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Nijolės Sadūnaitės 
prisiminimai 

Kaip patekau į KGB objektyvą? 
1970 už vaikų katekizavimą 

' u\o iškelta kun. Antanui 
Šeškevičiui baudžiamoji byla. 
Pasamdžiau jam advokatą. 
Užjausti ar padėti KGB nekal
tai persekiojamiems, reiškia ir 
pačiam patekti į persekio
jamųjų sąrašą — į KGB 
objektyvą. Kun. A. Šeškevi
čiaus teismas vyko Molėtuose 
1970.9.7-8. Kai pirmą teismo 
dieną suėjome į salę, pama
tėme jog visos sėdimos vietos 
jau užimtos. Salėje sėdėjo 

veikata trykštantys KGB 
agentai, civiliai persirengę 
milicininkai ir keletas ryškiai 
išsidažiusių moterų. Liudinin
kai, kunigo draugai bei 
pažįstami, kurių tik maža 
;al:s pateko j salę, turėjo per 

visą teismo procesą stovėti. 
Teismas vyko nuo 9 iki 18 vai. 
Liudininkų tarpe buvo 
p a g y v e n u s i ų , k o l ū k y j e 
išvargusių daugiavaikių moti
nų, viena po skrandžio opera
cijos 4 vaikų motina, vienas 
karo invalidas — be kojos, 
kuriems taip ilgai stovėti buvo 
labai sunku. Man priminus 
sėdintiem jauniems vyrams, 
kad tiktų leisti kiek pasėdėti 
pavargusioms moterims ir 
invalidui, jie piktai atkirto: 
„Jei pavargo — tesinešdina 
lauk!.. Niekas jų čia nelai
ko!.." Jie vargšai nesuprato, 
kad visus tuos žmones čia 
atvedė ir laikė meilė ir pagar
ba kunigui. Patys gi jie nuobo
džiavo, vartė laikraščius, 
kalbėjosi tarpusavyje, ciniš
kai šaipėsi iš nuliūdusių ir 
susirūpinusių kunigo likimu 
tikinčiųjų, visai nesidomėda
mi teismu Į teismą buvo 
iškviesti apie 17 vaikų, tarp 7-
iO m. amžiaus ir jų tėvai, 
Rūdininkais. Vaikus dar prieš 
teismą gąsdino Dubingių 
aštuonmetės mokyklos direkt-
rė, kartu su keliais čekistais. 
Jie prievartavo, net stumdė ir 

mušė vaikus, kad tie pasirašy
tų po jų suredaguotais kunigą 
kaltinančiais pareiškimais, 
esą „kunigas bažnyčios salėje 
mokė vaikus religijos". Iš 17 
pasirašė tik 4, bet ir šie 4 per 
teismą pasakė, kad pasirašė 
verčiami ir išsigandę, nežino
dami net pareiškimo turinio. 
Visus liudininkus, jų tarpe ir 
vaikus, iki parodymų teisme, 
laikė po vieną atskirai. 
Pareigūnai visaip gąsdino ir 
grasino vaikams ir tėvams, 
reikalaudami teisme liudyti, 
jog kunigas vaikus mokino 
religijos. Teisme jie visi 
vieningai paliudijo, kad tėvai 
patys ar jų artimi giminės 
išmokė vaikus tikėjimo tiesų, o 
kunigas tik patikrino jų ži
nias. Todėl prašė juos, — tėvus, 
o ne kunigą, sodinti į kalė 
jimą. Tik į jų žodžius niekas 
nekreipė dėmesio. Teisėjas, 
iškviestiems po vieną vaikams 
— liudininkams, taip kalbėjo: 
„Gerai, kad mokėtės religijos. 
Reikia mokytis. Ir aš mokiau
si. Juk kunigas jus mokino? 
Vaikai buvo labai išgąsdinti, 
daugelis jų verkė, bet visi 
atsakydavo, kad ne kunigas 
juos mokė, o mama, tėtis ar 
senelė. Po teismo 4 vaikai 
sunkiai susirgo: pakilo aukšta 
temperatūra, verkė, blaškėsi ir 
šaukė, kad bijo milicininkų. 
Po pirmos teismo dienos kun. 
A. Šeškevičius vakare aukojo 
šv. Mišių auką, dalyvaujant 
verkiantiems parapijiečiams. 
Pamokslo metu jis prašė visus 
tikinčiuosius tik meile ir 
malda atsakyti už neapy
kantą ir skr iaudas — 
Nukryžiuotojo Jėzaus Kris
taus pavyzdžiu. Vaikučiai 
suklupę po kryžiumi dėkojo, 
kad Gerasis Dievas jiem padė
jo neišsigąsti pareigūnų 
grasinimų ir teisme pasakyti 
visą tiesą. 

(Bus daugiau) 

Kardinolas Glemp 
aplankytų Lietuvę 

Roma. — Lenkijos katalikų 
Bažnyčios primas kardinolas 
Josef Glemp vėl atvyko į 
Romą pasitarti su popiežium 
Jonu Paulium II. Romoje 
korespondentai jį paklausė ar 
jis tikrai yra pakviestas į 
Sovietų Sąjungą aplankyti 
Rusijos ortodoksų Bažnyčios 
patriarchą Pimeną. Kardino
las atsakė, kad jis mielai 
važiuotų į Maskvą, tačiau pa
kvietimo jis dar negavęs. 

Vatikano šaltiniai pareiškė, 
kad kardinolas Glemp prašy
tų Maskvos leidimo aplankyti 
katalikiškąją Lietuvą, jei jis 
būtų pakviestas vykti į Sovie
tų Sąjungą. 

Prezidento kalba 
Washingtonas. — Prezi

dento Reagano kalba pirma
dienį, 10 vai. ryto liet: Ameri-
k o s - S o v i e t ų S ą j u n g o s 
santykius. Pats kalbos laikas 
rodc, kad ji ouvo skirta Eu
ropos audiencijai. Prezidentas 
«iuie detante, siūlė tęsti taikin
gą konkurenciją ir konstruk
tyvią kooperaciją. Jis pabrė
žė, kad reikia tęsti derybas ir 
bandyti mažinti nesusiprati
mus. Jeigu Sovietų Sąjunga 
nori taikos, tai taika ir bus, — 
pasakė Reaganas. 

Europos spauda ir vyriausy
bių pareiškimai pripažįsta, 
kad prezidento Reagano tonas 
p< -įkeitė, kalba buvo taikin
ga ir nuosaiki. Švedijoje prasi-

Maskva sušaudė 
dar du kyšininkus 

Libane kasdien matomas vaizdas. Nežinomos 
milicijos kariai ruošiasi Šaudyti i savo priešus. 
Pirmadienį druzų artilerija apšaudė Beiruto 

miesto krikščionių rajonus, užmušė 15 civilių, 40 
sužeidė. 

Vėtros palietė 
Klaipėdos uostą 

Londonas. — Stiprūs vėjai Sausio 2 d. vėtra dar 
šiaurinėje Europoje palietė sustinrėjo. Pavojus grėsė 
Skandinaviją, Britanijos Klaipėdos žvejybinio laivo „J. 

dėjo Helsinkio pakto valsty
bių suvažiavimas. Šiandien 
susitiks sekr. Shultzas ir sovie
tų Gromyko. Vakarų Europos 
spauda ragina sovietų valdžią 
pasinaudoti šia proga pagerin
ti santykius. 

Pirmieji sovietų komentarai 
vadina Reagano kalbą propa
ganda, rinkimine agitacija 
Amerika toliau siekianti 
pralenkti Sovietų Sąjungą 
ginklų lenktynėse, toliau 
siekia dominuoti pasaulį, rašo 
Tass agentūra. 

Draudžia protestus 
Praga. — Cekoslovakų mi

licija, tuo tarpu, šiomis dieno
mis Prahoje sulaikė apie 
dvidešimt cekoslovakų žmo
gaus teisių gynėjų ir juos įspė
jo, kad jeigu viešai protestuos 
prieš naujų sov ie t in ių 
branduolinių raketų disloka
vimą Čekoslovakijoje, jie galės 
būti suimti ir nuteisti ligi 
dešimties metų kalėjimo 
bausme. Daugumas sulaikytų 
asmenų, kurie po šio įspė
jimo buvo pa l e i s t i , yra 
žmogaus teisių gynybos sąjū
džio „Charta-77" nariai. 
Turimomis žiniomis, sulaiky
tųjų tarpe buvo žinomas 
dramaturgas Vaclav Havel ir 
buvęs užsienio reikalų minis-
teris Hajek. 

s a l a s , Daniją. Norvegų 
helikopteris išgelbėjo aštuonis 
žmones iš naftos gręžimo 
platformos Šiaurės jūroje. 
Platformą daužė 50 pėdų 
bangos, vėjai siekė 115 mylių 
per valandą. Švedijoje trys 
branduolinės elektros jėgai
nės sustabdė darbą, nes vėjai 
sužalojo elektros linijas. Britų 
salose kelių avarijose žuvo 8 
žmonės. 

Pirmąją sausio -avaitę vet^e 
nusiautė B3i>ij08 pajūri 
Naujųjų uieių išvakarėm 
vėtros pasiekė Klaipėdos 
uostą. Bangos liejosi per a. 
sauginius molus. Uostas buvo 
uždarytas. Kaip „Tiesoje" rašo 
Klaipėdos korespondentas G. 
Pilaitis, uraganiniai gūsiai 
nuplėšė nuo inkaro prancūzu 
motorlaivį „Penmena", grail- ų 
„Eira". Prieplaukose trūkinė
jo švartuočių lynai, bangos ir 
povandeninės srovės kėsino 
į didžiakrūvius laivus. 

Uosto locmanai išvedė į 
atvirus vandenis tris tanklai
vius. Neramiai naujametinę 
naktį praleido uoste Šiaurės 
jūrų laivininkystės motorlai
vio „A. Mirošnikovas" įgula. 
Vėtra, nutraukusi inkarą, 
bloškė laivą į betoninę kranti
nę. Laivas neišvengė susidū
rimo su keliais prieplaukoje 
stovėjusiais laivais. 

Ciklonas pristabdė darbą 
žuklavietėse, pastojo kelią 
prekybos laivams. Kai kurie 
pakeitė kursą, slėpėsi sauges
niuose užutekiuose. Prie 
Skageno iškyšulio ramesnio 
oro laukė „Justo Paleckio" 
įgula. 

Lapuškinas" įgulai. Nutaikė 
palankią progą žvejai pro 
uosto vartus laivą iš vairavo į 
1 urą, tačiau. nVplankus 4 
m y l i a s , s u g e d o v a i r o 
mechanizmas. Nevaldomą 
laivą bangos ėmė nešti ; 
krantą. Kapitono V. Skcrraa-
kovo vadovaujama įgula laiku 
pašalino gedimą. Traleris 
tęsia savo kelionę į žūklavie-
tes Ramiajame vandenyne. 

Audra Klaipėdos uostui 
padarė r^raaž; nucato^ų. 
Prieplaukoje su< -ojo kraną. 
r.,eiš'crauta desiiiicys tūksiai> 
iių anų svarbių '< r«jvinių 

— Tailandija atmetė šiauri
nės Korėjos siūlymą užmegzti 
pilnus diplomatinius santy
kius. Palaikomi tik kultū
riniai ir prekybos ryšiai 

Islamo šalių 
suvažiavimas 

Casablanca. — Maroke 
vyksta islamo valstybių galvų 
suvažiavimas, tačiau jį boiko
tuoja visa eilė musulmonų 
vadų. Neatvyko Sirijos, Irako, 
Libano prezidentai, nėra Libi
jos diktatoriaus ir Jordano 
karaliaus. Iranas neatsiuntė 
net žemesnių pareigūnų. 
Konferencijos dalyvių kalbose 
užsiminta, kad islamo šalys 
turėtų priimti atgal Egiptą, 
kuris buvo išmestas iš islamo 
valstybių organizacijos ai 
taikos sutartį su Izraeliu. 

Kinijos premjeras 
išvyko į Kanadą 
New Yorkas. — Kinijos 

premjeras Zhao biige savo 10 
dienų vizitą Amerikoje ir išvy
ko į Kanadą. New Yorke jis 
susitiko su buvusiu prezi
dentu Wixonu, kuris pirmas 
pradėjo ieškoti geresnių ryšhi 
^u komunistine Kinija. 
Premjeras padarė stebėtojams 
Amerikoje gerą i spūdį. Jį gan 
šiltai sutiko ir kinų kolonijos 
Amerikos miestuose, nors 
pasitaikė ir piktų demonstra
cijų. 

Čilės teroristai 
Vatikano globoje 

Santiago. — Grupė Čilės 
teroristų iš kairiojo Revoliu
cijos Judėjimo, kuris kaltina
mas Santiago gubernatoriaus 
gen. Carol Urzua nužudymu, 
pabėgo nuo policijos ir įsibn> 
vė į Vatikano diplomatinę 
atstovybę. Du vyrai ir dvi 
moterys papras politinės 
globos. Perlipę aukštą amba
sados tvorą, Čilės valdžios 
priešininkai atidavė sargy
biniams savo ginklus, jų tarpe 
vieną rankinę granatą. 

— AP agentūra paskelbė, 
jog vyriausybės raporto žinio
mis, iš Knoxville. Tenn. atomi
nių ginklų įmones nuo 1979 iki 
1982 m. dingo apie 178 svarai 
sodrinto urano. Nuo 1947 m. to 
urano dingo 1,7'X' svarų. Tos 
medžiagos užtektų pagaminti 
85 atomines bombas. Rapor
tas kaltina - s k a i t y b o s 
klaidas, paneigia, kad kas 
nors -irana o a " ^ . 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Libano majoro Haddado 
laidotuvėse dalyvavo Izraelio 
premjeras ir daug aukštų 
karininkų. Nebuvo Libano 
vyriausybės ar kariuomenės 
atstovų. Izraelis veda derybas 
su Libanu, kad Haddado 
vieton būtų paskirtas kitas 
karininkas ir perimtų Izraelio 
įsteigtos 1,000 libaniečių 
brigados vadovybę. 

— Indijos policija ir tarp
tautinė Interpol tiria Motinos 
! eresės iš Kalkutos skundą. Ji 
įtaria, kad daug jos šalpos 
organizacijai siunčiamų aukų 
": gsta paštininkų rankose. 
Hong Konge net įsisteigė 
panaši šalpos organizacija, 
kuri iškeičia Motinai Teresei, 
Bobelio Taikos premijos 
laureatei, siunčiamus iš viso 
pasaulio čekius. 

— Statistikos biuras paskel
bė, kad 1981 m. Amerikoje 
buvo 6 milijonai moterų, 
kurios uždirbo daugiau už 
savo vyrus. Amerikoje 1947 m. 
dirbdavo 20 nuoš. ištekėjusių 
moterų, o 1981 m. tokių buvo 
jau 51 nuoš. Didelė dauguma 
moterų tegauna 40 nuoš. savo 
vyrų uždarbio. 

— Gynybos sekr. Weinber-
geris pasakė, kad su Maskva 
palaikomi „karštosios linijos" 
ryšiai buvo sustiprinti. Krizės 
atveju valstybių galvos gali 
greit susirišti. Naujos maši
nos greit perduoda ir rašytus 
tekstus, dokumentus. Ryšiai 
sustiprinti siekiant sumažinti 
netikėto konflikto riziką. 

— Per praėjusius metus 
pasaulyje 147 sovietų diploma
tai buvo ištremti už šnipinė
jimą. Šiame skaičiuje nėra 
ištremtų dėl kitų priežasčių. 

— Georgetown universiteto 
tarptautinių studijų seminare 
Briusely Kissingeris pasiūlė, 
kad Amerika paskirtų Sovietų 
Sąjungai specialų pasiuntinį, 
kuriam būtų pavesta siekti 
geresnių santykių. 

— Graikijoje vyksta Balka
nų valstybių delegatų pasitari
mas dėl šio regiono paskelbi
mo laisva nuo atominių ginklų 
zona. Dalyvauja: Bulgarija, 
Jugoslavija, Rumunija ir 
Graikija. Buvo kviesta ir 
Trukija su Albanija, tačiau ši 
atsisakė dalyvauti, o Turkija 
prašė konferenciją atidėti. 

— Irakas paskelbė, jog 
laukiama naujo Irano puoli
mo, nes jau kuris laikas prie 
Irako sienos traukiami Irano 
kariuomenės daliniai. 

Maskva. — Sausio 13 Tass 
agentūra paskelbė, kad buvo 
sušaudyti du aukšti užsienio 
prekybos pareigūnai, kurie 
imdavo kyšius. Prezidento 
Andropovo paskelbta kova 
prieš korupciją jau atnešė 
nemažai aukų. Sušaudytas 
„Technopromexport" pirmi
n inkas Juris Smeliakov 
ir tos agentūros importo 
skyriaus direktorius V. Pav-
lov. Juos teisė sovietų aukš
čiausiasis teismns, o malonės 
prašymus atmetė aukščiau
siojo sovieto prezidiumas, 
kurio pirmininkas yra 
Andropovas. Jau pats žinios 
paskelbimas laikomas įspė
jimu kitiems kyšininkams, 
kad laikas baigti įsisenėjusius 
papročius. Pernai lapkričio 
mėnesį buvo sušaudytas 
Maskvos didžiausios ir ge
riausiai aprūpintos maisto 
parduotuvės „Gastronom Nr. 
1" direktorius Juris Sokolo-

Mokslininkai prieš 
atominius ginklus 
Dvylika tūkstančių fizikos 

mokslininkų, jų tarpe 33 Nobe
lio premijos laureatai iš 
daugiau negu keturiasdešim
ties Rytų ir Vakarų pasaulio 
kraštų, pasirašė pareiškimą 
Jungtinių Tautų organizacijai 
ir p a s a u l i o k r a š t ų 
vyriausybėm prieš naujų 
branduolinių ginklų dislokavi
mą, jų bandymus ir gamybą. 
Pareiškimą pasirašiusieji 
mokslininkai iš Jungtiniu 
Amerikos Valstybių, Sovietų 
Sąjungos, Japonijos, Australi
jos ir įvairių Vakarų Europos 
kraštų, pažymi, kac iš moL-io 
patirties jie geria, už kitus 
gali numatyti, kcv;as baisias 
pasekmes sukeltų žmonij 
b r a n d u o l i n i s k a r a s . 
Mokslininkai atkreipia dėme
sį, kad pasaulyje dabar 
sukaupti branduoliniai ginklai 
— apie 50 tūkstančių 
branduolinių užtaisų, — yra 
milijoną kartų galingesni už 
Hirosimoje prieš 38 metus 
susprogdintą atominę bombą, 
nuo kurios žuvo 70 tūkstančių 
žmonių. Pareiškimo autoriai 
ragina pasaulio valstybes 
nedelsiant sustabdyti naujų 
branduolinių ginklų gamybą, 
jų kaupimą ir dislokavimą. 

Prancūzų ginklai 
Saudi Arabijai 

Paryžius. — Prancūzijos 
s p a u d a p a s k e l b ė , kad 
vyriausybė pasirašė sutartį su 
Saudi Arabija, kuri pirks 
Prancūzijos priešlėktuvinės 
gynybos sistemą: radaro sto
čių tinklą ir zenitines raketas. 
Prancūzija uždirbs iš šios 
sutarties tarp 3.5 ir 4.7 bil. dol. 
S u t a r t i e s s m u l k m e n o s 
neskelbiamos, šią sutartį 
smerkia Izraelio spauda. 

— E k v a d o r o ir Peru 
pasienyje įvyko susišaudy
mas, žuvo Ekvadoro kareivis. 

— Popiežius Jonas Paulius 
II aplankė Romoje Opus Dei 
įsteigtą švietimo ir sporto 
centrą, kuris padeda šv. Jono 
Krikštytojo parapijai pasto
raciniame darbe jaunimo 
tarpe. 

— I z r a e l i o v a l d ž i o s 
tarnautojai sekmadienį dvi 
vai. streikavo reikalaudami 
didesnių atlyginimų, nes 
infliacija „suėdė" visus buvu
sius pakėlimus. 

vas, kuris valdžios elitą 
aprūpindavo delikatesais ir 
deficitinėmis prekėmis. Viena 
Sokolovo nuolatinių pirkėjų 
buvusi Galina Churbanova, 
Brežnevo duktė. 

Paskelbęs darbo drausmės 
reikalavimus, Andropovas 
pernai pašalino iš pareigų 
Semijoną Skačkovą, valsty
binio komiteto užsienio preky
bos reikalams pirmininką. Jis 
buvo ir partijos centro komi
teto narys. Komitetą išvalyti 
buvo pavesta artimam 
Andropovo bendradarbiui, 
buvusiam komunistų partijos 
CK sekretoriui Jakovui 
Rijabovui, valstybinio plano 
— Gosplan — pirmajam 
vicepirmininkui. Daug žemes
nių pareigūnų neteko darbo, 
buvo i š s i ų s t i žemoms 
pareigoms į provincijas. 

Sovietų Sąjungoje nelengva 
kovoti su korupcija, nes 
daugybė partijos vadų gyve
na „na lievo" (kairėje pusėje). 
Piliečiai dėl įvairių sistemos 
neigiamybių turi naudoti 
„blatą". Iš algos pragyventi 
gali tik labai darbštūs trakto-
r in inkai , s o c i a l i s t i n i o 
lenktyniavimo čempionai 
angliakasiai, aukšti karinin
kai, partijos ir milicijos vadai. 
Kiti turi „suktis" kaip įmany
dami. Gydytojai ieško 
pacientų po darbo valandų, 
priima „dovanas" iš turtin
gųjų už jų šeimos narių 
„rūpestingą" gydymą. Moky
tojai duoda popietines pamo
kas negabiems partiečių 
vaikams. Darbininkai iš fabri
kų neša įvairių mašinų dalis, 
jas parduoda juodojoje rinko
je. 

Kaip „Gyvulių ūkyje" 
Lrvelio rašyta, kai kurios 
socialistinės kiaulės yra lyges
nės už kitas, nors visi gyvu
liai lygūs. Sovietinėj sistemoj 
„lygiausi" yra populiarūs 
rašytojai. Toks šolochovas, 
kurio „Ramusis Donas" buvo 
išverstas į 53 kalbas ar vaikų 
knygų autorius Sergėjus 
Michalkovas yra legalūs 
milijonieriai, kurių pajamos 
pralenkia garsiausių aktorių 
ar šokėjų pajamas . 
Žymiausias „na lievo" gyveni
mo pavyzdys buvo gruzinas 
Laziašvili8, kuris 1973 m. 
buvo nuteistas kalėti 15 metų 
už juodosios rinkos spekuliaci
jas, kuriose buvo įvelti ir aukš
ti partijos pareigūnai. 

Tuo pačiu metu, kai sovietai 
sušaudė du užsienio prekybos 
vadovus, Lenkijoje buvo 
teisiamas valstybinės televizi
jos direktorius Maciej Szcze-
panski. Jis už kyšius ir korup
ciją gavo 8 metus kalėjimo. 
Kaltinamasis prarado savo 
galią kartu su partijos vadu 
Giereku. Lenkų liaudis kalba, 
kad jis priklausė gaujai, kuri 
„pavogė Lenkiją". Televizijos 
tvarkytojas turėjo 16 kamba
rių rūmus, daug keliaudavo į 
užsienį. Savo reikalams jis 
turėjo du lėktuvus, du malūn
sparnius, liuksusinę jachtą ir 
7 automobilius. 

KALENDORIUS 
Sausio 18 d.: Leobardas, 

Priska, Darius, Ragnytė. 
Sausio 19 d.: Marijus, Mor

ta, Raivedis, Gedvile. 
Saulė teka 7:15, leidžiasi 

4:47. 
ORAS 

Debesuota, su pragiedru
liais, temperatūra dieną 15 1.. 
naktį 51. 

* 
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GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ-KŲ RAMOVĖ 

Redaguoja v.s. Irena Regienė, 2652 W 65th St., Chicago, IL 60629 

SESEI IRENAI IŠĖJUS 
Ne suvisam išėjo, 
tik suvisam negrįžo... 

(ii A. Mackaus poezijos) 

A. a. Irena Jurgilienė 

Š. m. sausio 2 d. kaip žaibas 
nutvieskė skaudi žinia: mirė 
Irena. Mirė jūrų skautininke 
Irena 2emaitytė-Jurgilienė... 
Išėjo Irena iš mūsų tarpo ty
liai, greitai, kukliai, širdžiai 
atsisakius gyventi. 

Ypač liūdna mums, buvu
sioms LJS Chicagos "Juod
krantės'' tunto vadovėms ir se
sėms, kurios arčiau pažinome 
Ireną, kurioms ji buvo draugė 
ir sesuo. Ilgus metus kartu dir
bome skautiškoje šeimoje ir vi
sad matėme Irenos šviesų 
šypsnį, kuriuo ji mus skaidri
no sunkesniuose momentuo
se. Niekad neatsisakanti nuo 
pareigų, ji savo pavyzdžiu už
degdavo kitas ir be žodžių pa
sakydavo, jog padėti jauni
mui yra mūsų tikslas. 

Išauginusi dvi dukras: Regi
ną ir Vidą jūrų skaučių greto
se, Irena neatsitraukė nuo 
skautavimo. Įsijungusi į jūrų 
skautininkių "Vėlungių" bū
relį, vėl aktyviai dalyvavo su
eigose ir vėlungių darbuose. 

Nesinori sakyti "Ilsėkis ra
mybėje, Irena", nes jai dar tik
rai nebuvo atėjęs laikas amži
nam poi ls iui . I lgai ją 
prisiminsime, kadangi ji ne 
suvisam išėjo, tik suvisam ne
grįžo... 

j . s. Dalia Bylaitienė 
* * * 

Liūdnai atsisveikinome su 
sese Irena koplyčioje, gražiai 
nulydėjome j mirusiųjų mies
tą, į Šv. Kazimiero lietuvių ka
pines. 

Koplyčioje „Vėlungių" vardu 
kalbėjo j . v. s. Aldona Gasne-
rienė: 

"... Begalinė upė Dievo laiko 

Be pradžios, be galo, 
be krantų... 

Jo ranka jos amžių srovę 
laiko, 

Ir Jo rankoj esam aš ir tu... 
(Bernardas Brazdžionis) 

Miela Irena, Tu, šaltos žie
mos audrai siaučiant, iškelia
vai nesugrįžtamai iš mūsų tar-
po, ne i v i e n a i mūsų 
nepasakiusi sudiev . 

Keista ir neįtikėtina. Rodos, 
matom Tave sueigoje, stovyk? 
loję, iškyloje... Matom tave su
kant rožių žiedelius "Vėlun
gių" darbo sueigoje. Matom 
tave linksmą, kuklią, parei
gingą, darbščią... 

Miegoki tyliai, Irute; mes 
ir Gimtoji Šalis Tavęs labai 
liūdėsime. Jus, brangias se
ses, Irenos dukras: Vidą ir Re
giną su šeimomis, brolį su 
žmona ir dukra, gimines bei 
artimuosius nuoširdžiai už
jaučia jūrų skautininkių "Vė
lungių" būrelis ir liūdi kartu, 
netekus taip brangaus as
mens". 

Prisijungus koplyčioje esan
čioms skautininkėms, visos 
sugiedojo "Sutelk mus, Vieš
patie, būrin". "Vėlungės" at
sisveikino Algimanto Mac
kaus žodžiais: 

Norėjau gyventi — o mirštu. 
Norėjau kalbėt — o tyla. 
Paukštis krisdamas sminga, 
Kaip strėlė ties mano sala. 
Į avilį nebelėk, 
medaus nebenešk, 
bitele pilkoji... 
Kas yra duota, kas yra 

išrinkta? 
Žemė duota, mirtis išrinkta. 
Korys išvalgytas, 
avilys išdraskytas, 
bitele pilkoji... 
Kas yra duota, kas yra 

išrinkta ? 
Nieko neduota, tik viskas 

išrinkta. 
Sudegink sparnus, 
geluonį įleisk, 
bitele pilkoji... 
Laikas paliks, bet laiko 

neliks. 
Ir mirtis nebus nugalėta... 
Valandėlę gyvenk, 
ir ramios tau mirties, 
bitele pilkoji... 
Galutinis skautiškasis "su

diev" buvo tartas visų skauti
ninkių rate, kartu su sesėmis 
Vida ir Regina, "Ateina nak
tis" daina. 

D. B. 
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Klaipėdos dienos sueigą Chicagoje baigiant. , 

KLAIPĖDOS DIENOS SUEIGA 
Tradicinė iškilminga jūros 

skaučių ir j . skautų Klaipėdos 
dienos sueiga Chicagoje įvyko 
sekmadienį, sausio 8 d. Ruošė 
ir dalyvavo "Nerijos" jūrų 
skaučių tunto sesės ir "Litua-
nicos" tunto jūrų broliai, jų tė
veliai ir svečiai. 

10 vai. r. visi organizuotai 
su vėliavomis dalyvavo šv. 
Mišiose Tėvų Jėzuitų koply
čioje, kurias aukojo tėvas Ani
cetas Tamošaitis. Nors šv. Mi
šios buvo laikomos kitų 
intencija, tėvas Tamošaitis sa
vo pamoksle prisiminė ir pa
maldose dalyvavusius jūros 
skautus, -tes ir jų dalyvavimo 
pamaldose priežastį — Klai
pėdos krašto išsivadavimo su
kaktį. Už tai jūrų skautija jam 
tikrai nuoširdžiai dėkinga. 

Po pamaldų sugrįžę Jauni
mo centran broliai ir sesės ri
kiavosi didžiosios salės prie
kyje j . budžių įruoštame laivo 
denyje. Denin buvo pakviesti 
ir sueigoje dalyvavę svečiai — 
LSS vadovybės nariai — LS 
Seserijos Vyriausios skauti-
ninkės pavaduotoja ps. Dalė 
Gotceitienė, Seserijos vadijos 
jūrų skaučių skyriaus vedėja j. 
s. Birutė Vindašienė, LS Vi
durio rajono vadeiva v. s. An
tanas Paužuolis, "Kernavės" 
tunto atstovė v. s. Eleonora 
Šalčiūnienė. 

Sueigos komendante j. ps. 
Dana Latvytė sklandžiai vedė 
sueigą. 

Po raportų svečiai buvo pa
kviesti vienetų inspekcijai ir 
pasveikinti skambiais šū
kiais. Ypač gražiai nuskambė
jo abiejų tuntų šūkiai. 

Denin buvo įneštos abiejų 
tuntų vėliavos, stieban pakilo 
vimpilas. Sugiedojus Lietuvos 
himną, prez. A. Smetonos jū
rų budžių įgulos vadas j. ps. 
Ramūnas Vidžiūnas trumpu 
žodžiu apibūdino šventę ir šios 
sueigos tikslą. Gintarė ir j. bu
dys perskaitė atitinkančius 
šventės nuotaikai eilėraščius. 
Visus sueigos dalyvius LS Bro
lijos Vyriausio skautininko ir 

Los AngHe* Palangos tunto vyr skautės savo 
darbo šiaudinukais papuolusios altorių 9v. Kazi
miero liet. parapijos bažnyčioje. Sėdi i* k Aud 

rone Ruženait*. Regina Stančikaitė ir Indr^ J,eA 
kyte. Stovi: Danutė Augutė, Danutė Krasauskaitė 

- draugininke, Regina Vilkaitė ir In«a Vizgirdaitė 
Nuotr. Laimos Balčienės 

savo vardu pasveikino Vidu
rio rajono vadeiva v. s. A, Pau
žuolis. 

Gintarei ' v. valt. Danutei 
Gauriliūtei perskaičius "Neri
jos" tunto įsakymus, to tunto 
tuntininkė j . ps. Rūta Kirku-
vienė gėlėmis apdovanojo pra
ėjusiais metais laivams vado
vavus ias ir iš pareigų 
pasitraukiančias vadoves, o 
taip pat ir naująsias laivų va
dės. 

Jūrų skautų vadovybės įsa
kymus perskaičius j . ps. dr. Al
giui Pauliui, prieš vėliavą įžo
džiui išsirikiavo šeši bebrai, 
du jūros jauniai ir du jūros 
skautai. Įžodį pravedė j . ps. dr. 
A. Paulius. Vadovams užrišus 
kaklaraiščius, tėveliai ar ma
mytės įžodį davusių kakla
raiščio kamputyje užrišo Tė
vynės ilgesio, o Rajono 
vadeiva — Gerojo darbelio 
mazgus. įžodį davusiems grįž
tant į vienetus j . budžiai su
dainavo "Lietuviais esame 
mes gimę", o broliai ir sesės 
įžodį davusius pasveikino šū
kiu. 

Šioje sueigoje bebrų įžodį da
vė: Kovas Lapšys, Darius 
Nausėdas, Rimas Putrius, My
kolas Sheehan, Andrius Jara
šius ir Vytas Ringus. Jūros 
jaunių įžodį ••» Jason Banys ir 
Karolis Žukauskas. Jūros 
skautų — Darius Dirmantas h* 
Vidas Paulius. 

Perskaičius Vyriausios 
skautininke* įsakymą, skauti
ninkių, -kų rate skautininkės 
įžodį davė Ą paskautininkės 
laipsnį pakeltosios gintarės v. 
v. Gražina Gražienė ir v. v. 
Dana Latvytė. Įžodį pravedė j . 
s. S. Kunstmanienė. Įžodį da
vusias pasveikino LS Seseri
jos vadijos j . skaučių skyriaus 
vedėja j. s. B. Vindašienė. 

Išnešus vėliavas ir denyje 
nuleidus vimpilą, sueiga buvo 
baigta bendrame rate supinto
mis rankomis giedant "Lietu
va brangi" ir „Ateina naktis". 

PAUKŠTYČIŲ ŠVENTĖ 
"Aušros Vartų" tunto 

paukštyčių šventė įvyks šeš
tadienį, sausio 28 d., 1:30 vai. 
p. p., Lemonte "Maironio" li
tuanistinės mokyklos patalpo
se. Bus paukštyčių įžodžiai, 
programėlė, pabendravimas ir 
kavutė tėveliams. Visi tėveliai 
ir paukštyčių draugai yra 
kviečiami šioje sueigoje daly
vauti ir padrąsinti mūsų 
paukštytes dar geresnei veik
lai. 
LOS ANGELES SKAUČIŲ 

GERASIS DARBELIS 
Los Angeles "Palangos" 

tunto vyresnės skautės sukūrė 
gražius kalėdinius šiaudinu
kus ir jais Kalėdų šventėms 
papuošė eglutes ant altoriaus 
Sv. Kazimiero lietuvių para
pijos bažnyčioje. Tai gražus 
visuomeninio gerojo darbelio 
pavyzdys, kuris turėtų ir kitų 
vietovių seses paskatinti pa
našiai veiklai. Šios eglutės 
gražiai papuošė altorių, o 
skautiškas gerasis darbelis 
pelnė gerą atestaciją skautų 
organizacijai. 

Nuotr. V. Tamulaičio 

KARNAVALAS 
KILNIAM TIKSLUI 

Chicagos Jaunimo centre 
ruošiamas tradicinis Mardi 
Gras Užgavėnių karnavalas 
bus kovo 18 d. Šiemetinis skir
sis nuo kitų anksčiau vyku
sių. Jį ruoš tik skautiški vie
netai — "Lituanicos" , 
"Nerijos" ir "Aušros Vartų" 
tuntai, Korp! ''Vytis", AS 
Draugovė, AS filisteriai ir Chi
cagos skautininkių draugovė. 
Visas pelnas gautas iš karna
valo bus skiriamas netoli Ra
ko stovyklavietės esančio eže
ro pakrantės sklypo pirkimui. 
Šis sklypas yra būtinai reika
lingas, nes nepaskubėjus, sa
vininkas sklypus parduos ki
tiems ir mes nebeteksime 
galimybės naudotis ežeru. To
dėl visi sukruskime padaryti šį 
įvykį įdomiu ir stenkimės su
kviesti galimai daugiau sve
čių iš anksto išplatindami pa
kvietimus į šį įvykį. 

SLIDINĖJIMO IŠKYLA 
"Lituanicos" tunto T. Dau

kanto skautų vyčių būrelis or
ganizuoja vienos dienos slidi
nėjimo iškylą į Cascade 
Mountain, Wisconsine. Iškyla 
bus sausio 29 d., (sekmadienį). 
Iš Chicagos nuo Jaunimo 
centro autobusas išvyks 5:30 
vai. ryte; po iškylos iš Wiscon-
8ino autobusas išvyks 6:30 
vai vakare, o prie Jaunimo 
centro grįš 10 vai. v. Autobu
so kaina 17 dol. Lifto kaina 12 
dol. (į tai įskaitoma ir norin
tiems slidinėjimo pamoka). 
Neturintieji pašliūžų vietoje 
galės jas išsinuomoti. Nuo
mos kaina 18 dol. ar mažiau. 
Iškyloje dalyvauti kviečiami 
visi Chicagos skautai ir skau
tės, jų draugai, ateitininkai,-
kės ir tėveliai. Visi susidomėję 
išvyka prašomi registruotis 
pas Aldį Liubinską, tel. 735 -
5192. Registracija bus vykdo
ma ir Jaunimo centre sekma
dienį, sausio '22 d., nuo 10 iki 
12 vai. r. Registruojantis rei
kia užsimokėti autobuso mo
kestį (17 dol.), kuris nebus grą
žinamas. Yra užsakytas 
didelis ir patogus autobusas. 

Sus idarius didesniam 
norinčių vykti skaičiui, bus 
pasamdytas ir kitas autobu
sas. 

SKAUTIŠKI ĮVYKIAI 
Chicagoje 

Sausio 28 d. — "Aušros 
Vartų" tunto paukštyčių šven
tė Lemonte, Maironio lit. mo
kyklos patalpose. 

Sausio 29 d. — Chicagos 
skautininkų, -kių Ramovės su
eiga Jaunimo centre. 

Sausio 29 d. — Slidinėji
mo iškyla. Organizuoja "Li
tuanicos" tuntas. 

Vasario 12 d. — Visų Chi
cagos tuntų bendra Vasario 
16 d. minėjimo sueiga Jauni
mo centre. 

Vasario 18 d. — Mardi 
Gras — ruošia Chicagos skau
tiški vienetai. 

Kovo 4 d.—Chicagos skauti-
jos Kaziuko mugė. 

Kovo 25 d.—Skautorama vi
siems Chicagos jaunesniųjų 
skautų ir skaučių vienetams 
Jaunimo centre. 

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

8:30 - 4:00 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsniu 
nesaugo. Juos grąžina tik it anksto 
susitarus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų kainos 
prisiunčiamos gavus prašymą. 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 
5780 Archer Ave. 

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

DR. KENNETH J . YERKES 
DANTŲ GYDYTOJAS 
Pensininkams nuolaida 

2436 W. Lithuanian Plaza Court 
Chicago, Illinois 60629 

Tel. 925-8288 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. Peter T. Brazio ofisą perem* 
DR. VIJAY BAJAJ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybe vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

Tel. HE 4-5849 
Vai: pirm ir penkt. 12—5; antr. ir ketv 
12—6:50; sešt. tik susitarus. 

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

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

DR. EDMUNDAS VlZlNAS 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviška; 
6165 S. Archer Ave. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

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

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st Street 

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

DR. JONAS MA2EIKA 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

• Valandos pagal susitarimą. 

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

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

o—8 antr 12—O; penkt 10 — 12. 1—6 

0h 735-4477: Su. 24C-0M7. arba 246-6511 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Vai. pagal susitarimą. 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS — 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie. Chicago. III. 
Tel. 925-2670 

118S Dundee Ave., Elgin, 111. 60120 
Tel. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVICIUS 

J O K S A 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. PO 7-6000, Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. REliance 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTU* 

Lietuvis gydytoias 
3925 VVest 59th Street 

Vai pirm . antr . ketv. ir p-.-nkt 
nuo 12-4 vai popiet ir t>-8 < ai vak 

Treč ir še$t. uždarvti 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą — Pirm., 
antr., trec\. ketv ir Sestad 

Tel . 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Chicago Eye Institute 
4200 N. Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
'Kalba lietuviukai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

Vai pagal susitarimą Uždaryta trec\ 

Dr. Juozo Meškausko ofisą pereme 

T. RAMA, M.D. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Vai.: pirm., antr, ketv ir penkt. 
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Lietuvio straipsnis 

JAPONŲ ŽURNALE 

m 

Pirmą kartą teko matyti 
japoniškais' "heroglifais" iš
spausdintą lietuvio straipsni 
japonų žurnale. Japoniško to 
žurnalo vardo mums neįmano
ma išskaityti, bet antra ant
raštė angl i ška: -\Vorld 
Review", 1983 m. 12 nr. Pasi
rodo, kad tai mūsų talentingo 
prof. dr. V. S. Vardžio straips
nis "Lenkijos įvykių aidai 
Pabaltijy". Straipsnis buvo iš
spausdintas angliškame žur
nale „Problems of Com-
munism". Japonai išsivertė ir 
išspausdino savo leidinyje. 

Prof. Vardys rūpestingai ke
lia Lietuvos reikalus didžiojo
je spaudoje. Jis yra politinių 
mokslų departamento vado
vas ir profesorius Oklahomos 
universitete, esančiame Nor-
man mieste, Oklahomoje. Be 
straipsnių moksliniuose žur
naluose, jis kelia Lietuvos rei
kalus savo knygose, kaip "The 
Baltic States in Peace and 
War", "The Catholic Church, 
Dissent and Nationality in So-
viet Lithuania" ir kt. 

• 

. 

• 

-

: 

* 

Ne jis vienas tuo labai svar
biu keliu eina. Amerikos spau
doje rašo dr. R. Šilbajoris, dr. 
T. Remeiki8, plačiai infor
macijų teikia kun. K. Fugevi-
Čiu8 su savo įstaiga, pasireiš
kia ir eilė kitų. Tuo galime 
labai džiaugtis ir prašyti, kad 
visi, kurie tik gali, straips
niais, laiškais, eitų j kitatau
čių spaudą, garsindami Lietu
vos kančias, skelbdami apie 
Lietuvos žmonių laisvės ilgesį 
ir teisę į nepriklausomybę. 

Prof. Vardys, be žinomų ter
minų kaip "geležinė uždan
ga", „bambukų uždanga", da
bartinę Lietuvos — Lenkijos 
sieną apibūdina kaip "krūmų 
uždanga". Gana taiklus ter
minas. Jis tvirtina, kad Len
kijos įvykiai Pabaltijo valsty
bėse su dėmesiu buvo sekami 
per radiją, ypač Amerikos Bal
są, net ir per televiziją, kuri 
dalyje Lietuvos yra pagauna
ma iš Lenkijos. Net 35 lietu
vių ir vienas latvių aktyvistas 
drauge pasiuntė lenkų Solida
rumo vadui Vvalesai sveikini
mus. Vakarų korespondentai 
patvirtino, kad lietuviai buvo 
sužavėti lenkų "heretišku 
posūkiu". Taline net keletas 
tūkstančių jaunuolių demons
travo, nusiskųsdami menku 
maistu, blogu Šildymu mokyk
lose. Lietu vos pogrindžio spau
doje rado atgarsį Lenkijos įvy
kiai. Tačiau lietuviai, nors 
simpatizavę lenkų darbinin
kijos sąjūdžiui, patys nesiryžo 
rizikuoti, nepramatydami lai
mėjimų. Prof. Vardiio straips
nis amerikiečių žurnale ilius
truotas įkalintojo kun. A. 
Svarinsko paveikslu. 

Visų minėtųjų mūsiškių pra
siveržimai amerikiečių spau
doje, taip pat Lietuvos lais
vinimo veiksnių bei kitų 
klabenimai atneša vaisių. 
Neseniai Europos saugumo ir 
k o o p e r a v i m o kornisija 
V/ashingtone išleido tarptau
tinės Madrido konferencijos 
apžvalgą, pavadintą "The 
Madrid CSCE Review Meet-
ing". Be kitų dalykų, čia 
paduodamas sąrašas asmenų, 
dėl kurių laisvės JAV delega
cija tuose 35 tautų posėdžiuo
se prikišo Maskvai žmogaus 
teisių laužymą, kalinimą. 
Tarp amerikiečių uoliai gina
mų randame ir prievarta psi
chiatrinėje ligoninėje uždary
tą Arvydą Cechanavičių, 
Lietuvos žydą, Helsinkio gru
pės narį Eitan Finkel šteiną, 
kalinamą kitą tos grupes narį 
Balį Gajauską, trečią to pat 
sąjūdžio narį Mečislovą Jure
vičių, katalikų veikėją Vladą 
Lapienį, Helsinkio grupės narį 

IR IŠVEDĖ IS NAMŲ NELAISVĖS... 
Viktorą Petkų, katalikų veikė
ją Petrą Plumpą, ištremtą lie
tuvį aktyvistą Julių Sasnaus
ką, JAV pilietį ir Helsinkio 
grupės narį Vytautą Skuodį, 
Helsinkio grupės narį dr. Al
girdą Statkevičių, laikomą psi
chiatrinėje ligoninėje, taip pat 
kalinamą aktyvistą Antaną 
Terlecką, Helsinkio susitari
mų vykdymą sekusį Vytautą 
Vaičiūną. Čia suminėtų asme
nų apibūdinimai pakartojami 
iš ano Washingtono leidinio. 
Jų vardų suminėjimas rodo, 
kad visų mūsų bruzdėjimas 
nėra be pasekmių. 

Mūsiškių pastangos paste
bimos ir kitų tautybių spaudo
je JAV-se. Šių metų sausio 1 
dienos numery ukrainiečių 
laikraštis "The Ukrainian 
Weekly" beveik visą puslapį 
skiria lietuviams. Duodamas 
ilgas straipsnis su nuotrauka 
apie neseniai mirusią Oną 
Lukauskaitę-Poškienę, uolią 
narę lietuvių grupės, kuri ėmė
si stebėti Helsinkio susitari
mų vykdymą. Taip pat deda
ma ilgoka žinia apie naujai 
nuteistąjį kun. Sigitą Tamke-
vičių. 

Be veržimosi į amerikiečių 
spaudą su lietuviškaisiais 
klausimais, mes taip pat tu
rime palaikyti ryšius su įvai
rių tautybių spauda JAV-se ir 
pasikeisti žiniomis apie prie
spaudą Maskvos okupacijoje. 
Prisiminkime mums draugiš
kus ukrainiečius. Jų spauda 
skelbia apie septynias mote
ris, kalinamas Mordovijos ver
gų darbų stovykose nr. 3-4. 
Jos pereitų metų pabaigoje pa
skelbė bado streiką, reikšda
mos solidarumą su viso pa-

, šaulio kovotojais dėl žmogaus 
treisių, pasiuntė raštą visoms 
35 šalims, pasirašiusioms Hel
sinkio susitarimą, pabrėžda-
mo8, kad Sovietų Sąjungoje pi
liečiams atimtos pagrindinės 
teisės: kalbos, susirinkimų, 
spaudos, keliavimo laisvės. 
Jos yra pasiruošusios do
kumentais tą įrodyti tarptau
tiniame forume. Atsišaukimą 
pasirašė Raiša Rudenko, uk
rainiečių Helsinko grupės stei
gėjo Mykolos Rudenko žmo
na. Jis įkalintas penkeriems 
metams vergų darbų stovyk
loje Pasirašė Natalija Lazarje-
va, 36 m., buvusi Leningrado 
teatro direktorė, areštuota 
1982 m. už dalyvavimą pa
skelbiant neoficialią moterų 
antologiją. Toje septynių gru
pėje yra ir Tatjana Velikano-
va, 51 m., matematikė, už žmo
gaus teisių gynimą 1979 m. 
nuteista ketveriems metams į 
vergų darbo lagerį bei dar 5 m. 
tremčiai. Iryna Ratušynska, 
poetė, nuteista 12 m. kalėti. 
Tatjana Osipova 1980 m. nu
teista 5 m lagerio ir 5 m. trem
čiai už dalyvavimą Helsinkio 
grupėje. Ji yra žmona kalina
mo Ivano Kovalevo, Helsinkio 
grupės nario. Tarp tų septy
nių moterų yra taipgi Galina 
Barats, pentakostalų aktyvis
tė iš Ukrainos, nuteista 6 m. į 
vergų darbų stovyklą. Jos vy
ras nuteistas penkeriems me
tams. Tarp tos bado streiku 
protestuojančios kalinamų 
moterų grupes ukrainiečiai 
skelbia ir lietuvę Jadvygą Bie
liauskienę, apie kurią iš "Lie
tuvos Kat. Bažnyčios Kroni
kos" 56 nr. žinome, kad ji buvo 
laikyta Vilniaus saugumo izo
liatoriuje, kaltinama organi
zavusi jaunimo religinį būrelį, 
rinkusi parašus po tikinčiųjų 
skundu prokurorui dėl vaikų 
terorizavimo tardant 

Užbaikime mintimi, kad vi
si, kas tik gali, skelbkime kitų 
tautų spaudoje. Skelbkime fak
tus apie okupantų daromas 
skriaudas, keiskimės su kito
mis tautomis informacijomis. 
Toks šauksmas turi savo 
*"** Juoz. Pr. 

Katalikų vyskupas išgelbėjo 
daugiau kaip 1000 Miskito indėnų 

ŽEMĖS DREBĖJIMAI 
PEREITAIS METAIS 

Komunistinė vergija dangs
tosi laisvės, abiejų lyčių lygy
bės, visuotinio neapmokamo 
išmokslinimo (tik komunis
tams!), visų turtų visiems gy
ventojams lygiu padalinimu ir 
kitais toms vietos sąlygoms 
pritaikomais Šukiais. Alka
niems, visų kraštų nuskurdin
tiems, ypač Vidurio Amerikos 
gyventojams, šimtmečiais ne
žinojusiems eilinių žmogiškų 
laisvių ir sotaus gyvenimo, to-. 
kie klaidingi Šukiai vietos ' 
žmonių tarpe rasdavo visuoti
ni pritarimą. 

Nicaraguos pamoka 
Per tris dešimtmečius dikta

toriaus Somozos šeima ir jų ar
timieji priversdavo liaudį 
klausyti jo satrapų ir vykdyti 
visus jų norus. Gyventojų nea
pykanta Somozos režimui pa
galiau išsivystė į ginkluotą su
kilimą, remiamą Kubos — 
Sovietų S-gos ginklų ir ins
truktorių. Kai JAV preziden
tas Jimmy Carteris atvirai pri
tarė sukilėliams, Somozos 
šeima ir jų talkininkai 1979 m. 
pavasarį turėjo palikti šį gra
žų kraštą. 

Ir vos spėjo Somoza su savo 
šalininkais išvykti iš beviltiš
kai ginamų pozicijų, kai į Ni-
caraguą suplūdo kubiečiai, jų į 
vadovai — sovietai, lydimi ry
tinės Vokietijos saugumo spe
cialistų ir rafinuoto terorizmo 
instruktorių iš Bulgarijos ir 
PLO organizacijų. 

Nicaraguos gyvenimas, bu
vęs ne per daug prašmatnus 
Somozos valdymo dienomis, 
visiškai pasikeitė: pradėjo 
trukti būtiniausių gyvenimo 
reikmenų ir maisto produktų. 
Buvo įvestas maisto normavi
mas. Atsirado kortelės, na, ir 
varžymus sekanti spekuliaci
ja. Tai visokių trūkumų paly
dovė! 

Prievarta iškraustė 
Tačiau naujieji šeimininkai 

— sandinistai nepasitenkino 
vien didesnių gyvenviečių "va
lymu nuo nepatikimo elemen
to". Jiems labai krito į akis 
miskito indėnų gentis, gyve
nusi išilgai rytinį Atlanto pa
kraštį. Kaip dabar šiame "hu
maniškame" XX a. priimta ir 
įprasta (Past.: šių gyventojų 
perkeldinėjimų pasimokyta iš 
nacių ir bolševikų — aut.\ bu
vo nutarta iškraustyti tose vie
tose šimtmečius gyvenusius 
indėnus į krašto gilumą. Iš-
kraustymo motyvai labai jau 
humaniški: iškraustomiems 
žmonėms bus stengiamasi su
daryti daug geresnes už turė-

gyvenimo sąlygas jų 

BR. AUŠROTAS 

dabartinėse šiaudinėse pasto
gėse. Faktinoji iškraustymo 
priežastis: nepasitikėjimas sa
vais gyventojais galimo suki
limo atveju. 

Varžoma religija 
Kaip rašoma dienraštyje 

"Miami Herald" XII. 25 laido
je, amerikietis vyskupas Sal-
vador Schaefer, padėjęs dau
giau kaip tūkstančiui miskito 
indėnų per Nicaraguos džiung
lėse pabėgti iš komunistų val
domo krašto į Hondūro terito-
riją. Vyskupas kaltino 
Nicaraguos sandinistus, kad 
jie negerbia vietinių žmonių 
religinių įsitikinimų". 

Šią išgelbėjimo akciją įvyk
dyti 65 metų vyskupas S. 
Schaefer, lyg tas bibliškas 
Mozė, išvedęs žydus iš Egipto, 
atvyko pas miskito indėnus iš 
savo gimtinės Cambellsport, 
Wisc., kur dar tebegyvena vys
kupo 89 metų motina. Su vys
kupu po pavykusio žygio iš 
Miami į namus taip pat kelia
vo korespondentas G. Stein. 
Jis ir aprašė šį žmonių gelbė
jimo atvejį minėtame dienraš-

je valandoje, mat, jie jau nete
ko savo ūkių 1983 m. pavasarį. 

Maistas normuojamas 
Po iškraustymo miskitai ne

galėjo grįžti į savo namus že
mės dirbti be vietinės policijos 
leidimo. Taip pat jiems daž
nai drausdavo ir melstis, aiš
kino žurnalistui vyskupas. Į 
naujai apgyvendintus kaimus 
miskitams buvo įvestas mais
to normavimas: be kortelių ne
buvo galima nusipirkti nei 
duonos, nei cukraus ir pasta
rojo tebuvo galima gauti tik po 
svarą visai šeimai vienos sa
vaitės laikotarpiui. 

Indėnai labai nekenčia įves
tųjų maisto kortelių ir visa ko 
normavimo. Ir kai jų laisvės 
kovotojai užima kokią nors 
vietovę, tai pirmiausia užima 
maisto sandėlius ir visus ras
tus išteklius išdalina vietos 
gyventojams. 

žyg i s į la isvę 
Vyriausybė buvusi įspėta, 

kad ji turinti gerbti žmonių re
liginius įsitikinimus, jų dvasi
nes vertybes, priešingu atve
ju, žmonės bus nepatenkinti. 
Valdžia didžiai klydo, mėgin-

tyje. Vysk. S. Schaefer korės-1 dama kontroliuoti žmonių re-
pondentui pabrėžė, kad "po 
revoliucijos sandinistai netu
rėjo pakankamai laiko pagal
voti apie žmonių religinį gy
venimą". 

J laisvę! 
Prieš pradėdami šį pabėgi

mą miskito indėnai iš Francia 
Šerpe kaimo pirmiausia išsi
kepė vadinamą "kelionės duo
ną". Visą mantą, kurią jie tu
rėjo, mažus vaikus imtinai, 
turėjo susikrauti ant savo nu
garų. Pajėgūs vyrai buvo gink
luoti mečetėmis, specialiais 
peiliais, keliui per džiungles 
prasiskinti. Moterys nešė puo
dus, kurių sunkesniuosius 
greit pakelėje išmėtė. 

Suprantama, kad apie šį žy
gį žinojo ir sandinistų vyriau
sybė ir stengėsi juos sustab
dyti, tačiau nors ir trukdomi, 
jie vis tiek žygiavo pirmyn, tu
rėdami laiko ir komuniją pri
imti. Pažadėtajai žemei pa
siekti jiems teko persikelti per 
Rio Coco upę. Kai sandinistų 
persekiotojai per daug priartė
davo prie bėglių vilkstinės, ta
da juos gindavo Nicaraguos 
sukilusių kovotojų ginklai, ly
dėję juos visame kelyje. 

Vyskupas S. Schaefer pasa
kojo, kad religinėmis apeigo
mis atlikti jis atvyko į Fran
cia Šerpe 1983. XII. 19 pas 
indėnus, juos dvasiškai su
stiprinti ir paguosti jų sunkio-

liginį gyvenimą, drausdama 
jiems lankyti bažnyčią, vers
dama juos dirbti, kad kuo dau
giau užderėtų bananų, aiški
no vyskupas. 

Indėnų sukilėlių grupė gruo
džio 19 d. apie vidurnaktį at
vyko į Francia Šerpe kaimą ir 
nuginklavo ten buvusius du 
policininkus. Vyskupui sukilė
liai pranešė, kad visas kai
mas išeina į Hondūro teritori
ją. Grupės vadą vyskupas 
pažinojo jau ištisą dešimtmetį 
ir jis kvietė vyskupą vykti kar
tu į Hondūrą. 

Visa operacija buvusi ligi 
smulkmenų suplanuota. Iš
vykta iš kaimo tuoj po vidur
nakčio. Ketvirtą valandą pa
sigirdo sprogdinamų tiltų 
dundėjimas, tiltų, kurie vedė 
per upę link Hondūro sienos. 
Apie 4:30 vai. buvo išsprog
dintas antras tiltas. Visiems 
buvo aišku, kad kelio atgal jau 
nebėra. Vyskupas ir jį lydėjęs 
kun. W. Schafer ir du miski
tai, bažnyčios patarnautojai, 
pasekė išvykusius miskitus. 
Vyskupui ir kun. Schafer bu
vo aišku, kad juodu, 37 metus 
aptarnavę šią indėnų gentį, 
niekada negalės sugrįžti į Ni-
caraguą prie dabartinio reži
mo. 

Su turimu jeep tipo automo
biliu jie pasivijo žygiuojančių į 
šiaurę koloną ir jeepą paliko 
pakelėje. Žmonių veidai nu-

Daugelis mano, kad 1983 
metai buvo padidėjusio žemės 
drebėjimo metai. Bet tai netie
sa, tvirtina Ukkel Karališkos 
observatorijos astronome 
Debeckerė. "Sis įsitikinimas 
yra klaidingas, kasmet obser
vatorija užregistruoja apie 
3599 žemės drebėjimus pasau
lyje, taip pat ir 1983 m., bet dėl 
įvykusio gana stipraus žemės 
drebėjimo Belgijoje prie Luik, 
jautrumas žemės drebėjimui 
pas gyventojus padidėjo". 

Astronome Debeckerė susu
muoja žemės drebėjimus Bel
gijoje 1983 m.: Luik mieste 
lapkričio 8 d. žemės drebėjimo 
smarkumas rodė 4,9 Richter 
skalės, Charleroi rugpjūčio 4 
d. — 3.2 R. sk. ir VTII - 9 d . -
3.0 R. sk., Maaseik mieste rug
sėjo 24 d. — R. s k 

Smarkiausias žemės drebė
jimas užregistruotas Ukkel ob
servatorijoje gegužės 26 die
ną. Jis įvyko Japonijos jūroje 
prie Honchu salos. Jo smar-

švito, kai vyskupas prisijungė 
prie bėglių grupės. Jiems išvy
kus, vyriausybės kontroliuoja
mas, radijo skelbė, kad "vys
kupas pagrobtas ir sukilėlių 
nužudytas!" . (Past.: taip pat ir 
vietinė prosandinistinė JAV 
žinių tarnyba daug kartų 
pakartojo, kad "sukilusieji in
dėnai nužudę vyskupą" —. 
aut.). 

Žygis buvęs sunkus, džiung
lių krūmai draskę drabužius ir 
kūną, bet trečioji žygio diena 
buvusi sunkiausia. Miskitai 
pakilę apie 12 vai. naktį ir žy
giavo, kol pasiekė Rio Coco 
upę, skiriančią Nicaraguą nuo 
Hondūro žemių. Per upę buvo 
keliamasi indėniškais "ca-
noe" tipo laiveliais. Ir nors 
vyskupas galvojo, kad derėtų 
pabučiuoti juos išgelbėjusią že
mę, bet jis bijojo..., jog atsi
klaupęs vargu begalės atsikel
ti. Taip didžiai jis buvo 
išvargęs, tiesiog išsisėmęs, po 
trijų dienų ir naktų, nepapras
tai varginančio žygio. Be to, ir 
amžius — atsiliepė į jo sveika
tą. 

Tai tokia čia amerikiečiui 
žurnalistui atpasakota odisė
ja žmonių, kurie laukė komu
nizmo lyg išganymo, o kai jį 
tik trupučiuką pažino, bėgo 
nuo jo, lyg nuo pikčiausio ma
ro. Ir dar gerai, kad buvo kur 
bėgti ir sienos dar aeužtvertos 
spygliuotomis vielomis ir pa
sienio bokštai dar neišstatyti, 
juose dar nėra automatiškai į 
bėglius šaudančių kulkosvai
džių... Taip pat sienų dar ne-
saugoja sargybiniai, lydimi 
vilkų veislės šunų. Todėl šian
dien Hondūrą dar tūkstantis 
ir kitas gali lengvai pasiekti. 

kūmas siekė 7.0 R. sk. ir jis pa
reikalavo daugiau kaip 100 au
kų. 

1983 metais žemės drebėji
mai prasidėjo sausio mėn. Por
tugalijoje ir Meksikoje, vasa
rio mėn. drebėjo žemė prie 
Sov. Sąjungos ir Kinijos sie
nos, Koloradoje ir Tokio mies
te. Kovo mėn. žemės drebėji
mai įvyko Japonijoje , 
Jugoslavijoje, Graikijoje ir Ira
ne. Balandžio mėn. nuo žemes 
drebėjimo žuvo šimtai žmonių 
Kolumbijoje ir dešimtys 
Sumatroje ir Kosta Rikoje. 
Taip pat Kalkutoje ir Peru bu
vo jaučiami žemės drebėjimo 
smūgiai. Gegužės mėn. su že
me buvo sulygintas Coaling 
miestelis Kalifornijoje. Jūros 
bangos užliejo Japonijos pa
kraščius prie Honchu salos. 
Birželio mėn. drebėjo žemė Ro
moje, Japonijoje, Taivane ir 
San Diego. Liepos mėn. — 
Aliaskoje ir Kosta Rikoje. Rug
pjūty drebėjo Hiroshimoj, To
kio ir Filipinuos, rugsėjo mėn. 
Italijoje, Neapolio apylinkėje 
buvo žemės drebėjimas prie 
Pozulio. Visas miestas buvo 
gyventojų apleistas. Dar iki 
šiol daugelis negrįžo. Spalio 
mėn. drebėjo Vakarų Turkijoj 
ir Limoj, Perų valstybėje. Tur
kijoje žuvo apie 1500 žmonių. 
Prie Erzerumo iš po griuvėsių 
po 7 dienų buvo atkastas dar 
gyvas vaikas. Lapkričio mėn. 
drebėjo žemė Vidurinėje Kini
joje ir prie Utrechto, Olandi
joje, taip pat Italijoje, kur dre
bėjimas siekė 5,2 Richterio 
skalę. Be to, dar ir Austra
lijoje prie Darvino, kur R. ska
lė rodė 7.0. Gruodis buvo pra
žūtingas Afrikos Gvinėjai. 
Ten buvo daugiau kaip 500 au
kų ir be žinios dingo 200 žmo» 
nių. Be to, buvo 450 sunkiai 
sužeistų. 

Tuo tarpu mokslininkai ban
do surasti galimą sąryšį že
mės drebėjimų su potvyniais 
bei atoslūgiais ir su mėnulio ir 
saulės įtaka. Los Angelėse įvy
ko pasaulinė konferencija apie 
žemės drebėjimus. Seismolo-
gai, geofizikai ir kiti tyrinėto
jai bandė surasti gresiančio 
žemės drebėjimo ženklus, kad 
galėtų įspėti nuo ateinančio 
pavojaus gyventojus, bet tie 
ženklai lieka dar nesurasti. 

- T. 

Kaip medžiagos, taip ir dva
sios pasaulyje niekas nežūva. 
Nežūva nė vienas mūsų žo
dis, nė vienas mūsų darbas. 
Kaip tat baisu! Baisu dėl to, 
kad tiek daug kalba tuščių, 
kvailų ir piktų žodžių, tiek 
daug daroma nedorų ir gėdin
gų darbų. 

M. Pečkauskaitė 

TEN GIMĖ, AUGO 
DR. JONAS BASANAVIČIUS 

JUOZAS RUDZEVIČIUS 

Tiesa, kad komunizmas juo 
labiau traukia, juo Dievo sos
tas yra tuštesnis. 

Raymond Aron 

Kas nori iš tautos atimti re
ligiją, tas yra arba piktada
rys arba kvailys. 

G. Wašhingtona$ 

Antroje pusėje XVIII a. Bartininkų-Virbalio sri
tyje, kaip ir kitur Sūduvoje, jau buvo pakankamai 
žmonių kuriamiems baudžiaviniams dvarams ap
dirbti. Prasidėjo masinės baudžiavos įvedimas. 
Imigracija aprimo, tik iki pirmo pasaulinio karo per 
žaliąją sieną tebevyko turgai ir iškilmingos 
vestuvės. 

Detaliau neminint išlikusių sūduvių, bent nuo 
Vytauto laikų Bartininkų-Vištyčio apylinkėse gyve
nusių bitininkų, žuvininkų, medžiotojų, Piliakalnią 
pilies, papilių, vėtau Piliakalnių, Rasių kaimuose 
apsigyvenusių, atkūrimo metu Bartininkų-Virbalio 
srityje apgyvendintų žemaičių, dzūkų, valakų refor
mos metu atsikėlė pakaunąs, Vilniaus krašto, gali
mų vygrėnų ir i i kitų Lietuvos sričių naujakurių 

I menkai gyvenamą Sūduvą nuo seno bėgo 
Ordino vergijos nepakeliantys prūsai Čia galėjo 
grįžti kiek Ordino ar slavų išvestų sūduvių, kaip j 
Lankeliškius nuo lenkų persekiojimų atbėgusi „sau
jelė lietuvių". Ii plačios Lietuvos teritorijos, 
aplinkinių kraštų čia slėpėsi karo belaisviai, dezerty
rai kariai, vietos nuostatams prasižengusieji ar 
šiaip jau pionieriškos dvasios, neretai ryžtingesni, 
savim pasitikintieji, dėl politinių, ekonominių, reli
ginių, asmeniškų ar kitų sumetimų ieškodazui ge
resnio gyvenimo, palikt »avo gyvenvietes, vyko į 
menkai kontroliuojamą Sūduvą, čia su išlikusiais 
sūduviais sudarydami vietos žmonių pagrindą. 

Kaip Bartininkų apylinkių, taip ir visos šiau
rinės Sūduvos gyventojai, neminint tautinių mažu
mų, susiformavo iš įvairių lietuviškų genčių įsi
kūrusių ateivių. Taip gimė lietuvių krauju 
sustiprinta jauniausia tikra Lietuvos duktė — Sūdu
va. Jos kraujotakoj šaukia senųjų sūduvių, senųjų 
brolių prūsų, Mažosios Lietuvos, buvusių vakarinių 
sūduvių, dzūkų, žemaičių, pakaunės, vilniečių, vyg
rėnų ir iš kitų Lietuvos sričių čia nuo XIII a. atvy
kusių naujakurių kraujas. Ji yra jauna, nerami, kiek 
išdidi, šiurkštoka su svetimaisiais, bet nuoširdi su 
savaisiais ir nieko nesigailinti motinai — Lietuvai. 
Ji ir savo geriausias dukteris ir sūnus atidavė bend
ram Lietuvos labui. Vienas iš šių buvo dr. Jonas 
Basanavičius. 

Basanavičiai Bartininkų apyl inkėse 
Pritardamas tėvo pasakojimams, J. Basanavi

čius rašė, kad jo protėviai į Bartininkų apylinkes 
galėję atvykti iš Vilniaus krašto po 1676 ja. maro, 
„kursai buvo čia labai išnaikinęs žmones" Šiam tei
gimui patikinti, jis nurodo Vilniaus apylinkėse 
gyvenančius ir kitus Basanavičius: Balstogėje — 
politinį kalinį, Vilniuje — sugudėjusį, dalyvavusį 

1 gudų draugijose ir trečiąjį — nuo Vileikos, kuris ne-
iperneses savo mylimos merginos M. Msiiutavičiū-
tės mirties, pagijęs po savižudiško dūrio peiliu į krū
tine, „iš revolverio šūviu į galvą jis pabaigė savo 
gyvastį"-

Jau pirmuose „Autobiografijos" puslapiuose jis 
aiškiai pasisako prieš 1911 metais išspausdintą bro
šiūrą, kurioje jis ir jo pavardė kildinama i i vieno 
Vytauto laikais netoli Bartininkų apgyvendinti) 
totorių, pavarde Bassna. Tai paneigdamas, jis 
atsako, kad jo pavardė yra kilusi iš lietuviško žodžio 
basas. 

Priminęs savo gimtinio kaimo laukuose už
tinkamus priešistorinio ir vėlesnių laikotarpių kul
tūrų artifaktus, jis rašo, „kad šitas kraštas jau 
giliausioje senovėje apgyventas buvęs". Ir šalimai 
tekanti Aista ir netoliese esančių Aistiškių bei Pa-
aistišlrių kaimų vardai primena čia senųjų aisčių 
buvimą. Tačiau Ožkabalių kaimo vardą kildinti iš 
anų laikų, jis pastebi, būtų netikslu, nes kryžiuočių 
laikais, ypač parubežėje, gyventojus išnaikinus, 
„kaimų vardai drauge su gyventojais pragaišo", o 
apylinkės „per metų metus traškančiomis giriomis 
apžėlę". Po ilgų metų čia atvykę nauji ateiviai 
„girias iškirsdami, naujiems kaimams įtaisė ir nau
jus vardas". 

Ožkabalių kaimo vardo kilnimas iš dzūkiško 
žodžio „užkabalis" nėra įtikinantis, veikiau rodo 
apylinkės nepažinimą. Ir „Autobiografijoj" tarp kita 
ko matyti, kad jo giminės gyveno ar jis lankėsi ii 
šiose gyvenvietėse: Vilkabaliuose. Ožkabaliuose 
(prie Vilkaviškio), Gulbinbaliuose, Užbaliuose, Vait-
kabaliuose. Plstesnėje apylinkėje yra Silbalių. 
Skersbalių, Butbalių, Ėgliabalių kaimai ir Juodba-
lės, Didžbalės, 2ąsbalės, Šilkabalės, Plynbalės ir ki
tos vietovės. 

Minėtų gyvenviečių ir vietovių pavadinimai 
nusako apylinkės topografinį vaizdą, kad savo laiku 
nuokalvių kloniai buvo šlapi, baloti. Balotas vietos, 
kur mėgę prisilaikyti vilkai, žmonės pavadinę Vilka 
baliais, baloto šilo vietoje įsikūrusį kaimą — Šilba 
liais, už balų įsikūrusį kaimą — Užbaliais. buvusių 
balų vietoje įsikūrusi kaimą — Butbaliais ir t.t. Taip 
ir ožkų (stirnų) anksčiau mėgtąsias balotas vietas — 
Ožkabaliais. Po šių pastabų atrodytų, kad Ožka
balių kaimo vardą tiktų kildinti iš ožkų (stirnų) 
balų 

(Bos daugiau) 
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BOSTONO ŽINIOS 
B A L F O V A J U S 

T Ę S I A M A S 

Balfo Bostono skyrius , ku
riam pirmininkauja buvęs Šv. 
Petro lietuvių parapijos So. 
Bostone klebonas kun. Anta
nas Bal trušūnas , v y k d y t ą pi
nigini vajų dar pratęs ia i lges
niam laikui. 

Visi va ldybos nar ia i prado 
visus geros v a l i o s l ietuvius 
prisidėti prie š i o vajaus . Kaip 
žinome, vargo v i s a m e pasau
lyje yra daug. Yra ir lietuvių, 
kuriems re ikal inga parama. 
Tas ypač l iečia l ietuvius Su
valkų trikampy ir priskirtus 
prie Gudijos ir kitur. Tad Bal
fo skyriaus va ldyba prašo vi
sus lietuvius pris imint i tuos 
vargstančius ir prisidėti pini-
C n e auka jų vargo palengvi
nimui. 

N a u j a i n ž i n i e r i ų 
v a l d y b a 

Lietuvių inžinierių ir archi
tektų sąjungos Bostono sky
riaus valdyba 1984-tiems me
tams yra pirm. inž. dr. Jurgis 
Gimbutas, sekr. inž. Almis 
Kuolas ir ižd. Gintas Banai
tis. Sis sąjungos skyrius kiek-
vieneriais meta i s Vasar io 16-
8ios proga yra dosn iaus ias 
aukomis l ietuviškiems reika
lams. T a proga Vasar io 17 d. 
skyriaus sus ir inkimas v y k s 
inž. Juozo Ras io namuose , 
Cambridge. Mass . , kuriame ir 
bus renkamos t a m reikalui au
kos. 

M o t e r ų k l u b o 
s u s i r i n k i m a s 

Lietuvių Moterų Federacijos 
Bostono klubo sus ir inkimas 
bus saus io 21 d. 2:30 vai . So. 
Bostono Lietuvių Pil iečių d-jos 

Mūsų Kolonijos 

Melrose Park, 111. 

L I E T U V I Ų K L U B O 
V E I K L A 

Melrose Parko lietuvių Ame
rikos piliečių klubas , 1983 me
tais atšventęs 5 0 metų sukak
tį , sujudo a t n a u j i n t i ir 
pagyvinti klubo veiklą. Pusės 
metų laikotarpyje k lubas pra
turtėjo naujais nar ia is . Nepa
ilstamu darbu ir veikla pasi
ž y m ė j o k i u b o p i r m a s i s 
vicepirmininkas Alg i s Sinke
vičius. J o dėka j klubo narių 
eiles įstojo 14 naujų narių, ku
rie nėra Žilagalviai senel iai ar 
senutės, bet d a u g i a u s i a vidu
rinės kartos pajėgiaus i vyrai 
ir moterys. 

1984 m. sausio 8 d. susirin
kime buvo išrinkta s laptu bal
savimu naujoji klubo valdy
b a . I š d i r b ę s 24 m e t u s 
valdyboje, klubo pirmininkas 
Ofco Mejeris i š klubo pirmi
ninko pareigų pas i traukė poil
s i * klubo nariu. Naujuoju klu
b o pirmininku buvo i šr inktas 
pirmasis v icepirmininkas Al
g is Sinkevičius, pirmuoju vi
cepirmininku — Kazys Val i s , 
antruoju vicepirmininku Char-
\tė Ulis, iždininku V a c y s Ra
kauskas. Visi keturi yra jau
nesniosios kartos vyrai ir 
pasišventę darbininkai, ypač 
klubo veiklos sust iprinimui ir 
įtraukimui kultūrinės veiklos. 
Sekretorium į tr inktas Kazys 
Tautkus, finansų sekretorium 
— J o n a s Utara ir tvarkda
riu • maršalka — Pijus Paže-
rūnas. Kiek brandesnio am-
Žana yra sekretorius Kazys 
Ttfctkus, bet U t a r a ir Pažerū-
ass) yra viduriniosios kartos 
žmonės. 

Jei kitos organizacijos vege
tuoja, tai klubas s a v o veiklą 
stifrina, atjaunėja ir ruošiasi 
a t i t i e s d a r i a m s . Po poros sa-
vflCių į v y k t u klubo va ldybos 
po#dJs , kstiasBe bus paskir
tos s u k o s spaudai ir radijo va
landėlėms. 

j, (ckt) 

p a t a l p o s e . V a l d y b a kv ieč ia vi
s a s n a r e s d a l y v a u t i . B u s pas
k a i t a ir e inamiej i reikalai . 

M i š i o s u ž a . a. 
I z i d o r i ų V a s i l i ū n ą 

P r i e š met u s m i r ė smuikinin
k a s Iz idorius V a s y l i ū n a s . Ve
l i on io n a š l ė E l e n a Vasyl iūnie-
n ė u ž p r a š ė šv . M i š i a s už 
Iz idor iaus sielą. J o s bus atna
š a u j a m o s saus io 2 2 d., sekma
dienį , 10:15 vai . r y t e Šv . Petro 
l i e tuv ių parapijos bažnyčioje, 
So . Bos tone . 

R E N G I N I A I 

K o v o 5 d . E l e n o s Vasyliū-
n i e n ė s parodos a t idarymas 
C a m b r i d g e Publ ic Library. 

K o v o 2 4 d. L a i s v ė s Varpo 
p a v a s a r i n i s koncertas So . Bos
t o n o Lie tuv ių Pi l ieč ių d-jos sa
lėje. 

B a l a n d ž i o 1 d . Minkų ra
dijo v a l a n d ė l ė s 5 0 metų su
k a k t i e s koncertas S o . Bostono 
L i e t u v i ų Pi l iečių d-jos salėje, o 
rugp iūč io 12 d. g e g u ž i n ė — 
p i k n i k a s R o m u v o s p a r k e 
Brocktone . 

G e g u ž ė s 6 d. Mot inos dienos 
m i n ė j i a s . R e n g i a L M F Bosto
n o k l u b a s . 

G e g u ž ė s 2 3 d . 3 v. rengia
m a s v a k a r a s su poetu Stas iu 
S a n t v a r ų ir p i a n i s t o Vytauto 

B a k š i o p ian ino koncertas Į LMF centrai N e w Yorke. Pra-
, F irs t a n d Second Church salė- šau ateityje neskleist i melą 

je B o s t o n e , 66 Marlborough St. i g ingų ž in ių ir nežeminti L M F 
• Bostono k lubo vardo. 

, L M F B O S T O N O K L U B A S 
A T S A K O 

" L A I S V E S V A R P U I " 

LMF B o s t o n o klubo valdy
bos ir nar ių vardu 

Elena Vasyliūnienė 
Pirmininkė 

Tautos didybė ir la imė susi
deda i š daugelio gerai atliktų 
smulkių darbelių. Tauta žūs
ta, jei joje yra daug nevyku
sių didžiavyrių, kurie niekina 
mažus darbelius, o gaudo di
delius ir gad ina juos . 

VI. Putvys 

K A S A L I E T U V I U F E D E R A L I N Ė K R E D I T O U N I J A 
AKTYVAI 18,000,000 dolerių 

KASOS VALANDOS: 

MARQUETTE PARKE 
2422 W. Marąuette Rd 
Chicago. IL 60629 
Tel. 737-2110 

Pirm. 2—6 
Treč. 2 - 6 
šešt. 10-12 

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

Antr. 3 - 6 
Ketv. 3—6 
SeSt. 10-12 

K a l b a p a s a k y t a gruodžio 4 
d ieną per sava i t inę radijo pro
g r a m ą „Lai svės Varpą" ir j o s 
t u r i n y s a t spausd in tas "Drau
ge" gruodžio 21 dienos laidoje 
įžeidė L M F Bostono klubą, jo 
v a l d y b ą ir nares . "La i svės 
V a r p a s " neturi te i sės skle ist i 
n e t e i s i n g a s ž in ias ir priekaiš
tus. Cituoju i š "Draugo" 21 
d ienos: "Minėjimo pe lną pasi 
dabino rengėjai s u at l ikėjais". 
Čia tur ima mintyje p a v a s a r i 
į vykus į pomirtini a. a. kompo
z i tor iaus Ju l iaus Gaidel io vei
kalų pr i s ta tymą, kur rengėja i 
buvo L M F Bostono k lubas . 
L M F Bostono klubas ruoš ia 
kul tūr in ius renginius , bet jo
k ia i s p in iga i s nes ida l ina . N a 
rės n e š a ant s a v o pečių v i s ą 
darbą , kuris j o m s n e m a ž a i ir 
finansiškai kainuoja, a p m o k a 
i š l a i d a s . Ir pavasar į į vykus io 
m i n ė j i m o metu buvo apmokė
t a „ L a i s v ė s V a r p o " k i t ą 
s e k m a d i e n į įvykusi progra
m a . J o s vedėjas nieko n e s a k ė 
apie jokį fondą, m a t y t fondo 
m i n t y s j a m atėjo po metų lai
k o n u o kompozitoriaus Ju
l iaus Gaidel io mirties. K a s lie
k a n u o r e n g i n i ų L M F 
B o s t o n o k lubas m a ž o m i s su
m o m i s remia l ietuvišką spau- c , ^ , ^ 

ziją, A l t ą . D a ų pinigų s iunč ia S -
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MOKA: 
9% už taupomąsias sąskaitas 
Už 90 dienų, 6 mėn., 1 metų, 
3 metų indėlius: 
10% nuo $500.00 iki $19,-
ScO.OO 
10.5% nuo $20,000.00 iki 
$100,000.00 
11% virš $100.000.00 
11% IRA 

SKOLINA tik savo nariams 
žemesniais nuošimčiais ir 
geresnėmis sąlygomis negu 
bankai ar kitos finansinės in-
stituci jos 

KIEKVIENA SĄSKAITA IKI $100,000.00 
FEDERALINIS VALDŽIOS. 

APDRAUSTA 

CLASSIFIED ADS 
WANTXD MOTERYS 

HOUSEKEEPER 
Full time-Part time Excell. employ-
ment plan package £xceli. working 
cond's. Hrs. fleoable. See Davė Kirby. 

BB£NTWOOD NURSING CENTER 
5400 W. 87th Si., Burbank, UI. 
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JAY DRUGS VAISTINĖ | 
2759 W. 71st St, Chicago, 111 60629 

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

SALDUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 
D. KUHLMAN, &&, 

i 

. v 
W isi ž i n o m e , kad s u t a u p y t i 

pinigai už t ikr ina mūsu_ 
mater ia l inę ateit į . T o d ė l , l a b a i 
s v a r b u la ikyt i p in igus 
p a t i k i m o j e , saugioje v i e t o j e . 

Tai y r a toji kalba, kur ia m e s 
v a r t u o j a m e Č i k a g o s P i r m o j o 
N a c i o n a l i n i o B a n k o T a u p y t o j ų 
Centre . 

M ū š y c e n t r a s turi 
d a r b u o t o j u s a p t a r n a u j a n č i u s 
s a v o k l ientus JŲ g imtąja k a l b a . 
Š i t ie d a r b u o t o j a i gali Jums 
išaiškinti ir padėt i v i s a i s 
t a u p y m o k laus imais p a v . k a i p 
at idaryt i IRA sąskai tą arba 
Inde l io P a ž y m ė j i m ą ( C e r t i f i c a t e 
of D e p o s i t ) , pateikt i J u m s 

< 

p a p i l d o m a informaciją apie 
P in ig ines R i n k o s Sąskaitą 
( M o n e y M a r k e t Account ) ir kt. 

M e s s u t e i k s i m e Jums visus 
p a t o g u m u s ir kartu su Jumis, 
ramioje , d a l y k i š k o j e apl inkoje, 
aptars ime JŪSŲ asmeninius 
t a u p y m o re ikalus . V i so ko Jums 
reikia - tai m i n i m u m a s 20 
tūkstanč iu doler ių ir Jus esate 
t e i s ingame ke lyje . 

P a p i l d o m a informacija a p i e 
n a u d ą ir privilegijas, kurias 
m e s g a i i m e Jums suteikti gal i te 
gaut i p a s k a m b i n u s telefonais 
732 -2470 ir 732-2471 , arba 

ap lank ius m ū s ų Čikagos 
P i r m o j o N a c i o n a l i n i o B a n k o 

T a u p y t o j ų Centrą, kuris randasi 
D e a r b o r n ir M a d i s o n g a t v i ų 
k a m p e . C e n t r a s veikia kasdien 
n u o p i r m a d i e n i o iki 
p e n k t a d i e n i o , n u o 8 va i . 30 min 
iki 4 va i . p . p. 

M a l o n i a i prašome ap lankyt i 
m u s . M e s a t sakys ime į Jūsų 
k l a u s i m u s , padės ime Jums 
teisingai suprast i ir išspręsti JŪSŲ 

• . T a u p y m o reikalus. 
T a u p y t o j ų Centras ir Jus. 

S a n t a u p o s svarb ios k a l b a n t i e m s 
bet kuria kalba. 

• 
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FIRST CHICAGO 
The First National Bank of Chicago 

kalbame 
jūsų 

gimtąja kalba/ 

Ilona Zubrys 
Buhalteris-Vykdytojas 

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

P A S H I O N C A R P E T S 
K I L I M A I 

Lfcturią prekyba 
3304 W. 6 3 S t — T e l 778-9064 

T A I S O 
MASINAS H ŠALDYTUVUS 
SKALBIMO IR D2IOV1MMO 

KreiptU J Herma** DmtkĮ 
TeL SSfrSfM pe 5 raL rak. 

Kalbėti lietuviškai 

< M « < f % f SJST 

įvairią prekių. ĮMMMM—i nebrangiai 
i i adam. sandeli*. 

CM—MJ PARCKLS EKPKESS 
Mt l W. 00 Ct, Chicago, BL 00029 

S I U N T I N I A I Į L I E T U V A 
ToL — 925-2737 

Vytautaa Vaiantinas 

HELI* WANTKD — VYRAI 

P1ECISION DKJLL PIESS 
OPERATOR — Nlghtt 

Major Chicago Are* Compaay w*nt» 
Drill Praea operatore who muat b* 
able to lay-out, aet-up and operete 
multlple apiadU and radio drilla. 
Mušt ha ve 3 to S years aet-up ex-
perience and thelr own toola. Toc 
wa?e*. overtlme, company paid me-
dical plan iBTlndins* Eye. Pentai aad 
Prescripttona. 

Contact Peraonael Department 
BINKS MANUFACTURING CO. 

S201 W. Bafaaoat 
Frenklin Park, IL 00131 

TaL (312) 0714000 
Eq.uai Opportunity fimployer 

AUTOMATIC SCREW MACHESIE 
OPERATOR — For Nigbts 

Major Chicaro area oompany waata 
experienced machlniat who ia able to 
•et-up <Se opera te ain*-le apindle Brown 
& Sharpe automatica. Muat nava onra 
toola. and }—6 yeara prevloua ezpert-
ence. Top wage>, overtlmo, oompany 
paid znedlcal plan includlag Eye, 
Dental, and Preecriptioaa. 

Contact Peraonnal Department 
BINKS MANUFACTURING CO. 

8201 W. 
FraakUn Park, IL 00131 

TeL (312) 471-3000 
£qu»l Opportunity Emptoyer 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir k i tus kraštus 

MEDAS, 4030 Archer Avėtu* 
U. 0*332. TaL 027-3000 

PRECISION DRILL PRESS 
Set-Up Man reouu-ed wtth S to S yra. 
set-up experienc« for multlple apindle 
and radlo drilla Muat be able «a 
make lay-outa and have own toola. 
Top wag;es, overtime, Company paid 
medical plan includina; Eye. Dental a 

j Prescriptlona. 

Contact Pereonnel Department 

BINKS MANUFACTURING CO. 
•201 W. Bebnoat 

Franklin Park, IL 03131 
TeL (312) 171-3000 

Eo.ua! Opportunity Employer 

VYRAI « MOTEBV H 

0 0 0 0 0 « « o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

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

Apdraustas ptrkraustymas 
iTairiu atstumti 

VM, S76 .1M2 «rb» 2 7 * 4 9 9 6 
0 0 O ° 0 O O O O O O O O O < K > < X X X X X X > O O O . 

" w > i i m 

VA L O M E 
m B A L D U S 
k 

BUBNYS 
Tt! - M 7-5HI 

V I N G 
baldai ir kitut 

Ir ii t ^ miaato leidimai b 

Position Available 
for individual intereoted in a 
career wi th fashion a a d g U -
mor oriented company. Good op
portunity for advancement N o 
experience necesaary. Will train 

For interview call 
Chris - 430-2552 

R E A L E S T A T R 

• 

— 1 % aukšto 
riaia. 3 butai. Tiaaaj s u dviem 
fMaifl Garalaa. Marquatta Parke 
caatra. Nabraagua. 

MASTER CHARGE ir NOSĄ 
DMO*. — WA a-89f t 

* * » * * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 © 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MA. Š I M K U S 
WCOME TAX SERVICE 

NOTARY PUBUC 
SSSi S. Mapl>woad. toL 2S4-74S0 

Tab̂  pat daromi Vartimai, Giminiu 
»»kTi^ia*«i. pildomi Pilietybei Pra-
iymai ir kitokie blankai. 

• ° ° * * * o « o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
> < x >°oooooooooooooooooooooo< 

TELEVIZIJOS 
kr eepiatua Radijai, 
b? Ore Vliaataiai 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

M I G L I N A S TV 
UU W. 99 S i , Mi. 77S.14M 
> d *«0«0000<)000000000o0000o< 

apdraudą auo ufaie* ir automobilio 
10 — 30 — 30% pigiau mokėsiu už 
paa auH. 

FRANK ZAPOLIS 
ToL OA 4-9*94 

1 1 S S H Wa«t 95th 

2-jo aukatą •aOriaia. Pirmame aukšte 
S kaab., 3 mieg. Antru aukltaa pa 
daliataa į 2 būtut. Battiurio dirbtur* 
raeyje. Geroa pajamos. Oi-U ir Weab-
teaaw. 

mUUm B B A L T Y 

f 51 W. Ctrd Streot 
ToL 499-7879 

« 

•. 

................ rn-TTiimiiiHsjin 
BUTU NlIOi fAVIMAS 

Namu pir ldnaa — Fardav 

INCOME TAX 
— v< 

BELL REALTY 
J . B A C E V I Č I U S 

« 2 9 S. Kadsio Ava. - 77«Vtt99 

BtMHIHII 

Į S I G Y K I T E D A B A R 

JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOoOOOOOf 

MASTER PLUMBING 
Naufi darbai ir pataisymai. VirtUTas 
ir roaloe kabinetai. Keramikos pirte
les. Karsto vandeni tankai. Flood 
oontrol. Tffiilrimif vamzdžiai iivakv 

Palikite parara* ir telefo 
•0 — 

S B B A F I N A S — TaL 999-2999 
> o o o o o « o o o o o o o o o o o o o o o o o o o « 

H-ATTNKTTE "DRAUGĄ" 

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

Marijai 
I l ietuvių kalba vert* 

A. TYRUOZJ8 

32 pal., Kaina s u peroiuntimu 
J1.50 

Gaunama "DRAUOE". 

• 

Apsimoka skalbtis dlen. DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraJtis. gi skelbimų kaV 
nos yra visiems prieinamos. 

I 

* *» ; * ' • • ite*t> . . , , - . . . : . < • I 
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TRYLIKTOJI 
Kai netikėtoje ligoje daromi pasiryžimai 
(Pabaiga) 

Pirmadieni jau buvau tiek 
pagerėjęs, kad pats telefonu 
pasiskambinau į darbovietę. 
Sunku buvo bendradarbius įti
kinti, kad tikrai nusiritęs nuo 
balkono ir guliu ligoninėje. Po 
uŽuoj autos pareiškimų teko 
pereiti prie reikalų. Chicaga 
užsakiusi 6000 dėžių gazudto 
vandens, kuris turi būti pri
statytas iki ketvirtadienio. 
Sunkvežimis su buteliais su
gedo kažkur Ohio valstijoje, 
ką daryti su pilstymui paruoš
ta apelsinų sunk ? Federali
nės valdžios inspektorius nori 
pamatyti dokumentus, žymin
i u s alkoholio kiekį vyne, kur 
jie? Etikečių lipinimo mašina 
nžsikirtusi, vandens analizė 
rodo per daug natrijaus, dėžės 
gautos obuolių sunkos bute
liams per plačios, anglies dvi-
ceginio tankas veik tvV-ps, ar 
jo užsakyta? Baigęs kaioėti su 
visais skyriais pajuntu, kad 
nepakankamai skirsčiau dar
bus, kad per daug viską pats 
užgožęs ir per mažai pasiklio
vus kitais. 

I kambarį atgabena jauną 
vyrą.kuriamdarysnugarosope-
rc.ciją. Jis nori rūkyti, bet slau
gės įspėja, kad Mr. Gaila ne
rūkantis ir jis galįs rūkyti tik 
su mano leidimu. Capsi jis ne
uždegtą cigaretę, kaip vaikas 
papskį. ir aiškiai rodo nepa
sitenkinimą. Pasijuntu nejau
kiai ir tariu, kad gali užsirū
kyti. Užsirūkymas tampa 
nesibaigiančia grandine ciga
rečių, vėliau į talką ateina jo 
žmona ir jų abiejų tėvai. Kam
barys skęsta dūmų debesy, ku
rio "vidury ašarojančiom akim 
ir dūmų graužiamu gomuriu 
guliu aš ir mintyse pasižadu 
ateity jokiam rūkoriui nerody
ti į ailesčio, nežiūrint, ką My
kolas Drunga "Draugo" veda
muosiuose apie juos rašytų. 

Pojjėkmingos operacijos rū-
kor us ir jo artimieji, aišku, vėl 
rūkydami, giria chirurgą ne 
tik už jo miklumą su peiliu, bet 
taip pat už jo nepaprastą rū
pestį ir paslankumą prieš ope
raciją. Iki šiol jie nebuvo suti
kę takio gydytojo. Pasirodo ir 
chirurgas. Mano maloniam 
nustebimui, tai dr. Kastytis 
Jamaris. Prieš 25-rius metus 
lankydamasis a. a. dr. Anku-
do k abinete matydavau jį ma
žą berniuką, nes tame name 
jis su tėvais gyveno. Dabar 
prieš mane stovėjo gražiai nu
augę.), aukštas neurologijos 

chirurgas. Įdomu, kad jo tėve
lis fckoslovakas, bet puikiai 
išmokęs lietuviškai. Gražiai 
lietuviškai kalba ir jaunasis 
daktaras, su kuriuo maloniai 
pasišnekučiuojame. Jam iš
ėjus prabilo rūkorius. Jis, gir
di, pastebėjęs, kad aš keliais 
atvejt is kalbėdamas telefonu 
nei iš šio, nei iš to, pradėda
vau kažką nesuprantamo šne
kėti, ir jis manęs, kad aš, turė
damas aukštą temperatūrą, 
kliedž u, bet štai išgirdęs ir sa
vo daktarą taip nesupranta
mai šnekant. 

Po savaitės, dar vis dvilin
kai susirietusį ir su kiekvienu 
automobilio trinktelėjimu de
juojami, parvežė mane žmona 
į namus. Sekančias dvi savai
tes, daugiau ar mažiau, pra
leidau lovoje vis ant dešiniojo 
šono, t e žmonos pagalbos ne
galėdamas net atsigulti, nei 
atsikelti. Kažkaip mano gyve
nimas taip susiklostė, kad aš 
visada turėjau ką nors daryti, 
o jei ne daryti, tai bent judėti. 
Pamenu, kaip a. a. Stasys 
Barzdukas negalėdavo su
prasti, todėl aš įvairiuose po
sėdžiuose ir LB sesijose nesė
dėdavau kaip visi, bet visada 
pradėdavau vaikščioti. Nebu
vau įprj.tęs sėdėti ir nieko ne
daryti, o jei tikrai rasdavau 
laisvą valandėlę, tai bent 
griebdav ausi už knygos ar sės
davau pi*ie rašomos mašinėlės 
ką nors parašyti į laikraštį. 
Dabar gulėdamas turėjau ma
rias laiko visiškai nieko ne
veikti ir lik dūmoti. Tad, va, ir 
dūmojau. 

Pirmiausia, aš priėjau iš
vados, kad ne visiškai vyku
siai tvarkiau savo reikalus. 
Kažkada VI. Ramojus šaipėsi 
"Drauge" iš manęs, kad aš 
perkąs knygas, bet jų neskai
tąs. Ir iš tikro, įsigyta knyga 
neskaityta atsidūrė lentynoje 
arba dėžėje, dalis plokštelių 
niekad dsr negrotos, nupirkti 
paveikslai neiškabinti, lietu
viški pašto ženklai nesukata
loguoti, dėžėse pageltonavu
sios laikraščių iškarpos su 
straipsniais, į kuriuos žadėjau 
reaguoti, stalčiuje įpusėti, bet 
neužbaigti rašiniai spaudai, 
krūvos skaidrių, iš kurių turė
jo būti paruošti vaizdiniai — 
garsiniai montažai, na, ir pla
nai vietos kultūrinio gyveni
mo pagyvinimui. 

Aišku, buvau įsitikinęs, kad 
tai tik laikinas atidėliojimas, 

kad vieną gražią dieną visus 
tuos gerus dalykus atliksiu, o ; 
už kelio likos metų išėjęs pen
sijon skaitysiu, klausysiu mu
zikos ir grožėsiuos menu. Nu 
dribimas nuo balkono labai 
staigiai įrodė, kad tokios die
nos galiu niekad nesulaukti ir 
kad knyga liks neskaityta ir 
plokštelė neišgrota. Ar tik ne
buvo per daug laiko skirta dar
bovietei ir per mažai asmeni
niam gyvenimui? Juk ir bitės 
dūzgimą išgirdau ir vanagą 
pastebėjau tik skausmo pri
spaustas prie žemės. O kur ki
ti neatlikti darbai ir neištesėti 
įsipareigojimai? Pajutau sąži
nės graužimą prieš metus Ra
sos Razgaitienės prašomas ne
atėjęs į talką žydų šaudymu 
apkaltintų lietuvių gynimui, 
netalkinęs Vytautui Volertui 
Šv. Kazimiero metų minėjimo 
komitete, nepadėjęs Vytautui 
Kamantui lėšų Lituanistinei 
katedrai telkime. Labiausiai, 
kad tuo laiku, kai ryžausi keis
ti savo gyvenimo būdą, buvau 
visiškai fiziškai bejėgis. Besi
kankinant lovoje, paskambi
no Bronius Nainys iš Chica-
gos, prašydamas mano 
pranešimo, skaityto PLB sei
me, teksto, kad galėtų įdėti į 
"Pasaulio Lietuvį", skirtą Pa
saulio Lietuvių dienoms. Ma
no raštas neišskaitomas, o 
prie rašomos mašinėlės prie 
geriausių norų negalėjau pri-
sikapstyti, taigi mano ir talki
ninkų paruoštas pranešimas 
"Pasaulio Lietuvio" nepasie
kė. Gavau laišką ir iš Petro 
Viščinio, pageidaujančio ma
no žodžio Tautos šventės mi
nėjimo proga perdavimui per 
Laisvės Varpo radijo valandė
lę Brocktone. Žodį mintyse 
šiaip taip sumečiau, bet juos-
ton įrekorduoti taip ir nepajė
giau. Atėjo laiškas ir iš "Drau
go" su paraginimu atsilyginti 
už 600 dolerių vertės knygų, 
paimtų prieš porą mėnesių 
platinimui. Tad, va, besižadė-
damas keisti savo gyvenimo 
būdą ir būti darbuose stropes
niu, klimpau dar giliau į neat
liktų darbų sriautą. 

Sakoma, laikas yra geriau
sias gydytojas. Gruodžio mė
nesį jau dirbau pilną laiką ir 
apie savo pasivaikščiojimą 
balkono tvorele būčiau galėjęs 
ir užmiršti, bet užmiršti nelei
do gydytoją sąskaitos. Atro
do, kad kiekvienas jų, eida
mas ligoninės koridorium, 
užsuko į mano kambarį, pa
klausė, kaip jaučiuosi, ir vė
liau atsiuntė sąskaitą už gy
dymą. Neįtikėtina, bet jos 
visos sudėtos krūvon viršijo 

6000 dolerių. Prieš porą metų į 
vieną mano straipsnį reaguo
damas "Drauge", V. Semaška 
labai jau negarbiai atsiliepė 
apie gydytojus ir jų gobšumą. 
Tuo laiku ne visiškai su juo su
tikau, bet atrodo, kad visgi jis 
buvo teisus. O tačiau sergan
čiam sveikata yra didžiausias 
turtas, neišmatuojama jokiais 
doleriais. Prieš keletą mėne
sių paralyžiaus grėsmėje bū

čiau viską atidavęs jo išveng
ti, o pasveikęs jau raukiausi 
dėl kelių tūkstančių doleriu. 
Pastebėjau, kad, pasinėręs 
prieššventinio darbo įkarštyje 
darbovietėje, pradėjau mažiau 
galvoti ir apie sau duotus pa
žadus. Ar neliks jie užmiršti, 
kaip ir įvairios mūsų asmeni
nės rezoliucijos Naujų metų 
progomis? 

Juozas Gaila 

DRAUGAS, trečiadienis, 1984 m. sausio mėn. 18 d 

Kaip olėso tavo akys 
Mes Jų nematim. 
Kaip karstas slinko įtapto 
Tau sudiev nepasakėm. 
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PHILADELPHIA IR APYLINKES 
NUOTAIKINGAS 

KUClŲ VAKARAS 
Vyko praeito gruodžio 18 d. 

Sv. Andriejaus lietuvių para
pijos salėje. Tai buvo jau iš ei
lės 17 Kūčios, organizuojamos 
Philadelphijos skautų. 

Sekmadienio vėlyvą popietę 
rinkosi Philadelphijos lietu
viai į Šv. Andriejaus išpuoštą 
ir stalais nustatytą salę. Susė
dus prie stalų, evangeliją pri
taikytą Kūčioms, paskaitė P. 
Dainora. Parapijos klebonas 
kun. Degutis buvo pakviestas 
pašventinti lietuviškais kūčių 
valgiais apkrautus stalus. 
Kun. Kajetonas Sakalauskas 
pradėjo laužti pirmą plotkelę. 
Tuo buvo pradėtos Kalėdų 
šventės Philadelphijos lietu
vių tarpe. Visi laužė plotkeles 
ir nuoširdžiai linkėjo vieni ki
tiems linksmų ir laimingų 
švenčių. 

Tradiciniais skaniais kūčių 
valgiais pasižymėjo stalų pa
tiekalai: žuvys, silkės, grybai, 
mišrainiai, sližikai, aguonpie-
nis, kisielius ir kita. Juos 
paruošė skautų mamytės ir pa
čios saautės. 

Skautai, įvertindami liet. or-
ge lizacijų veiklą, organizaci
jų atstovus pakvietė sėdėti 
prie pagrindinio — garbės sta
lo. Kūčių meninės dalies įžan
gą atliko trys sesutės Iaconai-
t ė s , p a s k a i t y d a m o s 
eilėraščius. Jas paruošė D. 

Surdėnienė. Pagrindinėje 
meninės programos dalyje bu
vo suvaidintas vieno veiksmo 
kalėdinis vaizdelis "Dangiš
kasis choras", kurį parašė ir 
režisavo aktorė Julia Dantie-
nė. 

Veikalo turinys kūrybingai 
pristatytas — įdomus ir ak
tualus. Mūsų vaikai, kurie, 
mamyčių (gal ir tėvelių) aki
mis žiūrint, yra kaip angeliu
kai dangaus chore. Bet jie ne
gieda visą laiką chore. Reikia 
chorui pasiruošti — yra repe
ticijos. Tai realus vaikų kas
dienos gyvenimas ir jis buvo 
įžvalgiai atskleistas scenoje. 
Vaikai, nors ir "angelai", nori 
naujumų, naujų madų, trum
pesnių suknelių. Skanu ir gu
mą pakramtyti, žino, kad že
mėje galima gauti "Rubik's 
cube" (žaislas). Vaikai pa
klūsta vyresniesiems, nors ir 
pusiau pasyviu pasipriešini
mu, humoru, kai angelas išsi
ėmęs iš bumo gumą, ją prilip
do kitam angelui į sparnus. 

Veikėjai buvo visi skautai, 
skautės ir dalis jų vadovybės. 
Publika programą priėmė šil
tai gausiais plojimais. įteik
tos gėlės veikalo autorei ir 
režisorei J. Dantienei, M. 
Sušinskienei, G. Kreivėnaitei 
ir E. Plavičiūtei. 

Kostiumų projektas J. Dan-
tienės. Pasiuvo mamytės. 
Apšvietimu, garsiakalbiais, 

kalėdine muzika ir scenos pa
puošimu rūpinosi Vyt. Bag-
danavičius. 

Eglutę šiaudinukais papuo
šė skautės. Dailūs pakvie
timai — bilietai suprojektuoti 
ir atspausdinti G. Kreivėnai-
tės. Garbės svečių pakvie
timais rūpinosi Laima Bag-
danavičienė. Ji juos ir pristatė 
vaišių metu. 

Salėje dalyvavo daugiau 
kaip 170 svečių. Daug jauni
mo. Po programos, jaukioje 
nuotaikoje daug kas šnekučia
vosi, dalinosi mintimis ir įspū
džiais. 

Pasikalbėjus su v.s. Danute 
Surdėnienė, kuri yra pagrin
dinė judintoja visos skautiš
kos veiklos Philadelphijoje ir 
taip pat šios šventės iniciato
rė, papasakojo, kad ruošia
mos tokios Kūčios jau septy
nioliktą kartą. Jų tikslas nėra 
pasipelnymo, o jaunimui įdieg
ti šias gražias lietuviškas tra
dicijas, kad jie jas perimtų ir 
testų. 

"Atrodo", tęsė ji toliau, "kad 
mūsų darbas yra sėkmingas, 
nes pats jaunimas noriai ima
si darbo ruoštis šiai kalėdi
nei šventei. Kai kiek pelno lie
ka, jį skiriame skautams, 
vykstantiems į stovyklas pa
gelbėti finansiškai." 

Kūčių vakaro dalyviai ir 
liet visuomenė yra dėkingi 
Philadelphijos skautams už jų 
energingą veiklą ir kūrybin-

i gumą, ruošiant kūčių vakarie
nes Philadelphijoje. 

i Dalvvia 

K: 
P r a n e š i m a s 

A. a. Dr. Ipolito Žilinsko žmona 

A. f A. 
ALEKSANDRA ŽILINSKIENĖ 

- arė 1984 m. sausio mėn. 17-tą dieną. 

Nuliūdę paliko: duktė Janina Angjickienė su vy
ru Lietuvoje, sūnus Andriejus Žilinskas su žmona, duk
tė Zofija DeBodisco su vyru, duktė dr. Elena Pertik 
su vyru, 8 anūkai, 8 proanūkai ir kiti giminės, drau
gai ir pažįstami. 

Laidotuvės privačios. 

Laidotuvių direktorius Donald A Petkus —Tele
fonas 476-2345. 

A D Ė K A 
A. f A. 

BRONIUS MATULAITIS 
MirS 1983 m. gruodžio 31 d. ir palaidotas 1984 m. sausso 4 

d. Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse Chicagoje. 
Dėkojame SvC. M. Marijos Gimimo bažnyčios klebonui Kun. 

A. Zakarauskui už maldas koplyčioje, šv. Mišių auką, pamokslą ir 
palydėjimą į kapines. 

Dėkojame Kun. J. Juozevičiui, Kun. P. Garšvai ir Kun. V. Rim-
Seliui už aplankymą koplyčioje. 

Dėkojame draugams ir pažįstamiems, lankiusiems velionį ko
plyčioje, už Sv. Mišių liukas it dalyvavimą laidotuvėse, bažnyčioje 
ir kapinėse. 

Dėkojame „Krivūlės" atstovams, karsto nešėjams ir visiems, 
pareiškusiems užuojautą žodžiu ar raštu 

A. A. 

ALFONAS KIRVAITIS 
Mūsų mylimas tėvelis, brolis, senelis prieš pusę metų Klaipėdoj, 

Aukščiausio buvo pakviestas amžinam poilisiui. Klaipėdoj dideliame 
nuliūdime pasiliko riuktė laborantė Birutė Jotkevičienė, jos vyras 
Stasys, sūnus Faustas, duktė Neringa, sūnus dantų gyd. Romas, jo 
žmon3 Elena, duktė med. gyd. Rita. brolis Juozas, jo žmona Ona, 
dukros med. gyd. Audronė Veserienė, jos vyras Petras, dukros Sidra 
ir Giedrė, laborantė Žibutė Silenenė, joo vyras Sigitas, duktė Eglė, 
sūnus 2ilvinas, Anglijoj, Londone sesuo Agota Leonavičienė, Chi-
cagoj sūnus dr. inžinierius Kfstutis, jo žmona dr Jane, sūnūs Ro
mas, Edvardas, Tomas 

Brolis, lietuviškų apdraudų savininkas Jonas, jo žmona Ona 
duktė Daina, sesuo Anelė. 

Minint šią liūdną pusę metų sukaktį, šv. Mišios už jo sielą bus 
atnašaujamos sekmadienį, sausio 22 d.. 10:45 vai. ryto šv Kry
žiaus parapijos bažnyčioje. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus, dalyvauti šiose pa
maldose ir kartu pasimelsti už jo sielą. 

Nuliūdę: DUKTĖ, SCNCS, SESERYS, BROLIAI 

Dėkojame laidotuvių 
nuoširdų patarnavimą. 

direktoriui D. Petkui ir jo personalui už 

REINIŲ SEIMĄ 

E U 0 E I K I S 
L A i D O l U U y DikLK TORIAI 

D O V Y D A S P. CAIDAs ir CERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai I.A 3-C440 ir LA 3 C852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - \Ards 7-1741-2 

Broliui ir svainiui 
A. f A. JUOZUI KIZEVIČIUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame mielus Agu-
te ir Kazį Rimus, įų seimą ir artimuosius. 

Vincas ir Vlada Abraičiai 
Aleksandra ir Eleonora Marčiulionio* 
Jadvyga Paukštienė 
Jurgis ir Irena Stankūnai 

P E T K U S 
MARIJUJ I I I F FLNERAL HOML 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 VVest 71 St., Chicago — 476-2345 
1410 So. 50th Av., Cicero — 863-2108 

A. f A. 
DR. KAZIUI MARTINKUI mirus, 
didžiame skausme ir liūdesyje likusius tėvus agr. 
STASĘ REKAŠIŪTĘ ir KLEMĄ MARTINKUS, se
serį KRISTINA, GIMINES Amerikoje ir Lietuvoje 
nuoširdžiai užjaučia ir liūdi 

UBTUVIŲ AGRONOMŲ SĄJUNGA 
CHICAGOJE 

Pedagogui 

A. f A. JONUI VALAIČIUI mirus, 
liūdinčius dukrą ALDONĄ, sūnus inž. JURGĮ ir dr. 
JONĄ, jų ŠEIMAS ir kitus GIMINES nuoširdžiai už* 
jaučiame. 

ALDONA ir GEDAS GRINIAI 
ELENA GRUDZINSK1ENĖ 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAVvICZ 

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

Tel. — 974-4410 

Mylimai žmonai 
A +A. F R A N C E S mirus, 

liūdintį vyre Bronį Kasia nuoširdžiai už
jaučiame. 

NELĖ BAJORAS 
VACLOVAS RAMONAS 
ELENA ir LIUDAS DOVYDĖNAI 

file:///Ards


x Kun. Gediminą* Kijauskss 
SJ, Clevelando lietuvių Dievo 

x "Margutis" rengia įdomų 
koncertą, kuriame programą at
liks svečiai iš Vak. Vokietijos ir 
Prancūzijos. Tai yra Hambur
ge gyvenantys soL Vilija Mozū-
raitytė, smuikininkas Micnael 
Collars ir pianistė Raminta 
Lampsatytė. Drauge su jais pir 
mą kartą Chicagoje pasirodys 
Paryžiuje gyvenąs pantomimi-

Motinos parapijos klebonas. į k a s Zigmas Banevičius. Koncer-
praves vienos dienos gavėninį 
susikaupimą balandžio 1 d. Atei
tininkų namuose. Lemonte. UI. 
Gavėnios susikaupimu kviečia
mi pasinaudoti Chicagos. ypač 
Lemonto apylinkių lietuviai. 

x Linas Kojelis, prezidento 
R. Reagano asistentas tautybių 
reikalams Baltuosiuose rūmuo
se, LB Vidurio Vakarų apygar
dos rengiamame Lietuvos Ne
priklausomybės minėjime vasa
rio 19 d., sekmadienį, 2 vai. po 

tas bus 
centre. 

kovo 25 d. Jaunimo 

x Pedagoginis l ituanistikos 
; institutas n'ošia savo 25-rių 
! metų sukaktuvinį vakarą sausio 
į 28 d. Jaunimo centro didžiojoje 
' salėje 7:30 vai. vak. Bus diplo-
i mų įteikimas absolventams, įdo-
į mi programa, vakarienė ir šo-
i kiai. Kviečiame visus dalyvauti 
į ir užsisakyti bilietus ar stalus 
i iki sausio 22 d. telef. 776-1938. 

X Jungtinis Pabaltie&u komi 
pietų Jaunimo centre informuos tetas vasario 5 d. Washingtone, 
apie JAV vyriausybės politiką • D. C , turės metinį susirinkimą, 
Pabaltijo valstybių laisvės 
žvilgiu. 

at-

X Lietuvos Vyčių Illinois-In-
dianos apskritis rengia "Memo-
ries of Lithuania" • - Lietuvos 

kuriame Amerikos Lietuvių Ta
rybai atstovauti vyks dr. Jonas 
Valaitis. 

x Aleksandrai Kybartienei, 
Santa Monica, Calif., mirus, kai-

Nepriklausomvbės sukakties mi- į m v n u A r b u š e i m a « išreikšdama 
nėjimą vasario 5 d., sekmadieni., Pagarbą velionei ir užuojautą 
4:30 vai. p p. Martiniąue res-, J0 3 v v r ui . sūnui Edžiui, marčiai 
torano salėje. Komitetą minė- Danutei ir vaikaičiams, paremia 
jimui sudaro Algirdas Brazis s a v a spaudą ("Draugą"). 
Al. ir Julie Zakarkai. Vincentas j x p 0 v i las Mielhilis, kuris yra 
Samaška. Klemensas Vidžius. chj c a goj veikiančios VI. Jakū-
Irene Šankus, Paulius Binkis, i ^^ draugijos valdybos narys, 

sukūrė oratoriją "2000 metų". 

CHICAGOS 
ŽINIOS 

LABDARA 
Katalikų labdara Chicagos ar

kivyskupijoje per metus parei-
kainavo 19 miL doL Daug kai
nuoja vaikų, senelių prieglau
dos, socialinė tarnyba šeimoms. 

MA2&S NUOSAVYBIŲ 
MOKESČIAI 

Numatoma, kad šiemet Chica
goje nuosavybių mokesčiai gali 
sumažėti apie 5%. Mažesnius 
reikalavimus kelia gubernato
riaus mokesčių įstaiga. 

L.6 MIL. DOL. 
NETURTINGIEMS 

Federalinis iždas paskyrė 1.6 
miL doL Chicagos neturtėliu 
globai. Jie gaus daugiau mai
sto, o benamiams bus parūpina
ma pastogė. Parama bus pa
skirstyta 34-ioms įstaigoms, pa
dedančioms neturtingiems. 

PAVOJUS KŪDIKIAMS 
American Academy of Pedia-

tries, vaikų ligų specialistų są
junga, perspėja kūdikio laukian
čias moteris, kad, jeigu jos gers 
alkoholį, jų naujagimiai galės 
būti protiškai atsilikę, galės tu
rėti sunkumų moksle, galės tu
rėti trukumų vystymesi 

mK 2VA1G ZD UTĖ 
l^^na^a^A * M * Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriams 

Redaguoja J. Plačas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 85th Place, Chicago. IL 60629 

LIETUVIAI 
Berniuko ir mergaitės 

deklamacija 

Aš esu lietuvis tikras, 
Aš lietuvis tikras būsiu, 
Vilnius — sostinė tikroji, 
Lietuva — tėvynė mūsų. 

Aš lietuviška, kalbėsiu 
Ir užaugęs ir pasenęs — 
Aš lietuvis būsiu vyras, 
Aš lietuvis būsiu senis. 

Aš esu tikra lietuvė, 
Aš tikra lietuvė būsiu, 
Vilnius — sostinė tikroji, 
Lietuva — tėvynė mūsų. 

Aš lietuviškai kalbėsiu 
Ir šiandieną ir užaugus, 
Iš lietuvių pasirinksiu 
Savo drauges, savo draugus. 

Vytė Nemunėlis 

pradėję čionai judėti ir neri-
mastauti, pranašauja lietų. 

Jei dėlės (siurbėlės) susisu
kusios guli, bus vėjo. 

(Kėdainiai). 

Kalėdos 

i piasi vienoje JAV valstijoje? 5) 
: Kuris Prancūzijos jūros uostas 
j yra pasislėpęs Italijos jūros 
j uoste? 6) Kuri Italijos upė sle 
į piasi vienoje Amerikos upėje ? 
! 7) Kuris Norvegijos miestas yr% 
j pasislėpęs v *ename Europos 

„ . . . . . . - • i \ krašte (valstybėje). 8) Kuris 
Parėję iš bažny&os, pirmiau- Q r e ^ o ^ ^ m , t , 

sia būtinai valgydavę miežinio ^ m e Izraelio mieste? 9) 
pyrago 

Kūčioms kviečiai 

KALfcDŲ SENKUS 
Kartą aš skaičiau apie Kalėdų 

senj. Jo vardas buvo Klaus. Vie
ną kartą jis atvyko pas močiu- j niaus į Kauną. Vyras su kitu 

,tę. Jis dėvėjo raudonas kojines, I lėktuvu nuskrido į Kauno aero-
Chicagos paštui paskelbus, j d i r ž ą Ant diržo buvo dzingiu- dromą. Visi laukė lėktuvo at-

nuvežė lėktuvą į aerodromą ir 
pasakė lėktuvui: "Skrisk į Kau
ną". Lėktuvas išskrido iš Vil-

viename 
į Kuris Indianos miestas slepiasi 
i vienoje Europos valstybėje? 

r e i k i a tol j 10) Kuri Europos valstybė yr? 
virinti, kol sukris. Tada kitais Į pasisiėpusi vienoje vokiečių važ
mėtais kviečiai gerai užderėsią! d o m o j e rovincijoje? 
(duos gerą derlių). 

* GALVOSŪKIS NR. 80 
I 

Pavalgę kūčias šaukštus su- i Vienos tonos sunkumo gele-
stato ant stalo vieną į kitą pa-; žies gabalas padėtas lauke, vei-
remtus. Kieno Kalėdų rytą ran- j kiant drėgmei, rūdija. Kiek 
da parvirtusį šaukštą, tas pir-j svers tas geležies gabalas, ka
rnas mirs. j bus visiškai surūdijęs? (5 t aš 

* i kai). 
Kūčioms kiekviena šeimyna! 

IEŠKO DARBO 

Jr.. John L. Paukštis. Estelle 
Rogers. Sabina K'att. Eleonora 
Kasputis. Valerija ir Juozas Sta
naičiai. 

x Amerikos Lietuviu Tary
bos kc-r presas numatytas šių 
metų spalio 27-28 dienomis Chi
cagoje. Kviečiamos lietuvių 
organizacijos. Rengti kongresui 
išrinktas komitetas: Daina Dum-
brienė. Grožvvdas Lazauskas ir j 
dr. Vladas Šimaitis. 

x Draudžiamosios spaudos 
paroda "Aušros" šimtmečiui ir I 
spaudos atgavimo 80 m. sukak-! 
tims paminėti atidaroma Cleve-1 
landė. DMNP parapijos salėje' 
šį šeštadienj. sausio 21 d. 6:30; 
vai. vak. Kartu vvks ir "Kauno ! 

9 

arkivyskupijos" knygos sutiki- ; 

mas. kurio metu bus rodomi 
Lietuvos sunaikintų bažnyčių ir . 
lietuvių senosios kultūros pa- i 
minklų Gudijoje dabartiniai vai-; 
zdai. Paroda bus atidaryta ir 
sekmadienį. Abudu renginius 
ruošia klebonas kun. G. Kijaus- i 

kad priemiesčiuose ieško 3 0 0 ; i i u k a i M o č i u t ė 
tarnautojų, susirinko net 39,000 j j i s g, a t s i r a d o 

Ji su pasisekimu buvo atlikta 
didelio instrumentalistų ir voka-

žmonių ieškodami darbo 

ZOOLOGIJOS SODUI 50 M 

nežinojo, 
Kai jis 

kaip 
buvo 

skrendant. 2monės jau galėjo 
matyti lėktuvą dangaus erdvė 

būtinai turi virti kviečių, žirnių, 
pupų ir kanapių mišinį, tikėda
miesi geresnių metų. 

Pirmą Kalėdų dieną mergaitės 
galvų nešukuoja, kad vištos dar
želių nekapstytų. Taip pat ne
siprausia, malkų neskaldo, val-

GALVOSCKIO NR. 
SPRENDIMAS 

Žiūrėkite piešinį. 

56 

ketverių metų amžJaus, močiutė je. Pamažu leidosi ir nusileido., 
jam pasiuvo raudonus marški-1 Tačiau lėktuvas sudužo. Vyras \ • * n e v e r d a ; « k šaltam orui 

listų kolektyvo sausio 8 d. Tė- j B r o o k f i e l d , M l l t i j , „ 1lodu I nius, kurie tiko prie jo raudonų j pradėjo verkti. Jo sunkus dar-1 « " * k r o 6 n * i*-*™**" 
viškės parapijos salėje, š ią dau 
giau negu valandą užtrukusią 
oratoriją dirigavo pats auto
rius. P. Mielhilis yra įsteigęs 
Jakūbėno vardo vokalini ansam
blį, kuris pirmą kartą pasirodė 
čia minimame koncerte. Kūrinio 

šiemet švenčia 50 m. sukaktį 
Ta proga antradieniais visus 
lankytojus įleis už 50 et., o vai
kai iki 3 m. galės įeiti nemoka
mai. 

kojinių. Kai jam suėjo šešeri j bas nuėjo niekais, liko tik krū- į (Joniškėlis). 
metai, pradėjo lankyti mokyk
lą. Jis neidavo pro duris į kam
barį, bet lįsdavo pro kaminą. 

va plieno. 
Kai sudužusį lėktuvą parsi

vežė į namus, jis galvojo ką to-
Kur tik eidavo, jis visur taip i Mau daryti su šituo laužu. Gal 
darydavo. Močiutė jį mylėjo. 

., „ 4 ~ Dalia Ir Vladas Būtėnai, J į vaikučiai jį taip pat mylėjo. 
2000 metų tekstas yra para-1 W a s h i n g t o n t D . C . , atsiuntė 2 5 l K a r t a m o c m t ė P* 8 1 ™ J a m k ° -

tas r.audojantjs Luko evange- ^ a u J c ą dienraščiui ..Draugui" j ų * Kiekvieną dieną ji įdėdavo 
paremti, jam minint 75 metų Ii ja 

X Vyčių namų pagerinimui 
fondas vis pilnėja aukomis iš j 
vyčių ir artimųjų, kurie nori, 
kad šie namai ir salė būtų pato-1 
gūs lietuvių visuomenei. Aukos 
ir toliau priimamos. Siųsti iždi
ninkei: Irene Šankus, 10221 So. 
Kcmensky Ave., Oak Lawn, HL 
60453. 

x "Summer Stock Murdė*" 
muzikinė komedija, kurioje vai
dina aktorė Laima gulaitytė, 
nuo sausio 26 d. bus rodoma 

sukaktį. 

X Marcelė Kacevičhis, Chica-
go, III., apsilankė "Drauge", 

i įsigijo naujausių leidinių ir dar 
i įteikė 10.74 dol. už kalėdines 
i korteles ir kalendorių. Labai 
ačiū. 

kas. Iš Chicagos šį savaitgalį j , šiek tiek pakeistoje versijoje. 
Clevelandą vyksta "Lietuvos ] šio veikalo spektakliai tęsis ma-
bažnyčių" knygų 
Kviklvs. 

autorius Br. ž žiausiai iki vasario pabaigos 
Theater Building patalpose, 
1225 W. Belmont. Vėliau šį ori-
ginahj čikagiečių kūrinį statys 

X Jonas Stankus, Elizabeth, 
N. J., suprasdamas nelengvą lie
tuviškos spaudos padėtį, atsiun
tė prenumeratos mokestį su 25 
dol. auka. J. Stankų skelbiame! laiką neturtingiems vaikams". 
<Tarbės prenumeratorium, o už Į — "Tu galėsi tą daryti tik kar-
vertinimą lietuviško žodžio ir j tą metuose,\ — paaiškino jam 
auką tariame nuoširdų ačiū. 

į tą kojinę dovanėlę. Jis prisi
rinko tiek daug dovanėlių, kad 

j nebetilpo name, turėjo keltis j 
didesnius namus. 

Mokykloje besimokydamas pa
stebėjo, kad yra vaikučių, kurie 
negauna dovanų, kaip jis. Tas 
jam nepatiko. Jis nutarė su jais 
pasidalinti dovanomis. 

Vieną naktį močiutė jį pa
klausė: "Kas tu norėtum būti. 
kai užaugsi didelis?" Jis atsakė: 
"Aš noriu dalinti dovanas visą 

x Dar nevėhi įamžinti savo 
mirusius artimuosius tvirtame 
paminkle — Lietuvos bažnyčių 
serijinio veikalo IV-tamc tome, 
"Panevėžio vyskupijos" knygo
se, kuriu spaudos darbai šiuo j metams, išleistas Italijoje, gra 
metu atliekami. Suinteresuotieji.] žiai iliustruotas spalvotais pa 
nurodant savo ir artimųjų var- Į veikslais, pasiekė "Draugo" re 
du?, pavardes, prašomi rašyti I dakciją. Kalendorius 6 lapų — 
ligi 1984 m. sausio mėn. pabai- j ant kiekvieno puslapio po mė 

x Petras Gruodis Chicago, 
11.1, rėmėjas, kartu su prenu
meratos mokesčiu atsiuntė ir 30 

vienas iš Off-Broadway teatrų j dol. auką, į kurią įskaitome ir už 
New Yorke. į kalėdines korteles ir kalendorių. 

_ . i P. Gruodį skelbiame garbes pre- ; 
x Salerfečh, kalendorius 1984 į n u m e r a t o r h m i ) 0 u ž gražią auką 

labai dėkojame. 

x Dr. Justinas Dėdinas, Elm-
hurst, EI., mūsų garbės prenu
meratorius, atsiuntė 20 dol. 

gos ir drauge su savo auka pri- i nesį. su gražiais ir prasmingais i dienraščio stiprinimui ir pratęsė 
siųsti adresu: Lietuvių Bihiiote-, įrašais ir informacijomis apie |J° prenumeratą už 1984 metus. 
kos leidykla, 3001 W. 5»th St..' saleziečių' veiklą spaudos srity- ! L>r. J- Dėdiną ir toliau laikome 
Chicago, Illinois 60629. telef.! F Viršelį puošia šv. Kazimiero, garbės prenumeratorium, o už 
778-6872. (pr.). 'paveikslas. j paramą labai ačiū. 

x Kostas Mykolaitis, Detroit,! X Dr. Bd. Stopas, Willough-
x 

vavimo sukaktuvinė 
įvyks Jaunimo centre vasario 
4 d. 8 vai. vak. ir vasario 5 d. 
3 vai. p. p. Kvietimai gaunami 
J. Vazneiio prekyboje. 2501 W. 
71 St. Tel. 471-1424 (pr.). 

: 

Antro Kaimo 20 metų gy-1 . __.„ _.. , _ 
programa M l c h • vertindamas lietuviškos i ° y Hills, Omo, kartu su prenu- i 

'spaudos reikšmę išeivijoje, at- iįmeratos mokesčiu atsiuntė ir 20 Į 
siuntė prenumeratą su 30 dol. i dol. dienraščio paramai Dr. Ed. Į 
auka dienraščiui ir 10 dol. už I Stepą skelbiame garbės prenu- j 
kalbines korteles ir kalendorių, meratorium, o už vertinimą lie-
K. Mykolaitį skelbiame garbės ' tuviško žodžio ir pridėtus linkė-
prenumeratorium. o už gražią | j'mus "Draugo" redakcijai ir ad-

x Ruošiar,. ekskursiją sau- į ir dosnią auką tariame nuoširdų j ministracijai tariame nuoširdų 
*io 24 — vasario 3 dienomis i ačiū. j ačiū. 
(11 dienų). St. Petersburg —j x Juozas Petkunas, Leonas X Albina ir UL Jonas Mar-
Disney World — Sunny Hills. D a u k u S i A . Kiudulas, Albina Ko- į tinkai, Janina ir Mečys Mikutai- Liepė visiems flūrėti. pipo į 
Floridoje. Marins Kiela. telef. j bos. Juozas Petrauskas, Stefaičiai , Antanina Baleišis. Jerome lėktuvą, užvedė motorą. Lėktu-
"^"^'^"' (sk.). j Masiulienė, Aleksas Smilga, Pra ! Jankus, Bronius Gelažius, J. jr i vaa į jį prašneko: "Labą dieną, 

' nas Gudaitis, Vilhelmina Ge- B. Gruodžiai, Mary Smolicz, Ele- j kur norėtumei skristi?" Vyras 
nienė. I>eonas Vakselis. J. Vaaiu-

močiutė. Ir taip atsirado Kalė
dų senelis. 

Gytis Vygantas, 
Dariaus-Girėno lit. m-los 

mokinys. 

LĖKTUVAS 
Kartą gyveno vyras, kuris la

bai mėgo lėktuvus. Jis turėjo 
didelių ir mažų, baltų ir raudo
nų lėktuvų. Be to, jis buvo pa
siryžęs pagaminti lėktuvą, kuris 
daug ką galėtų daryti: kalbėti, 
pats skristi ir daug kitų dalykų 
atlikti. 

Tas vyras rinko dalis, kad pa
statytų minėtą lėktuvą. Vieną 
dieną vyras surado paskutinę 
dalį. Pradėjo statyti Mažai 
miegojo ir tik retkarčiais valgė. 
Jo draugai daugiau niekada jo 
nematė. Po ilgo laiko jis išėjo 
iš savo garažo. Ten išbuvo šešis 
mėnesius užsirakinės, kol paga
liau baigė darbą. 

Išvežė lėktuvą iš garažo. Jo 
draugai pamatę pradėjo juok-

, tis. Jie netikėjo, kad jo lėktu
vas galėtų pakuti nuo žemės. 

mėginti pastatyti didelį ir sti
prų laivą? Kaip jūs manote, ką 
jis sugalvojo? 

E. Valkiūnaitė, 
Kr. Donelaičio lit. m-los 

6 kl. mokinė. 

MANO MAMA 
Aš myliu savo mamą. Ji yra 

labai gera. Mano mama man pa
deda ruošti namų darbus. Ma
no mama visur mane veža. Man 
labai patinka su mama važiuoti. 

Saulius Butkus. 
Clevelando Sv. Kazimiero lit. 

m-los mokinys. ("Aušros 
spinduliai"). 

MŪSŲ ZLUUAI 
Mes turime du zuikius: baltą 

"Baltutę" iš Pensilvanijos ir ru
dą "Karalių" iš Cape Codo. Bal
tutė atrodo gražiai su violetiniu 
kaspinu, bet tą kaspiną visada 
suėda. Pradžioje jie pešdavosL 
Baltutė gyveno dėžėje lauke, o 
karalius — garaže. Kai mes atė
jom Karalių maitinti, nebuvo jo 
dėžėje. Išgraužė skylę ir išbėgo. 
Padarėm narvelį per pusę per
skirtą abiem. Jie atrado būdą 
įeiti į kitą narvelio pusę. Dabar 
nebesipeša. Laukiame mažų zui
kučių. 

Maya Gostaotaitė, 
Bostono lit. m-los 7 sk. 

mokinė. 

MAN P A T K O 
Kai buvo Kalėdų eglutė, man 

GALVOSŪKIO NR. 57 
ATSAKYMAI 

1) Banginio (Whale) vaikas 
ką tik gimęs yra beveik pusės 

GALVOSŪKIS Mi . 76 
(Žiūrėkite brėžinį). Nupieš

toji strėlė yra sustatyta iš šešio
likos vienodo ilgio pagaliukų. į b ^ į n i ; dydžio, maždaug ge Pč 
Reikia atlikti du dalykus: I Per- j d ų banginio v a i k a s y r a 25 pė-

dų ilgumo ir sveria 16.000 sva
rų. 2) Didžiausias pasauly gy
vulys yra žinomas mėlynasis 
banginis (blue Whale)., Jo ilgis 
yra apie 108 pėdos ir sveria apie 

Kitas 
sveria 

294.000 svarų. 3) Didžiausiu 
: kiaušinius deda strausas (os 
trich). 4) Didžiausias paukštis 

į savo aukščiu ir svoriu yra Af ri 
! kos strausas. Jis užauga iki 8 
' pėdų aukščio. 5) Arapaima ar 
! piraruca, kurios gyvena Pietų 
į Amerikos upėse, pasiekia 15 pė 
į dų ilgumo ir sveria iki 500 sv? 
, rų. Eršketai (sturgeon), kurie 

kelti aštuonis pagaliukus taip, 
kad toji strėlė pavirstų į aštuo
nis vienodus trikampius. II Per
kelti septynis pagaliukus, kad 
toji strėlė pavirstų į penkis vie
nodus keturkampius, 
kų). 

(10 taš- j ^ tonu (16o.OOO svarų) 
! riebulis 95 pėdų ilgio 

GALVOSŪKIS NR. 77 
(Žiūrėkite brėžinį). Cia yra 

septyni kvadratai, sudaryti i š 
dvidešimts vienodo ilgio pagaliu
kų. Pertvarkykite 4 pagaliukus, , didelę laiko dalį praleidžia gė-
kad gautumėte penkis vienodus l u Q g e v a n d e n y s € T y ^ labai dide-
kvadratus iš 20 pagaliukų. (5 į ^ j ^ E r e t a s vadinama* 
taškai). 

\ U \ s 
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B. Sauleiko, visi 
Monika Pocius, 
V 

Klr l . \ 

| kevicius. Mrs. 
iš Chicagos. 
Rockford. UI., 
Baltimore, Md.. Antanas Zails-
k a*. Cicero, UI.. Mindaugas Kly-
Kis BaTington. 111. atsiuntė po 
10 '!')1 a\:kų už kalodines korte- i korteles 
le» ir kair ndorių Labai ačiū. I ačiū. 

na Kriščiūnas, Aleksandra Kru-
velis, Jonas Jadnavičras, visi 
iš Chicagos, Dl., Marija Pauliu-

Lazauskas, j konienė, Worcester, Mass.. Bro
nius Ceika, Delhi, Kanada, Jo
nas Adomaitis, Tinley Park, 111., 
atsiuntė po 10 dol. už kalėdines 

ir kalendorių. Labai 

pasakė lėktuvui, kad tik pakiltų 
truputį j viršų ir apttnkui ap-
skristų. Lėktuvas pažadėjo. Pa
kilo. Jo draugai, anksčiau neti
kėję, nustebo, kad lėktuvas tik
rai skrenda. 

Po keletos savaičių tas v y a s 
norėjo parodyti visiems, kaip jo 
lėktuvas pats moka skristi. Jis 

- Į 1 
• 

j huso ar rusiškasis, sveria iki 
; 3.221 svaro. 6) Didžiausia am-
! fibija yra didžioji salamandra. 
į Ji užtinkama Japonijoje ir Kini-
Į joje. Yra 5-6 pėdų ilgumo, pa-
! siekia 80 svarų svorio. 7) Py-
• thon — 33 pėdų ilgio, laikomas 
į ilgiausiu šliužu, koks iki šiol ži-
•\ nomas. Tyrinėtojai yra atradę 
;250 svarų pythoną. Anakondos 
Į trumpesnės, bet sunkios. Vie

nas tyrinėtojas užtiko 360 sva
rų sunkumo anakondą. 

GALVOSŪKIS NR. 78 
Kai jūsų tėveliai perka namą, 

turi reikalo su banku, real esta-
te agentu ir savo pakviestu ad
vokatu. Vienas iš tų trijų gru-

labai patiko dainuoti ir šokti. J pęg sako- «£& duosiu jums 

GALVOSŪKIO NR. 
ATSAKYMAS 

Žiūrėkite brėžinį. 
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Kalėdoms aš gavau Barbie 
"town house" ir pačiūžas. Kalė
dų atostogom važiavom į Arkan-
sas. 

Aušra Ramanauskaitė, 
Marąuette Parko lit. m los 

mokinė. ("VyturėUs"). 

PYRAGAS 
Močiutė: — Andriuk, liko tik j ^ P 1 " " 

gabalai pyrago; vienas dideUs, i valstijoje. Tuo pavyzdžiu pasi 

10.000 dol. mortgage šiam na
mui". Kuris i š tų trijų sakė? , 
(10 taškų). 

GALVOSŪKIS NR. 79 
Kur pasaulyje yra paslėptų 

miestų, valstybių pavadinimų j 
ar upių? Pavyzdžiui India yra ; 
Azijos valstybė, bet ji yra pasi- i 

Indiana vienoje JAV I 

5-*/^/^/ 
GALVOSŪKIO N R 59 

ATSAKYMAS 

antras mažas. Kurį tu duosi 
savo broliui? 

Andriukas: — Katram bro
liui, didžiajam ar mažajam? 

LBBTUVIV TAUTOSAKA 
Dėlė 

1) Stirna, 2) rogės, 3) senis. 
4) eglė, 5) vaikai, 6) sniegas, 
7) snaigės, 8) šaltis, 9) šveutės. 
10) naktis. 

naudodami, atsakykite į duotus 
klausimus. Po 1 tašką už at
sakymą. Pavadinimai pagal an
glišką rašybą: 1) Kurioje JAV i 
valstijoje slepiasi kita JAV vai-1 
stija? 29) Kuris Ohio valstijos . . . ... , . 

/ _ . . . . __ ., \ Abu apskritimai yra lygus 
nuėstas yra paslėptas Flondo- ; . J 3B 

je? 3) Kuris Alžirijos miestas G a l a t r o d o " ^ P 1 8 ' n c s J"0*1*-
Namuose laikoma stikliniuose j yra paslėptas New Jersey valsti- m e f o n e apskritimo lankelio ne-

induose dėlės ir pypliAi, kurie, Į joje? 4) Kuri Rusijos upė s l e Į matyti. 

GALVOSŪKIO N R 60 
ATSAKYMAS 

i 


