktus, maši
nas, vaisius, baldus, batus ir 
vyną. r 

LIGONIO KAMBARIO 
ĮRENGIMAI 

Ligoninės lovos. Vežiojamo* kėdes. 
Deguonio terapijos įrengimai. Pagal
biniai reikmenys vonios kamb Porta
tyvūs tualetai. 

Virš 999 ligoninės daiktų 
pirktis ar išsinuomoti 

Medicare patvirtinti isnuomavimui. 
Pristatymas į namus — visame mies
te. ( *•• 
24 vai. tel. (312) 771-2000 
AAMED MEDICAL 
AAMED GENIE -

iiniiiiiiniitiiiiiitttmiimiiiniinmiiitiin 
ADVOKATŲ DRAUGIJA 

V. BYLAITIS ir 
V. B R I Z G Y S 

6608 So. Kedzie Avenue 
Chicaf o, Dl. 60629, TeL 778-8000 
Darbe valandos: 

Nuo 9 T. ryto iki 5 vai. popiet 
Šeštadieniais pagal susitarimą. 

tiiiiiiiiiiiiiiiiraiiuiiiiiiiiiHiiiuiiiiiiiiiiiit 

XK>OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO<KXX 

MASTER PLUMBING 

J.&J. PHARMACY 
2557 W. Lithuanian Plaza Court 

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

Nemokamai supakuojame dovanas. 
Pristatymas nemokamai 

David Bialka, R.PH. 

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

INCOME TAX SERVICE 
NOTARY PUBLIC 

4 » f S. Maplewood. tai. 254-7450 
Taip pat daromi Vertimai, Giminių 
iškvietimai, pildomi Pilietybės Pra
šymai ir kitokie blankai. 
oooooooooooooooooooooooooo 
oooooooooooooooooooooooooo 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Starao ir Oro Vėsintuvai 
PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

M I G L I N A S T V 
2S46 W. 69 St, teL 776-1486 
x>ooooooooooooooooooooooooc 

D Ė M E S I O 

Šv. Kazimiero sukaktuvi
nius metus geriausiai įpras
min s 

Šv. Kazimiero himnas 
Marijai 

I lietuvių kalba vertė 
A. TYRUOLIS 

Stasys Santvaras 

Buvimo pėdsakai 
Aštuntoji lyrikos knyga. 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vo«io« kabinetai. Keramiko* plyte
lė* Karato vandeni tankai. Flood 
ooatrol. Utsikimie vamzdžiai iivalo-
ami aMrtra Palikit* pavardę ir ttlafo 
aą — lietuviškai 

— TU. 
>ooooooooooooooooooooooooo<. 

Leidinį sudaro keturi atskiri iniiimiiiitmiiiiiiiiiimutiiniiniHiiliii. 
skyriai: Dainų ir sapnu atspin- „ A J Į S Į APSITVARKYMf 

septyni miestai. Rubaja-
Ruostatės ką perstatyti, pakeisti, at-

kieti viršeliai. Išleido 
m. "šaldo""yra~ tolygui" praeitų draugijos leidykla 1983 
metų saldo. Pagal planavimo 8U persiuntimu 9 dol. 
komisijos vicedirektoriaus Pet- "nus siųsti Draugo adresu, 
re Chri8tescu pareiškimą, tiks-

džiai, septyni miestai, Rubaja-
tai, žmogus ir dūktai. 168 p*l • ̂ . ^ Gafa2ą Viduje „ „ touko 

Vilt ies „ „ j , , Rapinatės? Visuomet Cia Jums 
Kaina su patyrimu, už prieinamą kainą, pa-

Užsaky- dės. skambinant po 6-os vai. vakaro 
Tetef. — 476-3950 

iiiiiiiiiiniiiiiiiiininiiiiiiiiiiiiiinimiHii 

M * * * 

1 

32 psl.. Kaina su persiuntimu 
$1.50 

Gaunama "DRAUGE". 

nuo ugnie* ir automobilio 
10 — 20 — 30% pigiau mokėsite už 

F R A N K Z A P O L I S 
TOL GA 4-8664 

Wifh Liberty & Justice 
Amerikiečių premijuota PAU

LIAUS LEONO knyga, kurio
je atvirai ir drąsiai nagrinėja 
tio krašto negeroves bei pavo
jos ir tiesia kelius i saugų 
gerbuvj 

Mutual Fedeial 
Savinas andLoanP 

2212 WE8T CERMAK R0AD CHICAGO, ILL 60606 
Peter Kazaftatiskas, Prts. Tel.: 847-7747 

MM.fMa.m.v-4 tw.a-* tat. *>i 
SERVING CHICAGOLAND SINCE 1965 J 

Perskaitę "Draugą" duokite 
kitiems pasiskaityti. 

Kaina kietais 
minkštais -

Knyga gaunama 

•Irtehais S6JM, 

ir Draugp 

Į S I G Y K I T E D A B A R 

f? 
MARIJA AUKSTAITS 

"ANT MARIŲ KRAŠTO", 
pagrindinė mintis: meilė, auka, tragedija ir kova, 

herojiškumas ir humaniškumas, Lietuvos istorinis 
duelis, plačių pažiūrų. 

Knyga turi 408 pusi., kaina su persiuntimu 10.95 dol. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, HW5 W. 6Srd Street 
Chicago, Itt. 60629 

Illinois gyv. dar prideda 60 et. valstijos mokesčio. 



LIETUVIAI FLORIDOJE 
MIAMI, FLA. 

PERRINKTA 
KLUBO VALDYBA 

Kaip kiekvieneriai8 metais, 
taip pat šiemet gruodžio mėn. 
buvo vykdomi klubo valdybos 
ir direktorių tarybos rinkimai. 
Sutinkant dar vienerius me
tus vadovauti, be opozijos bu
vo perrinkti klubo valdybos 
pirmininkė Sofija Seputienė, 
vicepirmininkė Elena Pauliu-
konienė, iždininkas Pijus La
pinskas, finansų sekretorius 
Petras Šilas, sekretoriui Pet
rui Griškeliui pasitraukus, į jo' 
vietą išrinkta Kunigunda Ko-
datienė. 

Klubo direktorių taryboj 
antriesiems metams pabaigti 
pasiliko pirmininkas Paulius 
Leonas, Valentinas Sala-
džius, Jonas Vaičekauskas ir 
Juozas Gruzdąs, r aujam 
dvejų metų terminui išrinkti 
Ipolitas Jokšas, Zigmas 
Ramanauskas, Helen Sabai ir 
Ona šilienė, vieton pasitrau
kusio Petro Skikūno. 

Sausio 10 d. metiniame klu
bo narių susirinkime valdyba 
ir naujai išrinktieji direktoriai 
davė priesaiką. 

Klubo pirmininkė S. Sepu
tienė pranešė apie praeitais 
metais atliktus darbus, iš ku
rių paminėtinas virtuvės nau
jos krosnies įsigijimas, langų 

Mūsų Kolonijos 
Dayton, Ohio 

ir stogo sutaisymas ir vargus 
su virėjais. Pietų paruošimo 
našta tenka vicepirmininkei 
EI. Pauli ukonienei ir jos dėka 
visi atsilankę kiekvieną sek
madienį gauna pakankamai 
pietų. Finansinė klubo būklė 
irgi yra nebloga, bet galutinis 
1983 m. balansas bus suves
tas sausio mėn. 

Pagelbinis klubo vienetas — 
Moterų socialinis klubas ilgai 
ir gražiai veikė vadovau
jamas Helen Sabai, dabar, jai 
atsisakius iš pirmininkės 
pareigų, išsirinko naują val
dybą iš pirmininkės Gundos 
Kodatienės, vicepirmininkės 
Jul. Antanaitienės, sekretorės 
Onos Griškelienės ir iždinin
kės Marie Miščikienės. 

VASARIO 16 
MINĖJIMAS 

Miami Lietuvių klubas Lie
tuvos nepriklausomybės ats
tatymo minėjimą ruošia savo 
patalpose, vasario 12 d., sek
madienį, 3 vai. p.p. Šv. Mišios 

' ta proga bus atnašaujamos 
Šv. Petro ir Pauliaus bažny
čioj 1:30 vai. p.p. t.y. pusę vai. 
anksčiau kaip kitais sekma
dieniais. Paskaitą skaitys žur-

j nalistas Vytautas Semoška iš 
Miami, Fla. Meninę dalį at
liks solistas Vacys Verikaitis 
iš Toronto, Kanados. Jam 
akompanuos žinoma pianistė 
Dalė Sakaitė iš New Yorko. 

Visi rytinio Atlanto pakraš
čio lietuviai kviečiami gausiai 
dalyvauti, nes čia išgirsite ne 
tik labai gerą programą, atlie
kamą žymių meno pajėgų, bet 
dar gausite ir gerus pietus. 

Būtų gražus gestas, kad į 
didesnius minėjimus atvyktų 
daugiau dalyvių į Miami apy
linkę iš Pampano Beach ir Ju-
no Beach apylinkių, o vėliau į 
jų ruošiamus minėjimus turė
tų nuvykti daugiau iš Miami 
apylinkės. 

PLATESNIS 
SV. KAZIMIERO 

MINĖJIMAS 

Ruošiantis galimai plačiau 
paminėti visai lietuvių tautai 
reikšmingas sukaktis, visų 
Miami apylinkėj veikiančių or
ganizacijų atstovai sutarė 
kreiptis į Miami katalikų ar
kivyskupijos arkivyskupą J. 
McCarthy, prašydami, kad jis 
kovo 4 d. Sv. Kazimiero 500 
metų mirties sukakties proga 
atlaikytų Šv. Mišias lietu
viams ir visiem "diecezijos 
katalikams. Iš jo diecezijos 
raštinės gautas raštu atsaky
mas, kad arkivyskupas J. 
McCarthy maloniai sutinka 
atnašauti Šv. Mišias šv. Kazi
miero, Lietuvos globėjo, 500 m. 
mirties sukakties proga Svč. 
Marijos katedroje, (7525 N.W. 
2nd Ave., Miami, Fla.) š.m. ko
vo 3 d., šeštadienį, 11 vai. 
priešpiet. (Pažymėtina — ko
vo 3 d., nes kovo 4 d. arkivys
kupas turi išvykti kitur). Dėl 
tolimesnės programos bus ra
šoma vėliau, bet dabar vi
siems Floridos rytinio pakraš
čio lietuviams tenka ruošti 
kovo 3 d. 11 vai. vykti į Švč. 
Marijos katedrą, nes čia labai 
svarbus kuo gausesnis lietu
vių ne tik religinis, bet tauti
nis pasirodymas! 

J. G 

PASKENDUSIO 
LAIVO GRIAUČIAI 

Tarp Friese Buitenpost ir 
Gerkekloster (Gerkė vienuoly
no), Olandijoje, aptikti seno 
laivo iš 1220 metų griaučiai. 
Tų griaučių senumą nustatė 
prof. dr. W. G. Mock iŠ Gro-
ningeno valstybės universite
to. Kilmė to ąžuolinio laivo 
dar nenustatyta, nes jis dar 
neatkastas. 1984 metų pra
džioje tikimasi tą laivą atkas
ti. Radinys domina, nes jis liu-

/ AUKOS 
Praeitais metais buvo pra

vestas vajus sutelkti lėšų Bal-
fo ir Religinės šalpos tiks
lams. Daytono ir apylinkių 
lietuviai ir draugai gausiai pa
rėmė aukomis. Jūsų ir visų ge
radarių aukomis Balfas ir Re
liginė šalpa sušelpė kelis 
ŠiMtus vargstančių seselių ir 
paliegusių kunigų, daugelį 
bažnyčių ir Sibire iškankintų 
brolių ir seserų. Aukų surink
ta Baltui 596.80 ir Religinei 
šalpai 643.43. Visi surinkti pi
nigai yra pasiųsti į centrus. 
Aukotojams kenčiančių brolių 
ir seserų vardu nuoširdus ačiū. 
IŠKILMINGAI MINĖSIME 

VASARIO 16-JĄ 
Lietuvių kultūrinis komite

tas, kuriam vadovauja Elinor 
Sluzas, Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymo sukakties iš
kilmingą minėjimą Daytone 
rengia vasario 19 dieną. Pro
grama numatyta: sekmadienį, 
t. y. vasario 19 dieną, bus at
laikytos iškilmingos šv. Mi
šios 11 vai., per kurias giedos 
Clevelando skautų vienetas 
"Budėk". Pamaldoms pasibai
gus persikelsime į bažnyčios 
salę, kur bus trumpas susipa
žinimas su svečiais prie kavu
tės. Šventės minėjimas para
pijos svetainėje prasidės 1:30 
vai. Pagrindinis kalbėtojas 
bus jauna lietuvaitė Marija 
Smilgaitė iš Chicagos. 

Po to bus meninė dalis, ku
rią atliks skautų vokalinis vie
netas "Budėk", vadovauja
mas Alg. Bielskaus. 

Programa numatyta labai 
'įvairi ir įdomi. Pirmą kartą 

Daytone turės progos išgirsti 
jaunas jėgas. Daytono jaunie
ji vyčiai irgi galvoja dalyvau
ti meninėje programoje. 

Į minėjimą įėjimas nemoka
mas. Įeinant ir per programą 
bus priimamos aukos Lietu
vos laisvinimo reikalams. 
Kiekvienas aukotojas galės 
laisvai pasirinkti, kuriam 
veiksniui skiria savo auką. 

Daytono ir apylinkių lietu
viai ir lietuvių draugai kvie
čiami gausiai dalyvauti. Savo 
dalyvavimu mes parodysime, 
kad vertiname mūsų jaunų 
menininkų pasirodymus ir pa
stangas. Tą dieną prašome lai
kyti atvirą Tautos šventės mi-
nėj imui D a y t o n e . . Ik i 
malonaus pasimatymo minė-
iime- /. c. 

Pranešame kolegoms ir pažįstamiems, kad Hartford, 
Connecticut, 1984 m. sausio 18 d. mirė mūsų mylimas vyras, 
tėvas ir senelis, Lietuvos miškininkas 

A. t A. 
HENRIKAS DAPKUS 

, • _ . • 

Pasiliko nuliūdę žmona Jadvyga, duktė Gražina ir žentas 
Vytautas Pileikai, anūkai Vytas ir Rimas, Chicagoje sūnus 
Algirdas, marti Regina, anūkai Aušra, Kęstutis ir Andrius. 

Laidojamas šeštadienį, sausio 21 d. Hartford, Connecti
cut. 

Nuliūdusi ŠEIMA 

K\ A. 
DOMAS ŽUKAUSKAS 

Gyveno Chicago, Illinois, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirt sausio 17 d., 1984 m., sulaukęs 72 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 33 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sesuo Bronė Cikotienė su šeima, 

ir mirusios sesers a. a. Sofijos Ramauskienes Seimą bei kiti gimi
nės Amerikoje ir Lietuvoje. 

Priklausė šaulių sąjungai. 
Kūnas bus pašarvotas penktadieni nuo 4 iki 9 vai. vak. D. Gai

das ir G. Daimid koplyčioje, 4330 S. Califomia Avenue. 
Laidotuvės įvyks Šeštadieni, sausio 21 d. 15 koplyčios 9 vai. 

ryto bus atlydėtas į švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažny<Są, kurioje |vyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 

Laidotuvės privačios. 
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti Šiose laidotuvėse. 
reuttadus SESUO 

Laidotuvių direkt. O. Gaidas ir G. Daimid. Tel. 523-0440. 

Mielam klubo nartui 
A . f A. DOMUI ŽUKAUSKUI mirus, 
visiems artimiesiems ir jo draugams gilaus 
liūdesio valandoje nuoširdžią užuojautą 

• va • 

reiškia 
Cicero Lietuvių Medžiotojų- žuvauto jų Klubas 

LIETUVOS SEMfiLAPIS 
ALGDtDAS GUSTAfnS. 

Išlaido Lietuvos šauliu 
gija. Užsakymas 

M T . Vi 
$12.00, 

• r 

dija, kad senąja Lauverso jūra 
buvo laivų plaukiojama kur 
dabar sausuma. Šie griaučiai 
rasti žemyno sausumoje, kur 
prieš šimtmečius turėjo būti 
kanalas. Kiek žinoma, tai bus 
seniausias šioje apylinkėje ra
dinys, kuris rodo, kad Lauver
so jūra prie Frieslando ir 
Groningeno buvo tinkama 
navigacijai, šis radinys laiko
mas "unikaliu" ir istorinės 
reikšmės. Apskaičiuota, kad jo 
ilgis yra 20 metrų. T 

asiankslranai 
istorijos Drau-

Mirties sukaktis 

Mūsų Mamytė A. t A. MARIJA PEnUUSAITIENS 
atidavė savo sielą Viešpačiui prieš 20 metų ir Tėvelis 
A t A. LIUDVIKAS keturiais metais vėliau. Abu ilsisi 
amžinajame atilsyje Kanados gražiame Anapilyje. 

Praslinko skausmingos paskutinės Jūsų dienos, o 
dar taip norėjote būti su mumis kartu, džiaugtis naujuo
ju prieaugliu. Tyliai kentėjote, bet gyvenimo vilties nie
kada nepraradote. Skaudu buvo ir mums matant Jus 
kenčiančius. Nesidaliname daugiau žemiško gyvenimo 
džiaugsmais ir vargais su brangiais Tėveliais, bet maldo
se ir šv. Mišių aukose visuomet esame su Jumis. 

Nuliūdę: sūnūs ir dukros su šeimomis. 

A. + A. 
Dr. KAZIUI MARTINKUI mirus, 

skausmo prislėgtus tėvus Stasę ir Klemen
są ir seserį Kristute nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu Liūdime, . 

Cook County School of Nursing Bendradarbiai: 
PETROŠIAI RAMANAUSKAI 
RAUDŽIAI ČERNIAUSKAI 

Mylimai žmonai 

A. f A. 
Frances Šeporaitytei-Kaslienei 

mirus, gilią užuojautą reiškiame jos vyrui prof. 
dr. BRONIUI KASLUI ir ARTIMIESIEMS, kar
tu liūdime. 

Lietuvių Krikščionių Demokratų Sąjungos 
Centro Komitetas 

DRAUGAS, penktadienis, 1984 m, sausio mėn. 20 d. 

P A D 
A. f A. 

BRONIUS PALIULIS 
Mirė 1983 m. gruodžio 22 d. ir buvo palaidotas gruodžio 24 d. 

Sv. Kajimiero lietuvių kapinėse Chicagoje. 
Nuoširdi pa<?5ka giminėms, draugams ir pažįstamiems už at

silankymą ir suteikimą paskutinį patarnavimą koplyčioje ir pa
lydėjusiems į amžino poilsio vietą. 

Dėkojame už sv. Mišių aukas, gėles ir pareikštas užuojautas 
per spaudą, la:šKais ir žodžiu. 

Nuoširdžiai dėkojame šv. Kryžiaus parapijos kunigams už ge
dulingas šv. Mišias bažnyčioje ir apeigas kapinėse. 

Dėkojame karsto nešėjams. 
Dėkojame laidotuvių direktoriams D. Gaidui ir G. Daimid. 

Liūdinti: Žmona MARIJA ir duktė BIRUTE su SEIMĄ 

Mylimam tėveliui 
A. f A. JONUI VALAIČIUI mirus, 

dr. Jonui Valaičiui ir jo šeimai siunčia
me nuoširdžiausią užuojauta. 

JANINA IR JONAS ŠALNAI 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ niRLKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. Califomia Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3 «852 

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

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

dukrą DANUTĘ ARLAUSKIENĘ su vyru, anūkus, 
proanūkus ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučia
me ir kartu liūdime. 

MARIJA, LEOPOLDAS, VIRGINIJA, 
VYTAUTAS KUPCIKEVIČIAI ir 
ŠEIMOS 

STEPONAS C. LACK ir SONOS 
LACKAVVICZ 

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

Tel. — 974-4410 

Brangiam draugui 

A. f A. 
Dr. ALGIMANTUI KURGONUI 
mirus, jo žmonai FLORAI reiškiu gilią užuo
jautą fr skaudžiai liūdžiu. 

SOFIJA ALIENĖ 

JURGIS MATULAITIS 
SUiyiTU 

"Biografinė apyfcraiia, pirmoji tokio* apimties... Autorius 
skaitytojam! t^Ęįimm, nes jis SSTO raita* pririša skaitytoją, 
•erčia mąstyti, gyvai ir vaisdiiai charakterbuoja asmenis... 

šioje knygoje autorius susikaupia ties Tiesu asmeniu — ark. 
Jurgiu *fatula«tn Ir j | ryškina |rykia», pokalbiais, dienraščių ir 
IsJiku ištraukomis, tarusiu mokiniu ir bendndarbių liudijimas)" 
— Valdemaras Cukurss. 

Išleido ir spaudi Nsk. M. Pr. Seserys. 370 pusi, 1977 m. 
su pentsattiSBa $7.41 Uimakymus siųsti: 

DBUUOABV S J U W . «»rd ftt. 
| Skaitykite ir platinkite dienraštį "Draugą". 

: « • » • 'fV-^.4?--- • * i f ~»> 



DKALUAS, penktadienis. 1»M m. sausio men. 2v d. x vasario i« a. mmejuna*. 
rengiamas Jaunimo centro val
dybos, bus vasario 16 d. ketvir
tadienį, 7 vai. vak. Jaunimo 
centro kavinėje. Vyriausia skau
tininke Danutė Eidukienė yra 
pakviesta sudaryti ir pravesti 

X Pedagoginis Lituanistikos 
institutas toliau tęs suaugu-

| šiems kursus. Antrą semestrą 
bus dėstomi šie kursai: kun. J. 
Yaišnio kalbos kultūra, D. By-
laitionės ir M. Smilgaitės lietu- i minėjimo programą 
vių dramos is'orija ir A. Žygo 
tautosaka — šeimyniniai papro-

x "Draugo" premi juotino ro-1 č i a i Kviečiami nauji studentai 
pasinaudoti proga pagilinti savo 
žinias. Paskaitos prasidės sau
sio 28 d. 

Ramunė Račkauskienė, 

mano jury komisija turės posėdi 
sekmadienį, sausio 22 d., Cleve-
lande, Ohio. Komisiją sudaro 
Balys Gaidžiūnas. dr. Jolita Ka
valiūnaitė, Vacys Račiūnas. Da- \ P L B gyietimo ir tautinio auklė-
!ia Staniškienė ir Juozas Stem- Į j i m o komisijos narė, yra įsteigto 
pužis. Po pietų paskambins I P L B s^etimo priemonių telkimo 
'Draugo- redakcijai ir praneš. | c e n t r 0 direktorė. Ramunė Rač-
kas laimėjo šiemetin; romano : '<auskienė renka įvairiose laisvo-
konkursą. ; j 0 pasaulio lietuviškose mokyk-

x Kazimierinės operos "Du\ l o s e naudojamą mokymo me-

x Dali. Jurgis Daugvila, mi
nint šv. Kazimiero metus, pa
darė labai gražų, meniską ko
plytstulpį su šv. Kazimieru. 
Koplytstulpis apie 7 pėdų aukš
tumo su Aušros Vartų pa
veikslu. 

x Dr. J. Jurgilas, Rancho 
Santa Fe, CaL, pratęsdamas pre
numeratą pridėjo ir 20 dol. au
ką. Dr. J. Jurgilą skelbiame 
garbės prenumeratorium, o už 
paramą dienraščiui tariame la
bai ačiū. 

Magnus" papildomam chorui | džiagą — priemones. Si medžia-
Chicagoie dar registruojami vi-! &• b u s sukataloguota ir prieina-
sų balsų choristai. Norintieji;ma v i s o m s lietuviškoms mo-
dainuoti ir tuo pačiu dalyvauti Į tykioms, 
tos operos premjeroje š. m. rug
sėjo 1 ir 2 d. Toronte. Kanado
je, prašomi paskambinti šiais i v o s kariuomenėje veiklą, dipl. Į ' C . ^ Z I J Ą M « 

nskas ^ P r Q n n ftl J L Z 2i* tL C h w W » o antroji ų pačių 
pratęsimui už 1964 metus su 25 

x Majoro Jono Tapulionio 
pranešimas apie kultūrinę Lietu-

x Vytautas ir Laima Ardic
kai, Downers Grove, UI., mūsų 
rėmėjai, atsiuntė mokestį už dvi 
"Draugo" metines prenumera
tas: pirmoji yra kaip dovana 
Vytauto mamytei, kuri gyvena 

Jaunimo centro Moterų klubo susirinkime. Iš kairės: 
Daužvardienė ir klubo pirmininkė S. Endrijonienė. 

vicekonsule M. Kraučiūnienė, Lietuvos gen. konsule J. 
Nuotr.. Z Degučio 

telefonais; Darius Lapinskas . t e j s p r a n o §u\0 žodis apie tes-
233-4110 arba New Opera Com -į tamentus. sveikatos reikalai ir 
pany of Chicago 786-9157. pa , kultūrinė programa Sodybos pa
liekant savo pavardę ir telefono i g^o^yje ų sekmadienį nuo 2 vai. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

numerį. 
X Kun. dr. Eugenijus Gerulis, 

dirbąs lietuvių reformatų sielo
vadoje, yra sunkokai susirgęs ir 
paguldytas ligoninėn dr. R. Xe-
micko priežiūroje. Jo apgaili 
«. kurneninis būrelis, kurio jis bu
vo uoius narys, kad jis negalės 
šį sekmadienį dalyvauti ekume
ninėse pamaldose, kurios bus re
formatų bažnyčioje 3 vai. p. p. 

x Kazys Karuža iš Los An
geles, Cal.. visuomenininkas, lie
tuviškų organizacijų darbuoto-
jas, yra atvykęs į Chicagą save 
brolio poeto Petro Karužos dar
bų išleidimo reikalu. "Draugo" 
spaustuvė jau yra surinkusi 
Petro Karužos veika'ą "'Giesmės 
-įpie daiktus ir žmones", kur} su. 
daro jo poezija, raštai, biografi
ja, apiašymai. recenzijos, kriti
ka, atsiminimai, nekrologai. Lei
dinio raštus peržiūrėjo — reda
gavo A. Vaičiulaitis, Bern. Braz
džionis ir J. Gliaudą, šį litera
tūrinį darbą daugiau kaip 400 
osl. leidžia Kazio Karužos šeima. 

p. p. Visų laukia Marijos Bosie-
nės gamintas kugelis. 

dol. auka. Vyt. ir L. Ardickus 
skelbiame garbės prenumerato
riais, o už vertinimą lietuviškos 
spaudos ir auką tariame nuo
širdų ačiū. 

x lietuviu Bendruomenė, at
kreipdama dėmesį į Vasario 16 

MOTERŲ KLUBO VEIKLA 
Jaunimo centro Moterų klu

bas sausio 10 d. susirinko pirmą 
kartą šiais metais toliau tęsti 
pradėtą darbą. Rodos, taip ne
seniai skirstėmės namo linkėda-

bai pelninga ir čia dirbama tik 

iŠ ARTI 
IR TOLI 
l A.VAUTYMSI 

— Sausio 7 dieną \Vyoming, 
Pensylvannia, mirė a. a. Fran-
ces Kasias ir buvo palaidota 
Mount Olivet kapinėse. Velionė 
buvo profesoriaus Bronio Kaslo 
žmona. Jos tėvelis Leo Seporai-
tis, miręs 1960 metais, buvo pla
čiai žinomas vaisvandenių ga
mintojas Pittstono mieste ir lie
tuviškų reikalų, ypač Dariaus-

Į Girėno skridimo, rėmėjas. Ve 
i Honė, studijavusi muziką ir pre-
į kybą Drexel universitete Phila-
į deiphijoj, buvo žinoma kaip dai-
i nininkė - solistė operetėse bei 
į koncertuose ir su savo tėvu pas 
I save globojo keliaujančius lietu 
j vius muzikus, kaip Miką Pei-
1 rauską, A. Sodeiką, J. Žilevičių, 
! Vaitkų ir kitus. Paskutiniais 
metais ji su savo vyru dr. B. 
Kasiu į s t .gė ir vadovavo meno 
galerijai Pittstone ir pasižymė
jo savo decoupage ir ceramikos 
mene, organizavo parodas ir 

! išstatydavo savo darbus vietinė-

X Akademinis Skautą sąjū-
i dis, Chicago, Dl., per savo narę j mos viena kitai linksmų ir ma-

gimnazijos dabartinę padėt), I i ^ M i l i a u s k a i t ^ a t e m n t ė 25 į lonių Kalėdų švenčių ir sėkmin-
kviee:a visų organizacijų p inrn- j^ a u k ą s u p r i e r a š u : "Akade- gu Naujųjų Metų. O štai jau iri 

- .,- atstovus ir asmenis, Į ^ ^ j u m g lab&į dėkoj& ^ ^ j ^ j ^ n s , * ^ U n k ėjimų. 
jūsų pagelbą". Nuoširdus ačiū i Susirinkimą atidarė klubo pir-

i mininkė S. Endrijonienė. Ji su-

3 valandas savaitėje. Yra ir ; kur net netoli 20 laipsnių žemiau ; se ir užsieninėse parodose. Ji 
daugiau planų, ką veiksim, ką į nulio. 
darysim, ir apie tai teks pakai-! TIRIA MAISTĄ 
bėti vėliau, o tą šaltą vakarą: „,. . . . . . . . .,,, 1 u * ZL- T-, • . . . ' Ulmois valstijoje sausio 17 d. buvo gera išgerti stiklą lotą• *.M . . tr , " . , .. • .. . . r_T . pradėta tirti kiek kuriame mai-karstos pastiprintos arbatos ir i . ,. ,,. ..-_^___.i^_^ .. . . . I ste yra nuodingų medžiagų, at~ 

P i siradusių iš naudotų chemikalų užsigardžiuoti 
sausainėliais 

namie 

kuriems rūpi lietuvybės išlaiky- į 
mo reikalas, j pasitarimą sausio 
24 d., antradienį. 7 vai. vak. 
Jaunimo centro kavinėje 

AL Likanderienė 

SOCIALINE TARNYBA už pastabumą. 
„ v K»n- -J. T A ! j u s t a i priminė, ką klubas yra j LB Socialinių reikalų tarvbos 
X I^- S KilIkau 8 kas ,LosAn- j p a d a r c g p e r 1 M 8 B e t i a MažasĮ s k y r i u s chicagoje, 2636 W 71 

The Needleworth Times- Zl'™'.. - h ^ T ^ ^ , J™ i b ū r e U s m o t e r u ^ S * a n e l a * j S t . . sausio ir vasario mėnesiais 
... „ . rr -,..., . jau blogai. Buvo suruoštas Va-: teiks šiuos 

rascio stiprinimui. K. Kihkaus-1 

prieš augalų kenkėjus. Ypiič 
tiriamas maistas, pagamintas iš 
kukurūzų, kviečių, avižų, o taip 
pat tiriami ir vaisiai 

DAUG AUTOMOBILIŲ 

buvo National Guild of Decou
page narė. 

— Poetė Dana Mitkienė savo 
klebonui prel. Jonui Kučingiui 
jo 75-rių metų sukakties proga 
parašė eilėraštį, kuris yra iš
spausdintas šv. Kazimiero, Los 
Angeles, parapijos biuletenyje. 

— Mažosios Lietuvos prisijun
gimo prie Didžiosios Lietuvos 
61 metų sukakties minėjimas 
buvo surengtas sausio 14 d. Kul-

vyresnio amžiaus 
Chicagos srities automobilių , tūros Židinyje Brooklyne. N. Y. 

prekybininkai 1963 m. pardavė. Jį rengė jungtinis organizacijų 
344.717 automobilius - net t komitetas. Kalbėjo Lietuvos 
19% daugiau negu 1982 metais, gen. konsulas A. Simutis, LB 

. . ikescm atsiuntė u* 25 dol. dien žurnalo pereitų metų lapkričio- --• .- . ; „ -,.,., ... \ . , T \ ." . į rascio stiprinimui. K. Kihkaus- _-H_ 1fi m i . i i i i m s kelptaa va- . -
gruodžio laidoje vra plačiai ap-lk . 1W „ , » « „ « « „ „ , » „ sano ib minėjimas, Keietas va- z m 0nems patarnavimus. 
rašyti lietuviški ir norvegiški!»!?« , ^ i ^ ™ T L ^ T T ^ " i k a r ° n i ų ' P u s r v č i a i - t a U r i n t a J a u * ! Šeštadieniais nuo 9 vai. ryto x 
tautiniai audiniai ir drabužiai, i T ^ ^ ? ^ i n i m o c e n t r 0 vdyidniuoae pusry-1 i k i a v a i . p> p. Medicare, Circuit! ™™** kartas nuo 19&0 metų.! New Yorko apyg. pirm. A. Vak-
Aprašyti įvairių Lietuvos sričių i d C S n U 0 Š i r d Ž i a i d ė k 0 3 a m e - i čiuc^, o per Pasaulio lietuvių Rreaker, vandens mokesčių pa- į k a r parduota daugiau kaip sehs, paskaitą skaHė Martyno 
drabužiai, taip pat Lietuvių; * Dr. Petras Žemaitis, Can-1 dienas klubo narės praleido Jau-' piginimas vienbučio namo savi-i 300'°00 automobilių. Jankaus anūke Jieva Jankute. 
Tautinio meno instituto veikla. į ton, Mich., mūsų garbės prenu- Į nitno centre, dirbdamos ir pade-; ninkams, namo mokesčio nuolai-
Paminėti gana plačiai Anasta- • meratorius ir rėmėjas, pratesda-: damos daug daugiau valandų ne-; fa public aid, pUietybės formu-
zija ir Antanas Tamošaičiai, Al- rnas prenumeratą pridėjo 25 dol. 
dona ir Kazys Veselkai. įdėtos j dienraščio paramai Dr. P. 2e-
kelios nuotraukos, kurių kai ku- i maitį ir toliau laikome garbes 
rios darytos Violetos Smieliaus- prenumeratorium, o už nuolati-
kaitės - Atkinson. Viršelis pa- i "v paramą nuoširdžiai dėko-1 turi gerą pasisekimą 
puoštas Aukštaitijos tautinio'.i3 rne. 
meno drabužiu aprengta lėle. 

gu namie. M. Macevičienė su- j larų užpildymas, sveikatos drau-
rinko narių receptus, S. Burokie- j d į ^ neaiškumai ir visokiais ki
ne juos perrašė, ir galų gale tu- j tajg klausimais, 
rim savo virimo knygą, kuri 

x Dr. Stasys Budrys po su
dėtingos, bet labai sėkmingos 
širdies operacijos šv. Pranciš
kaus ligoninėje, greit sustiprėjo 
ir kartu su savo žmona dr. Mil-

X Teresė Bakanienė, Chester, 
x Amerikos Lietuvių Taryba :P a atsiuntė prenumeratos mo-

buvo paskelbusi lituanistinių j k e s t j ' 5 _į° l ; & kalėdines korte 
mokvklų rašinių konkursą. Pa) i r 

skirta tema: "Kodėl aš turi my-!^'prinimuL T. Bakanienė skel-
lėti Dievą, tėvus ir Lietuvą". į b i a m e garb** premuneratore, o 
Konkursą pravedė LB Švietimo j "* P8™™* labai dėkojame, 

da sausio 20 d. išskrenda į Sa-' taryba. Laimėjo Marąuette Par-' x 
rasotą. Floridą poilsiui. Numa-, ko lit. mokyklos mokiniai M. '• m., 
to kovo mėnesį vėl grįžti j Chi-, Polikaitis. E. Tuskenytė, J. Jan-', ppaudos nelengvą padėtį, atsiun įrė apmokėti i.000 dol. su vir- j 
cagą. nes dr. Milda Budrienė čia | kauskaitė, V. Vėžytė ir J. Ur-, tė 30 dol. auką "Draugui" ir I šum apsaugai prie Jaunimo cen- i 
dalyvaus alergijos specialistų su-, baite. Dariaus-Girėno mokyk- j kartu pratęsė savo prenumeratą, j tro per visą vasario mėnesį. Bū-1 

los mokinė D. Vilutytė, St Pe- Į vi. Mikutį skelbiame garbes pre- į tų gerai, kad ir kitos organiza-
j tersburgo mokyklos mokiniai A. numeratorium, o už gražią auką | rijos apie tai pagalvotų. 
Bobelytė. N. Bucelevičiūtė ir K. j ]abai dėkojame. Vasario 16 d. minėjimas bus 
Kadis. Los Angeles mokinys T. j j - . ^ . . . W w M m W l - į ketvirtadieni, vasario 16 d. ir! 
Radvenis. Mecenatas buvo kun. * t S ^ a ^ T ^ m t ™<«» J a u n i m o c e n t r o 
J. Prunskis !well, Mass.. kartu su prenume

ratos mokesčiu atsiuntė ir 20 

ir yra 
smarkiai perkama. Jaunimo j 
centrui nupirkom staltieses tam-' 
šiai raudonas ir kėdes. 

Sekretorė S. Burokienė per- \ 
i l o T a ^ ^ S e n r a š c i o ! ^ P ^ o susirinkimo pro- | ] i k s ^ndrą 

• tokolą. kuris buvo priimtas bs 
i pataisymų. Iždininkė O. Rušė-
į nienė pranešė kasos stovį, kuris. 
; sudėjus ir atėmus, yra visiškai j L i n a s ^Įpys"tikrins aidų^glau-

Madas Mikutis, Chicago, j geras. Už tai Jaunimo centro ! k o m ą vasario 22 d. tom pa-
suprasdamas lietuviškos į Moterų klubas vienbalsiai nuta- j č i o m ' ^ ^ ^ ^ ų patikrini-

Į mas (akiniai nebus pritaikomi). į 
Visi patarnavimai atliekami 

Antradieniais nuo 4 vai. p. p. 
iki 6 vai. p. p. matuojamas krau
jo spaudimas. Sausio 26 d., va
sario 9 ir 23 dieną, ketvirtadie
niais nuo 10 vai. iki 11:30 vai. 
ryto dr. Edmundas Vlžinas at-

sveikatos patikri
nimą. 

Sausio 25 d., trečiadienį, nuo 
2 vai. p. p. iki 4 vai. p. p. dr. 

Meninę dalį atliko sol. Stasys 
PARAMA STATYBOMS i citvaras, akompanuojant muz. 

Chicagos miesto meras Wa-' Viktorui Raliui. Po to buvo 
shingtonas paskelbė naują pla-: kuklios vaišes ir pabendravi-
ną, kuriuo bus padėta įrengti Į mas. 
apie 6000 naujų butų. Bus iš-' — Aldona ir Bernardas Braz-
skolinta 2 mil. doL be paluką- «1žlomal sausio 10 d. ramiai pa
nų neturtingiems, būtinai reik a- minėjo savo moterystės 50 me-
lingiems žmoniškai susitvarky- tų sukaktį. §ią garbingą šeimą 
ti su butais Bus išdalinta pa- į Los Angeles lietuviai sveikino ta 
skolų 10 mil. dol., žemomis palu- proga, nes poetas B. Brazdžionis 

į kanomis, išsimokėjimui per 15 iiems yra gerai pažįstamas, 
metų ir bus išleista paskolos i — Liucija Pakalniškytė Ir 
bonų už 100 mil. dol.. kad būtų ; Kęstas Rehydas sausio 11 d. 
lėšų norintiems pasiskolinti ap-' §v. Kazimiero parapijos bažny-
sirūpinant butais. Pagal tą pla-1 čioje buvo sutuokti. Vestuvinės 
ną bus pastatyta 500 naujų bu- į vaišės vyko S t Nicholas Ca-
tų ir įrengta 5500 butų apleis- j thedral salėje, dalyvaujant jau-

vaziavime. 
x Beverly Shores IJetuvlų 

klubo rengiamas Vasario 16 d. 
minėjimas bus vasario 19 d. 
1 vai. p. p. miestelio administra-
tion Building patalpose. Kalbės Į 

veltui. 

klubas. 
Moterų 

Programą atliks skau-
RiU Markelytė-Dagienė. šv. j x JnUus širka, Chicago, m, Į dol. savos spaudos palaikvmui 
Onos bažnyčioje 12 vai. bus lie-į Kristi jono Donelaičio aukšt. H-jj. Stepanovich skelbiame ' gar-
tuviškos pamaldos. Sausio 28 i tuanistinės mokyklos direkte-' bės prenumeratore, o už mielą! v a i i r s c n e U a i - a t c « 4 t ^ . J8-""' 

tės ir skautai. Visuomenė kvie- j 
čiama dalyvauti — vaikai, tė 

d. 6:30 vai. vak. Ru*ių rezidenci 
joje įvyks klubo susirinkimas. 

rius. už kalėdines korteles ir ka 
lendorių atsiuntė 25 doL auką 
su prierašu: "Kantrybės, ištver
mės ir Dievo palaimos "Draugo" 
leidėjų ir redakcijos kolektyvui. 

, Labai dėkojame už auką ir Kn-
didžiojoje salėje. Programoje j k ė j L m u g 

- dainos vienetas "Harmonija" ; 
iš New Yorko. x Lietuvos Dukterų draogi-

auką labai dėkojame. 

CHICAGOS 
ŽINIOS 

REKORDINIS ŠALTIS 
Chicagoje sausio 19 d., ket

virtadienį, buvo tai dienai rekor-

tuose namuose. 

TCKST ANČIAI 
MARQUETTE PARKUI 

Meras Washingtonas pasiūlė, 
j kad iš miesto iždo būtų paskir-
! ta 237,750 dol. patobulinti atle-
: tikos lauką ir žaidimų aikštes 
Marąuette Parke. 

PASITRAUKIA 
REDAKTORIUS 

x Jaunimo 
koncertas šiais 
landžio 29 d. 

centro metinis 
metais bus ba-
Jaunimo centro' 

Vyriausias "Chicago Catho-
lic" redaktorius E. P. Wall sau-

x L. K. V. S-gos Ramovės 
Chicagos skyriaus metinis — 

jos visuotinis specialus metinis 
narių susirinkimas šaukiamas 

, sausio 22 d., sekmadienį, 1 vai. 
visuotinas narių susirinkimas į popiet Lietuvių Tautiniuose na- j Nuoširdus acitL 
įvyks sausio 29 dieną — sekma- j muosc. 6422 S. Kedzie. Narių i x J I ^ J ^ Nemantaa, Chicaeo 
dienį, 12 vai Jaunimo centre. į dalyvavimas labai svarbus, nes-™ . . . \L^«^„ — .<. w „ ~ . . . . . . . , . . . i m., muaų nuotartį rėmėja, kar-
Bus trumpa paskaitėle, bus ren- bus renkama nauja valdyba. t u 

Skaitomos finansinės apyskai 

ir seni 
D iždininkės pranešimo pa- Į dinis šaltis. Temperatūra toliau 

X Aleksas ir Melanija Mas- į aiškėjo, kad krautuvėlė yra la-' nuo ežero buvo nukritusi 13, kai ' sio mėnesį pasitraukia į pensiją 
koTlftnai, Santa Monica, Cal.. 
mūsų nuoširdūs rėmėjai, už ka
lėdines korteles ir kalendorių at
siuntė 40 dol. auką. Labai ačiū. 

x Poetas Stasys Santvaras, 
So. Boston, Mass., K. Baltramo-
naitis, Toronto, Kanada, už ka
lėdinius atvirukus ir kalendo
rių, atsiuntė po 25 dol. aukų. 

karna skyriaus valdyba ir spren
džiami kiti svarbūs skyriaus rei
kalai. Valdyba prašo narius su
sirinkime skaitlingai dalyvauti. 

Valdyba 
(pr.). 

su prenumeratos pratęsimu 

tos, soc. skyriaus pranešimai ir 
darbų apžvalga. (pr.). 
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x Antro katoo 20 m. sukak
tuvėms specialiai sudarytoje 
naujoje programoje bus įpinta 
ir keletas gabaliukų su dideliu 
pasisekimu vaidintų prieš dau
gelį metų: Bean monde. Tiesos 
akimirka, Kovotojas, Archeolo
gijos pamoka, ete Spektakliai 
įvyks vasario 4 d. 8 vai. vak. ir 
vasario 5 d. 3 vai. p. p. Jaunimo 
centre. Kvietimai J. Vaznelio 
prekyboje, 2501 W. 71 St , tel. i las mano svečias 
471-1421 (pr.). |u*viaką. 

atsiuntė ir 30 dol jo palaikymui 
ir stiprinimui M. Nemanių skel
biame garbės prenumeratore, o 
už rėmimą savos spaudos taria
me nuoširdų ačiū. 

X Veronika GaJHns, Cicero. 
111.. pratesdama prenumeratą, 
atsiuntė 20 dol. už kalėdines 
korteles ir kalendorių su priera
šu: ^Nuoširdžiai linkiu "Drau
go" administracijai ir visiems 
darbuotojams geriausios sėkmės 
1984 metuose. Dienraštis "Drau
gas" yra labai laukiamas ir mie-

Labai ačiū 

navedžių artimiesiems ir drau
gams. 

— A. a. Aleksandra Kybartie
nė po ilgos ir sunkios ligos mirė 
gruodžio 30 d. Los Angeles. 
Calif. Liko nuliūdime vyras An
zelmą ?. sūnus Edmundas su šei
ma ir kiti artimieji. Palaidota 
sausio 3 d. Sv. Kryžiaus kapi-
nesc. 

Jis reiškė daug prielankumo lie
tuviams. Atsisveikindamas pa
rašė tame laikraštyje straipsnį, 
reikšdamas padėką savo artimie
siems pastoviems bendradar
biams, kurių tarpe išvardijo ir 
kun. J. Prunski 

SKENDUOLIS ATSIGAUNA 
Ketverių su puse metų ber

niukas James Tontlevicz, įkritęs 
į į vandenį ir išbuvęs vandeny 
daugiau kaip 20 minučių, ligo
ninėje atsigauna. Cla turi daug 
reikšmės gydytojų susektas fak
tas, kad net valandą po vande
niu išbuvęs žmogus dar gali būti 
atgaivintas. Tą žinodami Chica
gos gydytojai ir ėmėsi gelbėti I) 
mažą skenduolį. 

OAUGYBt LIETUVOS MfEST* 
UU aftatoma ėr. i. VHIsi Mtr 

JOros šaulu) k::oy- pareigūnai: J Kernagis, G. JanuSaus kien«, G. Kuzmifnė, M OydicnA. V. L'tara. A Komagie-
nė. E. Venpan<Kav M. ZinW«n*. V. Zlnlrua ir M. Malctien'1 KalMų proea \\* apl^nk^ Sv ?Vimo* senolius 

Nuotr. P. MalM<M 

"KURIJOS fiAmiNIMAS 
tttTUVOJT 

Kavis yra Hk tmeHoįfnt H d* m-
tita t̂etef̂ v aprasyno IF dM y«* 
fitMlot istorinės madSagos nslra P« 
«MI»J»I kiekvienam lietuviui be«> 
įtonHnAaiB Lietuvos lstori)a if vle> 
ovtmtt Knyga didelio teemeto. 44i 
pel. — kaina $3.85. GaNma ją fsigyti 
'Drauge'". 
ttniHiimiiiiii 
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