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Po Panų kalno 
sunaikinimo 

_ (Tęsinys) 
1982 m. rugpjūčio 6 d. tikin

tieji gavo atsakymą iš Kultū
ros ministerijos į savo pareiški-
m ą d ė l P a n ų k a l n o 
nugriovimo: „Nežinomi pikta
dariai sunaikino Panų kalno 
v ie t inės r e ikšmės dai lės 
paminklus. Originalios figū
ros neišliko, todėl atstatyti 
koplyčias netikslinga", 

Tuo tarpu paaiškėjo kai 
kurios detalės: Panų kalno 
nuniokiojimas buvo Telšių raj. 
valdžios iš anks to užplanuo
tas . Įsakymą nugriaut i davė 
rajono kompartijos komitetas, 
nugriovimui vadovavo žuvi
ninkystės ūkio direktorius ir 
k o m p a r t i j o s s e k r e t o r i u s 
Baltrukas, dalyvaujant karei
viams. (Po mėnesio Baltrukas 
išgėręs vairavo lengvąją maši
ną ir pateko po kariškių 
sunkvežimiu. Ligoninėje jam 
amputuota koja. Nugriautą 
koplyčią buvo įsakyta išvežti 
s u n k v e ž i m i o v a i r u o t o j u i 
Zigmantui Burbai. Šis atsisa
kė. Prie mašinos vairo buvo 
pasodintas kariškis. Sekančią 
dieną Zigmas Burba atsisakė 
dirbti su šventvagystėje daly
vavusia mašina . Vairuotojų 
neatsirado. Galinga mašina 
GAZ-66 ilgai stovėjo be darbo. 
1982.V.22 Telšių laikraštis 
„ K o m u n i z m o š v y t u r y s " 
paskelbė, kad Pasruojes žuvų 
ūkiui reikalingi šoferiai. 

Kitos organizacijos. į kurias 
kreipėsi tikintieji, atsakymų 
neatsiuntė. Kelios moterys 
( R o z a l i j a D a r g u ž i e n ė , 
Gaudiešienė ir kt.) nuvežė į 
Ministrų Tarybą 40 tikinčiųjų 
pareiškimą, be t atsakymo 
negavo. 

Delegacijoje i Ministrų Tary
bą taip pa t dalyvavo Gaduna
vo apyi. Gedrimų Kultūros 

namų (Pastuojės žuvų ūkio) 
direktorė Jadvyga Jucienė, 
kuri taip pat atsakinga už 
paminklų apsaugą Gadunavo 
apylinkėje. Liepos mėn. ji buvo 
įspėta Telšių kompartijos 
komitete ir Telšių saugumo 
skyriuje, kad nekeltų triukšmo 
dėl Panų kalno, o rugpjūčio 
pradžioje atleista iš darbo. 
1982 m. birželio 20 d. TSRS 

vyriausioji karinė prokuratū
ra pranešė, kad tikinčiųjų 
skundas persiųstas tirti į 
Pabaltijo karinę apygardą 
Rygoje. Birželio 28 d. į Telšius 
a tvyko Paba l t i jo k a r i n ė s 
apygardos prokuroras. Į mili
cijos skyrių buvo kviečiami tie, 
kurie pasirašė pareiškimą. 
Rita Bumblauskaitė, Jadvyga 
ir Genovaitė Drungėlaitės 
buvo gąsdinamos, kad už 
Tarybinės armijos apšmeiži
mą bus teisiamos, nes neturi 
tikrų įrodymų, jog religinių 
objektų griovimui ar kovoje 
prieš tikėjimą būtų buvus 
panaudota armija. Aišku, 
tikintieji negali įrodyti ir 
akivaizdžių faktų: mjr. Beru-
kov sp rogd ino 3 kryž ius 
Rainiuose 1981 m. birželio 
mėn.; 1981 m. lapkričio 1 d. 
k a r e i v i a i , t i k i n t i e s i e m s 
meldžiantis, patruliavo Telšių 
kapinėse; 1982 m. balandžio 2-
3 naktį jie dalyvavo griaunant 
kryžius ir koplyčias; 1982 m. 
gegužės 15 d. kariškiai su 
ki ta i s p a r e i g ū n a i s gaudė 
žmones, vykstančius į Panų 
kalną. Be to, tardomieji prane
šė prokurorui, jog nugriauta 
k o p l y č i a y r a s u k r a u t a 
Gadunavo kariniame pali-
gone. Bet ir šio daiktinio įrody
mo kitą rytą nebebuvo, — 
koplyčia iš poligono dingo. 

(Pabaiga) 

Maskva išleido 
Pasternako knygą 

Pasternako tėvo Leonido, kuris 
po revoliucijos emigravo į 
Angliją, 74 piešiniai. Sakoma, 
kad l i t e ra tū ros mėgėjai 
Pasternako knygą godžiai 
perka. 

„Daktaras Živago", dar 
prieš pasirodydamas Vaka
ruose, buvo išleistas Jugosla
vijoje ir buvo plačiai skaito
m a s L e n k i j o j e . S o v i e t ų 
Sąjungoje dėl nukrypimų nuo 
linijos „Dr. Živago" toliau 
l i e k a u ž d r a u s t a k n y g a . 
Pasternakas buvo plačiau 
žinomas kaip poetas ir Šekspy
ro dramų vertėjas į rusų kalbą. 
Optimistai tikisi, kad vieną 
dieną Kremliaus politrukai 
jausis pakankamai saugūs ir 
išleis „Daktarą Živago", tuo 
atitaisydami rašytojui padary
tą skriaudą. 

M a s k v a . — Rusų rašytojas 
Boris Pas temak, kuris mirė 
1960 metais, ilgą laiką Sovietų 
Sąjungoje buvo neminimas, 
nes partija buvo nusprendusi, 
kad jis „neturi jokio pareigos 
jausmo liaudžiai ir revoliu
cijai", kaip skelbė „Pravda", 
kai 1958 metais Nobelio litera
tūros premija buvo paskirta 
Pasternakui už jo „Daktarą 
Živago". Šioje knygoje rašy
tojas aprašė rusų revoliucijos 
baisumus, terorą. Sovietų 
valdžia neleido Pasternakui 
atsiimti Nobelio premijos, ir jis 
mirė jos negavęs. 

Kalifornijos universiteto 
rusų literatūros profesorius 
Guy de Maliac mano , kad rašy
tojas žengia į reabilitaciją. 
Pasternako poezijos kūriniai 
pas i rodė sovietų poezijos 
rinktinėje 1980 m., o šiemet 
Maskvoje buvo išleista 494 
puslapių Pasternako novelių 
knyga „Takai ore". Kai kurios 
jo novelės jau buvo spausdin
tos 1920-30 metų „Novi Mir" 
žurnale. Knyga išleista 100,000 
tiražu, o jai įvadą parašė 
Maskvos universiteto rusų 
literatūros profesorius D.S. 
Lichačev pažymėjęs , jog 
Pasternako prozos skaitymas 
yra lyg aukso gabaliukų 
ieškojimas. 

Novelių nnkinj redagavo 
Pasternako sūnus Evgeny. 
K n y g ą p u o š i a r a š y t o j o 

Kova su darbo 
drausmės pažeidimai § 

Vakarų Vokietijos socialdemokratų kandidatas į 
kanclerio vietą Hans-Jochen Vogei sveikinasi su 
valstybės sekretorium George Shultzu. Pirma

dienį Vogei atvyko j Maskvą, kur susitiks su 
Andropovu ir kitais sovietų vadais. 

Kritikuoja „N.Y.Times 
terminologiją; 

ELTOS biuletenio anglų k. 
spalio numeryje išspausdintas 
straipsnis kritikuoja „The New 
York T i m e s " d i e n r a š č i o 
te rminologi ją , m a i š a n č i ą 
rusus su nerusų tautomis 
Sovietų Sąjungoje. ELTA 
klausia, „koks fantazijos skry
dis ,rusais' paverčia lietuvius 
ar ukrainiečius, estus ar armė
nus? Jų kalbos, kultūros, 
tautybės ir istorijos neru-
siškos. J ie net nėra ,Rusija' 
vadinamos valstybės, o ^ v i e 
tų Socialistinių Respublikų 
Sąjungos'.., pavaldiniai" . 

Straipsnyje toliau rašoma, 
kad į laiškus šiuo klausimu 
, ,The New York T i m e s " 
paprastai atsako, jog tokia 
terminologija remiasi dienraš
čio stiliaus ir vartosenos vado
vo instrukcijomis („The NYT 
Manual of Style and Usage") . 
„Tokiu būdu į tvir t inamas 
absurdas", komentuoja ELTA. 
Biuletenio skaitytojai kvie

čiami pasiųsti šio straipsnio 
fotokopiją N.Y.Time'ui ir reika
lauti paaiškinimo. Dienraščio 
a t sakymus prašoma siųsti 
ELTAI. 

ELTOS akcijai pri tarė Z. 
O n u f r y k N e w J e r s e y 
G u b e r n a t o r i a u P a t a r i a 
mosios Etninės Tarybos Švieti
mo Komiteto pirmininkas. Šis 
ukrainiečių kilmės pedagogas 
ir žurnal is tas lapkričio 18 d. 
parašė laišką New York Times 
leidėjui. A. Ochs Sulzherger iui. 
kur iame pareiškė, kad jo 
dienrašt is yra „vienas pagrin
dinių šaltinių, skleidžiančių 
baisiai klaidingą terminolo
ginę informaciją" apie Sovietų 
Sąjungą ir rasų bei nerusų 
t au tas . Toji klaidinga infor
macija esanti ypač žalinga, 
nes dienraščiu plačiai naudoja
si mokyklų bibliotekos ir 
moksleiviai. 

'ELTA, 

Prezidento kalba 
ūkininkams 

W a s h i n g t o n a s . — Prezi
dentas Reaganas vakar skrido 
į Dalias ir pasakė kalbą 
ūkininkų organizacijos Fa rm m 
Bureau Federation suvažia
vime. Vakar Washingtone 
p r a s i d ė j o ž e m ė s ū k i o 
departamento derybos su Eu
ropos Rinkos atstovais dėl 
prekybos žemės ūkio prekėmis. 
Rinkos valstybės, kaip žino-

Saivadore vyksta 
varžybos 

S a n S a l v a d o r , — Salva
dore dar neišspręstas karinės 
apygardos vado nepaklusnu-
no k l a u s i m a s . S tebė to ja i 

ML savo uKinmKus 

— Baltieji Rūmai paskelbė, 
jog prezidentas Reaganas 
pakvietė katalikų vyskupų 
konferencijos vadovybę atvyk
ti pas jį ir pasikalbėti apie 
branduolinius ginklus, ku
riuos vyskupa i p lanuoja 
pasmerkti. 

— Kinijos spauda skelbia, 
kad sumažėjo įtempimai Kini
jos — Sovietų Sąjungos 
pasienyje. Sovietų daliniai 
atlieka mažiau karinių prati
mų. 

aukštomis subsidijomis, ku
rios Rinkos valstybėms daug 
ka inuo j a , t a č i a u u ž d a r o 
Rinkos sienas žemės ūkio 
prekėms iš kitų kraštų. Ameri
koje jau girdisi, jog reikėtų 
užpilti pasaulio rinką .Ameri
kos žemės ūkio gaminiais . 

Prezidentas Reaganas kalbė
jo apie vyriausybės planą 
sumažinti ūkininkų apsėja-
mus plotus. Ūkininkai , kurie 
savanoriškai mažins derlių, 
gaus valstybės sandėliuose 
laikomų javų ar medvilnės. 
Gautus kviečius, kukurūzus, 
ryžius ūkininkai galės parduo
ti ar sušerti gyvuliams. Ši 
programa tuo pačiu suma
žintų ateinančių metų derlių ir 
a t s i k r a t y t ų s a n d ė l i u o j a m ų 
javų. kurių laikymas valstybei 
daug kainuoja. 

s u t i n k a , k a d S a l v a d o r o 
valdžioje vyksta politinės 
grumtynės tarp nuosaikesnių 
krikščionių demokratų atsto
vų ir dešiniųjų nacionalistų, 
kuriems vadovauja parla
mento pirmininkas Roberto 
d ' A u b u i s s o n . J i s n u t a r ę s 
pašalint i iš vyriausybės gene
rolą Garcia, gynybos minis-
terį, kuris esąs nuosaikios 
politikos ir tvirtų ryšių su JAV 
šal ininkas. 

Ministeris Garcia pripažino 
spaudos konferencijoje, kad 
pulkininko Ochoa Perez elge
sys ir a ts i sakymas klausyti 
vyriausybės yra ne koks atski
ras įvykis, bet ilgesnių pastan
gų jj pašalinti iš valdžios 
reiškinys. Generolas pasakė, 
kad jis iš pareigų pasi t rauks 
tik prezidento Aivaro Managa 
r e i k a l a u j a m a s . I k i š io l 
prezidentas to nereikalavo. 

Prasidėjus konfliktui Salva
doro vyriausybėje, komunistai 
vėl sustiprino savo veiklą. 
išvystė platesnius puolimus 
šiaurinėje ir rytinėje valstybės 
teritorijoje. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Izrael io p r e z i d e n t a s 
Navon pasakė Bostone, kad 
Izraelis, nežiūrint kuri partija 
bus valdžioje, jau niekad nebe
grįš į buvusias prieš 1967 metų 
karą sienas. 

— Prezidentas Reaganas pa
sakė Baltųjų Rūmų parei
gūnams, kad jam absoliučiai 
nusibodo matyt spaudoj žinias 
apie slaptus pokalbius tarp 
administracijos narių. Baltųjų 
Rūmų štabas paskelbė naujas 
direktyvas, kaip santykiauti 
su spaudos atstovais. 

— S e n a t o r i a u s H o w a r d 
Baker įstaiga pripažino, kad 
senatorius planuoja daugiau 
nekandidatuoti į Senatą, kai jo 
kadencija pasibaigs 1984 gruo
džio mėn. Senato daugumos 
vado pareigos jį gerokai nuvar
ginusios. 

— Federalinis teisėjas New 
Jersey valstijoje uždraudė 
viešose mokyklose prieš pamo
kas turėti vienos minutės 
susikaupimo laiką, kas buvo 
įvesta vietoj mokyklose turėtų 
maldų. 

— New Yorke vysktančioje 
juodųjų organizacijos NAACP 
vadų konferencijoje dabart inė 
prez. Reagano vyriausybė 
pavadinta blogiausia juodųjų 
atžvilgiu. 

— Italijos įmonėse vyksta 
trumpi streikai dėl naujų 
mokesčių įvedimo. 

— Antisemitinio vandaliz
mo veiksmai pernai nukrito 15 
nuoš., paskelbė žydų B'nai 
B'rith lyga. Pernai 35 valstijo
se įvyko 829 incidentai, kada 
1981 m. jų buvo 974. 

— JAV vyriausybė pratęsė 
iki birželio mėn. pabaigos apie 
20,000 lenkų imigrantų vizas. 
Jie kol kas nebus verčiami 
grįžti į Lenkiją. 

— Afganų laisvės kovotojai 
paskelbė, jog praėjusią savai
tę Khost kareivinėse įvyko 
kareivių maištas. Kareiviai 
nušovė 30 karininkų ir prisi
jungė prie laisvės kovotojų. 

— Zimbabvėj, buvusioj Rode-
zijoj, prasidėjo naujas civilinis 
karas. Valdžia p a s i u n t ė 
tūkstančius kareivių į vaka
rinę Zimbabvę, kur siaučia 
buvusio vicepremjero Nkomo 
šalininkai. 

— JAV delegacijos derybos 
dėl ginklų apribojimo pirm. 
E d w a r d Rowny p a s a k ė 
spaudai, jog Ženevos derybose 
yra 50-50 šansų susitarti. 

M a s k v a . — U ž s i e n i o 
korespondentai praneša iš 
Maskvos, kad sovietų milicija 
pradėjo nelengvą užsimojimą: 
gaudyti mieste tarnautojus, 
kurie darbo valandomis išeina 
į krautuves apsipirkti. Mili
cininkai parduotuvėse tikrina 
dokumentus, klausinėja pirkė
jus, kur jie dirba ir ką dienos 
metu čia veikia. Sovietinėje 
sistemoje parduotuvės dažnai 
neturi vienos ar kitos prekės. 
Maisto krautuvėse vienas ar 
kitas gaminys išsibaigia iki 
darbo dienos galo, daug kur 
prie parduotuvių susidaro ilgos 
eilės ir maskviečiai nelinkę 
gaišti eilėse savo laisvalaikiu, 
todėl bando apsipirkti darbo 
metu. 

Ka ip ž i n o m a , nau jas i s 
komunistų partijos sekreto
rius Andropovas lapkričio 
mėn. paskelbė „karą" darbo 
disciplinos laužytojams. Jis 
pasakė: „Reikia ryžtingiau 
kovoti su bet kuriais partinės, 
valstybinės ir darbo drausmės 
pažeidimais". Maskvos miesto 
„iniciatoriai" paskelbė kovą 
g i r t u o k l i a v i m u i , pravaikš
toms, vėlavimuisi į darbą, 
dažnam darboviečių keitimui, 
privatiems pasikalbėjimams 
telefonu darbo metu, įvairiam 
laiko gaišinimui ir tinginia
vimui , b roko gaminimui . 
Užsienio stebėtojai mano, kad 
Andropovas užsimanė atlikti 
labai sunkų uždavinį. 

Maskviečiai žino. kad darbo
vietėse „pagiriotų" darbinin
kų daugiausia būna pirmadie
niais ar po didesnių švenčių. 
Todėl, p i rkdamas televizijos 

Afrikos-Amerikos 
konferencija . 

H a r a r e . — Zimbabvėje 
vyks t a Afrikos-Amerikos 
Instituto konferencija, kurioje 
dalyvauja Afrikos suintere
suotų valstybių atstovai ir 
aukšti pareigūnai iš JAV 
vyriausybės bei Kongreso. 
Zimbabvės premjeras Mugabe 
pasakė JAV vyriausybę kriti
kuojančią kalbą ir atmetė 
Amerikos reikalavimą, kad 
Namibijos nepriklausomybės 
klausimas būtų rišamas su 
Kubos kariuomenės iškrausty-
mu iš Angolos. Toks reikala
vimas esąs šantažas, pasakė 
premjeras Mugabe. J a m prita
rė kai kurie juodi JAV atsto
vai, jų tarpe Atlantos miesto 
meras, buvęs JAV ambasa
dorius Jungt inėse Tautose An-
drew Young. 

Micbigano kongresmenas 
Howard Wolpe, konferencijos 
narys, pasakė, jog Afrikos 
žmonės laiko dabartinę Reaga
no administraciją Pietų Afri
kos baltųjų vyriausybės drau
ge ir sąjungininke. Tai kenkia 
Amerikos politikai Afrikoje. 

Habibas bandys 
skubinti derybas 

W a s h i n g t o n a s . — Prezi
dentas Reaganas vėl siunčia į 
Viduriniuosius Rytus specialų 
ambasadorių Philip Habibą, 
kuris pirmiausia sustos Tel 
Avive ir tarsis su premjeru 
B e g i n u . A d m i n i s t r a c i j o s 
s luoksn ia i nes lepia , kad 
gruodžio 28 prasidėjusios dery
bos tarp Libano ir Izraelio 
neduoda jokių rezultatų, net 
nesusitarta dėl derybų darbo
tvarkės. Tai trukdo svarbiau
sią uždavinį — svetimų kariuo
menių išvežimą iš Libano 

apara tą ar šaldytuvą, pirkėjas 
pirma pasižiūri į gaminio datą, 
patikrina kalendoriuje, kokia 
tai buvo diena ir gaminio 
n e p e r k a , je i j is b a i g t a s 
montuoti pirmadieniais a r 
p o š v e n t i n ė m i s d ienomis . 
Vengiama pirkti ir penkta
dienį gamintus daiktus, nes tą 
dieną vėl prasideda girtuoklia
vimas. Sovietinė statistika 
sako, kad per metus nuo alko
holio Sovietų Sąjungoje mirš
ta 40,000 žmonių, kas yra 100 
kartų daugiau negu Ameri
koje. 

Neigiamus darbo papročius 
d a ž n a i nag r inė j a sovietų 
spauda. Neseniai „Komso-
molskaja Pravda" lankė įmo
nes, rinko žinias apie tuos, 
kurie dažnai neateina į darbą, 
ir korespondentai lankė tokių 
darbo vengėjų namus. Nusta
tyta, kad tai jauni žmonės, iki 
25 metų, kurie arba išnaudoja 
savo dirbančius tėvus, ar gyve
na iš savo žmonų uždarbio, 
„kaip tikros siurbėlės", rašo 
laikraštis. 

Apie darbo drausmę ėmė 
daugiau rašyti ir ok. Lietuvos 
„Tiesa". Štai, Radviliškio ra
jono „Komunaro" kolchozo 
vadovybė skundžiasi: „Prieš 
keletą dienų mūsų kolūkio 
Valatkonių fermoje sugedo 
vandens siurblys. Be vandens 
liko 800 galvijų. Kreipėmės 
pagalbos į Šiaulių hidrogeolo
gijos ekspediciją. Iš šios 
organizacijos atvyko mašina 
su keturiais specialistais. 
Vyrai paslampinėjo ūkyje, bet 
n i e k a s ir nepriėjo prie 
remontuotino siurblio. Prie
žastis paprasta: visi remonti
ninkai atvyko girti. Darbas 
liko neatliktas, gyvuliai — vėi 
be vandens. Nereikia nė 
aiškinti, ką reiškia kelias 
paras girdyti iš kibirų 800 
galvijų. Pablogėjus karvių gir
dymui, netekome maždaug 300 
kilogramų pieno". 

Oti, Lietuvoj mirė 
dar vienas kunigas 
Gruodžio 23 d. Vilniaus arki

vyskupijoje mirė Baltosios 
Vokės klebonas kanauninkas 
Leopoldas Chomskis. Buvo 
gimęs 1885 metais, kunigu 
įšventintas 1910 metais. Nors 
buvo sulaukęs 97 m. amžiaus, 
kanauninkas Chomskis iki 
mirties ėjo klebono pareigas. 
Palaidotas pirmadienį, gruo
džio 27 d. Tai jau 22-ras Lietu
voje ir 2-ras Vilniaus arki
vyskupi jo je pe rna i miręs 
k u n i g a s . V i l n i a u s a r k i 
vyskupijoje jau apie 15 parapi
jų neturi savo kunigo ir yra 
aptarnaujamos iš kitur. Šiemet 
Lie tuvoje visom šešiom 
vyskupijom buvo įšventinti 
tiktai 18 naujų kunigų. Į 
Kauno Kunigų seminariją 
va ldž ios p a r e i g ū n a i leido 
priimti tiktai 22 ar 23 jaunuo
lius, nors norinčių įstoti buvo 
bent dvigubai daugiau. 

K A L E N D O R I U S 

Sausio 12 d.: Modestas. Tat
jana , Vaigėdas, Gidą. 

Sausio 13 d.: Hilaras, Veroni
ka, Dargaudas, Gilvė. 

Saulė teka 7:17, leidžiasi 
4:40. 

ORAS 

Debesuota, vėjuota, tempera
tūra dieną 25 L, naktį 15 L 
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KELI MAŽOSIOS LIETUVOS 
ISTORIJOS BRUOŽAI 

(Iš dr. Vandos Sruogienės 
konspekto knygai 

"Sese. budėk!") 

Mūsų protėviai lietuviai įsi
kūrė Lietuvos žemėje maž
daug prieš 4,000 metų. Esame 
viena seniausių Europos tau
tų, ilgiausiai savo krašte gyve
nant i . 

Lietuviai yra indoeuropiečių 
kilmės — aisčiai arba baltai. 
Indoeuropiečiai apie 3,000 m. 
prieš Kristų suskilo j šias ša
kas: indų, persų, graikų, keltų, 
romanų germanų slavų ir ais
čių arba baltų. 

Lietuvių kalba yra seniau
sia iš gyvųjų indoeuropiečių 
kalbų. Tą pabrėžia mokslinin
kai. Ji y ra svarbi visiems kal
b in inkams ir todėl dėstoma 
daugely universitetų. 

Aisčiai skirstėsi į šias 
pagrindines gentis: prūsus, lie
tuvius ir latvius. 

Jau Lietuvos Didžiojo kuni
gaikščio Gedimino laikais vo
kiečiai — kryžiuočiai buvo už
kariavę visą Prašų žemę. 
13-ame amžiuje kryžiuočių or
dinas pasisavino ne tik kraš
tą, bet ir jo vardą — Prūsiją. 

16-ame amžiuje kryžiuočių 
ordino magistras Albrechtas, 
atsisakęs vienuolio pažadų, su
kūrė pasaulietišką Prūsijos 
valstybę. Albrechtas įvedė į 

pasišventę knygnešiai jas 
slapta per Vokietijos sieną ga
beno į Lietuvą ir platino po vi
są kraštą. 

Vokietijai pralaimėjus I pa
saulinį karą 1918 m. Mažosios 
Lietuvos gyventojai lietuviai 
įkūrė Prūsų lietuvių susivieni
jimą ir stengėsi po 700 metų at
siskyrimo vėl susijungti su Di
džiąja Lie tuva . Mažosios 
Lietuvos likimą išsprendė Ver
salio taikos sutartis ir Lietvos 
sukilėliai. Ne visa Prūsų Lie
tuva, tik Klaipėdos kraštas bu
vo prijungtas prie Lietuvos. 
Čia daug padėjo JAV atstovas 
Norman Davis. 

Klaipėdos kraštas turėjo sa
vo autonomiją, savo seimelį ir 
Lietuvos prezidento skiriamą 
gubernatorių. Įsikūrė lietuviš
kos mokyklos, pradėjo kilti 
ūkis. Klaipėdos uostas augo, 
vystėsi laivininkystė ir preky
ba. Tik gyventojai vokiečiai 
buvo nepatenkinti ir trukdė pa
žangą. 1933 m. Vokietijoje val
džią paėmus Adolfui Hitleriui, 
prasidėjo neramumai. Klaipė
dos vokiečiai siekė kraštą pri
jungti prie Vokietijos. Lietu
vos vyriausybė iškėlė bylą 
tarptautiniame Haagos Tri-
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JUBILIEJINĖJE STOVYKLOJE 

bažnyčią gyvenamo krašto bunole ir ją laimėjo. Tačiau 
žmonių kalbą. Senųjų prūsų 
palikuonys ilgai išlaikė savo 
kalbą ir papročius. Naujas pro
testantų tikėjimas jiems buvo 
a iškinamas lietuviškai, val
džios įsakymai skelbiami lie
tuvių kalba. Karaliaučiuje 
įsteigtas universitetas, kuria
me studijavo daug lietuvių, vė
l iau ir d idysis filosofas 
Emanuelis Kantas. Savo lėšo
mis Albrechtas išleido protes
t an tams pirmąją knygą lietu
vių kalba. Martyno Mažvydo 
"Katekizmą" 1547 m. 

Mažojoje Lietuvoje gyveno 
didysis lietuvių poetas Kris
tijonas Donelaitis (1714-1780). 
parašęs veikalą "Metus", ku
ris prilygsta pasaulinės litera
tūros šedevrams. 

17-me ir 18-me amž. kraštą 
nusiaubė maras . Vokiečių val
džia gabeno į Prūsų Lietuvą 
kolonistus vokiečius. Sustiprė
jo prašų lietuvių vokietinimas, 
lietuvių kalba pašalinta iš mo
kyklų. 

Mažoji Lietuva per 700 metų 
atskirta nuo Lietuvos, būda
ma kitos valstybės dalimi ir 
skirtingo tikėjimo, nepamiršo 
senosios tėvynės ir palaikė su 
ja ryšius. 

Didžioji Lietuva rusų oku
pacijoje buvo nuo 1795 m. iki 
1915 m. 1864 m. rusams už
draudus lietuvišką raštą, lietu
viškos knygos buvo spaus
dinamos Mažojoje Lietuvoje, o 

1939 m kovo mėn. vokiečiai jė
ga užėmė Klaipėdą su Mažąja 
Lietuva ir persekiojo ten gy
venusius lietuvius. 

Po II Pasaulinio karo Vaka
rų Prūsija atiteko Lenkijai o 
Rytų — Sovietų Sąjungai, kun 
iŠ ten išvežė daugumą lietuviu 
ir jų vieton apgyvendino rusus 
kolonistus. Lietuviški vieto
vardžiai (prieš tai buvę suvo
k i e t i n t i ) r u s i š k a i s p v z . 
Tilžė dabar vadinasi Sovetsk, 
o Karaliaučius - Kaliningrad. 

Jūrų skautės ir jūrų skautai 
švenčia sausio 15 dieną. 1923 
m. tą dieną mūsų sukilėliai su
mušė prancūzus, kurie norėjo 
su lenRais pasidalinti 
Lietuvą, ir išvadavo Klaipė
dos miestą ir kraštą. Galutinai 
Klaipėdos kraštas buvo Tautų 
Sąjungos pripažintas Lietuvai 
1924. 

Apie lietuvių pas tangas 
išvaduoti Klaipėdos kraštą iš 
okupantų gana plačiai ap
rašyta Lietuvių Enciklopedi
joje XII tome (1957 m. So. Bos
ton). 

Klaipėdos krašto atvadavi
mui prisiminti rengiamos iš
kilmingos sueigos, minėjimai 
ar akademijos ne tik jūrų skau
tėms ir skautams, bet ir visai 
lietuviškai visuomenei. 

"VĖTRUNGĖ" ni6 

LSS Tarybos Pirmija 
1982.12.27. biuleteniu skel
bia LSS Jubiliejinę sto
vyklą, kuri įvyks 1983 m. 
liepos 31 d. — rugpjūčio 13 
d. Kanadoje, Woodland 
Trai l Camp, Aurora, Ont. 

Jubilienės stovyklos var
das — "AUŠRA". 

"Kaip auš ra i auš tan t 
nyks ta ant Žemės nakties 
tamsybė, o kad taip j au pra-
šviestų ir Lietuvos dva
sia!" 

Prieš šimtą metų taip sakė 
Lietuvos atgimimo žadintojai, 
to paties trokšta lietuviai dabar 
Lietuvoje, ta pačia mintimi 
vadovaujamės ir mes — lietu
vaitės skautės la isvame pasau
lyje. 

"AUŠROS" jubiliejine sto
vykla minime pirmojo lietuvių 
Uikru ;o "AUŠRA" 1CH metų 
sukaktį, Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo ir lietuvių 
skautų įsikūrimo 65 m. sukak
tis. 

Važiuokime, sesės, jubilie
jaus švęsti pasiruošusios. Tai 
Skaučių Seserijos didysis suva
žiavimas, į kurį iš visų kon
tinentų rinksimės džiaugtis, 
susitikti, pasiryžti ir s ava šei
ma — skiltimi, draugove, tun
tu, dideiėj genty pasididžiuoti. 

Stovyklausime natūraliais 
Seserijos vienetais — tuntais, 
vietininkijomis ir draugovėmis 
savo rajonuose: Atlanto, Vidu
rio, Kanados — Ramiojo van
denyno. Australijos ir Europos 
rajonų sesės s tovyklaus Atlan
to rajone. 

Rajonų vadovės — sesės 
vadeivės: j .s . Gene Treinienė, 
ps. Aldona Miškinienė ir s. Al
dona Baltakienė. 

Jubiliejinės stovyklos die
nos, programa: 

A T L A N T O R A J O N O 
VIENETU 

VADOVĖMS 

"Gairėmis" Nr. 2 pranešiau, 
kad 1983 m. Jubiliejinėje sto
vykloje stovyklausime Rajo
nais — šakomis. Noriu patiks
linti, kad Jubiliejinėj Atlanto 
Rajono sesės stovyklausime ne 
šakomis, bet jsikurdamos or i 
g i n a l i a i s v ieneta is , tuntais, 
vietminkijomis. draugovėmis 
su savo vadovėmis priekyje, 
taip. kad matytųsi atskiros vie
tovės, kaip New Yorkas. Bosto
nas. Hartfordas ir t.t. 

Nors ir mažas vienetas, 
draugovė, tuntas ar vietinin-
kija pajustų savo vieneto svar
bą Rajonui ir Seserijai, o kiek
viena sesė pasididžiavimą savo 
vadove. Užsiėmimai, iškylos 
Dus sup lanuotos Seserijos vado
vių ir pravestos šakomis. 

Jubiliejinėje stovykloje dėl 
židimečių — skautininkių pa-
stovyklės Atlanto rajone, kaip 
ankščiau minėjau, kol kas ne
patvirtinta, lauksime tolimes
nių pranešimų iš Seserijos va-
dijos. 

Kviečiu vienetus gausiai 
dalyvauti, ruoštis, kad Jūsų vie-

Sekm. — liepos 31 d. 
Atvykimas, kūrimasis . 
Seserijos Stovyklos atidary

mas. 
Rajonų laužai. 

Pirm. — rugpjūčio 1 d. 
"AUŠROS" DIENA 
Procesija, šv. Mišios. 
Bendras laužas. 

Antr. — rugpjūčio 2d. 
KANADOS RAJONO DIE

NA. 
Rajonų la ikas . 
Užsiėmimai. 
Vakarinė programa. 
Šokiai amžiaus grupėmis. 

Treč. — rugpjūčio 3 d. 
ATLANTO RAJONO DIE

NA. 
"Parapija ir mes" 

V a k a r i n ė programa. 
Seserijos laužas. 

Ketv. Į rugpjūčio 4 d. 
AUSTRALIJOS RAJONO 

DIENA. 
Skautamokslis. 
Vakarinė programa. 
Pasakų laužas. 

Penkt. — rugpjūčio 5 d. 
SENOVĖS DIENA. 
"Senpilė".' 
Užsiėmimai. 
Vakarinė programa, 
šakų laužai. 

šešt. — rugpjūčio 6 d. 
JUBILIEJINĖ DIENA. 
Rajonų laikas. 
Užsiėmimai. 
Paradas . 
Bendras laužas. 

Sek. — rugpjūčio 7 d. 
"AUŠROS" DIENA. 
Pamaldos. 
Minėjimai. 
Šokiai amžiaus grupėmis. 

Pirm. — rugpjūčio 8 d.. 
SESERIJOS DIENA. 
"Senpilė". ' 
Užsiėmimai. 
Vakarinė programa. 
Seserijos laužas. 

Antr. — rugpjūčio 9 d. 
VIDURIO RAJONO DIE

NA. 
Jūrų skaučių diena. 
Rajonų laikas. 
Pamario jūrų skaučių laužas. 

Treč. — rugpjūčio 10 d. 
RAMIOJO VANDENYNO 

RAJ. DIENA. 
"Sodžius". 
Užsiėmimai. 
Vakarinė programa. 
Seserijos laužas. 

Ketv. — rugpjūčio 4 d. 
EUROPOS RAJONO DIE

NA. 
"Sodžius". 
Užsiėmimai. 
Vakarinė programa. 
Šakų laužai. 

Penkt. — rugpjūčio 12 d. 
DERLIAUS ŠVENTĖS DIE

NA 
Rajonų laikas. 
Derliaus šventė. 
Bendras laužas. Rajonų lau

žai. 
Šešt. rugpjūčio 13 d. 

Seserijos Jubiliejinės Sto
vyklos u ž d a r y m a s . Atsis
veikinimas. 

Kviečiu visas vienetų vado
ves t inkamai ruoštis Jubilieji
nei Stovyklai. Mūsų drausmin
g u m a s , s u s i k l a u s y m a s , 
išradingumas, pasiruošimas, 
padės gražiai ir t inkamai švęs
ti šią šventę. Yra svarbu nesus
tingti planuose ir darbuose, 
priešingai, ieškoti naujų idėjų, 
posūkių, bet kartu dirbti ryžtin
gai ir pozityviai. 

Sesė paruošusi įžodžiui jau
nesnę, pravedusi skilties ar 
draugovės sueigą, savo geru pa
vyzdžiu patraukusi lietuvaitę į 
"Šiuo keliu eik..." yra pagrindi
niai Jubiliejaus šaukliai, kurių 
balsas lietuvių tautoje gir
dimas jau 65-eri metai. Todėl su 
džiaugsmu ruošiame Jubilie
jinę stovyklą, kad kartu atšvęs-
tume 65 m. derliaus šventę. 

Budėkime! 

v.s. fil. Danutė Eidukiene 
LSS Vvriausia Skautininke 
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" Š A T R I J O S " 
D R A U G O V Ė S 

G I M T A D I E N I S 

govės sesės ir vadovės bei sve
čiai kv ieč iami ir mie la i 
laukiami. 

Lemonte veikianti "Aušros 
Var tų" tunto "Šatri jos" drau
govė sekmadienį, sausio 16 d., 
švenčia savo veiklos dešimt
metį. Gimtadienio minėjimas 
bus pradėtas kun. A. Sauiaičio 
12:35 vai . ryto aukojamomis 
šv. Mišiomis De Andreis semi
nar i jos koplyčioje Lemonte. Po 
pama ldų bus kavutė greta 
esančioje patalpoje. Visi tėve
liai, buvusios "Šatri jos" drau

g a s teieško faktų, tas 
niekada neregės vertybių. 

Dr. J. Girnius 

DR. KENNETH J. YERKES 
DANTŲ GYDYTOJAS 
Pens in inkams nuolaida 

2436 W. Lithuanian Plaza C o u r t 
Chicago, Illinois 60629 

Tel. 925-8288 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušeri ja ir moterų ligos 
G ineko log ine Chi rurg i ja 

b449 S o . Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building). Tel. LL 5-6446 

Jei neats i l iepia , skambin t i 374-8004 
Pri ima ligonius pagal su ' - ' . anma 
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DR. PETER T. BRAZIS 
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st St reet 
Vai.: pirm., an t r . ketv. ir penkt. 
11:30 vai. ry to iki 3 vai. popiet. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS 

SPEC.AL1STĖ 
MEDICAL BUILDING 

3200 VV. 81st Street 
Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p 

Ofiso te l . RE 7-1168; rezid. 239-2919 

D r . A n t . Rudoko kabinetą perėmė 
DR. EOMUND E. CIARA 

tovė būtų t inkamai ir gražiai 
a ts tovaujama Jubiliejinėje. 

Linkiu visoms sėkmės. 

Budžiu! 

j.s. Genė Treinienė 
Atlanto Rajono Vadeivė 

Jubiliejinės stovyklos užsiė
mimų programai vadovaus ra
jonų ir Seserijos vadijos skyrių 
vedėjos. Užsiėmimai bei išky
los skyrių vadovių bus koor
dinuojami su Brolijos skyrių ve
dėjais. 

Kasdieninėje dienotvarkėje 
valgio ir maudymosi laikas kei
sis, jį nustatys Jubiliejinės sto
vyklos maitinimo skyrius virt . 
ir komendantas. 

I Š R I N K T A S 
Į G U L O S V A D A . 

Chicagos "Grandies" įgulos 
antroji narių sueiga įvyks 
gruodžio 2 d Vykdant - ;rmf 
šios sueigos nutarimą, išsa
miai išdiskutavus bei apsvars
čius esamą padėtį, naujuoju 
Chicagos vietinės "Grandies" 
įgulos vadu. vienerių metų lai
kotarpiui, išrinktas j .s . Leopol
das Kupcikevičius. 

P A P I L D Y T A 
C E N T R O V A D I J A 

Jūrų skautininkų "Gran
dies" centro vadija. siekiant jū
rų skautininkų veiklos stip
r in imo, kooptavi rno būdu 
papildyta dviem naujais na
riais, ta i — j.v.s . Vladas Petu-
kauskas Clevelande ir j . s . L e o 
p o l d a s K u p c i k e v i č i u s 
Chicagoje. 

N A R I O M O K E S T I S 

Primename visiems jūrų 
skautininkams, kad LSS na
rio mokestis (5 dol.) ir "Gran
dies" nario mokestis (2 dol.) 
yra metiniai nario mokesčiai, 
kurie yra mokami kasmet į 
priekį ir privalo būti sumokėti 
už 1983 metus iki š.m. gruo
džio 31-os dienos. Siunčiant 
nario mokestį, būkite malonūs 
pridėti ir mažą auką smul
kioms raštinės ir banko išlai
doms padengti. Jei esate LSS 
nario mokestį sumokėję, ar nu
matote sumokėti per kitus 
skautų vienetus, mums siun
čiate tiktai "Grandies" nario 
mokestį. 

Na r io mokest į s ių sk i t e 
"Grandies" centro įgulos vado 
pavaduotojui — iždininkui 
j.v.s. Leonui Knopfmileriui, 
340 Invvood Ave., Lehigh 
Acres. Florida. 33936. 

"Grandies" centro 
valdyba 

OFTOMI Ki AS 

y d 

2709 VVest 51st St ree t 
Tel. — GR e-2400 

pagal susitarimą pi rm. ir ketv. 1-4 ir 
J an t r . , ir penkt 10-4; šeštad. 10-3 vai 

OH. 735-4477 R«. 246-0067 arba 246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So . Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3907 VVest 103rd St ree t 
Valandos pagal susitarimą 

O f i s o t e l . — 5 8 2 - 0 2 2 1 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K Š A 

VAIKU LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 
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DR. A. JENKINS 
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
O D O S LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. REliance 5-1811 

DR. VtfALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

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

n u o 12-4 vai. popiet ir 6-8 vai vak. 
Treč. ir šešt uždarvta 

DR. JONAS MAŽEIKA 
DANTŲ' GYDYTOJAS 

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

V a l a n d o s paga l sus i tar imą. 

Ofs. tel. LU 5-C348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MA2EIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai. p.' susitarimą: pirm •- - n -H 

b—S: antr . 12—O; penkt. 10—12, f- to 

Ofs. HE i 18! 8; Rez PR (r Į Į Į I 

DR. J. ff^ŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHJRURC 

Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71 st Street 

71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
V ai.: pirm., antr . ketv. ir penkt. 

3 iki 7 v. p.p. Tik susitarus 
Namu 584-5527 

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS — 

CHIRURGIJA 
6132 S. Kedzie, Chicago, 111. 

Tei. 925-2670 
1185 Dundee Ave., Elgirt, 111. 60120 

Tel. 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

Tei. 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIL" LIGOS — CHIRURGIJA 

Chicago Eye Institute 
4200 N. Centrai Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(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 
DANTV GYDYTOJA 

2659 VV. 59 St. , Chicago 
T e l . 4 7 6 - 2 1 1 2 

b a l a n d o s p a g a l s u s i t a r i m ą — P i rm 
antr . treč , ke tv ir šeštad 

e i . o f i s o i r b u t o : O L y m p i c 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1-3 vai ;r 6-8 vai vak 

išskvrus t reč Sešt 12 iki 4 vai popiet 

V 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU'. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

ai.: antr 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak 
Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-5545 

Ofiso tel. 434-2123, namu 448-6105 

DR. V. TUMAS0NIS 
CHIRURGAS 

2454 West 71st Street 
Pirm., antr.. ketv ir penkt. 
valandos pagal susitarimą 

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

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2-7: šeštadieniais pagal susitarimą 



Ar geroj vietoj ieškoma? 

VIENYBĖS DVASIA 
Baigus senuosius ir pradė

jus naujuosius metus, verta 
pamąstyti apie nueitą ir nuei
simą kelią, apie tai , ką būtų 
galima pataisyti , pagerinti, 
kokių klaidų išvengti. Tam la
bai praverčia pageidavimai 
iš šalies. Va, A. Svilonis, kuris 
pasisako tiesiog neapkenčiąs 
„kurstančių" ar „erzelynę ke
liančių" vedamųjų, tuo pačiu 
nusiskundžia „Drauge" pasi
gendąs „išeivišką mūsų visuo
menę vienijančių rašinių" 
(„Naujienos", 1982 m. nr. 216), 
„tokių rašinių, kurie ją vieny
tų, ją jungtų vieningai pa
vergtosios tautos laisvės ko
vai" (nr. 221). Mums atrodo, 
kad taip ir darome, kiekvie
n a m be išimties numery skelb
dami Lietuvos pogrindžio bal
są, bent tris a r keturis iš 
penkių savaitės vedamųjų 
skirdami kovai prieš ko
munizmą ir okupantą, visą lai
ką duodami vietos kiekvienai 
naujai iniciatyvai, kiekvie
nam pozityviam proveržiui, 
kur tik plačiuose išeivijos poli
tinės ir kultūrinės veiklos ba
ruose tėvynės labui toks be
p a s i r e i k š t ų . T a d k o k i o 
pobūdžio „vienijančių raši
nių" gerbiamasis kanaunin
kas mūsų puslapiuose dar 
pasigenda? 

Atsakymo turbūt reikėtų pa
ieškoti „Naujienose". Juk A. 
Svilonis ne tik pastovus jų 
bendradarbis, bet ir dažno jų 
vedamųjų autorius, tai , sako
me, gal vertėtų pasižiūrėti 
į „Naujienas". Gal ten rasime 
tų p a s i g e n d a m ų ,,išeiviją 
vienijančių" straipsnių pavyz
džių? Na, ir radome! 

Pervertę v i sas 1982 m. 
„Naujienų" la idas , bent 18-oje 
jų radome iki nuogumo išvilk
tą kiekvieną Šaulių s-gos vidi
nių kivirčų smulkmeną. Kas 
trečią numeri radome „pozity
viai" parašy ta ir apie Lietu
vių Bendruomenę, apie „fron
tininkus" ir apie mus pačius 
— kad „keliaklūpčiaujame 
okupantui", kad „vykdome 
maskvinių agentų užduotis", 
kad „rašome pagal okupanto 
instrukcijas" (tų instrukcijų 
tarpe turbūt bus ir nurodymas 
persispausdinti LKB Kroni
kas bei garsint i Gulage įka
lintų laisvės kovotojų bylas). 
Visa tai, žinoma, nebe naujie
na, tik kar ta is ir mus nustebi
na atsiliepimo ..kultūringu
mas": 

„Iš tikrųjų, lietuviai marijo
nai sugrįžo į tamsiausius lenk-
berniavimo laikus. (...) Taigi, 
dėl karjeros Juozas Vaišnora 
turėtų išvirsti savanoriškai 
į Vaisznoresvicz, Victor Rim
šelis — į Viktor Rimszelevvicz 
ir t.t. Gi Draugo redaktorius 
G a r š v a t u r ė t ų sugrįžt i į 
Garszwa ar Garszewicz. (...) 
Taip jau yra . kad lietuviai 
marijonai neatstovauja lietu
viškų aspiracijų" (nr. 125, p. 
3). Čia betrūko tik to. kad bū
tų dar pridėta apie, .kunigus ir 
gaspadines". Manykime, kad 
A. Svilonis, žinąs, apie ką šne
ką, vieną dieną ir šį neapsi
žiūrėjimą ištaisys. 

Štai dar keli „visuomenę 
vienijančios". ..pozityvios" 
kritikos pavyzdžiai: 

— apie mūsų teisininkus: 
„Kartais susidaro įspūdis, kad 
Amerikos gyvenime lietuviai 
teisininkai išgaravo. Didieji 
lietuviai teisininkai, kaip Iko
nas. Roemeris, Stanka, V. Bir
žiška išaugino didelę šeimą 
lietuvių teisininkų, bet Ameri
koje iie savo žinių ir patirties 
visuomeniniame gyvenime ne
parodė" (nr. 149, p. 4). Ir vėl: 
„Amerikon atvažiavusieji tei
sininkai iš visuomeninio lietu
vių gyvenimo išgaravo. Jeigu 
neskaityti Povilo Dargio ir 
Petro Stravinsko, tai buvę lie
tuviai teisininkai visuomeni
niame darbe nesirodo. Lietu
viams labai brangiai kainavo 
teisininkų išmokslinimas bet 
savo žinių jie nepajėgė pritai
kyti lietuvių laisvės pastan
goms" (nr. 164, p. 3). Gryniau-

V PLJ KONGRESE- LIETUVYBĖ DIENOS IR NAKTYS 
sia teisybė: kaip brangiai jam 
kainuotų teisininkai, bent vie
nas lietuvis būtų galėjęs ant 
savo kailio įsitikinti, jeigu 
1929 m. jis nebūtų staiga iš 
Lietuvos pabėgęs. 

— apie mūsų nepriklauso
mybės laikų istorikus (ryšium 
su JAV valdžios dokumentų 
studijavimu): „... mūsų istori
kai neturėjo kantrybės ir lai
ko, išskyrus dr. K. Jurgėlą, 
tuos dokumentus peržiūrėti, ki
ti, nors ir žiūrėjo, tai nesupra
to, o supratusieji neturėjo pro
g o s j u o s t i n k a m a i 
interpretuoti ir paskelbti. Bu
vo ir tokių, kurie turėjo Lietu
vos valstybės sąlygas tiems 
pareiškimams studijuoti, bet 
jie prie alaus kortomis lošė, 
bet mokslo nepasiekusiems 
svarbių minčių neaiškino" (nr. 
147, p. 4). O įdomu, kai mūsų 
istorikai „prie alaus kortomis 
lošė", ką veikė tada citatos au
torius (ir kokios rūšies kam aiš
kino „svarbias mintis")? 

— apie jaunųjų Amerikos 
lietuvių sukurtos „Americans 
for Due Process" organizaci
jos pastangas pagelbėti tiems 
lietuviams, prieš kuriuos už
vestos bylos JAV teismuose: 
„Daiva Kezienė rašė, kad JAV 
valdžia yra pasirašiusi kažko
kią sutartį. Kol ji neparodys 
tos sutarties nuorašo, nepasi
rašinėti frontininkų plati
namo pareiškimo ir nesiųsti 
Kezienės adresu nė cento, nes 
visas šitas biznis išgalvotas 
tiktai pasipinigauti"! (nr. 129, 
p. 4). O į per du „Draugo" nu
merius pasirodžiusią informa
ciją dėl L. Kairio bylos taip 
atsiliepta: „Kviklys skleidžia 
sovietinę propagandą" (!) ... 
tokiais rašiniais Kviklys teuž-
gauna lietuvių visuomenę", 
nes tos bylos nesančios jau to
kie „baisūs dalykai", kaip 
„Drauge" rašoma. Pačiam L. 
Kairiui ir kitiems teisiamie
siems pa ta r ta „naudoti savo 
galvas" ir „patiems ginti savo 
bylą", atsisakius advokatų 
(nr. 14o, p-. 4). Geras patari
m a s kaltinamiesiems bylas už
tikrintai pralaimėti! 

— apie 1982 m. spalio 3 d. 
Chicagos Tautiniuose namuo
se Alto suruoštas svarstybas, 
kuriose dalyvavo St. Lozorai
tis, jr., dr. D. Krivickas ir D. 
Bindokienė: „Pereitos savai
tės simpoziumas buvo tuščias. 
Prabėgomis paliesta daug da
lykų, bet nebuvo jokių svars-
tybų" (nr. 187, p. 4). Ir vėl: 
„Džiugu, kad p. Stasys Ix>zo-
raitis, Jr., dėkojo dr. Kriau-
čeliūnui už pakvietimą atvyk
ti, tai Altui nereikės mokėti 
kelionę iš Romos į Chicagą" 
(nr. 186, p.3). O kodėl nevertė
jo Lozoraičio kviestis? Ogi to
dėl, kad Lozoraitis, „kaip dau-
g u m a r e s p u b l i k o n ų , 
nenorinčių ar nemokančių do
kumentų skaityti, pirma pa
brėžia, kad Rooseveltas pa
dalino Europą į įtakos sferas", 
o tos įtakos sferos tai tik „iš-
misias", kuriam „niekas nepa
rodo įrodymų". „Tokioms Lie
tuvos klausimo svarstyboms ir 
tokioms išvadoms nereikėjo iš 
Romos į Chicagą važiuoti. To
kių simpoziumų pranešėjų mes 
turime ir Amerikoje" (nr. 186). 

Ar tai šitokie atsiliepimai 
vadinami „Alto rėmimu"? 

Jeigu turėtume vietos, paci
tuotume ir daugiau „vienijan
čių rašinių" ištraukų, pvz., 
apie visų lietuviškų simpoziu
mų (ne tik Alto ir Vliko) ren
gėjus ^nr. 187\ apie lietuvius 
gydytojus (nr. 149), apie atei-
tininkiją (nr. 159) ir aibę 
kitų. Beje, „Naujienos" šitaip 
„vienijo" ne tik plačias lietu
vių kategorijas, bet ir paeki 
rus asmenis: 1982 m. vien tik 
„pozityviais vedamaisiais'* (ne
minint visų kitų raštų) bu
vo ..vieningai pagerbti" apie 
45 išeivijos tautiečiai. 

Deja. visą šią medžiagą 
prieš akis turėdami, taip ir ne-
nusikratome štai kokios min
ties: jei jau lietuviams siūlo
ma tik šitokia ..vienybė", tai 
geriau — be jos... M Dr 

PIRMOJE VIETOJE 
Pokalbis su k o n g r e s o r e n g i m o p i rm. V. Abariūte 

A L F O N S A S N A K A S 

Artėja antrosios Pasaulio 
lietuvių dienos ir penktas is 
Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresas. Birželio gale ir lie
pos mėnesį lietuviškoji išeivija 
turės progą pademonstruoti sa
vo jėgą bei gajumą tautai, oku
pantui, pasauliui. 

Su nuostaba ir džiaugsmu 
stebime jaunimo vadovų pa
stangas. Jie V PLJ kongresui 
pradėjo ruoštis labai ankst i . 
Sudarytas kongresui ruošti ko
mitetas darbavosi beveik išti
sus 1982 metus ir jau daug y r a 
nuveikęs. 

Turbūt kiekvienas spaudą 
skaitąs tautietis bus pastebė
jęs, kad V PLJ kongresui reng
ti komiteto pirmininkė y r a 
detroitietė Violeta Abariūte. 
Šalia daugybės trumpų žinu
čių bei nuotraukomis iliustruo
tų reportažų, buvo išspausdin
t a ir keletas platesnių pokalbių 
su ja („Pasaulio lietuvy", 
„Akademinėse prošvaistėse" ir 
kt.). Kadangi su Violeta gyve
nam to paties miesto apylin
kėj ir dažnai susitinkam, jau 
prieš keletą mėnesių planavo
me interviu Kongreso temo
mis. Atrodė, kad tai labai leng
va atlikti. Deja, kelis k a r t u s 
turėjome pirmenybę teikt i 
tiems, kurie ją kalbina iš toli. 
Tik 1982 metam baigiantis nu
tarėm niekam nebeužsileisti. 
Bandžiau klausti to, ko kit i ne
paklausė. Viliuosi, kad ben t iš 
dalies tai pavyko. 

Prieš pokalbį p radėdamas , 
priminsiu keletą pokalbinin-
kės biografinių s tambmenų. 
Violeta Abariūte gimė, augo. 
mokėsi ir daug lietuviškoj veik
loj reiškėsi Detroito apylinkėj. 
Studijavo Michigano un-te 

į Ann Arbor'e ir Detroito Way-
I ne valstybiniam un-te. kurį 

baigė biologijos ir biochemijos 
bakalaurais. Nuo m a ž e n s 
skautauoama vietiniam Gabi

jos tunte, yra įgijusi paskau 
t in inkės laipsnį. Su skautais 
s tovyklavo Kanadoj , Europoj 
ir Australijoj. Baigė lituanis
t inę m-lą, lankė tris lituanis
t ikos seminarus prie Kent vals
tybinio un-to ir lietuvių k. 
kursus Lietuvoj. „Šilainėj" šo
ko taut in ius šokius. Jaun imo 
ruoštoje pabaltiečių demons
tracijoje, įvykusioje Washing-
tone, D.C., 1977 m. rudenį ir su-
t r a u k u s i o j p e r p e n k i s 
tūks tančius dalyvių, ėjo vice
pirmininkės pareigas. Jauni
mo atstovė J A V LB krašto val-
d y b o j ( V y t . K u t k a u s 
vadovautoj , pernai baigusioj 
savo kadenciją). Prieš IV PLJ 
kongresą — J A V LJS vicepir
mininkė . IV PLJ kongreso 
ats tovė ir kandidatė į pir
mininkes . Gerai moka lietuvių 
kalbą ir keletą metų dirba „Lie
tuviškų melodijų" radijo prog
ramos pranešėja. 

Cia biografiją baigsim ir 
pradėsim pokalbį. 

— Violeta, iš ankstesnių Jū
sų pokalbių su spaudos atsto
vais žinome, kad jaunimas į V 
PLJ kongresą labai intensy
viai ruošiasi. Plačiausiai Jūs 
išsipasakojot, kas jaunimo 
vadovų atlikta maždaug iki 
1982 m. vidurio. Po to Jūs skri
dot į Europą, o iš ten grįžusi 
automobiliu leidotės į rytinį 
JAV pakraštį. Ką nuveikėt šio
se kelionėse? 

— Apie m a n o trumpą kelio
nę Europon jau buvo aprašy
m ų i r i n t e r v i u : v i e n a s 
„Pasaul io lietuvyje", an t ras 
neseniai „Drauge". Tad pasa
kosiu tik apie savo kelionę į 
J A V Rytų pakraštį . T a kelionė 
nebuvo ilga, bet labai reikalin
ga. Aplankiau 8 miestus, va
žiuodama savo automobiliu ir 
p a d a r y d a m a 2200 mylių. Kiek
vienam mieste susitikau ar su 
jaunimo atstovais, a r su vy
resniais , kurie dirba su jauni
mu. Taip pa t turėjau ir keletą 
posėdžių su jaunimu, kuris dar
buojasi įvyksiančiam kongre
sui. Esu patyrus i ir kitiems sa
kiusi, kad asmeniškas ryšys 
yra nepamainomas veiklos 
į rankis . Susitinki su žmonė
mis, susipažįsti, išsiaiškini: su
p ran ta , kas reikalinga pa
daryt i ir padeda. 

Rytų pakraščio kelionę pra
dėjau iš Detroito. Nuvažiavusi 
į Clevelandą, posėdžiavau su 
kongreso Informacijos pako
mise, kuriai vadovauja Zita 
Kuprevičiūtė. Po posėdžio susi
t ikau su p. Milda Lenkauskie
ne aptart i svečių bei garbės 

svečių kvietimo į kongresą ir 
bendrai į II PLD reikalą. 

Sekančią dieną važiavau į 
Frackville, Pennsylvaniją, 
susitikti su kun. Algimantu 
Bartkum ir su Pennsylvanijos 
lietuviais vyčiais. Pokalbio 
tikslas — prikalbinti trečios 
kartos lietuvių jaunimą, kad 
dalyvautų kongreso stovyk
loje (nes mes planuojame turė
ti vieną dalį anglų kalba) ir 
pasitarti bendrai apie dalyva
vimą II PLD. Buvau nustebin
ta, kad Pennsylvanijos lietu
viai negalvoja, jog šis įvykis 
juos liestų. Atrodo, kad ryšiai 
tarp mūsų ir jų veiklos yra la
bai silpni ir dėl to turėtume la
bai susirūpinti. 

Iš Pennsylvanijos sekančią 
dieną važiavau į New Yorką ir 
New Jersey. New Jersey ap
lankiau p. Loretą Stukienę, 
Lietuvos vyčių centro v-bos pir
mininkę. Jos prašiau, kad 
paragintų savo jaunimą daly
vauti kongrese, o ypač kongre
so stovykloje. J i mielai sutiko 
įdėti mūsų žinias į vyčių laik
raštėlį ir taip pat pranešti val
dybai apie mūsų pasikalbė
jimą. New Yorke susitikau su 
Ginte Damušyte, PLJS valdy
bos nare. J i mane nuvedė į 
„Darbininko" redakciją, kur 
kalbėjausi su redaktorium kun. 
Kornelijum Bučmiu,OFM. 

Pasiekusi Bostoną, norėjau 
susitikti su vietiniu jaunimu, 
bet sutartas psėdis neįvyko, 
tad turėjau progos pasikalbėti 
privačiai tik su keliais pažįsta
mais. 

Po keturių dienų intensy
vios kelionės ir posėdžių, sus
tojau pas gimines Worcestery-
je, o iš ten aplankiau savo dėdę 
New Hampshire valstijoje. 
Laiko neteko sugaišti, nes tai 
buvo pakeliui į Montrealj. 

Montrealyje susitikau ir tu
rė jau posėdį su kongreso 
Uždarymo komitetu, kuriam 
vadovauja Rasa Lukoševičiū-
tė. Posėdyje dalyvavo ir Mont-
realio LB v-bos pirm. p. Piečai-
tis. 

Sekančią dieną, pakeliui į 
namus , sustojau Ottavvoje, kur 
vyks kongreso dalis. Mat, po 
studijų dienų planuojame 
kongreso atstovus, vykstan
čius į Montrealį, Ottavvon už
vežti. Ten jie turės progos ap-
l a n k y t i s a v o k r a š t ų 
ambasadas ir taip pat susitik
ti su kai kuriais Kanados val
džios žmonėmis. Ottawoje su
žinojau, kad ten organizuota 
jaunimo kelionė laivu gerai pa
vykusi, atsiliepimai gražūs. 

(Bus daugiau) 

PLAČIUOSE 
VANDENYSE 

B. STUNDŽIA 

Tą vakarą, apie 20 vai., 
radijas ėmė pranašauti lyg 

Radijas ėmė pranašauti lyg 
tai audrą, a rba bent laikiną 
stiprų vėją su lietumi, žaibas 
dievaičio perkūno pabarimu, 
atseit laikiną gamtos sumiši
mą. Tam turėjo jachta būti pa
ruošta. Žemyn nuo stiebo nu
slydo didžiausios burės, o įgula 
apsirengė neperšlampama ap
ranga. Ir nieko — gal tik tryli
ka lašų nukrito ir vėjas nesus
tiprėjo. V i s k a s pasibaigė 
tolimais žaibais ir dundenimu. 
Matomai jachtos, kurios laikė
si toliau į vakarus, pagavo 
stiprų vėją ir su juo gerokai 
pasivarė į priekį. Mes gi, vos 
krutėjome, bet nežiūrint to, ry
tuose palikome Frankford'ą ir 
Point Betsie švyturį, kuris il
gais šviesos pluoštais jspejo 
jachtas laikytis nuo jo ato
kiau. Sekmadienio naktį šiaip 
taip priartėjome ir aplenkėme 
Manitos salas. 

G a u d o m e vėją 
Pirmadienio rytą, praplau

kiant Fox ir Beaver salas, tru
putį palijo ir apie vidudienį vė
jas beveik visiškai paguro. 
Jachtos suposi vietoje su nu
karusiomis burėmis lyg su dau
geliu klosčių moterų sijonais. 
Iš gretimos jachtos, esančios 
gal nepilnai už pusės kilomet-

grįžtančias atgal. Maždaug 
prieš pietus pasiekėme Macki-
nac salą ir perėjome baigmės 
liniją. Kur tik buvo pakanka
mai gilu, visur stovėjo eilėse 
viena šalia kitos jachtos. Mes 
irgi prisišliejome prie vienos ei
lės, bene aštuntoji. Norint pa
siekti krantą, reikėjo lipti per 
kitas septynias jachtas. 
Aglinskienė, Jan . Reklaitienė 
Ph d. ir Laima Braune M. A. ir 
ta proga buvo atkimšta šam
pano bonka. 

Po keturių dienų ir trijų nak
tų buriavimo buvo smagu iš
lipti į krantą. Jachtose igulos 
triukšmingai šventė laimėji
mus ir kukliai pralaimėjimus. 
Krante šurmuliavo marga tu
ristų minia, o tarp jų maišėsi 
jachtų įgulų vyrai ir negausios 
moterys. 

Vakare viename salos vieš
bučio restorane dr. J . Aglins
kienė, regatos metu jachtos 
„Audra" globėja, įgulai ir čia 
esančioms porai įgulos šeimų 
suruošė priėmimą ir kiekvie
nam įgulos nariui įteikė po ver
tingą dovaną su įrašu: „Aud
ra", Mac 1982 m. Ši buvo 
sukaktuvinė 75-toji regata, žy
miausioji didžiuosiuose eže
ruose. Keliolika kartų dr. K. 
Aglinskas, pora kartų dr. A. 
Aglinskas — mūsiškis T. Tur-
ner (žymus amerikiečių bu
riuotojas) ir kartą K. Oželis (tė-

ro, pasigirdo... ilgiausių metų v a s ) v e d ė j a c h t a s „Laumę" ir 
daina. Matomai airis, jachtos vėliau „Audrą" per ramius ir 
Consort" savininkas, turėjo 

*>avo įguloje porą lietuvių. Iš 
burių numerio ir iš jachtų są
rašo jie išrado, kad kaimynys
tėje yra lietuvių j ach t a 

Audra". Mes tiems vyrams, 
esantiems anoje jachtoje, irgi 
dainuodami palinkėjome il
giausių metų. 

Visą dieną prisėjo ieškoti vė-

kartais labai pasišiaušusius 
Michigano ežero vandenis link 
Mackinac salos. Šį kartą įgulą 
sudarė: kapitonas dr. K. Ag
linskas, pavaduotojas dr. A. 
Aglinskas, navigatorius K. 
Oželis (tėvas), prof. dr. G. Rėk
laitis, inž. D. Braune, K. Oželis 
jaun. ir šių eilučių autorius. 

Ši regata buvo skirta jūrų 
jo ir stumdytis tarp salų. Čia skautijos 60 metų sukakčiai 
K. Oželiui jaun. teko daug dirb- paminėti, 
ti prie priekinių burių. Vis dar Trečiadienį jachta „Audra" 
ir vietinio pobūdžio lietus ne- su sumažėjusią įgula išplaukė į 
užmiršdavo jachtos denį ir bu- Beaver salą, kur buvo numa-
res sudrėkinti. Tik lengvas ve- tyta pasilikti ilgesnį laiką, o ki
jo dvelkimas buvo vakare ir ti įgulos nariai turėjo grįžti į 
beveik visiška tyla stojo nuo Chicagą. Manęs gi laukė gal 
vidurnakčio iki ryto. Greitma- 800 km kelias į Torontą, kur 
čio rodyklė dažniausiai stovė
davo ties nuliu. 

A r t ė j a m e prie t ikslo 

mano jachta Nemira IV buvo 
ruošiama ilgesnei metinei ke
lionei. 

Iš ryto tolumoje pasimatė di
džiulis Mackinac tiltas ir vė
jas pašoko iki 5 mazgų, o vė-

T n IK 
silpnieji 

kvaili 
esiv 

:. vergai ir 
ržia pirmyn. 

liau net dešimtį pasiekė. Visa neieško savęs, nekovoja ir 
įgula susirinko ant denio. Tie- nekenčia. Kvailučiai nepa-
sa, pasikeitė ir kursas. Pake- jėgia. Vergai —bijo. Silpnieji — 
liui sutikome kelias greitas nepasitiki savimi. 
jachtas, užbaigusias regatą ir Prof. St. Yla 

KLAIPĖDOS SUKILIMĄ 
PRISIMENANT 

Šešiasdešimt metų sukaktis 
A N T A N A S M A T U K A S 

apšvietė visą apylinkę. Mūsų baro viršininkai nelan
kė ir netikrino, kaip apsupimas vykdomas. Apie 
apsupimo eigą siųsdavau pranešimus į štabą. Visą 
dieną kariai buvo nevalgę, alkani. Nekokia buvo 
alkanų karių nuotaika. 

Prieš išvesdamas kuopą į apsupimą, labai 
rūpinausi kaip nors pamaitinti žmones. Išsirūpinęs iš 
Išlinsko pinigų, pasiunčiau 8 karius oo 2 paieškoti 
maisto. Duodamas pinigus. Išlinskas įspėjo, kad 

* perkamas mais tas būtų be prievartos. Grįžę kariai 
Sukilėlių štabas apsistojo Gendulių kaime ir p a r n e š ė apie 12 kepalų duonos ir apie 4 klg. lašinių ir 

paliko dalį žmonių rezerve ir š tabo apsaugai . Kitus p r a n e š ė kad jie daugiau neis maisto pirkti, nes 
visus pasiuntė į Klaipėdos apsupimą. Buvau gavęs ū k i n i n k a i v i 9 a į n e nor i maisto parduoti. Atneštas 
įsakymą iš Išlinsko nakt ies metu prieiti kiek gal ima m a i s t a 8 b u v 0 kariams išdalintas. Šitiek maisto 120-
arčiau upės ir laikyti su t ank in t ą apsupimą, o auš t an t ^ a l k a n ų ž m o n i ų b u v o p a m a ž a i V i g t i k g e r i a u 
pasitraukti atgal tiek. k a d nesiektų priešo taiKii ugnis m a z j a u negu nieko. 
ir atidžiai stebėti priešo judėjimą. Nors priešas ir 
šaudytų, neatsakyti nė vienu šūviu. Turėjom labai 
mažai šovinių. 

Pradėjus temti, a tvedžiau kuopą plentu netoli 
Dangės upės ir išskirsčiau į apsupimą. Dangės upė 

Apie vidurnaktį pasigirdo šaudymas iš šautuvų. 
3uvo iššauta apie keliasdešimt šūvių. Šaudymas 
buvo girdėti Gendulių kaime. Priešas irgi stipriau 
pradėjo šaudyti iš kulkosvaidžių. Pradžioje negalė-

teka iš šiaurės į pietus. Teka iš šiaurės iki Paupių Jau suprasti padėties. Kariai irgi pradėjo nerimauti. 
kaimo, o nuo ten pasuka į dešinę ir įteka į Kuršių Nustojus šautuvų šūviams, pasiunčiau 2 ryšininkus į 

m a r ias prie Klaipėdos. Paupių ka imas yra 800 metrų štabą išaiškinti įvykį. Pats negalėjau vykti nes 
nuo Dangės krašto. Nuo Dangės tilto į kairę Klaipė
dos pusėn padariau apsupimą. 

Kiekvienas karys turėjo pasir inkt i t inkamą vietą, 
kad galėtų sekti priešo judėjimą. Kariai turėjo gulėti 
ar sėdėti pasislėpę už a k m e n s ar medžio. Žemė buvo 
drėgna — šlapia. Pradėjo truputį šalti. Kovotojų 
apranga buvo lengva, t ad nelabai malonu buvo gulė
ti an t šlapios žemės. Aš visą laiką vaikščiojau išilgai 
baro. tikrinau ir raginau, kad nemiegotų. Visi kar ia i 
drebėjo nuo šalčio. Aš irgi buvau išvargęs, vaikščio
jant kojos linko ir norėjosi atsisėsti, bet pareigos 
neleido. Pnešas retkarčiais pašaudydavo iš kulko
svaidžių. Be to, dažnai šaudė į viršų šviečiamomis 
raketomis. Nuo raketų buvo gana šviesu, jos puikiai 

lan 
buvo įsakyta niekur iš kuopos nepasitraukti. Grįžę 
ryšininkai papasakojo, kad ėjo 2 ryšininkai iš kito 
baro į štabą, š tabo sargybiniai, nepaklausę ryšinin
kų slaptažodžio, atidarė į juos šautuvų ugnį. Ryšinin
kai, ėję pagal spygliuotą vielų tvorą, peršauti 
krisdami užsikabino už spygliuotų vielų ir nenukrito 
an t žemės. Sargybiniai, matydami, kad kažkokie 
ginkluoti žmonės stovi pasilenkę ir nekrenta žemėn, 
šaudė į juos be sustojimo, kol atbėgęs karininkas 
šaudymą sustabdė. Į nušautuosius buvo pataikyta po 
keliolika kulkų, nes buvo šaudoma iš visai arti. Buvo 
mūsų pačių nušauti Klaipėdos vadavimo savanoriai. 
Tai buvo pirmos dvi aukos mūsų kilnaus žygio. Man 
labai įdomu, kodėl mūsų štabas ir nė vienas Klaipė

dos sukilimo dalyvis neaprašė pirmutinių mūsų žuvų 
sių, kurie žuvo nuo savo sukilimo dalyvių. 

Sausio 12 d.. pradėjus aušti, apsupimo kuopa atsi
traukė nuo upės gerokai atgal. Aš nuvykau į štabą 
gauti tolimesnių nurodymų. Svarbiausias mano 
klausimas buvo. kaip pavalgydinti išalkusius karius. 
Gavęs iš Išlinsko pinigų, nupirkau iš ūkininkų pieno 
ir bulvių, ir gavau leidimą iš ūkininko naudotis 
kiaulėms gaminamo maisto virtuve ir dideliu katilu. 

Atsitraukiau iš apsupimo pusę kuopos gaminti 
maistą. Buvo išvirta bulvienė su pienu. Pasisotinę 
kariai pakeitė savo apsupimo kitus karius. Taip 
kaitaliojom karius valgiui, poilsiui ir tarnybai. 

Sausio 12 d., pradėjus temti, apsupimo kuopą 
pastūmėjau pirmyn prie upės ir užėmėm anksčiau 
turėtas pozicijas. Per visą naktį priešas tarpais 
pašaudydavo iš kulkosvaidžių ir leido šviečiančias 
raketas. Priešo pusėje jokio judėjimo nebuvo matyti. 
Jie buvo įsitvirtinę pastoviai. Antra apsupimo naktis 
praėjo be jokių nuotykių. Kariai buvo sotesni nuo 
geros bulvienės ir dalinai pailsėję. 

Sausio 13 d. auštant apsupimo kuopą vėl atitrau
kiau atgal. Dalis karių gamino valgį, kiti ilsėjosi, o 
kiti budėjo apsupime. Diena praėjo be ypatingų 
nuotykių. Keletas kanų buvo persišaldę ir buvo atleis
ti nuo pareigų. Gydymui jokių vaistų, nei priemonių 
neturėjome. 

N e p a v y k ę s n a k t i n i s žyg i s 

Sausio 13 d. pavakare buvau iškviestas į štabą. Iš 
Išlinsko gavau įsakymą parinkti gerus 35 karius ir 
kulkosvaidininkus. Juos gerai pamaitinti ir duoti 
jiems pailsėti, nes naktį jiems reiks žygiuoti į Cigeliš-
kius, netoli Senadvario. Tame žygyje turiu dalyvauti 
ir aš. Apgulime mano pareigas perduoti kpt. Pupei-
kai. Viską paruošiau, kaip bvvo įsakyta. 

(Bus daugiau) 

» I 
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T A I P GRAŽIAI 
S U T I N K A M E 

N A U J U O S I U S METUS 

Aldonos ir Daniaus Buivy
dų puikioj rezidencijoj, ką 
amerikiečiai vadina „man-
sion"', Carlisle, Mass., susirin
ko kelios dešimtys Buivydų bi
čiulių. Visus atvykstančius 
labai gražiai pasitiko jų jauni
mas : s tudentas Romas ir aukš
tesniosios mokyklos mokinė 
Rūtelė. Visus stebino šių jau
nuolių puiki laikysena, elge
sys ir patarnavimas sve
čiams. Atrodė, jog jie yra ne iš 
šių laikų jaunimo, o iš tų, ka
da gražus elgesys buvo labai 
ver t inamas . Gyvendami toli 
nuo lietuviškų centrų ir susi
būrimų, tie jaunuoliai ir lietu
viškai kalba be jokio akcento, 
k a s dabar jau yra reta. 

Šeimininkai Buivydai buvo 
labai rūpestingi, matė ir rūpi
nosi bei globojo visus svečius. 
Ta i t ikrai buvo mielas ir gra
žus vakaras tokioje šeiminin
kų globoje. 

Tuose erdviuose kambariuo
se grojo švelni muzika ir 
skambėjo kalėdinės giesmės. 
O susirinkusieji užkandžiavo, 
vaišinosi ir dalijosi prabėgu
sių metų įspūdžiais ir ką at
neš 1983-ji. Vėliau buvo nusi
leista į pirmą aukštą ir dar, 
gyvenant Pasaulio Išganytoje 
užgimimo šventės nuotaika, 
sugrįžta į pačią Kalėdų naktį. 
Cia vargonais grojo dr. Vyte
nis Vasyl iūnas, o visi svečiai 
giedojo kalėdines giesmes: Gul 
šiandieną, Linksmą giesmę, 
Tyliąją naktį ir kitas. Buvc 
gTedota,lietuviškai, angliškai, 
vokiškai lotyniškai. Giedotojų 
vadovais buvo solistai Daiva 
Mongirdaitė — Richardson ii 
Benediktas Povilavičius. Tai 
buvo pati iškilmingoji dalis, 
atrsdė, lyg būtum atsiradęs to
li pasilikusioj tėvynėj. Svečių 
tarpe buvo amerikiečių, vokie
čių ir Aldona Lileikytė — Ma
čienė net iš tolimosios Pietų 
Afrikos. 

Artėjant 12-tai valandai, vėl 
ūuvo persikelta į antrą aukštą 
ir su »3.mc)3.xio t,3.ur6xnis.7 svei* 
kinimais ir linkėjimais sutikti 
1983-ji. O vėliau buvo tęsia
mos vaišės, šokiai ir gražiai 
leidžiamas laikas iki paryčių. 

Kitas ir dar gausesnis Nau
jų metų sutikimas vyko So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
surengtas draugijos salėje. Čia 
vyko tik vaišės ir šokiai, be jo
kios programos. Tik draugijos 
pirm. Aleksandrui Čaplikui 
buvo sugiedota Ilgiausių me
tų, nes tai buvo jo gimtadie
nis. 

Privačiai buvo ir dar eilė ki
tų Naujų metų sutikimų. 

Gruodžio 20 d. „The Daily 
Transcript" rašo apie naują 
Norwoodo kleboną kun. Vin
cą Walkavičių. Straipsnis pa
vadintas „This priest is a co-
mic , au thor , mus ic ian" . 
Straipsnyje rašoma, kad Šv. 
Jurgio lietuvių parapija gavo 
komedijantą, istoriką, smuiki
ninką, rašytoją ir taip toliau 
kunigą Vincą Walkavičių kle
bonu. Naujas klebonas esąs 52 
metų amžiaus. 1953 m. baigęs 
Šv. Jono seminariją, magistro 
laipsnį gavęs Bostono kolegi
joj. Rašoma apie jo parašytas 
knygas. Iki dabar klebonu bu
vo kun. Al. Abračinskas. 

„Daily News" gruodžio 15 d. 
aprašo, kaip New Jersey poli
cijos viršininkas areštavęs so
vietų diplomato žmoną už va
gystę — „shoplifting". Yellena 
A. Tarasova rusų konsulo prie 
Jungtinių Tautų žmona, pa
ėmusi prekių už 4.25 dol. ir ėju
si neužmokėjusi už jas. Ji poli
cijos buvusi suimta, surakinta 
ir nuvežta į policijos būstinę. 
Jo s vyras atvykęs, parodęs 
diplomato dokumentus ir rei
kalavęs, kad policijos virši
ninkas atsiprašytų. Polici
jos v i r š i n inkas a ts isakęs 
atsiprašyti. 

Po to įvykio policijos virši
ninkas gavęs daug pasveiki
nimų ir pagyrimų iš Londono, 
Toronto, Miami, South Dako-
tos ir kitų vietovių už jo gerą 
darbą. 

„Boston Sunday Globė" 
gruodžio 12 d. straipsnyje 
„White House attracts the lošt 

R E L I G I N E S 
MUZIKOS 

K O N C E R T A S 

1982 m. gruodžio 24 d. naktį, 
prieš Bernelių Mišias, Toronto 
Prisikėlimo parapijos bažny
čioje vyko puikus religinės 
muzikos koncertas, kuriame 
dalyvavo smuikininkai A. R. 
Bankai (jiems akompanavo 
Helena Bankaitė), solistai L. 

sukilėlius, partizanus, šaulius. 
Tuoj po Mišių parapijos salėje 
(po bažnyčia) vyks Klaipėdos 
krašto sukilimo 60 metų minė
j imas. 

Ta proga kalbės Klaipėdos 
krašto sukilimo dalyvis, poe
tas Stasys Santvaras. Meninė
je dalyje išgirsime solistą Be
nediktą Povilavičių ir solistės 
Marytės Bizinkauskaitės sesu
tę Verutę Bizinkauskaitę. Tai 
jauna, bet taip pat, kaip jos se
sutė Marytė, daug žadanti dai
nininkė. Akompanuos komp. 
Jeronimas Kačinskas. Po me
ninės dalies šaulės visus pa
vaišins kavute. Minėjimą ruo
šia 3 LŠST rinktinė Naujoje 
Angli joje , b e n d r a u j a n t su 
Klaipėdos krašto lietuvių pat
riotų garbei skirtomis Bostone 
— Jono Vanagaičio ir Brock-
tone — Martyno Jankaus šau
lių kuopomis. Bostono ir apy
linkių visuomenė nuoširdžiai 
kviečiama minėjime dalyvau
ti. Įėjimas laisvas. 

Minėjimo metu veiks šaulio 
Antano Šeduikio lietuviškų 
knygų stalas, kur bus galimy-

Marcinkutė, A. Simanavičius 
ir V. Verikaitis. Buvo susi
daręs ir trio: D. Viskontienė, L. 
Dambrauskaitė ir D. Pranai
tienė. Programoje taip pat 
dalyvavo Prisikėlimo parapi
jos choras. Prie vargonų buvo 
L. Marcinkutė ir P. Vytas. 

Koncertas pradėtas parapi
jos chorui atliekant J. Nau
jalio Tyliąją naktį. Po to 
smuikininkai A. R. Bankai 
grojo Bacho, J. S. Adagio, Trio 
— J . Š v e d o B e t l i e j a u s 
Prakartėlę ir Bankai Pugniani 
Duo. 

A. Simanavičius su parapi
jos choru atliko Mozarto O, 
Didis Dieve! Vėl Trio P. A. You 
— Jėzų Redemptor ir parapijos 
choras Adamo šventa Naktis, 
A. R. Bankai — Serenade of 
the Holy Family (Berlioz). Trio 
— Personent Hodie, A. R. 
Bankai Sonata (Handel) ir 
Venite adoremus — L. Marcin
kutė, A. Simanavičius ir V. 
Verikaitis. 

Po koncerto iškilmingos 
Bernel ių Mišios, k u r i a s , 
konce lebruo jan t pa rap i jos 
k u n i g a m s , la ikė kun . A. 
Simanavičius. Taip pat klebo
nas pasakė gražų pamokslą. 
Žmonių buvo pilnutėlė bažny
čia. 

Koncer t a s ir p a m a l d o s 
užba ig tos T a u t o s h i m n u . 
Parapiečiai ir svečiai užkvies
ti į salę pasivaišinti Liet. 
Ka ta l ik ių moterų kep t a i s 
pyragaičiais ir kavute. 

Prisikėlimo parapijos biule
tenis praneša, kad parapijos 

J vakarienė vyks 1983 m. kovo 
13 d. Ta pačia proga atžymė
tas ir parapijos įsikūrimo 30-
metis. 

P. Alš. 

Bendruomenė tik t ada yra 
b e n d r u o m e n ė , ka i joje 
nestinga įvairumo. 

Kun. St. Yla 

P a i e š k o j i m a s 
Ieškomas a-a. Kun. Jono Grigara

vičiaus seserys kilusios, iš Ukmergės 
apskr., Deltuvos vasc. Ieško giminė 
iš Kauno. Pačios arba žinantieji pra
šomi atsiliepti: Pr. Rumšą, 4359 So. 
Maplewood Ave., Chicago, IL 60632. 

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

10% — 20<J5> — 30% pigiau niofcėaU 
;.i apdrauda. nou tmul— Ir automo
bilio Paa mua. 

F R A N K 2 A P 0 L I S 
3208 y2 VVest 95th St ree t 

Telef. GA 4-8654 

R E A L E S T A I S 

(llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
B R I G H T O N P A R K E 

Nauji maisto krautuvės savininkai 
ROYAL BLUE FOOD STORE 

4359 S. Campbell Avenue 
TEL — 247-4735 

Maloniai kviečia jus atsilankyti. 
Geras patarnavimas 

Atdara nuo 7 vai. ryto iki 7 vai. vak. 
Sekmad. 8 va!, ryto iki 3 vai. popiet 
Nemokamas pristatymas Brighton ?ke. 
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllli! 

Įvairių prekių pasirinkimas nebran
giai ii mūsų sandelio. 

COSMOS PARCELS EXPR£SS 
2501 W. 69th St., Chicago, IL 60629 

SIUNTINIAI l LIETUVĄ 
Tel. — 925-2737 

Y/tautas Vai n n tinas 

Washingtono paminklo, bet 
įdėta ir toks pasakymas: Con-
ception Picciotto atėjęs į de
monstracijas ir reikalavęs 
laisvės ir teisingumo Rumuni
jai, Lietuvai ir kitoms paverg
toms tautoms, kurios kenčia 
sovietų okupaciją. 

„The Daily Transcript" 
gruodžio 9 d. straipsnyje ,,Rus-
sian says disarrnament brings 
the world eloser to war" Yuri 
Tuwin. kuris išvykęs iš Rusi
jos prieš 7 metus sakąs, kad de
mokratiniai kraštai gali išlik
t i s a u g ū s t i k g e r a i 
apsiginklavę. Pataikavimas ir 
nusileidimas agresoriui jį dar 
labiau skatina naujoms agresi
joms. Tą kalbą jis pasakė Wets-
wood aukštesniosios mokyklos 
mokiniams. 

P. Žičkus 

I Š A M E R I K I E Č I Ų 
S P A U D O S 

..Bostono Herald Ameri
can" spalio 28 d. rašo, kad RU
SIJOS turtingiausias rašytojas 
yra Aleksandras Solženyci-
nas. kuris po ištrėmimo iš tė
vynės už savo raštus yra ga
vęs 16 milijonų dolerių. 

..The Piiot" spalio 8 d. rašo 
apie „Spiritual Development", 
kad t a s vyksta ir svetimomis 
kalbomis. Be kitų ten minimi 
ir lietuviai. Šv. Petro lietuvių 
parapijoj irgi vykstanti pro
grama lietuviškai, nes vysku
pija supratusi, kad svetimų 
kalbų katalikai neturi būti už
miršti. 

Spalio 29 d. ..The Pilot" ra
šo apie Šv. Jurgio lietuvių pa
rapiją Norvvoode. kuri atšven
tusi 70 metų jubiliejų. Aprašo, 
kokie kunigai yra dirbę šioje 
parapijoje. 

Spalio mėnesio „Columbia" 
žurnale rašo Robert A. Gra
bam, SJ; „Can the Lithua-
n i a n Cathol ics survive? 
Star ipsny žinios yra iš „Lie
tuvių Katalikų Bažnyčios Kro
nikos". Labai išgiriami Lietu
vos katal ikai ir baigiama, kad 
„jie nusipelno pagarbos ir 
maldų". 

bė ne tik įsigyti lietuviškų kny-
and lonely", daugiausia rašo- gųt bet taip pat užsiprenume-
m a apie demonstracijas prie r u o t i š iuos l i e t u v i š k u s 

laikraščius: „Darbininką", 
„Dirvą", „Draugą" ir „Kario" 
žurnalą. 

J. S. 

R E N G I N I A I 

Visuomenininko, laikrašti
ninko Jackaus Sondos 90 me
tų amžiaus sukakties pagerbi
mas bus sausio 15 d., šeštadie
nį, 6 vai. Tautinės sąjungos na
muose. 

Lietuvos nepriklausomynės 
šventės minėjimas vasario 13 
d. So. Bostono lietuvių p ii. d-
joj. 

Minkų radijo valandos 49 
metų sukakties minėjimas ko
vo 12 d. 

Laisvės varpo pavasarinis 
renginys balandžio 10 d. 

Šv. Petro lietuvių parapijos 
reunion — sueiga balandžio 17 
r* \X. 

„Aušros" 100 metų sukak
ties minėjimas balandžio 24 d. 

Komp. Juliaus Gaidelio ope
ros „Mindaugo" pristatymas 
gegužės 1 d. 

Kovo 6 d. Baltijos ir Žalgirio 
tuntų Kaziuko mugė Piliečių 
klubo II ir III aukšto salėse. 
Atidarymas 11:30 ryte. 

KLIŪTIS IS 
RUMUNIJOS 

PAMINĖS K L A I P Ė D O S 
K R A Š T O 60 METU 

SUKAKTĮ 

Sekmadienį, sausio 16 d., 
Bostono Šv. Petro lietuvių pa
rapijos bažnyčioje 10:15 vai. 
ryto bus atnašaujamos šv. Mi
šios už Kia ;pėdos krašto pri
jungimą, už t , usius to krašto 

Rumunijos valstybės tary
bos lapkričio 6 d. dekretu, 
p a s k e l b t u l a i k r a š č i u o s e , 
Rumunijos gyventojai, norin
tieji emigruoti, turi atsilyginti 
valstybei užsienio valiuta jų 
išmokslinimo išlaidas. Dekre
te pasakyta: „Asmenys, kurie 
išvyksta iš šalies, turi atly
ginti visuomenei užsienio 
valiuta jam sunaudotas švie
timo ir profesinio išmoksli
nimo išlaidas, priskaičius ir 
gautą stipendiją". Toliau nuro
dyta, kad emigranto visas 
nejudomas turtas turtas lieka 
valstybės nusavybe. Norį 
emigruoti rumunai turi atly
ginti valstybei taip pat ir visas 
mediciniško p a t a r n a v i m o 
išlaidas. Be to. jie turi sumokė
ti valstybei ir visas išlaidas už 
vizos išdavimą. Lapkričio 6 
dienos dekretas faktiškai užda
ro Rumunijos gyventojams 
galimybę emigruoti į užsienį, 
nes mažai kas pajėgs sumokė
ti valstybei visas tas didžias 
sumas pinigų ir dar užsienio 
valiuta. 

A t v y k i t e į 

RAMUNĖS RESTORANĄ 
Skanūs lietuviški ir amerikoniški 

valgiai. Puikus "rib-eye" steikas. La
bai prieinamos kainos, šviežias mais
tas gaminamas kiekvieną dieną. 

Pobūviams yra salė — vestuvėms, 
gimtadieniams ir 1.1. 

Nauji savininkai maloniai kviečia 
visus atsilankyti. 

2547 West 69 Street 
Tel. 925-5588 

Miiiiiiiiiiniiiii!iiHinimniminiinmiu» 
Dr. Jonas Vaišnora, M.I.C. 

Jurgio Matulaičio kelias 
į Vilniaus vyskupo 

sostą 

2 
Šv. Sosto atstovo Ratti 

vizitas Lietuvoje ir 
Latvijoje 

Mas te r P lumbing 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
lės. Karšto vandens tankai. Flood con-
trol Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
elektra. Palikite pavardę ir telefoną — 
lietuviškai. 

S E R A P I N A S 686-2960 

Mūrinis — 2 po 5 kamb. (po 2 mieg.) 
ir 2 kamb. skiepe. Centralinis šildymas 
— atskirai kiekv. butui. 2 maš. gara
žas. Alumin. langai. Svarus $67,000. 
72-ra ir California. 

5 ir 4 kamb. Brighton Parke. Arti mo
kyklos. Mažas įmokėjimas. Savininko 
paskola. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Iincome Tax 

2951 W. 63rd Street 
Tel. 436-7878 

ninuiiiiiniinnimi8iiiim>>in»»aimiini 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 

Namų pirkimas — Pardavimą* 

1NCOME TAX 
Not&riatag — Vertimai 

BELL REALTCRS 
J. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Ave. — 778-2283 
j in i immini i i in i i i im iinniiumutM. 

IIIIIIHIHtlIlIlIlIlIlIllIltlMilIlIMlilIlHI'lll 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 876-1882 a rba 376-5996 

1IIIIIII1II1IIII11IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1U11IIUIII 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIilIlIlIlIlIlIlIlI 

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

NOTARY PUBLIC 
4258 S. Maplevvood, tel. 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIU Iškvietimai, pildomi 
PILIETYB28 PRAŠYMAI ir 

Kitokia blankai. 
iiiiiimmnnmniinifiiiiiiiiuuiiiiiiiiiiiiii 

IŠNUOMOJAMA — FOE BENT 

ISNUOM. 5 kamb. butas prie vienuo
lyno. Skambint vakarais telefonnu 
434-8852. 

H E L P W A N T E D — MOTERYS 

LIVE-IN. Full time housekeeper-cook. 
Room, board, salary. Local references 
reąuired. TeL 776-1300. 

Leidinėlį išleido Tėvai Pran
ciškonai 1982. 

Kaina su persiuntimu 5 dol. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, įSJp W. 63rd St., 

Chicago, IL 60629 
HuiiimiiiiiimniiiiiMiimuiiiuuimiiiHii 

LIETUVIŲ FONDO FEDERALINIS 
KREDITO KOOPERATYVAS 

2 4 2 2 W. Marąuette Rd. C h i c a g o . 111. 6 0 6 2 9 
T e l e f o n a s : 7 3 7 - 2 1 1 0 

AKTYVAI - $2,700.000 

K A S O S V A L A N D O S : 
Trečiadieniais 12:00—6:00 p.p. 
Šeštadieniais 10:00—12:00 

2422 W. Marquette Rd.. Chicago 

Sekmadieniais 10:00—1:00 p.p. 
Jaunimo centre 5620 S. Claremont 

VIZITINIŲ K0R7TUŲ 
REIKALE 

Visatinių kortslių naudojimas yra 
gražus paprotys. Bimisriai jas pi»-
:iai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti grasias Tisi-
tlnss kortelss. 

Kreipkitės i "Draugo" adminis
traciją Tisais panašiais mkslai* . 
Busit* patenkinti mūsų pataraaTi-
mu 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rfi$!u erindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDAS, 4059 Archer Avenue 
Chicago, Ui. 60632, tel. 927-5980 

M O V I N G 
Š E R Ė N A S perkrausto baldus it 
kitus da ik tus . Ir iš toli mies to lei
dimai ir pilna apdrauda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — WA 5-8068 

JAY DRUGS VAISTINE 
2759 W. 71st St, Chicago, 111. 60629 

RCPESTTNGAI IŠPILDOMI RECEPTAI 0 FANNIE MAY 
SALDUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas 

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

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 

1 - 1 1 - 8 3 M O K A U 2 : 

Einamąją Sąskaitą 8 * 
90 Dienų Certifikatus (min. $2,500) 8.1% 
Vienerių Metų Certifikatus (min. $l,0O0) 8.5% 
Trejų Metų Certifikatus (min. $2,500) 9.7% 
All-Savers Certifikatus 6.26% 
I RA — pasirinkimas: 90 dienų. Vienų Metų. ir Trijų Mftų 
Certifikatai. 
* Procentai keičiasi kas savaitę. 
* Visos sąskaitos apdraustos iki $100,000. 

P A S K O L O S : 

Asmeninės n u o l2-*% 

Namų (Mortjrages) nuo | 2 5 R 

^ 
RIMVYDAS ŠILBAJORIS 

Ž O D Ž I A I IR P R A S M Ė 
Literatūra šiandien Lietuvoje 

Šioje knygoje autorius yra surinkęs jo paties parašytus 
straipsnius ir recenzijas apie literatūrą sukurtą Lietuvoje, 
kurie buvo atspausdinti išeivijos periodikoje. Dr. R. Šil
bajoris yra slavistikos profesorius Ohio universitete. 

Leidinys didelio formato, 270 psl. Išleido Akademinės 
Skautijos leidykla Chicagoje 1982 m. Spaudė Draugo spaus
tuvė. Viršelis Henrietos Vepštienėsj Kaina su persiunti
mus $11.25. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, k5k5 Wcst SSrd Street 

Chicago, IL 60629 

Minniiiiiimniiimtnimitmnniunumti 

RADIJO PROGRAMA 
VĖL NAUJAS LAIKAS 

Seniausia Lietuvių Radijo programa 

Naujoj Anglijoj 

Pradedant spalio 24 d., sekmaltenj, 
radijo programos, vadovaujamos Ste-
oono J. ir Valentinos Minkų. girdėsite 
įauiu, pailgintu laiku, nuo 8:00 iki 8:45 
vai. ryt° per radijo stotį WLYN 1300 

bangas AM, toj pačioj stoty kaip ir 
dabar. Radijo programų popiet nuo 
4:30 iki 5:00 vaL popiet jau nebus. 

3us perduodama vėliausių, pasaulinių 
!inių santrauka ir komentarai, muri-
ka. dainos ir Magdutės pasaka. 5ią 
programą veda Steponas ir Valentina 
Minkai. Biznio reikalais kreiptis j Bal-
tic Florists-eėlių bei dovanų krautuvę, 
*02 E. Broadv.-ay, So. Boston. Mass 
02127. elefonaTs 268-0489. Ten pat 
Jaunamas dier.raStis "Draugas"' ir ra-
iite taipgi didelį pasirinkimą lietuvii-
N knygų. 
iMI||U|l|||UIIMllltiniUai!IUHIIIlI!fHIHIF 

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

TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir T alsymaa. 

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

Popular Lithuanian 
R E C I P E S 

PATIKSLINTA IR PAGRASINTA 
AŠTUNTOJI LAIDA 

Suredagavo 
Juozanina Daužvardleste 

Šiom dienom Draugo spaustuve 
išleido aštuntą laidą šios populia
rios virimo knygos . J. Daužvardic-
nė vėl patikslino ir pagražino i ią 
laida naujais paruošimais. 

Tai geriausia dovana naujoms 
žmonoms ar marčioms. Daugel is 
apdovanojo kitataučius supažindin
dami juos su lietuvišku maistu ir 
Mirimu. Si knyga yra sukėlusi la
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
tataučių darbo vietose ir o r g a n u s 
cijose. 

Užsakymus siųst i: 
D R A U G A S , Knygą Skyrius 

4545 W. «Srd Street 
Chicago, Illinois 60629 

Kaina su persiuntimu $5.65 

Illinois gyventojai pridėkite dar 
20 centų mokesčiams. 

SKELSKTFRS "DRAUGE" 

iiiiimiimmimiiimitiiiiiiiuiHimimiiD 
ELENA JUCIUTĖ 

ĄŽUOLYNĖLIS 1 
Lietuvos ūkininko likvidacija 

a r b a 

Epochinis romanas 

I š l e i d o L i e t u v i ų A g r o n o m ų Są
j u n g a . C h i c a g o 1981 m. D ide l i o 
f o r m a t o . 360 pusi . V i r š e l i o n u o 
t r a u k a J o n o Ka lve l i o . S p a u d ė M. 
M o r k ū n o s p a u s t u v ė . K a i n a s u 
p e r s i u n t i m u S8.95 . 

U ž s a k y m u s s i ų s t i : 
DRAUGAS, lf5!,5 W. GSrd S t , 

Chicago, IL 60629 
I l l i n o i s g y v . d a r p r i d e d a 48 e t 

v a l s t i j o s m o k e s č i o . 

Mminmiiiiimmiiiniimiimmiiiimmn 

Apsimoka skelbtis dien. „DRAUGE" 
nes jis p!a<"i*usiai skaitomas lietumi1 

dienraštis, gi skelbimų kainos yrt v! 
', sfems prieinamos. 



J. SONDECKIUI 
— SONDAI 90 
UŽBAIGIANT 

ALFONSAS N A K A S 

MOSU KOLONIJOSE 

Kai minima žmogaus am
žiaus sukaktis, dažnai sako
ma arba rašoma, kad „sulau
kė garbingo amžiaus". Kuo 
žmogus senesnis, tuo dažniau 
„garbingo amžiaus" posakis 
linksniuojamas. Bet ar gali 
amžius būti garbingas — ne
garbingas?. Jokiu būdu! Gar
bingas arba negarbingas gali 
būti tik amžiaus sukaktį šven-
čiąs žmogus. 

Štai sausio vidury sueina de
vynios dešimtys metų am
žiaus labai garbingam vyrui, 
visuomenininkui bei laikrašti
ninkui Jackui Sondeckiui-Son-
dai. Iš Bostone gyvenančių bi
čiulių Kalėdų metu išgirdau, 
jog ten sukaktuvininkas vie
šai ir neviešai bus pagerbtas, j 
Žinodamas, kad negalėsiu pa- j 
gerbime dalyvauti, bent kuk- j 
liu rašinėliu noriu garbingąjį j 
sukaktuvininką prisiminti. 

Jackus Sondeckis-Sonda gi- 1 
mė 1893 m. sausio 15 d. Šašai- ; 
čii} kaime, Alsėdžių valsčiuje, ! 

Telšių apskrity. Gimnaziją , 
(1914 m.) baigė Vilniuje. Pet- \ 
rapily trejus metus studijavo 
gamtos mokslus, o vėliau, jau 
nepriklausomos Lietuvos lai
kais, ketverius metus mokėsi 
Vokietijoje, Hallės universite
te, kur 1924 m. užbaigė ekono
mijos mokslus. Geriausius sa
vo metus praleido Šiauliuose. 
Darbus pradėjęs Vartotojų 
bendrovių sąjungos instrukto
rium, vėliau buvo išrinktas 
miesto burmistru, tapo Šiaulių 
apygardos ligonių kasos direk
torium, o vokiečių okupacijos 
metu — Miesto savivaldybės fi
nansų skyriaus vedėju. Bur-
mistraudamas daug gero Šiau
l iams pada rė social inės 
apsaugos bei švietimo srityse, 
gerindamas vis% ypač var
guomenės buitį, steigdamas 
kursus suaugusiems, skaityk
las, senelių prieglaudą, am
bulatoriją, tvarkydamas kana
lizaciją, vandentiekį, gatves. 
Lietuvai grąžinus Vilnių, ten 
buvo pasiųstas pirma tvarkyti 
Ligonių kasas, paskui vado
vauti Lietuvos komunaliniam 
bankui. 

Jaunas įsijungęs į visuo
meninę veiklą, dalyvavo poli
tinėse bei kultūrinėse mokslei
vių, vėliau studentų kuopelėse, 
būreliuose, draugijose Kaune. 
Vilniuje, Hallėj. Nuo jaunys
tės iki šių dienų — socialdemo
kratų partijos narys. Šalia 
partijos, Šiauliuose dalyvavo 
eilėje kultūrinių bei ekonomi
nių organizacijų. Jau bėgliu 
nuo bolševizmo vėl patekęs į 
Vokietiją, Augsburgo išvietin-
tųjų stovykloje vadovavo švie
timo bei kultūros reikalams 
įsteigtose valdybose. Apsigy
venęs Bostone, įsijungė į so
cialdemokratų s-gos 60-tos kuo
pos veiklą. į vietinį Altos 
skyrių (kurį laiką buvo jo pir
mininku) ir į kitų lietuviškų 
Sambūrių darbuotę 

Spaudon rašinėti pradėjęs 
1910. bendradarbiavo Lietu
vos ūkininke, Aušrinėj, Lietu
vos žiniose, Naujojoj Lietuvoj, 
Sietyne, Socialdemokrate, Šiau
lių naujienose. Savivaldybėje, 
Savivaldybių baise. Sveikato
je ir darbe, Amerikoje — Nau
jienose, Darbe, Keleivyje. Yra 
dirbęs keliose redakcijose, atli
kęs naudingų vertimų, paruo
šęs leidinių apie kooperaciją, 
savivaldybes ir kt. Nuo 1953 
m. iki galo redagavo Bostone 
leistą socialdemokrat inės 
krypties savaitraštį Keleivį. 
Sakau iki galo, nes Keleivis dėl 
kelių svarbių priežasčių 1978 
m. nustojo ėjęs. 

Tiek rupių, gan abstrakčių 
biografinių faktų. Besidomin
tieji tiksliomis datomis ir gau
sesniais duomenimis gali 
pasiskaityti minėtame LE 28-
tam tome. Be to. neabejoju, kad 
kas nors iš bostoniškrą kolegų 
parašys pilnesnę sukaktuvi
ninko gyvenimo apžvalgą. 

Sių eilučių autoriui Jackus 
Sonda (pavardę sutrumpinęs, 
taip jis jau daugelį metų vadi
nasi) didžiausią įspūdį paliko 
kaip Keleivio redaktorius. 
Nors, kaip anksčiau minėta, 
redaktoriaus darbą jis ten pra
dėjo 1953 m., atsakingu arba 
vyriausiu redaktorium tapo tik 
maždaug už dešimtmečio. 
Prisikalbinęs bendradarbį, jį 
laikė kaip magnetas. Jei tavo 
apylinkėj koks svarbesnis įvy
kis, laiškeliu paprašė jo savait
raščiui atstovauti, o medžiagą 
gavęs, tuojau laiškeliu padė
kojo. Jei bendradarbiui koks kus irgi net į Indiją lankyti la-

Paterson, N. J. 

Kaip žinome iš spaudos, 
Sv. Kazimiero parapija Pater-
sone, išvykus jos administra
toriui į kitą parapiją, liko be 
lietuvio kunigo. Susidarius to
kiai padėčiai, buvo grįžęs iš 
Floridos jau išėjęs į pensiją, 
anksčiau buvęs parapijos kle
bonas kun. V. Dabušis padėti 
buvus iems savo parap ie -
čiams. Tačiau šis sugrįžimas 
buvo tik laikinis. 

Lapkričio mėn. pradžioje, iš
vykus kun. Dabšiui atgal į Flo
ridą, o kiek vėliau tam tikrais 
reikalais kuriam laikui net į 
Romą, laikinam vyskupo pa
skirtam administratoriui kun. 
Jokūbui Pallivathukkal išvy-

žvilgiu stovi visai gerai. Kun. 
V. Dabušis savo klebonavimo 
metu buvo išmokėjęs visas baž
nyčios s ta tymo skolas, dau
giau kaip 40,000 dol., taip pat 
ir su visais kitais vyskupijos 
uždėtais mokesčiais niekur ne
buvo atsilikęs. Vėliau po jo su
sidaręs nedidelis t rūkumas jau 
išlygintas, ir dabar parapija 
jau laisva nuo visokių skolų. 
Yra net nuolatinių pastovių 
pajamų už vieną išmokėtinai 
parduotą parapijai priklausiu
sį pastatą. 

Parapijai šiuo metu yra tik 
vienas didžiausias rūpestis — 
gauti lietuvį kleboną. Vietos 
vyskupas parapijos reikalus 

gerai supranta ir nori nuošir
džiai padėti, nes, anot jo. lietu
viškoj parapijoj turi būti toks 
klebonas, kuris galėtų visiems 
parapiečiams supran tama kai 
ba aprūpinti jų dvasinius rei
ka lus . Tuo tarpu vis dar atva
žinėja iš Brooklyno parapijos 
administratoriui į talką kun. 
K. Pugevičius. Parapiečiai jam 
už tai labai dėkingi, ypač už 
l ie tuviškas pamaldas Kalėdų 
švenčių ir Naujų Metų dieną, 
už lietuviškus pamokslus ir iš
pažinčių klausymą. Girdėti, 
kad netrukus kuriam laikui 
da r sugrįš ir kun. V. Dabušis. 
kur is buvo žadėjęs pabūti Pa-
tersone tol, kol bus gau tas lie
tuvis klebonas, o jis yra vis ieš
komas , ir tikimasi jį anksčiau 
a r vėliau surasti. 

Antanas Masionis 

neaiškumas, laiškeliu nedels
damas paaiškino. Tų laiškelių 
ir pas mane prisirinkę arti šim
to. Trumpučiai jie, nuo kelioli
kos iki kelių dešimčių žodžių, 
bet labai logiški, iškalbūs, o 
dažnai ir pakankamai šilti, ir 
diplomatiški. J a m bendradar-

bai sunkiai susirgusio tėvo, pa
rapijoj susidarė tokia padėtis, 
kad vienu laiku apie tris sa
vaites šiokiomis dienomis pa
rapijoje nebuvo ne tik lietuvio 
kunigo, bet jokio kunigo iš vi
so. 

Šiuo metu kaip tik pasirodė, 
biaudamas, jautėsi laikraščio ką reiškia parapijai turėti gerą 
dalimi, stengeisi įtikti, tar tum parapijos tarybą. Tarybos pir-
būtum apmokamas tarnauto- mininkas Jurgis Jasulaitis, pa-
jas ir lauktum algos pakeli- dedamas trustisų ir kitų tary-
mo... bos narių bei į talką atėjusių 

Jeigu stebėjaisi, kur jis bė re parapiečių, labai efektyviai 
daguodamas, berašydamas tvarkė parapijos reikalus, 
vedamuosius, dar kar ta is ir Ypač didelį darbą kaip talki-
šiaip vieną kitą straipsnį, be- ninkas parapijos administra-
randa laiko koresponduoti su toriui ir tarybos pirmininkui 
bendradarbiais, tiesiog ap- jau kelintas mėnuo atlieka pa-
stulpdavai išgirdęs, kad jam rapijos tarybos narys Kazi-
dar tenka ir spaustuvės darbo, mieras J ankūnas , praleisda-
kai ten rankų pristinga. Apie 
tai man parašydavo vienas 
bostoniškis kolega, o kartą la
bai jautriai spaudoje rašė 
Keleivį aplankęs tuometinis 
JAV LB krašto v-bos pir
mininkas Juozas Gaila. 

mas kiekvieną ketvirtadienį po 
keletą valandų parapijos raš
tinėje, tvarkydamas raštinės 
reikalus, redaguodamas ir 
spausdindamas savaitinį pa
rapijos biuletenį. O pačią kle
boniją ir bažnyčią labai gra-

Kai J. Sonda 1963 m. Keleivį žiai tvarkė Bettv Dowhen ir 
į savo rankas perėmė, iš ten Jozefine Kaminskienė 
dingo aštri polemika, tikinčių
jų ir kitaip manančiųjų įžei
dinėjimai. Keleivis liko social
demokratų organas, bet nebe 
devynioliktojo šimtmečio, o 
dvidešimtojo antrosios pusės. 

Tiesa, kun. Dabušis prieš iš
vykdamas, buvo paprašęs kun. 
K. Pugevičių jį pavaduoti, o pa
rapijos administratorius buvo 
paprašęs kaimyninių parapijų 
kunigus atlaikyti pamaldas 

Tai palaipsniui ėmė justi ir idė- angių kalba, tad tik vieną sek-
jos draugai, ir ideologiniai bei madienį, esant blogam orui, 
pasaulėžiūriniai priešai. Nors neturėjome lietuviškų pamal-
skaitytojų daugumą sudarė dų, bet šiaip, artėjant visokių 
senosios emigrantų kartos reikalų ir darbų, kas parapijos 
žmonės, Altos šalininkai ir rė- tarybai buvo sudarę daug rū-
rr jai, redaktc. tas J. Sonda pėsčio. Tačiau taryba šį egza-
Keieivio puslapius atvėrė ir miną labai gerai išlaikė ir vi-
Lietuvių Bendruomenės veik- sus reikalus, net ir finansinius, 
los objektyviems aprašinėji- sėkmingai sutvarkė. 
mams, LB valdybų informa
cijai. Toks objektyvumas bei 
pakanta senųjų skaitytojų 
neatbaidė. Tik mirtis ilgainiui 

Verta pastebėti, kad para
piečiai šios krizės metu nepa
simetė, nenusiminė ir nenusto
jo vilties, bet, priešingai. 

juos išskyrė, ir tai buvo viena parapijos tarybos ir kai kurių 
svarbiausių Keleivio sustoji- lietuviškų parapijų metų ko
mo priežasčių. miteto narių apeliuojami dar 

Mane visada stebino J . Son- gausiau lankė pamaldas ir di-
dos — redaktoriaus optimiz- desnėmis aukomis parėmė pa-
mas. Jei kuris rašinys buvo rapiją. Kokia yra šv . Kazimie-
kiek „pacenzūruotas", ta i kaip ro pa rap i jos parap ieč ių 
tik išmetant pesimistišką žodį drausmė ir susipratimas, gali 
ar sakinį. parodyti tas faktas, kad K a l ė 

Šį garbingą vyrą asmenis- dų švenčių rinkliava iki sausio 
kai teko sutikti gal trejetą kar- 2 d. yra jau davusi 6, 532 dol.. o 
tų. Suvažiavimų metu, tik dar ne visos aukos yra atėju-
kel iems m o m e n t a m s . Ne- šios. Tikimasi surinkti iki sep-
imponuodavo jis nei ūgiu, tynių tūkstančių dolerių. Ka-
nei kokiu kerinčiu, hipnotizuo- dangi Šv. Kazimiero parapija 
j ančių žvilgsniu, nei aplamai nėra didelė, tai šitokia suma 
išvaizda. Bet kiekvieną kartą nėra visai maža. Žinoma, prie 
jauteisi šalia jo lyg šalia tėvo, finansinės paramos parapijai 
kuris tave supranta, tavim do- daug prisideda ir organizaci-
misi. jos. Yra jau nusistovėjusi tra-

Garbingajam jubiliatui lin- dicija, kad sodaiietės kiekvie-
kiu dar daugelio gražių, svei- n a s Kalėdas įteikia parapijai 
katos kupinų metų. 

TĖVO M I R T I E S 
N E U Ž T E K O 

1978 m. kongresmanas Leo 
Ryan kartu su keturiais kitais 
buvo nužudytas Guyanoje, kai 
jie atvyko ištyrinėti patraku
sio „kunigo" J im Jonea ir jo 
„People's Temple" sektos veik
los. Netrukus po to visi daugiau 
900 sektos narių nusižudė, 
išgerdami cianidu užnuodytą 
vynuogių sunką. 

Dabar žinių agentūra prane
ša, jog. kongr. Ryan duktė 
Shannon ištekėjo už kitos sek
tos vado. guru Swami Anand 
Subhuti. Sektai vadovauja 

tūkstantį dol. Šiemet pasekė ir 
Lietuvos vyčiai ir įteikė para
pijai kitą tūkstantinę. Tai da
lis pelno, kurį tos organizaci
jos buvo surinkusios per metus 
laiko. 

Taigi parapija finansiniu at-

dvasininkas Bhagvvan Shree 
Rajneesh. Jungtuvės įvyko 
sektos ūkyje Oregone; jų metu 
kongr. Ryan duktė pasakė, jog 
Bhagwan sugebąs net ir ,.Kool-
Aid gėrimą paversti šam-

Tapusi sektos 

Mielam broliui šauliui 

A. f A. 
BRONIUI STEIKONUI mirus, 

giliam skausme likusią brangią žmoną MARIJĄ 
nuoširdžiai užjaučiame ir liūdime. 

AUŠROS ŠAULIŲ KUOPOS VALDYBA 
IR VISOS ŠAULĖS—ŠAULIAI 

Miami, Florida 

A. f A . 

VALERIJAI ČIURLIONYTEI-
KARUŽIENEI mirus, 

reiškiame gilią užuojautą sūnui Romui 
Karužai ir jo seimai. 

JURGIS IR ELENA KARUŽOS 

A. f A. JONUI MASIUI 
m i r u s , 

dukrai Joanai ir žentui Edvardui Lytka 
reiškiame gilią užuojautą, 

UNION PIER, MICHIGAN, LIETUVIŲ 
DRAUGIJA 

A. f A. EDVARDUI PETRAUSKUI 
buv. Lietuvos karinink"ui ir mokytojui, mirus, skaus
mo prislėgtai žmonai GENOVAITEI, pusbroliui AN
TANUI PETRAUSKUI, jų šeimoms ir kitiems gimi
nėms reiškia gilią užuojautą ir kar tu liūdi 

VINCAS IR ŠARLOTE RUSECKAI 
Sun City. Arizona 

A. f A. BRONIUI STEIKONUI 
užbaigus žemišką kelionę, liūdinčiai jo žmonai 
MARIJAI nuoširdžią užuojautą reiškia 

DOMĄ IR JOANA KAUNAITES 
ELENA IR PAULIUS LEONAI 
DANUTĖ IR ALBINAS LIAUGMINAI 
SOFIJA IR KOSTAS ŠEPUTOS 
ONA IR JONAS VAIČEKONIAI 

panų 
S h a n 

nar»-
>n Ryan pakeitė savo 

vardą j Ma Prem Amrita Pri-
tam. 

A. f A. 
Valeri ai Čiurlionvtei-Karimenei 

Lietuvoje pabaigus prasmingą šios žemės kelionę, 
skausme likusį velionės sūnų ROMĄ KARUŽĄ ir vi
są jo ŠEIMĄ giliai užjaučia 

SOFIJA, ADOLFAS, RAMINTA 
IR GUODA J ELI ONI AI 

DRAUGAS, trečiadienis, 1983 m. sausio mėn. 12 d. 

Mylimai motinai 
A. f A. 

ELENAI MATULEVIČIENEI 
okupuotoje Lietuvoje mirus, 

jos dukroms Laimai Kaminskienei ir Jani
nai Vienužienei, JŲ šeimoms bei giminėms 
ir artimiesiems reiškiame giliausią ir nuo
širdžiausią užuojautą. 

ALODU A, NIJOLE IR LEOPOLDAS 
TREČIOKAI 

Mielą tėvelį 
A. f A. vet. dr. ANTANĄ MASIULĮ 
amžinybėn išlydėjus, dukrą v.s. Ale Narni-
kiene ir jos šeimą širdingai prijaučia 

"MŪSŲ SKAUTYBES" K^IOS NARIAI 

Broliui a. * a. Jonui Lietuvoje mirus, 
mūsų mielą 

KAZĮ VABALAITĮ su šeima 
nuoširdžiai užjaučiame. 

JADVYGA IR BRONIUS BARTKAI 
LORETTA IR KAZYS KYNAI 

Mylimai Mamytei mirus, 
DALIĄ PAULIUKONIENC 

giliai užjaučiame. 
AMERIKOS LIETUVIŲ MONTESSORI 

DRAUGIJA 

EUD EI K IS 
L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P. G A I D A S ir GERALDAS F. D A I M I D 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. Ca l i fo rn ia Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-°852 

4605-07 Sou th H e r m i t a g e Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS NARIAI 

STEPONAS C LACK (Laeka\vicz) ir SŪNŪS 
2424 VV 69th STREET 
11028 Southvvest Hw>., Palos Hills, 111. 

Tel. Rfcpublic 7-1213 
Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4,143 SO. CALTFORMA A VE. TeL LAfayette 3-3572 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 SO 50th AVE., CICERO. ELL. Tel. OLympic 2-1003 

Skaitykite ir platinkite dienr. "Draugą". 
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Jurgio 
-mėlio". 

Gliaudos "Namo 

X 
Palos Park, BL, visuomeninin
kas, mūsų rėmėjas, Pasaulio Lie-

Draugo" pirmąją tuvių dienų Lėšų telkimo laimė-

galima įsigyti "Draugo" admi
nistracijoje. Tai romanas, sukė
lęs kontraversiją ir didelę nuo-

X Stud. Vytautas P. Bindokas stabą, kuris ir šiuo metu nėra 
į t rauktas į "Who's \Vho Among i praradęs savo aktualumo. 

x 
ant 
premiją laimėjusio romano ri- ! jimų komisijos pirmininkas, 
boto skaičiaus egzempliorių dar pratęsė prenumeratą su 25 dol. 
atsirado "Draugo" knygyne. Jį į auka Inž. St. Jokubauską skel

biame garbės prenumeratorium, 
o už paramą dienraščiui tariame 
nuoširdų ačiū. 

Students in American Universi-
ties and Colleges" 1983 m. laidą. 
Šioje knygoje sužymėti viso 
krašto "studentiškoje veikloje 
žymiausiai prasikiša rinktiniai 
studentai. Šią žinią apie V. P. 
Bindoką paskelbė laikraštis "At 

X "Marianapolis Preparatory 

i fek ŽVAIGŽDUTĖ 
^^Ka^a^£. ** 4* Isteiztas Lietuviu Mokuioru Sąjungos dūcamot skitam 

įsteigtas Lietuvių Molą/toju Sąjungos Chieaęos 

X Genė Modestavičienė, Chi-
cago, I1L, Kostas Žolynas, Day-
tona Beach, Fla., atsiuntė po 10j 

School 1982-83" gražiai išleis- doL už kalėdines korteles, paim
tas informacinis biuletenis — 
knygelė, kuri duoda informaciją 
apie mokyklos administraciją, 
mokytojus, tarybos sudėtį, re
gistraciją ir mokslo kalendorių. 

Chicago", leidžiamas University ; šokinių y ra iš JAV, Venecuelos, 
of Illinois at Chicago, kur V. P. leksikos". 
Bindokas studijuoja. 

X A. a. Elena Rimkiene buvo 
X Andrius Barauskas, jaunas j n u o š i r a į utuanistinių mokyklų 

advokatas iš Los Angeles, Calif.,. r ė m ė ja . Pagerbdami velionės 
švenčių proga lankėsi pas savo Į atminimą, Juozas Blažys, V. ir 
motiną Danute ir brolį Viktorą G vi tkai , T. ir D. Gvidai, S. ir 
Chicagoje, kur susižiedavo su 
Irena Pranckevičiūte. Vestuvės 
bus šių metų balandžio mėnesį. 
Advokatas Andrius Barauskas 
neseniai atsidarė savo įstaigą 
Los Angeles mieste ir mielai pa
tarnauja vietiniams lietuviams 
teisinėj srity. 

0 . Pauliai, V. ir V. Marcnertai, 
1. ir A. Draugeliai vietoj gėlių 
aukojo DariausjGirėno lit. mo
kyklai. 

x "Medicina", Pasaulio lietu
vių gydytojų sąjungos žurnalas, 
pasiekė "Draugo" redakciją. 
Žurnale y ra mbkslinių medicinos 

x šv . Kryžiaus ligoninė Aukš- \ s r i t i e s straipsnių ir gera infor-
čiausiojo teismo legalizuotą gė-i macija iš lietuvių gydytojų veik-
dingą abortų įstatymą prieš de- j l o s i r gyvenimo. Vyr. redakto-
šimt metų paminės pamaldomisi rius _ ^ Vaclovas šaulys, re

dakcinę kolegiją sudaro dakta
rai K. Ambrozaitis, M. Budrienė, 
K. Rimkus ir V. Tauras. Admi-

Lei-

penktadienį, sausio 21 d., 11:45 
vai. ligoninės koplyčioje. Daly 
vaus ligoninės tarnautojai, gar 
bės sargybą eis Kolumbo Vyčių I nistruoja Sofija Blažienė 
ketvirtojo laipsnio nariai. "Už j ūžiamas Chicagoje. 
gyvybę" grupė 11:30 vaL giedos 
atit inkamas giesmes. 

x Kun. Antanas Miciūnas, 
MIC. Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos klebonas Worcester, 
Mass., siųsdamas už kalėdines 
korteles ir kalendorių, pridėjo 
dar ir 75 dol. aukų savai spau
dai stiprinti. Kun. A. Miciūnas 
kadaise yra buvęs ir "Draugo" 
spaudos adrninistratorius. Už 
viską nuoširdžiai dėkojame. 

X "Lithuania Eas te r Eggs". 
Antano Tamošaičio didžiulė 
knyga anglų kalba, išleista Ka
nadoje, gausiai iliustruota 
tuviškais tautiniais motyvais 
margučių pavyzdžiais. Knyga 
kietais viršeliais, gražiai išleis
ta. Gaunama ir "Draugo" ad
ministracijoje. x Marijos a u f e š t mokyklos 

x Klaipėdos krašto atvada- Tėvu klubas turės pramogą šį 
vimo 60-ties metų sukakties mi-: penktadienį, sausio 21 d., 7 vai. 
nėjimo pamaldas sausio 16 d., vak. mokyklos kavinėje. Visi 
sekmadienį, 10:15 vai. ryto Jė-! vyrai, suėję 21 metus amžiaus, 
zuitų koplyčioje atnašaus šaulių ' yra kviečiami. Įprastinis Tėvų 
kapelionas kun. J. Borevičius. klubo susirinkimas bus sausio 16 
Pamaldų metu giedos sol. G. Į d., sekmadienį, 2:30 vai. p. p . 
Mažeikienė. i mokyklos 10 kambary. Informa

ciją teikia Richard Spry te!. 

kėjo laimingų švenčių ir pareiš
kė, kad "Draugas" jų namuose 
yra mielai lauKiamas. Labai 
ačiū. 

X G. J . Zaborskienė, San Jo
se, CaL, mūsų rėmėja, atsiuntė 
už kalėdines korteles 25 dol. 
auką. Labai ačiū. 

X Joana Valaitis, Westem 
Springs, DL, atsiuntė didesnę 
auką už kalėdines korteles ir 
kartu palinkėjo gerų ir darbin
gų 1983 metų. Labai ačiū. 

X Antanas ir Jufla Janoniai, 
Downers Grove, DL, už kalėdi
nes korteles atsiuntė 25 dol. au
ką. Nuoširdus ačiū. 

X Zigmantas ir Brigita Ja-
kiročiai Ann Arbor, Mich., a t- \ 
siuntė 50 dol. auką dienraščio \ 
stiprinirnui. Labai ačiū už gra-
žią auką. 

X Joseph Dauparas, Chica-
ga, DL, Tulsa Power Service, 
Inc., savininkas, mūsų rėmėjas,! 
pratęsė "Draugo" prenumeratą; 
ir pridėjo 23 doL auką dienraš- • 

B«d*guoj» J. PUcas. Medžiagą lųsti: 3208 W. tetto 

ŽD2M\ NETOLI 

Gamtoje tyliau rados 
Be žiogų serenados. 

Dažyti rudens spalva, 
Krinta lapai palengva 

Už drobinių debesų 
Aidi trimitai žąsų. 

Ilgsta naktis kiekviena, 
Sidabru barstos šalna. 

I r veltui žiedo dairais — 
Gėlės virtę stagarais. 

Jau neklysdamas gali 
Šaukti: — Žiema netoli! 

Stasys Radžiūnas 

NAUJAS IŠRADIMAS 

Už kelių minučių turėjo pra
sidėti demonstracijos prieš Ta
rybų sąjungą. Audra ieškojo sa
vo draugų žmonių minioje. Štai- < 
ga ji pajuto, kad visi keistu 
būdu ima didėti Nustebusi ap
sidairė. Žiūri, jog žolė sparčiai i 
a u g a Tada išsigandusi suprato, 
Jog iš tiesų ji pati mažėja. 

Audrą apėmė baisi panika. 
Kas čia galėtų būti? Ar ji per
gyvena kažkokią žiaurią haliuci-1 

n. 

GALVOSŪKIS NR. 71 

(Žiūrėkite piešinį). Pažymė-
: tus skaitmenimis langelius nu-
' spalvokite. Nr. 1 — raudonai, 
{ nr . 2 — žaliai, nr. 3 — geltonai 

Be to suskaičiuokite, kiek yra 
| iš viso trikampių. (5 taškai) . 
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Iliustracija "Naujam išradimui". ("Švilpukas"). GALVOSŪKIS NR. 72 

Iš žodžio " a l b u m ą s" pada-
suprato, kad jis nori jai duoti šiaudai. Kas ištrauks ilgiausiąj ry t i daugiau naujų žodžių. Var-
gerti. Ką daryti? Į šiaudą, tas ilgiausiai gyvens.I tot i tik t a s raides jų nekarto

j i nutarė, kad blogiau negali j Metami batai per petį į duris. — j jant . Žodžiai turi būti vartoja-
būti i r ilgai nedelsusi pradėjo 
skystį ger t i Kai Audra ištuš-

kieno bato smaigalys atsisuks į I mi mūsų šnekamoje kalboje. 
duris, tas ateinančiais metais Kas suras 15 naujų žodžių ar 

čio paramai. J . Dauparą skel 
biame garbės prenumeratorium, j naciją? Ar ji tą viską t ik įsi-
o už auką tariame labai ačiū. 

Peter Staniis, 
istorijos specialistas, skaitys paskaitą 
Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje 
sausio 16 d., sekmadienį, 5 vai. p. p. 

X e1 I i t aan i " opera, kuri bus 
statoma Chicagoje Pas . Lietuvių 
dienų metu liepos 1 d., susilaukia 
ypatingo dėmesio. Norintieji už
sisakyti bilietus Gift Interna
tional krautuvėje gali skambinti 
tel. 312—471-1424. Beveik di-

767-5841. 
X Inž. Rimas ir Nijolė Baniai, 

Westem Springs, Ui, atsiuntė 
25 doL už kalėdines korteles. 
Labai ačiū. 

x 'Draugo" administracijos 
desnioii dalis bilietų jau išpar-' organizuojama 18 dienų kelionė 
duota (pr.) . I j šv. Žemę, Egiptą ir Graikiją. 

x Oslo, Stokholmas, Helsinkis Išvykstame balandžio 21 d. Su-
ir Kopenhaga — 4 Skandinavi-: interesuoti prašomi skubiai rė
jos kraštų sostinės bus aplanky- gistruotis American Travel Šer
tos "Laiškai Lietuviams" eks -v i ce Bureau, 9727 So. Western 
kursijos. 1983 m. birželio 4 d. 
Informacija pas: American Tra
vel Service Bureau, 9727 So. 
Western Avenoe, Chicago, UI. 
60643. Tel. 312—238-9787. 

fsk.). 

Ave., Chicago, IL 60643. Tel. 
312—238-9787. "Draugo" var
du kaip palydovas vyksta kun. 
Jonas Duoba (pr.) 

X Jonas Dekeris, Cicero, Ui , 
šaulių ir kitų lietuviškų organi
zacijų veikėjas, pratęsė "Drau
go" prenumeratą su 25 dol. au
k a J. Dekerį skelbiame garbės! 
prenumeratorium, o už paramą! 
savos spaudos nuoširdžiai dėko- Į 
jame. 

X Anthony SbJjkas, Downers 
Grove, UI, pratęsė prenumera- Į 
tą ir kartu pridėjo 20 doi už 
kalėdines korteles ir kalendorių. 
Labai ačiū. 

X Inž. Jonas Jurkūnas, Be-
verly Shores, Ind., visuomeni
ninkas, inž. L. Biklušas, Whea-
ton, 111., George Stuopis, Sharon, 
Mass., atsiuntė po 10 dol. aukų 
už kalėdines korteles. Labai 
ačiū. 

X A. ir J. Mosteikiai, Lariat 
Motei savininkai Fallon, Neva-
da, Kazė Brazas, Oak Lawn, Ui., 
J. Shatas, Watterbury, Conn., 
Petras Bitleris, Detroit. Mich., 
Pr. Stankus, Hartford, Conn., 
A. Paulionis, Shelbyville, BĮ., C. 
Dargis, Chkago, Dl., M. ir D. So. 
deika, Torrance, Cai , atsiuntė 
po 10 doL aukų už kalėdines at
virutes. Dėkojame. 

x Lendąs Valančius, gyv. 
Oak Lawn, HL, A. T. Udrys, 
Jackson. Mich.. Juozas Bur-
niauskas, Baltimore, Md., Leo
nas Sodeika, Weetchester, UI., 
tėvai Jėzuitai, Cleveland, Ohio, 

: atsiuntė už kalėdines korteles po 
'. 10 dol. aukų. Labai dėkojame. 

x Arch. Bronė Kovienė, V. 
Kalaina, Edward Pocius. Z. Kra
sauskas, G. ir J . Kiudulai iš Chi-
cagos, Algimantas Urbutis, Pa
los Hts., R. Jakas, Norristown, 

X Daytona Beach, Floridoje, 
.Amerikos Lietuvių klubo narė 

x Taisome ir dedame naujns Viktorija Andriulis paaukojo j Pa., V y t Raulinaitis, Palos Hills, 
stogas, darome visus ahurmniaus klubui 30 dol. ir narys Algirdas į Dl., N. M. Gabienė, Brooklyn, 
ir medžio darbus. Esame ap- Alksninis 40 dol. Dr. Saudargo j N 
drausti, darbas garantuotas, mirties proga, atminimui. Khi-
Skambinti — Algis Jasaitis bo valdyba už tai reiškia jiems 
434-2165. Csk.), 

x šv. Antano Fed. Taupymo 
Ir Skolinimo bendrovė duos gra
žias i r vertingas dovanas tiems, 
kurie atidarys naujas taupymo 
sąskaitas ar padidins savo san
taupas esamose sąskaitose. Taip 
pat siūlome namų paskolas iš 

padėką 
Povilas Biorifi. 

Klubo iždininkas 
(pr.). 

X Lietuvos Vyčių choro me
tinis pokylis įvyks š. m. sausio 
22 d. f šeštadienį), 7 vai. vak. 
Liet. Vyčių salėje. Campbell ir 

žemų 12.9rr. Visais finansiniais 47 gatvės sankryžoje. Salta, šil-
reikalais kreipkitės į mus — ta vakarienė, choras atliks dai-
1447 South 49 Court, Cicero. F l nų programą, laimėjimai. Gros 
arba 10 S. 660 Rotrte 83, Wilk>w- Aido orkestras. Auka 12.50 dol. 
brook, UL Tel. 656-6330 arba asmeniui. Pvezervacijoms skam-
789-0777. Vedėjas Juozas F. j binti Stepui Rudokui teL 434-
Gribauskas. (ak-). į 5925. (pr.). 

Y., Leonas Venckus. Fenn-
ville, Mich., Kl. Kuprėnas, Gro-
ton on Hudson, N. Y., B. Sera
pinas, Oak Lawn, Dl., P. Dom-
kus. Los Angeles, CaL, R. A. 
Bužėnas, Los Angeles, CaL Jad
vyga Kanapė. Coral Springs. 
Fla., atsiuntė įvairiomis progo
mis po 10 doL aukų. Labai ačiū. 

x Po 7 doL atsiuntė už kalė
dines korteles, kalendorių: Sta-
svs Jurkšaitis. M. Aukštuolis. R. 

ar-. T1Z-3ielkevič;us. J Dėdinas 
das. J. Lankutis. A. Zdanys T 
Černius. Juozas Kizevy:ius. J. 
Paovys. Jonas Rauba. B. Škir
pa, A. Pestenis. Pranas Susins-
kas. M. Jašmantas. Labai ačiū. 

vaizduoja? Nebuvo laiko net ii- j 
gai svars ty t i Beveik tą pačią 
akimirką Audra pasijuto labai i 
arti žemės. Ji buvo ne aukš-! 
tesnė už pievoje žydinčią ži- j 
buoklę. 

Sumišusi Audra šaukdama 
pradėjo bėgioti pirmyn ir a tga i 
Bet tai nieko nepadėjo. Niekas į 
jos balso negirdėjo. Visur pavo-
jus. Pieva jai atrodė lyg di- j 
džiausiąs miškas, vabzdžiai, lyg Į 
baisūs ir nuostabūs gyvuliai, o 
žmonių galvų Audra nė matyti i 
negalėjo. Girdėjo žmonių balsus 
ir jų garsus lyg perkūnus. Nuo 
jų žingsnių visa žemė drebėjo. 

Audra suprato, jog jos gyvy- Į 
bei gresia pavojus. Lakstant 
po aikštę, kurioje rinkosi viš; 
didėjanti minia, buvo galimybė, 
k a i ant jos kas nors netyčia už
lips arba koks gyvūnas praris. 
Audra nutarė bandyti į m u k t i 
kur nors į vidų. 

Jai beieškant progos ta i įvyk
dyti, pakilo vėjas. Kadangi Aud
ra buvo tokia mažytė ir lengvu
tė, vėjas lengvai ją iškėlė į orą. 
Dabar Audra pasijuto kaip 
paukštis. Deja, ji skristi nega
lėjo ir buvo vėjo blaškoma, kaip 
rudens lapas. Vėjui aprimus, i 
Audra laimingai nusileido ant 
palangės. 

Langas buvo praviras. Vidu
je vistiek bus saugiau. Belipant 
kai garsius balsus. Žiūri, kam-

; kai gairsius balsus. Žiūri, kam-
; baryje, kuris Audrai atrodė tie-
1 siog beribis, prie stalo, kuris 
jai atrodė futbolo aikštės dy- '• 
džio, sėdėjo šeši uniformuoti 
milžinai. Jie atrodė labai susi
rūpinę ir labai įtemptai kalbėjo. 
Audrai buvo sunku suprasti jų 
kalbą, nes jos ausims garsas 
buvo panašus į patrankų šau
dymą. 

Staiga vienas iš milžinų atsi
stojo ir priėjo prie lango. Audra 
nežinojo, ar pasilikti, a r bėgti. 
Nareikėio ilgai svarstyti, nes 
milžinas ją tuojau pastebėjo. Jo 
veidas pabalo ir jis sušuko. Visi 
j Audrą sužiuro ir pradėjo šyp
sotis. Vienas iš jų atsargiai pa
ėmė Audrą ant savo delno. 
Audrą nukratė šiuspulys. Kas 
dabar bus? 

Milžinas prinešė Audrą prie 
stalo ir padėjo ją i mažą lėk
štutę. Jis vis šypsojosi ir ramin
damas ją šnekėjo. Po kiek laiko 
į kambarį įėjo naujas rrulijnas. 
aps:reng-cs baltu apsiaustu. Jis 
prikišo prie Audros lūpų pipe
tę su kažkokiu skysčiu. Audra 

tino visą pipetę, milžinas pade- j iškeliaus iš namų. Yra sakoma, daugiau, gaus 10 taškų. Kas su-
jo ją ant grindų. Staiga Audrai j kad Kūčių naktį gyvuliai vidur-
viskas aptemo ir pradėjo suktis, j naktį kalba ir kad vanduo pa-

Kai ji atgavo sąmonę, ji jau | sikeičia į vyną. Dvyliktą valan-
buvo savo normalaus ūgio. Pa- j dą žmones eina į Piemenėlių Mi-
sirodo, kad t ie milžinai buvo 
Amerikos kariuomenės pareigū
nai. Jie paaiškino Audrai, kad 
Amerikos mokslininkai yra iš
radę vaistus, kurie gali labai 
sumažinti gyvūnus ir sugrąžinti 
juos atgal į normalų ūgį. Kaip 
Audrai teko tų atsigerti, buvo 
jiems neišsprendžiamas klausi
mas. Vaistai yra svarbus išra
dimas ir patekę į netinkamas 
rankas, ypač sovietų, gali sukel
ti pavojų visam pasauliui 

Jie uždraudė Audrai apie šį 
įvykį kalbėti Turi būti griežta 
paslaptis. Audrai buvo gaila, 
kad ji niekam pie šį nuotykį 
negalės papasakoti, o jei ir pa
pasakotų, kas jai tikėtų? 

Audra Veitaitė, 
Bostono l i t m-los mokinė. 

("Švilpukas"). 

MIELASIS 
KALĖDŲ SENELI! 

Šiais metais neprašysiu lėlių, 
mašinėlių a r kokių žaidimų. 
Tačiau aš t ikrai norėčiau, kad 
galėtumėte man patvarkyti kai 
kuriuos dalykus: 

1) norėčiau, kad snigtų tik 
Kūčių naktį ir po to visas snie
gas ištirptų; 

2) būtų visai gerai, jeigu vai
kai, sulaukę penkerių metų, ga
lėtų vairuoti automobilius; 

3) labai būtų gerai, kad galė
tumėt nufilmuoti savo roges ir 
briedžius, skrendančius padange, 
nes aš vėl užmigsiu, prieš Jums 

, ateinant. 

šias. Iš ryto šienas nunešamas 
gyvuliams. 

Vaiva Vygantaitė, 

r a s mažiau, negu 15 žodžių, gaus 
5 taškus. 

GALVOSŪKIS NR. 74 

Dviejuose atskiruose krū
muose tupėjo 16 žvirblių. Po 
kiek laiko du žvirbliai iš antro-

Dariaus-Cirėno lit. m-los i jo krūmo nuskrido an t namo 
stogo, o jų vieton iš pirmojo krū
mo atskrido penki žvirbliai Po 
tokio pasikeitimo vietomis kiek
viename krūme tupėjo vienodas 
skaičius žvirblių. Reikia iš
spręsti, kiek žvirblių tupėjo kiek
viename krūme pradžioje. (10 
t a škų) . 

GALVOSŪKIS NR. 75 

Kurie astronautai skrido erd
vių kapsulėje Gemini X ? (10 

o sk. mokinė. 

NORIU BŪTI MOKYTOJA 
Aš noriu būti mokytoja, nes 

aš noriu mokyt i Kas tu nori 
būti, kai tu užaugsi? Gal tu nori 
būti policininkė ar ugniagesė? 
Mano broliukas nori būti dan
tistas. Jis nori, kad a š būčiau 
jo sekretorė. Bet a š nenoriu 
būti sekretorė. 

Kristina Ltaugaudaitė, 
Lemonto Maironio lit. m-los 

mokinė. (' 'Gintaro šalis ' ') . 

KALĖDOS 

Kalėdos yra mano mėgiamiau
sia šventė. Mes gauname dova
nų. Ateina pas mane mano mo
čiutė. Lietuvoje sninga, bet čia 
ne. Kalėdų metu^ mes tur ime j ^ ^ ^ ^_ ^ t u o n i s t f devintą 

— devynis. Iš viso bus 45 sal
dainiukai 

t a škų) . 

GALVOSŪKIO NR. 51 
ATSAKYMAS 

Į pirmą lėkštutę reikia įdėti 
vieną saldaini į antrą — du, į 
trečią — tris, į ketvirtą — ke
turis , į penktą — penkis, į šeštą 

šešis, j septintą — septynis, į 

mo-daug svečių. Lietuviškoje 
kykloje rengiama eglutė. 

Andrius Gedminas, 
Los Angeles l i t m-los 

mokinys. ("Saulutė"). 

AUDRA 
Tėvas: C atsisėdęs pusryčiau

ti) — Praeitą naktį buvo audra, 
žaibavo ir griaudė. Ar taip, Pau
liau? 

Paulius: — Taip, tėveli, buvo 
didelė audra. 

Mama: — O, Dieve, kodėl jūs 
manęs nepažadinote, juk jūs ži-

Jeigu jau tų mano prašymų note, kad žaibuojant ir griau-
negalite patenkinti, tai atneškite l džiant aš negaliu miegoti 
man "m&m" saldainiukų — kad 
užtektų visiems metams. 

P. S. Paliksiu Jums staigme
ną po eglute! 

Su meile, Bonytė 

KŪČIŲ PAPROČIAI 
LIETUVOJE 

VYŠNIOS 
Vienas sodininkas pasamdė 

vienai dienai du berniukus vyš
nioms skinti Vakare vienam iš 
jų sumokėjo mažiau. 

— Kodėl? — paklausė nepa-
j tenkintas antrasis berniukas. 

Kūčių vakare visi šeimos na- — Todėl, kad tavo draugas. 
riai susirenka vakarienei. Jei-1 skindamas vyšnias, visą laiką 
gu kuris šeimos narys neseniai t švilpavo, o tu tylėjai, 
buvo rniręs, tai jam paliekama I 

GALVOSŪKIO NR. 52 
SPRENDIMAS 

Įrašius reikalinges balses, gau
site šį sakinį: "Mokyk Jonelį, o 
ne Joną", č ia yra lietuviška pa
tarlė, kurios reikšmė maždaug 
tokia: "Vaiko neaukiėjęs. su
augusio neišauklėsi". 

GALVOSŪKIO NR- 53 
SPRENDIMAS 

Žiūrėkite brėžinį 

tuščia vieta. Kūčių vakarienę 
sudaro dvylika pasnikiškų val
gių. Vyriausias šeimos narys 
sukalba maldą. Po maldos yra 
laužiama ir dalinama plotkelė. 
Stalas užtiestas staltiese, po ku
ria vra šienas. Ant stalo ran-

Kaip vienas smuikuoja, 
antras šoka. (Palanga). 

taip 

Bijosi grieko 
ko. (Pilviškiai). 

neturėsi nie-

1 
% 

\1 
13 

l«j 
11 
7 
% 

\5 
\0 
6 
3 

M 
5 
9 
16 

dama SŪKIU, vmigretų. 
Pližikų su aguonų Tiienu ir K:S:P-

Po vakarienės 
"ai Traukiama 

traukian 
iš PO 5rla 

Senovėje žmonės kregždę taip 
grybų, pamėgdžiodavo: Aš kregždytė, 

aš mažytė, aš negriešiju fnenu-
Į sidedu), tik lakioju. tik skrajo-

i bur- ju. visus žmones tiešiju i'paguo-

GALVOSŪKIO NR. 54 
SPRENDIMAS 

Raidė "A". Virš šimto dažnai 
sakoma: "One hundred and 
one". 

GALVOSŪKIO NR. 55 
SPRENDIMAS 

Ši žemėlapio iškarpoje pažy
mėta vietovė yra West Virgini
joje. 




