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Nijolės Sadūnaitės 
prisiminimai 

Kaip patekau į KGB objektyvą? 
(Tęsinys) 

Po kratos 3 čekistai nuvežė 
mane į KGB, o kiti, likę mano 
bute, be brolio ir be manęs, jo 
kambary padarė kratą, nieko 
ten „nelegalaus" nerasdami. 
Mane tardyti pradėjo kratai 
vadovavęs papulkininkis 
Petruškevičius. Į jo klausimą: 
„Iš kur gavai Kroniką?" At
sak iau: ,,Į bet kokius 
klausimus, liečiančius bylą, 
neatsakinėsiu, nes jūs patys 
esate nusikaltėliai, grubiai 
laužote elementariausias 
tikinčiųjų teises, garantuotas 
konstitucija. Žmogaus Teisių 
Deklaracija, įstatymais. Tuo 
reiškiu protestą prieš šią bylą. 
N u s i k a l t ė l i a m s d a r y t i 
nusikaltimą nepadėsiu!" „Už 
tai uždarys ime tave į 
psichiatrinę ligoninę, — 
grasino 'Petruškevičius, — ten 
bus 100 kartų baisiau nei 
kalėjime!" Kai neišsigandau, 
jis žadėjo mane išleisti į 
laisvę, jei pasakysiu, iš ko 
gavau „LKB Kroniką". Tylė
jau. Taip čekistai per tardy
mus nuolatos nusikalsta ir visi 
jie turėtų būti patraukti į 
baudžiamąją atsakomybę, 
pagal BK 187 straipsnį: Verti
mas duoti parodymus — 
Asmens, darančio kratą ar 
parengtinį tardymą, vertimas 
duoti apklausos metu parody
mus, pavartojant grasinimus 
ar kitokius neteisėtus veiks
mus, — baudžiamas laisves 
atėmimu iki 3 metų. Ta pati 
veikla, susijusi su smurto 
pavartojimu ar pasityčiojimu 
iš apklau-iamojo asmenybės, 
— baudžiama laisvės atėmi
mu nuo 3 iki 8-rių metų. Bet 
tai tik ant popierio, o tikrovė
je *>er visą Lietuvos okupa
cijos laikotarpį čekistai 
sąmoningai laužo šį straipsnį 
ir nė vienas iš jų nebuvo 
patrauktas į baudžiamąją 
atsakomybę, nes viskas pas 
juos pagrįsta melu, klasta. 

Nieko neišgavęs per tardy
mą čekistas Petruškevičius 
liepė kareiviui mane nuvesti į 
KGB požemį — tardy
mo izoliatorių. Uždarė vienu
tėje. Atėjusi moteris mane 
iškrėtė, atėmė viską, net kryže

lį nuo kaklo, rožančių, 
medalikėlį. Po to pervedė 
mane į atskirą kampinę kame
rą, kurioje vieną išlaikė apie 
17 parų. Nors kameroje buvo 
labai karšta, trūko oro, mano 
nuotaika buvo labai gera, kad 
mane suėmė vieną ir nieko 
neįpainiojau. Dėkodama 
Dievui giedojau giesmes, o 
kareiviai — sargai daužė į 
kameros duris ir šaukė, kad 
nutilčiau. Kai jų nepaklau
siau, jie parašė izoliatoriaus 
viršininkui raportą, o patys 
dejavo: „Na ir atvežė mums 
ilgai grojančią plokštelę, 
niekaip neišjungti..." Netru
kus ėmė man labai slinkti 
plaukai ir kristi svoris. KGB 
turi būdus nualinti tardomuo
sius, manydami, kad nusilpus 
fizinėm jėgom ir valia 
nusilps... Bet jie nežino, kad ir 
pats silpniausias, atsirėmęs į 
Kristų,yra nepalaužiamas. 

Petruškevičius tardė mane 
apie 2 mėn. ir neprakalbinęs 
bylos klausimais, mano bylą 
atidavė. Mane pradėjo tardyti 
tardymo poskirio viršininkas 
Rimkus. Jis taip pat visą laiką 
grasino psichiatrine ligonine 
ir tyčiojosi iš tikinčiųjų: 
„Bailiai jūs visi... Kai tik pas 
mus pakliūnate, visi kaip zui
kiai į krūmus bėgate: tylite, į 
klausimus neatsakinėjate, 
parodymų neduodate. . . 
Rovoliucionieriai teisme tribū
ną darydavo, rėždavo tiesą į 
akis, o jūs — bailiai..." 
„Nesijuokite iš tikinčiųjų, — 
patariau jam, — geriau 
pasiimkite šv. Raštą ir paskai
tykite skyrelį apie Dovydo 
kovą su Galijotu. Tai iab i 
tinka dab. Liniam atvejui. Jūe 
— KGB, simboliškai, šian
dieną esate tas Galijotas: 
tūkstančiai darbuotojų, šimtai 
tūkstančių jūsų agentų — 
informatorių, jūs turite visas 
geriausias sekimo-pasiklausy
mo priemones, jūsų žinioje 
visa jėga — kariuomenė, mili
cija, kalėjimai, psichiatrinės, o 
žmonių mulkinimui jūs specia
lius mokslus baigėte ir 20 
metų praktiką tam turite. 

( B u daugiau) 

Rašytoja Alė Rūta-Arbienė, gyv. Santa Monica, Cahf Ji iain.ejo 
„Draugo" 33-jį romano konkursą už savo romaną „Pirmieji svetur". 

Turkija stiprina 
ryšius su arabais 

Povilui Gaučiui 
brazilų premija 

Povilui Gaučiui gyvenan
čiam šiuo metu Hinsdale, 111., 
už brazilų poezijos antologiją 
l i e tuv ių kalbą , .Lianų 
liepsnos" Sao Paulo Brazilų 
Meno kritikų draugija pasky
rė premiją. P. Gaučys yra 
vertėjas iš įvairių kalbų — 
ispanų, portugalų, italų ir 
anglų. Jis jau yra paruošęs 
kelių tautų poezijos ir rinkti
nės literatūros antologijas. 

Padėtis Libane 
Beirutas. — Iibano druzų 

artilerija pirmą kartą apšau
dė Beirute prezidento Ge
ri ayel'io rūmus, padarė žalos, 
privertė prezidentą ir tarnau
tojus slėptis. Kai kurie sviedi
niai nukrito netoli gynybos 
ministerijos, netoli JAV amba
sadoriaus Roginald Bartho-
lomew namų. 

Libano drnzų vadas 
Jumblatt pareikalavo, kad 
prezidentas Gemayel pasi
trauktų iš pareigų, nes kol jis 
bus prezidentu, civilinis karas 
nesibaigs. Sekretorius Shultz 
p-,cakė ABC te leviz i jos 

programoje, kad Jumblatt 
nuvažiavo į Maskvą, grįžda
mas sustojo Sirijoje ir po to 
paskelbė savo reikalavimą. 
Tai rodo, iš kur jis gauna savo 
įsakymus. 

Iš Libano išvažiavo Jungti
nio Arabų Emirato amba
sadorius, nes jis gavo grasini
mų, kad bus pagrobtas ir 
teisiamas. Praėjusią savaitę 
buvo pagrobtas Saudi Arabi
jos konsulas. 

Padidino Lietuvos 
pasiuntinybės 

personalą 
Padidinti Lietuvos pasiunti

nybės personalą Washingtone 
Lietuvos Diplomatijos šefas 
ministeris Stasys Lozoraitis 
1983.XI.1 raštu paskyrė Stasį 
Lozoraitį, Jr., Lietuvos 
pasiuntinybės Washingtone 
patarėju. Tuo reikalu visi 
f o r m a l u m a i V a l s t y b ė s 
departamente atlikti. 

Velionis lietuvos Diploma
tijos šefas kitu savo 1983.XI.1 
raštu yra pavedęs S. Lozorai
čiui, Jr., ir toliau eiti Lietuvos 
atstovo pareigas prie šv. 
Sosto. 

I8tanbulas. — Neseniai 
Maroke pasibaigusioje islamo ; 
valstybių vadų konferenciicje 
aktyviai daly avo !Wkjįw| 
prezidentas .enan Evr» -
r-^ksčiau panašiose kor.i 
c*jose turką. da)yv?-jCv" r* 
daugiau stebėtojų teisėmis, 
siųsdavo žemesnio rango 
atstovu s. Jau pats prezidento 
dalyvavimas laikomas Tur>> į 
jos politinės linijos keitimu, o 
jo kalba susilaukė da'*g 
pagyrimų arabų spauJoje. 
Generolas Evren kritikavo 
Izraelį ir ragino islamo ?°Vm 
vadus nustatyti aiš> us 
planus ir strategiją paeš 
Izraelį- Jis ragino arabus 
užmiršti įvairius skirtumus, 
kurie skaldo islamo tautas, ir 
jungtinėmis jėgomis ginti 
teisingus savo reikalus. 

Naujasis Turkijos premje
ras Turgut Ozai irgi kalbėjo 
konferencijoje, kur jis pabr••-
žė, jog Turkijos geografinė 
pozicija ir kultūriniai įyšiai 
daro Turkiją Viduriniųjų Rytų 

j dalimi. Turkija negali išsi -
žadėti vaidmens šioje pasaulio 
dalyje. Premjeras kritikavo 
JAV strateginį susitarimą su 
Izraeliu ir net užsiminė, kad jo 
vyriausybė gali atšaukti susi
tarimą su JAV, kurios gali 
naudoti bazes Turkijoje savo 
tarptautinės kariuomenės 
Libane reikalams. 

Turkijos užsienio reikalų 
ministerija paneigia spėlioji
mus, kad Turkija keičia užsie 
nio politiką. Pakrypimas į 
islamo šalių orbitą esąs tik 
„nauja dimensija". Tai 
nereiškia, kad Turkija tolinsis 
nuo Vakarų. Vienas parei
gūnas pareiškė, kad Turkija 
neturėtų būti spaudžiama abe 
joti savo ryšių su Vakarais 
naudingumu. Turkijai nema
loni Europos Tarybos laiky
sena. Turkija buvo išmesta iš 
Kuropos parlamento, kai 
karinė chunta perėmė valdžią. 
Dabar Turkija vėl išsirinko 
parlamentą ir siunčia ^avo 
parlamentarų delegaciją ; Ev 

ropos ' .-.; oą. Dar daug Eu
ropos parlamento narių laiko
si nuomonės, kad demokratija 
"̂ yjrk'DJ c*": :ima. ir sičio 
u>rkų o" .-; i orint i . 

TurV.„ •prezny -Jzal 
įspėjo, ka<? d"1 r.ios xt 
tjr*f pr*:verF*-i ^"rjtiją j*?'ti 
iš Europos taryooe. 

J e i š a l i a E u r o p o s 
nepalankumo Turkijai dar 
atsirastų sunKira.iį Ameri
koje, kur kongresas dar abe
joja dėl kp^nės paramos 
Turkijai lėSų, <,«i Ungvai 
gagėtų pasukti .iuo bendradar
biavime su Vakarais į 
bendradarbiav. ną su neprisi
jungusiomis arabų valsty
bėmis. Ryšiams su Vakarais 
daug kenki?. Kipro salos 
problemos, ; ogi Turkijos 
santykiai su Graikija, kuri 
Europoje ;x Amerikoje turi 
daug įtakingą draugu. 
Eventualiai Turkija gali tapti 
neutralia Viduriniųjų Rytų, o 
re Europos, valstybė. 

Vienuolio Mykolo 
Giedraičio sukaktis 
Roma. — I'žsienio spauda 

praneša, kad Irokuvos arki 
vyskupija I 
pradėjo minėt 
to MykoU 
palaimintum 
penkių šimtu 
kuri sueis 1 P' 
kad tais juV 
Mvkolas Gie 

;nkijoje jau 
vienuolio aske-

Giedra ič io 
paskelbimo 

metų sukaktį, 
5 m. Tikimasi, 
ejiniais metais 
-iitis, kuris vra 

kilęs iš lieti ų kunigaikščių 
giminės, > i s paskelbtas 
Šven tuo ju , 

jubil iejui. 
atnaujinta 
bažnyčia, k 
tasis yra ta* 
nu ir yra 
didžiojo alto-
lą Giedre* 
išleista kn>f, 

— I>enkijo? 
las Glemp Gr 

T x-h Wrfmni 

Resiruošiant 
kuveje buvo 

Sv. Morkaus 
ioje palaimin-
aves zakristijo-
•aikidotas prie 
tus. Apie Myko-
biis i.etr"kus 

rimas kard'rm-
•įske susi* ik> • su 

Alė Rūta 
— „Draugo*' laureatė 

„Draugo" trisdešimt trečio
jo romano konkurso jury komi
sija turėjo posėdį sausio 22 d. 
Clevelande. Komisiją sudarė: 
pirmininkas Balys Gaidžiū-
nas, sekretorius Vacys Rociū-
nas ir nariai dr. Jolita 
Kavaliūnaitė, Dalia Staniškie-
nė ir Juozas Stempužis. Iš 
aštuonių atsiųstų kūrinių 
komisija atrinko kaip tinka
miausią premijai „Pirmieji 
svetur". Atidarius voką 
paaiškėjo, kad šio romano 
autorė yra Alė Rūta-Arbie
nė, gyvenanti Santa Moni-
coje, Calif. 

Alė Rūta yra žinoma rašy
toja, Ji yra laimėjusi „Drau
go" premiją už savo romaną 
„Trumpa diena", „Dirvos" 
premiją už romaną „Kelias į 
kairę", taip pat dvi jaunimo 
literatūros premijas. Yra 
išleidusi 19 knygų — romanų, 
apysakų, novelių rinkinių ir 
poezijos. Taip pat ji bendra
darbiauja spaudoje savo kūri
niais, literatūrinėmis rezen-
-v jomis ir straipsniais. 

Romanas tuojau bus grąžin
tas „Draugui" ir bus spausdi
namas. Premijos įteikimas 
bus Los Angeles, Calif., gegu
žės 20 d. Premijos dviejų 
tūkstančių dolerių mecenatė 
yra Jadvyga Zdanavičiūtė-
Pupelienė, pagerbdama savo 
vyrą a.a. Adolfą Pupelį. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— JAV karo aviacija 
sėkmingai išbandė nedide'ę 
raketą, kuri galės būti 
panaudota prieš erdvės sateli
tus. 

— Sovietų ištremtas į Gorkį 
Nobelio Taikos premijos 
laureatas Sacharovas parašė 
laišką Europos Saugumo 
konferencijos dalyviams 
Stokholme. Jis prašo veikti, 
kad sovietai leistų jo žmonai 
išvykti į užsienį, nes ji serga 
širdies liga, o jis bijo, kad 
sovietų ligoninėje ji bus numa
rinta. 

— Lenkijos valdžia Ameri
kos ekonominių sankcijų dali
nį atšaukimą pavadino iliu
zija ir pareikalavo atšaukti 
visas sankcijas. 

— Plėšikai Londone išnešė 
iš Christie galerijos brangeny
bių už daugiau milijono dol. 
vertės. 

— JAV kareivis V. Vokie
tijoje, kuris buvo paskelbęs, 
jog jis buvo pagrobtas teroris
tų, pripažino, kad tai melas. 

— Lėktuvo nelaimėje 
Gvatemaloje žuvo JAV 
karinis atašė ir 10 Gvatema
los piliečiaų. 

— Šiandien į V/ashingtoną 
atvyksta Japonijos užsienio 
reikalų ministeris Shintaro 
Abe, kuris viešės iki sekma
dienio. 

— Nežinomi piktadariai 
Romoje sunkiai sužeidė Libi
jos ambasadorių. 

— Argentinos katalikų pri
mas kardinolas Juan Carlos 
Aramburu paskelbė, kad po
piežius Jonas Paulius II at
vyks į Argentiną užbaigti teri
torinių ginčų su Čile. Vizito 
data nenustatyta. 

— Lech Walesa pasakė 
spaudai, kad Amerika turėtų 
atšaukti visas Lenkijai 
paskelbtas ekonomines sank
cijas. 

— Nikaragvos valdžia 
skelbia, kad sugrįžo amerikie
tis vyskupas Salvator Schlae-
fer, jam leista eiti pareigas, 
nors jis palydėjo į Hondūrą 
pasienyje gyvenusius indė
nus. 

Norvegai sugavo 
svarbų KGB šnipą 

Oslo. — Norvegijos visuo
menę sukrėtė žinia, kad aukš
tas užsienio reikalų ministeri
jos valdininkas, informacijos 
skyriaus vedėjas Arne Treholt 
buvo ilgametis sovietų šnipas. 
KGB bendradarbis. Norvegų 
žvalgyba ieškojo tokio šnipo 
vyriausybėje nuo 1977 m., 
kada buvo išaiškintas kitas 
užsienio reikalų ministerijos 
tarnautojas Gunvar Harvik. 
Buvo nustatyt?, kad jis tarna
vo rusams 30 metų. Dar nebai
gus Harviko bylos, jis mirė ir 
jo bendradarbiai liko neiš
aiškinti. Norvegija tuomet 
ištrėmė keturis sovietų 
diplomatus, ambasados šoferį 
ir „Tas8" agentūros korespon
dentą. Norvegų saugumas dar 
įtarė, kad KGB turi savo agen
tų valdžios įstaigose, ir nuo to 
laiko buvo sustiprintas šnipų 
ieškojimas. 

Diplomatas Treholt tarnavo 
norvegų delegacijoje Jungti
nėse Tautose, vadovavo nor
vegų delegacijai derybose su 
sovietais dėl Barenco jūros 
ribų ir teisių. Po to šnipas dir-

Rytų Vokietija 
išleido pabėgėlius 
Berlynas. — Rytų Vokie

tija leido išvažiuoti šešiems 
rytų vokiečiams, kurie praėju
sį penktadienį įsibrovė į J/i V 
ambasadą Rytų Berlyne ir 
pareikalavo politinės globos, 
grasindami bado streiku. Tarp 
šešių pabėgėlių, kurie jau 
atvyko į Vakarų Vokietiją, 
buvo vedusi pora ir keturi 
vyrai tarp 43 ir 19 m. :~ •y '..?.•. ? 
Sieną pereinant, ios p- c 
Vakarų Vokietijos ?.r'^asa o-
rius Rytų VOIL '"joje ir R̂  tų 
Vokietijos advokatas, k.As 
jau seniai dalyvauja politinių 
kalinių „prekyboje" tarp abie
jų Vokietijų. Manoma, kad 
Vakarų Vokietija užmokėjo už 
šiuos pabėgėlius. 

IS pareigų išeina 
valst. prokuroras 
Washingtonas. — Iš parei

gų pasitraukė valstybės proku
roras (teisingumo ministeris) 
William French Smith. 
Wa8hingtone kalbama, kad jo 
vietą gaus Baltųjų Rūmų 
patarėjas Edwin Meese. 
Komentatoriai kalba, kad 
Smith, nors senas prezidento 
Reagano bičiulis, buvo pasy
vus, silpnas prokuroras, sukė
lęs prezidentui nemažą opozi
ciją savo sprendimais. 

Smith yra jau šeštas Reaga
no administracijos narys, 
pasitraukęs iš pareigų. Nuo 
1981 m. pasitraukė: valstybės 
sekretorius Haig. energijos — 
James Edwards, sveikatos — 
Scbwaiker, transporto- — 
Lewis ir vidaus sekretorius 
Watt. 

Iranas boikotuos 
Olimpiadą 

T e h e r a n a s . — Trano 
vyriausybė paskelbė, kad jos 
sportininkai nedalyvaus 1984 

bo (1982-83 m.) Norvegijos 
gynybos kolegijoje, kur jam 
buvo prieinamos paslaptys 
apie NATO valstybių planus 
Norvegijoje, Danijoje ir 
Britanijoje. Per 10 metų Tre

holt buvo patikimas užsienio 
reikalų ministerijos tarnau
tojas. Saugumo žiniomis, visą 
tą laiką jis buvo ir aukštas 
KGB tarnautojas. Jis redaga
vo informacijos komunikatą ir 
suorganizavo spaudos kon
ferenciją, kai praėjusią savai
te Oslo mieste sustojo JAV 
valstybės sekretorius George 
Shultz, grįždamas iš Stokhol
mo konferencijos, kurioje jis 
turėjo ilgą pasikalbėjimą su 
sovietų Gromyko. 

Norvegų saugumas suėmė 
Treholtą, 41 m. amžiaus, Oslo 
aerodrome, kai jis rengėsi 
skristi į Paryžių. Ten buvo 
planuojama susitikti su KGB 
agentais. Treholt turėjo ir 
pluoštą svarbių dokumentų, 
kuriuos jis planavo perduoti 
sovietams, pareiškė norvegų 
valstybės prokuroras Magnus 
Flornes. Suimtasis pripažino, 
kad jis turėjo daug susitikimų 
su sovietų agentais. Teisin
gumo ministerija pareiškė, 
kad ši byla labai svarbi. 
Užsienio reikalų ministeris 
Strav ir gynybos ministeris 
Staastad pareiškė spaudai, 
kad jie „pritrenkti". 

E. Kriaučeliuno 
jaunimo premija 

Sausio 20 d. Jaunimo centre 
posėdžiavo Eugenijaus 
Kriaučeliuno vardo Jaunimo 
premijai skirti komisija, kurią 
sudarė šeimos atstovai Irena 
Kriaučeliūnienė, pakviestas 
Pranas Garšva, Pasaulio Liet. 
Bendruomenės atstovė Birutė 
Jasaitienė, Pas. Liet. Jauni
mo s-gos atstovė Alė Jonušai
tė ir JAV Liet. Jaunimo s-gos 
atstovas Vytas Plioplys. Posė
džiui pirmininkauti buvo 
išrinktas P. Garšva, sekretore 
— A. Jonušaitė. Apsvarsčius 
visas rekomendacijas, tūkstan
čio dolerių premija buvo 
paskirta Gintei Damušytei, 
dirbančiai Lietuvių informaci
jos centre New Yorke, už jos 
plačią informaciją amerikie
čių ir lietuvių spaudoje, už 
paskaitas, skaitytas universi
tetuose ir įvairiuose susirinki
muose ir už dalyvavimą 
amerikiečių valdžios parei
gūnų simpoziumuose ir infor
maciniuose susirinkimuose, 
ypač daug informuojančiai 
apie medžiagą iš „Lietuvos 
Kat. Bažnyčios Kronikos". 

Šį kartą buvo paskirta antra 
premija — 500 dol. Violetai 
A b a r i ū t e i , gyvenančiai 
Detroite, už sėkmingą organi
zavimą ir pravedimą septin
tojo Lietuvių Jaunimo kongre
so. 

Premijos bus įteiktos kovo 
mėnesį, susitarus su premijuo
tomis, kad jos galėtų atvykti į 
iškilmes Chicagoje. 

KALENDORIUS 
Sausio 24 d.: Pranciškus 

m. Olimpiniuose žaidimuose Teorogita, Rainis. Gaivilė. 
Los Angeles mieste. Iranas 
boikotavo Maskvos Olimpia 
dą dėl sovietų invazijos* 
Afganistane, dabar bus boiko
tuojama ir Los A tgeles 
Olimpiada, nes Amerika 
įsivėlusi į nusikaltimus pneš 
viso pasaulio mases, pareiškė 
Irano premjeras Muša vi. 

Sausio 25 d.: Ananijas 
Agapė, Viltenis, Ziedė. 

Saulė 
4:54 

teka 7:11, leidžias 

ORAS 
Debesuota, su pragiedru 

iiais, temperatūra dieną 35 1. 
; akti 25 1. 
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Asmenybė yra žmogaus 
vertingiausio ji nuosavy
bė, nes, jai sumenkus^ 
žmogus netenka visokio 
gėrio, įskaitant gyvybę. 

Gyveninio tiesa 
Jaunas, gražus atletas, 

Japonijoje laimėjęs olimpinį 
aukso medalį, gimtame mies
te ir visoje Amerikoje heroju
mi laikomas turėjo iš pažiūros 
gražiausią gyvenimą. Vedė 
garsią sportininkę. Važinėjo 
Mercedes-Benz automobiliu, 
gyveno 700,000 dolerių vertės 
name, dirbo sporto žinių 
komentatoriumi už 35,000 dol. 
metinės algos. Tai viena žmo
gaus gyvenimo pusė, atrodan
ti žavinga — dangiškai šviesi. 
Bet antroji jo gyvenimo pusė 
buvo pragariškai tamsi. Jis 
narkotizavosi-girtavo, skriau
dė talkininkus, skolosna brido 
ir dėl nesu8itvarkymo savoje 
asmenybėje žuvo baliuje, pali
kęs netoli dviejų milijonų įsis
kolinimą. Mat, žmonės he
r o j a u s p irmąja puse 
besižavėdami, juo pasitikėjo ir 
jam skolino. Vien Las Vegas 
lošimo namams jis buvo 
prasiskolinęs 40,000 dol. 

Menkų asmenybių — nežmo
niškų nusiteikimų asmenys vi
same pasaulyje yra vienodai 
nežmoniški. Jie praturtę ima 
gyventi ištaigingai, visai 
pamiršdami vargšus, savos 
tautos reikalus ir atsiteisima 
už jiems padarytą gerą. 

Tokių netrūksta ir mūsų tar
pe: pratariusieji pradeda gy 
venti savu gyvenimu, paįvai 
rintu išgėrimais, per dažnai 
pamirštant, kad yra Balfas 
Lietuvos Dukterys, skautai, 
prispausti mūsiškiai tėvynėje, 
dargi daugelis jų Sibire, kalė
jimuose. Nesirūpinama blo 
gesnėje padėtyje esančiais 
saviškiais, nesiunčiama siun
tinių Sibiran, negausinama 
kaip reikiant ir galint medici 
niškomis knygomis Vilniaus 
universiteto biblioteka, nedi
dinamos mediciniškų įrankių 
instrumentų taip liesos jais 
ligoninių lentynos. Taip ir 
kenčia prispausti mūsiškiai 
visokeriopame nepritekliuje. 
mums čia apsileidžiant — gir
tavime savo sveikatą bai
giant, savo antrą gyvenime 
pusę perankstybon kapų duo
bėn užkasant. Nieko mums ne
padės ištaigingi namai, užsie
n i n i a i g ė r i m a i bei 
nuostabiausi valgiai, kol mes 
sava asmenybe netapsime 
bent pakenčiamais artimui as
menimis. Todėl, kol dar lai 
kas, nė vienas nebūkime pai
kas: vertinkime tikrą gėrį — 
sveiką asmenybę savyje ir 
pradėkime tinkamai elgtis. 

Vienas kitam talka — 
žmoniškumo apraiška 

Šiais metais visi lietuviai 
pradėkime vienas kitą remti 
kaip įmanydami. Ryžkimės vi 
si lietuviai paduoti vienas ki
tam, ypač broliui alkoholikui, 
rankas. Eikime vienas su kitu 
prie bendro darbo ir nuosai
kios kalbos. Gana mums, kaip 
musėms išrūgose, vienas ant 
kito lipti, kad netrukus visi 
atsidurtume išrūgų dugne. 
Pats laikas mums visiems pa 
mesti menkniekiais brangų 
laiką marginti — laikas mums 
stoti į vieningą veiklą savos ir 
artimo sveikatos atgavimui ir 
jos išlaikymui. 

Šviesūs arabai tvirtina, kad 
trys milijonai žydų valdo šim
tą milijonų arabų vien todėl, 
kad žydai yra vieningi, o ara
bai vieni kitiems priešginos. Ir 
niekada arabai nebus vienin
gi, kol jų turtingieji, savomis 

asmenybėmis sužmoniškės ir 
nepradės rūpintis savo krašto 
žmonėmis. Dabar tokie jie ven
gia tarpusavyje susitarti, nes 
jie netektų perviršio žmonų, 
turtų ir tarnų. Tokie turčiai 
laiko lėbavimą — girtavimą 
tikru gyvenimu. Todėl ten 
vyksta nesibaigianti nesan
taika tarpe savų brolių. 

Mokykimės mes lietuviai iš 
kitų elgsenos. Imkime mes 
darbuotis savo ir artimo gero
vei, nes, jei mes netapsime vie
ningais, pražūsime kaip vie
nas kitam prieštaraują 
papaikėliai. Vienybėje mes la-. 
bai daug galime nuveikti savo 
ir tėvynainių naudai. Vienin
gai veikdami, vienas kitam 
talkindami mes pajėgsime 
daug sėkmingiau kovoti su 
dviem didžiausiais, mūsų prie
šais: skleroze ir girtavimu. 

. Sklerozės atsikratę, 
stokime kovon ' 

su girtavimu 
i 

Pirmas labai sveikas mūsų 
elgesys būtų energingas pasi
priešinimas didžiausiam mū
sų priešui — širdies sklerozės 
giltinei. Ji yra šio krašto žmo
nėms didžiausia šiandieninė 
pabaisa. Net 40 milijonų žmo
nių čia turi vienokią ar kito
kią širdies negalę. Širdies! 
sklerozės giltinė neturi atosto-l 
gų — ji dirba trimis pamai-^ 
nomis ir jos pragaištingam 
darbui galo nesimato. 

TodėJ mes minėto galo priar
tinimui ryžkimės tinkamai 
dirbti, pradėdami tinkamai 
maitintis. Veikla bus labai 
sunki, nes reikės be ledlaužio 
laužti storus įsisenėjusių val
gyje nesveikų įpročių ledus. 
Kadangi įpratimas yra antras -
prigimimas, priseis mums be
veik su prigimtimi kovoti sa
vos širdies išgelbėjimui. 

Minėtą išsigelbėjimą dabar 
mums per tinkamą mitybą pri
žada šio krašto gydytojų drau
gija, pasiremdama per kelio
lika metų su tūkstančiais 
žmonių atliktais tyrimų duo
menimis, kurie yra tokie, 
kokius šis skyrius skelbė jau 
keliolika metų, tik dabar 
ėmė garsiai skelbti visi medici
niški iki Šiol buvę netikėliai 
apie cholestorolio perviršiaus 
žalą širdies ir kūno arte
rijoms. 

Dabar mityboje — choleste
rolio mažinime — mūsiškiui 
apsileidėliui nėra išeities: jis 
priėjo liepto galą — jam liko 
dvi išeitys: 1. Arba su skleroze 
kovoti cholesterolio pervir
šiaus mažinimu ir toliau svei
ku gyvenimu džiaugtis. 2. Ar
ba dėl sklerozės giltinės dalgio 
aštrumo — jo neatšipinant 
peranksti gultis po velėna. 

Dabartinė medicina pataria 
kiekvienam, nežiūrint am
žiaus, pradėti maitintis ven
giant gyvulinių riebalų ir 
cholesteroliu gausaus maisto. 
Prie gyvulinių riebalų pri
klauso sviestas, taukai, laši
niai, grietinė, saldus pienas, 
riebus sūris. Prie cholesteroliu 
gausaus maisto priklauso rau
dona mėsa, kiaušinio trynys, 
dešros-dešrelės, šokoladas, 
kokoso palmės riešutas, kaka
va, avokado... 

Kuriuo keliu mes dabar lie
tuviai pasuksime, priklausys 
nuo mūsų nusiteikimų darnos 
— nuo asmenybės subren
dimo. Medicina savo padarė: 
aiškų kelią nurodė, kad reikia 
užbėgti sklerozei už akių, nesi
rūpint vien naujų dirbtinių šir
džių įsidėjimu, bet savo gyslų 
valymu nuo priskretimo 
cholesteroliu. Todėl sukaup
kime kiekvienas savyje tu-

Eugeni ja i Strungienei 
ambulatorijoje. 

matuojamas kraujospūdis Sodybos 
Nuotr. M. N a g i o 

R a i m o n d a s Merkys (kr.) ir Kazys Jankauskas m a ž i n a s a v o 
turimą pakeltą kraujospūdį, užsi imdami teigiamu, nervus 
r a m i n a n č i u ir pamėgtu darbu Sodyboje. 

. . . . Nuotr. M. N a g i o 

rimą asmenybės gėrį ir leisi 
kimės į naudingą savo širdžiai! 
veiklą tinkama mityba, svai-! 
galų, rūkalų atsisakymu ir 
didesniu judėjimu bei turimų 
negalių tvarkymu. ' 

Aptvarkę sklerozę, ~ 
griebkimės 

tvarkymosi girtavime 
. . Nieko gero nelaimėsime, jei 
nustosime girtavę, o būsime 
sklerozės ant menčių parties
ti. Todėl 3 u tais dviem blo
giais turime eiti kovon lygiai 
stipriai apsiginklavę. Sukau
pę jėgas kovai su skleroze, 
neatleiskime vadelių vykdami 
kovon su girtavimu. Visi mes 
turime tokių žmonių, kurie, 
priėję liepto galą, girtavime — 
susitvarkė, nė lašo svaigalo 
neragauja ir pradėtą pirmos 
rūšies žmogaus gyvenimą tę
sia iki šiandien. Štai gyveni
miški pavyzdžiai. 

Vienas girtaujantis gauna iš 
draugo smūgį galvon su bute
liu — ir nuo to laiko degtinės 
neragauja. 

Kitas jaunas, tik ką žmoną 
palaidojęs dviejų vaikučių tė
vas ateina į darbovietę kiek 
įkaušęs (pamiršęs, kad jo lais
va diena) su buteliu kelnių už
pakalinėje kišenėje. Darbovie
tės viršininkas atleidžia jį iš 
darbo. Žmogus išsiblaivęs pa
junta, kad priėjo liepto galą: 
nėra žmonos, nėra darbo, nė 
ra vaikučiams gyvenimo... 
Gydytojas, ir bendradarbiai 
prašo darbovietės vedėjo pasi
gailėjimo, nes jaunas vyras 
apgaili klaidą ir žada būti 
tvarkingas. Jis priimamas at 
gal darbovietėn ir, nė laše 
svaigalų daugiau neragauda 
mas, lieka pavyzdingiausi!; 
darbininku iki šių dienų. 

Prispaustoje Lietuvoje girti 
vairuotojai netenka ne tik lei 
dimo vairuoti, bet ir mašinos 
Todėl ten vairuotojai visai 
neragauna svaigalų, nes dėl 
stikliuko nenori netekti maši 
nos. Menkų asmenybių čia 
nykščiai vairuotojai nužude 
daug žmonių dėl vairavime 
mašinos išsigėrus. Net dau 
giau kaip 90 nuošimčių greit 
kelyje mirtinų nelaimių atsi 
tinka dėl girtavimo. 

Tokiems nesusilaikėliarm 
reikia uždėti gagančių kaip 
kandantiems ciuciams, kol ji« 
susitvarkys, turi netekti teisei 
vairuoti ir už bausmę turi būt: 
iš jų atimamos mašinos. Tilt 
taip elgiantis bus apsaugot: 
nekalti žmonės ir patys gir 
taujantieji. Jie bus priverst 
savoje asmenybėje turima gė 
rio žarijėle pasinaudoti ir pra 
dėti tvarkingesni gyvenimą. 

Apsauga i i 
prigimties nesveikųjų 

Yra žinoma dabar, kad gir 
tuokliai turi smegenyse tam 
tikrą negerumą. Dėl jo ji< 

reaguoja savitai, bvaigalus — 
jie pradėję vienu gurkšniu 
baigia pasigėrimu. Panašia: 
yra jautrių žmonių penicili 
nui, žiedadulkėms, bral 
kėms... Nėra tokios medžiagot 
ant žemės, kad kai kuriarr 
žmogui kai kada ji negalėti; 
sukelti įsijautrinimo. Panašu* 
dalykas yra ir su minėto* 
smegenyse netvarkos savinin 
kais. Jie reaguoja į svaigale 
lašą nesustojimu gerus ik 
pasigeriant Dažniausiai tokie 
yra alkoholikų vaikai, Ameri 
kos indėnai ir pirmieji Austrą 
bijos gyventojai. Tokius žmo 
nes svaigalai žudyte žudo 
Juos reikia saugoti nuo net la 
šo svaigalo. O jau apie to 
kiemą siūlymą išgerti tik vie 
ną stikleli "Į Sveikatą" — n< 
kalbos negali būti, jei nenori 

^me juos pražudyti. 

Išvada. Vispusiškai mes lie 
tuviai stenkimės būti stiprūs 
Tinkama mityba kovokime su 
skleroze ir vengimu svaigalų 
mes Salinkime* nuo girtavime 
giltinės dalgio. Dabar tik vie 
ną pirmą žingsnį ženkime toje K — 
nuo svaigalų šalinimosi kelio 
nėję: neraginkime vienas 
kitą svaigintis . Ne svai 
galais vienas kitą pamylėki 
me, bet kultūringais dalykais 
vieni su kitais dalinkimės 
Gyvenimas toks trumpas, c 
kultūringi dalykai yra tokie 
gražūs — neapsileiskime ne 
praturtinę jais savo ir artime 
asmenybės. Tada girtaujan 
čio žmogaus nesveikoji pusė 
sveiks ir visiems pasigėrėjimą 
ims teikti. Daugiau apie tai ki 
tą kartą. 

Pasiskaityti . Arthur J. 
Vander: Human Physiology. 
Univer8ity of Michigan. 
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DIPLOMATINIŲ 
* MISIJŲ 
ATOŠVAISTĖJE 
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Sausio 17 d. Lawrence Eag-
leburger, valstybės pasekreto-
rius politiniams reikalams, 
valstybės departamente skai
tė paskaitą: būsimi posūkiai 
Amerikos užsienio tarnybo
je. Priėmimą ir paskaitą or- ' 
ganizavo The Government Af-
fairs Committee ir The 
Hospitality and Information 
Service. Kadangi buvo kelia
ma ypač moterų problemos, 
ypatingą iniciatyvą reiškė ir 
gausiai dalyvavo Association 
of American Foreign Service 
Women. Ją sudaro diplomati
nių misijų šefų žmonos bei 
šiaip užsienio tarnyboje buvu
sios ir esančios pareigūnės. Jų 
kvietimu dalyvavo Ona Bač-
kienė. 

L. Eagleburger pabrėžė, kad 
dabar jau yra svarstomas mi
sijų šefų žmonų atlyginimo 
klausimas ir taip pat diploma
tinėse misijose dirbančių pa
reigūnių darbo perspektyvos. 
Jų kaip moterų pareigos ir tar
nybiniai pasireiškimai nega
lės būti nustelbiami. 

Šių dienų gyvenime daug 
moterų turi savo profesijas ir 
sėkmingai jose dirba. Jų vy
rams vykstant į diplomati
nius postus, jos turi atsisakyti 
savo užimamų vietų bei profe
sijų ir vykti kartu į vyro pos
tą. Tos. kurios mėgsta sociali
ni bendravimą, priėmimus, 
draugystes, jaučiasi laimin
gos, bet priešingu atveju pro
fesijos moterys pasijunta kaž
ko netekusios, praradusios 
profesines iniciatyvas ir tik 
atodaira j savo vyro pareigas 
ir krašto sėkme jas palaiko. 
šiuo klausimu yra gražiai pa
sisakiusi Mrs. Alhegelan. Sau-
di Arabijos ambasadoriaus 
žmona: "We may be the laat 
group of women in the world 
whose greatest wish is the suc-
•>•*? .f .- husbands and our 

eountnes". 
Be to. kiek liečia diplomatų 

žmonas užsienyje, kyla mo-

Dr. Pctcr T. Brazio ofisą perėmė 
DR. VUAY BAJAJ 
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ter8-motines problema šeimos 
atžvilgiu. Vaikai svetimame 
krašte yra reikalingi ypatin
gos atodairos, motinos nuola
tinio bendravimo, kad jie sve
timame krašte nenutoltų nuo 
savo krašto bei šeimos gyvy
binių interesų. 

Reprezentaciniai įsipareigo
jimai diplomatiniam gyveni
me yra būtini, vyro ir žmonos 
dalyvavimas socialiniame gy
venime turi ypatingos reikš
mės. 

Todėl Valstybės departa
mentas studijuoja moterų pa
dėtį visu rimtumu ir 10 metų 
laikotarpyje numatomi ypač 
dideli pasikeitimai. Pirmiau
sia numatomas aukštesnių 
postų paskirstymas ne tik vy
rams, bet ir moterims. Be to, 
studijuojamas užsienių diplo- { 
matų šefų žmonų atlyginimo 
klausimas, kuris tuo tarpu dėl 
biudžetinių sunkumų dar kiek 
atidedamas. Dabar atlygini
mus gauna tik Jugoslavijos, 
Japonijos ir Izraelio misijų še
fų žmonos. 

Taip pat keliamas vyro ir 
žmonos, kurie dirba užsienio 
tarnyboje, postų suderinimas. 
Vienam keliantis į kitą kraš
tą, numatoma ir kitam parū
pinti vietą ten pat, kad tuo bū-
du l e n g v i a u b ū t ų 
sprendžiamos šeimyninės pro
blemos. 

Paskutiniam diplomatų pri
ėmime Valstybės departa
mente gražiai pasakė savo 
kalboje Valstybės sekretorius 
Shultz: "Napoleon is sup-
posed to have summed up the 
art of diplomacy by inatruc-
ting his ambassadors to keep 
a good table and look after the 
ladies"... 

O. G. 
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DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JONAS MAŽEIKA 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 VV. 103 St. Oak Lawn 
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) 

b—8: antr 12—6; penkt 10—12.1—1> 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

O f i s o tel. — 582-6221 
DR. JANINA JAKSEVICIUS 

J O K Š A 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

mylia į vakarus nuo Ateitininkų namų 
Tel. 257-2265 

Vai. pagal susitarimą. 

Namų 584-5527 ' ~ 
DR. ALGIS PAUUUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGIJA 
6132 S. Kedzie, Chicago, III. 

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

Tel. 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs . P O 7-6000, Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandoj pagal susitarimą 

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

0R. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. REliance 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytoias 
3925 VVest 59th Street 

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

Treč ir ieit uždaryta 

Tel. 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
Chicago Eye Institute 
4200 N. Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L 0. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
8104 S. Roberts Road 

1 mylia | vakarus nuo Hark»m Ave 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FNANK PIECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

Vai pagal susitarimą Uždaryta treč 

DR. IRENA KYRAS 
D A N T Ų GYDYTOJA 

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

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

Dr. Juozo Meškausko ofisą perėmė 

T. RAMA, M.D. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2454 VVest 71»t Street 
(7l-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 

Tel. o f i so ir buto: OLympic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave., Cicero 

Kasdien 1-3 vai ir 6-8 vai vak. 
išskyrus treč\ §e*t. 12 iki 4 vai popitt 

Didž iaus ias p a ž a n g o s 
priešas yra ne suklydimas, o 
tinginystė. 

H. Th. Buckle 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIŲ IR VAIKV LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 VV. Slst Street 

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

DR. LEONAS SEISUTIS 
INKSTU PŪSLĖS IR 

PROcTATO CHIRURGIJA 
2654 VV. 63rd Street 

Vai.: antr. 1-4 p.p. ir ketv. 2-5 :> p. 
§eit pagal "jsitarimą 

Ofiso tel. 776-2880, m . 448-5545 

Ofiso tel. 434-2123, namų 446-6. 
DR. V. TUMAS0NIS 

CHIRURGAS 
2494 W«t 71st SfrMt 

Pirm., antr., ketv. ir penkt. 
valandos pagal susitarimą 

Of*. tel. 586-3166 namu 381-3772 

DR. PETRAS 2LI01A 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

6745 VVest 63rd Street 
Vai ptrm , antr ketv ir penkt 

2.-o; šeštadieniais pagal susitarimą 

» 



Didžiųjų galybių, trikampis 

WASHINGTONAS -
MASKVA - PEKINAS 

-

: 

: 

Dvi ar trys pasaulio galy
bės (didvalstybės) šiuo metu 
dominuoja pasaulyje? Tai 
klausimas, į kurį nelengva 
atsakyti. Truputis statistinių 
duomenų. 

Gyventojų skaičius: Kinija 
— 1,008,000,000, Sovietų Są
junga — 269,000,000, JAV-bės 
— 227,000,000. Teritorijos plo
tas kv. myliomis: Kinija — 
3,691,521, Sovietų Sąjunga — 
8,649,490, JAV-bės — 3,543,-
883. Taigi visos trys didvalš
tybes pakankamai didelės ir 
gausios gyventojais. Bet ūki
nis ir techninis pajėgumas? 
Visos try s valstybės labai tur
tingos gamtos turtais: meta
lais, mineralais, nafta, gamti
nėmis dujomis, derlingos 
žemės plotais. Technikos sri
tyje, žinoma, vyrauja Ameri
ka, ją ne daug kuo atsilikda
ma seka Sovietų Sąjunga, bet 
Kinijos techninis pajėgumas 
dar labai menkas ir, kaip kai 
kurie žinovai tvirtina, nepra
šokąs Italijos. 

Tačiau pastaruoju metu pa
stebimas didesnis Kinijos 
veržlumas tiek politinėje, tiek 
technikos srityje. Po ilgame
čio diktatoriaus Mao mirties 
įvykusi valdžios krizė, rodos, 
pasibaigė. Įsitvirtino naujieji 
vadai: valstybės galva (prezi
dentas) Li Xiannian, komu
nistų partijos pirmininką Hu 
Yaobang ir premjeras Zhao 
Ziyang. Opozicija nuraminta. 
Keturi "didieji kaltininkai", 
velionio diktatoriaus žmoną 
įskaitant, sėdi kalėjime. Bet 
sėdi ne jie vieni... 

Diktatorius Mao Kiniją val
dė nuo 1949 m. pilietinio karo, 
kurį laimėjo jo vadovaujami 
komunistai. Jis sukūrė savo 
asmenybės kultą, kuris po jo 
mirties buvo naikinamas. Bet 
tai ne viskas. Naujieji krašto 
vadovai ėmė ieškoti glaudes
nių ryšių su Vakarų Europos 
kraštais ir su JAV-bėmis. Su
daryta visa eilė ekonominio ir 
kultūrinio pobūdžio susitarimų 
bei prekybinių sutarčių su 
Vak. Vokietija, Prancūzija, 
Italija, Japonija, D. Britanija, 
JAV-bėmis ir kitomis valsty
bėmis. Tuo tarpu dar Mao 
sukurtas "atvėsimas" nuo So
vietų Sąjungos ir toliau tęsia
mas. Ilgalaikės abiejų šalių 
atstovų derybos dėl teritorinių 
klausimų (dar carų laikais 
pagrobtų Kinijos žemių) nebu
vo sėkmingos. Kinai sakosi 
esą kuklūs: jie tuo tarpu nerei
kalaują tų žemių grąžinimo, o 
tiktai, kad Sovietų Rusija pri
pažintų tas žemes neteisėtai 
atimtas, o pačią sutartį prie
vartine. Nereikia daug spėlio
ti, kokie Kinijos reikalavimai 
toliau būtų, jei Sovietai tokį 
pripažinimą suteiktų. 

DARBO DRAUSMĖ 
PAVERGTOJE LIETUVOJE 

AMERIKOS BALSAS 
APIE ŠV. KAZIMIERA 

. 
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Greta ankstesnių Kinijos va
dų vizitų Vakarų sostinėse, iš
skirtinai minėtinas neseniai 
įvykęs jų premjero Zhao 
Ziyango apsilankymas Wa-
shingtone, kur jis buvo labai 
šiltai sutiktas ir maloniai pri
imtas Baltuosiuose rūmuose. 
Po to sekė jo vizitai New Yor-
ke, San Francisco, Kanadoje ir 
kitur. Jau kaip ir sutartas pre
zidento R. Reagano revizitas į 
Pekiną. 

JAV-bės su kom. Kinija 
diplomatinius santykius už
mezgė prieš 5 metus. Per tą 
laiką buvę priešai tapo, jei ne 
gerais draugais, tai bent šio
kiais tokiais prekybos partne
riais. Pasirašyta keletas su
tarčių, pasikeista kai kuriomis 
prekėmis, tačiau jų apyvarta 
nėra didelė. Kinija vis dar 
daug kur laikosi senų "uždaro 
krašto" tradicijų. 2inia, ji ne
bijo Vakarų kraštų karinės in
tervencijos, bet vieno jų vadų 
žodžiais nenori, kad vakarie
čiai kištųsi į jų vidaus reika
lus ir "neeksponuotų į Kiniją 
narkotikų, prostitucijos daly
kų, kriminalinių reiftkinių prie

monių ir kapitalistinio egoiz
mo", lyg tokių dalykų pačioje 
Kinijoje nebūtų. 

Vakarų Europos spauda ne
maža rašo apie Kiniją ir prem
jero kelionę bei pasitarimus. 
Esą kiniečių vadai pabrėžia, 
kad jie nesą Sovietų satelitinis 
kraštas ir kad Maskva nesan
ti komunizmo "Roma": jie turį 
savo Pekiną. Tarp abiejų ko
munistinių šalių esąs didelis 
skirtumas: Sovietai gaminą 
milžiniškus ginklų kiekius, tuo 
tarpu Kinija mažai teturinti 
sunkiosios pramonės ir ji rū
pinasi savo gyventojams pa
teikti galimai daugiau buiti
nių reikmenų ir žemės ūkio 
produktų. Pagal kiniečius, ru
sai esą labai išdidūs ir kinie
čius laiką "nieku". Panašiai, 
pagal juos, elgiasi ir Amerika: 
ji taip pat laikanti Kiniją men
ka galybe ir savo didžiajame 
"kortų lošime" su Sovietų 
Sąjunga ją naudojanti tik kaip 
"atsarginę kortą". Kinijos va-

! dai taip pat kaltina Ameriką 
už jos ryšius su Taivanu, kurį 
jie laiko Kinijos dalimi ir ypač 
už ginklų teikimą Taivanui. 
Kadangi Taivanas neatsisa
kąs palankia proga nuversti 
komunistinės Kinijos režimą, 
tai ir JAV-bės šia prasme esąs 
jų priešas. Tačiau prekybi
niuose ryšiuose komunistinė 
Kinija šio Amerikos „flirto" 
su Taivanu dažnai "nematan
ti". 

Sovietų Sąjungos įsigalėji
mas Vietname ir Afganistane 
labai smarkiai padidinęs Ki
nijos apsupimą. Kinija, žino
ma, dėl to nekartą yra išreiš
kusi Sovietams protestą. 
Tokiu atveju rusai teisinasi, 
kad "šios karinės priemonės ir 
sunkieji ginklai esą nukreipti 
ne prieš idėjinius brolius ki
niečius, bet prieš Japoniją ir 
JAV-bes". Kinai, žinoma, to
kiu pasiteisinimu netiki, nes 
žino, kad nei Amerika, nei ja
ponai jų nepuls. 

Maždaug prieš 20 metų komu
nistinė Kinija atsisakė bet ku
rios Sovietų Sąjungos techni
nės pagalbos ir išsiuntė iš 
savo krašto visus Sovietų spe
cialistus. Nuo to laiko jie nie
ko iš Sovietų neprašė ir nieko 
negavo. Žinoma, Sovietų 
įrengtiems fabrikams Kinijoje 
trūksta atsarginių dalių, ta
čiau kiniečiai jų pasigaminą 
patys. Per tuos 20 metų jie la
bai daug gavo Vakarų Euro
pos technologijos. Ir toliau ki
niečiai norį gauti iš Vakarų, 
JAV-bes įskaitant, ne tik pa
čių gaminių, kiek technologi
jos — elektronikos ir kompiu
terių. Gavę apie juos žinių, jie 
sugebėsią patys pasigaminti. 
Tas pats esą ir su ginklais. Ir 
premjeras Zhao savo vizito 
metu prez. Reaganą prašė 
technologijos žinių bei paslap
čių. Kai kurios JAV-bių įmo
nės susilaukė kinus do
minančių užsakymų. Jo 
kelionės tikslas taip pat buvęs 
"mokytis", ty . pažinti kapi
talistinius kraštus, kad galėtų 
iš jų pasisavinti kas Kinijai 
naudinga, kad galėtų pakelti 
savo didžiosios valstybės, 
palyginti, menką techniką ir 
primityvų žemės ūkį. 

Atskiruose Kinijos vadų pa
reiškimuose išryškėjo Kinijos 
noras "nelikti eiline korta, bet 
patiems būti lošėjais". Kitais 
žodžiais, jie nori tapti 
Washingtono ir Maskvos lošė
jų trečiuoju partneriu. Kinai 
taip pat nesą pasiryžę ekspor
tuoti savo komunizmą į užsie
nį, kaip daro Sovietai, bet jie ir 
toliau kursią komunizmą sa
vame krašte, pasisavindami iš 
Vakarų kapitalizmo, kas jiems 
naudinga, ir kartu leisdami 
reikštis šiokiai tokiai priva
čiai iniciatyvai. Taigi Kinijos 
bendravimas su Amerika, 
kaip lygaus su lygiu partne
rių, esąs įmanomas. 

b. kv. 

Pavergtos Lietuvos minis-
terių tarybos pirmininko vie
nas pavaduotųjų — Jurijus 
Rusenka rašo apie Lietuvoje 
vykstančias darbo negeroves. 
Komunistiniuose kraštuose tos 
negerovės yra nuolatinis reiš
kinys, nesvarbu, kad apie jas 
kalba ir minis teriai. Tas nege
roves pavergtiems lietuviams 
nurodinėja slavas komunis
tas, įsisukęs į aukštas parei
gas Lietuvoje. 

Minėtas J. Rusenka, nusi
imdamas nuo savęs patį ap
kaltinimą, aiškina, kad tuos 
įsakymus duoda komunistų 
partija, reikalaudama kasmet 
darbe didesnės pažangos, kai 
gyvenime būna priešingai — 
kartais nepasiekiama net to, 
kas buvo pasiekta praeitais 
metais. Komunistai per 66-rius 
metus savo valdymo su trak
toriais ir kombainais nepasie
kė to, kas buvo pasiekta carų 
laikais su arkliu ir plūgu. Ta
da Rusija turėjo sočiai duo
nos, o dalį duonos parduo
davo užsieniui, kai dabar 
komunistinė Rusija kasmet 
duoną perka iš užsienio. Kam 
linksniuoti žodžius — moks
las, mokslas, pažanga, pažan
ga, jei komunistinis mokslas ir 
komunistinė pažanga neparū
pina pakankamai krašto gy
ventojams nei maisto produk
tų, nei kitokių reikalingų 
gaminių. 

J. Rusenka remiasi partijos 
nutarimais: "Privalome dar 
aktyviau kovoti už valstybi
nių užduočių įvykdymą, pro
dukcijos kokybės gerinimą... 
Plenume buvo nurodyta, kad 
svarbiausia šiuo metu yra for
muoti naujo tipo ekonominį 
mąstymą, stiprinti drausmę, 
tvarką, gerinti organizuotu
mą bei didinti atsakingumą, 
sprendžiant socialistines — 
politines ir ideologines prob
lemas. (M.G.1983.Nr.9, 2 p.). 
Nepasakyta, kiek ideologijų 
tari komunistai, jei kalbama 
apie ideologinių problemų 
sprendimą. Taigi viską gerin
ti, didinti, išskyrus darbinin
kų apmokėjimo bei jų aprū
pinimo didinimą, kad jiems 
nereikėtų prie krautuvių sto
vėti eilėse ir kad jie būtų pajė
gūs reikiamus dalykus nusi
pirkti. Dabar t ie v i s i 
padidinimai, pagerinimai ei
na neribotam apsiginklavi
mui, puolamųjų karų vedimui 
ir ramių tautų pavergimui, 
kad ir jos patektų į komunis
tinį pragarą. Ar dėl tų tikslų 
darbininkai turi atiduoti vi
sas savo jėgas, prisiimant net 
badavimą, skurdą? 

Darbo atžvilgiu viskas tai
koma darbininkams, o aprū-

J . V A I C E L I Ū N A S 

pinimo atžvilgiu darbininkai 
nebesvarbu. Jie turi tik dirbti 
už mažą atlyginimą ir menką 
aprūpinimą. Pats Brežnevas 
yra pasakęs, kad internacio
nalinis (komunistų valdomo 
krašto) darbininkas yra tas 
žmogus, kuris daug dirba ir 

į mažai valgo. Tai komunisti
nės "gerovės" ženklas dar
bininkams. 

Kas yra naujo tipo ekono
minis mąstymas, J. Rusenka 
nepasako. Reikia spėti, kad 
darbininkai turi būti dar dau
giau išnaudojami, tada ir bus 
naujo tipo ekonominis mąsty-

i mas. Sakoma; didinti atsakin
gumą, sprendžiant socialines, 
politines bei ideologines prob
lemas. Ką komunistų valdo
muose kraštuose gali dar
bininkai kalbėti apie politines 
ar ideologines problemas, jei 
tas problemas išsprendžia tik 
komunistai ir įsako darbinin
kams tai vykdyti. Gal dar
bininkai norėtų ir kitokios 
ideologijos, kad išbristų iš rau
donojo purvyno. Betgi dar
bininkai tokių teisių neturi, 
nes komunistinėje Rusijoje 
žmonės neturi žmogaus teisių. 
Už mažą kitokį pagalvojimą 
ar pasakymą žmogus gali pa
tekti į lageri ar po velėna. Len
kijos darbininkai, kurie suda
ro per 80% krašto gyventojų, 
stato savo reikalavimus tų 
problemų išsprendimui. O kuo 
tas viskas baigėsi? Daug dar
bininkų atsirado kalėjimuose, 
o kai kurie jų buvo net sušau
dyti. Ir tai darė savos tautos 
komunistai. Pavergtoje Lietu
voje tie reikalai stovi dar žiau
resnėje padėtyje, nes čia tuos 
reikalus sprendžia komunisti
niai okupantai. 

J. Rusenka vėl cituoja: "Drg. 
J. Andropovas pabrėžė, ... už
tikrinti gerai organizuotą, ne
trikdomą viso ūkio mechaniz
mo darbą — tai ir šios dienos 
poreikis ir programinis už
davinys ateičiai". Taip, komu
nistai diriguoja visus darbus, 
o tų darbų vaisiais sočiai nau
dojasi tik komunistai, kai dir
bantiems vergams tenka ir pa
badauti, nes ne jiems skirta 
komunistų skelbiama praban
ga, nes jie nėra komunistinės 
klasės nariai. Kultūringame 
pasaulyje krašto prezidentas 
nerėkauja, kad darbininkai ar 
ūkininkai dirbtų, o tame kraš
te nuo maisto produktų ir ki
tokių vertybių lūžta krautuvių 
lentynos. Komunistų valdo
muose kraštuose visi vadai ir 
politrukai šaukia ant dar
bininkų ir kolchozininkij, kad 

Šiemet minima Lietuvos 
jie sparčiau dirbtų, o tuose n o g v e n t 0 y ^ ^ ^ 500 
kraštuose visko trūksta. Ko- *~\ •_*• .„u^v*. T«i itin 
kia to priežastis? Komunisti
nė sistema, kurioje viskas pri
klauso tik komunistų klasei, 
nėra nuosavybes, nėra asme
niškos iniciatyvos. 

J. Rusenko konkrečiai palie
čia institucijų negeroves: 
"Daugelis įmonių neišnaudo
ja savo gamybinio pajėgumo. 
Nepatenkinamai dirba: Mažei
kių naftos perdirbimo įmonė, 
Kėdainių biochemijos įmonės, 
Kauno "Elektros", Klaipėdos 
"Syriaus", Vilniaus "Žalgi
rio" ir "Komunaro" staklių 
gamybos įmonės ir kaikurie 
kiti gamyklų kolektyvai". Esą, 
tos įmonės nebe pirmi metai 
nusižengia planinei gamyklos 
drausmei. Toliau jis sako: 
"Antai, 1982 metais Vilniaus 
Spalio 40-mečio staklių 
gamykloje buvo panaudota tik 
84% metalo pjovimo staklių 
pajėgumo. Gamykla vien dėl 
to nepagamino produkcijos 
daugiau kaip už milijoną rub
lių. Panevėžio autokompreso-
rių gamykloje atsarginių da
lių traktoriams gamybiniai 
pajėgumai buvo panaudoti vos 
49%. Dėl tos pačios priežasties 
liaudies ūkis negavo nemažo 
kiekio produkcijos iš Klaipė
dos "Syriaus", Panevėžio "Li
nų pluošto", "Vilniaus "Audė
jo" ir kitų įmonių. Per pirmąją 
penkmečio pusę apie 300 res
publikos pramonės įmonių kei
tė savo metinius planus, dau
giau negu pusė savo planus 
sumažino". 

Toliau jis aiškina, kad daug 
įmonių nesilaiko savo sutar
čių ar įsipareigojimų. Jis nepa
sako, kad tas sutartis ar įsi
pareigojimus nustato partija, 
kurios narių mažai dirba tose 
įmonėse. Komunistinėse įmo
nėse dėl netvarkos susidaro 
dideli gamybos nuostoliai Per 
porą metų Lietuvos įmonės tu
rėjo apie ketvirtį bilijono rub
lių nuostolių. Tai maži nuo-
s t o l i a i , kurie l e n g v a i 
padengiami iš darbininkų 
atlyginimų, nes darbinin
kams teišmokama tik 10% jų 
normalaus atlyginimo. To
kius atlyginimus nustato par
tija, o tokie išmokėjimai vyk
domi per komunistinę 
vyriausybę. 

J. Rusenka nusiskundžia, 
kad darbo drausmė pažeidžia
ma girtavimu net darbovietėj. 
Jis rado: „Daugelyje įmonių 
darbo drausmė pažeidžiama 
dėl girtavimo. Pasitaiko, kad 
neblaivūs žmonės atgabena
mi į medicinines išsiblaivini-
mo įstaigas vos ne tiesiai i i 
darboviečių". Sovietiniai dar

inėtų mirties sukaktis. Tai itin 
svarbūs metai Lietuvos kata
likų daugumai ir ši sukaktis 
bus įminima visame krašte. 
Tačiau sukaktis vis dėlto ne
bus minima pačioje šv. Kazi
miero bažnyčioje Lietuvos sos
tinėje Vilniuje, nes kraštą 
valdantys komunistai užėmė 
šią ir kitas šventoves ir joms 
da vėneginčiąj amai pasaulietiš
ką paskirtį. 

bininkai dėl to teisinasi: krau
tuvėse maisto produktų nėra, o 
alkoholinių gėrimų — kiek no
ri Jei negali į darbą pasiimti 
sumuštinio, pasiimi pusbutelį. 
Kai jį išgeri be užkando, vis
kas pasikeičia. Čia gunasi 
išvada: alkoholizmas yra ko
munistinė pažanga. 

Jis toliau aiškina: "Nors 
daugumas kolektyvų draus
mingai laikosi LKP CK ir res
publikos ministerių tarybos 
nustatytų joms darbo jėgos 
limitų,tačiau vis dar nemažai 
įmonių ir susivienijimų nesi
laiko darbo jėgos planų. Vien 
šių metų pirmajame ketvirtyje 
respublikoje 55 pramonės įmo
nės viršijo darbininkų skaičių 
584 žmonėmis". Kultūringa
me pasaulyje vieno fabriko tik 
atskirame skyriuje kartais dir
ba keli darbininkai su šluoto
mis, nes jiems nėra etatinių 
darbų. Dėl to niekas nesijau
dina, o komunistiniame pa
saulyje net krašto ministerio 
pirmininko pavaduotojas ner-
vuojasi, kad įmonėje dirbo 15 
darbininkų daugiau, negu pa
gal etatus. Jeigu viską matuo
ti tik "noperskais", tai ką turi 
daryti fabriko pamainos va
dovas, kuris neša atsakomybę 
už darbo eigą Jei kurią dieną 
2-3 darbininkai neatėjo į dar
bą, iš kur jis gaus reikiamų 
darbininkų? Ar gali jis tą pa
čią minutę skambinti į darbo 
įstaigą, kad jam per vieną 
minutę pristatytų 2-3 dar
bininkus? Kai kitą dieną visi 
darbininkai ateis į darbą, tai 
tuos 2-3 darbininkus vėl tektų 
atleisti iš darbo. Tai būtų ko
munistinis šokis su patrupini-
mais, žmonių išnaudojimu. 
Komunistinis ministeris pir
mininkas gali turėti net kele
tą padėjėjų, kurie neturi dar
bo, o fabrike negali būti nė 
vieno neetatinio darbininko, 
kuris galėtų dirbti neetatinius 
darbus. Prie kokių nesąmonių 
prieina komunistai, ypač tie, 
kurie neturi tikro darbo, o tik 
gauna aukštą atlyginimą. 

J. Rusenka savo straipsnį 
baigia: "Darbo pažeidėjams 

(Nukelta į 4 psl.) 

Sovietai iš katedros išgabe
no Šventojo Kazimiero sidab
rinį karstą. Kitoje — švento 
Kazimiero bažnyčioje jie iš
statė rinkinį religinių daiktų, 
apimančių ir budistų objektus 
ir katalikų bažnytinius rūbus. 
Šią bažnyčią jie pavadino ate
izmo filosofo vardu ir jo tezę 
apie Dievo neegzistavimą 
įgraviravo įrėmintame stikle, 
kur anksčiau stovėjo altorius. 

Šiais sukaktuviniais metais 
daugumas lietuvių tvirtina, 
kad atėjo laikas sugrąžinti 
Šventojo Kazimiero palaikus į 
Vilniaus katedrą ir bažnyčias 
sugrąžinti religiniams tiks
lams. Pernai 65 kunigai raštu 
kreipėsi į sovietų vadovą Juri
jų Andropovą, prašydami jj 
sugrąžinti jų šventoves Lietu 
vos katalikų bažnyčiai. Sovie 
tų pareigūnai atsakė tolimes 
niu Lietuvos katalikų engimu 
Praeitą mėnesį, pavyzdžiui 
kunigas Sigitas Tamkevičiuf, 
buvo nuteistas šešeriems me 
tams kalėjimo ir ketveriems 
metams vidaus tremties. 

Muziejumi paverstos Šv. Ka
zimiero bažnyčios tikslas yrs 
parodyti, kad religija yra se 
na ir nudėvėta keistenybė, se 
niena, kuriai vienintelė tinka 
m a v i e t a — t a i būti 
antikvariate po stiklu. Tačiat 
komunistinio muziejaus tvar 
kytojai taipgi, nors ir nesamo 
ningai, pasakė vieną tiesą — 
kad žmonės visuomet skirtin 
gaiš keliais kelia tuos pačius 
klausimus: kaip esame sukur 
ti? Kokia mūsų paskirtis': 
Kaip mums tapti laimingais? 

Visų Šių klausimų teisėtu 
mą — iš tikro žmogaus nuos 
tabą dėl savo egzistencijos — 
paneigia marksistinė ideologi 
ja. Pagal komunistų doktriną, 
materializmas išaiškina vis
ką, ir religija tėra, marksizme 
ideologijoje, malonus narkoti 
kas. 

Mes galvojame, kad tai yrs 
neįtikinantis, neįkvepiantis ir 
iš tikrųjų, net nepatrauklus 
credo. Taigi visai nenuostabu, 
kad daugumas žmonių Lietu
voje bei kiti, kurie gyvena po 
sovietų jungu, yra nuo to nusi
sukę. Vietoj to, jie dažnai ieš
ko gilesnės prasmės ir vilties 
religijoje. Ir mūsų nuomone, 
jiems turi būti leista ieškoti, ti
kėti ir garbinti, kaip jie nori. 

Red. Šis "Amerikos Balso" 
vedamasis, atstovaujantis 

Jungtinių Valstybių vyriau
sybės pažiūroms, sausio 16 
d. per radiją buvo perduotas 
43 kalbomis. Kai kurie "Ame 
rikoe Balso"lietuviškų laidų 
klausytojai girdėjo, kad veda
masis buvo pakartotas ir sau
sio 17 d. rytinėje laidoje. 

TEN GIMĖ, AUGO 
DR. JONAS BASANAVIČIUS 

JUOZAS RUDZEVIČIUS 

11 
Tėvui Jurgiui mirus, tėviškėje likosi trečiosios 

žmonos vyriausias, 1800 m. gimęs, sūnus Mykolas. 
Neilgai jis vaikščiojo tėvo baudžiauninko giliai 
įmintais takais į Bartininkų dvarą. Mirė plaučių 
liga, tesulaukęs 46-rių metų amžiaus. Buvo vedęs 
Magdę Juodkojytę ir sulaukęs gražios šeimos — 
keturių dukterų ir trijų sūnų. M. Juodkojytes senelis 
buvo gimęs Vaitkabalių kaime, kuriame, maro 
metais išmirus žmonėms, gyvas išlikęs tik Juod-
kojis. Marui pasibaigus, Moliniškduose vienuose na
muose radęs vienintelę išlikusią merginą ir ją vedęs. 
Tai buvę tie patys laikai, kai, kaip pasakojama, iš 
Vilniaus krašto į Bartininkų-Iiudvinavo apylinkes 
atvykęs pirmasis Mykolas Basanavičius. 13 minėtos 
Juodkojų giminės buvo kilusi M. Juodkojyte — 
daktaro senelė. 

Mykolui, daktaro seneliui, esant 30 metų 
amžiaus, prasidėjo gyventojų stipriai remiamas 
pirmasis, 1831 m., sukilimas, kai dar buvo gyvos tik 
prieš 36 metus žuvusios Lietuvos tradicijos. To meto 
nuotaikos aiškiai išskaitomos būsiančio daktaro J. 
Basanavičiaus gimtinio kaimo senų žmonių pasako
jimuose ir žmonių sudėtose dainose, šias ir kitas 

Po nepasisekusio sukilimo sekė Sibiro tremtys, kurios pavardė kryžiuočių raštuose randama 1384 
j korimai. Negana to, caras, bausdamas gyventojus už m. minėta". Ir baudžiavos laikais Birštonai, matyt, 
i sukilimą, karališkus dvarus atidavė sukilimą maiši- buvo pranokę kitus kaimo gyventojus, jie šaltyšiavę 
1 nusiems generolams ir panašiems, kurie dar baisiau (Oberšulc), baudžiavos nėję. Jo motina buvusi reti-
vargino žmones. ginga, malonaus būdo, šneki, meili, simpatinga, 

Baudžiavos bei plaučių ligos nuvargintam labai jautri, gal kiek linkusi į histeriją. Jos meilė 
Mykolui mirus, tėviške, baudžiavinėmis prievolėmis, sūnui buvusi tokia didelė, kad, negalėdama pakelti 
jaunesniais broliais, seserimis rūpintis teko vyriau- išvažiuojančio į mokslą sūnaus atsisveikinimo, dar 
šiam, 1826 m. gimusiam, sūnui Jurgiui, būsiančiam prieš sūnaus išvažiavimą ji iš namų išvykdavo, dar 

j daktaro tėvui, vedusiam Marę Birštonaitę. Jų seimo- vis tikėdama, kad kai akys nematys ir širdies taip 
je užaugo Jonas (daktaras), Vincas ir Uršulė. Kiti neskaudės... Meilę savo artimiesiems bei jautrią 
vaikai išmirę vaikystėje. T. Basanavičiūtės- širdį ir sūnus bene bus iš motinos paveldėjęs. 
Sereikienės pasakojimu, didesnioji šeimos dalis Gabių asmenų Basanavičių giminėje pagausėję 
turėjusi silpnus plaučius. jon atitekėjus senelei M. Juodkojytei ir motinai M. 

Daktaras jaunų dienų prisiminimuose labai jaut- Birštonaitei. Tarp gabiųjų jis mini ir savo tėvą, 
riai aprašė seselės Marutės, buvusios „kaip koks kuris nesiskyrė iš kitų valstiečių nei mokslu, nei 
angelėlis" šermenis ir laidotuves. 

Daktaras, aprašęs savo kilmę, atsekęs iki prose
nelio senelio, dėjo pastangas išryškinti ir jų 
genetines savybes, ypač kreipdamas dėmesio į 
„mūsų šeimynos narių gabumus". 

Minėdamas pasižymėjusius gimines iš senelės ir 
motinos pusės, juos aprašo irgi iki šeštosios gene-

turtu ar kilme, mokėjo tik skaityti, kiek rašyti ir len
kiškai kalbėti, vien dėl savo protinio pranašumo, 
tauraus būdo, sugebėjimo vadovauti ir bendrauti su 
visokio luomo žmonėmis, buvo kelerius metus Bar
tininkų valsčiaus vaitu. 

Tauriu, sugyvenamu būdu turėjęs pasižymėti ir 
jo prosenelio senelis Mykolas, kad jo, valstiečio, 

racijos, lyg norėdamas pasakyti, kad, nors kūdikis sūnaus krikšto tėvais buvo 4 bajorai. Mykolo 
gimsta tik iš tėvo ir motinos, sekančiose kartose jis anūkas Jurgis buvęs gabus ūkininkas, Ožkabalių 
gali atsigimti ir su kai kuriomis buvusių generacijų kaime prasigyvenęs vertingiausią ūkį. Giminių 
savybėmis. Daktaras buvo prosenelio senelio Mykolo gabumai pasireiškė ir kitose srityse: M. Klimas 
šeštoji generacija, todėl jis buvo jau paveldėjęs buvo garsus apylinkėje skulptorius ir dievdirbys, K. 
daugiau į Basanavičių šeimas atitekėjusių marčių Karevičius — konstruktorius, visiškai aklas Gelgo-
savybių, kurios savo ruožtu buvo didesnio skaičiaus ta sugebėjo padirbti geras arpas ir kitus žemės ūkio 
apylinkėje gyvenusių giminių dalis. Kaip žmones reikmenis, parodose laimėdamas premijas, dėdė 

_ _ sakytų, jo gyslose tekėjo ne vien tėvų, bet ir anų Jonas muzikas ir gabus sidabrinių bei žalvarinių 
dainas, kaip to'metTžmonių gyvenimo lūkesčių, giminaičių kraujas. Atrodo, daktaras tikėjo, kad jis papuošalų gamintojas, K Matulaitienė- labai gabi 
džiaugsmo ir širdies skausmo liudininkus. J. Basa 
navičius surinkdinęs į „Ožkabalių dainų knygas 
sudėjo. Tai jas ir į J. Basanavičiaus gyvenimo 
aprašo skyrių sudėti tinka. 

buvo gimtosios apylinkės žmonių genetinio lobyno matematikė, A. Gelgaudas, baigęs Marijampolėje 
dalis, dalinai jų vaikas. keturias klases, buvo Bartininkų valsčiaus vaitas ir 

Sekant J. Basanavičium, jo motina M. Birš-> t<18* ,a* 
tonaitė buvo „kilusi iš labai senos Birštonu giminės, (Bus daugiau) 



DRAUGAS, antradienis, 1984 m. sausio mėn. 24 d. 

KALĖDŲ EGLUTĖ 
VASAklO 16 GIMNAZIJOJE 

1983 metų Kūčių ir Kalėdų 
eglutės šventė Vasario 16 gim
nazijoje įvyko penktadienį, 
gruodžio 16 d., vakare. Tai bu
vo dvidešimt devintoji tokia 
šventė, organizuota ir praves
ta kun. F. Skėrio. 

Šventę sudarė dvi pagrindi
nės dalys: vaidinimai, kurie 
buvo inscenizuoti gimnazijos 
pilies salėje, ir pačios Kūčios, 
kurios po trumpos pertrau
kėlės vyko mokyklos pastate 
— valgykloje. Vaidinimėlius, 
pavadintus 'Kalėdų žvaigž
dė" ir "Tai atsitiko Kūčių 
vakare", parašė B. Lipšienė. 
D. Merkelytė ir pati autorė 
juos inscenizavo. Po vaidini
mų visi susirinko gimnazijos 
valgykloje. Kun. F. Skėrys 
šventę atidarė, kviesdamas vi
sus bendrai sugiedoti giesmę 
"Tyli naktis, šventa naktis". 
Po to kun. F. Skėrys sukalbėjo 
maldą, ir L. Burškaitytė per
skaitė Kalėdų evangeliją (Lu
ko 2, 1— 20). Po to buvo kalė
d inės eglutės žvakučių 
uždegimas. Šią ceramoniją at
liko Vasario 16 gimnazijos 
direktorius A. Šmitas, kura
torijos pirmininkas kun. Alf. 
Bernatonis, iždininkas J. K. 
Valiūnas h* 2. Grodbergienė. 
Žvakutėms degant, buvo kar
tu sugiedota "0 džiaugsmin
ga, išganinga". Sveikinimo žo
dį tarė gimnazijos direktorius 
A. Šmitas, kuratorijos valdy
bos pirmininkas kun. A. 
Bernatonis, Huettenfeldo 
evangelikų parapijos klebo
nas Ansorg ir Huettenfeldo 
vietovės seniūnas E. Maul. 
Kun. F. Skėrys perskaitė bu
vusio gimnazijos direktoriaus 
J. Kavaliūno raštu atsiųstą 
sveikinimą. 

- Prasidėjo Kūčios. Visų pir
ma klasių auklėtojai ir klasių 
seniūnai priėjo prie direkto
riaus A. Smito ir su juo laužė 
plotkeles. Paskui kiekvienas 
sveikino kiekvieną. Visa salė 
buvo kupina Kalėdų nuotai
kos. Per praėjusius metus susi
darę nesusipratimai ir nesan
taikos nebeegzistavo, meilė ir 
draugystė buvo užvalžiusi vi
sų širdis. Tokioje nuotaikoje, 
kai nebuv galima rasti nė 
vieno, kur m dar nepalinkė
ta linksmu ir laimingų šv. Ka
lėdų, sėsta prie stalų. O jie — 
pilni tradicinių lietuviškų Kū
čių valgių! Įvairūs žuvies ir sil
kės patiekalai, salotos, miš
rainė, kompotai, prėskučiai su 
aguonų skysčių, kisieliai ir t.t. 
Daugiau kaip dvylika skirtin
gų patiekalų, ir visi pagamin
ti be mėsos, be lašinių ir be 
pieno. Su pasigardžiavimu 
valgoma. 

Baigus valgyti, prasidėjo 
Kalėdų eglutės kultūrinė prog
rama. Vasario 16 gimnazijos 
choras, kuriam vadovauja A. 

DARBO DRAUSMĖ... 

(Atkelta iš 3 psl.) 
turi būti taikomos ir morali
nės, ir materilainės nuobau
dos". Kokiose žiauriose sąly
gose darbininkai dirba 
komunistų valdomuose kraš
tuose? Vienas sovietinis dar
bininkas pasakojo: "Kartą pa
vėlavau j darbą. Man už tai 
per 3 mėnesius iš mano men
ko atlyginimo atskaitė po 15% 
Kai antrą kartą pavėlavau į 
darbą, gavau metus kalėjimo. 
Pavėlavau dėl blogo miesto 
susisiekimo, kurį tvarko ko
munistai". Kultūringame pa
saulyje už mažą pavėlavimą 
darbininkui jokių baudų ne
taiko, o tik pavėlavęs dar
bininkas tą dieną netenka sa
vo etatinio darbo, nes darbo 
eiga negali sustoti. 

Cia aukštas komunistinis 
pareigūnas nurodo, kad ko
munistinėje sistemoje Žmonės 
iš komunistinio purvo negali 
išbristi ir jie neišbris, kol veiks 
tokia sistema. 

Paltinas, sugiedojo keturias 
giesmes: "Ateikite, žmonės", 
"Šviečia žvaigždelė", "Joy to 
the World" ir "Am Weih-
nachtsbaum". Po to deklama
vo I. Bitautaitė kalėdinį lietu
višką eilėraštį ir gimnazijos 
jaunesnieji mokiniai S. Endzi-
naitė, G. Diavaraitė, K. Endzi-
naitė ir V. Jocys pianinu ir 
akordeonu atliko keletą kūri
nių. S. Vosyliūtei baigus dek
lamuoti J. v. Eichendorffo ei
lėraštį "Weihnachten", G. 
Diavaraitė, D. Korintaitė, A. 
Huberis ir M. Motekaitytė taip 
pat pianinu bei akordeonu 
pasirodė mažais muzikiniais 
kūrinėliais. Padeklamuotas 
kalėdinis eilėraštis anglų kal
ba. Kultūrinė programa buvo 
užbaigta gimnazijos mokinių 
orkestro, kuris atliko kalėdi
nių melodijų pynę. 

Šventei baigiantis, kun. F. 
Skėrys savo užbaigos žodyje 
padėkojo visiems prisidėju
siems prie šventės pasiseki
mo: virtuvei, programos atli-
k ė j a m s , p a d ė j u s i e m s 
organizuoti, ir visiems ki
tiems, prisidėjusiems prie 
šventės pasisekimo. Ypač jis 
dėkojo aukotojams, nes tik jų 
dosnumo dėka buvo įmanoma 
šią šventę pravesti.IŠ didelio 
aukotojų skaičiaus išsiskyręs 
B. Magdušauskas iš Schwe-
tzingeno, paaukojęs 1,100 mar
kių, t.y. beveik 500 dolerių. 
Kun. F. Skėrys pranešė, kad ši 
Kalėdų eglutė — dvidešimt 
devintoji jo organizuota — yra 
ir paskutinioji, kurią jis pra
veda. Kitais metais jaunes
niųjų uždavinys bus prižiūrė
ti, kad jo darbas nenutrūktų. 

Po kun. F. Skėrio žodžio bu
vo trumpa pertrauka. Tada 
įėjo Kalėdų senis ir visus ap
dovanojo saldumynų, riešutų 
ir vaisių maišiukais, eiliuota 
poetiška kalba subardamas ar 
pagirdamas mokinius už jų el
gesį ir "nuopelnus" pereitais 
metais. 

Kitą rytą mokiniams prasi
dėjo Kalėdų atostogos, ir jie 
išvažinėjo pas tėvus. Kai ku
rie mokiniai iš užjūrio atosto
gų metu pasinaudojo proga 
pavažiaėti po Europą. 

Kun. F. Skėrys nebepraves 
Vasario 16 gimnazijos Kalėdų 
eglučių. Iš eilės ir be jokios 
išimties ar pertraukos jis pra
vedė dvidešimt devynias to
kias šventes. Kas iš tolo bent 
vieną kartą stebėjo, kaip tai 
yra sunku, tas gali įsivaizduo
ti, kiek energijos ir laiko kun. 
F. Skėrys yra skyręs Vasario 
16 gimnazijos mokinių kalėdi
niam džiaugsmui. Todėl jam 
reikia labai nuoširdžiai dėko
ti, nors ir su ašaromis akyse, 
kad nebuvo pasiektas skai
čius trisdešimt. Kun. F. Skė
rys išeis į ramesnį gyvenimą. 
Ta proga mes linkime jam vi
so gero, Viešpaties globos, 
palaimos ir sveikatos tolimes
niame privačiame gyvenime. 

P. Veršelis 

CLASSIFIED ADS 
IEŠKO NUOMOTI 

Jaunai vedusių porai reikalingas ne
brangus švarus 2 mieg. butas Mar-
quette Parke. Skambinti MARY, po 
4 vai. (angliškai) 448-6368. 

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

F & D SEWEKAGE 
Sinkų ir vonių vamzdžiai išvalomi. 

Taip pat valome kanalizacijos vamz
džius ir "catch basins". Taisome su-
sprogusius ir prakiurusius vamzdžius. 
Skambinkit (angliškai) 

TEL. — 749-8644 
Licensed — Bonded — Insured 

Philadelphijos Lietuvių namų Naujųjų metų 
sutiktuvių komitetas. Iš kairės pirmoj eilėj: K. 
Baraitė, K. Razgaitis, D. Krivickaitė, V. Bagdo
navičius ir A. Bagdonavičiūtė; antroj eilėj: A. 

Krufiinskas, K. Volertienė, I. Brinklis, V. Surdė-
nas, D. Surdėnaitė, L. Bagdovičienė ir R. Stir-
bys. (Nuotraukoje nėra: D. Pliuškonytės, T. Sul-
livan, D. Surdėnienės ir R. Krušinsko). 

Nuotr. K. B a g d o n a v i č i a u s 

PHILADELPHIA IR APYUNKlS 
NAUJŲ METŲ 
IŠVAKARĖSE 

Įvairių sambūrių skirtin
gose vietovėse ruošiami Nau
jųjų metų sutikimai yra gana 
panašūs ir apie juos nedaug 
rašoma spaudoje. Mažai apie 
šios rūšies renginius, nors jau 
senokai ruošiamus, skardeno-
si ir Philadelphija. Mat, kol jų 
organizavimas buvo senosios 
ir vidurinės kartos rankose, ne 
daug kuo galėjome pasigirti. 
Prieš trejus metus Naujų me
tų sutiktuvių rengimą per
ėmus jaunajai generacijai, įvy
ko keli pozityvūs pasikeitimai: 
jaunimas turėdamas daug 
energijos ir lakią fantaziją, 
gražiai išdekoruoja salę, kon
taktuoja kitų vietovių bendra
amžius, pasisamdo jiems 
patinkamą orkestrą, svečius 
vaišina įvairiais valgiais ir gė
rimais. Tokiu būdu susidaro 
pakili Naujųjų metų išvakarių 
nuotaika, kurios ilgisi dauge
lis žmonių. Kasmet į sutiktu
ves pradėjo rinktis vis dau
giau vietinio jaunimo, gausėjo 
jis ir iš kitų kolonijų. Kul
minacijos tašką pasiekė bene 
paskutinysis renginys. 

Kiek pavėluotai įėjus į Lie
tuvių namų apatinę salę, ku
rioje prie lengvų užkandžių ir 
gėrimų vyko svečių susi
pažinimas, į akis metė i dide
lis jaunų, daugiausia i „-kada 
nematytų, gražiai apsirengu
sių, inteligentiškai atrodan
čių mergaičių ir vyrų skaičius. 
Apšarmojusiais plaukais galė
jai matyti tik kai kur. Lygi
nant su anksčiau senųjų ir 
naujųjų metų sąvartoje vyku
siais renginiais, gavosi dide
lis kontrastas. 

Pasiteiravus pas rengėjus, 
sužinota, kad į N. metų su-' 
tikimą jaunimas įvairiomis su
sisiekimo priemonėmis sugu
žėjo iš visų pasviečių: jų buvo 
iš Baltimorės, Washingtono, 
New Yorko, Clevelando, Hart

fordo, Rochesterio, Bostono, 
Toronto, Detroito ir net iš toli
mos Chicagoe. Svečių apie 
80% sudarė jauni žmonės. 
Dominavo atvykėliai, nes Phi-
ladelphijoj ir apylinkėse jau
nų žmonių turime ne perdau-
giausia. Vėl buvo įdomu 
žinoti, kas jaunimą, ypač iš to
limų vietovių, traukė Phila-
delphijon. Gautas atsakymas, 
kad žinoję arba iš kitų girdėję, 
jog pas mus N. metus sutin
kant esanti labai gera nuotai
ka, susirenka daug bendra
amžių. Iš patirties žinome, jog 
jaunimas, jei jį kas nors trau
kia, neboja nei tolimų distan
cijų, nei nuovargio, nei išlai
dų. 

Gerai nuotaikai įsisiūba
vus, žengėm j Čiurlionio salę, 
kuri atrodė tartum balionų 
miškas. Čia vaišės, trumpa 
programa, šokiai. Išmušus 
dvyliktai, pakelta šampano 
taurės, iš palubių salėn nusi
leido 500 balionų, kurie buvo 
patalpinti tinkle. Sekė bučkiai 
ir nuoširdūs linkėjimai 1984 
metams. Orkestras sugrojo 
Amerikos, o Birutė Snipaitė 
pianinu paskambino Lietuvos 
himną. Deja, minios ūžesyje 
Tautos himną mažai kas gir
dėjo. Po to dar ilgai nuo jaunų 
šokėjų siūbavo salės grindys, 
sklido klegesys, jaunatviškas 
juokas, mezgės meilės ryšiai. 
Gal tik trūko gražios lietuviš
kos dainos. 

Renginio ruošėjai įrodė, kad, 
naudojant tinkamas priemo
nes, ir čia gimusį bei augusį 
lietuvišką jaunimą galima 
spontaniškai, nenaudojant jo
kių organizacinių ryšių, su
telkti į didžiulį būrį. įdomu ir 
tai, kad salės šviesoms gęs
tant, suvažiavęs jaunimas ne
skubėjo į viešbučius, o būriais 
su draugais patraukė į priva
čius namus ir gulė ten, kur tik 
buvo vietos, neišskiriant ir 
grindų. Naujų metų dieną jie 
vėl susirinka į Lietuvių na

mus, vaišinusi, šoko, linksmai 
leido laiką. Reikia manyti, kad 
tokie suartėjimai bent dalį nu
ves prie altoriaus, nes abiem 
pusėms pasirinkimas buvo 
didelis. 

Naujų metų sutikimą, vado
vaujant Vytui Bagdonavičiui 
ir Kaziui Razgaičiui, Lietuvių 
namų vardu suruošė specialus 
komitetas, į kurį įėjo šie asme
nys: Renata Baraitė, Daina 
Krivickaitė, Aušra Bagdo
navičiūtė, Antanas KruŠins-
kas, Kristina Volertienė, Irma 
Brinki8, Vytas Surdėnas, Da
na Surdėnaitė, Laima Bagdo
navičienė, Rimantas Stirbys, 
Danutė Pliuškonytė, Roma 
Krušinskienė, Theresa Sul-
livan ir Danutė Šurdėnienė. 
Jiem talkininkavo dr. Rimas 
Šnipas, Aidas Gimbutas, Ste
fanija Bagdonavičienė, Vir-
gus Volertas, Kim Pubeljs ir 
Birutė Snipaitė. 

Dar norisi pridėti, kad mū
siškiai jaunuoliai, kurie akty
viai reiškiasi dviejose tautinių 
šokių grupėse, chore, Lietuvių 
namuose, yra glaudžiai susi
gyvenę ir laikas nuo laiko da
ro bendras išvykas. Po Nau
jųjų metų apie 30 buvo 
išvažiavę slidinėti į Greek 
Peak kalnus, esančius New 
Yorko valstijoj. Prie jų pri
sijungė kitų kolonijų jauni
mas. Artima draugystė ir 
bendradarbiavimas jau yra 
vainikuotas keliomis vedybo
mis. Viliamės, kad ateityje jų 
bus daugiau. 

Bronius Vaškaitis 

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

K I L I M A I 
UtVtrUį prekyba 

3304 W. 63 SL — TeL 778-9064 

įvairią prekių passrisikiBass a«kras«iai 
II a*M| ammtUUą. 

comuM PAftciu acnmas 
2SS1 W. m CU CfctaBfo, O. 9HZ$ 

SIUNTINIAI I UETUVA 
Tai — 626-2737 

Vytautas Valanti* 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus knatus 

UELF YfASTED — VYsUI 

Linguists Needed 
Read, write or speak Russian? Or. 

would you likę to learn? The U.S 
Army Reserve has job openings tor 
interpreters and trar.slators. If ųuali-
fied. you mušt be wi!Iing to serve in 
the U£. Army Reserve on a full-tJmt 
basis for one year, attend the Defense 
Language Institute in Monterey, Cali-
fornia with eaccellent pay and bene-
fits, return to Chicago & serve ptrt-
time one weekend a month and tiro 
weeks per year with a Special Reserve 
unit Uniąue program, open only to 
U.S. čiužens between the ages d 17 
and 35. Inąuire SSG GENNETT sJ 
3S6-7440 or 386-6552 between 9 AM 
and 5 PM, Monday through Friday 

ARMY RESERVE. 
BE ALL YOU CAN. 

PROGOS — OPPORTUNmES 

WHOLESALE/BETAIL 
MEAT PLANT 

Fuiiy Eauipped and Serviced 
FOR RENT OR SALE 

With 2 Story Brick Building 
And Attached Truck Garage. 

BRIDGEPORT AREA — 483-1402 

n. 
Archer Av« 

T«L 927-36M 

oooooooooooooooooooooooooo 

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

Apdumtas perkraustymas 
įvairių atstumu 

Tol. 376-1882 arba 376-5996 
oooooooooooooooooooooooooo-

VA LOME 
KILIMUS IR BALDUS 

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

TeL — BE 7-5168 

R E A L E S T A T E 

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PKE. — 
GERIAUSIA VIETA LIETUVIAMS. 

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

3-jų butų mūriais. Garažas. Nebran
gus. 

Didelis gražiai i engtas bungalo. Pui
ku didelei šeimai. 

ŠIMAITIS REAUTY 
Insurance — Income Tax 

2951 W. 63rd Street 
TeL 436-7878 

•-••- » « • * > • • « « » » • • » • • » » • • • » » • 

Šv. Kazimiero sukaktuvi
nius metus geriausiai įpras
mins 
Šv, Kazimiero himnas 

Marijai 
I lietuvių kalba vertė 

A. TYRUOLIS 
32 psl., Kaina su persiuntimu 

$1.50 
Gaunama "DRAUGE". 

l 

iminiMiifniiiiiiniitiiiiiiiuiiiittminfifiitinfifiiiififiiiiiiiiiimnmiffninfiiifiî  
DR. ANTANAS KUČAS 

ARKIV, JURGIS MATULAITIS 
MATULEVIČIUS 

Gyvosios krikščionybės apaštalas 
įvadą para** KARDINOIAS ANTONIO SAMORfi 

Tai geriausia kayga, kokia iki šiol buvo išleista, apie | 
Dievo Tarno arkivyskupo gyvenimą, pastoracinę ir vienuo- -
liaką veiklą ir apie nugalėta* kliūtis kelyje i tobulą krikš
čionybę. Jo palaimintoju paskelbimo byla yra prie pabaigos 
Vatikane. Reik tik susipažinti su jo gyvenimu ir prasyti g 
8v. Tėvą iią beatifikacijos bylą pagreitinti. 

Veikalas yra 592 psl., didelio formato, kietais viršeliais. 

Kaina su persiuntimu $6.50. Užsakymus siusti: S 

DRAUGAS, W West 6Srd St., 
Chicago, IL 606t9 

KAD LIKTUM TU GYVA 
Tai naujoji Lietuvių Operos plokštelė 

Plokštelėje yra. įdainuoti šie kuriniai: 
LIETUVOS HIMNAS 

LIETUVIAIS ESAME MES GIMĖ 
JskabCno DE PROFUNDIS 

Karnavitians U2 JŪRELIŲ ii op. RADVILA PERKVN'AS 
Karoso AUGO KIEME KLEVELIS 

GsirfeU*. UŽ JŪRŲ. U* KALNŲ ii op. DANA 
Kmmrltltm ARIJA R CHORAS ir 

RAUDOTOJŲ CHORAS U operos GRAŽINA 
BaarMao ANT MARIŲ 

•takaus SAULt MOTINA PAKILO ii op. PAGRENAI 
DMfHO* ALVYDAS VASATTIS 

Dainuoja LIETUVIŲ OPEROS CHORAS ir SoL JONAS VAZNEUS 
Trumpa solo partiją atseka Rata Pakitaite 

Plokšteles k^na — $15.00. Palto ir Įpakavimo išlakios — $1.25 
Viso — $HOS 

Užsakyona prašoma iiu#tJ Draugo adresu. 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street 
Chicago, LL 60629 

: ^ > 

mmmmmmmm 

i ! 

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

TeL — WA 5-8063 
» • • » » • • « • » • • • • • • • • • • • • • • » « 

oooooooooooooooooooooooooo-

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

NOTARY PUBLIC 
4SVP S. M*oltwood. tel. 254-745S 

Taip pat daromi Vertimai, Giminių 
• škvietimai, pildomi Pilietybes Pra
šymai ir kitokie blankai. 
oooooooooooooooooooooooooo 

> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < X X X K H 

TELEVIZ I JOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stareo ir Oro Vėsintuvai 
PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

M I G L I N A S T V 
2*46 W. M SL, tei. 776-1486 
x>oooooooo.->oooooooooooooooc 

apdrauda nuo ugnies ir automobilio 
10 — 20 — 30% pigiau mokėsite už 
pas mus. 

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

32081$ Wost 95th Street 

x>oooooooooooooooooooooooo< 

MASTER PLUMBING 
Lleoskied. Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai Virtuvas 
ir vonios kabinetai Keramikos plyte
les. Karsto vandens tankai. P.ood 
control. Užsikimšę vamzdžiai iivaio-
mi elektra. Palikite pavardę ir telefo 
ną — lietuviška. 

S B U F I N A S — TeL 686-2966 
> O O O O O O O O O O O O O O O C O O O O O O O O < X 

iimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiMiiiiiiiimiiiifiiii 

' BLTC NUOMAVIMAS 
Draudimą* _ Valdymas 

Namų pirkimas — Pardavimas 

INCOME TAX 
Nomriatas — Vor tintas 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Ave. — T78-223S 
SUtlIHMIiliJilIiillliiiiliminiimiiinmiHf 

UNUOMOIAMA — FOR RENT 

ISNUOM. mieg. kamb. tvarkingam as
meniui. Atskiras įėjimas. Manjuetta 
Parke. Skambint po 4 vai popiet — 
tei 476-5712. 

O I I I I I O I 

FACKAGE EXPREas AfflTMCV 
MARI/A mmmmm 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
k«s. Maistas ii Europos 

W. •» «t, rainais, B. 
TOL ~ SW-27t7 

Smjaya Santvaras 

Buvimo pėdsakai 
AStuntoji lyrikos knyga. 

Leidinį sudaro keturi atskiri 
skyriai: Dainų ir sapnų atspin
džiai, septyni miestai, Rubaja-
tai, žmogus ir daiktai. 168 psl., 
kieti viršeliai Išleido Vilties 
draugijos leidykla 1983. T C * ^ 
BU persiuntimu 9 dol. t fcy. 
mus siųsti Draugo adresu 

Apsimoka akefttJs 
•»* Rt otaclaoslal 

fl PLATINKITE "DRAUGĄ". 
1 kitiems resReRsIljU 



DRAUGAS, antradienis , 1984 m. sausio mėn. 24 d. 

A. a. kun. Jurg is Gurins-
kas , ilgametis New Yorko Auš
ros Vartų parapijos klebonas, 

j mirė sausio 23 d. Laidojamas 
; i š Aušros Vartų bažnyčios ket-
Į virtadienį, sausio 26 d. Velionis ! 
į buvo gimęs 1900 m. balandžio 
j 23 i. Kunigu įšventintas 1926 

Bagdanavičiaus } m - birželio 18 d. Iki k a r o buvo 
Kybartų gimnarijos kapelionas. 

x Į kun. V 
75 metų amžiaus suk?»kties pa
minėjimą i š New Yorko atvyk
s ta brolis dr . P r a n a s Bagdas ir 
S', suo Marija Juškienė Taip pat 
a tvyks ta k i ta sesuo Ona Stri
maitienė i r s t s e r s vaikai Jonas 
'Strimaitis ir J ū r a Slr imaitytė. 
Paminėj imas įvyks sausio 23 d. 
Jaunimo centre 3 vai. po pietų. 

x Pedagoginis lituanistikos 
institutas ruošia savo 25-rių 
metų sukaktuvinį vakarą sausio 
28 d. Jaunimo centro didžiojoje 
salėje 7:30 vai. vak. B u s diplo
mų įteikimas absolventams, įdo
mi programa, vakarienė ir šo
kiams gros Aido orkestras. 

x A.L.R.K. Moterų sąjunn**» 1 Kviečiame visus dalyvauti ir 
Chieagos 
mas bus 
20 dieną 

apskrities suvažiavi 
sekmadieni, gegužės 

kartu su mumis pasidžiaugti. 

Pras idės 11 vai. ry to j x Gediminas Pranskevičius, 
Saulius Baronas ir Vytas Šu-sv. Misiomis uz mirusias n a r e s ' ... . , . „ i —. „_ , . . . . . laitis pasižymi Cicero Stadnon Marijonu vienuolyno koplyčioje I v. «,, , .. % • 

1T̂ L .. i> %••-• i- i vvkstaneiuose "hockey (zai-, prie "Draugo . Po Mišių s a l e - , . . t . * , , . . , „ . . _ . . . . ! dziama ant paprastų gnndų be 
j ledo) lygos žaidimuose. Vytas 

^ulnitis išskirtinai paminimas 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VAUTYM31 

— Dailininkės Rasos Arfcai-
įtės, Santa Monica, Cali., pieši-
į niai pasirodo milijoninio tiražo 
Į "Los Angeles Times" dienraščio Į 
į sekmadieniniame priede "Home" 
' magazine. Sausio 8 d. laidoje ji 
į iliustravo kelių puslapių straips | 
i nį apie rožes. 

, tuanis t inės katedros prie Ulinois 
' universi teto reikalui. Tuo pačiu 
f A. Salio vardo lituanistinė sti
pendija kaip tokia panaikinama. 

— Danu tė s Barauskaitės ir 
Antano Mažeikų sūnų gruodžio 
31 d. Sv. Kazimiero bažnyčioje, 
Los Angeles, Calif., pakrikštijo 

i prel. Vincas Bartuška Konrado 
j\v\ p u s o | K a ^ m i e r o vardais. Krikšto tė-

Jaunimo centrą Moterų klubo narių dalis 15 kaires: S. 
n rike Straviriikytė, M. Stanaitienė, M. Rockuvienė, S. 

Ple :enė, vieSnia B. Stravinskienė, Z. 2ilevtčiene, paskaiti-
ErKlrijonienė, E. Motuzienė ir A. Paškuvienė. 

Nuotr. Z. Degučio 

! įančios spalvingos Rasos Arbai-
tes rožės atkreipė kiekvieno to 

Į dienraščio skaitytojo akį. Tik j 
j gaila, kad prie straipsnio buvo 
! pažymėtas tų piešinių fotogra-
I fas, o per klaidą išleLsta kūrėjos 
', pavardė. Dienraščio redakcija 
{pažadėjo atspausdinti viešą at
siprašymą. . ,. . 

_ Trečio* žmogaus teisių . Bendruomenes apylinkes pirmi 
! konferencija, Los Angeles, Cal., i ; i m k a s J o n a s Mitkus atidarė 
I organizuojama kovo 17 d. Sau- j Į * * ^ ° a P i e . kariuomenę kai 

Ibėjo buvęs pirmininkas Mikas 
Sugiedotas Lietu

vai buvo Vincent T. Leon ir Ži
butė Brinkienė. 

VOKIETIJOJE 
— Lietuvfctf, amerikiečių dar

bo kuopos tarnautojai , Schwet-
zingene paminėjo Lietuvos ka
riuomenės įkūrimą, s ė t u v i ų 

sio 10 d. Baltų Laisvės lygos pir-

je bus užkandžiai, šeimininės i 
bus i6-tos kuopos narės . Visų I 

i rmninkas Vladis Pavlovskis K-
vyko į New Yorką ir MVashing-

MiniausKas. 

kuopų atstovės prašomos daly
vaut i . "Cicero Life" laikraštyje sau

sio 22 d. laidoje didele antrašte, 
x Violeta ir d r . Algis Pa u- • pabrėžiant, jog j is pelnė dau-

Hai sausio 22 d. susilaukė nauja ; šiaušia įvarčių savo komandai, 
gimės dukrelė?. Nauja šeimos j kuri vadinasi "Team Cicero" 
nare džiaugiasi tėvai, sesutės , vardu, š i komanda j a u užsitik-
Laima ir Rima, broliai Vidas , ! rino I vietą B 
! i n a s ir Stasiukas, o taip pa t į bėse. 
močiutė Aldona Gasnerienė. se 
r.eliai Pauiiai i r Čepaičiai 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

! vos hirn~as, o paskui keletas 
toną t a r t i , dėl konferencijos į k a r i š k * * J » į Pasivaišino alum 

Baltuosius!1 1 ' užkandžiais. 
— Inž. Jonas K. Valiūnas, ou-

PRISIMINTAS . 
GEN. P . PLECHAVIČIUS 

Povilas Plechavičius Lietuvos! 
valstybiniame gyvenime paliko 

dalyviu. Aplankė 
rūmus. Valstybės departamen
tą, Amerikos ambasadą prie 
Jungtinių Tautų, nusitiko su 

4 T,„ , . i Valstvbės saugumo ta rybos n a - . . . 
_ tęsiamas JC kavuieje. vadovau- .^ K o n f e r e n c i j o s m e t u v y k s j baigoje pagerbtas , u n įteikiant 

; metinis Baltų Laisves lygos su 

ševikais. Kovojo ir prieš len-, g-lių vainikus. Minėjimas buvo 
kus. 

Nepriklausomybės metu, L i e - ' jaut Kaziui Oželiui 

vęs darbo kuopos vadas i r išė
jęs į pensiją 1982 m. majoro 
laipsniu, buvo pereitų, metų pa
baigoje 
už gerą tarnybą ir vadovąvimą 

tuvos kariuomenėje pasiekė ge- Į Prisimindami gen. Povilo Ple , važiavimas, kuriame baTrenka -1 m e d a l i - A k t a - perskaitė brigą 

X Ignas Rntęin 
tuvių kolonijos naujagimes tėvai yra veiklus jo- ' 

rų skautijr>je 
višl 'os spaudos , r-, , • . 

. . . Rue«MO pasirodymo Broadwav Pasaulin-'o karo metu daly 
; Plvmouth teatre emarciame ; kovose prieš voki* č'-is, av.strus u 

x A. a. kun Antaną* Tre^k?. į 'The Real Thing" pastatyme, turkus. 1918 m. grįžo į Lietuvą 
ngai gy~«-r-rjęs Grand Rapids. mi ^is nastatymas šiuo metu labiau -j ir Žemaitijoje suorganizavo ir 
re sau?-.> ?0 d. Valionis b u r e i s i a atkreipia kritikų dėmesį la- \ vadovavo partizanų rinktinei. 
gim^s 1913 m. rugpiūčio 9 d. į bai turt ingame savo teatrais i kuri pasižymėjo kovose su bcl-

ordinu s-gos Chieagos skyr. pirm. 
Kritiškais Lietuvos valstybės JuŠkaitis, birutiečių pirm. E. Di- j 

momentais iškilo, 
stipriausių vadų 

'aip vienas i š . minskienė ir nealituanų vardu , 
ryžtingai Mečys Valiukėnas. Visi kaibėte- i 

— Šv. Kazimiero mirt ies 500 
metų sukaktis bus minima kovo 
4 d. Šv. Kazimiero parapijos 

kurioje dalyvavo kuopos nariai, 
keletas amerikiečių ir lietuvių iš 
Romuvos 

A. a. Jonas Rugelis, L ? 

zavo lietuvių vietinę rinktinę į metu ir civiliniame gyverum 
gintis nuo visokio plauko p a r t i - . pasižymėjo drąsa ir ryžtu, 

l a ido j amas šiandien. į augės Vyto Ruginis y r a baigęs j x Gasparas Kazlauskas, Los į zanų ir kriminalistų. Vokie- \ 
Kunijru Įšventintas 1940 m. bi r 
želio 16 d 

New Yorke. Cicero gimęs ir 

jvykdė. be kraujo lašo. 1926.! jai vertino gen. P. Plechavičių., T™?^* • ^ T f ! T 1 * ; " l Ras ta t to apylinkės narys, mirė 
XII. 17 d. perversmą, o vokie- kaio valingą, ryžtingą ir žodį iš- ™j""* 3 ^ T T ^ J ^ f t?J \ V*™1* ™tų n a g S ė j o a d P a 

čiu okupacijos metu suorgani- j laikantį karį bei pilietį. Karo ' į S r t . S ^ I L J i J ^ S S IlaidotaS ^a l t f r i edbof kapinėse, 
laidojimo apeigas atliekant 
evangelikų kunigui rT. Skėriui. 

, Laidotuvėse dalyvavo apie 100 
Mečys Valiukėnas • - • • • - •«• -

sv. Kazimiero Šventėje ir prieš 
tai t r i s dienas pasiru -šimo pa-* 
mokslus sakys kun. Vik toras Gi-

pasigedo ; džiūnas. pranciškonas i i Brook-
sausio 24 d., i š šv . Pe t ro ir Po-1 garsiojo Yale universiteto dra- Angeles, Cal., mūsų dienraščio čiams panorus vietinę r inkt inę! n ė s a ^ v a l ^ o g a p i e v f e t t . h N Y P o pamaldumus v a i - ! ^ ^ ' 3 ^ ^ r - _ n .,.. 
vilo bažnyčios lietuvių kapinėse I mos mokvkla ir pora metų y ra ir kitų gerų darbų rėmėjas, pra-, panaudoti ?avo tikslams, davė ^ ^Mnt* ^ n i ™ ^ I šės ir minėiimas T»in « t t l i t » a . i T*** ^ ^ ^ f ? ^ 
Grand Rapids. Mich. Nuliūdime • vaidines įvairiose J A V vietovė- j tęsdamas prenumeratą, pridėjo j 'sakymą lietuvių daliniams lik-
liko brolis Jonas su šeima ir se- i se. Tačiau šis yra pirmasis j o ' auką už kalėdines korteles ir j viduotis, o nats su štabu buvo 
suo dr. Stasė Riškienė su šeima, pasirodymas Broadway. kas ka'endorių ir 20 dol. dienraščio į suimtas ir išvežtas į Salaspilio 

x Ritos Dapkutės , Pasaulio 
lie--. jaunimo sąjungos atstovės, 
laišką sausio 20 d. išspausdino 
"Chicago Tribūne*'. Laišku at
kreipia dėmesį, kad JAV iš 3 o - ! gia mūsų Operos vienetas, spek-

iam, galimas daiktas, atidarys 
duris j šio k raš to teatrines aukš
tumas. 

x •Tausto*' operos, kurią ren-

paramai. G. Kazlauską skelbia
me garbės prenumeratorium, o 
už rėmimą savos spaudos dėko
jame. 

X Valė SniuoBs, Brockton, 
įvežė j takliai bus šių metų gegužės ' Mass.. pratęsė prenumeratą už veiklą. Vienas iš Lietuvių ka-vietų Sąjungos 1S82 m 

prekių už 227 mil. dol. Daug | 5 ir 6 dienomis. Seselėms ka- j 1984 metus, pridėjo 25 doL jo ri"ų
_Veteranų"p^movesigos or-

jų pagaminta vergų darbo lage- Tirr.ierietėms atsisakius miomo- i stiprinimui su prierašu: "Lai 
riuose. JAV p>alaiko vergų v a 

koncentracijos stovyklą. Raudo
najai armijai užimant Rygą. vo
kiečių saugumo buvo perkel tas i 
Vokietiją, kur ir sulaukė k a r o 
pabaigos. 1949 m. atvyko l i T V ' T , ' ^ T . . ' ". 
. ?, . . . . , . , . i _ . a t s i r a n d a balsų, k ū n e stengiasi 

Ameriką ir įsinmgė \ lietuviu ' 

žmonių, t a r p jų Vasario 16 gini-

nės rinktinės, suorganizuotos į sės ir minėjimas. Ta ip pa t iitua- \ A Bernatonis , lietuvių moterų 
gen, Plechavičiaus reikšmę gy-1 nistinė mokykla kovo 2 d. turės i { ^ , ^ 0 8 p i r m E u g > Lncignė 
venamam laikotarpiui. Išleisto-, savo mokinių konkursą šv. Ka- \ Vrie d u o b ė s atsisveikinimo kal-
ji monografija aprašo tik gen. į ^imiero temomis. Už geriausius | ̂  p a s a ^ ^^^ A . Bernatonis 
P. Plechavičiaus asmenį ir veik-; rašinius yra skirti 100. 60 i r 25 v a s a r i o 16 gimnazijos, Liet 
lą. bet reikėtų vispusiškai nu- j doL Premijų įteikimas numato- ; Bendruomenės ir Tlastatto ka ta 
sviesti Vietinės rinktinės reikš-1 mas Lietuvių dienos proga bir- i l i k u v a r m , Velionis buvo gimę3 
mę visai lietuvių tautai. Jau žeho 17 d. 

— A. Salio vardo lituanistinės 
stipendijos fondo administrato-

, , , , , , T . A , ?ranizatorių ir pirmasis, ilgame-
ti Manjos mokyklos salę, Lietu- mingų ir sveikų Naujųjų Metų j t i s c e n t r o v a l d y b o s p i r m i n i n k a s . 

rovus, nors į s t a tymas draudžia vių Opera buvo priversta ieškoti į linkime". V. šniuolį skelbiame | K , Neo-Lithuania 
pirkti vergų gaminius. « •- ....- : :_~ «—. — . . . 

nuvertinti Vietinės rinktinės 
reikšmę ir jai vadovavusius a s - ; riai praneša, kad fonde esant s 

menis. Idėja gera i r reikėtų ją suma 3100 dol. pervedama Li-
igyvendinti, kol y r a gyvų da-

X Danutė Bindokien*' 
ja , mokytoja. Kr. ponelaičio 

Į patalpų kitur ir jas pagaliau su- \ garbės prenumeratore. o už lin- j fnisteris 
rado Cicero mieste. Tad šio pa jkėjimus ir auką labai ačiū 
vasario "Fausto" operos pasta-

garbės lyvių. 

mckvklos vicedirektorė. sut iko < 
tvmas vvks Morton Eas t audito
rijoje. 2423 Austin Blvd. 

< Rašyt. Sonė Plpiraitė-To 
marteiė gyvena Chieagos šiau-

. i o Į rinėje dalyje j r po truputį kuria j 

balandžio 7 d. Ateitininkų na- j v a l k l J h t e r a t u r ^ • 
muosc. Lemonte. 

X Mrs. Wm. i . Kareiva (He-
len) Roswell, New Mexico, mū-

būt i Jaunųjų Ateitininkų są-.""J~" " " " ' ' sų rėmėja, pratęsė prenumeratą 
jungos centro valdybos n a r e . j x Onai Dulaitienei iš Cicero! su tokiu laiškučiu: -'Linkiu pa-
D. Bindokienė. daugęiį metų dir-Miet. kolonijos Loretto ligoninė-, sėkmingų Naujų Metų, ypatin-
busi su jaunimu, jungiasi prie je padaryta d a r viena operacija. I gai, k a d šis lietuviškas laikraštis 
J A S vasaros stovyklos rengimo į Ligonė sveiksta dr. Petro Kisie- tęstųsi per daug metų . . . dėl 
komiteto, š ios vasaros stovyk- j Ijaus priežiūroje. 
la, kurios progTaroinė tema ' , 
"Kelionė po Lietuvą", vyks I>ai ZJT*'" " ""™* '^'^ V : prisiminimui a. a. Wm. J. Ka-
navoj liepos 15-29 dienomis, j ^ ^ . S ! ^ - ^ ? !. *1 i roivos. kuris labai mylėjo skai-

tyti jūsų garbingą laikraštį. 
! Baigdama šį laiškutį linkiu vi-

x "Ateities" naujas 9 Nr. — į šiems "Draugo" darbuotojams 
x A. a. Aleksandras Kmrrski J **** a ^ / P a s a u l i o Lfetuvia | geros sveikatos 

mirė Floridoie, bet bus laidoja- * J a U n ' m o k ^ ^ ^ -
Vehonis buvo ii- i ?**. k O T ^ r e s o « f o s aprašymas 

gamet is Demokratu partijos vei- ' "". j a u T ° T ? ^ - ^ - ^ " 
kėias Chicagoie. Parku dist rikto | ^ k f t e S ; R / B u ™ k » i t e s , A. 

• , .. . . [Miciulytes). Apie kongreso sto-
į vykios tikslus bei pasisekimus 
rašo stovyklos programos vado
vė B. Bublienė, apie kongreso 
studijų dienas — akademinės 
programos rengimo pinnininkė 
G. Petrauskiene. Veiklos pla
nus aptaria naujasis Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo s? jungos pir
mininkas G. Grušas. Jaunimo 
rtudiiinps anketos duomenis ir 
švadas pateikia K. Trimakas. 

Tai t ik kelios užuominos iš 

DlDELfi STATYBA 

Suplanuota aplink Calumet 
.ežerą, Chieagos pietuose, įreng-

gen. Povilo Plechavičiaus gyve- . -«~*-
„ _. , . ;buvo pavaišinti. 

mmo ir veiklos Plačiau galima 
pasiskaityti išleistoje monogra
fijoje. 

1904 m. sausio 2 d. DarceI: 4 
km., Klaipėdos apskr. J i s įstei
gė i r Lietuvių Bendruonienr -
R a s t a t t o apylinkę Liko žmor 
Stasė, du sūnūs su šeimom*-', 
t ry s broliai, sesuo ir kiti įinis 
nės. 

— A. a. Just inas č^iželis mi
rė 1983 m. rugsėjo 24 d. K a t 

Buvo gimęs 1910 m rug-

Gen. Povilo Plechavičiaus 10 
metų mirties sukakties minė ji-

prenumeratos y r a 50 dol. ir do-! m^ rengė jo sesuo E . Plechavi 
! vana 23 dol. kaip auka vardan j čiūtė-Legeckienė iš New Yorko. 1 Edison bendrovės pastatyta ato-

Minėjimas įv>-ko 1963 m. gruo- j minė jėgainė prie Byron, m., yra 
džio 17 d. (reikšmingoje dieno- j nepakankamai saugi, neleista i 

Visi prisiminimo dalyviai, ku
rių buvo visa šimtinė, E Le-

j geckienės rūpesčiu ir lėšomis, i ti naujus prekybos centrus, vieš- j sce. 
bučius, restoranus, bankus, j piūčio 20 d. Juodėnų km., Pl'ou 

! pramonės įmones. T a m bus pa-1 gės vis. 1942 m. buvo išvežta"'. 
j naudota 630 akrų prie 111 ga t darbams į Vokietiją. P o kajro 

C H I C A G O S M I N I O S i vės ir Calumet greitkelio. Bus ! <urj laiką tarnavo amerikiečiti 
pagilintas ir praplėstas Cahimet j darbo batalione. Buvo nevedęs, 
uostas. Darbai tęstųsi 15 metų Laidojimo apeigas atliko kun . 

Radus, kad- Commonwealth į įr kainuotų 375 mil. dolerių. 

ATOMINES JfcGAINfcS 

RENKA PETICIJAS 

Br. I iub inas , dalyvavo apie 70 
žmonių. 

— A. a, Paulius Oželis, Muen 
Chicagoj'5 žydai uolipi renka i cheno Liet. Bendruomenes apy-

ie1! Jaunimo centre, Chicagoje. ( jos naudoti. Bendrovė sulaikė i parašus po peticija, kad butų iš linkės narys , mirė 1963 m. spe. 
Mišias atnašavo kun. J. Bore- j naudojimą ir kitų trijų statomų į leistas kalinamas Anatoly gča- iio 24 d. Gautingo ligoninėje, 
vičius, SJ, giedojo solistai Mar-1 jėgainių. Užtruks tys mėnesiai i ranskas, kuris 

mas Chicagoje. 
gamet is 
kėjas Cl 
a u k š t a s pareigūnas. 
lietuvių ta rpe 

x Kas nori keltis gyventi į 
Ncw Jers*»y pajūrį ir įsigyti nuo
savybę, pa ta r t ina kreiptis į Eglę 
P . Vainius J<8 Bridge Ave„ Bay 
Hcad, N . JI. 08742, M . (201) 
295-9700, o vakarais f 201) 
29.V8493. fsk.) 

serga širdimi. 
r skaif Hnp • j ?arita i r Vaclovas Momkai. P o i j a s visas t inkamai paruošti. Į Peticijos bus perduotos Sov. 

Wm. J. Kareivienę '; ̂ š\ų, susriednjjg himną, prie J Visa jų s ta tyba kainavo S.S bil- Sąjungos teisingumo rninisteriui, 
brangti elektra tikintis, kad tą politinį kalinį iš

leis jo 35-to gimtadienio proga. 

P o i j a s visas t inkamai paruošti, j Peticijos bus 
Turinyje j pasekmių" 

skelbiame garbės prenumerato- j Laisvės kovų paminklo ramovė-! dolerių. Gali 
re. o už mielą auką ir gražų laiš- nai ir neolituar.ai padėjo gyvų ' Chicagoje 
kutį labai dėkojame. 

x K. Danys, Toronto. Kana
da, visuomenininkas, veiklus 
lietuviškų organizacijų darbuo
tojas, kartu su "Draugo" pre
numeratos pratęsimo mokes
čiu, atsiuntė ir 25 dol. jo stipri
nimui K. Danį skelbiame gar
bės prenumeratorium, o už sa
vos spaudos rėmimą tariame 
nuoširdų ačiū. 

x Kazy* Račituslns, Woodha 
Numeris gausiai iliustruotas j ven, N. Y., lietuviškų r>reani7a 

x .Antro Kaimo 20 metų gy
vavimo sukaktuvinė programa 
įvyks Jaunimo cent re vasario j . . . . . . . , 
4 d. 8 vai. vak. i r vasario 5 d J " t r a u k o m i s iš kongreso sto- cijų darbuotojas, atsiuntr auką 
o _ i „ . ^ . ' 1 vvklos bei studijų dienų. J i re- * " -1 • , : ' ---•-«-- : - »—1—J-3 vai. p. p. Kvietimai eaurami ,• it _ . x . J ^ ^" * ' Z 

dagavo "Ateities" vyr. red. K. 
p. p. Kvietimai gaurami 

J Vaznelio prekyboje 2501 W 
71 9L Tel 471-1424. (p r . ) . 

\ISII rusiŲl 
I < M . I 

. : ;/.iūi r; .l.i- l,a 
l » \ - KIMI \ 

737-1717 

red 
Trimakas. Išdėstė J. Kuprys 
Kangresas spaudoj mažai buvo 
aprašytas. "Ateitis" šią stoką 
gerokai užpildo. 

X Aldona Biliūnienė, 
Fla . mums rašo: "Naujųjų Me 
tų rengimo komitetas skiria 20 
dol. auką "Draugui" paremti iš 
pauto kuklaus pelno .Tunf' 

už kalėdines korteles ir kalendo
rių i r 20 dol. dienraščio para
mai. K. RačauRlf. skHhb'no 
carbės pr^nurner^'oriurn. <•< už 
paramą labai dėkojame 

X Kun. Antaną*. RrrtaAhis, 
Juno, Rl Paso, Teacas, JoOM Stanai

t i . Hamilton. Kanada. Antanas 
Bulota. Los AngHi-s. f!al . Vin
cas Milkus. Palm lV-a^h (tir 
d'-ns, Kl.i.. pro'endani 'T^aupo" 

Beach. Floridoje". Ačiū už dė- prpnurnerat.-v kieV.v.enas prid' 
rr*-Hj <tavnS spaudai. ' no 15 d^l aukų. liabai «čiu 

Pala idotas Muenchene. Velionis 
buvo gimęs 1921 m, liepos 16 d. 
Žemaitijoje. 

— A. a. Mykolas Knlaitis nu 
re perei tų metų lapkričio 8 d. 
Palaidotas Dortmundo kapin* 
se. Buvo gimęs 1914 m. gegules 
14 d. Kaune. 1941 m. repatr ia 
vo į Vokietiją i r gyveno Dort 
munde. Priklausė Lietuvių Ber. 
druomenei ir pasižymėjo darfc-

is tumu. 

GINTARAS P. 6EPENftS 
2649 W. 68rd Strw* 

CMeago. I L 00629 
T s l — T76-516S 

Kasdien 9—6 v a i vak. 
fteštadieniais ir vakarais 

pagal susitarimą 
1 'tmmummmiimiimiiiinnui: 

r.bomi. S'IZU'K 
a , dftirtos ir PTtTrnnė^ rrmtieį'ij'* Pmyrtttną <nir>»npA 
• olo lietuviams smuikininJcrns ir fHir is'i^ 'r- • '•-."> '-• 

TII? Faustas Stir>1i». 
-v<y«')i nviuniams. 

I - Vo- . iru 

AdV9k«tM JONAS filiAITH 
ff»t7 Sft K * * V AveJftto 

Chloro . IL 60629 
TeL — 776-6700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 v a i var 
deatad. 9 v a i r. 0r! 1 Tai. A 

i 
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MŪSŲ KOLONIJOS 

-
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Union Pier, Mich. 

SUTIKOME 
NAUJUOSIUS METUS 
Senuosius 1983 metus paly

dėti ir Naujuosius 1984-sius 
metus sutikti Union Pier Lie
tuvių dr-jos valdybos pastan
gomis sausio 1 d. išvakarėse 
Stitilių jaukioje rezidencijoje 
New Buffalo, Mich., buvo su
rengtas Naujųjų metų sutiki
mo pobūvis, kuriame, nežiū
rint tą vakarą žvarbaus šalčio, 
dalyvavo gražus Union Pier, 
New Buffaio, Michiana, Lake-
side ir kt. apylinkėse gyve
nančių d-jos narių ir svečių bū- į 
rys 

Pobūvio dalyviai su savo I 
svečiais 9 vai. vak. gausiai 
rinkosi gražiai išpuoštose pa
talpose. Juos maloniai pasiti
ko dr-jos valdybor pirm. Bige-
lis ir rezidencijoo ^ieimininkai. 
Susirinkę i buvo sodinami 
prie gausiai šaltu užkandžiu ir 
šiltu maistu apkrautų stalų 
vaišėms, tarp kurių buvo ir gė
rimėlio nuotaikai pakelti. Su
sirinkusių daug raginti nerei
kėjo. Buvo užkandžiaujama, 
dalinamasi žiemos gyvenimo 
įspūdžiais ir laukiama 12 va
landos. 

Pagaliau suskamba netoli 
esančios New Buffalo bažny
čios varpai, skelbdami Nau
juosius Metus. Susirinku
siems, palydint senuosius 
metus ir pasitinkant naujuo
sius — 1984-sius metus, svei
kinime bei linkėjimų žodį ta
ria dr-jos pirmininkas B. 
Bigelis. Suskamba Lietuvos 
himno garsai. Keliamos šam
pano taurės su nuoširdžiau
siais vienų kitiems linkėji
mais. Linksma, džiaugsminga 
ir meilės kupina nuotaika jun
gia visus į bendrą vieningą lie
tuvišką šeimą, pirmuosius 
1984 naujųjų metų žingsnius 
žengiant čia, toli nuo bran
gios Tėvynės Lietuvos,, svetin
goje Michigano ežero pakran
tėje. 

Sutikus Naujuosius metus, 
malonią staigmeną susirinku
siems pateikė Petrienė savo 
sukurta ir paskaityta linksmo 

- -turinio iš vietos dr-jos narių 
gyvenimo aktualijų bei linkėk 
jimų pynę, visus net iki ašarų 
prajuokinusia. Rinkūnas pa
skaitė šiam vakarui skirtas li
teratūrines mintis, kurios su 
dėmesiu irgi buvo išklausytos. 
Čia tenka pasakyti, kad trum
pa, skoninga, linksma ir neti
kėta Petrienės ir Rinkūno pa
teikta programa sudarė labai 
malonią bei jaukią nuotaiką ir 
dar daugiau įprasmino viso 
renginio paskirtį. 

Nuo meninės programos at
likėjų neatsiliko ir pobūvio da
lyviai. Suskamba darni, visų 
sutartinai dainuojama, lietu
viška daina, kuri aidi Stitilių 
rezidencijoje net iki paryčių. Ir 
taip linksmai, džiaugsmingai Į 
ir smagiai New Buffalo.MichJ 
Union Pier Lietuvių dr-jos na
riai organizuotai sutiko 1984-
sius metus, kurie, kaip atro
do, dr-jos veikloje žada būti 
našūs ir darbingi. 

Atverčiant 1984-jų metų dr-
jos veiklos pirmąjį puslapį, 
sausio 12 d. dr-jos valdybos! 
posėdyje buvo aptartas praei
tų metų pabaigoje išleisto biu
letenio turinys, pasidžiaugta, 
kad jis jau yra pasiekęs be
veik visus dr-jos narius ir su
silaukta teigiamų atsiliepimų 
dėl turinio ir formos. Taip pat 
buvo kalbama Klaipėdos kraš
to atvadavimo metinio pami
nėjimo suorganizavimo, daly
vavimo Beverly Shores 
Lietuvių dr-jos rengiamame 
Vasario 16-sios minėjime ir 
Mažlietuvių šiupinio bei Už
gavėnių blynų renginio or
ganizaciniais reikalais. 

Malonu painformuoti, kad 
Union Pier Lietuvių dr-jos val
dybos posėdžio nutarimu 1984-
siais metais bus išleisti trys 
dr-jos biuletenio numeriai, ku
rie išeis balandžio, rugpjūčio ir 
gruodžio mėnesiais. 

Sausio 28 d., šeštadienį, 3 
vai. p. p. Senior Citizens na
muose, kurie yra prie Red Ar-
row Rd., Harbert, Mich., pir
mą kartą šioje apylinkėje 
rengiamas Klaipėdos krašto 
atvadavimo metinis sukakties 
minėjimas, kuris bus atžymė
tas atitinkamu pašnekesiu, 
Klaipėdos bei Baltijos pajūrio 
vaizdų filmu ir bendra šio mi
nėjimo dalyvių kavute. Kvie 
čiami visi dr-jos nariai su sa
vo svečiais ir apylinkėje 
gyvenantieji tautiečiai gau
siai dalyvauti. 

Kovo 3 d. bendromis dr-jos 
valdybos ir Albrechto pastan-

KANDIDATAI J JAV 
L I E T U V I Ų 

BENDRUOMENES 
1983 METŲ 

LITERATŪROS PREMIJĄ 
Knygų gauta 15.. 
Proza. Romanai. 1. Kazys! 

Barėnas, Beragio ožio metai. 
2. Petras Melnikas, Pakirstai 
šaka. 3. Iccokas Meras, Sara. 
4. Antanas Musteikis, Dan-I 
gaus ir žemės šaknys. 5. Ava 
Saudargienė, apsak. Vėjas iš 
rytų. 6. Rūta Klevą Vidžiūnie-
nė, novelės Vieno vakaro me
lancholija. 7. Kostas Ostraus-j 
kas, drama Gundymai. 

Poezija. 8. Kazys Bradūnas, Į 
Prierašai. 9. Kotryna Grigai-
tytė, Tylos dovana. 10. Anta-

DRAUGAS, antradienis, 1984 m. sausio mėn. 24 d. 

ffomis Hellenic Center patai- nas Gustaitis, Ko liūdi putine 
pose, prie 12 kelio, netoli nuo ii? 11. Eglė Juodvalkį Pas ką j 

žiedas žydi? 12 Anatolijus Kai- Į 
rys, Lotofagų šaly. 13. Leonas 
Lėtas, Trakas. 14. Stasys j 
Santvaras, Buvimo pėdsakai. 
15. Bronius Žalys, Apie žemę, 
žmones ir vėjus. 

Rankraščių gauta 10. 
Proza. 1. Ed. Cinzas, rom. 

Švento Petro šunynas. 2. L. 
Dovydėnas, pjesė Raidės šešė
lyje. 3. P. Jurkus, apsak. Kai 
Vilniaus liepos kvepia. 4. J. 
Gliaudą, rom. Kovo ketvirtoji. 
5. J . Kralikauskas, rom. Prieš ir' 
po. 6. P. Melnikas Sibiro sąvar
tynai. 7. Viktoras, apys. Ketu
riese. 

įėjimo į 94 greitkelį) 7 vai. 
vak. rengiamas Mažosios Lie
tuvos tradicinis šiupinys ir Už
gavėnių blynų renginys, ku
riame kviečiami iš anksto visi 
dr-jos nariai su savo šeimo
mis ir svečiai, gyvenantieji 
Union Pier bei Beverly Shores 
apylinkėj, o taip pat ir čika-
giečiai dalyvauti. Apie daly
vavimą iki š. m. vasario 29 d. 
pranešama dr-jos valdybos pa
reigūnams tel. — A. Klimavi
čiui (469-2966), Nenienei (469-
1569) i r A l b r e c h t i e n e i 
(423-5174). 

Belieka tik pasidžiaugti Un
ion Pier Lietuvių dr-jos akty
via veikla ir šiuos valdybos už
simojimus savo dalyvavimu 
moraliai bei materialiai pa
remti. 

Vg. 

Reik ia p a s t e b ė t i , kas 
nepastebima, ir numatyti, kas 
nenumatoma. 

Poezija. Autoriai: 8. A. Ba
ranauskas, 9. A. Sirutis, 10. P. 
Vymeri8. 

Vertinimo komisija: dr. V. 
Skrupskelytė, dr. D. Tamulio-
nytė, B. Auginąs, B. Gaidžiū-
nas, V. Mariūnas. 

JAV LB Kultūros 
taryba 

A.fA. MELVINA BALNIS 
P a g a l t ė v u s F r a n c k e v i c z 

Gyveno Chicago, Illinois, Bridgeporto apyl. 
Mirė 1984 m. sausio 22 d., 9:45 vai. ryto, sulaukus 82 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Žiežmariuose. Amerikoje išgyveno 72 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Virginia Short, 

žentas Joseph, 4 anūkai: Cpt. John Short, U.S.A., su žmona 
Judy, Jo A n n O'Connor su vyru Joseph, 2nd Lt. Alice 
Weisgerber, U.S.A.F. su vyru J im ir Jill Rame] su vyru 
Michael, 7 proanūkai, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas antradienį 5 vai. popiet, Jurgio F. 
Rudmino koplyčioje, 3319 S. Lituanica Ave. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, sausio 26 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėta į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: 
g i m i n ė s . 

D u k t ė , ž e n t a s , a n ū k a i , proanūkai ir kiti 

Laid. direkt. Jurgis F. Rudmin, tel. 927-1138. 

A. + A. ONA LESČEVIČIENC 
VENSKATTTEfc 

Gyveno Worcester, Massachusetts. 
Mirė 1983 m. gruodžio 11 d., sulaukusi 81 m. am

žiaus. Buvo palaidota gruodžio 13 d. 
Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje, Puodžiškių 

kaime. Amerikoje išgyveno 32 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime: vyras Jonas, 2 dukte

rys Valerija ir Elena N aut, žentas Srnest, 2 anūkės Lisa 
Suūavan su vyru Kenneth, ir Roaanne McCluskey su 
vyru Mark. 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

MA. 
PETRAS AUGUSTAUSKAS 

Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis 
atskyrė iš mūsų tarpo mylimą vyrą, kurio netekau 
1963 m. sausio 25 d. 

Nors laikas tęsiasi, bet jo niekados negalėsiu už
miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną 
ramybe. 

Už jo sielą iv. Mišios bus atnašaujamos sausio 28 
d., šeštadienį, 5 vai. vakare Švenčiausios Mergelės Ma
rijos Gimimo parapijos bažnyčioje. 

Maloniai prašau visu* — gimines, draugus ir pm-
iįstamus dalyvauti šiose pamaldos ir karto sa manim 
pasimelsti už a. t. Petro sielą. 

NuMdus ŽMONA 

f + Ur < 

ALEXANDER G. KUMSKIS, Sr. 
Gyveno Worth, Illinois. Mirė Juno Beach. Floridoje, sausio 21 

d., 19S4 m., 1 vai. ryto, sulaukęs 73 m. amžiaus. 
Gim* Chicago, Illinois. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Phyllis, sūnus Al Jr., mar

ti Nancy, 3 dukterys: Dolly, Lorraine Thather, žentas Charles, ir 
Alice Fick, žentas George, 7 anūkai, 2 proanūkai, sesuo Helen Vil
kelis su vyru Peter, brolis Daniel, broliene Olga, kiti giminės, drau
gai ir pažįstami. 

Priklausė Knights of Columbus Cardinal Mundelein council — 
4th Degree. Sv. Vardo draugijai, Lietuvos Vyčių organizacijai ir 
buvęs • pirmi ~< .kas Lithuanian Chamber of Commerce. 

Kūnas bus pašarvotas antradienį nuo 2 iki 10 valandos vaka
ro Petkaus Marąuette koplyčioje. 2533 West 71 Street. 

Laidotuvės įvyks trečiadieni, sausio 25 dieną. B koplyčios 10 
valandą ryto bus atlydėtas į švenčiausios Mergelės Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Švento Kazimiero lietu
vių kapines. 

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

NulHlde: ŽMONA, sCNUS, DUKTERYS, MARTI, ŽENTAI. 
ANŪKAI ir PROANŪKAI. 

PA DĖKA 
A. f A. 

ALBERTAS TAMOŠIŪNAS 
Mūsų mylimas vyras ir tėvelis mirė 1983 m., lapkričio 20 d. ir 

buvo palaidotas Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Nuoširdžiai dėkojame visiems giminėms, draugams ir pažįsta

miems atsilankiusiems atsisveikinti su velioniu koplyčioje, dalyva
vusiems pamaldose ir palydėjusiems į amžino poilsio vietą. 

Širdingai dėkojame už gausius paguodos žodžius, laiškus, už
uojautas spaudoje, telegramas ir ypatingo grožio gelių puokštes 
ir vainikus. 

Reiškiame padėką už šv. Mišių aukas ir aukas organizacijoms. 
Dėkojame kan. V. Zakarauskui už maldas koplyčioje, u i atlai

kytas šv. Mišias ir sielą raminantį pamokslą, už palydėjimą į am
žiną poilsį Jr apeigas kapinėse. 

Širdingai dėkojame mielam sol. J. Vazneliui už jausmingą gie
dojimą šv. Mišių metu. 

Dėkojame LKVS Ramovės pirmininkui Kostui Juškaičiui už at
sisveikinimo pravedimą ir tartus žodžius Ramovėnų vardu, D.L.K. 
Birutės D-jos pirmininkei E. Diminskienei už atsisveikinimą Biruti-
ninkių vardu, kun. Ansui Trakiui už prasmingus žodžius ir maldą 
ir Onai Siliūnienei už atsisveikinimą šeimos ir draugų vardu. 

Dėkojame karsto nešėjams: Vladui Garbeniui, Juliui Kvaraciejui, 
Viktorui Lesniauskui, Augustinui Pranckevičiui, Kazimierui Rimui 
ir Vyteniui Statkui. 

Dėkojame laidotuvių direktoriui D. Petkui už rūpestingą ir 
nuoširdų patarnavimą. 

Ypatinga padėka A. Venclovienei, V. Laudinskienei, A. Ausie-
jienei, S. Plenienei, A. ir K. Rimams ir A. Pieniui. 

Dėkingi lieka: žmona Aldona, duktė Vida ir žentas Šarūnas, 
duktė Aldona ir žentai 

Brangiam tėveliui 
A. + A. 

JURGIUI APANAVIČIUI 
amžinai atsisyrus, dukterims Marijai, Mi-
konienei, Birutei Skrinskienei ir artimie
siems nuoširdžią užuojauta reiškia 

CLEVELANDO LIETUVIŲ FONDO 
BIČIULIAI 

Mielam 
JUOZUI SULAIČIUI 

taip staiga netekusiam ir Tėvo ir Brolio Lie
tuvoje, ir Aldonai nuoširdi mūsų visų už
uojauta. 

BIRUTĖ, AIDIS, RIMAS ir DONNA KOŽICAI 

Tm 
Veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ J 

K *dien nuo pirmadienio iki penktadienio, 
8:30- >K» v. vakaro. Visos laidos iiWCEV stoties 1 

~% J450 AM banga. """_ J L 
Si PetersDVrge"šeštadieniais, 12:30—1:00vai. : 

i .1>.p ; i WTIS stoties 1110 banga. 
iPhoetv.v šeštadieniais. 12:30 vai. p.p.. 1540 AM bang 

Adreaaa: 2646 West Tlst Street — Chicago, IL 
6062> Taiefonaa: (312) 778-5374 arba 436-5035. \ 

t 
A A. 

KUN. ANTANAS TREŠKA 
Mirė 1984 m. sausio 20 d., 6 vai. popiet, sulaukęs 

70 metų amžiaus. 
Pašarvotas Barto & Son koplyčioje, Myrtle N.W.. 

Grand Rapids, Michigan. 
Laidotuvės j vyks antradieny, sausio 24 d. 11 vai. 

landą ryto (Michigan laiku), bus išlydėtas iš Šv. Pe
tro ir Povilo bažnyčios į Lietuvių kapines. 

Pasilieka dideliame nuliūdime brolis Jonas Treš
ka ir šeima, sesuo Dr. Stasė Riškienė ir šeima, gimi
nės ir artimieji. 

MA2EIKA-EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

Laidojame iš 2424 W. 69th Street 
Tel. 7 3 7 - 8 6 0 0 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TitVS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. Calirornia Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

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

STEPONAS C. LACK ir SUNOS 
LACKAWICZ 

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

Tel. — 974-4410 

Skaitykite ir platinkite dienraštį "Draugą" 


