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Vieno pasimatymo 
kronika 

(Tęsinys) 

Rugpjūčio 24 d. D. KerSiūtė 
atėjo pas lagerio viršininko 
pavaduotoją politiniams 
reikalams, kuris elgėsi įžūliai 
ir nieko konkretaus nesakė. 
Belaukiant koridoriuje, Danu
tė matė zujančius šen ir ten 
anksčiau nematytus veidus. 
Reikia manyti, kad buvo 
atvažiavę šefai iš Polovinkos 
lagerių v a l d y b o s , nes 
netrukus pavaduotojo kabine
te įvyko pasitarimas, ku
riame dalyvavo ir čekistas 
Baranovas, kuris kalbėjosi su 
Keršiūte 1981.VIII.20 asme
ninio pasimatymo išvaka
rėse. Tačiau šį kartą niekas 
rodos, nesiruošė Keršiūtės 
moralizuoti, jos paprasčiau
siai niekas nepastebėdavo ir 
sunkiai leisdavosi į kalbas. 
Paskui v i s k a s aprimo. 
Pavaduotojas leido pasimatyi 
vieną parą, o ant pareiškimo 
užrašė, kad: „leidžiamas 
vienos paros pasimatymas su 
sąlyga, kad už tą parą P. 
Pečeliūnas atidirbs". (P. 
Pečeliūnas per dvejus metus 
uždirbo lagerio naudai 50 dar
bo dienų). 

D. Keršiūte bandė sužinoti, 
kodėl jos vyras, neprasižen
gęs lagerio taisyklėms, tega
vo tik vieną parą pasima
tymui. Į tai buvo atsakyta, 
kad nenusikalsti nepakanka, 
reikia dar „pasitaisyti", nes 
lagerio tikslas — „perauklė-

... 

Pagaliau apie 19 vai. D. 
Keršiūte pateko į pasima
tymo kambario tikrinimo 
kabinetą. Prasidėjo tikras 
mėsinėjimas. O šios klaikios 
procedūros kulminacija buvo 
šokis ant kilimėlio. D. Keršiū-
tei buvo liepta 7 kartus pritūp
ti pagal komandą visai nuo
gai. Neiš tvėrus i tokios 
egzekucijos, ji pakomentavo, 
kad reikėtų dar šitą sceną 
nufilmuoti ir parodyti pasau
liui. Tada viena iš egzeku-
torių — kandidatė į KP 
narius, instruktorė Solochina 
S. A. pradėjo isteriškai šauk
ti, kad anksčiau tokius (reik 

manyt, politinius kalinius) tie
siog šaudė vietoje, o dabar 
sovietiniai įstatymai tokie 
humaniški, kad leidžia pana
šiems recidyvistams filo
sofuoti... Ir dar pridūrė: 

— O mes dar juos 
m ai ti n am ir rengiam!.. 

Kaip jie maitina ir rengia 
tekalba faktai. Kaliniai gauna 
labai nekoloringą maistą, 
jiems už labai sunkų darbą 
temoka pagal pačius žemiau
sius įkainius; iš uždarbio dar 
50% išskaičiuoja valstybės 
naudai, o iš Ūkusių 50% — 
išskaičiuoja už maistą, rūbus 
ir t.t. Šitaip sovietinė valdžia 
gauna vergą, kuris dirba jos 
naudai. Jeigu turėsime galvo
je, kad tie metai neįskaitomi į 
darbo stažą, kad iš kalinių 
atimami butai, kad visi 
gyvenamieji ir administra
ciniai pastatai, kuriuose gyve
na kalinių prižiūrėtojų šeimos, 
yra statomi kalinių rankomis, 
kad kalinių nugaros atlaiko 
nežmoniškai sunkias įvai
riausias „komjaunuoliškas" 
statybas, tai suprasime, kad 
instruktorei Solochinai reikėtų 
stoti ne į KP, bet į SS. Nors abi 
šios partijos lygiavertės... 

Po šio incidento pasima
tymas buvo nutrauktas, o ant 
p a r e i š k i m o u ž r a š y t a : 
„Pasimatymas nutrauktas dėl 
D. Keršiūtės grubaus elgesio, 
administracijos taisyklių 
pažeidimo..." 

D. Keršiūtei teko jau apie 
21 vai. vakaro su tašėmis vėl 
atsidurti lauke. 

Rugpjūčio 25 d. D. Keršiūte 
vėl atėjo pas pavaduotoją. Jai 
buvo suteiktas 2 valandų 
pasimatymas ir leista perduo
ti P. Pečeliūnui 5 kg siunti
nys. 

Per dvejus metus buvo 
trukdoma susirašinėti ir kon
fiskuojami, sulaikomi laiškai. 
Trumpinami pasimatymai. Į 
skundus — pareiškimus gauti 
demagogiški atsakymai. 
1982.VI.13 pasimatymas buvo 
sutrumpintas iki 3 vai. dėl 
tariamos dizenterijos už lage
rio zonos... 

S. Žygeda 
(Pabaiga) 

Popiežius Jonas Paulius II, baigdamas savo vizitą Šveicarijoje, palaimino Siono aerodrome 
susirinkusią Šveicarų minią. 

Skaidosi vokiečių 
žaliųjų judėjimas 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

Lenkų balsavimas 
Varšuva. — Sekmadienį 

Lenkijoje vyko pirmieji po 
karo stovio paskelbimo savi
valdybių rinkimai. Valdan
čioji komunistų partija viską 
darė, kad rinkimai būtų popu
liarūs, kad daug piliečių 
balsuotų. Tuo norėta paro
dyti, kad Lenkijoje viskas nor
malu. 

Valdžios atstovas J. Urban 
pripažino, kad ba l savo 
mažiau kaip anksčiau, tačiau 
nemažiau, kaip balsuoja 
Vakarų demokratinėse valsty
bėse. Miestų gatvėse dežu-
ravo saugumo policija, budėjo 
saugumo kariuomenės dali
niai. Susikirtimų buvo prie 
Krokuvos esančiame Nova 
Hutą mieste, kur apie 1.000 
jaunuolių mėtė akmenis į 
milicininkus. Gdanske balsa
vo labai mažai žmonių. Daug 
balsuotojų tyčia sugadino 
savo balsavimo lapus. 

Rinkimus boikotuoti ragino 
slapti Solidarumo pogrindžio 
lapeliai. Varšuvos Dzeržins
kio aikštėje įvyko apie 300 
žmonių demonstracija. Mili

cija ją išvaikė, suėmė kelis 
užsienio korespondentus, tele
vizijos filmuotojus, kurie greit 
buvo paleisti. 

Ragina atmesti 
Helsinkio aktus 

Paryžius. — Mokslininko 
Andrejaus Sacharovo poduk
ra Tatjana Janklev ich 
pareiškė spaudos konferen
cijoje Prancūzijoje, kad Vaka
rų šalys turėtų suspenduoti, 
atmesti 1975 Helsinkio susi
tarimus, tuo išreiškiant protes
tą prieš žmogaus teisių laužy
mą ir sovietų elgesį su 
Sacharovu. Nuo 1975 m. 
žmogaus teisių padėtis Sovie
tų Sąjungoje pablogėjo ir vis 
blogėja. 

Tatjana pareiškė, kad sovie
tai tyčia paskelbė gandą apie 
Sacharovo mirtį, žiūrėdami, 
kaip į tą žinią reaguos Vaka
rai. Iš tiesų, gal jis ir miręs. 

— Olandijos valdžia nutarė 
neparduoti savo Siaurės jūros 
naftos Pietų Afrikos respubli
kai. 

Bona. — Vakarų Vokieti
jos policija suėmė prie JAV 
aviacijos bazės apie 50 
žmonių, kurie demonstravo 
prieš „Peršingo" reketas. 
Demontracija buvo labai men
ka, palyginus su pernykščio-
mis demonstracijomis gruo
džio mėn. ar spalio mėn., 
kada Hamburge, Koelne ir ki
tuose miestuose už taiką 
demonstravo apie milijoną 
vokiečių. 

Viena priežastis, kodėl taikos 
judėjimas prarado šalininkus, 
yra ta, kad atsirado naujų 
klaus imų, kaip meta lo 
darbininkų unijos sumany
mas išsikovoti 35 valandų 
darbo savaitę. Daug „žaliųjų" 
partijos aktyvistų kovoja 
prieš chemikalais užnuodytus 
miestų šiukšlynus, prieš 
branduolines jėgaines, prieš 
JAV politiką Centrinėje 
Amerikoje. 

Nors taikos aktyvistų 
veiklumas nemažėja, suma
žėjo jiems reiškiama masinė 
parama. Dėl to kaltas pačių 
žaliųjų suskilimas. Žaliųjų 
parlamentinės grupės bundes-
tage narys, vienas įtakin

giausių tos partijos veikėjų 
Gert Bastian. 60 m. amžiaus, 
atsargos generolas, paskelbė, 
kad jis pasitraukia iš Žaliųjų 
partijos, nes jos užsienio poli
tika nukreipta prieš Ameriką, 
partija suskilusi į frakcijas, 

Naujas Kanados 
liberalų vadas 

Ottawa. — Kanados libe
ralų partijos suvažiavime 
premjeras Trudeau pasitrau
kė iš partijos vado pareigų ir 
netrukus pasitrauks iš premje
ro vietos. Trudeau vadovavo 
partijai 16 metų. Nauju libe
ralų lyderiu sekmadienį buvo 
išrinktas John Napier Tur-
ner, turtingas teisininkas, 
buvęs Kanados finansų minis-
teris. Jo tėvas buvo anglas, 
motina kanadietė. Jis yra 
katalikas, gimęs 1929 m. 
Anglijoje. Jaunystėje buvo 
geras trumpų distancijų bėgi
kas. Baigęs Kolumbijos 
universitetą Turner studijavo 
Oksforde ir P a r y ž i a u s 
universitete. Jis vedęs, turi 
keturis vaikus: dukterį 20 m. 
ir tris sūnus: 18, 16 ir 12 m. I 
Kanados parlamentą buvo 
išrinktas 1962 m. 

kurių stipriausia — marksis-
tų-leninistų. Jis toliau lieka 
parlamento narys, tačiau jo 
išėjimas iš žaliųjų sumažina 
jų parlamentinę grupę iki 27. 
Jei partija prarastų dar vieną 
narį, ji nebebūtų parlamen
tinė grupė ir prarastų valdžios 
subsidijas. 

Žaliesiems pakenkė didžių
jų partijų politikos keitimas. 
Opozicijos socialdemokratų 
partija pasuko į kairę. Užsie
nio politikoje socialdemokra
tai kalba panašiai kaip deši-
n ie j i , ,žalieji". Eseno 
seimelyje socialdemokratai 
jau sudarė koaliciją su žaliai-
s i a i s prieš kr ikšč ionis 
demokratus. Pastarieji savo 
partijos programoje labai 
pabrėžia gamtos apsaugą, 
kovą prieš teršimą, kas ir 
buvo žaliųjų partijos pirmieji 
tikslai. Daug žaliųjų rėmėjų 
pereina į vieną ir j kitą didžių
jų partijų. Petrą Kelly, viena 
iš žaliųjų įkūrėjų, pasakė, kad 

partija skaidosi, byra jau 10 
mėnesių. Jei taip bus toliau, 
už ketverių metų žaliųjų nebe
bus, pasakė ji. 

Amerika parduos 
Kinijai ginklų 

Washingtonas. — Kinijos 
gynybos ministeris Zhang 
Aiping baigė pasitarimus su 
gynybos sekretoriumi Wein-
bergeriu ir išvažiavo į kelionę 
po JAV karines bazes ir 
ginklų įmones. Gynybos 
ministeriai nepasirašė jokios 
formalios sutarties, tačiau 
Pentagono sluoksniai skelbia, 
kad Amerika sutinka parduo
ti Kinijai priešlėktuvinių, 
prieštankinių ginklų, moder
nios artilerijos pabūklų ir 
aukštos technologijos įrengi
mų. 

Šitoks susitarimas yra isto
rinis. Amerika Kinijai ginklų 
neparduoda jau nuo 1949 m., 
kada komunistai perėmė Kini
jos valdžią. Ginklų sąrašai 
p a a i š k ė s , kai g y n y b o s 
departamentas kreipsis į 
Kongresą, kuriam teks šią 
prekybą patvirtinti. 

Jordanas žada 
padėti Irakui 

— Federalinio centrinio bąn:. 
ko pirmininkas Paul Volcker 
įspėjo Senatą nedidinti 
vyriausybės deficitų, nes jie 
prisideda prie aukštų nuošim
čių, nepastovumo ekonomikos 
augime. 

— Britanijos papildomuose 
parlamento rinkimuose Ports-
mouth South rajone konserva
torių atstovą nugalėjo social
demokratas Hancock. 

— Izraelyje prasidėjo žydų 
teroristų grupės teismas, kalti
nami 22 teroristai. 

— Indijos sikhai sekmadie
nį buvo paskelbę valstybinę 
maldos dieną už sikhų žuvu
sius Amrit8aro šventykloje. 
Indijos prezidentas Zail 
Singh, pats sikhas. ragino 
tautą broliškai sugyventi, 
vieningai siekti valstybės 
gerovės. Punjabo provincijoje 
sikhai nužudė premjerės 
Gandhi partijos valstijos 
atstovą, nors jis irgi sikhas. 

— Kinijos premjeras Zhao 
Ziyang grįžo iš Europos, kur 
jis aplankė Prancūziją, Bel
giją, Švediją, Daniją, Norve
giją ir Italiją. Kelionė buvusi 
sėkminga. Europos valstybės 
pakviestos įsijungti į Kinijos 
modernizavimą. 

— Šiaurinė Korėja pasigy
rė, kad pavyko sučiupti ir 
nušauti šnipą iš Pietinės 
Korėjos. 

— Po 11 metų egzilėje į 
Urugvajų sugrįžo politinės 
partijos vadas Wilson Ferrei-
ra, kuris planavo kandidatuo
ti į prezidento vieta lapkričio 
mėn. rinkimuose. Jis tuoj 
buvo suimtas ir pasodintas į 
kalėjimą. 

— Lenkijos primas kardino
las Jozef Glemp pasakė 
Radome, kad Lenkijoje per 
daug politinių kalinių, kurie 
turėtų būti paleisti. 

— Libano sostinėje toliau 
vyksta krikščionių-musulmo-
nų milicijų karo veiksmai. 
Vienas civilis žuvo, keturi 
sužeisti. 

— Vakarų Vokietijos kanc
leris Kohl Frankfurto mieste 
buvo nedraugiškai sutiktas 
krikščionių demokratų mitin
ge. Keli šimtai chuliganų 
trukdė jo kalbą, į jį pataikė iš 
minios mestas kiaušinis, sute
pęs jo kostiumą. 

— Maroko kariuomenė bai
gė ofenzyvą prieš Polisario 
sukilėlius. Mūšio įkarštyje 
marokiečiai buvo peržengę Al-
žiro sieną. Alžiro kariuomenė 
du marokiečius nušovė, du 
sužeidė ir 31 paėmė į nelais
vę. Maroko kariuomenės 
žiniomis, Polisario prarado 
'250 kareivių, Marokas turėjo 
38 žuvusius ir 100 sužeistų. 

Bagdadas. — Irakas apkal
tino Iraną, kad tas sulaužė 
praėjusią savaitę paskelbtas 
dalines karo paliaubas. Abi 
kariaujančios šalys paža
dėjo nepulti civilinių taikinių, 
o Irano tankai apšaudę vieną 
Irako kaimelį. Paliaubos buvo 
pasiūlytos Jungtinių Tautų, 
kurios atsiuntė aštuonis stebė
tojus žiūrėti, kad paliaubos 
nebūtų laužomos. 

Komentatoriai įžiūri Irano 
valdžios pareigūnų švelnumo 
ir nuosaikumo ženklų. Bir
želio 15 Irano parlamento 
pirmininkas Rafsanjani pasa
kė, kad Iranas pasiruošęs 
išplėsti paliaubas į Persų įlan
kos regioną. Jei Irakas 
nepuldinės laivų Persų įlan
koj, tai ir mes nepulsime, 
pasakė Rafsanjani, anksčiau 
žinomas savo piktais pareiški
mais ir karingomis nuotai
komis. 

Valstybės departamentas su 
pasitenkinimu priėmė Persų 
įlankos paliaubų siūlymą. 
Mes jį sveikiname ir remia
me, pasakė spaudos atstovas 
Hughes. 

I Egiptą praėjusią savaitę 
atskrido Irano lėktuvas, 

Europos rinkimai 
Briuselis. — Sekmadienį 

baigėsi Europos parlamento 
rinkimai. Dešimtyje Europoc 
Bendruomenės šalių teko 
išrinkti 434 delegatus. Brita
nija, Italija. Prancūzija ir 
Vakarų Vokietija turi po 81 
vietą kiekviena. Olandija turi 
25 atstovus. Graikija ir Bel
gija — po 24; Danija — 16; 
Airija — 15. 

Susidomėjimas rinkimais 
buvo menkas. Prancūzijoje 
daug atstovų prarado komu
nistų partija, tačiau komunis
tai laimėjo daug vietų Itali
joje . Ta i a i š k i n a m a 
..užuojautos balsavimu" dėl 
parlamento nario, komunistų 
partijos pirmininko Berlin-
guero mirties. Pirmą kartą į 
Europos parlamentą atstovus 
pravedė vokiečių „žaliųjų" 
partija. Britanijoje mažiau 
atstovų turės konservatoriai, 
daugiau — darbiečiai. Pirmą 
syk Europos parlamente bus 
dešiniosios prancūzų Naciona
linio fronto partijos atstovai. 
Dešinieji Prancūzijoje gavo 43 
nuoš. visų balsų, o kairieji — 
apie 31 nuoš. 

Naujas įstatymas 
suvaržo turistus 

Maskva. — Sovietų Sąjun
gos vyriausybė paskelbė nau
ją dekretą, kuris dar daugiau 
suvaržys piliečių ryšius su už
sieniečiais. Įstatymas įsigalio
ja nuo liepos 1 d. Pilietis, kuris 
duos užsieniečiui nakvynę, 
pavėžės jį savo transporto 
priemonėmis ar kitaip jam 
padės be oficialaus leidimo, 
bus baudžiamas piniginėmis 
baudomis iki 65 dol., bus įspė
tas ir kitaip nubaustas. Visus 
svečius, kurie lankosi Sovietų 
Sąjungoje ar pravažiuoja per 
jos teritoriją piliečiai turi 
registruoti milicijoje, pranešti 
jai apie svečių buvimą. 

įstatyme ypač pabrėžiama 
apie ryšius su svetimšaliais 
tuose rajonuose, kur užsienie
čiams draudžiama lankytis. 
Naujas įstatymas dar daugiau 
įbaugins sovietų piliečius 
vengti ryšių su turistais, nes 
padidėja rizika būti nubaus
tiems, įtariamiems, užregist
ruotiems saugumo bylose. 

pagrobtas penkių Irano 
karininkų ir trijų civilių. Egip
to saugumas sužinos iš atbė-
gėlių naujų žinių apie nuotai
kas Irane. Sakoma, kad Irane 
kilo nemaža opozicija karui su 
Iraku. Žuvo labai daug jaunų 
vyrų, savanorių skaičius 
kariuomenėje ėmė mažėti. 
Savanoriai dar šaukiami į 
registracijos įstaigas, tačiau 
juos muloms tenka raginti. 
Naftos eksportai mažėja, 
ginklų trūksta, ligšiolinės 
„paskutinės" ofenzyvos nieko 
nedavė, tik tūkstančius žuvu
sių. Sakoma, kad prieš karo 
tęsimą išėjo keli įtakingi 
dvasininkai, net vyriausios 
aj atolų tarybos nariai. Šį 
kartą jiems pritaria ir kariuo
menės generolai, nes jiems 
aišku, kad priešas turi daug 
stipresnę aviaciją ir todėl 
sunku bus įsiveržti į jo žemę. 

Kalbama, kad Irane vyksta 
riaušės ir baluchų genties 
sukilimai pietiniame Balu-
chistane, kur nusiųsti nemaži 
Revoliucijos sargybinių 
būiiai. Todėl paskutiniu metu 
Irano valdžia pradėjo šaukti į 
kariuomenę atsarginius , 
todėl nepradedama seniai 
žadėt? „lemiančioji ataka". I-
rako 3-čiojo korpuso vadas 
gen. Racshid pasakė, kad 
Iranas mobilizavo apie 200,-
000 kareivių ir ofenzyva gali 
prasidėti šią savaitę. Jordano 
karalius Husseinas pareiškė, 
kad jis pasiųs į pagalbą 
Irakui Jordano kariuomenę, 
jei reikės gintis nuo Irano, 
kuris iki šiol atmetė visus 
taikos pasiūlymus. 

Popiežius baigė 
vizitą Šveicarijoj 

Sion. — Popiežius Jonas 
Paulius II sekmadienį baigė 
šešių dienų vizitą Šveicari
joje. Išvažiuodamas jis pagy
rė Šveicarijos politinę sis
temą, kuri sugebėjo sujungti 
tris skirtingas bendruo
menes, skirtingas kultūras į 
vieną valstybę, demokratiš
ką, tvarkingą. 

Popiežius pasirodė pasku
tinėje audiencijoje 80,000 
miniai. Jis pasmerkė ma
terializmą, egoizmą. Primi
nė kunigams, kad jie turi 
klausyti savo vyskupų, o per 
juos — popiežiaus, Romos 
vyskupo. Paskutiniame susto
jime popiežius įšventino 9 
kunigus, ragino juos, kartu su 
vyskupais valyti Bažnyčią 
nuo „raukšlių ir dėmių", kurių 
pasitaiko. Stebėtojai mano, 
kad popiežius užsiminė apie 
arkivyskupo Lefebvre nepa
klusnumą. Popiežius atsi
sveikino su Šveicarija Sione, o 
gretimam Econe kaime yra 
arkivyskupo seminarija, kur 
ruošiami kunigai, nepri
pažįstą Antrosios Vatikano 
Tarybos nutarimų. 

Popiežius Jonas Paulius II 
dabar laukia kelionės į Kana
dą, kur jis lankysis spalio 
mėn. 

KALENDORIUS 
Birželio 19 d.: Romualdas, 

Julijona, Adagis, Ramunė. 
Birželio 20 d.: Silverijus, 

Florentina, Genulis, Aiva. 
Oras 

Saulė teka 5:15, leidžiasi 
8:28. 

Saulėta, vėsiau, temperatū
ra dieną 82 L, naktį 68 1. 

i 
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KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKU. PAJĖGUMO UGDYMAS 

KELIAS I SVEIKATA, «S15 S*. CaMoraU Ave^ Chicago. IH. 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

SVEIKAS GYVENIMAS 
UŽTIKRINA 

SVEIKĄ SENATVĘ 
Klausimas. Didžiai Gerb. 

Daktare, nuolatos skaitau 
"Drauge" Jūsų straipsnius ir 
patarimus sveikatos reika
lais. Šiandieną prašau pata
rimo ir aš. Esu 80 m. am
žiaus, vidutinio ūgio ir 
normalaus svorio. Visą 
gyvenimą buvau labai akty
vi, dar ir dabar darau lengvą 
mankštą, bet jau 25 metai, kai 
kovoju su aukštu kraujo 
spaudimu, kur is daktaro 
priežiūroje vaistų pagalba ir 
sveiku maistu maitinantis 
buvo pasidaręs normalus. Per 
tą eilę metų esu ėmusi šiuos 
vaistus: Aldomet, Aldactazi-
de, Dyazide, Lopressor ir jie 
man padėjo, bet prieš dvejus 
metus kraujo spaudimas 
pradėjo kilti aukštyn, nors 
visą laiką esu daktaro priežiū
roje, va is ta i nebeveikia. 
Turbūt organizmas prie jų 
priprato. 

Pernai buvau gavusi „mild 
stroke". Ligoninėje darė viso-
lius tyrimus, bet nieko neatra
do. Nustatė, kad to viso 
priežastis esą nervai. Mano 
kalba buvo sugedusi, pulsas 
nepaprastai greitas ir neregu
liarus. Po trumpo laiko kalba 
vėl išsitaisė ir net spaudimas 
buvo pasidaręs normalus. 
Tačiau dabar jis ir vėl labai 
aukštas: 210/100-2OO/90. Nuo 
išėjimo iš ligoninės iki šiol 
imu šiuos vaistus: Digoxin 
0.124 mg (kartą į dieną), Car-
dizem 30 m g du kartus j 
dieną, Orenzyme kartą į 
dieną, Lasix 40 mg kartais po 
pusę tabletės. Potassium 
(Kcl. 10%), Valium 2 mg 
kartais po pusę tabletės. 

Nuo šitų vaistų širdis 
sustiprėjo, pasidarė normalus 
— reguliarus mušimas, dabar 
pulsas 54-56. Nitro-Glycerin 
aš negaliu imti, nes pradeda 
baisiai skaudėti galvą. Šiuo 
metu nuo kraujo spaudimo 
imu Inderal 10 mg du kartus 
per dieną ir Lopressor 100 mg, 
bet jie man daugiau nepa
deda. 

Daktaras dar buvo prirašęs 
įvairius kitus vaistus nuo 
kraujo spaudimo, kai vieni 
netikdavo, tai duodavo kitus. 
Štai jų pavadinimai: Mini-
press, Apresoline, Capten, 
Esimil, Spironolactone. Aš 
juos visus esu mėginusi imti, 
bet t u r ė d a v a u nus to t i , 
apsvaigdavo galva ir kt. 
Dabar daktaras pataria eiti į 
„Relaxation Class", bet aš 
nebeturiu vilties, kad man tas 
padėtų, aš ir namie darau 
įvairius kvėpavimus. 

Bendras sveikatos stovis 
nėra blogas: Cholesterolis 206, 
Triglyceride8 170 ir visi kiti 
tyrimai yra normalūs. Griež
tai pildau Jūsų nurodymus, 
negeriu nei alkoholi), nei 
kavos, nei arbatos (išslryrus 
ramunėlių arbatą), nevartoju 
druskos, cukraus, nevalgau 

raudonos mėsos, bet žuvį ir 
p a u k š t i e n ą , n e v a l g a u 
saldumynų, bet lietuvišką 
rupią duoną. Valgau daug 
daržovių ir vaisių, kasdien 
geriu pasukas arba rūgštų 
pieną (liesą arba 2%). Taip 
pat imu mieles ir „cod liver". 
Esu judri ir visad ką nors 
dirbu, bet mane labai vargi
n a tas aukštas kraujo spaudi
mas. Būčiau labai dėkinga už 
Jūsų patarimą. Su viltimi 
laukiu Jūsų atsakymo. Su 
aukšta pagarba. 

Atsakymas . Tamstai visi 
vien dėkoti, o ne patarti turi
me, nes savu pavyzdingu 
gyvenimu nuo jaunumės 
Tamsta užsitikrinai gražią 
senatvę, tad net paralyžių ir 
širdies negerumą Tamstai 
nugalėti vieni niekai, kai 
nesuskaitomai daugybei kitų 
mūsiškių tos negerovės 
suteikia daug vargo. Tamsta 
savu sveiko gyvenimo dėsnių 
pildymu esi gyvas pavyzdys 
mums visiems, norintiems ne 
tik dabar be sunkių ligų 
gyventi, bet ir malonios senat
vės susilaukti. Mat, saulėlei
dis žmogaus tik tada esti 
malonus, kai nesi našta 
kitiems, o dargi pajėgi arti
mui talkinti. 

Tikrai nėra ko Tamstai 
patarti. Jau tas laiškas nuro
do Tamstą aštuoniasdešimt
metę esant labai gerame 
stovyje. Ne tik sava gražia, 
taisyklinga rašysena, bet ir 
mediciniškai tikra galvosena 
bei tikrai sveikos savo elgse
nos aprašymu Tamsta save 
pristatai kaip reto tvarkin
gumo, sveikumo ir pavyz
dingumo lietuvę. Kaip mote
ris, lietuvė ir pacientė Tamsta 
esi geriausias pavyzdys 
kiekvienam. Už tai Tamstai 
reikia padėkoti, Tamstos kaip 
būdingos Lietuvės Motinėlės 
rankeles iš dėkingumo išbu
čiuoti ir Tamstą, kaip sektiną 
visokeriopos elgsenos pavyz
dį, ant mediciniško altoriaus 
pastatyti. 

Šis skyrius skelbia Tamstą 
esant pavyzdingiausia pacien
te — pajėgiančia pildyti 
š i a n d i e n i n ė s medic inos 
r e i k a l a v i m u s . V i s i e m s 
apsimoka taip elgtis. Tada 
žmogus pajėgia, kaip ši lietu
vė, daug lengviau nugalėti 
sunk ias ligas, įskai tant 
paralyžių (stroką) ir širdies 
negerumus. Kitokio elgesio 
negu ši moteris žmonės 
dažnai sukniumba po tokių 
negerovių našta, nes atsparu
mo prieš negales mažiau turi. 

Dipl. teis. Pranas Šulas ir gail. sesuo Ona Ankienė nuotai
kingai seka kultūrinę programą Sodybos pažmonyje. 

Nuotr. M. Nagio 

gyvenimu be paralyžiaus ir be 
širdies negerumo net 80 metų 
sulaukus. 

Visi tokio amžiaus sulauku
sieji didesne tikimybe laimin
gų dienų sulaukti galės, jei 
bent dalele Tamstos pavyz
dingo užsilaikymo paseks. 
Labai sunku žmogui keisti 
seną vagą nauja, kai nuo 
jaunystės įprantama į kreivus 
sveikatos apsaugoje kalius. 
Dar čia apsunkina taisymąsi 
geltonoji mediciniška spauda: 
mediciniškai nepatikrinta, 
įvairių pirklių reikalus ginan
ti, toli nuo tikros medicinos 
esanti neva mediciniška 

laidavimui pratimus, įskai
tant gilius įkvėpimus. Tams
tos kraujospūdis galės būti 
daug lengviau tvarkomas, kai 
pakankamai atsipalaiduosi 
nuo turimos įtampos. Tam 
tikra rūšis pakelto kraujospū
džio kaip tik ta ip ir 
tesutvarkoma. 

Meskit rūpestį šalin dėl 
„labai aukšto kraujospūdžio", 
kuris tikrumoje visai nėra 
toks aukštas, kaip Tamsta 
m a n a i . Tik a n t r a s i s 
kraujospūdis (diastolinis) 
imtinas daugiau dėmesin. Jei 
jis 90-jis Tamstai normalus ir 
dėl to visai nesuk galvos. 

spauda ima vis gausesnius Ypač kada tiek daug ir taip 
lietuviškos spaudos puslapius didelėmis dozėmis imi vaistų 
apimti ir lietuvius įvairiopai — jis gali ir dėl to kiek pakil-
klaidinti. Dar čia prisideda 
mediciniški demonai — pyk
čiu degą neva intelektualai, 
kurie save išjuokia, mėgin
dami pasišaipyti iš senoviško 

ti. Nusiraminimas — sau 
galvos nesukimas dėl to 
spaudimo sumažins ir sisto
linį, kuris yra kiek pakilęs. 

Taip pat nesirūpink, kad 
mūsiškio savitai savas nėge- visokie vaistai Tamstai nepa-
roves išsakančio. Lengvati- deda kraujospūdį sunormuoti, 
kiai — tos mediciniškuose 
laukuose paklydusios avelės ir 
lieka klaidžioti taip nesveiko
je med ic in i škų re ika lų 
aplinkoje. 

nes vis dar turi šalia atsipa
laidavimo atlikti kai kuriuos 
sau pagerinimus. Jei būtum 
šio skyriaus pacientė, patar
tume sekančius dalykus. 

a. Nusiraminimą didink 
meditacija, jei esi nereligin
ga, arba malda — būdama 
tikinti. 

b. Nusiraminti talkina ir 
moteriškieji vaistai — valer i 
j ono lašai ant cukraus. 

c. Nakčiai bei dienos metui 
stipresnės įtampos atsikraty
mui gali sėkmingai naudoti 
po arbatinį šaukštelį ar mažą 
gurkšnelį barbitūratų (saky
sim, Elixir Butisol Sodium (jis 
ir tabletėmis gaunamas tik su 
receptu). 

2. Visai nevartok priedinės 
valgomosios druskos su 
maistu. 

a. Nevartok juodos — rupios 
duonos — joje daug druskos 
yra. Vietoje jos valgyk bulves 
su lupyna keptas ar avižines 
kruopas (cereals). 

b. Negerk pasukų (butter-
milk), nes jose yra labai 
g a u s u s k iek is d r u s k o s . 
Naudok rūgusį pieną vietoje 
jų-

3. Tamstos amžiuje reikia 
mažiau vaistų naudoti. Visai 
nenaudok Lasix. Paprašyk 
gydytojo, kad jis sumažintų 
vaistų kiekį iki minimumo. 
Valium nustok imti. Kalį 
(potassium) pakeisk valgiu 
gausiu tuo mineralu: bana
nai , žalių lapų daržovės: 
kopūstai, salotai, burokla
piai... daug kalio turi. Taip 
pat riešutai, bananai, sojos 
pupelės ir javainiai (cereals) 
pilnų grūdų — žinoma, be 
druskos. 

Tai tiek tuo tarpu. Parašyk 
vėl, kaip seksis. Sėkmės! 

•n THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY (USP8 - 181000) 

Published daily except Sundays and Mondays, Legal Holidaya. 
Dec. 26th, and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic Pre« Soaety. 
Second class poetage paid at Chicago, IL. __; ^ m0^ 

Poatmaster Send addr«s» changes to Draugas 4546 W. Wrd &t., 
Chicago, IL 60629. 

Subacription Ratea $50.00 — Chicago, Cook County, Illinois and 
Canada. Elsewhere in the U.S.A $50.00 Foreign countries $50.00. 

PaSto iilaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 
nesiunciami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus X 
jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata mokama iŠ anksto 
metams lĄ metų 3 mėn 

Chicago ir Cook County $50.00 $30.00 
Kanadoje (U. S. A. dol.) $50.00 $30.00 
Užsienyje $50.00 $30.00 
Kitur — Amerikoje . . $50.00 $30.00 
Savaitinis (seštad.pried.) $30.00 S19.00 

$20.00 
$20.00 
$20.00 
$20.00 

• 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 ii anksto 
susitarus. Redakcija už skelbimų 
turini neatsako. Skeibmr.; kainos 
prisiunčiamos gavus prašymą. 

DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
166 East Superior, Suite 402 

Valandos pagal susitarimą 
Te l . — 337-1285 

MOSU KOLONIJOSE 

Gary. Ind., lituanistinės mokyklos mokiniai atlieka programą 
Motinos dienos minėjime East Chicago, Ind. 

East Chicago, Ind. 

Apsauga nuo ligos 
— ger iaus ias 

gydymas nuo jos 
Tamsta per tinkamą mity

bą ir gyvenimą savu nuo ligų 
apsisaugojimu dvi sunkias 
ligas šluota nušlavei nuo savo 
v.aVo ir dabar džiaugies 

Alfonsas SHJHK S (kr.) ir Vladas Bražionis dainuoja k ;p štai 
Sodybos pažmonyje. Nuotr. M Nagio 

Tokia baisi mediciniška 
t a m s a v y r a u j a m ū s ų 
pensininkų tarpe, kad čia yra 
reikalinga visų lietuvių gydy
tojų pagalba. Reiktų mūsiš
kiu gydytojų leidžiamą medi
cinišką žurnalą Mediciną 
paversti vaikų, jaunimo ir 
pensininkų sveikatos saugos 
ž u r n a l u — t i k r a i t a d a 
susilauktume greičiau mūsiš
kiams didesnės sveikatos 
srityje naudos. 

Tamsta čia sušvyti tiesiog 
sveikata garuojančiu pavyz
džiu, kaip reikia saugotis nuo 
sunkių negalių sveiku gyveni
mu ir tinkama mityba, o ligo
je — kaip reikia pildyti gydy
tojo n u r o d y m u s . s a v u 
tvarkingu gyvenimu ir ligoje 
reikiamu užsilaikymu Tams
ta mus visus nuteiki eiti 
Tamstos einamu keliu. Tokio 
gražaus amžiaus sulaukusi, 
palyginti. Tamsta esi gražiai 
susitvarkiusi — vis dar darbš
ti, kaip bitelė. Tuo atžvilgiu 
Tamsta esi tikra atgaiva 
mediciniškuose reikaluose. 
Laiminga esi, kad turi gerų 
gydytojų globą — laikykis jų. 

Šalimais matant neapsako
mą daugelio žmonių sveika
tos nepriteklių, Tamstos turi
mos negalės atrodo kaip 
dulkės ant gerų baldų. 
Kiekvienas lietuvis būtų labai 
laimingas tokiame amžiuje 
įsinerti j Tamstos kailį. 

Niuansuo ta t ams ta i 
paga lba 

Labai gerai, kad reikiamai 
bendradarbiauji su gerais 
gydytojais Tamstos sveikatos 
priežiūroje. Jie veda Tamstą 
labai teisingu medicinišku 
keliu. Matyt, inkstai kiek 
pavargo, kad pradėjo vaistai 
neveikti. Todėl reikia inks
tams darbą lengvinti. Už tai 
reikalinga kiek daugiau 
niuansuota Tamstos ligoje 
elgsena. Štai ji. Prisilaiky
dama savo gydytojo, kreipkit dyba, tęsdama senas tradici-
didesnį dėmesį į šias trejopas jas, šių metų gegužės 27 d., su-
smulkmenas. r e n g ė M o t i n o s d i e n o s 

1. Reikia Tamstai išmokti minėjimą. Po lietuviškų pa-
nuodugniau atsipalaiduoti maldų, kur 9v. MiSias atnaša-
nuo turimo rūpesčio — įtam- vo kun. Vladas Mažrimas, vi-
pos. Todėl klausyk savo gydy- si rinkosi i parapijos salę. 
tojo, bent trumpam lankyk jo Visos motinos buvo apdova-
patartą „relaxation class". notos po raudoną rožę. Apy-
Pati tęsk savus įvairius atsi-a- linkės pirm. Birutė Vilutienė 

Audronė Brazaitytė skaito 
paskaitą Motinos dienos mi
nėjime East Chicagoje, Ind. 

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS 

Lietuvių B-nės apylinkės val-

pasveikino visus dalyvius. Mi
nutės susikaupimu buvo pa
gerbtos mirusios motinos. 
Prm. B. Vilutienė paprašė 
kun. V. Mažrimo sukalbėti 
maldą. Tuomet paprašė Gary 
lituanistinės mokyklos moky
toją Rudzevičiūte toliau pra
vesti programą. Buvo prista
tyta, jauna čia gimusi, gerai 
kalbanti lietuviškai Audronė 
Brazaitytė, ji baigusi India
nos universitetą, Sv. Antano 
ligoninėj, Crown Point turin
ti Director of Radiation T h e 
rapy pareigas. Audronė skaitė 
gerai paruostą paskaitą, pri
minė Lietuvoje likusią parti
zano motiną, esančią Sibire, jų 
pergyvenimus dėl savo vaikų. 
Trumpai paminėjo motinos 
pareigą auginant lietuvišką 
šeimą. Ši jauna paskaitininke 
susilaukė gausaus plojimo. 

Meninę programos dalį atli
ko Gary lituanistinės mokyk
los mokiniai, kuriuos paruošė 
seselė Janina, mokytoja Ru
dzevičiūte ir mokytoja K. Peč-
kaitienė. 

Valdyba nuoširdžiai dėkojo 
mokiniams ir mokytojoms už 
atliktą programą, tėveliams už 
ateivežimą jaunimo ir taip pat 
dalyvavimą minėjime. Pabai
goj minėjimo buvo sugiedotas 
Lietuvos himnas. Baigus ofi
cialią dalį prie pavasariškai 
papuoštų stalų motinos, jau
nimas ir svečiai buvo pavai
šinti kava ir saldumynais, kur 
dar pasišnekėta ir praleista 
pora valandų. 

J . P . 

Dr. Peter T. Brazio ofisą perėmė 

DR. VUAY BAJAJ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe 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. 8. BALU KAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologine Chirurgija 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

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

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st Street 

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

DB. LINAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS, CHIRURGIJA 

2636 VV. 71st Street 
Priima trečiad nuo 2 iki 5 v v. 
Ketvirtad nuo 10 v.r iki 6 v.v. 
Susitarimui skambint 436-5566 

Dr. Upendra C. Shah 
Vidaus ligų specialistas 

Diabeto, thyroid'o ir kitų 
harmoninių negalavimų. 
2454 VV. 71 St. Chicago 

Te l . 778-5099 
Vai. p a g a l susitarimą. 

24 vai „ansvvenng s." Tel. 242-3846 

Oh 73S 4477 R./ 246.0067 *rb« 2466S81 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - N E R V y IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDIN". 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagai susitarimą 

DR. EDMUNDAS VI2INAS 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

Ots. tel. LL 5-0348, Rez. PR 9-5533 

DB. FBANCIS MAŽEIKA 
CA DVTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 VV. t>3rd St. 
Vai. pagaUusitarima: pirm irketv 12—4 

o —8 antr 12 — c penkt 10— 12. 1— o 

DR. VILIUS MIKAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Vai pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

3 9 0 7 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

O f i s o tel . — 5 8 2 - 0 2 2 1 
DR. JANINA JAKSEVICIUS 

J O K 5 A 
VAIKI; LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

O f s . P O 7 -6000 , Rez. G A 3 - 7 2 7 8 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest b3rd Street 
V.»l.indi» pagal susitarimą 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS L I G O S -
CHIRURGIJA 

6132S. Kedzie. Chicago, I I I . 
Tel . 925-2670 

1185 Dundee Ave., Elgin. I I I . 60120 
Tel . 742-0255 

V alandos pagal susitarimą 

c l 3 2 S. Kedzie Ave. Chicago 
VVA 5-2&70 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRUR(,I1A 
V.iland<^ pagal ^usitarirr.i 

Tel REliance 5-1811 

DB. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytoias 

392S VVest 59th Street 
V ai pirm . antr . ketv ir penkt 

nuo 12 4 vai pnpčrl ir o-8 vai vak 
Treč ir šešt uždaryta 

DR. IBENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOIA 

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

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

Tel . 282-4422 

DB. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Chuago Eye Institute 
4200 N. Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
l)A\TU GYDYTOM 
8104 S. Roberts Road 

I mvli.1 i vakarus nuo Hariem Ave 
Tel. 563-0700 

Valandos panai >usitjnma 

DR. FBANK PLECKAS 
Kalba lietuviįSkaii 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

"Contact lenses" 
2018 VV. 71st St. - Tel. 737-5149 

Vai pjxal susitarimą Lždarvta tre<? 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave. Cicero 

Kasdien 1-3 vai ir 6-8 vai vak 
liskyrus trec Sėst 12 iki 4 vai popiet 

DR. IBENA KURAS 
K Ū D I K I Ų IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDIC AL BUILDING 

3200 VV. 81st. Street 
Ofiso tel. RE 7-1168; 

Rezid. 385-48 1 i 

Dr. Juozo Meškausko ofisą pereme 

T. RAMA, M.D. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2454 VVest 7lst Street 
(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 

Tel. 434-18 U. ir 476-3344 
Res. 852-0*89 

Vai . pirm . antr, ketv ir penkt 
3 iki^ 7 y p p Tik susitarus 

DB. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PCSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63nJ Street 

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

Ofiso tel. 776-1880, rez, 448-5543 

Ofiso tel 434-2123, namų 448-6195 

DB. V. TUMAS0NIS 
CHIRURGAS 

2454 W « t 71st StrMt 
Pirm. an t r . ketv ir penkt 
valandos pagal susitarimą 

' O t s . tel 586-3166. namų 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2-ė; šeštadieniais pagal susitarimą 

/ 
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Lietuvos likimas, 

JEI VOKIEČIAI 
BŪTŲ LAIMĖJĘ 

Sio mėnesio 6 d. Prancūzijo- ***** b ū t i . Pripildyta vokie-

SOVIETŲ SĄJUNGA -
MŪSŲ BENDRAS PRIEŠAS 

lenkų pogrindžio politinėje ari- Tuo pačiu metu be vadų likę 
tyje nebuvo prieita prie jokio AK daliniai buvo ruaų apeup-

je buvo labai iškilmingai 
paminėta są jung in inkų 
invazijos į Normandiją 40 m, 

čiais kolonistais, pirmoje eilė
je II pasaulinio karo kariais. 
„Das Schwarze Korps": „Iš 

sukaktis. Ši diena angliškai ^ronto kario padaryti rytojaus 
kolonistą, Šiandien yra mūsų 
gražiausias ir didžiausias 
uždavinys, kokį mums uždės 
likimas Šiam karui pasi
baigus... Ten, kur rytoj vienas 
sėdės, po šimto metų turės 
sėdėti šimtas. Kur rytoj vienas 
geriausios rasės vokietis 
sėdės, ten už šimtmečio šimtas 
geriausios rasės vokiečių 
sėdės... Kiekvienos gyvybės 
auka teikia erdvės, kurioj atei
ty stovės šimtas vokiečių 
lopšių..." 

vadinama „D-Day", reiškian
ti „paskirtą" (designated) 
dieną, t.y. tą dieną, kurią 
invazija turėjo prasidėti. 
Invazija nulėmė II pasaulinio 
karo eigą — ja buvo suakty
vintas II-sis frontas ir 
pagreitinta Vokietijos kapi
tuliacija, kuri, kaip žinoma, 
įvyko 1945.V.8. 

Prieš 40 m. po poros metų 
intensyvios ruošos sąjun
gininkai iš D. Britanijos 80 
km ruože permetė 154,000 
karių — britų, amerikiečių, 
prancūzų, kanadienčių, lenkų 
ir kitų tautybių. Laivais ir 
lėktuvais tada permesta 2 bil. 
tonų ginklų, 1500 tankų. Kari
nėms operacijoms vadovavo 
JAV generolas D. Eisenho-
veris. Vokiečiai, nors ir labai 
atkakliai gynėsi, šiuo žygiu 
buvo parblokšti, nes invazijos 
laukė ne šioje, bet kitoje vieto
je — prie Calais. Kautynės 
buvo nepaprastai smarkios. 
Per 25 valandas abidvi pusės 
neteko maždaug po 10,000 
karių. Centrinė jų vieta — 
Pointe du Hoc vietovė. Po šios 
invazijos sąjungininkų dali
niai įsitvirtino Prancūzijoje ir 
netrukus ją išvadavo. Vakarų 
ir Rytų fronte sekė kitos 
atkaklios kovos, nulėmusios 
Vokietijos ir Europos likimą. 
Šios dar nesenos istorijos 
dauguma iš mūsų esame gyvi 
liudininkai. Taigi atpasakoti 
netenka. 

* 
Nors mes nebuvome minė

tos invazijos dalyviai, niekas 
iš mūsų ir iškilmėse nedaly
vavo, tačiau šis pergalingas 
vakariečių sąjungininkų žygis 
išsprendė gal ilgiems laikams 
ir Lietuvos likimą. Jo pasėko
je Lietuva išslydo iš vokiečių 
nadų ir pateko i sovietinių 
rusų okupadją. Taigi ši 40 m. 
sukaktis teikia mums tam 
tikrą progą mesti žvilgsnį į 
praeitį ir pasvarstyti klausi- Himlerio rašte rašoma: „Šis 20 

Kas liečia Lietuvą, vokiškai 
asimiliadjai būtų palikta tik 
nedidelė tautos dalis, kuri 
būtų likusi tėvynėje kaip 
vokiečių kolonistų tarnai. Jie 
būtų dirbę vokiečių „kultūrai" 
kaip vergai. Lietuvos kolo-
nizadja, kaip rodo atrastas 
žemėlapis, būtų vykusi keliais 
etapais. Pirmiausia abipus 
Tilžės-Rygos plento ir gele
žinkelio būtų sudarytas platus 
k o r i d o r i u s , v o k i e č i a i s 
apgyventas. Kitas vokiškas 
koridorius būtų ėjęs pajūriu, 
trečias palei Nemuną, Kauno 
link. Dar kiek į rytus būtų 
ėjusi vokiška Marijampolės, 
Šakių, Tauragės, Raseinių, 
Šiaulių, Panevėžio sritis. 
Pabaltijo miestai — Ryga, 
Liepoja, Kaunas ir kiti būtų 
tapę vokiečių „atramos 
taškais", kuriuose būtų palik
ta tik labai mažai vietinių 
gyventojų. 

I «nkų tautos perkėlimui į 
Kemerovo, Kuzbaso, Novo
sibirsko ir kitas Rusijos bei 
Sibiro sritis paskirtas 30 metų 
laikotarpis. lankams pervežti 
užplanuota kasmet paskirti po 
1000-1200 traukinių, kuriais 
būtų išvežta apie 20 mil. 
lenkų. Tik 3-4 mil. lenkų būtų 
palikti vietoje, kaip vokiečių 
tarnai. 

Viename 1942.VI.12 H. 

Felix Zubr (Feliksas Zub-
ras), Venecuelos lenkų 
bendruomenės lyderis, kal
ba apie lenkų ir lietuvių re
zistenciją okupacijų pasi
ke i t imo metu V i l n i a u s 
krašte ir apie ateit ies 
bendradarbiav imo g a l i 
mybes. 

Pastaba: Nuvykęs į Vene-
cuelą dalyvauti šv. Kazimiero 
jubiliejinėse iškilmėse, su F. 
Zubr pradėjome pokalbį apie 
lietuvių ir lenkų rezistenciją 
Vilniaus krašte nadų okupa
cijos metu ir pereinamame lai
kotarpyje į bolševikų okupa
dją. Trūkstant laiko, formalų 
pasikalbėjimą teko padaryti 
raštu, jau grįžus Amerikon. 
Skaitytojai pastebės, kad jo 
atsakymai kelia naujų klau
simų, bet juos tegu formuluoja 
skaitytojai. Asmeniškai F. 
Zubro nuoširdžiais jausmais 
lietuviams ir Lietuvai nea
bejoju. 

Juozas Kojelis 

— Esate lenkų bendruo
menės Venecueloje v a 
dovas ir kalbate taisyk
l i n g a i l i e tuv i ška i . K u r 
lietuvių kalbą išmokote? 

— Esu gimęs Lietuvoje ir 

buvo gana stipri organizacija, chavidaus dalinius. Tarp len-
nes pradėjo organizuotis, keis- kų ir lietuvių įvyko stiprių 
dama vardus, jau 1939. AK susirėmimų. Per trumpą laiką 
partizanų daliniai Vilniaus buvo nuginkluota pora tūks-
krašte organizuotai pradėjo tančių lietuvių karių. Aš ma-

rimtesnio bendradarbiavimo 
ar net kontaktų. Pirmoj eilėj 
mus skyrė Vilniaus klau
simas, kurio spręsti ano laiko 
atmosferoje nebuvo įmanoma. 
Lenkų pogrindžio organiza
cinis tinklas, iš kurio vėliau 
susiformavo AK, apėmė ir 
visą Lietuvos teritorijos plotą. 

veikti maždaug 1943 pradžio- nau, kad tie įvykiai dalinai Šimtai Lietuvos piliečių, kaip 
je. Pradžioj santykiai su rau
donaisiais buvo maždaug geri. 
Vyko tam tikras bendradar
biavimas. Suruošėme porą 
bendrų žygių prieš vokiečius. 
Kmidco (jaun. Įeit. Antoni 
Burzynski slapyvardis) bri
gada, susidedanti iš 300 vyrų, 
turėdavo ryšius su sovietų par
tizanais. Ji operavo prie Naru
čio ežero. Jei teisingai prisi
menu, 1943 antroje pusėje 
sovietai pasikvietė Kmidco 
štabą pasitarti. Nuvyko pats 
Antoni Burzynski su maž
daug 30 asmenų. Daugiausiai 
k a r i n i n k a i . A t v y k u s so
vietai apsupo, suėmė ir beveik 
visus sušaudė. Tuo padu metu 
apsupo be karininkų likusią 
brigadą. Po trumpo susi
rėmimo, brigada buvo jėga 
įjungta į sovietų dalinį kaip 
„Polskij otriad imieni Bartoša 
Glawackawo". Tarp sušaudy
tųjų buvo mano geras drau 

lėmė, kad vokiečiai visai lik
vidavo gen. Plechavičiaus 
Vietinę rinktinę (? J.K.) 

Cia noriu priminti vieną, 
manau, lietuviams istorikams 
nežinomą faktą. Gen. Plecha
vičius, nepriklausomos Lie
tuvos laikais būdamas Aly
taus komendantu, draugavo 
su Onufry Korewa, Rutkos 
dvaro ties Alytum savininku. 
Pats Plechavičius irgi gerai 
kalbėjo lenkiškai ir dalis jo 
giminių save lenkais laikė. 
Kai gen. Plechavičius buvo pa
skirtas Lietuvos Vietinės Ap
saugos vadu, vyresnis už 
mane Onufry Korewa kartu su 
manim dirbo AK organi
zacijoje, tik ne karinėje, o poli
tinėje srityje. Jo brolio sūnus 
kartu su manimi buvo toje 
pačioje AK brigadoje. Lenkų 
rezistencijos vadovybė pasky
rė Onufry Korewa susirišti su 
gen. Plechavidum ir rasti bū-

gas Pranas Gieduška iš Pane- dą taikingam lietuvių - lenkų 
vėžio, vienas iš Lietuvos bokso sugyvenimui, kad beprasmiš-
čempionų. 

Tokią pat operaciją tuo 

mą, kas būtų su Lietuva buvę, 
j d karą būtų laimėję ne sąjun
gininkai, bet vokiškieji naciai. 
O kągi, būtų mus „sutvarkę". 
Tiesa, pagrindinis Rytų (Ost) 
kolonizacijos planas nebuvo 
surastas, bet buvo rasta 
daugybė jo vykdymo detalių 
bei projektų, rastas ir spalvo
tas kolonizadjos žemėlapis. 
Pirmoji dokumentinė medžia
ga siekia 1941 m. pradžią, t.y. 
dar neprasidėjus karui. 
Kolonizadjos projektų ruoša ir 
praktika suaktyvinta 1942 m., 
kai vokiečiai jau buvo užėmę 
daug žemių rytuose. Medžia
ga nebuvo viešai skelbiama, 
tačiau iš kolonizadjos ruošos 
buvo galima kai ką suvokti. 
Pagaliau 1942 m. vokiedų 
nacių savaitraštis „Das 
Schwarze Korps" nr. 34 per 
kažkokį neapdairumą atspaus
dino rašinį „Germanisieren?" 
(Ar germanizuoti?), kuriame 
paskelbė kai kuriuos koloni
zacijos planus. Turime prieš 
akis to rašinio lietuvišką verti
mą, kurį paskelbė Vilniuje 
leistas „Nepriklausomos 
Lietuvos" dienraštis nr. 214, 
1942.IX.10. Beje, šis leidinys 
buvo konfiskuotas, štai kai 
kurios ištraukos: 

„Mūsų uždavinys yra ne 
germanizuoti rytus senąja 
prasme, t.y. čia gyvenantiems 
žmonėms primesti vokiečių 
kalbą ir vokiškus įstatymus, 
bet rūpintis, kad rytuose 
gyventų tik žmonės, kurie 
tikrai yra vokiško germaniško 
kraujo". Toliau įsakmiai pasi
sakoma, kad reikia į rytus nuo 
Vokietijos esančių tautų 
žmones iškeldinti, paliekant tą 
erdvę vokiečiams. Konkrečiai 
iškeldinimo reikalas liečia len
kus, gudus, lietuvius, kiek 
lėtesnis tempas skiriamas lat
viams ir estams. 

„Laisvoji erdvė" tuojau 

metų planas turi numatyti 
visišką Estijos ir Latvijos, taip 
pat visos generalgubemijos 
suvokietinimą. Mes turime 
kiek galima tai įgyvendinti 
per 20 metų... Kiek blogiau yra 
su Lietuva. Cia mes žymiai 
mažiau galime tikėtis suvokie
tinti gyventojus. Dar daugiau, 
mes turime paruošti bendrą 
šios teritorijos kolonizadjos 
planą. Ir tai turi būti padary
ta". 

Kitame dokumente H. 
Himleris lietuvių tautai 
išnaikinti skiria 50 m. termi
ną. Tačiau Hitleris šį skaičių 
yra .ištaisęs" į 25 metus. 

Skaitytojui, ypač jaunesnio 
amžiaus, nepergyvenusio 
vokiškų nadų okupadjos 
Lietuvoje, bus aišku, kas būtų 
su Lietuva ir lietuvių tauta 
įvykę, jd vokiečiai būtų laimė 
ję karą: šiandieną lietuvių 
tautos prasme jau nebebūtų. 

Po to, kai vakariniai sąjun
gininkai, išlaisvinę vidurinės 
Europos tautas, Lietuvą ir 
kitus kraštus atidavė sovie
tiniams rusams, Lietuva iš 
vienos blogybės pateko į kitą. 
Bet ši blogybė, atrodo, yra 
kiek mažesnė už pirmąją. 
Tiesa, lietuvių tauta buvo 
negailestingai sovietinių rusų 
žudoma, naikinama ir dabar 
dvasiškai žalojama, prievar
taujama, bet vis dėlto ir tokio
je kietoje okupacijoje ji 
besipriešindama išliko gyva 
ir, tikėkime, išliks, ko nebūtų 
buvę vokiečių laimėjimo atve
ju. Vadinasi, iš dviejų blogy
bių Lietuvai atiteko kiek 
mažesnė blogybė, teikianti vil
čių, kad sovietinę imperiją 
ištiks hitlerinės Vokietijos liki
mas. 

o. kv. 

visą jaunystę ten praleidęs, pačiu metu raudonieji vykdė ir 
Kalbos neužmiršau, nors Lie- prieš kitus lenkų dalinius, bet 
tuvą palikau beveik prieš 40 nepavyko. Nuo tada mes šau-
metų. Lietuviškai kalbu ir dėme visus raudonuosius, 
skaitau, kada tik turiu progų, kurie pakliuvo į mūsų rankas. 
Lietuvoje mokiausi lenkų gim- Sovietai darė tą pat su mūsų 
nazijoje Kaune, Miškų g. 1. žmonėmis. Kai frontas arti-

— Ar lenkų gimnazijose nosi prie Vilniaus, Londono 
nepr ik lausomoje L ie tu - lenkų vadovybei įsakius, susi-
voje lietuvių kalba buvo 
privaloma? 

— Taip, privaloma, ir mo
kytojai į jos lygį kreipė didelį 
dėmesį. Baigiamuose egzami
nuose lietuvių kalba buvo 
vienas iš sunkesnių dalykų. Plechavič iaus 
Sunkumų buvo ir su Lietuvos puotos Viet inės 

kirtimus su raudonaisiais su
stabdėme. 

— Vilniaus krašte buvo 
i šdėstyt i ir l ietuvių savi
saugos daliniai . 1944 pa
vasar į ats irado ir gen. P. 

suorgani-
rinktinės 

kai nebūtų liejamas kraujas. 
Gen. Plechavidus buvo linkęs 
bendradarbiauti su mumis. 
Bet dėl kai kurių jo štabo kari
ninkų skirtingo nusistatymo ir 
vokiečių spaudimo pasita
rimai konkrečių rezultatų 
nedavė. 

— Kada išvykote i š Lie
tuvos? 

— Išvykau 1946 kovo pa
baigoje. 

— Tad dar ilgokai pagy
venote rusų okupuotoje 
Lietuvoje. Ar turėjote ži
nių apie tuometinę lie
tuvių partizanų veiklą? 

ir aš, savanoriškai tarnavo 
AK daliniuose Vilniaus kraš
te ir kitose vietose. Ligi so
vietų atėjimo, o ir vėliau, Kau
nas žvalgybos atžvilgiu buvo 
labai svarbus centras. Iš Kau
no įvairiais keliais lenkų re
zistencijos žmones vyko savo 
pareigų atlikti į Vokietiją, 
Angliją, Prancūziją, Švediją. 
Dabar galiu paminėti ir kai 
kuriuos vardus. Tadas But-
leris (Tadeusz Butler), Kauno 
Lenkų banko direktorius, karo 
metu buvo aukštas Mandžuko 
ambasados valdininkas ir len
kų žvalgybos nariams pa
rūpindavo diplomatinius do
kumentus, su kuriais jie 
keliaudavo po Vokietiją ir 
kitas valstybes. Kai kurie jų 
buvo vokiečių išaiškinti ir 
likviduoti. 

Ligi rusų sugrįžimo Lie
tuvos pogrindis su AK ne
norėjo kalbėti. Sovietams atė
jus, jau nebebuvo apie ką 
kalbėti. AK, kariniu atžvilgiu 
sunaikinta, stengėsi perorga
nizuoti savo veiklą ir visais 
būdais padėti tiems, kurie išsi
gelbėjo nuo pirmųjų suėmimų. 
Toje srityje iki mano pasku
tinių dienų Lietuvoje dirbau ir 
aš. 

Dar reikia išaiškinti lie
tuviams galbūt mažiau ži
nomą faktą. 1944 m. liepos 
mėn. pirmomis dienomis pra
sidėjo mūšis su vokiečiais už 
Vilnių. Tą mūšį iš ryto pra
dėjo AK, kuri tuo metu Vil
niaus apylinkėse buvo su
telkusi apie 15,000 karių. 
Puolimą pradėti įsakymas 

istorija, mat, daugelyje atvejų septyni batal ionai . Ar su 
lenkų istorikų pažiūros apie l ietuviais AK buvo karo 
tuos pačius įvykius nesutiko stovyje, ar v ieni antrų 
su lietuvių pažiūrom. Mokyk- „nematė"? 

— Apie juos ne tik turėjau atėjo iš Lenkijos vyriausybės 
žinių, bet ir palaikiau tam tik- Londone. Ji mums garantavo 

lų prcgramos turėjo taikytis 
prie lietuvių interpretadjų. 
Mano lietuvių kalbos moky
tojas buvo p. Galvydis, griež
tas, bet teisingas mokytojas. 

— Vokiečių okupacijos 
metu buvote v ienas i i 
lenkų Armia Krajowa (AK) 
vadų. AK operavo Vi l 
niaus krašte prieš vokie 
čius. I vokiečių okupacijos 
pabaigą ten veikė ir rau
donieji partizanai. Kokie 
santykiai buvo tarp lenkų 
karinės rezistencijos ir 
raudonųjų? 

— Sovietų partizanai pra
dėjo veikti maždaug jau 1942 
m. pradžioje. AK tuo metu jau 

— Pradžioje Vilniaus kraš
to mažesniuose miestuose 

rus santykius. Tai buvo bai- Amerikos ir Anglijos paramą, 
sus laikai. Daug kartų mačiau ka<* jokių problemų su so-
lietuvių partizanų lavonus tur- vietais neturėsime, 
gavietėse. Jie gulėjo kaip iš- Gerokai po pietų pasirodė 
mėtyti kelmai kartais dau- raudonosios armijos daliniai, 
giau negu savaitę, pagal Mūšis dėl Vilniaus truko apie 

vokiečiai įkūrė savo įgulas iš NKVD patvarkymus. Jei ne- savaitę, kol pagaliau, j d n e 
30 - 70 žmonių. Kur vokiedų klystu, 1945 Simno miestelio klystu, liepos 15 buvo užim-
nebuvo, ten stovėjo Lietuvos turgavietėje madau 44 lietu- tas. 
polidjos įgulos. Bet tas įgulas vių partizanų lavonus. Jų Sovietų karinių jėgų štabas 
AK vieną po kitos nugink- tarpe trys moterys. Tai buvo 
lavo. Lietuvius belaisvius leis- kritę partizanai Kalniškių 
davo laisvai grįžti namo. Len- miško kautynėse. Tai buvo di-
kų štabas pastebėjo, kad džiausiąs skaičius, kokį esu 
vokiedai neturi jėgų likviduo- matęs vienoje vietoje. Po kelis 
tas įgulas atstatyti. Tas fak- lavonus dažnai buvo galima 
tas pagreitino kitų įgulų nu- matyti beveik kiekvienoje tur-
ginklavimą. Tuo būdu lenkų gavietėje. 
daliniai patys gerai apsigink- — Kokią poziciją tada 
lavo ir stipriai praplėtė savo buvo užėmusi Armia Kra-
teritoriją. jowa? 

Vėliau vokiečiai į Vilniaus — Nuo II pasaulinio karo 

u' ir nuginkluoti. Tik matai 
daliai pasisekė prasiveržti pro 
rusų apsupimo žiedą ir pra
dėti partizaninę kovą prieš so
vietus. Bet tai jau nebeturėjo 
jokios prasmės. O 10,000 
suimtų AK karių sovietai pa
siūlė stoti į komunistinės 
lenkų vyriausybės kariuo
menę. Kadangi kariai vie
ningai nuo pasiūlymo atsi
sakė, tai irgi buvo išsiųsti į 
Sibirą. Gyvų išliko gal tik 
pusė. 

Po sio smūgio AK vadovybė 
persiorganizavo ir rūpinosi iš
likusius AK karius, jau kaip 
avilius, po truputį perkelti į 
Lenkiją 

Tuo pačiu metu prasidėjo 
Lietuvos annsovietiruų par
tizanų veiklos laikotarpis. 
Noriu pridėti, kad šalia 
lietuvių Vilniaus krašto mies
telių turgavietėse dažnai gu
lėjo ir lenkų partizanų 
lavonai 

Netrukus prasidėjo lenkų 
evakuadja ii Sovietų į 
Lenkiją. Pasinaudodami ta 
proga, nemažas skaičius 
lietuvių irgi paspruko į 
Lenkiją. AK lietuviams irgi 
padėjo. 

— Jūsų kolega, kuris 
dalyvavo lenkų delegaci
joje šv. Kazimiero 500 m. 
mirties sukaktuvinėse iš
kilmėse San Cas imiro 
miestelyje, Venesueloje, 
m a n e į t i k i n ė j o , k a d 
lietuvių - lenkų santykius 
turi reguliuoti abipusė 
meilė. Bet, kaip tinote, 
meilė gali pereiti į neapy
kantą, ir stipresnysis part
neris gali uždusinti fiziš
kai silpnesnį. I k o k i 
tikresnį pagrindą turėtų 
atsiremti lietuvių - lenkų 
santykiai? 

— Mano draugai lietuviai 
visuomet daro tą pačią klai
dą, nagrinėjant lenkų - lie
tuvių santykius. Negalima žiū
rėti į praeitį ir tos praeities 
kontekste formuluoti politinę 
mintį dabarčiai. Iš praeities 
galima daug ką išmokti, tik 
negalima ant praeities kon
cepcijų remti dabarties pro
blemas. 

(Bus daugiau) 

KAS MAUDOSI AUKSE 

nurodė AK daliniams kon
centruotis viename miestelyje 
prie Vilniaus, o AK štabą 
pakvietė pasitarimui padėčiai 
aptarti. Pagal sovietinę 
moralę elgesyje su nekomu-
nistais sąjungininkais, atvy
kęs tartis AK vadas gen. 
„Wilk" (brigados generolas 
Jau Krzyžanovvski) su štabo 
karininkais buvo areštuoti, 
nuginkluoti ir už „antisovie-

kraštą pradėjo siųsti gen. Ple- pradžios, deja, tarp lietuvių ir tinę veiklą" išsiųsti į Sibirą. 

Viename Tokyo centre 
Siame viešbutyje galima išsi
maudyti... aukse. Viešbučio 
savininkai pastatė iš aukš
čiausios prabos aukso paga
mintą vonią Ji sveria 200 
kilogramų. Viena maudymosi 
minutė kainuoja 2 dolerius. 
Norinčiųjų išsimaudyti pakan
ka: nors minutė, bet aukse! 
Sumanūs šio savotiško atrak
ciono leimininkai trina 
rankas. Jie tai tikrai maudosi 
aukse, pastebi spauda! 

* 

PIETŲ KRYŽIAUS 
DUKRA 

ANDRIUS NORIMAS 

ROMANAS 

29 
Vėl Arūno galva linkteli. Patraukia nosimi ir 

šluostosi akis perimta iš tėvo nosine. Tik dar nedrįs
ta pakelti akių 

— Tada jis dar nieko nedarė... Tik vaišino šoko
ladu ir kriaušėm... Bet... 

— Kas „bet"? 
— Jis norėjo atsegti man ziperį 

priėjau ir paprašiau pamokyti privačiai... Man ir kiti — Aš tuoj pat imsiuos žygių prisi tokį iškrypėlį! 
draugai patarė... Sakė, kad jis geras, dar ir pavaiši- Rytoj pat eisiu pas tavo mokyklos vedėją! 
na saldumynais, nuveda į filmą arba duoda pinigų... _ Bet Williams man keršys, teveli... 

— Taigi, buvai pas jį penktadienio vakare? — Kaip jis tau galėtų keršyti? Blogais paty-
Sakyk, kaip viskas buvo. miais? Dabar kiek turi iš matematikes? 

— Jis... jis... — „Bi".„ 
Berniukas išrausta, negalėdamas aprašyti įvy- — Tai neblogai. Metai jau pasibaigė, o kiti 

kio, ir nuleidžia galvą. Algimantas desperatiškai prasidės tik po trijų mėnesių! Aš pats buvau labai 
ieško žodžių, norėdamas pagelbėti sūnui papasakoti geras matematikas ir galėsiu tau išaiškinti visą 
kas įvyko. algebrą, geometriją ir trigonometriją, jeigu reikės! 

„O, Viešpatie brangusis! Tai jaunimo auklė Visas teoremas ir taisykles! Tegul tik jis tada tau 
tojas! Tai vadinamas mokytojas! I teismą tokį! Ne, statytų „Di"L 
verčiau iš karto nudėti, kaip šunį!" — Tėveli... 

Cia pat prieš akis papiktintas vaikas, savas Algimantas negirdi tylaus vaiko balso, kalba 
vaikas. Jo siela bjaurisi suaugusio vyro nusikals- tartos^ mojuodamas rankomis ir grūmodamas 
tarnu darbu, sužeista neaprėpiamos nuodėmės ir anam niekšui 
ištvirkimo staigiu atsiradimu dar nesubrendusiame _ ^ p a r o d y k kaip reikia mokyti vaikus 

Danty. . W d . , o fedi, bai»ai d a u * « pa™- ^ ^ t t ^ l T Š T ? - — " - " - - • — * * A , p a i jo ™«, nukykloi. • * » * , fatališki. Tėvas 
tunu, lyg norėdama nuskristi pas t* mokytoją valdosi ir rimsta, vėl pasiruošdamas būti švelniu 
sudaužyti^veidą kruvinai... Bet per kelias sekundes ^ „ ^ n ė t o j u , ieško draugiškų žodžių ir išsireiškimų, 

aprun • labiau vaikui suprantamų. Staiga nutaria nebeklaus-
~ 2 **£ W " » I J " v . . A- . •• ti, nebetardyti; nes ir taip jaTlabai aišku. 
- Ne-a... Tada pabėgau... Kitą dieną n . mane _ y M m a n Q ^ ^ p a | d M i . a k e i k t o 

su aikė po pamokos... pasakė, kad aš dar nemoku p a l e i B t u v i o ^ į g i ^ U o n a g U 8 . . . Bet aš tave išva-
Pitagoro teoremos... o jeigu nemokėsiu, tai gausiu d,,,^., 
„di" 

kai jis bus pašalintas iš jos! 
— Tėveli... Jis žadėjo mane užmušti, jei pasaky

siu tėvams... 
Iš karto tarytum kas smarkiai uždeda koją ant 

stabdžių. Širdis lyg nukrinta į duobe. 
— Umušti? Vadinasi, jis tikras nusikaltėlis' 

— Aha' Vadinasi, jau šantažavo! 
Arūnas pažvelgia į tėvą. 
— O ką tai reiškia? 
— Angliškai būtų „blackmail"- Ji« buvo tikras, 

kad tu tėvams nesakysi, tai privertė tave vėl ateiti, 
ar ne? 

— Taip... 
— Kada tu vėl pas jį nuėjai? 

, . . . , „ „ Nebijok, Arūnai! Niekas tavęs neužmuš. Jis tsve tik 
s^ssjak!Sakm,tai buvo penktadierų? O kaip K 4 a d i n o . . . J a m p , ^ baisu, jeigu apis jo darbelius 

sužinos mokyklos vedėjas ir visuomenė. Jį iš mokyk-vakar ir šiandien? Ar vėl pas jį nuėjai? 

me 

- Kai jis man pastatė „di", tai aš penktadienj ^ 8 u n k i a i s gyymimo k e h a i g 

Abiem rankom pakelia sūnaus galvą ir įsižiūri į l o 8 U m e 8 a nebebus ką užmušinėti! Jis sėdės kalėji-
veidą, akis. Dabar po akimis jau pastebi tamsius 
šešėlius. Jie nuo ašarų drėgni ir iškalbingai pasako 
visą tiesą. 

— Taip, tėveli... Bet aš daugiau nenoriu! Aš 
negaliu... 

Priglaudžia sūnų, pabučiuoja į kaktą ir paploja 
per nugarą, nuramindamas ir padrąsindamas toliau 

— Bet aš bijau... o gal jis tikrai? 
— Tuo nesirūpink. Aš pats viską sutvarkysimi 

Bet... palauk! Tu minėjai, kad kiti tavo draugai buvo 
tau patarę pas jį nueiti, ar ne? 

(Bus daugiau) 
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AUKSU PAŽYMĖTA 
SUKAKTIS 

Kun. J. Jančiaus kunigystės 
50-ties metų sukakties proga 

Penkiasdešimt metų kuni- savo artimuosius, jis, būda-
gystės sukaktis yra auksu mas provincijolo pareigose, 
pažymėta. Tai tarnyba Dievui tris kartus turėjo lankytis Ar-
ir žmonėms, atsisakant savęs gentinoje, kur marijonai tuo 
ir savo patogumų. Taip sako 
apie kunigystę šv. Bernardas. 
Nors j is nepasiekė tokios su
kakties, bet vertino kuni
gystę, kaip visiško atsidavi
mo Dievui tarnyba, o dėl 
Dievo tarnybai žmonėms, 
Bažnyčiai, savo bendruo
menei. Juo labiau kunigas 
vienuolis, kuris savo gy-

metu kūrėsi ar jau buvo įsikū
rę tarp lietuvių ir vietinių 
katalikų naujam pastora
ciniam ir misijiniam darbui. 
1951 m. jis skiriamas vyriau
siojo vienuolijos vadovo — ge
neralinio vyresniojo pavaduo
toju ir tose pareigose išbuvo 
iki 1954 m. Bet sveikata 
privertė iš tų pareigų atsi-

venimą yra pavedęs sutelk- sakyti ir iš Romos grįžti atgal 
tiLniu būdu daryti gera per į Ameriką. Bet nepaisydamas 
vienuol išką bendruomenę 
visai krikščioniškai visuo
menei. 

Tokią sukaktį šių metų 
liepos 15 d. švenčia kun. 
Jonas Juozas Jančius, MIC, 
šiuo metu gyvenąs Milvvau-

savo sveikatos, kun. J. Jan
čius jau tais pačiais metais 
pradėjo mokyti Marianapolio 
mokykloje graikų ir lotynų 
kalbas bei religiją. 

1957 m. generalinėje kapi
tuloj vėl išrenkamas pro-

kee, Wisc, Sv. Gabrieliaus vincijolu » tose pareigose iš-
parapijoje. Joje šį sekma- b ū n a š e š e r i u s m e t u s , 
dienį, birželio 24 d., parapie- nešdamas sunkią naštą. Šia-
čiai jam daro sukakties minė- me laikotarpyje reikėjo per-
j i m ą i r jo k u n i g y s t ė s tvarkyti pastoracinius darbus, 
pagerbimą. auklėjimą ir ekonominius 

O tai ne eilinis kunigas. Jis feikalus-. P a b a i ^ e » p r o v m c ? ° -

Amerikos Lietuvių Tautinės sąjungos naujoji valdyba. Iš kai
rės sėdi: Vida Jonušienė — antroji vicepirm., dr. Leonas 
Kriaučeliūnas — pirmininkas ir Vilija Kerelytė — sekretorė; 
stovi: Petras Bučas — pirmasis vicepirm. ir inž. Viktoras 
Mastys — iždininkas. 

Nuotr. V. A. Račkausko 

DIEVO GARBĖ 
IR SIELŲ NAUDA 

Sv. Ignotas kiek galėdamas 
teisindavo savo priešus ir 
jiems dovanodavo viską, už 
blogą dar geru atsimokėdavo, 
bet kur reikėdavo, mokėjo gin
ti savo gerą vardą ir savo tei
ses. Ypač norint kitų gerovei 
viešai darbuotis, reikia daboti 
savo geras vardas; reikia mo
kėti ir savo teises apginti, ka
da to reikalauja didesnė Die
vo garbė ir sielų nauda. 

Ark. Jurgis Matulaitis 

nmfHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiin 
LIETUVOS KATALIKŲ 
BAŽNYČIOS KRONIKA 

VI tomu. Pogrindžio leidiny. 

Sis tomas paskirtas Kronikos 10 
metų sukakčiai paminėti. 688 psl., 
kieti viršeliai. Viršelis ir iliustracijos 
— seseles Mercedes. įsieidc Lietuvos 
kronikos sąjunga, 6825 So. Tafanan 
Are., Chicago, IL. Spausdino Kings-
port Press, Kingsport, Tennesee 1983 
m. Kaina su persiuntimu |8.50. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd SU 

Chfcago, IL « M » 
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savo laiku buvęs aukščiau
siose vienuolijos pareigose 
vyresniojo, provincijolo, 
vyriausiojo vienuolijos vado
vo asistento. Visur jis paliko 
savo darbų vaisius, kuriais 
dabar naudojasi jaunesni, 
tarnaują toj pačioj vienuoliš-

lo pareigas, 1963 m. ski
riamas Niagara Falls, N.Y., 
v i enuo lyno vyresniuoju , 
vėliau didžiulio Marianapolio 
vienuolyno vyresniuoju, kur 
net dvi kadencijas ėjo sun
kias pareigas, kol sveikata 
taip susilpnėjo, kad tų parei-

Lietuviai Floridoje 
St. Petersburg, Fla. 

LAIŠKAS REDAKCIJAI 

Gerbiamas Redaktoriau 

Reikalas liečia korespon-

tą vakarą 1984 m. balandžio 
14 d. Pasirodymai buvo skan
dalingai žemo lygio. Esame 
tikri, kad su tokiais pasirody
mais motinos nebūtų pa
gerbtos. 

Sutaupant laiką ir nevar
ginant redaktorių su visokiais 
patikslinimais bei papildy
mais, patartumėm korespon-

rašant kitą kartą bendruomenei" Bažnvčiai « i l g i a u g a l ė j o eiti. Ište- denciją iš St Petersburgo, Flo- d ^ 
1 sėjęs iki kadencijos pabaigos, ******?* ^ ^ l ? * » korespondenciją, surinkti i7s2 

neklaidinti "J^nas"1 ' Jančius vra gimęs " " • * — » " " » > « Į W — A « s 29 d. u ž v a r d i ^ „Motinos - ^ - ^ ^ 
l 9 09 m kovo 26 d. Uvvfemi -etove - Milwaukee Sv. Gab- mena" . pasna.yta.nepdnu 

ir 

Kun. J o n a s 
jubil iatas 

Jančius, MIC 

Mass., kur jo tėvai Juozas ir rieliaus p a r a P « a - C i a j i s 

Pranciška Jurkšytė Jančiai g y v e n a n u 0 l 9 7 8 m" 
tuo metu gyveno. Prieš pat 
pirmąjį pasaulinį karą su 
motina jis išvyko į Lietuvą ir 
gyveno Antakalnio km., 
Skirsnemunės parapijoje, Jur
barko valsčiuje iki 1919 metų, 
kol tėvas per Angliją išsirūpi
no jo ir motinos grįžimu at
gal j Ameriką. 

Pradžios mokyklą jau buvo 
pradėjęs Lietuvoje, ją tęsė ir 
aukštesniąją mokyklą baigė 
grįžęs į Ameriką. 1924 m. 
įstojo į Marijonų vienuoliją ir 
1925 m. gruodžio 8 d. padarė 
pirmuosius vienuolinius įža
dus. Aukštąsias teologijos stu
dijas ėjo Romos popiežiškam 
Angelicum universitete. 1934 Tai trumpais bruožais 
m. liepos 15 d. Romoje buvo nupieštas kun. J. Jančiaus gy-
įšventintas kunigu ir pirmą- venimo kelias. Kunigystė 
šias iškilmingas šv. Mišias reikalavo didelio jėgų jtem-
laikė tų pačių metų vasarą pimo. kar ta is herojiškos 
Lietuvoje, kartu aplankyda- aukos, ypač karo ir pokario 
mas jaunystėje praleistas metais, kai reikėjo rūpintis 
vietas ir plačiau pažindamas savo vienuolijos nariais, iŠ-
Lietuvos gyvenimą. blaškytais po įvairius kraš-

Kun. J . Jančius nuo grįži- tus, dirbančiais įvairius dar-
mo į Ameriką dirbo įvairiuo- b u s , v a r g s t a n č i a i s n e t 
se pastoraciniuose, bet dau- tolimoje Argentinoje. Vienuo-
g i a u s i a i v i e n u o l i j o s liško gyvenimo sąmoningu 
administraciniuose ir auklė- supratimu, žinodamas savo 
jimo darbuose. Jau 1936 m., aukos vertę, jis neatsisakė, 
tik grįžęs iŠ Romos, jis ski- kai galėjo, jokių darbų, kad 
riamas provincijos ekonomu, tik būtų Dievui didesnė gar-
kuns turėjo rūpintis ne tik bė, Bažnyčiai ir lietuviams 
knygų suvedimu, bet įvai- Bažnyčioje didesnė nauda, 
riomis statybomis, kurios Augęs ir pradžios mokslus 
buvo reikalingos naujai semi- ėjęs lietuviškoj mokykloj, kun. 
narijai Clarendon Hills, 111. Jančius tobulai moka lietuvių 
Ten pat kitais metais paski- kalbą. Jo lietuvių kalba liko 
riamas novicijų auklėjimui ir jam lyg gimtoji, o ne tik iš-
nuo 1939 m. Marian Hills moktoji kalba, 
vienuolyno vyresniuoju. Karo Šiuo metu švęsdamas savo 
metais skiriamas Chicagcs, kunigystės 50-ties metų su-
kur buvo „Draugas" ir kiti kaktį, neseniai atšventęs savo 
spaudos darbai, vienuolyno amžiaus 75-rių metus, jis ne-
vyresniuoju ir vėl provincijos apleidžia nei darbo, nei 
ekonomu, nes laikai buvo sun- maldos, nei rūpesčio vienuo-
kūs ir reikėjo tvirtų darbo lijos gyvenimu bei sielovada 
pečių. Susirgus laikinai ei- šioje mažoje ir jau benykstan-
nančiam provinciolo pareigas čioje parapijoje. Bet žvelg-
kun. K. Rėklaičiui, jis išren- damas į savo nueitą kelią, jis 
karnas provincijos vadovu, gali su pasitenkinimu žiūrėti 
Tai buvo sunkūs karo ir po- praeitin, kad atliko tai, ką 
kariniai laikai, kūrimasis Ar- turėjo ir galėjo atlikti, iš pasi-
gentinoje, rūpestis pabėgu- aukojimo ir vienuolijos už-
siais ir Vokietijos ar Italijos davinių supratimo Dievui ir 
stovyklose gyvenančiais jau- žmonėms, 
na is žmonėmis, ypač savo linkėtina dar kantriai nešti 
vienuolijos nariais. gyvenimo naštą ir džiaugtis 

Neskaitant, kad po 1939 m. auksiniu kunigystės jubilie-
generalinės kapitulos prieš jum, kuris tikrai pažymėtas 
pa t antrąjį karą dar aplankė aukso darbais, 
nepriklausomą Lietuvą ir P .S . 

žodžiu Koresp. Kadangi ši 
korespondencija yra netiksli, 
nepilna ir dalinai užgaunanti, 
nepaminint visų minėjimo 
programos dalyvių, prašau 
leisti ją patikslinti ir papil- • 
dyti. 

Korespondentės minima tos 
dienos ALRK Moterų sąjungos 
St. Petersburgo kuopos veikla 
neturi nieko bendro su ofi
cialiu Motinos dienos mi
nėjimu. Motinos dienos minėji
mą organizavo Lietuvių 
klubas. Minėjimo pradžioje 
klubo vicepirmininkas K. Vai
čaitis pakvietė susikaupimo 
m i n u t e p a g e r b t i v i s a s 
mirusias motinas. Motinos 
dienos gėlė buvo prisegta 
klubo geradarei Veronikai 
Jomantienei . Klubo vice
pirmininko paprašytas, minė
jimo programą pravedė St. 
Vaškys. Turiningą paskaitą 
skaitė Stasė Stanelienė. Tiesa, 
ji yra ALRK Moterų sąjungos 
St Petersburgo kuopos sekre
torė, bet ji buvo pakviesta, 
kaip Lietuvių klubo narė, bet 
ne kaip ALRK Moterų są
jungos atstovė. Korespon
dentė, kaip programos dalyvę, 
tą vieną paskaitininke ir 
temini. Be paskaitos, M. 
Andrijauskienė nuotaikingai 
padeklamavo įvairių poetų 
eilėraščių pynę. O. Petrikienė 
padeklamavo nežinomo poeto 
eilėraštį ir S. Vaškienė „Laiš
kas Mamuceliui". Programą 
užbaigus, klubo vicepirmi
ninkas padėkojo programos 
dalyviams ir visiems sve
čiams, dalyvavusiems minė
jime. 

Turint galvoje, kad mi
nėjimas vyko ne atskiru, bet 
klubo pietų metu, programa 
buvo pakankamai plati ir įdo
mi. Korespondentė iškėlė klau
simą, kad būtų buvę labai gra
žu, jeigu programoje būtų 
dalyvavę St. Petersburgo 

visuomenes. 
Su gilia pagarba, 

Floridos Amerikos Lietuvių 
klubas 

An tanas Gudonis, pirm. 

itmiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiimiiiimiiiii 

RADIJO PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radijo Programa 

Naujo) Anglijoj 
Radijo programos sekmadieniais, va
dovaujamos Stepono J. ir Valentinos 
Minkų, perduodamos nuo 8:00 iki 8:45 
vaL ryto per radijo stotį WLYN 1360 
bangas AM, toj pačioj stoty. Radijo 
programų popiet nuo 4:30 iki 5:00 vai 
popiet jau nebėra. 

Perduodama vėliausių pasaulinių ži
nių santrauka ir komentarai, muzika, 
dainos ir Magdutės pasaka. Sia. pro
gramą veda Steponas ir Valentina 
Minkai. Biznio reikalais kreiptis j Bal
ne Florists-gėlių bei dovanų krautu
ve, 502 E. Broadway, So. Boston, MA 
(0127, Telef. 266-0489. Ten pat gau
namas dienraštis "Draugas" ir rasite 
taipgi didelį pasirinkimą lietuviškų 
knygų. 
OIIMlIIIIIIIIIIUlIlHlltUUIIIIIIIIIIIIIIlllli.r. 

>oooooooooooooooooooooocoo< 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

M I G L I N A S T V 
2346 W. 99 S t , teL 776-1486 

> o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o < 

VA L O M E 
KILIMUS IR BAIJ>US 

Plauname ir vaškuojame 
visų ruaių grindis 
B U B N Y S 

TeL — B E 7-5168 

IŠNUOMOJAMA — FOK KENT 

Isnuom. nebrangiai kambarys (5 kam
barių name) pensininkui prie vienc 
asmens. Bus galima naudotis vir
tuve ir visais buto patogumais. Paw 
Paw miestelyje, Michigane, netoli Ka-
lamazoo. Patogus susisiekimas auto
busu su Chicaga. Skambinkite telef 
616—657 2440. 

ISNUOM. 3-jų kamb. butas su baldais 
2-me aukšte, Marųuette Parke, nerū
kančiam, blaiviam asmeniui. "Nopet". 
Galima tuojau užimti. TeL 737-8847. 

R E A L E S T A T E 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiumimiiiiiiiiiiiiiH 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valtijm— 

Namų pirkimą* — Pan te 

INCOME TAX 
Notartotaa — Vertima* 

BELL REALTY 
J . BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzie Ave.—778-2233 
•lllllIflIlIlIUlUUUUUllU 

Į S I G Y K I T E D A B A B 

s — B 

*"7V 

BLAHA • CHIARA • DARGIS • DEGUTIS • IGNAS • KEZYS 
LINGERTAIT'S . »ALUBINSKIENE • PETRIKONIS • RIMAS • SUGAUENE 
SHUKYS • VAS<vs . VENCLAUSKAS • ZOTOVIENE • ZUMBAKIENE 

KVIEČIAME KLEVELANDE APLANKYTI, 

GINTARO GALERIJA 
505 EAST 185 STREET 
CLEVELAND. OHIO 44119 
TEL. 216/531-3500 

« PERSOKIŲ ŠVENTES. GALERIJA BUS ATIDARYTA KIEKVIENĄ DIENĄ 

JUOZAS NAKUTAVIČIUS 
su Dana Suonmers-Striugaite 

ir orkestras "LIETUVA" 

DAINUOK IR ŠOK 
Ateisiu, mergužėle, ateisiu. 

Sapnų pilis. Krinta lapai. My
liu. Kur gimtinė mylima. Pir
mosios gėlės ir kitos dainos. 

Kaina su persiuntimu 13 dol. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St, 
Chicago, IL 60629 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

NOTARY PUBLIC 
4959 S. Maplewood — TeL 254-7450 

T*ip pat daromi Vertimai, Giminių 
Ultvietimai, pildomi Pilietybes prašy
mai ir kitokie blankai. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bolševikų nužudyti 
šauliai 

J u o n s Prauskis 
Šioje knygoje aprašyta apie 

400 šaulių, kuriuos nužudė bol
ševikai. Daug nuotraukų. Iš
leido Lietuvių šaulių s-ga trem
tyje centro valdyba 1982 m. 
Viršelį ir aplanką piešė dail. Jo
nas Tričys. Spausdino "Drau
go" spaustuvė. Kaina su per
siuntimu $6.00. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, h5k5 West 6Srd St. 

Chicago, IL 60699 

Amžinąjį Miestą geriausiai 
primins Romos sonetai 

S A C R A V I A 
(Šventoji gatvė) 

Parašė Alfonsas Tyruolis 

Išleido "Ateitis" su plačiais 
paaiškinimais. 48 pusi. Kaina 
$1.50. 

Gaunama "DRAUGE" 

i V 3 £ = S'-DCS 

įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
ii mūsų sandelių. 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
M t l W. «9 St, Chicago, IL 00629 

SIUNTINIAI f LIETUVĄ 
TeL 925-2737 

Vytautas Valentiniu 

BĖGOME NUO TERORO 
Iš tėvynės išblokštųjų atsiminimai 

Redagavo JUOZAS P B U N S K I S 

Šioje knygoje skaitytojas ras jvairių luomų, visokių profesijų, 
jvairaus amžiaus žmonių liudijimus, pergyvenimus, bolševikų oku
pacijos metu barbariškus žudymus, arba išgyventus mirtinus pavo
jus bėgant jūra ar prasiveržiant pusnimis nuklotais kalnais. Tai 
39 autorių atsiminimai, pareiškimai surinkti j šį leidinį. 

Išleido Vytauto Didžiojo šaulių Rinktinė, Čicaga 1980 m. 
Spausdino DRAUGO spaustuvė. Didelio formato, 284 pusi 

Kaina su persiuntimu $7.85. 
Illinojaus gyventojai dar prideda 42 e t valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street, Chicago, 
IL 60629. U.S.A. 

JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO' 

MASTER PLUMBING 
Llcensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte-
tė*. Kari to vandens tankai. Flood 
control. Užsikimšę vamzdžiai išvalo
mi elektra. Palikite pavarde ir telefo
ną — lietuviškai. 
SERAPINAS — TeL 636-2960 

KXX)00<XXXXX>OOOO0OO00OO0<XX 

„Saulės lituanistinės mokyk įiiiMiiiiiiiiiiiiiMiiiiMiinniiiiHillllllIlMliimiIlMIlIiiimiilMIlIlllIlIMMIlIlIlIlIimilM: 
los mokiniai. Klubo valdyba to £ .mn , _, _ , . _.___. ^ ,w WJ^. J t . . ,^.~~ s 

ir norėjo bet mokyklos va | G R O B I O I R N A I K I N I M O Ž Y G I S 1 
dovybė po kelių pakartotinų £ z. RAULJNAnTS = 
prižadėjimų dalyvauti ir atei- | uLiįfymm K a f i n ė a j ^ j o s raštai". Išleido "KARYS" 1 
sakymu galutinai atsakymą 1 ____ „ ^ ^ t - T ^ -r, n Z , „ = 
davė neigiamą. Priežasties £ 1 9™ Spausdino Tėvų Pranciškonų spaustuve Brooklyne. = 
nepaaiškino. Spėjame, kad § V**** formato, 176 pual- Kieti viršeliai, 
nesugebėjo paruošti tinkamos s 
programos. Turime galvoje s 

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

TeL — WA 5-8068 

mokyklos mokinių pasi- I 
rodymą Vasario 16 d. mi- s 
nėjimo metu ir per metinį s 

Kaina su persiuntimu 10.00 
Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, hStf W. 6Srd St, Chicago, IL 606Ž9 

Olinois gyventojai dar prideda 54 e t valstijos mojcesao 

A. V I L I M A S 
MOVING 

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5996 
mokyklos tėvų komiteto ruoš- nHiiillIlliilliiMIllliiiliiiiiillilillllIMMllllMilliiiuJiiiiiiiiMiiiiiiiiiiMililIlHiiiiiiiiMii. 

iiiimiiiiiiiifiiiimiiiiiiiiimiiiiimimiiiiii 
PETELIŠKIŲ SALA 

Milda K v i e t k y t ė 
(Pasakos ir vaizdeliai vaikams) 

Iliustravo dail. Ada Korsakaite-
Sutkuvienė. Išleido Pasakų Fon
das 1979 m., 64 pusi. Kaina n 
persiuntimu $4.85. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd S I 

Chicago, IL 60629 
ninois gyventojai dar prideda 24 et. 
valstijos mokesčio. 

iiiiiiiiiiiiiiiimi iiiiiiiiiinniiHinniiHi 
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J O N A S P U Z I N A S 

Rinktiniai Rastai I 
PROISTORl 

"Šiam leidiniui J. Puzino rastus tal
kino dr. Marija Gimbutienė, dar Lie
tuvoje pas jį baigusi proistorę ir ge
rai susipažinusi su paskelbtaisiais dar
bais" — taip rašo Antanas Mažiulis 
knygos pradžioje. Sį leidinį sudaro 
dvi dalys: Lietuvoje išleisti darbai ir 
Svetur išleisti darbai. 684 psl. 

Rinktiniai Raštai II 
KULTŪROS rR POLITIKOS 

ISTORIJA 

Leidinys suskirstytas j tris skyrius: 
Miestų istorija, Kultūros istorija ir 
Politikos istorija. 750 psl 

Abu tomus spaudai paruošė Antanas 
Mažiulis. Knygos didelio formato, 
daug iliustracijų, kieti viršeliai. Išlei
do Lituanistiko Instituto leidykla 
1983. Kaina su persiuntimu už du to
mus $37.50. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. «Sr4 St, 

Chicago, IL M62t 

iiiiiiiiiiimiiiimiiiHimiimmuiiiitiiHMH 
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Lemonto „Spindulio" ^autinių šokių grupė pasi ruošusi dalyvauti septintoje Tautinių šokių 
šventėje Clevelande. 

IR SPINDULYS ŠOKS 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖJ 

• 0 
"Chicagoj ir jos apylinkėse 
keikia nemažai tautinių šokių 
grupių. Vienos vyresnės, kitos 
jaunesnės, vienos ilgiau susi
sukusios, kitos prisikėl tik 
šokių šventei. VH-tosios Tau
tinių šokių šventės lėšų tel
kimo komisijos suorganizuo
tam pavasariniam tryptyny 
dalyvavo net 8 šokių grupės, 
neįskaitant visų lituanistinių 
mbtyklų ir ansamblių. Vienos 
grupės dažniau minimos, kitų 

RITA LIKANDERYTĖ 

vardai rečiau iškyla, bet jų 
tikslai yra tie patys — išlai
kyti bent mažą dalį turtingos 
lietuvių kalbos kultūros per 
lietuvišką tautinį šokį, tuo pa
čiu išlaikant lietuvybę. 

Vienas iš Chicagos dažniau 
minimų vienetų yra LB 
Lemonto apylinkės tautinių 
šokių grupė „Spindulys". Šią 
grupę palaiko ne tik Lemonto 

apylinkė — pirm. Agnė Kati-
liŠkytė-Counsell, bet jai daug 
paramos — ir moralinės, ir 
piniginės — duoda JAV LB 
Vid. Vakarų apygarda, kurios 
pirmininkas Kazys Laukaitis 
yra didelis šios grupės drau
gas. Gal dėl to, kad jo sūnus 
daug metų yra šokęs su šia 
grupe, ar gal dėl to, kad K. 
Laukaičiui svarbu paremti 
lietuvišką jaunimą ir jo pa
stangas. Per jį ir jo valdybą 

RIMAS KASPUTIS - JAUNIMO 
ŠOKDINTO JAS J . • t 

Tautinių šokių šventei artėjant 
ALFONSAS NAKAS 

Neradau rašiniui geresnės 
antraštės, kaip ta, kurią tik 
ką skaitėte. 0 kad kas nepa
galvotų, jog jaunimo šok-
dintojas pats turėtų būti labai 
senas, tai pridedu ir prieš 
kelis mėnesius darytą nuo
trauką ir šiek tiek biografinių 
duomenų. 

Rimantas Kasputis gimė 
Detroite 1954 metais. Kartu su 
vidurine mokykla 1972 m. bai

gė ir East Detroit Conserva-
tory of Music. Toliau muziką 
studijavo Oaklando universi
tete, Rochester, MI, kur 1978 
m. gavo bakalauro laipsnį su 
teise dėstyti muziką ir bio
logiją. Atostogų metu 1977 
metų vasarą studijas gilino 
pas garsų trimito mokytoją 
Carmine Caruso New Yorke. 
Nuo 1978 m. amerikiečių 
mokyklose dėsto instru-
mentalinę ir vokalinę muziką. 

Akordeoną pamilo tada, kai 
tik pajėgė jį tampyti. Muzi
kalūs tėvai nepagailėjo gerų 
mokytojų, tad muzikantas 
tolydžio tobulėjo. Vėliau atsi
rado laiko ir vargonams, ir 
trimitui, ir gal dar kitiems in
strumentams. Tautinių šokių 
grupių akordeonistu, pirma 
„Šilainės", paskui „Audinio", 
Rimas išbuvo apie devyne
rius metus, tad keli šimtai 

Detroito jaunuolių jo nepa
mirš visą gyvenimą. Trejus 
metus vargoninkavo Detroito 
lietuvių Šv. Antano bažny
čioje. Keletą metų vadovauja 
pramoginės muzikos orkestrui 
„ R o m a n t i k a " , k u r i a m 
baliuose grojant visi šokėjai 
pamiršta savo amžių. Išleido 
lengvosios muzikos plokštelę 
„Tarp tostų ir dainų". Nuo 
1981 m. rudenio Rimas va
dovauja Detroito lietuvių 
Dievo Apvaizdos parapijos 
chorui, apie kurį būtina irgi 
porą žodžių tarti. 

Choras 1981 m. įsteigtas 
jaunojo muziko tėvo Alfonso 
Kaspučio iniciatyva. Šis miš
rus choras populiariai vadi
namas „jaunimo choru". Ir su 
pagrindu: daugiau kaip 40 
choristų tarpe yra tik keli vy
resnio amžiaus baritonai ir te
norai, kai kurių dainininkų 
tėvai. Sopranų bei altų tarpe 
ne tik nėra nė vienos 
„motinos", bet dainuoja 
beveik visos vyresnių klasių 
gimnazistės ir studentės. 
Choro akompanuotojas — Vi
das Neverauskas. Admi
nistratoriaus pareigas nuo pat 
įsteigimo tebeina Alfonsas 
Kasputis. Dabartinę valdybą 
sudaro pirm. Paulius Baltu
šis, sekret. Kristina Veaelkai-

grupė yra gavusi nemažai 
įvairių pasirodymų. 

„Spindulys" — tai jau 8 
metus šokanti grupė, kuri 
greit švęs 10 metų gyvavimo 
sukaktį ir yra nemažai kartų 
pasirodžiusi įvairiose vietovė
se su skirtingomis ir nau
jomis programomis. „Spin
dulio" grupė įsteigta 1976 m. 
spalio mėn. Jos šaknys tik
riausiai kilo is buvusios „Sū
kurio" taut. šokių grupės, bet 
jai po V-tosios Tautinių šokių 
šventės iširus, Rasai Šoliū-
naitei sutinkant, buvo įsteig
ta nauja grupė „Spindulys", 
kuriam priklausė nemažai 
„Sūkurio" šokėjų. Štai jau pa
žįstami žmonės yra mokytoja 
ir akordeonistė, o naujus šokė
jus pritraukti labai lengva — 
juk Chicagoj netrūksta lietu
viško tautiniais šokiais besi-
domaujančio jaunimo. Taip ir 
gimė „Spindulio" taut. šokių 
grupė. Per tuos metus „Spin
dulys yra pasirodęs įvairiuo
se lietuvių ir amerikiečių ren
giniuose: Vl-toje Taut. š. šven
tėje, Vasario 16-tosios minėji
muose, Milwaukee muziejaus 
lietuvių parodos atidaryme, 
lietuvių respublikonų rengi
niuose, metinėj Sheboygan, 
Wisc, apylinkės lietuvių 
parapijos šventėje, Illinois 
State Fair Springfielde, 
Milwaukee Holiday Folk Fair, 
Lockport ir Downera Grove 
Historical Society gegužinėse, 
George Williams universitete, 
lenkų Copernicus centre bei 
įvairiose kitose vietovėse ir 
tarptautiniuose festivaliuose. 
Be šių visų pasirodymų, 
„Spindulys" dar spėja kiek-

vieneriais metais suruošti balių 
su nauja programa; 1982 m. 
gegužės mėn.koncertavoGrand 
Rapids, Mich., o 1983 m. lapkri
čio mėn. atliko 16 šokių koncer
tą Jaunimo centre Chicagoj. 

„Spindulys" — tai gana ma
žas vienetas, palyginus su 
kitais ansambliais, kuriems 
prikauso tarp 100 - 150 jau
nimo, bet, atrodo, nė vienas 
spindulietis tos grupės mažu
mu nesiskundžia. VH-toje 
šokių šventėje dalyvaus tik 22 
šokėjai — 11 merginų ir 11 
vaikinų, kurių amžius nuo 17 
iki 27 metų. Kadangi mažiau 
šokėjų, tai visiems tenka dau
giau šokti ir vidutiniai kiek
vienam tenka po 7 šokius. Ko 
grupė nepasiekia savo žmo
nių skaičiumi, ji pasiekia savo 
šokių įvairumu ir vikrumu. 
Nors šoka tik 22 šokėjai, bet 

savo repertuare jau turi 
daugiau kaip 50 šokių. Tai di
delis dalykas tokiai mažai 
grupelei. įvairūs grupės baliai 
per metus turėjo bendras, 
šokius liečiančias temas — ar 
tai būtų lietuviškos vestuvės, 
ar rugiapjūtė, ar klumpių 
šokių pynė, ar net komiški 
sceniniai žaidimai, — visur 
įdėta daug darbo ir laiko ir 
prakaito pralieta. 

Nors grupę globoja ir remia 
Lemonto *LB apylinkė, bet 
„Spindulį" vadinti Lemonto 
taut. šokių grupė yra klaidin
ga. Tiesa, grupė repetuoja 
Šoliūnų rūsy Lemonte ir 
priklauso 5 Soliūnai, kurie 
irgi gyvena Lemonte, bet čia 
tas panašumas ir baigiasi. 
Grupės vardas turėtų būti 
„Įvairių apylinkių taut. šokių 
grupė „Spindulys". Šokėjai 
suvažiuoja ne tik iš Lemonto 
(4), bet ir Chicagos (4) ir kitų 
priemiesčių — Downers Grove 
(2), Villa Park (1), Oak Lawn 
(1), Hinsdale (1), Buffalo 
Grove (2), Tinley Park (1), 
Orland Park (1), Glen Ellyn 
(1), Darien (2), Cicero (1) ir iš 
tolimo Morris miestelio (1). 
Nors kai kuriems atstumai 
yra gana dideli, bet visi sąži
ningai repeticijas lanko ir net 
pykteli kai reikia repeticijas 
praleisti. „Spindulys" yra ne 
tiktai gerai susišokusi grupė, 
bet taip pat ir nemažas būrys 
gerų draugų. Jie visi kartu ne 
tik gerai pašoka, bet ir links
mai kartu praleidžia porą 
valandų. Bešokant ir linksma 
pasidaro ir visi juokiasi, 
tačiau tautinių šokių išlai
kymas yra pagrindinis visų 
„Spindulio" šokėjų tikslas. 

Be šokėjų nebūtų jokios 
grupės, bet be mokytojos ir 
„gyvos" akordeonistės irgi ne
būtų grupės. „Spindulys" 
labai džiaugiasi, kad juos 
moko ir tvarko daug kam pa
žįstama Rasa šoliūnaitė. Be 
Rasos entuziazmo, geros šir
dies, įdėto darbo ir vikriu, 
akordeoną valdančių pirštų ši 
grupė tikrai nebūtų išsilai
kiusi tiek ilgai. Rasa visuo
met turi naujų minčių ir idėjų, 
visuomet nori šiai grupei tik 
ko geriausio. Net savo sap
nuose ir per miegą Rasa 
galvoja apie sekančius pasi
rodymus, ruošia ir moko nau-
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L I E T U V O S 
ATSIMINIMAI 

DRAUGAS, antradienis, 1984 m. birželio mėn. 19 d. 5 

jų šokių ir rūpinasi grupės d u l i o » tautinių šokių grupė. 
egzistavimu. Kol Rasa dirbs ir nti malonaus pasimatymo 
nepavargs, tol dar šoks, Clevelande VH-toje Lietuvių 
gyvuos ir spinduliuos „Spin- Tautinių šokių šventėje! 

Muz. Rimantas Kasputis 
tė ir ižd. Vida Gogelytė. 

Choras repertuare turi gra
žių giesmių bei dainų. Di
desnių iškilmių metu gieda 
Dievo Apvaizdos bažnyčioje ir 
dainuoja scenoje. 

Kaip jau ne kartą buvo 
skelbta, Septintosios tautinių 
šokių šventės šokėjus lydės 
tam tikslui sudarytas orkest
ras ir iš kelių JAV bei Ka
nados chorų sulydytas jungti
nis choras. Trijų programos 
dirigentų tarpe bus ir Riman
tas Kasputis, o bene aštuonių 
chorų būry savo vietą turės ir 
Rimanto Kaspučio vadovau
jamas Detroito lietuvių Dievo 
Apvaizdos parapijos choras. 
Štai kodėl šiek tiek čia apie 
Rimą Kasputį ir jo chorą 

papasakojau. 
Skaitytojams, kurie iki šiol 

neapsisprendė, vykti į Cleve-
landą ar ne, tenka priminti, 
kad iki aštuntosios šokių 
šventės liko bent ketveri, o 
gal penkeri ir šešeri metai. 
Dar nežinia, kokiam mieste ji 
bus ir ar gyvi jos sulauk
sime... O septintoji šokių 
šventė čia pat, liepos 1 d., 
šalia Clevelando, moder
niame Richfieldo koliziejuje. 

Jo valanda jau 40 metų tarnauja 
Jersey, N«w York ir Connacti-

Htturiama! 
penktadienį ii WEVD Stoties 

M«w Yorke nuo 10 iki 11 vaL rakaro. 
17.9 meg. FM. Taippat klausykitės 
"Music of Uthuania" programos kas 
•airiim,liMiį nuo 2:05 iki 3:00 vai. po-
pietu, ii Seton Hali Universiteto sto-

f.5 FM. (WSOU). 
D i n k t Dr. JOKŪBAS STUKAS 

R 234 Sunlit Drive 
W*tchunff, N J . 07060 
TaL — (201) 753-5636 
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The struggte for religious freedom in Lithuania, 1939 -1978 

MICHAEL BOURDEAUX> MA., B J). 
Printed in England 1979, 339 pages. Price — induding 

ahipping and h*»Hlin£ $8.95. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chicago, E 60629 
Illinois gyventojai dar prideda 48 et. valstijos mokesčio. 

Mielam klubo nariui 

A. f A. STASIUI JONKAIČIUI 
tragiškai mirus, sūnui ALIUKUI su šeima gyvenančiam 
Lenkijoj, broliams, seserims ir kitiems artimiesiems 
reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

CHICAGOS ANGLIJOS LIETUVIŲ 
KLUBAS 

ANELĖ VASILIAUSKIENĖ 
Gyveno Los Angeles, California. 

Mirė 1984 m. birželio 14 dieną, sulaukusi 78 me
tus amžiaus. 

Gimė Lietuvoje. 
Laidojama Chicagoje birželio 20 dieną, trečiadienį, 

11-tą valandą ryto Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Pasilieka dideliame nuliūdime: sūnūs Edvardas ir 

Vytautas, marti Lidija, anūkai Jonas, Linda, Viktorija, 
Loreta ir Ričardas. 

Mielam giminaičiui 
A. f A. 

BRONIUI GENIUI mirus, 
jo žmonai EMILIJAI, sūnui DR. JONUI su ŠELMA, 
visiems GIMINĖMS bei ARTIMIESIEMS reiškiame 
nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime. 

VILHELMINA GENIENĖ 
LIUDA IR JONAS YČAI 
NIJOLĖ IR BALYS POŠKAI 
EGLĖ IR BRONIUS ARAI 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-044C ir LA 3-9352 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 
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| autobiografija: . | 

Į "NUBANGAVĘ KŪDIKYSTES DIENOS" S 
§ Čia autorė atidengia įdomiai menišką ir drauge šiur- E 
i pią realybę, kurią ji i r jos šeima, išgyveno anų laikų sis- S 
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i Užsakymus siųsti: = 
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STEPONAS C. LACK ir SONOS 
LACKAWICZ 

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

Tel. — 974-4410 
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DRAUGAS, antradienis, 1984 m. birželio mėn. 19 d. 

x Snieguolė Zalator iūtė , 
„Draugo" bendradarbė, išvy
ko i Braziliją ir kitas Pietų 
Amerikos valstybes, kur yra 
lietuvių. Ji Brazilijoje žada 
padėti redaguoti "Mūsų Lie
tuvą" ir padėti jaunimui or
ganizaciniam darbe ir geriau 
pramokti lietuvių kalbą. Ji 
taip pat dalyvaus ir Pietų 
Amerikos lietuvių kongrese, 
kuris vyks Venecueloje. 

x Balzeko Lietuvių kul
t ū r o s muziejus rengia pikni
ką — gegužinę New Buffalo, 
Mich. Bus įvairūs pasilinks
minimai, laimėjimai, geri už
kandžiai ir pasimaudymas 
Michigano ržere. 

x Ind rė s Bi ldusai tės už
sakai prieš santuoką su Brent 
Pemberton eina Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos bažny
čioje. Vestuvės bus liepos 7 d. 

x Rimo Kaspučio , muzi
ko iš Detroito, vadovaujama 
"Romantika" gros šokiams 
lietuvių jaunimo stovykloje 
ketvirtadienį, birželio 28 d., 
Dainavoje, Manchester, Mich. 
Visas jaunimas kviečiamas 
stovykloje dalyvauti. 

x Birutė Briedienė yra 
susirgusi ir paguldyta Šv. 
Kryžiaus ligoninėje 505 kam
baryje. Gydytojų prižiūrima 
pamažu sveiksta. 

x ALRK Moterų sąjun
gos Chicagos apskr . iškil
minga Maldos diena bus rug
piūčio 12 d. Antano ir Marijos 
Rudžių sodyboje. (Rudis 
Country Home), Monee, 111. 
(ne Money, Illinois, kaip klai
dingai buvo paskelbta). 

x B . Pau l ik ienė yra stip
riai susirgusi ir paguldyta Šv. 
Kryžiaus ligoninėje. Ją pri
žiūri jos duktė su žentu Biru
tė ir Julius Lintakai ir dr. A. 
Prunskienė. 

x Bronius Juodel i s , Dow-
ners Grove, 111., visuomeni
ninkas, mūsų bendradarbis, 
atsiuntė tokį laiškutį: „Širdin
gai sveikinu „Draugą" jo 75-to 
gimtadienio proga. Jis mus 
kasdien lanko lyg 25 metų jau
nuolis. Tos jaunystės jam ir 
linkiu iki sekančios šimtinės, 
pridėdamas jaunatvišką 25 
dol čekį ta proga. Kartu pride
du ir laimėjimų šakneles". 
Nuoširdus ačiū už paramą 
dienraščiui, o taip pat už lin
kėjimus ir sveikinimus. 

x J o n a s Rugelis, May-
wood, 111., mūsų garbės prenu
meratorius, Vytas A. Vilčiaus-
kas, Ro8well, NewMexico, Stan
ley Vilinskas, Windsor, Ct., grą
žino „Draugo" lėšų vajaus telki
mo laimėjimų šakneles ir 
kiekvienas pridėjo po 20 dol. au
ką. Labai ačiū. 

x Rašyt . Vytau tas ir Ire
na Alanta i , mūsų garbės pre
numeratoriai, grąžino laimėji
mų šakneles su 20 dol. auka 
lietuviškai spaudai. Labai 
ačiū. 

x Felix Put r ius , Palos 
Hts., 111., apmokėdamas kitas 
sąskaitas, pridėjo 14 dol. auką 
savos spaudos palaikymui. J. 
Labanauskas, Chicago, 111., už 
laimėjimų šakneles atsiuntė 
12.93 dol. Po 13 dol.: Zenonas 
Liutkenis, East Chicago, Ind., 
V. Kezinaitis, Hamilton, Ka
nada. Visiems tariame labai 
ačiū. 

x Lietuvių Tauragės klu
bo pusmetinis narių susirin
kimas bus birželio 24 d. Šau
lių salėje 2 vai. popiet. Nariai 
prašom dalyvauti. Po susirin
kimo bus vaišės. 

Valdyba 
(pr.). 

x Akiniai siuntimui į Lie
tuvą. Kreiptis į V. Karosaitę 
— Optical Studio, 2620 West 
71 Street, Chicago, 111. 60629. 
Telefonas 778-6766 , , , 

(sk.). 

x Sol. Algis Gr iga s gavo 
kvietimą iš Peter Gejler, kuris 
yra Švedijos kultūrinių reika
lų atstovas, koncertuoti kartu 
su Toronto „Aro" choru nuo 
gruodžio 22 d. iki 1985 m. sau
sio 3 d. Helsinkyje, Haemali-
no, Turku, Stockholmo ir 
Uppsalos miestuose. Dėl kon
certų dar tik tariasi, ar galės 
„Aro" choras ir solistas sude
rinti savo laiką. 

x K a z i m i e r a s Vai tkevi 
čius, „Draugo" spaustuvės 
pareigūnas, buvo susirgęs ir 
gulėjo anksčiau Šv. Kryžiaus 
ligoninėje. Pasveikęs grįžo na
mo. Bet dabar vėl paguldytas 
į ligoninę, nes po operacijos 
atsirado komplikacijų, kurias 
tik ligoninėje galima pašalin
ti. Guli 630 kambaryje. 

x J a u n i m o c e n t r a s vasa 
ros atostogų metu nuo liepos 
1 d. iki rugsėjo 1 bus uždary
tas. Jaunimo centro patalpos 
vasaros metu nuomojamos 
įvairiems renginiams iš anks
to susitarus su Jaunimo cent
ro administracija tel. 778-
7500. Jaunimo centro kavinė 
vasaros metu sekmadieniais 
bus atidaryta nuo 9 vai. ryto 
iki 1 vai. p. p. 

x Balfo p i k n i k a s šiais me
tais bus rugpiūčio 19 d., sek
madienį, Jaunimo centro pa
talpose. Chicagos Balfo 
apygardos valdyba kviečia vi
sus į pikniką. Taip pat prašo, 
kurie turi dovanų, daiktų, tin
kamų laimės šuliniui, juos pa
aukoti Balfui. Dovanas pra
šome atnešti į Balfo raštinę 
2558 W. 69 St. 

x J u o z a s Masi l ionis dės
tys lietuvių kalbos skyrybą 
šios vasaros Mokytojų ir jau
nimo studijų savaitėje Daina
voje. 

x V a i d o t a s (Vaida) Dau
kan ta s , Boulder, Colo., ses. M. 
Monika, Norvvod, Mass., Kazi
mieras Katelė, Melrose Park, 
111., Antanas Adomaitis, Man
chester, Conn., A. Lingis, Great 
Neck, N. Y., B. Urbonavičius, 
Cleveland, Ohio, P. Augus-
tauskas, Chicago, 111., Stasys 
Kungys, Hacienda Hts., CaL, 
A. M. Veliuona, Baltimore, 
Md., B. Šimukėnas, Grand Ra-
pids, Mich., L. Daukus, E. Balt
rušaitienė, V. Jokšas. Miami, 
Fla., visi atsiuntė po 10 dol. au
ką už kalėdines korteles, kalen
dorių arba lėšų telkimo vajui. 
Labai ačiū. 

x Kun. V. P i k t u r n a , Rivie
ra Beach, Fla., pakeisdamas 
adresą, atsiuntė ir 10 dol. auką. 
Labai ačiū. 

x A lg i rdas š i m u k o n i s , 
Richmond Hill, N. Y., St. Pau-
laitis, Kingston, Ont., Kanada, 
Paul Vyšnia, Ont., Kanada, 
Edward Boreicha, J . Motiejū
nas, Chicago, 111., Charles Cės-
na, Dorchester, Mass., Elena 
Mazuraitis, Hot Springs, Ark., 
Justa Karpiutė, Westville, 111., 
Rita Birutė Finizio, Rialto, 
Cal., Jonas Spurgis, Chicago, 
111., V. Grabauskas, Clinton, 
Ind., Dievo Apvaizdos parapi
jos taryba, Detroit, Mich., įvai
riomis progomis atsiuntė po 10 
dol. aukų. Labai ačiū. 

x P A R D U O D A M I CON-
DOMINIUM BUTAI prie 
Harlem Ave. ant 64 Place. Mo
kėjimai $320.59 į mėnesį. Ne
reikia jokio pradinio įmokėji-
mo. 
Manus Kie la - 737-1717. 

(sk.). 

CHICAGOS ŽINIOS 

Kun. Petro Patlabos ir kun. Antano Račkausko kunigystės 50-ties metų sukakties minėjimas 
birželio 10 d. Jaunimo centre. Nuotr. V. A. Račkausko 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
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x Baltic Monuments , Inc., 
2621 W. 71 Street, Chicago, B . 
Tel. 476-2882. Visų rūšių pa
minklai, žemiausios kainos, ge
riausiomis sąlygomis. 

(sk.). 

TRAGIŠKOJO BIR2ELIO 
MINĖJIMAS 

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Cicero skyrius birželio 10 d. 
minėjo masinius lietuvių trė
mimus į Sibirą. Minėjimas 
pradėtas pamaldomis Šv. An
tano bažnyčioje, dalyvaujant 
su vėliavomis Amerikos karo 
veteranų postui ir „Klaipė
dos" jūrų šaulių kuopai. Tuoj 
po pamaldų parapijos mokyk
los salėje įvyko akademinė mi
nėjimo dalis. 

Šį minėjimą jautriu žodžiu 
atidarė dr. B. Motušienė, Cice
ro Altos skyriaus pirm. J i pa
stebėjo, kad šiandieną mini
me 1941 metų birželio 14 d., 
kai naktį miegančius žmones 
užpuolė sovietiniai barbarai ir 
tūkstančius išvežė į Sibirą 
mirčiai. Minime žuvusius miš
ko brolius — taurųjį Lietuvos 

x Aleksas ir Melanija 
Maskol iūnai , Santa Monica, 
Cal., mūsų nuoširdūs rėmėjai 
atsiuntė 30 dol. dienraščio 
stiprinimui ir grąžino laimėji
mų šakneles. Tariame nuošir
dų ačiū. 

x Sonia Untulis, Palos 
Hilis, 111., grąžino laimėjimų 
šakneles su 17 dol. savos spau
dos palaikymui, o taip pat pri
dėjo didesnę auką ir Tėvo die
nos intencija. Už viską 
nuoširdus ačiū. 

x Oscar Kremeris , Chica
go, 111., lankėsi „Drauge", įsi
gijo naujausių leidinių, grąži
no laimėjimų šakneles ir įteikė 
už jas 15 dol. auką. Labai ačiū. 

x Dai l . R. Lapšienė, Win-
netka, 111., Jurgis Prapuole
nis, Chicago, EI., Nida Misiu-
lytė, Lemont, 111., apsilankė 
„Drauge" ir įsigijo naujausių 
leidinių už didesnes sumas. 

x G. K a u f m a n i e n ė . 
Alexandria, Va., Ona Remei
kienė, Cicero, 111., Seselės, Put-
nam, Ct., Stefanija Mackevi
čius, Omaha, Nebr., Rožė 
Janowska, Norristowri, Pa., 
grąžino laimėjimų šakneles ir 
kiekviena pridėjo po 15 dol. sa
vos spaudos palaikymui. La
bai ačiū. 

x Vytautas Beleckas, Sun-
ny Hills, Fla., A. Atutis, Plea-
sant Hill, Cal., Vyt. Juknevi
č ius , Bonsal l , Ca l i f . ,L . 
Reivydas, Los Angeles, Cal., 
Juozas Truškauskas, Los An
geles, Cal., Paul A. Mikšys, 
West Palm Beach, Fla., Viole
ta Chaves, Marston Hill, 
Mass., Juozas Giedraitis, E. 
Northport, N.Y., J. Gritėnas 
Melrose Park, 111., Kazė Ja-
meikis, Rockford, 111., V. Le-
veckis, Canton, Mass., Kazys 
Venclauskas, Los Angeles, 
Cal., Danys Mikeliūnas, Mi-
chigan City, Ind., Romas But
kus, Crystai Lake, 111., E. Vin-
dašius, Delhi, Kanada, Sofija 
Holiušienė, East Chicago, 
Ind.. — visi atsiuntė po 10 dol. 
auką ir grąžino laimėjimų šak
neles. I^abai ačiū. 

jaunimą. Minime žiauriausiu 
būdu nukankintus kalėjimuo
se, miškuose, sušaudytus pa
kelėse, herojiškai žuvusius ug
nies liepsnose. Minime savo 
šeimos narius, gimines, drau
gus ir pažįstamus, kurie buvo 
sunaikinti komunistų budelių 
rankomis. Minime sunaikintą 
Lietuvos kaimą ir jo žmogų, 
kaip pagrindinį mūsų tautos 
dvasios branducl}. Šauliui 
Aug. Ašokliui vadovaujant bu
vo įneštos organizacijų vėlia
vos. 

Aldonai Buntinaitei vado
vaujant sugiedoti himnai. Ka
dangi kun. B. Rutkauskas tu
rėjo i š v y k t i ir nega lė jo 
sukalbėti invokacijos, tai ta 
proga buvo paskaityta trum
pa maldelė iš Sibiro tremtinių 
maldaknygės. Žuvusių mūsų 
tautos brolių ir sesių pagerbi
mui Cicero „Klaipėdos" j . š. 
kuopos pirm. J. Mikulis, asis
tuojant Renatai Variakojytei, 
uždegė vilties žiburėlį. 

Pagrindinį šio minėjimo žo
dį tarė istorikė A. Rūgytė. A. 
Rūgytės kalba buvo labai 
kruopščiai paruošta. J i istori
nių įvykių eiga palaipsniui 
privedė prie pagrindinio šio 
minėjimo tikslo — 1941 metų 
masinio žmonių trėmimo. J i 
savo akimis matė daugybę gy
vulinių vagonų ešalonų Nau
josios Vilnios geležinkelio sto-
tyje. Cia buvo suvež t i 
dauguma iš Lietuvos tremia
mų, čia buvo sudaromos il
giausios eilės ir paleidžiamos į 
Rusijos tolį, j mirtį. Jos pergy
venti ir mums perduoti šiur
pūs tremiamųjų vaizdai vėl 
atvėrė senas žaizdas širdyse, 
kurias buvome gavę per tas 
klaikias dienas 1941 m. birže
lyje. 

A. Rūgytei baigus, visa salė 
atsistojo ir griausminagis plo
jimais padėkojo už taip jaut
riai pasakytą kalbą. 

Ta proga buvo paruošta re
zoliucija, kurioje primenama 
pavergtoje Lietuvoje sovietų 
vykdytą terorą, pasisakoma 

prieš kalinių darbo importuo
jamas prekes, prieš OSI veik
lą, pritariama prezidento R. 
Reagano ginklavimosi pro
gramai. Rezoliucija pasiun
čiama prezidentui, atitinka
miems kongreso komitetams, 
Illinois senatoriams ir kong-
resmanams 

Meninę minėjimo dalį at
liko solistė Aldona Buntinaitė 
ir pianistė Nijolė Kupstaitė. 
Visos programos atlikėjos ap
dovanotos gėlėmis. 

Dr. B. Motušienė visiems 
nuoširdžiai padėkojo ir pa
kvietė prie kavutės. 

Ap. Skopas 

ŠVĖKŠNIŠKIAI 
RUOŠIASI J U B I L I E J U I 
Gegužės 29 d. Alicija Rūgy

tė sukvietė savo bute draugi
jos valdybos ir aktyvesniųjų 
narių pasitarimą. Sueigos tiks
las buvo Švėkšniškių draugi
jos 60 metų jubiliejinės sukak
ties paminėjimo reikalai. Tai 
buvo draugijos 74-tas protoko
luotas posėdis. Posėdžio pra
džioje pirm. Rūgytė pranešė 
apie d-jos veiklą. 

Švėkšniškių d-ja buvo įs
teigta Chicagoj gyvenančio 
švėkšniškio Justino Čeliausko 
1924 m. Po II pas. karo Chica-
gon atvykus daugiau švėkš
niškių, nuo 1968 m. draugijos 
pirmininke buvo išrinkta Ali
cija Rūgytė, kuri iki šiol tebe-
pirmininkauja šiai draugijai. 

Be švėkšniškių d-jos Alicija 
Rūgytė yra dar įsijungusi ir į 
daugelį kitų lietuviškų organi
zacijų veiklą. Būdama istori
kė, gal daugiausia savo laiko 
ji atiduoda Lietuvių istorijos 
draugijai, eidama administra
torės pareigas. Jos bute daž
nai ruošiami istorikų draugi
jos narių susirinkimai ir 
paskaitos su vaišėmis. Rūgy
tės pastangomis Istorijos dr-ja 
yra išleidusi nemažai leidi
nių. Paskutinis kapitalinis lei
dinys „Aušra", jos šimtmečio 
sukakčiai paminėti, kurios iš
leidimas kainavo 20,024 dol. 

FONDUI GRĄŽINS 
6 BIL. DOLERIŲ 

Darbo sekretorius R. Dono-
van paskelbė, kad Chicagoje 
savo centrą turįs šoferių pen
sijų fondas atgaus 6,75 mil. 
dol., kurie sauvaliaujančių jo 
pareigūnų buvo neleistinai pa
naudoti kitiems tikslams. 

IŠVALYS KANALUS 
Trys Chicagos apylinkės ka

nalai, iškasti srutoms nutekė
ti bus taip puikiai apšvarin
ti, kad žmonės norės prie jų 
gyventi, laiveliais plaukyti, 
pasivaikščioti pakrantėmis. 
Tą paskelbė Chicagos sanita
rinis dis trik tas. Tie kanalai tai 
Calumet — Sag, Chicagos sa
nitarinis ir North Shore kana
las. 

ERDVIŲ MUZIEJUS 
Chicagos planavimo komi

sijos patvirtino sumanymą 
įkurti erdvių muziejų, tam ski
riant 10 mil. dolerių. Tai bus 
priestatas prie Mokslo ir pra
monės muziejaus. Jau lapkri
čio mėnesį numatoma pradėti 
statyba. 

IŠGELBĖJO LIEMENĖ 
Policininkas Robert Cher-

nik, 37 m., tvirtina, kad tik ne
peršaunama liemenė išgelbėjo 
jo gyvybę, kai įvyko susišau
dymas miesto butuose Horner 
Homes, 2215 W. Lake St., Chi
cagoje. Užpuolėją Neal Wil-
iiams, 36 m., policininkas nu
šovė, nors ir pats buvo 
sužeistas į sprandą. 

V I E S U L A S G R I O V Ė 
NAMUS 

Chicagos pietvakarių pr ie 
miesty Romeoville birželio 13 
d. buvo apgriauta šešiolika na
mų, kai siautė viesulas, net pa
kartotinai nusiaubdamas tą 
vietą. Viesulas ir potvyniai 
daug kur sugadino elektros 
laidus ir apie 8,000 namų Chi
cagoje buvo kurį laiką be 
elektros. Žmonių aukų nebu
vo. 

Vieno Jaunimo centro valdybos ruošto renginio metu. Sėdi 
aldermanas Ed. Burke, gen. konsule J. Daužvardienė; stovi 
Jaunimo centro valdybos pirmininkė Irena Kriaučeliunienė 
ir Henrikas Laucius. 

Visą sumą pinigų sutelkė A. 
Rūgytė ir išlaidas pilnai jau 
apmokėjo. Stambiausių sumų 
aukotojai buvo inž. Jonas 
Markvaldas ir A. Rūgytė. Ta
me pačiame posėdyje ji papa
sakojo, jog ne lengvas buvęs 
darbas visoje Amerikoje su
ieškoti „Aušros" laikraščio vi
sų laidų pilną komplektą, o la
pai buvę net pageltę, kuriuos 
reikėję net atsargiai vežti į 
Chicagos miesto centrą spe
cialiomis mašinomis „išplau
ti". Dviejų tomų leidiny — la
bai balti kaip visai nauji. 
Spaustuvės darbą gražiai atli
ko Mykolo Morkūno spaustu
vė. 

Švėkšniškių draugija taip 
pat yra išleidusi 536 puslapių 
monografiją „Švėkšna", A. 
Bagdono „Pruo gintarą lon-
gą" ir draugijos jubiliejaus 
proga išleis Stasės Petersonie
nės "Skomantų piliakalnio le
gendą". Skomantų ir daugiau 
piliakalnių yra Švėkšnos vals
čiuje, buv. kryžiuočių valdų, 
Klaipėdos krašto pasienyje, iš
likusių iki dabar, kaip gyni
mosi piliakalniai. 

Apie piliakalnių kasinėji
mus Švėkšnos valsčiuje prof. 
J . Puzmas monografijoj 
„Švėkšna" yra parašęs plačią 
istorinę studiją. Patirta, kad 
nuo I — II amžiaus po Kr. 
Švėkšnos apylinkėse buvo ras
ta žalvariniai ir kitokie pa
puošalai. Švėkšnos apylinkė
se jau priešistoriniais laikais 
buvo gyventa žmonių. 

Švėkšniškių draugijos val
dybos posėdyje buvo nutarta 
jubiliejinį 60 metų draugijos 
minėjimą ruošti š. m. spalio 21 
d. Jaunimo centre. Minėjimo 
programai numatyta akade
mija, meninė dalis ir vaišės. 
Detali programa bus paskelb
ta „Drauge". Draugija turi 
apie 300 narių. 

J . Šlajus 

NAUJAS REDAKTORIUS 
Nauju „Chicago Catolic" re

daktoriumi pakviestas Robert 
L. Johnston, Chicagoje gimęs 
katalikų laikraštininkas. J i s 
nuo 1978 m. buvo „Catholic 
Review" redaktorium Balti-
morėje. Žurnalistiką studijavo 
Marųuette universitete. 

SUTARTIS STATYBOSE 
Statybų kontraktoriai ir sta

lių unija, kuri Chicagoje turi 
apie 20,000 narių, pasirašė 
naują darbo c įtartį dvejiems 
metams. Stalių atiyginimas 
pakeliamas 50 ct. valandai. Ta 
sutartis padės išvengti streikų 
statybose. 

U 2 T V I N O F I E L D _ 
KRAUTUVĖ 

Sprogus pagrindiniam van
dens vabzdžiui Water Tower 
Place rūmuose, buvo užlieti vi
si septyni aukštai Marshall 
Field krautuvės, 845 N. Michi-
gan Ave., Chicagoje. Nuostolių 
apie ketvirtis milijono dol. Ne
laimė įvyko birželio 13 d. ryte. 

IS ARTI IR TOII 
KANADOJE 

— Dai l i n inkas -g ra f l ka s 
J u r g i s Račkus atstovauja 
„Colour and Form Society" de
vintoje konferencijoje Baltų 
suvažiavime Montrealyje bir
želio 14 dieną. Kalbėjo apie 
Lietuvos dabartinę grafiką ir 
jos išsivystymą. J . Račkus as
meniškai yra gerai susipaži
nęs su dauguma Lietuvos gra
fikų ir su jų darbais. Taip pa t 
yra suruošęs grafikos darbų 
parodas Kanadoje. Račkus 
kalbėjo apie Lietuvos grafiką 
per skautų akademikų susi
rinkimą kovo mėnesį San ta 
Monicoj, Calif. 

— Anapi l io mote rų b a r e 
lis gegužės 26-27 dienomis su
rengė parodą, kurioje buvo ga
lima matyti L. Nekrošienės 
paveikslų, S. Pacevičienės ke
ramikos darbų, A. Vaitonie-
nės gražių ir meniškų audi
nių. Parodos atidarymo žodį 
tarė "Moters" redaktorė N. 
Kulpavičienė, dailininkių var
du padėkojo L. Nekrošienė. 

— Viktor i ja i r V i k t o r a s 
S taškūna i , gyv. Mississau-
goje, persikėlė gyventi į Lon
doną, Ont., kur gyvena jų ište
kėjusi dukra. Praeityje V. 
Staškūnas reiškėsi kaip pla
taus masto statybininkas. 

— Montrea l io „ P a v a s a 
rio" mergaičių choras Moti
nos dienos proga koncertavo 
St. Catherines, Ont. I koncer
tą susirinko ne tik vietos, bet 
ir apylinkių gyventojai. Visi 
koncertu buvo patenkinti, nes 
tiek jų vadovė sol. Gina Cap-
kauskienė. tiek pats choras vi
sus žavėjo savo dainomis. 
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