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(Tęsinys)
Liepos 24 aš su broliu
pasikalbėjau telefonu, jis man
apie visa tai papasakojo. Tuoj
po to, liepos 26, jį skubiu
Vidaus reikalų ministerijos
įsakymu — telegrama, perve
dė dirbti į Jonavos miestą,
prie statybų. Statybų viršininkas stebėjosi, kad jį, neturintį
jokių prasikaltimų, iš Giedrai
čių, kur jis, kaip specialistas
— agronomas, buvo labai
reikalingas, pervedė dirbti prie
labai sunkaus fizinio darbo —
kasti trasas, maišyti betoną ir
pan., kai čia darbininkų
.netrūksta. Dar nepraėjo nė 3
mėn. kai broliui darė trūkio
operaciją, jis serga chroniška
pneumonija, angina, bron
chitu, yra labai silpnos sveika
tos. Gydytojai jau prieš kelis
metUB dėl jo silpnos sveika
tos uždraudė dirbti agronomų
laukuose. Todėl jis ir perėjo
dirbti į tyrimo institutą. Dabar
jis dirba su kriminalistais prie
statybų, gyvena bendrabuty
je, kur po darbo turi tuoj
sugrįžti. J Vilnių pas žmoną ir
7 m. dukrelę Mariją išleidžia
tik išeiginėm dienom. Kiekvie
ną kartą turi atsižymėti mili
cijoje. 1983 rugsėjo 15 brolį
paguldė į Jonavos rajoninę ,
ligoninę, tuberkuliozinį sky
rių, nes rado plaučiuose
dėmes, vakarais temperatūrą
iki 38 1., visai užkimo ir dar
prisidėjo aštrus bronchitas.
Sekančią dieną jam iš KGB
atėjo iškvietimas, kad rugsėjo
19 a. jis atvyktų į Vilnių pas
čekistą Vidą Baumilą tardy
mui.
Išsigandusi
TBC
skyriaus, brolį gydanti gyd.
Matilionienė davė žodinį leidi
mą broliui važiuoti į tardymą,
nors kelionė iš Jonavos į
Vilnių ir atgal tęsiasi apie 6
vai. Rugsėjo 19 čekistas
Baumilas brolį tardė 3 vai. Jis
parodė broliui jo ranka
perrašytus mano, Vlado
Lapienio, Petro Paulaičio iš
lagerio rašytus laikus, kuriuos
brolis laikė savo rūsy, kaip
archyve, kad nežūtų, bet rūsys

Černenko kalba
Maskva. — Naujasis Krem
liaus vadas Konstantinas
Černenka savo pirmoje platesnėje kalboje pasirodė
nestiprus, užkimęs, jis dažnai
kosėjo. Vienu metu jis sumai
šė savo 50 minučių kalbos
puslapius ir visą minutę ieško
jo tęsinio. Maskvos televizija
to momento nerodė. Černenka
išleido kelis sakinius savo
kalbos, nors kitą dieną „Pravda“ paskelbė ir tuos praleis
tus sakinius.
Kalbėtojas kaltino Ameri
ką, kuri siekianti dominuoti
pasaulį,
reikalavo iš
Washingtono ne gražių žodžių,
bet konkrečių veiksmų. Jis
sužinojęs iš pasaulio vadų,
kurie buvo atvykę į Andropo
vo laidotuves, kad pasaulis
trokšta taikos.
Vakarų stebėtojai pabrėžia
du naujus Černenkos kalbos
elementus. Jis pasakė, kad
detantė pasaulyje įleido gilias
šaknis ir eventualiai įvykiai
pasisuks į taiką. Černenka
nelauktai pripažino, kad išlai
dos ginklams atima lėšas iš
kitų ekonomikos sektorių.
Pasaulio įtempimai verčia
Sovietų Sąjunga padvigubinti
pastangas siekiant taikos ir
tarptautinio
bendradarbia
vimo, pasakė Černenka.
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— Iš Jordano grįžo pales
tiniečių delegacija, svarsčiusi
KGB objektyvą?
Palestinos klausimus su Jor
dano karaliumi ir PLO pirm.
buvo išplėštas ir laiškų
Arafatu. Izraelio ministeriu
nuorašai pagrobti. Čekistai
kabinetas paskelbė, kad
kaltino brolį, kad jis tuos
„susitikti su Arafatu yra
nuorašus yra perdavęs kun.
nusikaltimas“. Dar nežinia,
Sigitui Tamkevičiui, esą juos
kaip Izraelis baus palestinie
radę pas kunigą per kratą...
čius, kurių delegacijai vado
Brolis pasakė, kad jis nežino,
vavo Betliejaus burmistras.
kas išplėšė jo rūsį ir paėmė
— Atstovų Rūmų lėšų komi
laiškų nuorašus, taip pat neži
tetas, vadovaujamas Illinois
no, kur juos padėjo. Kun. Sigi
atstovo Rostenkowski, siūlo
tui Tamkevičiui jis niekada
valstybės biudžetui sumažinti
nieko nėra davęs, o jei čekis
planą. Jame numatyta pakel
tas tvirtina, kad tai rado pas
ti mokesčius degtinei, apie 60
kun. S. Tamkevičių, teparodo
centų buteliui. Siūloma nema
tos kratos protokolą. Kratos
žinti cigarečių mokesčių,
protokolo neparodė, tik ėmė
palikti mokesčius telefonų
šaukti ir grasinti, kad broliui
vartotojams. Šis planas padi
iškels naują bylą... Klausinėjo
dintų valstybės pajamas 50
apie mane. Brolis atsakė, kad
bil. dol. per ketverius metus.
aš dirbanti ir gyvenanti savo
— Vak. Vokietijos kancleris
bute, kartu su jo žmona. Po
Kohl pareiškė Washingtone,
protokolu, nežiūrint grasini
kad Amerika neturėtų gaišti,
mų, brolis nepasirašė. „Jūs
turėtų siekti viršūnių susitiki
taip mano parašą padirbinė
mo, kuriame Reaganas ir Čerjote po savo parašytais
nenka turėtų bandyti
pareiškimais ir vėliau už tai
sumažinti įtempimus Europo
mane teisėte“. Čekistas V.
je.
Baumilas liepė broliui ateiti
— Britanijoje papildomuose
tardymui į KGB sekančią
parlamento rinkimuose buvo
dieną, nes baigėsi darbo AP nuotraukoje iš Šv. Petro Bazilikos Romoje du jauni lietuviai įteikia vėl išrinktas kairiojo sparno
laikas. Rugsėjo 20 V. Baumi dovaną popiežiui Jonui Pauliui II. Popiežius dalyvavo šv. Kazimiero darbiečių vadas Tony Benn,
las vėl brolį tardė 2 vai. 50 min. mirties sukakties 500 metų minėjimo iškilmėse. Chicagos Sun Times kuris pernai birželio mėn.
Jis kartojo gąsdinimą, kad pažymi, kad šv. Kazimieras yra Lenkijos ir Lietuvos patronas.
buvo pralaimėjęs savo
jam iškels bylą už žinių
parlamento vietą.
perdavimą į „LKB Kroniką“.
— Kinijoje
pirmą kartą
Čia pat melavo, esą kun. Sigi
viešėjo Pietinės Korėjos lauko
tas Tamkevičius prisipažino,
teniso rinktinė, šis bendra
jog brolis jam perdavęs tuos
vimas lyginamas su Ameri
laiškų
nuorašus.
Brolis
kos stalo teniso komandos
paprašė akistatos. Čekistas
vizitu 1971 m., po to buvo
išsigando, po to vėl ėmė
atgaivinti Kinijos ryšiai su
Portland. — Maine valsti Hari rėmęs. Hart pasakė, kad
šaukti, nukreipdamas kalbą jos demokratų balsavimai vėl mokesčius siūlė buvęs prezi Amerika.
kita tema. Jis ėmė broliui atnešė staigmeną. Daug lėšų dentas Carteris ir Harias jį
— Amerikos vyriausybė
grasinti, kad jie nedovanosią turįs,
plačią organizacinę parėmęs. Neprieštaravęs prieš nutarė baigti įrengti Grena
už „valstybinės paslapties“ veiklą išvystęs, darbo unijų tuos mokesčius ir Mondale.
dos saloje aerodromą, kurį
išdavimą, už brolio parašytą vadovybės paramą gavęs, Harias pasakė savo kalboje, pradėjo
statyti
kubiečiai.
pareiškimą Lietuvos KGB buvęs viceprezidentas Mon- jog Mondale puolimai rodo, Statybai reikės 19 mil. dol.
pirmininkui, kuriame jis dale vėl pralaimėjo. Už jį kad jis jaučiasi nesaugus savo
Aerodromas padės išvystyti
demaskavo čekistų verba daugiau balsų gavo šen. Gary nominacijos kovoje, bijo Grenados turizmą.
vimą dirbti jų informato Hart, einąs kaip naujosios pralaimėti.
— Valstybės
departamen
riumi. Brolis čekistui pakarto generacijos atstovas. Šen.
Savo kalbose šen. Hart tas nesutiko įsileisti Sovietų
jo, kaip savo pareiškime, kad Gary Hart jau laimėjo New vengia pulti kitus kandidatus, Sąjungos atstovo Olimpinių
jis yra pasiruošęs viskam, bet Hampshire. Jis tikisi šiandien daugiau kalba apie politinius žaidimų reikalams Olego
liks ištikimas savo krikščio laimėti Vermonte ir ateinantį sprendimus. Centrinės Jermiškino.
Departamento
niškai sąžinei. Po to čekistas šeštadienį Wyominge. Šie Amerikos klausimu jis pasa žiniomis, jis yra aukštas sovie
paėmė mano bylą ir ėmė laimėjimai labai sustiprintų kė, kad Amerika veda ten tų saugumo KGB karininkas.
broliui įrodinėti, kokia aš esu Hario kandidatūrą ir jo dele klaidingą politiką, kovoja
— Laisvės kovotojai Nika
baisi nusikaltėlė.
gatų demokratų konvencijoje prieš ne tą priešą. Ten priešas ragvoje paskelbė, jog užminuo
— ne komunizmas, bet — skur tas Puerto Corinto uostas.
(Bus daugiau)
skaičių.
Maine valstijos demokratų das. Jis pasakė nepritariąs Užsienio laivai įspėjami
etiketėms,
kaip neplaukti į tą uostą, per kurį
susirinkimuose buvo renkami įvairioms
nuosaikusis ar Nikaragvos diktatūra gaunan
delegatai į demokratų konven „liberalas,
Sovietų rinkimai
ciją. Kiti trys demokratų konservatorius“. Jis bandąs ti sovietų ir kitų komunistinių
Maskva. — Sovietų Sąjun kandidatai Maine valstijoje sekti Jeffersono demokratijos šalių ginklus.
— Popiežius Jonas Paulius
goje sekmadienį vyko aktyviai nesireiškė. Kovos principus.
II,
besilankydamas Kanadoje,
Kalbėdamas
apie
rinkimų
rinkimai į aukščiausiąjį laukas buvo paliktas Hariui ir
rugsėjo
11d. planuoja paskelb
kampaniją,
Hart
pasakė,
kad
sovietą. Dalyvavo, kaip įpras Mondaliui. Sis laimėjo popu
ta, 99 nuoš. balsuotojų, kurie liaraus Maine politiko, buvu kovo mėn. pabaigoje kampa ti palaimintąja kanadietę
visi balsavo už komunistų sio senatoriaus Edmund nijoje liks du pagrindiniai vienuolę seselę Maria Leonia
partijos kandidatus. Užsienio Muskie paramą. Mondale varžovai: jis ir Mondale.
lL4»okietUoje susidūrė
korespondentams įdomu buvo buvo atsivežęs iš Washingtou traukiniai, žuvo 3 žmonės,
pamatyti balsavimo būstinėse no 120 savo kampanijos dar
Prancūzas
prieš
įžeisti
43.
aukštuosius
Kremliaus bininkų, sumobilizavęs visas
—
Kandidatas
į prezidentus
vadus.Pirmą kartą užsienie savo rėmėjų jėgas, kad tik
sovietų knygą
esse
Jackson
Massachusetts
čiai pamatė vyriausiojo vado Harias jo nenugalėtų šioje
alstijoje vėl kalbėjo žydų
Konstantino
Černenkos mažoje valstijoje. Buvo bijo
Paryžius. — Prancūzijos
usirinkime,
įrodinėdamas,
žmoną Aną Dimitrijevną.
ma, kad Harias, laimėjęs iš komunistų partijos vadas
ad
jis
nėra
antisemitas.
Iš
Savo prieš rinkimus pasaky eilės dviejose valstijose, gaus Georgės Marchais vasario 17’
usirinkimo
teko
išvesti
vieną
toje kalboje Černenka paskel tokį „įsibėgėjimą“, kad vėliau d. piktai pasmerkė Sovietų
iktą dalyvį, kuris trukdė
bė ir sovietų žemės ūkio 1983 bus sunku jį sustabdyti. Svar Sąjungos išleistą knygą
aeksonui kalbėti kaltin
metais gautą derlių. Grūdų biausia pirminių balsavimų „Pasaulio gyventojai“, kurią
imas
jį, kad jis nekenčia žydų
tais metais gauta 190 milijonų diena yra kovo 13 d. — „Didy parašė sovietų demografijos
•
negaus
jų balsų.
metrinių tonų. Iš to sprendžia sis Antradienis“, kada bus specialistas Solomon Bruk.
ma, kad javų ūkis atsiliko nuo renkami delegatai devyniose Prancūzų komunistų vadui suskirstę
savo
okupuotas
valstybinio plano 17 nuoš., valstijose.
*
tautas
į
sovietines
respubli
nepatiko ta knygos vieta, ku
nes plane buvo numatyta
Mondale prieš Hartą panau rioje rašoma apie Prancūzijos kas ir visada pabrėžia, kad
gauti 238 mil. tonų grūdų. dojo negatyvią taktiką. Radijo
yventojų etnines grupes. Sovietų Sąjunga yra daugelio
Korespondentai rašo, kad ir ir televizijos skelbimai įrodinė
alia tikrų prancūzų Prancū „nacijų“ junginys. Ideologai
ateityje sovietai turės pirkti jo, kad Harias yra dešinesnis zijoje gyveną: alzasiečiai, bas mėgsta įrodinėti, kad ilgai
Amerikos kviečius ir kukurū už Mondale, net turįs mili kai, bretonai, katalanai, korsi niui iš įvairių tautų išaugs
zus po 9 mil. tonų kasmet.
taristinių tendencijų, pasi kiečiai. Marchais savo naujas „tarybinis žmogus“ ir
sakęs prieš branduolinių proteste sovietų valdžiai ir etninės grupės susilies į vieną
— Kambodijos laisvės kovo ginklų „įšaldymą“. Mondale komunistų laikraštyje tautą.
tojų radijas paskelbė, kad į gyrėsi esąs daug kairesnis. „L’Humanite“ rašo, kad tai
Prancūzų komunistai laiko
Kambodiją atvyko grupė Rytų Šen. Hart įrodinėjo . reporte juokingi, įžeidžią tvirtinimai. si nuomonės, kad Prancū
Vokietijos karinių patarėjų. riams, kad jis balsavo prieš Visi prancūzai yra prancūzai. zijoje jokių tautinių skirtumų
Kambodija gaunanti ir R. prezidento Reagano peršamas Tai viena šalis, viena tauta, nėra ir sovietų knygos kriteri
Vokietijos
ginklų, kurie MX raketas. Buvo priekaištų viena liaudis, ilgos istorijos jai yra neaiškūs, net atsiduo
plaukia į Kampong Som ir dėl specialių mokesčių naf sukurta, rašo Marchais.
da rasizmu, prieš kurį partija
uostą.
tos importams, kuriuos šen.
Kaip žinoma, sovietai yra kovojanti.

Šen. Hari vėl nugalėjo Mondale
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šv. Kazimiero
iškilmės Romoje
(Telefoninis pranešimas iš Romos)
Kovo 3 d. 12 vai. Vatikano ilgame pamoksle kalbėjo ne
rūmų audiencijų salėje popie tik apie šv. Kazimierą, bet
žius Jonas Paulius II susitiko tiesiog kreipėsi į Lietuvos
su lietuviais, atvykusiais iš Bažnyčią. Baigdamas pasakė
visų laisvojo pasaulio kraštų. •žodį lietuviškai, užbaigdamas
Marija,
Marija
Dalyvavo daugiau kaip 1000 giesmės
pirmuoju
posmuTTarnybąpne
lietuvių, penki vyskupai —
arkiv. P. Marcinkus, arkiv. J. altoriaus atliko Šv. Kazimiero
Bulaitis, arkiv. Ch. Salatka, kolegijos klierikai, Komuniją
vysk. V. Brizgys ir vysk. A. dalijo drauge su popiežium
Deksnys, apie 70 kunigų. Po apie 60 liet. kunigų.
12 vai. popiežius iš savo
piežius sutiktas plojimais ir
lango
kalbėjo maldininkams,
Gradinėlės giesmėmis. Vysk.
kurių
buvo pilna Šv. Petro
V. Brizgys pasveikino popie
aikštė.
Pabaigoje popiežius
žių angliškai.
dar
kartą
pasveikino lietuvius
Popiežius savo kalboje
ir
baigė
Marija, Marija
priminė,
kaip
lietuviai,
emigruodami iš tėvynės, pirmuoju posmu lietuviškai.
išsivežė dvasinį turtą — Grandinėlė aikštėje pašoko
pamaldumą į šv. Kazimierą. keletą tautinių šokių.
Vakare Shareton viešbutyje
Jo vardu steigė draugijas,
vyko
lietuviams ir kviestiems
statė bažnyčias, įkūrė šv.
svečiams
banketas.
Čia
Kazimiero seserų vienuoliją,
Grandinėlė
linksmino
visus
marijonai ir pranciškonai
Amerikoje savo provincijoms svečius tautiniais šokiais.
Kovo 5 d. popiežius visus
pasirinko globėju šv. Kazimie
lietuvius
vyskupus pakvietė
rą. Ilgą savo kalbą baigė lietu
pas
save
privačiam
pasimaty
viškai ir visus dalyvius
mui
ir
pietums.
palaimino. Pabaigoje su visais
vyskupais ir kunigais popie
Vatikanas. — „Chicago
žius drauge nusifotografavo.
Sun
Times“
pirmadienį
Tą pačią dieną Sv. Kryžiaus paskelbė apie šv. Kazimiero
bazilikoje vysk. A. Deksnys, mirties 500 metų sukakties
asistuojamas arkiv. J. Bulai minėjimą šv. Petro Bazilikoje.
čio ir vysk. V. Brizgio, suteikė Popiežius Jonas Paulius II
kunigystės šventimus K.
gyrė Lietuvos katalikus, gyrė
Kaknevičiui ir D. Staniškiui. jų kunigus, kurie, nežiū
šventimuose dalyvavo daug rėdami daugybės kliūčių, veda
kunigų ir pasauliečių lietuvių. lietuvius
išganymo
keliu.
Kovo 4-toji buvo šv. Straipsnio autorius patyręs iš
Kazimiero ir Lietuvos bažny Lenkijos Bažnyčios šaltinių,
čios triumfo diena. Prieš kad popiežius tikėjosi pats
pietus 10 vai. popiežius laikė atida ryti 8v Kazimie r o
koncelebracines šv. Mišias su sukakties minėjimus nuvažia
12 Europos įvairių kraštų vęs į Lietuvą. Straipsnyje
vyskupijų atstovų, išreiškiant sakoma, kad šv. Kazimieras
solidarumą ir vienybę Lietu gimė Krokuvoje, Lenkijoje,
vos Bažnyčiai. Lietuvai atsto toje arkivyskupijoje, kurią
vavo vysk. V. Brizgys. Bazili anksčiau valdė dabartinis
ka buvo pilna įvairių tautų popiežius.
tikinčiųjų, lietuviams vietos
Straipsnyje sakoma, kad
buvo rezervuotos prie alto piligrimų iš Lietuvos Vatika
riaus.
Dalyvavo visas ne nebuvo. Vatikano žiniomis,
diplomatinis korpusas, 17 daugelis Lietuvos Bažnyčios
kardinolų, apie 30 arki vadų bandė gauti leidimus
vyskupų ir vyskupų. Giedojo vykti į Romą, tačiau jiems
pakaitomis Sistinos koplyčios buvo uždrausta.
choras su Grandinėle. Mišių
Popiežius kalbėjo lietuvių
pirmą
skaitinį
lietuviškai kalba, pabrėždamas, kad jau
skaitė Vyt. Volertas, antrą — šeši šimtmečiai Lietuvos
itališkai Kaz. Lozoraitis sūnūs ir dukterys yra susirišę
Aukas nešė šešios poros lietu tikėjimo ir katalikų vienybės i
vių — ateitininkai, vyčiai, ryšiais su šv. Petro Bažnyčia
skautai, vienuolės ir kt.
Romoje. Su meile mes juos
Popiežius Jonas Paulius II apkabiname, jie yra taip ar
timi ir kartu taip toli.
Laikraštis rašo, jog šv.
Prancūzai padarė
Mišiose Bazilikoje dalyvavo
daugiau tūkstanties išeivijos
Libane klaidą
lietuvių, daug moterų buvo
Paryžius. — Prancūzija pasipuošusios tradiciniais
pasiruošusi išvežti iš Libano tautiškais drabužiais. Pamal
savo kariuomene. Ji vienintelė dos buvo transliuojamos Itali
iš „daugnacionalinių jėgų“ jos televizijos.
Straipsnyje kartu pabrė
dar turi Libane 1,250 vyrų. Per
17 mėnesių Prancūzija prara žiama, jog Lietuva, kurioje
do 87 kareivius. Dabar atsira gyvena daugiau pusė visos
do proga juos išvežti, kai Sovietų Sąjungos katalikų,
sovietai vetavo Jungtinėse buvo sovietų okupuota ir
Tautose svarstomą pasiūlymą prijungta 1940 m. Nežiūrint
siųsti į Libaną tarptautines valdžios pastangų prispausti
tikėjimą kalinant ir ištremiant
taikos jėgas.
Stebėtojai pripažįsta, kad šimtus kunigų ir varžant
Prancūzija padarė Libane naujų kunigų paskyrimus,
klaidą, kaip ir Amerika. Ji apie 80 nuoš. šios Baltijos
nesugebėjo įtikinti susi tautos gyventojų yra katali
skaldžiusių libaniečių, kad kai.
prancūzai yra bešališki,
objektyvūs Libano draugai.
KALENDORIUS
Prisidėjo tai, kad Prancūzija
Kovo 6 d.: Marcijonas, Ro
yra Irako rėmėja. Jos santy
kiai su Sirija blogi jau nuo žė, Norvilas, Raminta.
Kovo 7 d.: Pelenų diena.
1982 m. Įdomu, kad Prancū
zijos visuomenė palaikė Rūbas, Felicija, Rimtautas,
vyriausybės planą paremti Vaidilutė.
Libaną. Opinijos tyrimai paro
ORAS
dė, kad prancūzai, nežiūrėda
Saulė teka 6:20, leidžiasi
mi aukų, pritarė kariuomenės
Beirute laikymui. Dabar atėjo 5:45.
laikas kareivius išvežti. Tai
Debesuota, gali snigti,
bus padaryta per ateinančias temperatūra dieną 20 1., naktį
kelias savaites.
10 1.
į

u
DRAUGAS, antradienis, 1984 m. kovo mėn. 6 d.

KELIAS Į SVEIKATĄ
NESIRGTI IR SVEIKTI.

PAJĖGUMO UGDYMAS

KELIAS { SVEIKATĄ, 6515 So. California Avė., Chicago, IU. 4M2*

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.

UŽPAKALIO NIEŽĖJIMO
GYDYMAS vara (3)

Š

Salinkime visas priežas ti išeinamosios angos vartus
tis teršiančias užpakalio (sfinkterį), kad jie tampriau
odą — tik tada tos vietos užsidarytų.
niežulio atsikratysime.
Specialistai mano, kad vien

M
PI

Hf

į\»4

Sveikatos patarimų klausosi Sodybos pažmonyje Marija Naujelienė (kr.), Steponas Ziupsnys ir Adelė Gabalienė.
Nuotr. M. Nagio

Mane ima baimė, kad nau
dodamas kasdien daug vaistų
Hydralazine, LoMediciniška tiesa dėl šakumo odos niežulio ne (Dyazide,
pressor, Stelaaine-2 mg.) neapJau žinom, kad šakumo sri reikia operacijos pagalba tvar seina ir be alkoholio. Kadangi
ties odos nešvara yra didžiau kyti šakumo negerumus (saky tas asmuo yBa dirbantis, tai
sia priežastis tos vietos niežė sim, nuo gimdymo užsilikusią viduryje savaitės alkoholio ne
jimo. Išmatų nesulaikymas šakumo srityje netvarką pas vartoja, bet per savaitgalį vi
teršia aplinkinę odą. įvairios moteriškes).
są butelį ištraukia pats vie
yra išmatų nesulaikymo prie
nas. Be to, švehtės ir atostogos
Vyrai tvarkykitės,
žastys. Tada yra labai sunku
yra juk nė darbo dienos...
moterikškės
užlaikyti švarą išeinamosios
Sudraustas dėl to aiškinasi,
liuosuojančių
angos srityje. Tos vietos ne
kad, kai gentį, tki kai kurių
vidurius vaistų
švara sukelia jos niežulį. Di
vaistų nenaudoja — tai nieko
nevartokit
desnį ar mažesnį išmatų nesublogo neatsitiks.
Daugelis pacientų su šaku
laikymą
(incontinence)
Ar tai tiesa? Ar tikrai nieko
dažniausiai turi pagyvenusie mo odos niežuliu reguliariai blogo neatsitiks? Gal mano
ji, ypač moteriškės, o daugiau priiminėja viduriams paliuo- baimė yra didesnė, negu man
sia tos moterys, kurios po gim suoti vaistus. Toks jų elgesys brangaus žmogaus gėrimo
dymo turėjo kokį nors ir sudaro jiems dar sunkesnį problema ir sveikatos stovis.
niežulį. Tiems, kurie vartoja Atsakyk, Daktare, prašau, ko
negerumą.
.Dabar svarbus klausimas: vidurių paliuosavimui skystą kią įtaką alkoholis daro žmo
ar verta tvarkyti tokių asme parafiną, jis nuolat po truputį gui naudojant minėtus vais
nų išmatų nesulaikymą vien teršia išeinamosios angos sri tus.
dėl gydymo šakumo srities tyje odą. O tie, kurie nuolat
Atsakymas. Tiesa! Ne tik
odos niežulio? Žinoma, kad vartoja viduriams paliuosuoti rai nieko blogo, priešingai, al
reikia gydyti išmatų nesulai kitokius vaistus, ir tie vyrai, koholis prives žmogų alkoho
kymą tiems asmenims, ku kurie kartųjį alutį gurkšnoja, liką prie visiems žinomų
riems ne tik niežėjimas, bet ir užsitarnauja, kad jų užpaka blogumų; kepenų, širdies, sme
genų, nervų... negerovių, iš ku
pats išmatų nesulaikymas yra lis amžinai niežėtų.
sunkenybė.
rių tada jau nebus kelio atgal.
Turintieji niežulį
Tamstos rūpestis yra savo vie
atsargūs būkit
Neleiskime stipria
toje — rūpirtkis dar atkakliau
su
sėlenomis
srove oro laukan
Kaip naudingos kūnui sėle jį atkalbėdama nuo savižu
Čia dar reikia priminti, kad nos būtų, jos niežulį šakume dy stės. Jo išsisukinėjimas yra
išmatos smulkiausių lašelių — turintiems gali jį dar padidin būdingas alkoholikui. Kalbė
trupinėlių pavidale išeina lau ti, jei žmonės tinkamai nesi- kis su juo meiliai ir nepertrau
kan ir užteršia aplinkinę odą, valys. Mat, sėlenomis gausus kiamai. Vykite abu į AA susi
žmogui stipriai orą išleidžiant maistas padažnina išmatų rinkimus.
Nieko nepasakei, kaip dide
pro užpakalį. Todėl visi, o prašalinimą ir yra daug sun
ypač turintieji šakume niežu kiau smulkias sėlenų daleles lis jo kraujospūdis. Geriausias
lį, turi nusivalyti apatinę kū nuvalyti nuo odos. Pakanka vaistas, jei tik vienas duoda
no dalį po kiekvieno tokio oro mai švarinantis, žmogus gali mas yra Dyazide, viena kap
išleidimo. Nusivaloma taip, su nauda sau sėlenomis gau sulė per dieną, jei ji sukontro
kaip po didelio natūralaus rei sų maistą naudoti. Reikia čia liuoja kraujospūdį, tada
kalo atlikimo.
pasakyti, kad tvarkingi, šva kitokio vaisto nereikia. Žino
Dalinai sumažina mėšlo da rūs gausiai sėlenas naudojan ma, visų pirma jis turi visai be
lelių išmetimą laukan ir odos tieji retai kada turi šakumo druskos ir sūrių valgių apseiti
visur ir visada per visą savo
užteršimą labai atsargus, silp odos niežulį.
gyvenimą.
Būtinai tuo reikalu
nas, užtęstas — negarsus oro
Išvada. Įkyrų šakumo odos
išleidimas. Tokiam reikalui niežulį šalinkime visomis rei susitvarkykite. Tada nereikės
padeda vienos pusės sėdynės kiamomis ir mums galimomis imti Hydrazine ir Lopressor.
Visi imami vaistai veikia
raumens atpalaidavimas (ar priemonėmis — visų svar
tai sėdint ant vienos pusės ar biausia tinkama švara. Joje neigiamai kūną, o dar priedisu ranka prilaikant vieną sė neapsileiskime ir jokiems vais nis alkoholio neigiamas veiki
dynės pusę). Į šitą mažmožį tams minėto niežulio šalinti ne- mas — tai savo gyvenimo žva
reikia atkreipti didesnį dėme paveskime. Švieskimės ir tin kės degininbas iš abiejų galų.
sį, nes, su išleidžiamu oru už- kamai veikime — tik tada su Sėkmingo tos žvakės užpūti
teršiant šakumo sritį, joks gy niežuliu atsisveikinti pajėgsi mo Tamstoms abiems!
dymas nebus sėkmingas me. Daugiau apie tai dar ir ki
PAVOJINGAS VAISTAS
norint atsikratyti tos vietos tą kartą.
odos niežulio.
Pasiskaityti. British Medi , NUO HYPERTENSIJOS
cal Journal. Volume 287 16 JuGalima gydyti
Klausimas. Gerb. Daktare,
ly, 1983.
išmatų nesulaikymą
visi, kurie reikalingi sveikatos
ALKOHOLIKAS
patarimo, kreipiasi į Jus, nes
Specialistai gydytojai turi
VAISTAIS GYDOSI,
žino, kad sulauks nuoširdų ir
priemonių pagerinančių išei
atvirą patarimą. Malonėkit ir
O ALKOHOLIU ŽUDOSI
namosios angos vartų (sfinkman padėti -‘■f būsiu Jums la
terio) neužsidarymą. Tos prie
Klausimas. Mielas Dakta bai dėkinga.
monės yra trys svarbiausios.
Turiu vienintelį brolį, 41 m.
1. Fizinis gydymas (fiziotera re, mes prenumeruojame
pija) su mankšta. 2. Faradine “Draugą” ir skaitom Jūsų amžiaus, 6 pėdų ir sveria 220.
srove jaudinimas — stimulia straipsnius. Siunčiu Jums laiš Jis turi pakeltą kraujospūdį.
cija to sfinkterio. 3. Nešioja ką su savo bėdom. Būčiau dė Jo daktaras duoja jam Nado
masis prietaisas jaudinantis kingas, jei turėtumėt galimy lol. Suprantu, kad tas vaistas
minėtą sfinkterį- Tos priemo bės atsakyti į man rūpimus neįleidžia į širdį adrenalino,
nės kartais susilpnina niežulį. klausimus Jūsų vedamam sky tokiu būdu tfeguliuoja kraujo
spūdį. Daktdte, argi tai yra ge
Bet svarbiausias toje srityje riuje “Kelias į Sveikatą”.
Mano bėdos štai kokios. Vie rai?
niežulio gydymas yra higie
Šiaip jis yra sveikas. Nuo 17
niškas — švarus užsilaiky nas mūsų šeimos narys, esan
metų
amžiaūs aukoja savo
mas. Todėl nenusiminkime vi tis apie 60 m. amžiaus, turi
kraują
kraujo bankui. Tarp
si, kurie negalime turėti aukštą kraujo spaudimą, be to,
kitko,
ar
tas gerai, nes jau
schizophrenią.
Praeityje
kele

minėto trejopo gydymo. Žmo
daugiau
kaip
20 metų kaip au
gaus švara išgydo jį nuo nie rius metus iš eilės turėjo per
koja
kraują.
Gabus,
jokio pyk
žulio minėtoje srityje. Tik kai sekiojimo baimę — haliucinačio,
kitam
gero
liuki,
kitam pa
cijas.
Dabar
apie
tai
jau tikras išmatų nesulaiky
deda
—
patarnauja.
nebekalba,
tikiuosi
—
haliuci

mas kamuoja žmogų, tada priPrašau patarti, ką reikia da
seina minėtais būdais stiprin- nacijos nurimo.
ryti, ar vartoti vaistą Nadolol
ir toliau? Laukiu Jūsų nuošir
daus atsakytno — patarimo
“Draugo” dienraštyje. Esu
Jums labai dėkinga, nes Jūs
labai labai daug visiems pa
dedat. Jus gerbianti.
Atsakymas. Gydykitės sa
vo gydytojo priežiūroje. Čia tik
bendri
nurodymai galimi.
Vaistas Corgard (Nadolol) yra
dviašmenis kardas — jis gali
būti labai pavojingas dėl šir
dies ir kitų organų. Gink Die
Sveiku ir skaniu maistu bei gėrimu gaivinasi Sodybos pa
žmonyje Ona Janušauskienė (kr.), mokyt. Juozas Tamulis ir
ve, jo nenutraukite staiga.
Mažinti reikia jo dozę gydyto
Elena Gailevičiūtė.
Nuotr. M. Nagio

jo priežiūroje per mažiausiai
dvi savaites. Nors nežinomas
kraujospūdžio pakilimo dydis,
bet visada tokiais atvejais rei
kia pradėti namą statyti nuo
pamatų: 1. Nevartoti visiškai
druskos per visą laiką. 2. Nau
doti tam reikalui geriausią vie
ną vaistą Dyazide — vieną
kapsulę per dieną. Tik reika
lui esant, pridedamas kitas
vaistas, jei tas vienas nesu
kontroliuoja reikiamai, drus
kos nevartojant. Duodamas
kraujas irgi mažina kraujo
spūdį. Kadangi jo amžius au
ga ir jis kraują duoda — tai
reikia būti ant saugesnės pu
sės: nustoti vartoti pavojingą
jį ir pradėti įprastinį. Kraują
duodamas tas vyras rengiasi
būti šventuoju čia jau ant že
mės. Dieve jam padėk! Tik ir
čia jau artėja riba, • kada dėl
amžiaus iš jo kraujas jau ne
bebus toliau imamas. Ačiū už
puikią žinią — malonu, kad
mūsų tarpe dar yra tikrai žmo
niškų asmenų, koks yra Tams
tos brolis. Dangus judviem rei
kiamai tetaikina.
KAI NEVARTOJI
KAULŲ - JUOS
PRARANDI

Klausimas. Kaip geriau
siai gydytis nuo kaulų su
minkštėjimo, kurį gydytojai
vadina Ostėoporosis — malo
nėkit
trumpai
paaiškinti,
Gerb. Daktare. Dėkoju iš anks
to.
Atsakymas.
Judėjimu,
maistu ir vaistais. Bet tu išju
dink pensininkę-ką, kai jie

nusiteikę sėdėti, nejudėti ir į
vieną tašką žiūrėti — ir, pro
langą stebint, mirties laukti.
Dar tave apkalbės — iškolios,
kam tu pensininką į darbus
skatini.
Namie daugumas pensinin
kų nesimankština pakanka
mai. Jie tariasi jau savo ati
dirbę — tegul dabar kiti
darbuojasi. Tuo tarpu į ligoni
nę patekusios pensininkės dėl
minkštų
kaulų
verčiamos
mankštintis po 15-30 minučių
kasdien.
Ypač blondinės žinokite,
kad jums artėja kaulų su
minkštėjimas ankstybame
amžiuje — vos tik reguloms
paliovus. Taip pat raudon
plaukės ir šviesiai rudaplau
kės pradėkite nuolat darbuo
tis — judėti, mankštintis. Dar
gresia minkšti kaulai mažapėdėms, stuburą pakrypusį į ku
rį šoną turinčioms ir nerie
bioms.
Geriausiai
mankštinsitės
pasivaikščiodami — gana
greitokai eidami ir kūno svorį
mesdami ant šlaunikaulių,
klubikaulių ir ant blauzdikau
lių. Žinokite visos labai gerai,
kad sėdinčioms - perekšlėms
moteriškėms pirmiausiai kau
lai suminkštės.

Iš vaistų moteriški ir vyriš
ki hormonai duodami gydyto
jo priežiūroje. Valgyje turi
būti pakankamai kalcio. Pie
nas čia geriausias kalcio šalti
nis. Žinoma, varškė, neriebus
sūris, — tai vis geras maistas
apsaugant kaulus nuo su
minkštėjimo. Pieno lieso ma
žiausiai po kvortą kasdien
kiekvienas turime išgerti da
bar, o ne rytoj. Nelaukime, kol
kaulai luš ir tik tada pradėsi
me gerti pieną kvortomis.
Po nėštumo reikia atstatyti
kalcio trūkumą. Toms, kurios
turėjo vidurių: žarnų, skran
džio operacijas — kalcis nesu
sigeria gerai į kraują. Joms
reikia daugiau pieno naudoti.
Yra moreriškių, kurios nė kiek
neišdirba moteriškų hormonų
po regulų nustojimo. Toms rei
kia vaistų, nes joms gresia
kaulų lūžimas.
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Pa8to išlaidas mažinant,
nesiunčiami. Ant DRAUGO pne
jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsun

FLORIDOJE

vos valstybei. Tuo pačiu gra
žiu žodžiu aktorius papaskojo
VASARIO 16-OS
to laiko knygnešio Antanėlio
ŠVENTĖ
gyvenimą, jo svajones ir sap
nus. Elgeta knygnešys Anta
Ši mums brangi šventė šio nėlis savo sapne pereina visą
telkinio lietuvių buvo iškil kenčiančios tautos Golgotą.
mingai paminėta vasario 19 d. Jis baigė: “Ateis pavasaris, at
Minėjimas pradėtas pamaldo plauks su Nemuno srove, su
mis Šv. Teresės bažnyčioje. žydriu vandeniu Šešupė. Žy
Šv. Mišias už žuvusius ir ken dės laisva mūs Lietuva, žy
čiančius dėl Lietuvos laisvės dės... Mes ją prikelsim patys
atnašavo kunigai — P. Jaraš- savo rankomis”.
ka ir A. Kardas. Per pamal
Priedui H. Kačinskas savo
das giedojo pilnos sudėties
gražia
tarsena paskaitė eilė
muz. Mamaičio vedamas
raštį iš partizanų kovų.
“Antrosios jaunystės” choras
Po to čia iš N.Y. apsigyveni
šventei pritaikytas giesmes.
Mūsų trispalvę iškilmingai mui atvykus V. Dėdinienė su
įnešė ir išnešė šaulys A. Pilec- įsijautimu paskaitė eilėraštį iš
kas, asistuojamas gražiais Lietuvos “Vieno alyvų krūmo
tautiniais rūbais apsirengusių istorija”. Gražus, širdį verian
moterų J. Čepukienės ir V. tis mūsų tautos epizodas.
Dėdinienės. Pamaldos bažny
Programą atliko muz. Ma
čioje baigtos sugiedant Mari maičio vedamas Sunny Hills
ja, Marija ir Lietuvos himną. “Antrosios jaunystės” moterų
2 vai. p.p. rinkomės į Com choras, padainuodamas ket
munity centro salę minėjimui vertą gražių lietuviškų dainų.
ir akademijai. Minėjimas pra Choras daro puikų įspūdį ne
dėtas su muz. Momaičiu prie vien mums, bet ir kitatau
pianino Amerikos ir Lietuvos čiams. Juo visi grožėjos ir fo
himnais. Minėjimą puikiu žo tografavo. Ačiū muz. Mamaidžiu atidarė ir toliau gražiai čiui ir mūsų moterims. Si
pravedė skyriaus renginių akademinė dalis baigta vi
vadovė
Valė
Rumšienė. siems sugiedant Lietuva bran
Jausmingą ir tikrai gražią giToliau vaišinomės moterų
invokąciją sukalbėjo čia pen
sininko dienas leidžiantis kun. suneštais sumuštiniais, auko
A. Kardas. Floridos guberna jome kam kuris norėjome —
toriaus deklaraciją, skelbian Altai, B-nei ar, Vlikui. Skirsčią Vasario 16-tą dieną Lietu tėmės vieni kitiems tvirčiau
vių diena Floridoje, perskaitė paspausdami ranką, tikėda
Genė Beleckienė. Trumpu žo mi, kad dar ir kitais metais
džiu teko ir man įsiterpti pri taip gražiai atšvęsime šią
menant šios šventės istoriją ir mums brangią šventę.
jos reikšmę mūsų tautai praei
Čia iš Arkansas belankan
tyje, dabartyje ir ateityje atei tis mamytę sūnus Vitas Dėdi
nančioms kartoms.
nas su žmona visą šį minėji
mą
įrekordavo į video juostą ir
Aktorius H. Kačinskas, sa
vakare
mamytės Viktorijos
vo gražiu žodžiu sujungė
buveinėje
per televiziją jau
“Aušros” šimtmečio ir Vasario 16-os minėjimus ir taip pat matėme visas šias mūsų iškil
šių abiejų sukaktuvių istorinę mes, tartum per ABC or NBC.
K. Z.
reikšmę mūsų tautai ir LietuSunny Hills, Fla.

adreso, gavus iŠ
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DRAUGO prenumerata mokama iš anksto
metams »/2 metų 3 men
$20.00
$30.00
Chicago ir Cook County $50.00
$20.00
$30.00
Kanadoje (U. S. A. dol.) »0-00
$20.00
$30.00
Užsienyje. . , v. - - JOJ
$20.00
$30.00
Kitur — Amerikoje . • $50.00
$19.00
Savaitinis (šeštad. pried.) $30.00

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

• Redakcija dirba kasdien nuo
8-30 — 4:00.

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

DR. LINAS A. SIDRYS

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER

AKIŲ LIGOS, CHIRURGIJA
2636 VV. 71st Street
Priima trečiad. nuo 2 iki 5 v.v.

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
166 East Superlor, Suite 402
Valandos pagal susitarimą
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Dr. Peter T. Brazio ofisą perėmė

DR. VIJAY BAJAJ
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos
2434 VVest 71st Street
Tel. HE 4-5849
Vai.: pirm. ir penkt. 12—5; antr. ir ketv.
12—6:30: šešt. tik susitarus.

DR. K. 6. 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 VIŽINAS
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai-■
6165 S. Archer Avė. (prie Austin)
Valandos pagal susitarimą
Tel. 585-7755

DR. JONAS MAŽEIKA
DANTŲ GYDYTOJAS 4600 Wi 103 St. Oak Lavvn
Tel. 423-8380.
Valandos pagal susitarimą
Ofs. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533

DR. FRANCIS MAŽEIKA
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS
2709 VVest 51st Street
Tel. r- GR 6-2400
Vai. pagal susitarimą pirm. ir ketv. 1-4 ir
7-9 antr., ir penkt. 10-4; šeštad. 10-3 vai.
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Kremliuje

PAMAŽU ATSKLEIDŽIAMAS
TIRONO STALINO VEIDAS

NEMATYTI
ATODRĖKIO

Atrodo, kad visi “prana
šai”, kurie tikėjo greitu Sovie
tų imperijos sunykimu ir net
jos žlugimu, turės “nusiimti”,
nes pastarųjų metų įvykiai jų
pranašysčių nepatvirtino, o
klaidingų pranašų niekas ne
laiko pranašais. Tas pats ir su
mūsų “pranašais” iš kai kurių
veiksnių eilių, kurie ligi pasta
rųjų dienų pranašavo greitą
nepriklausomos Lietuvos at
kūrimą. Bet reikia užjausti ir
“pranašus” — jų duona visais
laikais buvo labai sunki, nors
visada sunkiomis dienomis
atsirasdavo netikrų pranašų.
Menki pranašai buvo ir ru
sų disidentai, kurių kai kurie
net įsakmiai nurodė sovieti
nės imperijos žlugimo metus.
Štai turime prieš akis žinomo
Sovietų disidento, Levo Kopeievo, 1981 m. pasitraukusio iš
Sovietų Sąjungos ir dabar gy
venančio Vakarų Vokietijoje,
pasisakymą,
paskelbtą
“Luebecker Nachrichten”
dienraštyje 11.19. Šis žymus
disidentinės Rusijos veikėjas,
kaip ir daugelis kitų realiai
galvojančių rusų ir nerusų, ne
pramato jokio atodrėkio So
vietų S-gos valdžioms keičian
tis. Jo pareiškimas šiuo
reikalu yra pesimistiškas, pa
remtas ne svajonėmis, ne
“atrodanCiu pragiedrėjimu”,
bet kieta realybe. Jis sako,
kad, kol komunistai fanatikai
valdys plačiąją šalį, tol gerėji
mo linkme pasikeitimų laukti
netenka. Politbiuro narių vie
no ar kito pakeitimas norma
lia tvarka ar mirtimi neatneš
jokių pragiedrulių, nes ten le
miamą žodį turi ne vienas as
muo, o visas tuzinas komunis
tų “nusipelniusių darbuotojų”.
Nekomunistinė “revoliucija”
Sovietuose nėra galima, nes
“buržuazinė” klasė totališkai
išžudyta jau Lenino — Stali
no laikais, o prieš kelioliką
metų iškilęs “disidentinis ju
dėjimas” — vienintelė opozi
cija — buvo negausus skaičiu
mi (5-6000), likviduotas L.
Brežnevo laikais, Andropovo,
. Zviguno, Suslovo ir kitų kagė
bistų rankomis. Dalis disiden
tų pateko į Vakarus, bet Čia jie
sovietiniam režimui ne per
daug pavojingi, bent jau ne
tiek, kaip buvo savo šalyje gy
vendami.
Taigi sovietinį režimą galė
tų sugriauti tiktai Vakarų
kraštai, ir tai ne žodžiais, ne
savo propagnada, bet karo
veiksmais. Tačiau visi gerai
žinome, kad vakariečiai, šiuo
metu JAV-bių vadovaujami,
niekada nedrįs pulti nuo kojų
ligi galvos stipriai ginkluotos
Sovietų imperijos. Greičiau jau
Sovietai gali pulti Vakarus ir,
ko gera, užimti vakarinę Eu
ropą, tačiau ir jie vargiai tai
darys, nes jau ilgesnį laiką
kraštą valdo ne jauno am
žiaus vyrai, bet seniai. Tokie
buvo L. Brežnevas, jį pakeitęs
J. Andropovas ir dabartinis
valdovas Konstantinas Čer
nenka (72 m. amžiaus). Pary
žiaus laikraštis “Canard enchaine” dabartinį valdžios
“aparačikų” režimą vadina
“Marksizmus — senilismus”
(marksizmas — senatviškumas), ir tai yra tiesa. Naujam
pasauliniam karui vesti reikia
jaunų ir tvirtų vadų, kokiu bu
vo, sakysim, Stalinas. J aš
tuntą dešimtį įkopę vadai dėl
įvairių fizinių negalavimų to
kio didelio darbo atlikti nega
li. Bet jie gali būti pakanka
mai stiprūs spausti savo
žmones, pavergtas tautas ir il
gus dešimtmečius išlaikyti kie
tąjį režimą.
*
Taigi ir pavergtai Lietuvai
netenka laukti greito išlais
vinimo ar išsilaisvinimo. Juk
kas gi išlaisvins? Ar didžio
sios pasaulio galybės? Ne, nes
jos niekada nebuvo mažų pa
vergtų tautų draugai. Pri
siminkime tik 1917-1923 me
tus, kai didieji pasaulio
galiūnai darė viską, kad Lie

tuva neprisikeltų, o kai ji savo
jėgomis prisikėlė — labai
nenoromis ją pripažino. Kai
1940 m. sovietiniai rusai mus
vėl pavergė, kas mus tada
bent geru žodžiu gynė? O ir
dabar pavergtųjų tautų išlais
vinimas nėra pasaulio galiū
nų programoje.
Taigi nereikia savęs migdy
ti “greito Lietuvos išlaisvini
mo” iliuzijomis. Atvirkščiai,
reikia visada turėti prieš akis
nemalonią prielaidą, kad Lie
tuvos okupacija truks ilgus
dešimtmečius, o gal ir ilgiau.
Prisiminkime, kad carinės Ru
sijos okupacija tęsėsi apie 120
metų (1795-1914). Panaši būk
lė gali mūsų nelaimei pasikar
toti, ir gal veikiau, kaip lau
kiamas išvadavimas...
Ar išsilaikysime lietuviais,
ar tauta per ilgą okupaciją iš
liks gyva? Taip, jeigu ji pati to
norės ir dės visas protingas
pastangas sunkiose aplinky
bėse. Yra pavyzdžių, kad tai
galima. Žydai laisvės laukė
2000 metų ir sulaukė. Airiai
buvo pavergti šimtmečiais, o
po jų tapo laisvais. Pakilo tau
tos, kurios niekada nepri
klausomybės neturėjo. Bet
nereikia niekinti ir mūsų pa
čių. Lietuvių bei žemaičių be
galo kietos kovos su kryžiuo
čiais tęsėsi apie 200 metų — ir
vieni ir kiti nežuvo. Tie patys
vokiečiai per 700 metų nepajė
gė visiškai nutautinti Prūsijos
(vakarinių) lietuvių, kurie la
bai sunkiose sąlygose šimtme
čius puoselėjo tautinę kultūrą
bei raštiją. Tik nežmoniškas
sovietinis genocidas, įvykdy
tas Vakarų galiūnams “laimi
nant”, žudymais bei deporta
cijomis nukirto šią lietuvių
tautos šaką. Pagaliau ir da
bartinė labai kieta sovietinių
rusų okupacija, besitęsianti
jau daugiau kaip 40 metų,
pasižymėjusi taip pat deporta
cijomis ir žudymais, nepalau
žė tautos dvasios. Tiesa, bai
gia nykti senosios išeivijos
tauta Pietų Amerikoje, JAVbėse, o tačiau tėvynėje tauta ir
įvairių negandų metu liko gy
va, ką rodo kad ir pati sovieti
nė statistika: iš 3,5 milijonų
krašto gyventojų 80% yra lie
tuviai.
Ir sunkiausiose sąlygose atlietuvėjo mūsų didieji miestai.
Iš pusę milijono Vilniaus
miesto gyventojų 47,3% (1979
m. statistikos žiniomis) yra lie
tuviai. Kitados “vokiškoje”
Klaipėdoje dabar lietuvių yra
apie 60%. Skaudžiai gyvento
jų skaičiumi sumažėjęs lietu
viškas kaimas, negailestingai
likvidavus ūkininkiją, išliko
lietuviškas. Tiesa, rusų skai
čius ir rusinimas labai išaugo.
Dabar rusai sudaro kiek dau
giau kaip 10% Lietuvos gy
ventojų. Nėra duomenų, kad
rusų skaičius mažėtų, atvirkš
čiai, gali didėti. Okup. Lietu
voje vyksta intensyvus ir la
bai apgalvotas užimto krašto
rusinimas, kuriant naujus
miestus, prmonės centrus, vi
sokius “Sniečkaus miestus”,
kuriuose kaip ir nėra lietuvių.
Pavergtai tautai beveik ne
įmanoma su šiais dažnais reiš
kiniais kovoti. Bet tauta daro
viską, kas būnant nelaisvėje
įmanoma. Taigi nereikia į mū
sų tautiečius tėvynėje spiaudyti, kaip kartais kai kas iš
mūsų daro.
Vis dėlto turime vilčių, kad
okupantų dvasiškai ir fiziškai
žalojama tauta tėvynėje išlai
kys, kad ir būdama ilgus de
šimtmečius pavergta. Žymiai
blogiau su išeivijos tauta. Čia
lietuvybės išlaikymas priklau
so ne tik nuo mūsų pačių, nuo
tėvų ir lietuviškos visuome
nės, bet ir nuo daugelio nes
nuo mūsų pareinančių ap
linkybių. Kas šiuo reikalu da
rytina, mūsų spaudoje daug
rašoma, apie tai kalbama or
ganizacijų
susirinkimuose,
vadovų posėdžiuose. Prie šios
temos ir mes ateityje sugrįši-

me-

b. kv.

Dvidešimtojo amžiaus pir geriuose. Po Stalino mirties iš
moji pusė liks istorijoje kaip ėjęs į laisvę, ėmė rinkti me
dviejų diktatorių baisaus siau-, džiagą savo tėvo biografijai.
tėjimo laikotarpis, kaip tautų Tuo reikalu jis aplankė dar gy
genocidas, nekaltų žmonių žu vus senuosius bolševikus, su
dynės kalėjimuose ir koncen kuriais pasikalbėjimus auto
tracijos stovyklose.
rius cituoja savo knygoje.
Kai apie Hitlerį, jo gyveni Ypač jam svarbių žinių sutei
mą, jo žiaurumus yra parašy kė Anastas Mikojanas, kuris
ta daugybė knygų, ištyrinėti po 1955 m. Chruščiovo pave
archyvai, dokumentai, ap dimu sudarė komisiją, kurios
klausinėti gyvi liudininkai, su uždavinys buvo tyrinėti “so
rinkti jų atsiminimai, netgi cialistinio teisingumo pažeidi
bandyta skelbti jo falsifikuo mus”, kitaip tariant, Stalino
tus dienoraščius, nieko pana nusikaltimus. Patsai Chruš
šaus nėra padaryta apie dar čiovas partijos XX ir XXII su
didesnį žmogžudį Josifą Visa- važiavimuose atskleidė dalį
rianovičių Džiugašvilį, save Stalino nusikaltimų. Tai buvo
pasivadinusį Stalinu (Plieni tik vandenyne plaukiojančio
niu). Jis tikrai nusipelnė Žiau ledo kalno viršūnė. Pagaliau
riojo ar Baisiojo vardo. Apie jį Chruščiovas, prieš iškrisdamažai žinoma, ypač apie jo ne mas iš valdžios balno, minėtą
sulaikomą veržimąsi į val komisiją panaikino.
džios viršūnę, apie jo asmeni
Taigi Anton Antonovo-Ov
nes kaltes, 1935-1940 m. sejenko darbas nėra tikra
“valymus”. Ne daug ką apie prasme istorija. Jį galima pa
Staliną pasakė jo asmeniniai lyginti su archeologo darbu,
režimo priešai, kaip Levas renkančiu praeities trupinius,
Trockis ar Milovan Djilas. atplaišas. Jau vien tik liudi
Siek tiek žinių apie savo tėtą ninkų apklausinėjimas buvo
atskleidė Stalino duktė Svet tragiškas. Jis gaudavo tokius
lana, bet ir tai daugiau iš san atsakymus: „O kam viso to rei
tykių tarp tėvo ir dukters.
kia? Ar ne geriau, kad visa tai
Šią spragą pasiryžo užkišti liktų po velėna?“ Arba: „Kas
šiandien Maskvoje gyvenan man garantuos, kad aš, kartą
tis Anton Antonov-Ovsejen- pasakęs tiesą, neatsidursiu po
ko, kurio rusiškai parašyta automobilio ratais?” O vienas
knyga, išversta į vokiečių kal apklaustasis tiesiai atsakė:
bą vardu “Stalin, Portraeit ei- “Aš nepasakosiu nieko. Noriu
ner Tyrannei” išleista 1983 m. gyventi”.
Miunchene Piper leidyklos.
Tokiose sąlygose ir A. AntoKeli žodžiai apie knygos au nov-Ovsejenko darbas yra tik
torių. Jo tėvas Vladimir Anto- prakirstas takas miško glūdu
nov-Ovsejenko buvo Spalio re moje. Yra jame dalykų, kurie,
voliucijos didvyris. Jis 1917. paremti liudijimais arba do
XI. 7 su savo kareiviais užėmė kumentais, vis tik įneša šiek
caro Žiemos rūmus, suėmė Ke tiek šviesos į tamsą, kuri yra
renskį. Bet dėl to, kad buvo apgaubusi Staliną.
Trockio draugas, po Lenino
Iš A. Antonov-Ovsejenko
mirties pateko į Stalino nema
knygos
paaiškėja, kad Stalino
lonę ir buvo nustumta į užsie
era
prasidėjo
Leninui dar gy
nio diplomatus. Bet dar to ne
vam
esant.
Stalinas
buvo pir
gana. Kadangi tarp 46,
moje,
Lenino sudarytoje vy-,
pasirašiusių 1923 m. kritiką
riausybėje tautybių reikalams
dėl triumvirato (Kamenevo, Zinovjevo ir Stalino) valdymo, komisaru, 1922 m. generalinis
buvo ir Antonovo-Ovsejenko komunistų partijos sekreto
parašas, Stalinas jį atsiminė, rius. Nuo šio laiko prasidėjo
atšaukė iš Ispanijos ir likvi Stalino ištisą dešimtmetį tru
davo. Iš tų 46, 1923 m. kritika kusi kova už pirmąją vietą
vusių valdžią, nė vienas nesu partijoje. Autorius čia aprašo
visų tų pastangų anatomiją:
laukė 1940 m.
vienas
po kito konkurentų pa
Vladimiro Antonovo-Ovse
šalinimą, tikrą partiečių sker
jenko žmona jau 1929 m. gale
dyklą, kurioje žuvo visi buvu
buvo suimta ir mirė kalėjime.
sieji partijos draugai.
Sūnus, čia aprašomosios kny
gos autorius, visgi galėjo baig
A. Antonov- Ovsejenko ra
ti istorijos mokslus. Bet kritus šo: “Šiandieniniai Stalino ad
tėvui ir jis buvo suimtas, be vokatai pliauškia: “Stalinas
teismo nubaustas ir 12 metų nieko nežinojo. Kruvini daly
kankinamas kalėjimuose ir la kai dėjosi už jo pečių... O aš,
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Daugiau istorinės šviesos apie piliakalnio praei
tį suteikė 1961-1964 m. pravesti archeologiniai dar
bai. Tyrinėta prie vakarinės piliakalnio pusės V-VII
a. buvusios sodybos liekanos. Dar dabar gyvenvietę
apjuosę 4-5 pėdų aukščio, 490 pėdų ilgio iš akmenų ir
žemių supiltas pylimas. Ir pilies pylimai buvo aukš
tesni ir ilgesni, kaip J. Basanavičiaus anksčiau,
matyt, tik apytikriai išmatuoti. Visi minėti pylimai
sudarė gerą 1000 pėdų ilgio. Tyrinėti ir aukščiau
minėti akmenimis grįsti piliakalnio šlaitai, gyvy
binių sienų likučiai. Nustatyta, kad pilps čia buvo
įrengta XII-XIV a. ir buvo naudojama karuose prieš
kryžiuočius. Pilis sudeginta XIV-XV a. Tarp buvu
sių pastatų rasta daug pelenų, sudužusių molinių
indų šukių, gyvulių kaulų, akmeninių grindinių, židi
nių, darbo įrankių, segių, žiedų, verpsčių, smagra
čių. Nustatyta, kad, piliai sudegus, žmonės kūręsi
dabartinių Pilakalnių, Rasių kaimų apylinkėse.
Vėlyva, XIV-XV a., pilis rodo, kad Sūduva buvo
gyvenama ir po jotvingių katastrofos.
Bet nei J. Basanavičius, nei žmonės nelaukė
archeologinių kasinėtoj ų patikinimo, kad Pilia
kalnių kalne buvo pilis. Jau arti prieš šimtą metų tai
jiems bylojo skiepuose sudėti senoviški ginklai, juos
saugojančios galingos dvasios ir išvadavimo
laukiančios dailios mergos.
Kryžiuočių kronikose aprašyta Margiero —
Margio heroiška mirtis įvykusi jų vadinamoj Pullen,
Pillen, Pillenen, Pelen — pilyje. J. Basanavičius jos
vardą iš Pelen į Pelenių pilį atlietuvino; kiti —
dažniau spaudoj vartojamu vardu iš Pillenen — Pilė
nais vadina. Šią istoriją jis jau buvo skaitęs lenkų
romantiko poeto L. Sirokomlės (Kondratavičiaus)

A. Antonov-Ovsejenko

pasiremdamas šaltiniais, esu
įsitikinęs: jis visuomet, kiek
vieną dienos ir nakties valan
dą žinojo ir sprendė, kas turi
būti suimtas, kada ir kaip. Jis
žinojo, planavo, įsakinėjo”.
Iš A. Antonov-Ovsejenko
knygos pirmą kartą paaiškėja
1934 m. XVII partijos suva
žiavimo kai kurie užkulisiai.
Nuo čia prasidėjo baisus Sta
lino kerštas, didieji “valy
mai”. Atrodė, kad Stalinas jau
neturi konkurentų: Trockis
tremtyje, partijos “numylėti
nis” Bucharinas, taip pat Kamenevas, Zinovjevas jau nuo
valdžios nustumti. Dėlto šis
partijos suvažiavimas buvo
pavadintas “laimėtojo suva
žiavimu”. O tačiau atsitiko
tai, ko Stalinas nebuvo tikėjęs
ir pramatęs.
Leningrado partijos sekreto
rius Kirovas buvo kai kurių
suvažiavimo delegatų įkalbi
nėjamas į generalinio sekreto
riaus vietą statyti ir sa
vo kandidatūrą. Kirovas
demonstratyviai atsisakė. Bet
tai sužinojo Stalinas ir Kirovo
likimas buvo nuspręstas.
Minimame partijos suvažia
vime 292 delegatai (ketvirta
dalis visų atstovų) balsavo
prieš Staliną. Susidarė didelė
painiava. Padėtį išgelbėjo Kaganovičius, tuojau sudeginęs
balsavimo korteles. Stalino iš
rinkimas formaliai buvo vien
balsis. Taip liko nežinomi bal
savusieji prieš Staliną, bet jis
tuoj ėmė baisiai keršyti savo
nežinomiems priešams. Pir
mąjį Stalino kerštas pasiekė
Kirovą. Tais pačiais metais
jis Leningrade buvo nušautas.
Stalinas, neva bausdamas Ki

rovo žudikas, atkeršijo savo
priešams. Kirovo mirtį pats
Stalinas buvo suorganizavęs
ir pasistengė, kad neliktų gy
vų jo niekšiško darbo liudininku. Vieni buvo sušaudyti,
kiti uždaryti į lagerius drauge
f su šeimomis. Revoliucija suJ ėda tėvus, motinas, brolius, se
seris ir net mažus kūdikius.
Sąryšyje su Kirovo mirtimi,
buvo suimta 18 milijonų žmo
nių. Vieni jų buvo būriais su
šaudyti, kiti nuo bado ir ligų
žuvo koncentracijos lageriuo
se ir kalėjimuose. “Valymas”
pasiekė to, kad nuo 1934 metų
partijos suvažiavimo 97 pro
centai delegatų dingo be ži
nios. Net ir prancūzų vadina
mo termidoro siautimas
nebuvo toks baisus.
Iš Chruščiovo paskirtosios
komisijos protokolų galima su
žinoti kai kurias smulkmenas.
Stalinas savo darbo kabinete
ant stalo turėjęs ilgą sąrašą
“revoliucionierių”, pradedant
Bucharinu ir baigiant Radeku. Jie visi sekančiais metais
buvo sunaikinti. Stalinas lai
kėsi keistos teorijos: kuo ar
čiau prie socializmo laimėji
mo, tuo klasių kova yra
aštresnė. Tad jis kūrė socializ
mą ant žmonių lavonų.
Pagaliau Stalinas pasijuto
tarsi koks dievas. Jo vardu bu
vo pavadinti miestai, gatvės,
upės, kalnai, visur pristatyta
paminklų. O kiek poezijos,
liaupsinančių odžių parašyta
jo garbei, pradedant Surkovu,
iki Nerudos, Becherio, Hermelino ir kitų. Atėjo diena, kada
baigėsi tai, ką partija pavadi
no “asmens kultu”. Oficialus
gydytojų biuletenis 1953. III. 4
apie Stalino ligą paskelbė:
“Slapumo analizė parodė, kad
viskas yra tvarkoje”.Iš galin
go diktatoriaus pagaliau liko
tik šlapumas...
Pagal A. Antonov-Ovsejen
ko, Stalinas mirė gana bana
lia mirtimi. Jis aplankė savo
sūnų girtuoklį Vasylių. Įvyko,
kaip paprastai, smarkus tarp
jų susikirtimas. Stalinas įdū
ko, susinervino ir grįžęs pa
vargęs susmuko minkštasuo
lyje ir užmigo. Kai tarnaitė
atnešė jam vaistų, jis pabudo,
persigando, krito ant žemės ir
ėmė gargaliuoti. Taigi nebūta
jokio prieš jį sąmokslo, jokio
pagalve uždusinimo, kaip bu
vo skelbiama užsienio spau
doje. Stalinas mirė natūralia
mirtimi 1953. III. 5.

Jo mirtis buvo tam tikras iš
silaisvinimas iš tirono nagų,
nes jis jau buvo pasiryžęs da
ryti kitus “valymus”. Šį kartą
turėjo būti persekiojami žydai
ir čigonai. Jo įsakymu vidaus

poemoje dar gimnazijoje būdamas. Poemos „melan
choliškos giesmės“ giliai įkrito jo širdin — „daugy
bę“ kartų jas skaitydamas, „kuone viską iš atmin
ties pakartoti“ galėjo.
Vėliau skaitytos vokiečių istorikų knygos dar
daugiau gilino anksčiau skaitytos poemos įspūdį. Ne
daug kas abejojo fabulos tikrumu, bet niekas tikrai
negalėjo nustatyti buvusios Pilėnų pilies vietos.
Rašantieji atsakymo ieškojo prieš J. Basanavičiaus
laikus, jo veiklos metais, taip ir mūsų laikų istorikai
atsakymą tikėjosi išskaityti, atrasti istoriniuose
raštuose ir savo samprotavimuose.
Poetas Maironis, intuityvios nuojautos patikin
tas, karžygio Margio mirtį Punios piliakalnio pilyje
matė ir poetiniais posmais apie „krauju čia pasruvu
sią žemę“ jam nenykstantį paminklą pastatė. Ir iki
šių dienų istorikai ieško tos vienintelės vietovės, kaip
ir šv. Jono naktimis žmonės per šimtmečius ieškojo
pražydusio vienintelio paparčio žiedo, niekada
nesurandamo.
Ir J. Basanavičius gal ne tiek istoriniais
dokumentais, kiek širdies nuojauta Piliakalnių
piliakalnyje jautė buvusią Pelenių-Pilėnų pilį ir čia
įvykusią
Margero-Margio tragediją. Ir lenkų
etnografas O. Kolbergas, lankęsis Sūduvoje, tarp
kita ko rašė: „Pilėnai — Margelio žuvimo pilia
kalnis (yra) tarp Bartininkų ir Ožkabalių“.
Piliakalnių-Pelenių-Pilėnų pilį J. Basanavičius
aprašė labai plačiai. Žemiau pateikiamas ir dalinis
jo pakartojimas sukelia apytikrį Margio tragedijos
vaizdą. Kryžiuočiai su jaunučiu Vokietijos imperato
riaus sūnumi, šarvuotais grafais, bajorais ir jų karei
viais, perėję tankias Lietuvos girias, „regis, pro
Pajevonio pilį“ atsigrūdo į Trempų sritį. Sargybų
kalnų laužų perspėti, visi žmonės skuba į pili......Jau
kuris / laikas dienomis bei naktimis mūšis palei
sienas nesiliauja. Lietuviai su didžiausia bei dyvina
narsybe stipriai ginasi nuo kryžiokų, gelbėdami savo
dievus, savo liuosybę, savo gyvastį, moteriškes bei
kūdikius“. Po ilgų kautynių kryžiuočiai jau ir mašinas-taranus prie aukštų ąžuolinių statinių sienų

i

reikalų ministerija jau buvo
paruošusi ir atspausdinusi mi
lijoną brošiūrų “Kodėl reika
linga žydus iškelti iš pramo
nės rajonų”. Stalinas turėjo
pradėti akciją prieš žydus gy
dytojus, bet mirtis sukliudė
vykdyti planą.
Koks Stalino eros balan
sas? Kai 1912 m.Rusijos kalė
jimuose ir tremtyje buvo 183,000 kalinių, tai 1937 m. jų
buvo apie 16 milijonų. Kolcho
zų steigimo ir bado periode
1930-32 m.žuvo 22 milijonai.
1935-41 m. teroras sunaikino
dar 19 milijonų. Taigi Stali
nas išžudė apie 41 milijoną gy
ventojų. Taip rodo Chruščiovo
pravesta statistika.
Budelis šiandien jau nėra
šlovinamas, bet ir jo aukos ne
minimos. Jo kūnas išmestas iš
Lenino mauzoliejaus ir pakas
tas prie Kremliaus sienos. Bet
kur yra palaidotos jo aukos, to
niekas nežino. Rusų tauta turi
jas pamiršti, jei dar ką apie tai
žino. Knygos autorius, o su juo
daugelis ne vien disidentų,
kaip tik nenori viso to pamirš
ti. Praeitis nėra mirusi, ji nėrė
nuėjusi į nežinią. Solženycinas
sako: “Jei tu sustosi prie pra
eities, tai prarasi vieną akį, o
jei praeitį užmirši, tai liksi
abiem akim aklas”.
Maždaug toks yra AntonovOvsejenko knygos turinys. Au
torius, 63 metų beveik aklas,
gyvena Maskvoje ir gauna
mažą pensiją. Jis pasiekė tiek,
kad Mikojanas jo tėvą reabili
tavo. Bet kai šiandien turistai
lanko Leningrado buvusius
caro Žiemos rūmus, vadovai
nutyli revoliucijos didvyrio
Vladimiro Antonov-Ovsejen
ko vardą. Nustalinimas, kurį
buvo pradėjęs Chruščiovas,
Brežnevo laikais baigėsi.
Knygos autorius, paduoda
mas Stalino aukų skaičius, ne
skirsto jų tautybėmis. Jei tai
būtų padaręs,tai jo darbe ras
tų vietą ir lietuvių tauta, kuri
Stalino laikais neteko apie
400,000 aukų. Savo dėstymuo
se, kaip istorikas, ne visur yra
objektyvus. Jis pats yra nu
kentėjusi auka, todėl jaučia
ma neapykanta persekiotojui.
Netrūksta ir poleminio elemen
to. Bet bendrai paėmus, knyga
apie Staliną bent iš dalies at
skleidžia to baisaus diktato
riaus veidą.
J. V.

Aš esu taikos žmogus. Die
vas žino, kaip aš myliu taiką,
tačiau tikiuosi, jog niekada
nepasidarysiu toks niekšas,
kad priespaudą palaikyčiau
ta'ka'
L. Kosauth

pririoglinę, jas be paliovos vis labiau daužo ir
triuškina ir į degančią pilį jau veržiasi. Pro kovų
triukšmą skamba garsus Margio balsas: „Vyrai,
žūva jau pastaroji apsigynimo nuog kryžiokų viltis:
geriau per ugnį dangun patekti, neg į kryžiokų
rankas papulti!“
„Lietuviai mėto ugnin savo turtą, veržiasi į
degančias trobas bei ant liepsnojančio laužo; kūdi
kėliai, moterys, seniai, vyrai kareiviai — visi
linksmai liepsnose gyvastį baigia...“
Tolimesnis kruvinos, šiurpulingos istorijos
kartojimas žuvusių tragedijos nesumažins, o
skaitantiems tik širdgėlą padidins, tai geriau baigia
maisiais ten parašytais žodžiais ją baigti. Margis
„pats ant degančio laužo, savo krūtinę tuomi pačiu
kardu pervėręs, liepsnose garbingą dvasią išlei
džia...“. Kryžiuočiai „šita niekur neregėta mūsų
prabočių narsybe taip buvę įbauginti, jog tolyn į
Lietuvą jau nedrįsę keliauti (...). Tai 25 d. vasario
1336 m. atsitikę“.
Jei 1336 metais pilis buvusi išgriauta, ji, kaip ir
anksčiau sunaikinta Šiurpilio pilis, galėjo būti
atstatyta ir apie 1381 m. sudeginta, kai Lietuvoje dėl
didžiojo kunigaikščio sosto vyko brolžudiškos varžy
bos. Tuo metu, kaip kryžiuočiai rašo, jie bombar
domis sunaikinę už 35-40 km nuo Piliakalnių buvu
sias stiprias Šiurpilio, Naujapilio-Rudaminos ir 24
km nuo Bartininkų buvusią Lakinų-Lakinskų pilis.
Pilaikalnių pilies gynėjai pamatę, kad nuo bombar
dų pilį apginti negalėsią, ją apleisdami, galėję ir
patys sudeginti. Taip galima manyti, nes pylimai
nebuvę išgraiuti, tik vėliau šimtmečiais vykusios
erozijos gerokai apnaikinti. Rašomu atveju svar
biau, kad J. Basanavičius tikėjo čia įvykusia Mragio
tragedija.Tai žadino jo susižavėjimą senąja Lietuva
ir jos nepalyginamo ryžto žmonėmis, kurie ir jo
gimtiniame kampe heroiškais žygiais pasižymėjo, o
pilies kalno pylimuose parimusio senųjų sūduvių
dvasios savo bežode kalba pasakojo jam visą amžių
apie garbingos Lietuvos praeitį.
(Bus daugiau)
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PRANAS DAUKNYS /.TEOLOGIJOS DAKTARAS
Vasario 3 d. Angelicumo
universitete Romoje kun. Pra
nas Dauknys, nuolat gyvenąs
Australijoje, apgynė savo disertacijį darbą “Katalikų Baž
nyčios rezistencija Lietuvoje
prieš religijos persekiojimą”
(angį. “The Resistance of the
Catholic Church in Lithuania
against religious persecution).
Gynimo procese dalyvavo eilė
egzaminatorių, studentų ir Pr.
Dauknio bičiulių lietuvių. Di
sertacinis darbas įvertintas la
bai geru pažymiu (magna cum
Įaudė). PraneSėjui suteiktas
teologijos mokslų daktaro
laipsnis.
Naujasis daktaras gimė
1920. X. 27 Šiauliuose. 1953 m.
baigė lietuvių gimnaziją Eichstaette, Vokietijoje, ir studija
vo humanitarinius mokslus
Tuebingeno universitete. Nuo
1953 m. tęsė studijas Angeli
cumo universitete, Romoje,
_ .
kur gavo teologijos licenciato
laipsnį. Kunigu įšventintas
1953. II. 28 Romoje. 1954 —
1961 m. dirbo lietuvių parapi
joje, Londone, Anglijoje. 1962
m. atvyko į Australiją. Iš pra
džių buvo kapelionas Šv. Ka
zimiero lietuvių parapijoje
Adelaidėje, vėliau dirbo pasto
racinį darbą lietuvių kolonijo
se Geelonge, Melboume ir kt.,
aptarnaudamas Australijoje
išsisklaidžiusius
lietuvius.

Kun. dr. Pranas Dauknys.

Kąrtu gilino studijas Melbourno universitete.
Visą laiką aktyviai reiškėsi
spaudos darbe. Yra parašęs
knygas: “Už geresnį pasaulį”
(išl. 1957 m. Londone), “Marijos mėlynoji armija” (1955 m.
Londone), iš italų į lietuvių
kalbą išvertė G. Riccioti “Kris
taus gyvenimą” (965 psl.). Bai
giamas spausdinti Romoje jau
minėtas disertacinis darbas.
Gyvendamas
Vokietijoje,
Romoje,Anglijoje ir Australi

parapijai Melboume, lituanis
tinei mokyklai, organizaci
Lietuviškos Knygų Klubo išleistų leidinių
joms.
Nuo mažens dienų aktyvus
IŠPARDAVIMAS
skautiškoje veikloje, skauti
KAINA
ninkas, “Vyčio” korporacijos
Dabar
filisteris, skautų,-čių dvasios
Buvo
vadovas, skautiškosios spau LAIVAI IR UOSTAI — Aloyzai Baronas. Romanas.
$4.00
dos bendradarbis. Reiškiasi ir
276 psl. 1979.......... -......................... ................................... $7.00
kitose lietuvių organizacijose, ĮKAITE VILNIAUS AKMENYS — Juozas Krallkauskas.
$2.00
Premijuotas romanas, 186 psl. 1979............................... $5.00
skaito paskaitas, praveda re
KOL ESU ČIA — Jurgis Jankus. Pasakojimai.
kolekcijas.
$4.00
$8.00
376 psl. 1979.......... -..........................................................
Šiuo metu kun. Pr. Dauknys SEPTYNIOS
VIENATVĖS — O.V. Milašius. Vertė Antanas
gyvena Romoje, kur kurį lai
$2.00
Vaičiulaitis, 152 psl. 1979....................................... -...... $4.00
ką gilino teologijos studijas ir VINCO MAZURKEVIČLAUS ROMANAS — Albinas
$3.00
$6.00
galutinai paruošė disertacinį
Baranauskas. 280 psl. 1980.
$3.00
darbą. Kovo mėnesį vėl grįžta LAISVOS ATOSTOGOS — J. Savasis. 192 psl. 1980. $6.00
į Australiją prie tiesioginių pa ISPANŲ NOVELĖS — ISPANŲ RAŠYTOJŲ NOVELIŲ
ANTOLOJIJA. Sudarė Povilas Gaučys. 486 psl. 1980 $10.00 $3.00
reigų.
j
ALSENŲ
KUNIGAIKŠTYTĖ — Jonas Vizbaras. Sudavos
Australijos lietuviai džiau
$4.00
premijuotas romanas. 288 psl. 1981............................. $8.00
giasi, kad jų kunigas, nežiū GREITKELIS—Vytautas Volertas. Romanas, 164 psl. 1980. $6.00
$3.00
rint jo jau vyresnio amžiaus, TRISDEŠIMT ISTORIJŲ SUAUGUSIEMS — Aloyzas
pasiekė laimėjimų mokslo sri
$4.00
Baronas. Novelės, 176 psl. 1981.................................... $8.00
tyje. Jo disertacinis darbas NEBAIGTOJI SIMFONIJA — Adolfas Markelis. Novelių
$3.00
atspausdintas anglų kalba,
rinkinys, 126 psl. 1981..................................................... $6.00
patekęs į Australiją, bus pa PAŽADŲ DVARAS — Anatolijus Kairys. Tautosakinis
$3.00
romanas, 244 psl. 1982........................................................ $8.00
skleistas įvairiose šio krašto
KETURI
GANYTOJAI
—
Mykolas
Vaitkus.
Atsiminimai,
bibliotekose. Su juo bus supa
$1.00
180 psl. 1960..................................................... ................... $2.00
žindinti Australijos dvasinin
KUNIGAS, DIEVO IR ŽMOGAUS TARNYBOJE —
kai. Tokiu būdu knyga pasi
$3.00
M. Krupavičius. 719 ps. 1961........................................... $7.00
tarnaus Lietuvos laisvės bylai. GULBĖS GIESMĖ — Jonas Grinius. Istoriška drama,
Šių eilučių autoriui jau 10
$1.00
$3.00
222 psl. 1962.............. .................................... -...................
metų buvo malonu bendradar MOTINA IR MOKYTOJA — Sv. Tėvas Jonas XXUI.
$1.00
$2.00
biauti kun. dr. Pr. Dauknio re
daguojamam “Tėviškės aidų” ,ŽIOBRIAI PLAUKIA — Juozas švaistas. Romanas
. $2.50 $1.00
savaitraštyje. Taigi ir mūsų
$1.00
$3.00
LŪŽIAI
—
Jeronimas
Ignatonls.
Romanas,
301
psl.
1963.
sveikinimai jam mokslo laips
RUDENS SAPNAI — K. Grigaitytė. Premijuotas poezijos
nio gavimo proga yra tikrai
$1.00
$2.00
nuoširdūs.

Bronius Kviklys

$2.00
GYVENIMAS YRA DAILUS — Vytautas Volertas.
Romanas, 242 psl. 1964.......................... -....... :.............. — ..$2.50
raus turinio rašinius, o nuo
AUKSO
ŽĄSIS — Birutė Pūkelevičiūtė. Pasakiška trijų
1973 m. taigi jau 10 metų, re
veiksmų komedija, 159 psl. 1965.................................... $2.00
daguoja “Tėviškės aidų” sa
PAGAL MATEMATIKOS
BALTOSIOS PELYTĖS KELIONE Į MENULĮ — Danutė
DĖSNIUS
vaitraštį. Kartu talkina kun.
Bindokienė. 58 psl. 1966...................... ............................. $1.50
Pr. Vaserio vedamai lietuvių
KULTŪRINES GELMES PASAKOSE (1) — Vytautas J.
Pirmą kartą prancūzė ChrisBagdanavičius, M.I.C. Keturių dailių tautosakinėtine Despait pagimdė dukrelę.
teologinė studija, 357 psl. 1969.................................... $5.00
Po dvejų metų — dvynius. Da KULTŪRINES GELMĖS PASAKOSE (IT) — Vytautas J.
Bagdanavičius, M.LC. Keturių dailių tautosaklnėbar, kai jai sukako 23-eji, jai
$5.00
teologinė
studija, 357 psl. 1969 ........................
gimė trynukai. Visi nedidelio
kūs golfo žaidėjai, atvykę čia
KULTŪRINĖS GELMĖS PASAKOSE (III) — Vytautas J.
Pietų Prancūzijos miestelio gy
Sunny Hills, Fla.
ir apsigyvenę kun. A. RačBagdanavičius, M.I.C. Keturių dailių tautosakinėventojai dabar ginčijasi, kiek
teologinė studija, 357 psl. 1969, ............................ $5.00
_
kausko name, per savo čia bumažylių pagausės Kristinos DABARTIES SUTEMOSE — Bronius Zumeris. Premijuotas
MUSU
ĮVAIRYBES
vimo laiką prisijungė prie liešeima sekantį kartą — ketu
veikalas, 187 psl. 1967..................................................... $2.50
Moterų iniciatyva sau- tuvių, ypač mūsų golfo klubo,
riais ar šešiais.
MEILĖ TRIKAMPY — Renė Rasa. Romanas, 219 psl. 1967. $3.00
šio 29 d. buvo suruoštas pa- Miela buvo su jais lošti golfą
AUKSINIAI RAGELIAI — Pranas Naujokaitis. Lyrika,
gerbimas visiems sausio mėn. ir po to susitikti klube ar kur
64 psl. 1968......................................................................... $2.00
gimusiems, o jų atsirado net kitur svečiuose. Garbė jiems,
OŠIANČIOS PUŠYS — Halina Dldžlulytė-Mošlnsldenė.
aštuoni ir Vien vyrai, tartum nors ir primiršę tėvų kalbą
$2.50
moterys žiemą negimtų. Štai nesigėdi ją naudoti ir būti bei
BULGAREVICIUS Povilas, gimęs 1903 VIENIŠI PASAULIAI — Alė Rūta. Romanas, 265 psl. 1968 $3.50
jie: F. Agiato, V. Beleckas, H. dalyvauti su lietuviais, tuo tar- m., Stulgių kaime, Skaudvilės valsč. LIEPSNOS IR APMAUDO ĄSOČIAI — Jurgis Gliaudą.
$4.00
Kačinskas, kun. G. Koncik, M. pu, kai yra tokių, kurie patys Tėvų vardai: Jeronimas ir Rozalija
d,
Lukas, H. Schubert, J. Zoru- primiršę tėvų kalbą verčia ir (Butautaite). Gyvenęs Chicagoj 1947
m.
$2.00
bas ir aš pats.
tave ją užmiršti.
$3.00
Pagerbimas vyko ComGaila, kovo 4 d. jie mus apPUšKOVAS (gal Puškorius ) Leonas, DAILININKO ŽMONA
Juozas Tlninls. Romanas,
munity salėje. Jį gražiai pra- leido, išveždami mums Kazigyvenęs Lumpkin gt, Hamtramck,
218 psl. 1970......................................................................
$5.00
vedė E. Lukienė, G. Beleckie- mierines. Bet jie jau savo at- Mich. Turėjęs 3 sūnus.
AIŠVYDO PASAKOS — Antanas Giedrius. 140 psl. 1971, $3.00
nė, S. Kačinskienė, V. buvo, kai kartą po golfo RIMKAI Jonas ir Vincas, Jono sūnūs, VIENA PASAULYJE —Danutė Brazytė-Blndoklenė.
Dėdinienė, J. Čepukienė ir ki- Kazimiero ir Elenos buvome iš Lietuvos atvykę j Chicagą. Jų brolis
140 psl. 1971......................................................................... $5.00
tos. Buvome pavaišinti ir ap- priimti ir pavaišinti.-Iki pasi Ananimas gyveno ir turbūt mirė Stlll- AIDAI IR ŠEŠĖLIAI — Vacys Kavaliūnas. Premijuotas
romanas., 234 psl. 1972....................................................
$5.00
dovanoti tauriųjų gėrimų bu- matymo, Kazimierai ir Ele- water, Minn.
KIAUROS
RIEŠKUČIOS
—
Antanas
Musteikis.
Romanas,
teliais su čiulpikais, be to, nai, kitais metais, d dabar lauIeškomieji ar apie juos žinantieji
259 psl. 1972........................ . ............. į......................
$4.50
pagerbti, apdainuoti, o Lukie- kiama atvykstančio paties maloniai prašomi atsiliepti.
GĘSTANTI SAULĖ — Jurgis Gliaudą. Metmenys,
nė apskaičiavo kiekvieno iš namo savininko kun. A. Rač218 psl. 1954......................................................................
$2.00
Lietuvos Generalinis Konsulatas
mūsų gerus ir blogus žings- kausko, kuris su savimi atsiABRAOMAS IR SONUS — Aloyzas Baronas. Premijuotas
6147
So.
Arteslan
Avė.
nius.
gabena ir Aneliutės dėdę agr.
romanas, 206 psl. 1973..................................................... $4.50
Chicago, 111. 60629
Baisu, kad ant mūsų neužsi- Vaclovą Butkį visiems žinoKARALIAI IR BULVĖS — Liudas Dovydėnas. Apysakos,
TeL (312) 737-8334
gautų kitų mėnesių gimusieji, mą kaip Ai, Ai.
212 psl. 1973 ..................................................................... $4.50
K. 2.
TAUTVILĄ—Juozas Krallkauskas. Romanas, 205 psl. 1973. $4.50
nes negirdėti, kad jiems kas
VARDAI IR VEIDAI — Stasys Yla. Mūsų kultūros istorijoje
norB ką ruoštų. Gal kitais me- rooooeoo^eeoooeooo^oooooooooooooooooooooooooooooooooo
nuo Mažvydo ligi Skvirecko. 345 psl. 1973............... $6.00
tais — kitam mėnesiui, o mes
AMAZONES DŽIUNGLĖSE—Jose Eustaslo Rivera. Romanas,
LIETUVOS
DUKTERŲ
DR-JAI
laimingi, nes gimę žiemą.
išvertė P. Gaučys. 355 psl. 1974.......... ......................... $6.00
MIRUSIEMS PRISIMINTI
HESTERA—Vacys Kavaliūnas. Romanas, 221 psl. 1974. .. $4.50
NAUJŲJŲ METŲ ISTORIJA — Birutė Pūkelevičiūtė.
Detroitiškiai A. ir D. Vala
AUKOTOJŲ SĄRAŠAS
Premijuotas romanas, 183 psl. 1974............................... $4.50
vičiai, atvykę čia ir prisiglau
$10.00
J.
Paštukas
ATSIMINIMAI
— Mykolas Krupavičius. 364 psl. 1972. .. $$10.00
a.a.
A.
Rimas
dę pas J. Zubavičių, įvairio
ALIJOŠIAUS LAPAI — Dr. S. AUūnas. Humoristiniai
J.
Gaudušienė
$20.00
$20.00
L.
ir
A.
Taurai
mis progomis pabendravo su
Eilėraščiai, 87 psl. 1975. ................................................ $2.25
$5.00
$10.00 T. ir K. Serapinai
mumis apie dvi savaites. Su V. Bagdonavičius
$5.00 DEBESYS Ir PROPERŠOS—Petras Melnikas. 297 psl. 1977. $2.50
Anna Nolc
Alfonsu, kai išsiaiškinom, esa
a.a. A. Gaška
MIGUEL MANARA — O.V. Milašius, vertė Antanas
N.A.
$10.00
me iš Lietuvos artimi kaimy- A. ir E. Lapinskai
$20.00 A. Juodvalkis
Vaičiulaitis, šešių paveikslų misterija, 94 psl. 1977. $4.00
$10.00
lai, dažnai čia susitikdavom
$20.00 B. Balda
I. Vaičeliūnas
$5.00 PO ULTIMATUMO — Juozas Krallkauskas. Premijuotas
$25.00
golfo laukuose, o žmonelę p. Jakubcevičius
romanas. 188 psl. 1980............................... .................... $6.00
a.a. D. Varnaitis
$10.00
PAGAIRĖ — Jurgis Gliaudą. Premijuotas romanas,
Danutę ir jį kartu ar tai baž M. Avižienė
$10.00 N. Raisienė ir
270 psl. 1975. ..................................................................... $4.50
nyčioje ar svečiuose pas Zuba A. ir L. Avižieniai
$100.00 NARSA GYVENTI — Jurgis Gliaudą. Romanas,
$5.00 B. Gylienė
p.
Butkienė
vičių ar Adomavičius šven
$10.00
310 psl. 1978......................................................................... $6.00
a.a. A. Tamošiūnas
čiant Gražių apsilankymą. E. ir M. Kielai
TEISĖJO ATSIMINIMAI—Česlovas Butkys. 318 psl. 1982. $10.00
p.p. Krasauskai
$20.00 O. Siliūnienė
$50.00
Miela ir puiki žemaičio ir su p.p. Burokai
$10.00 V. ir D. Siliūnai
$100.00 UETUVIŲ BELETRISTIKOS ANTOLOGIJA, I-D. Redegavo
valkietės šeima.
Bem. Brazdžionis. 608 psl. 1957.......................................$7.00
$20.00
p.p. Druskiai
a.a. J. Zarembienė
Dalyvavome jų vasario 8 d. N.A.
LIETUVIŲ POEZIJOS ANTOLOGIJA — Sudarė J. Aistis
$10.00
$25.00
užprašytose už a.a. Antaną šv. Mrs. Krumplys
ir A. Vaičiulaitis. 832 psl. 1952.................................... $6.00
$10.00 E. Masiulis
$25.00 ORĄ PRO NOBIS — Jurgis Gliaudą. Draugo premijuotas
Mišiose, o jau vasario 10 d. Mr. Turciuskas
$10.00 A. Šulaitis
$25.00
romanas. 448 psl. 1953......................................................... $4.00
$20.00 A. ir A. Milaičiai
atsisveikinome golfo laukuose O. Bakaitienė
P.
ir
S.
Jokubauskai
$25.00
PAVASARIS PRIE VARDUVOS — Paulius Jurkus. Novelės,
tardami iki pasimatymo.
B. Briedienė
$25.00
176 psl. 1954......................................................................... $2.50
a.a. E. Kliorienė
*
$20.00 TREJOS DEVYNERIOS — Dr. S. Allūnas. Humoristine
V. Bagdonavičius
$10.00 O. Bakaitienė
Konstancija Strazdienė š.m.
forma kalbama apie mūsų kasdieninius rūpesčius
Dr. A. Prunskienė
$25.00

joje, rašė lietuvių spaudai sva

LIETUVIAI FLORIDOJE

Paieškojimai

*eJ,

f*

•I

J
v

vasario 18 d. šventė savo var
dadienį. Būrelis artimųjų kai
mynų aplankėme ją Jono ir
Konstancijos rezidencijoje. Bu
vome mielai priimti, pavaišin
ti ir apšokinėti. Mes iš savo
pusės linkėjome ne tik Kons
tancijai, bet ir Jonui laimin
gų, sveikų ir ilgiausių metų.
*

K. ir E. Vaitkai abu seni,
mieli Amerikos lietuviai iš
Grand Rapids, Mich., abu pui-

a.a. P. Razminas
O. Siliūnienė
$20.00

Z. Visockienė

$10.00

KIŠKUČIO VARDINĖS — Stasys Džiugas. Eilėraščiai
a.a. p. Balčiūnas
mažiesiems. Antroji laida — 60 psl. 1976................... $2.50
M. Balčiūnienė
$7.00 SAULUTE DEBESĖLIUOSE — Leonardas Žitkevičius.
Eilėraščiai mažiesiems. 63 psl. 1953............................ $1.50
a.a. kun. F. Gureckas

CLASSIFIED ADS
MISCELLANEOUS

FASHION

REAL

CABPETS

KILIMAI
Lietuvių prekyba

8304 W. 63 St — Tel. 778-9064

ESTATE

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PKE. —
GERIAUSIA VIETA LIETUVIAMS.

9 butų mūrinis. Labai geros pajamos.
Didelis butas savininkui. Geras inves
tavimas.
3-jų butų mūrinis. Garažas. Nebran

KXW ooooooooooooooooooooooc gus.
10 — 20 — 30% pigiau mokėsite už
apdraudų nuo ugnies Ir automobilio
pas mus.

FRANK ZAPOLIS

Didelis gražiai (rengtas bungelo. Pui
ku didelei šeimai.

xx>oooooooo<xxx>oooooooo<x><x

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tax
2951 W. 63rd Street
‘ Tel. 436-7878

MOVING

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIMH

TeL GA 4-8654
320814 W. 9Sth Street

ŠERĖNAS perkrausto baldus Ir kitus
daiktus. Ir iš toli miesto leidimai Ir
pilna apdrauda.

BUTŲ NUOMAVIMAS

Draudimas — Valdymas

Priimame MASTER CHARGE ir VISA Namų pirkimas — Pardavimas

TeL — WA 5-8063

INCOME TAX
Notariafns — Vertimais

PACKAGE EXPRESS AGENCY
MARIJA NOREIKTEN’fi

BELL REALTY

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Labai paeeldauJamoB geros rūšies pre
kes. Maistas Iš Europos sandelių.
2608 W. 69 St-, Chicago, IL 60829
TeL — 925-2787

J. BACEVIČIUS
6529 S. Kedzie Avė. — 778-2233

$1.00
$1.50

$1.00
$1.00

$2.00

xx>oooooooo<xx>oooooooooo<xx

TELEVIZIJOS

ĮSIGYKITE

DABAR

sasssssssasassssasssascsasass

Spalvotos ir paprastos. Radijai,
Stereo ir Oro Vėsintuvai

Ledines kregždes

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

KaroZis JfiZfcovaifis

MIGLINAS TV

Eilėraščiai, 104 psk Išleido
DLK
Gedimino šaulių kuopa,
2346 W. 69 St, tek 776-1486
Delhi,
Ontario, 1983 m.
KXXX>000000000000<XK>0<X><KXX

$2.00

Įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai
iš mūsų sandėlių.
$2.00

COSMOS PARCELS EXPRESS
2001 W. 69 Ct, Chicago, IL 60629

$1.00
$2.00

SIUNTINIAI f LIETUVĄ
TeL 925-2737
Vytautas Valantlnas

$1.00
$1.00
$2.00

$2.00
$1.00
$1.50

A. VILIMAS
MOVING
Apdraustas perkraustymas

$2.00
$1.50

Įvairių atstumų
Tel. 376-1882 arba 376-5996

$2.00

♦♦♦♦<
XKKXX><XXKHXXXX><XXX><XXXXXKH

$2.00

MASTER PLUMBING
Licensed, Bonded, Insured

$2.00
$2.00

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės
ir vonios kabinetai. Keramikos plytetės. Karšto vandens tankai. Flood
control. Užsikimšę vamzdžiai išvalo
mi elektra. Palikite pavardę ir telefo
ną — lietuviškai.

$3.00

>OOO<XXKX><XXXK><XXXKXXXX>OO<K

$2.00

SERAPINAS — Tek 636-2960
$2.00
$2.00

$2.50
$3.00
$1.00
$1.50

► ♦♦♦i

$2.00
$2.00
$4.00

$5.00
$4.00

$2.00
$1.50

50
$1.50

a.a. R. Griganavičiūtė
A. Beniulis
$1.00
$20.00
L. Sodeika
$10.00 P. Kinderienė
$10.00 PASTABA: Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti, užsimokėsite gavę
VI. ir V. Pliopiai
$25.00
sąskaitą.
Sj sąrašą išsikirpkite ir pasilaikykite.
a.a. p. Strumskis
B. ir G. Podis
$25.00
KNYGŲ IŠPARDAVIMAS TĘSIS KI GEGUŽES 1 D, 1964 M.
P.
Strumskienė
$100.00
J. Liorentas
$50.00
E. ir M. Krasauskai
$30.00
Užsakymus siųsti:
a.a. J. Dargienė
H. Bagdonienė
$10.00 O. Siliūnienė
$20.00
DRAUGAS, 4S4S West 63rd Street
S. Plenienė
$20.00
Širdingai dėkojam,
A Jankauskaitė
$20.00
Chicago, IL 60621
Lietuvos Dukterų draugija
A. J. Svaras
$10.00

Antrame eilėraščių rinkinyje
autorius sudėjo patrijotinės, re
liginės ir gamtos tematikos eilė
raščius. Be to, rasime ir tokių,
kurie turi būdingą sąmojų ir
švelnią ironiją.
Abu leidinius spaudė “Drau
go” spaustuvė. Viršelius piešė
Jonas Paštuk&s. Atskiro leidinė-1
lio kaina su persiuntimu po 6
dol. Užsakymus siųsti “Draugo”
adresu.
-

.

Kelias į altoriaus garbę
J. VAIŠNORA, MIC

Ark. Jurgio Matulaičio beati
fikacijos bylos apžvalga. Gene
ralinės Postuliacijos leidinys
1969 m.
Kaina su persiuntimu $1.00.

VA LOM E

Gaunama DRAUGE.

KILIMUS IR BALDUS
Plauname ir vaškuojame
visų rūšių grindis

BUBNYS
Tek — RE 7-5168

$1.50

$3.00

To patiesautoriaus, 100 psl.
Išleido Poezijos mėgėjų rateiiB,
Chicago, 1984 m.

—----------------- Į -

$2.00

$1.00

SauleteldŲ upes

oooooooooooooooooooooooooo-

M. A.

ŠIMKUS

RAKTAS I SENĄJĮ
TESTAMENTĄ

Antanas RubSys
Firmoj! dalis

INCOME TAX SERVICE
NOTARY PUBLIC

šioje knygoje rašoma apie Sando
rą ir Mesiją. Joje supažindina skai
tytoją su Sinojaus Sandora-likiminlu
4289 S. Maplevvood — Tel. 254-7450
Išėjimo įvykių iš Egipto ir MesijuTaip pat daromi Vertimai, Giminių
Dievo karalystės pradžia istorijo
iškvietimai, pildomi Pilietybės prašy
je.
518 psl., kieti viršeliai. Išleido
mai ir kitokie blankai.
"Krikščionis Gyvenime". Knygų seri
■oooooooooooooooooooooooooo- ja 22. Kaina su persiuntimu 11 dol.
Užsakymus siųsti DRAUGO adresu.

SIUNTINIAI I LIETUVĄ RAKTAS I SENĄJĮ
TESTAMENTĄ
ir kitus kraštus
NEDAS, 4059 Archer Avenue
Antanas RubSys
Chicago, IL 60632.

Tel. 927-5980

Antroji dalis

Tai pranašai ir Karaliai. Nagrinėja
du veiksnius Sandoros bendrijoje nuo
Izraelio monarchijos sukilimo X amž.
Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, iki tremties Babilonijoje VI amž. prieš
nes jis plačiausiai skaitomas lie Kristų. 530 psl., kieti viršeliai. Išlei
tuvių dienraštis, gi skelbimų kai do “Krikščionis Gyvenime". Knygų
nos yra visiems prieinamos.
serija Nr. 23. Kaina su persiuntimu
11 doL

Perskaitę “Draugą”, duokite

Užsakymus siųsti DRAUGO adresu.

jį kitiem* paaiakaityti.

PLATINKITE "DRAUGĄ”.

MOŠŲ

KOLONIJOSE

East St. Louis, II.

NEPRIKLAUSOMYBĖS
MINĖJIMAS

Kaip gera, kad mūsų lietu
viškoje Šeimoje atsiranda to
kių, kurie, nepatogumų ir var
go nepaisydami, stengiasi
parodyti tikrą lietuvišką dva
sią ir nuoširdumą. Tokiais
mielais svečiais turėjome lai
mės džiaugtis Burbų asmeny
je. Tai svečiai iŠ Chicagos, at
vykę paįvairinti ir praturtinti
mūsų rengto Lietuvos Nepri
klausomybės minėjimo.
Burbai iŠ Chicagos iSvyko
ll valandą nakties ir sukorę
300 mylių 5 vai. ryto pasiekė
mūsų miestą. Linda atkelia
vo pradžiuginti mus lietuviš
komis dainomis, jos pačios pa
lydimomis Švelniu gitaros
- pritarimu. Nėra kalbos, kad po
tokio ilgo kelio Lindt r. ;os vy
ras būtų turėję pakankamai
laiko atsipūsti ir pailsėti. O čia
dar apsiniaukęs ir aSaroti pra
dėjęs dangus teikė naujų rū
pesčių, apie grįžimą Chicagon
pagalvojus. Viso to nepaisy
dami Burbai dalyvavo iškil
mingose pamaldose ir po jų —
minėjimas. PasipuoSusi žaviu
tautiniu drabužiu ir dar ža
vesne Šypsena, Linda pasvei
kino mus lietuviškai ir angliš
kai pranešdama , kad savo
— dainas ji dedikuoja Lietuvos
nepriklausomybei ir mūsų ma
lonumui. Ir buvome malo
niausiai nuteikti to nepreten
zingo, be patoso, Švelnaus
dainavimo. Balsas išraiškus,
čia džiaugsmingas, čia gailus,
pilnas baimės, čia vėl užde
gantis, pakeliantis, nuteikian
tis, kaip ir visas mūsų gyveni
mas. Po grynai tautinės
k tematikos dainų padainavo ir
lengvų, populiarių verstinių
dainų, su viena net ir klausytojus dainon įtraukdama.
' Kiekvieną dainą pradėdama
dainininkė supažindino su jos
turiniu abiem kalbomis. Supa
žindinimo žodžiai taip pat
parinkti jautrūs, gilūs, Širdį
paglostantys. Daina, liečianti
Amerikoje augančio lietuviš
ko jaunimo lietuviškus jaus
mus, nusakanti vaikystės iš
gyvenimus,
pajustą
lietuviSkos Šeimos Šilimą, jau
natviška meilę ir užbaigai
“tebūna laisva Lietuva” įti
kinančios dainininkės inter
pretacijos dėka giliai įstrigo
klausytojų atmintin.
Kalbėtojai šio minėjimo
dalyvių irgi neapvylė. Louis
Jackstadt (Jakštaitis), kaimy
niniame mieste gimęs pirmos
generacijos lietuvis, vos 29 me
tų būdamas išrinktas to mies
to burmistru, pasidžiaugė ga
lėdamas save laikyti lietuviu,
nes, pasak jo, lietuvius Dievas
apdovanojo ne tik stipriu kū
nu, bet ir stipriu charakteriu.
Norėdamas pailiustruoti savo
teigimą JakStaitis perėjo per 1
visus dešimt Dievo įsakymų ir Į
didžiavosi, kad tiek jo paties,
tiek kitose lietuviškose šeimo
se, jam augant, įsakymai bu-1
vo pedantiškai pildomi. Kal
bėtojas tikįs į Sovietų
atsivertimą, gal ir ne greitą,
bet. ragino turėti kantrybės,
nes blogybė negali būti amži- j
na.
Kalbėtojas lietuvių kalba
buvo jaunas kunigų semina
rijos St. Louis studentas, klie
rikas Brian Reisek. Jis džiau
gėsi galėdamas dalyvauti taip
svarbios lietuvių tautai die
nos minėjime, džiaugėsi savo
prieš 80 metų iŠ Lietuvos Chi
V cagon atvykusiais protėviais,
džiaugėsi turėjęs progos pa
sisavinti lietuviškos kultūros
perlą — lietuvių kalbą, džiau
gėsi turėjęs sąlygas pamilti savo protėvių tautą ir pats save
laikyti tos tautos nariu. Jis
nuoSirdžiai trokšta už Lietu
vos laisvę kovoti, nes jo ameri
kietiškas civilinis auklėjimas
neleidžia prileisti, kad pašaulyje būtų vergų. Jį užimponavęs, lietuvių optimizmas ir iŠtikimybė
Prisiminęs savo
kelionę Romon ir popiežiaus
audienciją, jis ragino visus lietuviaa iAkiiminRai Švęsti Sv.

kas gan, vykti Romon.
Baigdamas kvietė visus dirbti
Dievui ir Tėvynei.
Išklausęs dainininkės ir kal
bėtojų, pastebi, kad vertingos
mintys ir auksiniai žodžiai
skrenda ne vien iš mūsų visuomenėje pagarsėjusiųjų, bet
ir iš mažiau žinomųjų lūpų.
Turint galvoje, kad oficialioji
minėjimo dalis užpildyta beveik išimtinai trečios kartos
lietuvių, imi tikėti, kad lietu
vybė Amerikoje dar ilgai bus

gyVa-

Z. Grybinaa

Stanford, Conn.
VASARIO 16-TOSIOS
Šventė

Ya8ario 12 d. vyko vasario
16-tos minėjimas. Šioje apy
linkėje lietuvių tik keliolika, o
aktyvių tik keli. Neturint savo
lietuviškos parapijos ir jokių
patalpų lietuviškai veiklai, są
lygos labai sunkios. Bet kelių
asmenų norai ir ryžtas stip
resni už visus trūkumus. Ta
me- valstijos kampe jie nelei
džia vietiniams užmiršti, kad
yra Lietuva, lietuviai ir jų sie
kiai.

Minėjimui patalpas gavo la
bai gražioje vietoje netoli
greitkelio — Stanford First
Presbiterian Church salėje.
Patalpos gautos veltui, tik ap
mokėtas salės išvalymas po
minėjimo. Salėje ant kelių staišdėstyta įvairi informacija
aPie Lietuvą, gintaras, juostos ir ktMinėjimą pradėjo JAV LB
Stanfordo apylinkės pirm.
Gintas Žemaitaitis. Pagrindinė kalbėtoja buvo Gintė DamuSytė. Lietuvių informacijos
centro vicedirektorė. Kalbėto
ja ne tik lietuviams, bet ir
amerikiečiams žinoma. Iš
rinkta 1984 m. Outstanding
Young Woman of America ir
už 1983 metų veiklą gavusi
Eugenijaus Kriaučeliūno pre
miją. Šia proga geresnio kal
bėtojo negalėjo būti.
Ištrauką iŠ “Lietuvos Kata
likų Bažnyčios Kronikos” apie
Iešmanto, Skuodžio ir Pečeliū
no teismą suvaidino State
University of Nevv York nelie
tuviai studentai susitarę su
Amnesty International 42, kur
Šiuo metu daromi žygiai ir ren
kami parašai ant peticijos Ieš
mantui išlaisvinti.
Apie minėjimą vietinis laik
raštis “The Advocate”, pirma-

dienio laidoje įsidėjo vaidini
mo nuotraukų ir ilgoką
straipsnį apie minėjimą “Play
Smuggled From Lithuania
Despicts Plight of Dissidents”.
Strąipsnio autorė apraSo ką
mačiusi, girdėjusi. O mačiusi
nemažai.
Thomas McCormack vaidinęs IeSmantą, pa
sakęs, kad Sis įvykis jam dar
labiau iSrySkino Lietuvos kan
čias Sovietų priespaudoje. Ki

tas taip pat nelietuvis pasa
kęs, kad ir jam minėjimas
padėjęs suprasti lietuvių kan
čias.
Minėjimas aukomis gal ne
labai stiprus, bet turiniu ir re
zultatais — vienas iŠ geriau
sių tokiose sąlygose. Dalyvavo
apie 100 žmonių. Buvo lietu
vių iŠ New Haveno, Bridgeporto, New Yorko.
Albina Lipčienė

Gyveno Šv. Šeimos Viloje, Lemont, Illinois. Anksčiau gyveno
Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje.

Mirė kove 3 d., 1984 m., 3:55 vai. ryto, sulaukęs 96 m. amž.
Amerikoje išgyveno 81 metus.

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Grace (Polonytė), duktė
Doris, žentas Col. Bruno J. Andruška. USMC Retired, 3 anūkai, kiti
giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas trečiadienį nui 2 iki 9 vai. popiet Petkaus
Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 Street. Laidotuvės įvyks ketvir
tadienį, kovo 8 d. Iš koplyčios 10 vai. ryto bus atlydėtas į Svč.
M. Marijos Gimimo parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

mirus, Jos

mylimam sūnui

kun. dr.

JUOZUI

PRUNSKTUI — ALT informacijos direktoriui, ir

šeimos artimiesiems reiškiame gilią

užuojautą.

A. A.
- •
ONAI ELZBIETAI PRUNSKIENEI
mirus, jos sūnums dr. kun. JUOZUI ir JONUI su žmona;
dukterims ANELIUTEI ir dr. ONUTEI su vyru ALBI
NU GARŪNU, su jų dukromis; DALIA ir RŲTA bei vyru
DANIELIŲ; dr. ALBINAI PRUNSKIENEI, dr. TERE
SEI KAZLAUSKIENEI ir MARYTEI COLMAN su šei
momis, reiškia giliausią užuojautą

ALDONA ir VYTAUTAS TAURAI

ir pažįstamus

Nuliūdę: ŽMONA DUKTĖ, ŽENTAS lr ANŪKAI.
Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus.

AfA. ONAI PRUNSKIENEI,
Sibiro tremtinei,

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

A.fA.
JOHN ZALATORIS

Gimti Lietuvoje.

DRAUGAS, antradienis, 1984 m. kovo mėn. 6 d.

Tel. 476-2345.

A.fA. WALTER ŽAGARIS

MAŽEIKA-EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
— o —

Laidojame iš 2424 W. 69th Street

Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apylinkėje.
Mirė kovo 3 d., 1984 m., sulaukęs 89 m. amžiaus.
Gimė Lieuvoje. Amerikoje išgyveno 70 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime 9 sūnėnai ir dukterėčios: Raymond
Žiogarys Toronte, Kanadoje, Walter Latvėnas Nevadoje, John Latvėnas Mėsa, Arizona, Seselė M. Viventia, S.S.C., Bemice Pozulp.
Brunstvick Bagdon Atlanta, Georgia. Al Bagdon Chicagoje, Stefen
Saulinakas Chicagoje, Al Saulinskas, Missouri, ir kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.
Velionio žmona buvo a. a. Mary Žagarienė.

Iškeliavus į Amžinybę
Dr. Vinco Kudirkos Saulių Kuopos Garbės Sauliui,

Tel. 7 3 7 - 8 6 0 0

AfA
ALFONSUI KAUŠEVIČIUI,
liūdinčias dukteris IRENĄ MARKEVIČIENĘ, KRISTI
NĄ ŽEMAITIENĘ, Jų SEIMAS, ir visus GIMINES gi
liai užjaučiame ir kartu liūdime.

Kūnas bus pašarvotas antradienį nuo 3 iki 9 vai. vak. Petkaus
Marąuette koplyčioje, 2533 Wast 71 Street. Laidotuvės įvyks tre
čiadienį, kovo 7 d. IS koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėtas į švč. M.
Marijos Gimimo parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos
už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietu
vių kapines..
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: SŪNĖNAI lr DUKTERĖČIOS

DR. VINCO KUDIRKOS SAULIŲ
KUOPA WORCESTERYJE

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

A. f A. JURGIUI GENČIUI
mirus,
jo sūnų Kazimierą su žmona Adele giliai
užjaučiame ir kartu liūdime.

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus — Tel. 476-2345.

4330-34 So. California Avenue
Telefonai LA 3-0440 ir LA

3-9852

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

VINCAS IR VANDA SIMANAVIČIAI
PRANAS IR MARIJA RADZIAl
Hot Springs, Arkansas

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad po
sunkios ir ilgos ligos mirė mūsų mylima žmona, motina, sesuo ir
močiutė, dantų gydytoja

A.fA. JULIA SKRIPKIENĖ

PETKUS

PLIKAITYTĖ

A. f A. JUOZUI JONIKUI
mirus Lietuvoje,
sesutei Liūdai Kybartienei ir šeimai reiš
kiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Gimusi Kearny, N.J., odontologiją baigusi Vyt. Didž. universi
tete, Kaune.
Mirė 1984 m. kovo 2 d., palaidota kovo 6 d. Kearny, N.J.

Liko giliai nuliūdę: vyras vet. gyd. Stasys, duktė dr. Aldo
na, sūnus Romas, marti Audronė ir jų vaikai — Aidas, Ug
nė ir Vėjas; brolis dr. Juozas Plikaitis su Šeima Chicagoje;
seserys — Albina Bilaitienė, Kearny N.J., Anelė Senkuvie
nė Lenkijoje ir brolis Adolfas Lietuvoje su šeimomis ir kiti
giminės bei artimieji.

EMILIJA ir ALFONSAS KYBARTAI
LIONE ir VLADAS KYBARTAI

MARŲUI I I E FUNERAL HOME
TĖVAS IR SŪNUS
2533 VVest 71 St., Chicago — 476-2345
1410 So. 50th Av., Cicero — 863-2108

A. + A. JUOZUI SABALIAUSKUI
A. f A. BARBORAI BRUŽAITEI
REKAŠIENEI Lietuvoje mirus,

Lietuvoje mirus, brolį kun. ANTANĄ SABALIAUSKĄ,
seseris VIKTORIJĄ ORENTIENĘ, PAULINĄ DAM
BRAUSKIENĘ, Lietuvoje gyvenančią mirusiojo šeimą ir
seserį REGINĄ nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liūdime.

dukterį KOSTĘ PETREIKIENĘ su SEIMĄ, bro
lį KOSTĄ ir kitus GIMINES nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime.

LEO ir HELEN,
NAPOLEONAS ir REGINA
SABALIŪNAI

MUSON1Ų SEIMĄ
REINIŲ SEIMĄ

^<IIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIHIHNI»IIIWIIIIIIIIIMIIINMIIinilUIIIUIIIIIIIIII|||||||il||||l3
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Open 6 days a week

LACKAWICZ

Laidotuvių direktoriai
2424 West 69th Street

—

Tel. RE 7-1213

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois
Tel. — 974-4410

Tauriai lietuvei, Sibiro kankinei,

AfA ONAI PRUNSKIENEI

7 Drive-in Tellers

STEPONAS C. LACK ir SONGS

amžinybėn išėjus, sūnų Kun. JUOZĄ, sūnų JONĄ su
žmona, dukras ANELĘ ir Dr. ONĄ GARCNIENĘ su
šeima, Dr. ALBINĄ PRUNSKIENĘ, Dr. ROMĄ GI
NEITI ir šeimą, vaikaičius, giliai visus užjaučiu ir kar
tu su Jumis liūdžiu.

VINCAS TAMOŠIŪNAS

BIELIŪNAS
Laidotuvių Koplyčia
4348 So. California Avenue

Tel. — 5 2 3 - 3 5 7 2

Open Friday eveninga, 5 P. M. to 8 P. M.
£
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A.fA. ELENAI BRUŽIENEI
mirus Lietuvoje,
jos • dukrai JONEI BOBINIENEI ir SEIMAI gi

laus liūdesio

_

GR 6-5100 |

uojautą

ir

valandoje reiškiame nuoširdžią už

kartu

liūdime.

JANE IR JUOZAS DAUNORAI

V A S A ITIS - B U T K U S
Laidotuvių Direktoriai
1446 South 50 Avenue
Cicero, Illinois

Telefonas — 652-1003

“ ir.

*»

IŠARTI IR TOLI

DRAUGAS, antradienis, 1984 m. kovo mėn. 6 d.

daug religinių ir pasaulietiškų
koncertų, šio minėjimo komi
X Muz. Alice Stephens, ilga
tetas nuoširdžiai kviečia buvu
J. A. VAUTYBCU
metė chorų vedėja ir konserva
sius ansajmblio dainininkus ir
__ Dail. Adomo Galdiko šv.
torijos mokytoja, ištikta para
Chicagos bei apylinkių lietuvius Kazimiero paveikslas, sukurtas
lyžiaus, ilgai gulėjo gv. Kryžiaus
dalyvauti minėjime. Įėjimas ne prieš 25-rius metus, išleidžiamas
ligoninėje, o dabar yra pagul
apmokamas.
P.
didesniu formatu, kad žmonės
dyta Bridgwiew Convalescent
galėtų įsirėminti ir pasikabinti
VAKARONĖ VASARIO 16
namuose, 8100 S. Harleman
kambaryje.
Leidžia Lietuvių
GIMNAZIJOS REIKALU
Avė., Chicagoje. Nors ji negali
kunigų vienybė.
Jaunimo akiratis plečiasi su
X Dali. Albinas E'.skus at kalbėti, bet supranta, ką kiti jai
— Phoenixo, Arte., Lieturių
patyrimu ir išsilavinimu. Sis Bendruomenė surengė Vasario
skrenda iš New Yorko dalyvauti kalba. Būtų gerai, kad jos buvę
akiratis plečiasi ne tik per kny 16 minėjimą vasario 12 d. Pa
Chicagos sendraugių ateitininkų mokiniai ir artimieji ligonę ap
gas, bet ir per susipažinimą su maldas atlaikė ir pritaikytą pa
ruošiamoj vakaronėj Jaunimo lankytų.
kitomis pasaulio kultūromis ir mokslą pasakė Icun. Antanas
centro kavinėje penktadienį, ko
X Moterų sąjungos 67-tos (ne
svarbiausia
— su gilesniu su Valiuška. Po Mišių ukrainiečių
vo 23 d. gi vakaronė yra vie 47-tos, kaip klaidingai buvo pa
pratimu
savęs
ir savo kilmės.
na iš serijos vakaronių, kuriose skelbta) kuopos svarbus susi
salėje buvo akademija ir meninė
mūsų visuomenė susitinka su rinkimas bus sekmadienį, kovo
Yia proga jaunimui to pa dalis. Paskaitą skaitė dr. Vy
mūsų menininkais, rašytojais ir 11 d., 2 vaL p. p. gvč. M. Mari
siekti Vasario 16 gimnazijoje — tautas Vygantas iš Dalias, Tex.,
poetais.
vienintelėje
lietuvių gimnazijoje angliškai kalbėjo Tadas Dabšys
jos Gimimo parapijos salėje.
iš Los Angeles, Calif. Meninę
išeivijoje.
X Elena Rūldenė, “Draugo” Prašomos narės dalyvauti ir už
dalį
atliko “Spindulio” ansamb
Maloniai kviečiame jus susipa
ofseto rinkėja, dviem mėnesiams simokėti mokestį. Jei kas ne
lis,
vadovaujamas
Onos Razužinti su Vasario 16 gimnazija
kovo 3 d., išskrido į Australiją gali dalyvauti susirinkime, pra
Vak Vokietijoje. Pristatysime tienės ir Danguolės Varnienės,
aplankyti savo seniai matytos šomos mokestį siųsti Adelei Vis
mantas,
7319
So.
Francisco,
Chi

gimnazijos
mokslą, gyvenimą ir iš Los Angeles. Giesmes bažny
sesers Marijos Andriušienės ir
cago,
III.
60629.
Visas
kviečia
kultūrą.
Po
trumpo gimnazijos čioje ir solo dainas palydėjo var
jos šeimos. Australijoje žada
valdyba
dalyvauti
susirinkime.
Kr.
Donelaičio
lituanistinėje
mokykloje
atlieka
mokiniai
programą
Lietuvos
Nepriklausomybės
minėjime.
pristatymo
bus
proga plačiau gom ir pianinu muz. Ona Metilgiausiai pabūti pas seserį
_________________________________________________________
Nuotr. J. Tamulaičlo
apklausinėti buvusius mokinius, rikienė. Programai sklandžiai
Adelaidėje, o paskui aplankyti
X Rita Markelytė-Dagienė,
abiem kalbomis vadovavo Lina
jų tėvelius bei mokytojus.
ir kitas lietuvių kolonijas.
studijavusi lituanistiką Illinois
Eidelytė.
Daug pastangų įdėjo,
gi vakaronė įvyks penktadie
universitete Chicagoje, paįvai
kad
minėjimas
būtų sėkmingas,
X A. a. Sofija Sakallenė-Bagnį, kovo 30 d. Jaunimo centro
rins lituanistikos katedros vaka
LB
apylinkės
pirm.
V. Ruseckas
džiūnaitė, buvusio ilgamečio
kavinėje 7 vai. vak.
ronę lietuvių liaudies dainomis.
ir
jo
žmona
Charlotte.
“Draugo” redaktoriaus a. a. Ig
Dėl platesnės informacijos
Vakaronė bus kovo 9 d. Jaunimo POPIETĖ MEDICINOS TEMA kos gyventojų vyrų serga plau te su pyragais ir pabendrauti
— Los Angeles Lietuvių radi
no Sakalo žmona, 87 m. am centre.
skambinti
Lilei Rekašiūtei-Mar- jo klubo valdybon vasario 26 d.
čių vėžiu. Moterų, sergančių Ateitininkų namų jaukioje ap
“Vėžio ligos ir ankstyvas jų
žiaus, mirė kovo 5 d. Willow
tinkienei 627-5471 arba Rūtai įvykusiame metiniame susirinki
plaučių ir krūtinės vėžiu, yra linkoje.
x Bronius Keturakis, sporto diagnozavimas” medicinos pa
slaugymo namuose, Valparaiso,
maždaug vienodas procentas.
me išrinkti: Stasė Pautienienė,
Visa lietuviška visuomenė yra Musonytei 422-5158.
Ind. Laidojama iš Švč. M. Ma žinovas, kalbės šios vasaros Mo skaita buvo sekmadienį, vasario
Nuo 1960 iki 1984 metų plau kviečiama atsilankyti į būsimą
Rūta
Klevą Vidžiūnienė, Vladas
rijos Gimimo parapijos bažny kytojų studijų savaitėje apie šių 26 d., Ateitininkų namuose, Le
TAUTOS ŠVENTĖS
čios ketvirtadienį, kovo 8 d., metų olimpinius žaidimus ir pra monte. Paskaitininku buvo pa čių vėžio paliestų skaičius yra kultūrinį renginį — jaunųjų MINĖJIMAS L. SODYBOJE GilyS) Juozas Gedmintas, Juozas
Dženkaitis, Angelė Nelsienė ir
kviestas dr. Antanas G. Razma, žymiai padidėjęs. Ir tai yra su dailininkų parodą, kovo 11 d.
9:30 vai. Amerikoje gyveno nuo ves mankštos pratybas.
Alvudo Sodyboje vasario 26 d Vladas Simoliūnas. . Pareigomis
rišta
su
didesniu
rūkančių
skai

Ateitininkų
namuose,
127th
ir
Jr. Julija Gylienė, Ateitininkų
1910 m. Buvo visuomenės vei
vyko Lietuvos nepriklausomybės valdybos nariai pasiskirstys vė
X Poetė Eglė Juodvalkė, Ra
namų kultūrinių reikalų vado čiumi, ypač moterų. Plaučių vė Archer Avė., Lemonte. Parodo
kėja ir laikraštininkė. Liko nu
šventės
minėjimas, kurį atidarė
dijo Liberty Miunchene parei
liūdime duktė Aldona ir sūnus gūnė, ilgsenį laiką buvo Chica vė,supažindino susirinkusius su žiu suserga 25% iš visų kitų vė je dalyvaus penkios jaunos dai pirm. dr. J. Adomavičius. Maj. liau.
jaunuoju dr. Antanu Razma, žio ligų. Po širdies ligų plaučių lininkės : Daina Juozevičienė, J. Tapulionis savo vaizdžiais pri
Gediminas. Pašarvota pas Lackgoje ir, sėkmingai pergyvenusi
KANADOJE
plaučių ir vidaus ligų specialis vėžys yra daugiausiai pareikala Daiva Karužaitė-Gogola, Jonė
ckavičių Marąuette Parke.
siminimais
kalbėjo
apie
Lietuvos
inksto persodinimo operaciją,
— Anapilio moterų būrelio me
tu, dabar dirbančiu Christ Com vęs aukų. Plaučių vėžio ženklai Karužaitė, Rūta Končiūtė ir
X Vysk. Vincentas Brizgys, jau pasveikusi, vasario pabaigo munity ligoninėje Oak Lawn.
tinis susirinkimas buvo sausio
yra dažnas kosėjimas, skreplia- Kristina Kotovaitė. Parodos ati kariuomenės žygius.
Žinomasis
visuomenininkas 29 d. Pagerbė savo mirusią na
kun. Vytautas Bagdanavičius, je išvyko atgal į Miuncheną ir
vimas, kvapo trūkumas, krau darymas bus sekmadienį, kovo
Dr. Antanas G. Razma, Jr.,
kun. Kęstutis Trimakas, kun. pradėjo savo pareigas.
Algis
Regis
skaitė
labai įdomią rę a. a. Oną Jonaitienę-Tugaujas skrepliuose ir sunkus dusu 11 d., 1:30 vai. p. p. Parodos
labai įdomiai kalbėjo apie įvai lys. Jeigu plaučių vėžys anksti
ir
gyvą
paskaitą
Nepriklauso
 dienę. Valdyba su mažais pa
Alfonsas Grauslys, kun. Anta
atdaryme kalbės Viktorija KaX LB Brighton Parko apylin rias vėžio ligas, pailiustruoda
nas Saulaitis ir Aušra Liulevi- kės vaidyba kviečia metinį na
diagnozuotas, 80% gali būti iš šubaitė Matranga ir savo poezi mybės šventės proga, sukėlęs sikeitimais liko ta pati.
— A. a. Antanas Simonavičienė ves Cicero gv. Antano pa- rių susirinkimą kovo 11 d. 2 vai. mas skaidrėmis ekrane. Vėžio gydomas.
ją skąitys Daiva Karužaitė- visų didelį susidomėjimą bei šil
ligos šiuo metu yra labai papli
tas
ovacijas.
Prelegentą
sveiki

čius,
73 metų amžiaus, mirė
rapijos rekolekcijas religinių , gaulių namuose, 2417 W. 43rd
Gogola.
Kviečiami
visi
lietuviai
Krūtinės vėžys dažniausiai at
pokalbių ir krikščioniško bendra St. Visi nariai kviečiami daly tusios. Vienas iš penkių Ameri siranda pas moters (1 iš 11), parodoje dalyvauti ir susipažinti no ir labai jam dėkojo pirm. dr. sausio 29 ,d. Toronte Šv. Mykolo
vimo forma. Rekolekcijos vyks vauti. Po susirinkimo bus kava,
su jaunų dailininkų meno dar J. Adomavičius ir visi susirinku ligoninėje. Palaidotas iš Prisi
x A. a. dantų gyd. Julija vyresnes kaip 50 metų amžiaus.
gavėnios sekmadieniais — kovo užkandžiai ir pasikalbėjimas.
kėlimo parapijos bažnyčios lie
sieji.
bais.
Dana Saliklytė
Skripkienė-PIlkaitytė po sunkios Krūties vėžį dažnai gali moteris
11, 18, 25 dienomis, balandžio
tuvių
kapinėse.
Meninėje programoje su dai
pati atrasti, pasitikrindama gy
X Dr. Milda ir dr. Stasys Bu ir ilgos ligos mirė kovo 2 d. Pa
MUZ.
ST.
SODEIKOS
1 ir 8 dienomis ir penktadienį
A.
a. Benediktas Tamošai
dytojų nurodytu metodu. Dr.
nomis gražiai pasirodė A. KirMINĖJIMAS
— balandžio 13 d. Sekmadie driai iš Floridos parvyko į Chi laidota kovo 6 d. Keamy, N. J. Razma čia išdalino specialiai pa
tis,
78
m.
amžiaus, žuvo eismo
vaitytė, A. Šidagis, V. Bražionis
nelaimėje.
Palaidotas iš Šv. Ka
niais — parapijos salėje 11:30 cagą. Dr. Milda dalyvauja aler Velionė buvo gimusi Amerikoje, ruoštus informacinius lapelius.
Muziko Stepo Sodeikos 20-ties ir kiti. Įspūdingą duetą atliko
vai., penktadienį — bažnyčio gijos specialistų suvažiavime, o studijavo ir baigė odontologiją
zimiero
lietuvių
parapijos MonTiesiosios ir storosios žarnos metų mirties paminėjimą rengia dr. J. Adomavičius ir A. Kirje 7 vai. vakaro. Kviečiami vi dr. Stasys po sėkmingos opera Vyt. Didž. universitete Katine. vėžys paliečia 93% žmonių, vy jo giminės ir “Dainavos” an vaitytė “Kaip nemylėti tavęs, trealy. Ok. Lietuvoje liko du
cijos dar pasitikrina sveikatą. Priklausė kelioms organizaci-.
si dalyvauti.
sūnūs su šeimomis.
resnių kaip 50 metų< Šito vėžio samblis šių metų kovo 11 d., Lietuva!”.
Kovo vidury vėl ruošiasi grįžti joms: Amerikos Liet. Kat. Mo
— Prisikėlimo parapijos tary
sekmadienį. Minėjimas prasidės
ženklai
yra
kraujavimas,
stai

Kaip visuomet, sekret. A.
terų sąjungai ir buvo keletą
X Lituanistikos seminaras į Floridą.
bos
visuomeninė sekcija kovo 31
3
vai.
popiet
pamaldomis
Jėzui

Kevėža paskaitė savo poezijos
metų kuopos pirmininkė, Mari gus vidurių užkietėjimas ar vi
vyks rugpiūčio 5-19 dienomis ne
d.
rengia
draudžiamosios lietu
tų
koplyčioje.
(Šv.
Mišias
atna

X N. Balzarienė, lituanistikos jos sodalicijai, Liet. Dantų gy duriavimas arba pilvo skausmai.
kūrinių. Visi buvo labai paten
toli Akrono miesto, Ohio val
vių
spaudos
parodą. Paroda
šaus kun. J. Borevičius. Pamal kinti pirm. dr. J. Adomavičiaus
stijoje. Numatyta pateikti ma katedros reikalų vedėja, ir M. dytojų sąjungai, Korp! “Gajai” Jei anksti pastebėtas, 77% žar
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