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KGB terorizuoja jaunimą 

(Tęsinys) 
Norime paklausti, ar iš 

tikrųjų tarybiniai įstatymai 
leidžia sulaikyti žmones, nepa
teikus jokio dokumento, nenu
rodant sulaikymo priežasties? 

Dalyvavę egzekucijoje 
saugumiečiai tvirtino, esą mes 
gerai žiną, kad religiniai 
susibūrimia draudžiami. 

Esame katalikai. Bet negi 
kokie nors „Religinių susi
vienijimų nuostatai" jau 
uždraudė susitikti ir kartu 
praleisti laiką tikintiems žmo
nėms? Gerai žinome tik vieną, 
kad Konstitutija garantuoja 
sąžinės laisvę, kad vadovų 
parašais Visuotinėje Žmogaus 
Teisių Deklaracijoje ir Helsin
kio Baigiamajame Akte patvir
tinta teisė netrukdomai laiky
tis savo įsitikinimų, juos 
visomis priemonėmis skleisti, 
jais dalintis su kitais žmonė
mis. Negali būti, kad tai iki šiol 
nežinoma Vilkaviškio mili
cijai ir svečiams iš Vilniaus 
KGB. 

Protestuojame prieš netei
sėtumą! 

Padarykite viską, kad 
grubūs įstatymų pažeidinėji
mai nesikartotų. 

Pasirašė: Robertas Gri
gas, Mindaugas Judeikis, 
Gintas Sakavičius, Roma 
Tamašauskaitė, Alma 
Žibūdaitė. 

Kapčiamiestis (Lazdijų raj.). 
Spalio 15 d. mokyt. Šidlauskas 
išsikvietė IX kl. mok. Gintautą 
Valentą ir nusivedė į raštinę, 
kur jo laukė mokyklos direk
torius ir vienas nepažįstamas, 
kuris prisistatė kaip KGB leite
nantas Algis Gylys. Paklau
sęs mokinio pavardės, vardo, 
pasidomėjęs, kaip Gintas 
laikosi, čekistas užsiminė apie 
Lenkijos įvykius. „Žinok, kad 
dabar pasienio miškuose yra iš 
Lenkijos atėjusių banditų", — 
kalbėjo Gylys. „Tu gyveni miš
ke, tai, jeigu eidamas ar gry
baudamas pamatysi ką įtar
tino, pranešk mums. Gal 
girdėjai, kaip pionieriai padė
jo sulaikyti sienos pažeidėją ir 
buvo už tai apdovanoti, gavo 
laikrodi... Jeigu padėsi, mes ir 
tave apdovanosime..." (Įvykis 
su sienos „pažeidėju" iš tik
rųjų buvo pasienio gyventojų 
nuotaikoms stebėti, — paleido 
provokatorių ir paskui gaudė, 

žiūrėdami, kas „bėglį" priims, 
kas apie jį praneš...). \ ta i 
Gintas atsakė, kad po miškus 
nevaikščioja ir banditų ieškoti 
neturi laiko. Pažadėjęs dar 
kada nors pasikalbėti, čekis
tas mokinį išleido. Direktorius į 
pokalbį nesikišo. 

Spalio 20 d. po pamokų 
mokyt. Šidlauskas išsikvietė į 
mokytojų kambarį Xa kl. mok. 
Gintautą Sakavičių. Čia buvo 
Xa kl. auklėtoja Ignatavičie
nė. Šidlauskas paklausė moki
nį, ar jis buvęs spalio 8 d. 
mokykloje? Mokiniui teigia
mai atsakius, Š id lauskas 
sušnypštė: „Tą dieną mačiau 
tave pas kleboną, o paskui prie 
sienlaikraščio. Tu neužsiimk 
kuo nereikia ir kitų neagituok. 
Jei tau ką liepia, tu nedaryk ir 
kitiems pasakyk, kad neda
rytų. Viskas, kas čia kalbėta, 
tegul lieka tarp mūsų trijų". 
Mokinys to nepažadėjo. 

Spalio 21 d. į mokyklos rašti
nę buvo iškviesta Xa kl. mok. 
Laimutė Ramanauskaitė. Cia 
jos laukė čekistas A. Gylys. 
Saugumietis pirmiausia susi
rūpino, kodėl Laimutė ne 
komjaunuolė. Mokinukė atsa
kė, kad jos klasėje iš 14 moki
nių tik 6 komjaunuoliai. 
Toliau atvykėlis pradėjo tardy
ti mergaitę, kur ji stosianti, kai 
baigs mokyklą? „Gal į 
vienuolyną?" — klausė čekis
tas, dėdamasis geradariu ir 
n o r ė d a m a s „ a p s a u g o t i " 
jaunuolę nuo slidaus kelio. 
Kartu ragino ją nebendrauti s j 
klebonu kun. I. Plioraičiu. L. 
Ramanauskaitė nusistebėjo: 
„Esu katalii^ ir, savaime 
suprantama — kunigas man 
artimesnis, negu jus — saugu
mietis". Tada saugumietis 
pradėjo ataką iš kitos pusės: 
pradėjo bauginti, jog viską 
žinąs, vardino „LKB Kroni
kos" numerius, kuriuos, jo 
žiniomis, Laimutė yra skaičiu
si, tvirtino, kad ji buvusi rugsė
jo 26 jaunimo susirinkime 
Leipalingyje ir t.t. Pažadėjęs, 
kad dar ne kartą teks jiems 
susitikti ir paprašęs, kaip 
įprasta, kad apie susitikimą 
nieko nepasakotų, mokinę 
paleido namo. 

(Bus daugiau) 

Demonstracija 
prie Kremliaus 
Maskva. — Raudonojoje 

aikštėje prie Kremliaus rūmų 
maskviečius nustebino 7 užsie
niečiai, kurie praeiviams dali
no atsišaukimus ir protestavo 
prieš branduolinių ginklų 
gamybą. Lapeliuose sovietų 
vyriausybė raginama neeikvo
ti piliečių mokesčių ginklams, 
bet daugiau skirti buitinėm 
prekėm ir duonai. Milicija greit 
d e m o n s t r a n t u s s u ė m ė . 
Korespondentai praneša, kad 
M a s k v o j e demons t r ac i j ą 
suruošė radikalų partijos 
nariai iš Prancūzijos, Ispani
jos, Olandijos ir kitų Vakarų 
valstybių. Dar neaišku, ar 
sovietai tuos turistus tik išmes, 
ar jie bus teisiami už tvarkos 
ardymą, o, gal, už sovietinės 
sistemos „šmeižimą". 

— Gvatemalos valdžia 
skelbia, kad nuo teroristų 
rankų per savaitę žuvo 67. 

Pradės derybas 
dėl javų prekybos 
Paryžius . — Gegužės 21 d. 

Prancūzijoje prasidės JAV — 
Sovietų Sąjungos derybos dėl 
naujos javų pardavimo sutar
ties. Apie tai paskelbė du 
žemės ūkio valstijų senatoriai: 
Bob Dole, respublikonas iš 
Kansas, ir sen. Roger Jepsen, 
resp. iš Iowos. Jiedu ėmėsi 
Iniciatyvos, lankėsi kovo 19 
pas sovietų ambasador ių 
Washingtone Anatolijų Dobry-
niną. Derybas pradės iš JAV 
pusės žemės ūkio sekretoriaus 
pavaduotojas Seeley Lodwick, 
o iš sovietų pusės užsienio 
prekybos viceministeris Bons 
Gordejev. 

JAV vyriausybė negarsina 
savo javų pardavimo Sovietų 
Sąjungai, nes ji spaudžia savo 
sąjungininkus prekybą su 
sovietais mažinti, skelbti viso
kias sankcijas dėl laisvės 
varžymo Lenkijoje. Europoje 
toks spaudimas labai nepo
puliarus. 

Argentinos okupacinė kariuomenė į Falklando salas atvežė ne tik 
važinėjimą dešine kelio puse, bet ir savo mėgiamą „matę" — žolių 
arbatą, kurią nuotraukoje ruošia argentiniečiai kareiviai. 

Prezidentas apie 
atominius ginklus 
W a s h i n g t o n a s . — Trečiąją 

savo radijo kalbą, iš dešimties 
n u m a t y t ų š e š t a d i e n i n i ų 
pareiškimų, prezidentas Rea
ganas skyrė branduoliniam 
nusiginklavimui. Jis pasakė, 
kad jis supranta tuos, kurie 
bijo branduolinio karo ir 
protestuoja prieš jį. „Aš esu su 
jumis, atominio karo laimėti 
negalima ir jo niekad neturėtų 
b ū t i " . P rez iden tas tačiau 
pabrėžė, kad atominį karą kaip 
tik ir atitolina Amerikos galy
bė, jos ginkląvimasis. Kalbė
damas iš Camp David, prezi
dentas nurodė, kad sovietų 
niekas neprivers derėtis dėl 
nusiginklavimo, jei jie liks 
stipresni. Tik amerikiečių 
valios parodymas gali atvesti 
sovietus prie derybų stalo, 
pasakė prezidentas. J is pakar
tojo savo kovo 31 d. pareiški
mą spaudai, kad sovietai yra 
šiek tiek pralenkę Ameriką 
branduolinės ginkluotės sri
tyje. Karinė pusiausvyra atsi
dūrė grėsmėje. Pasaulinis 
konfliktas neįvyko per 37 
metus kaip tik dėl to, kad 
Amerika išlaikė jėgų pusiaus
vyrą, nesileido pralenkiama. 
Tačiau 70-tame dešimtmetyje 
Amerika pakenkė karinei 
pusiausvyrai, vienašališkai 
sumažindama savo karines 
jėgas, kada sovietai tuo pačiu 
laiku pradėjo nepap ra s t ą 
ginklavimąsi paprastuose ir 
atominiuose ginkluose. Nėra 
a b e j o n ė s , k a d A m e r i k a 
pasaulyje visada ėjo taikos 
nešėjo pareigas, kada Sovietų 
Sąjunga visą laiką buvo 
agresyvi, vis užiminėjo kaimy
nines šalis, vis didino karinę 
galybę, pasakė prezidentas. 

Sovietų prezidentas Brežne
vas, atsiliepdamas į Reagano 
siūlymą susitikti Jungtinėse 
Tautose šią vasarą, paskelbė, 
kad tokiam viršūnių susitiki
mui reikia pasiruošti. Brežne
vas siūlo susitikti neutralioje 
šalyje, kaip Suomijoje ar 
Šveicarijoje, spalio mėn. 

Judėjimas prieš branduoli
nius ginklus plečiasi ne tik 

Europoje, bet ir Amerikoje. 
Sunki ekonominė padėtis spau
džia politikus kovoti prieš 
lėšas gynybai. Vis dažniau, 
kalbant apie biudžeto subalan
savimą, apie deficito suma
žinimą, siūloma mažinti išlai
das ginklams. 

Sovietų atgrasymas nuo 
Europos puolimo įprastais 
g ink la i s buvo p a g r į s t a s 
d a u g i a u s i a A m e r i k o s 
branduolinių ginklų prana
šumu. Amerikos strategija 
buvo remiama prielaida, kad 
sovietų tankams pajudėjus 
prieš Vakarų Europą, Ameri
ka gali atsiliepti savo branduo
liniais ginklais, pirmiausia 
savo mažo kalibro, taktiniais 
atominiais užtaisais. Neseniai 
keturi buvę vyriausybės aukš
ti pareigūnai: buvęs gynybos 
ministeris Robert McNamara, 
McGeorge Bundy, George Ken-
nan ir Gerard Smith siūlė atsi
sakyti „pirmas naudosiu ato
mą" doktrinos. Sekretorius 
Alexander Haig atsiliepė į šį 
siūlymą nurodydamas, kad 
Europos fronte sovietų konven
cinės jėgos žymiai pralenkia 
Nato jėgas. Amerikai tektų 
atgaivinti karinę prievolę, 
trigubai padidinti savo karei
vių skaičių ir pastumti visą 
ekonomiją ant ginklavimosi 
kelio, siekiant susilyginti 
paprastų ginklų srityje su 
Varšuvos pakto valstybėmis. 

T R U M P A I 
IŠ V ISUR 

— Lenkijos arkivyskupas 
Glemp pasakė, kad vyriau
sybė turėtų iki šio mėnesio 
pabaigos paleisti iš stovyklų 
visas suimtas moteris. 

— Sovietų spauda paskelbė, 
kad nuteisti mirti du karo metu 
kolaborantai su naciais: S. Ika-
jev ir P. Darčijev. Jie su padirb
tais dokumentais slapstėsi 40 
metų. 

— Salvadoro kariuomenės 
vadovybė iki šiol nesikišo į 
rinkimų reikalus, tačiau po 
trijų savaičių nevaisingų dery
bų tarp partijų kariuomenės 
vadai p a r a g i n o dešiniųjų 
grupių atstovus neišskirti iš 
vyriausybės daugiausia balsų 
gavusius krikščionis demokra
tus. 

— Prezidentas Reaganas 
priėmė šešių islamo valstybių 
ambasador ius ir išreiškė 
apgailestavimą dėl musul
monų mečetės Rytinėj Jeru
zalėj išniekinimo. 

— Libane kovose tarp šijitų 
ir kairiųjų palestiniečių jau 
žuvo 79 ir apie 200 buvo sužeis
ti. Lengvai sužeistas JAV 
ambasados karinis atašė, o 
prancūzų diplomatas ir jo 
nėščia žmona rasti nušauti 
savo bute Beirute. 

— — Jaunas sovietų žydas 
Michail Civin, reikalaudamas 
vizos išvažiuoti, buvo Mask
voje prisirakinęs su grandine 
prie metalinės tvoros. Pernai 
už panašią demonstraciją 
Civin buvo nubaustas 10 parų 
kalėjimo. 

— Egipte, netoli Kairo, Nilo 
upėje apsivertė keleivinis 
motorlaivis, žuvo 60 žmonių. 
Laivo savininkas suimtas, nes 
jis vežė triskart daugiau kelei
vių, negu laivas gali saugiai 
paimti. 

Sukilimas Irano 
kariuomenėje 

T e h e r a n a s . — Irano dvasi
nis vadas ajatola Khomeini 
sekmadienį pasakė kalbą apie 
kariuomenės vienybę ir draus
mę, pabrėždamas, kad kariuo
menės vadai turi išvalyti nepa
geidaujamus elementus iš savo 
eilių, kad nebūtų maištų ir 
sukilimų. Paryžiuje liaudies 
kovotojų grupės vadas Rajavi 
atidengė, kad kovo 27 Tebe-
rano apylinkėje, Lavizano 
karinėje įguloje, buvo kilęs 
kairiųjų kareivių sukilimas 

Paskutinė Izraelio 
savaitė Sinajuje 

J e r u z a l ė . — Balandžio 25 d. 
vidurnaktį Izraelio kariuo
menė ir civiliai turi pasitrauk
ti iš paskutines Sinajaus 
dalies. Taip buvo sutarta 
Camp David taikos sutartyje. 
Apie 2,000 izraelitų dar sto
vyklauja Sinajuje, užėmę ten 
paliktus nuolatinių gyventojų 
namus. Ultradešiniųjų grupių 
nariai grasina nusižudyti, jei 
Begino vyriausybė juos ban
dys jėga išvaryti. Du vyriau
sieji rabinai paskelbė balan
džio 18 d., kad nusižudymas 
nesiderina su žydų tikėjimu. 

Vakar Izraelyje lankėsi 
Egipto užsienio reikalų minis
teris. Dar vyksta ginčai dėl kai 
kurių naujosios sienos punktų. 
Izraelis pageidauja pasilaiky
ti prie Akabos įlankos esantį 
kurortinį Wadi Taba miestelį. 
Derybose tarpininkauja JAV 
diplomatas Stoessel. 

Komentatoriai mano, kad 
paskutinės kliūtys ir Izraelio 
priekaištai bei pretenzijos 
siekia parodyti pasauliui, kaip 
sunku Izraeliui atsižadėti 
Sinajaus, kaip jis aukojasi 
taikos labui. 

prieš revoliucijos pastatytus 
vadus. Kareiviai nušovė 27 
karininkus, jų tarpe 5 pulki
ninkus. 

Reuterio žiniomis, Iranas 
pradėjo naują ofenzyvą prieš 
vakariniame Irane gyvenan
čius kurdus Kariuomenė 
naudoja stiprias artilerijos 
j ėgas ir malūnsparn ius . 
Praėjusį ketvirtadieni nušauti 
75 kurdai sukilėliai. 

Pažanga Falklando 
salų derybose 

Buenos Aires . — Valstybės 
sekretorius Haigas savaitgalį 
praleido Argentinos sostinėje 
ir vakar turėjo išskristi, tačiau 
nebuvo aišku, ar jis vėl skubės 
į Londoną, ar grįš į Washing-
toną. Vakar Buenos Aires 
buvo kalbama, kad Argen
tinos vyriausybė, ilgai svars
čiusi įvairius pasiūlymus, 
įteikė Haigui penkių punktų 
planą, kuriame pirmą kartą 
nusileidžia Malvinų salų 
suverenumo klausime. Argenti
na sutikusi pavesti suverenu
mą nustatyti Jungtinių Tautų 
organizacijai, o, iki tai bus 
padaryta, sutinka, kad salas 
valdytų jungtinė britų ir argen
tiniečių administracija. 

Argentinos karinė chunta 
buvo sušaukusi svarbiausių 
kariuomenės vadų konferen
ciją, kuri svarstė salų klausi
mą. Matyt, chuntos nariai 
nenori vieni imtis atsako
mybės. Argentinos prezi
dentas gen. Galtieri sekma
dienį pasakė, kad Malvinų 
salos yra Argentinos teritorija 
ir jo vyriausybė tos teritorijos 
neišsižadės. 

Britų gynybos ministerija 
Londone paskelbė, kad Argen
tinos karo laivynas išplaukė į 
atvirą jūrą, tačiau laikosi neto
li Argentinos krantų. 

Argentinos karo aviacijos 
saugumo karininkai buvo suė
mę du kanadiečius ir vieną 
amerikietį, kurie prie Como-
doro Rivadavia miesto filma
vo lėktuvus, kylančius iš kari
nio aerodromo. Jie ruošė 
Kanados CBS stočiai televizi
jos programą. Suimtas ir su 
filmuotojai8 dirbęs vertėjas 
argentinietis. Vėliau visi buvo 
paleisti. 

Šveicarijos ambasada, kuri 
perėmė Britanijos interesų 
atstovavimą Argentinoje, 
paskelbė, kad 13 anglų civibų 
ir 22 marinai, kurie buvo 
paimti nelaisvėn balandžio 4 
d. Pietų Georgijos saloje, bus 
nugabenti į Urugvajų, iš kur 
galės grįžti namo. 

Komentatoriai kalba, kad 
Jungtinės Tautos, kur Saugu
mo Taryba balandžio 3 d. 
priėmė Argentinos invaziją 
smerkiančią rezoliuciją, elgia
si l aba i a t s a rg i a i šiame 
konflikte. Norima duoti laiko 
sekretoriui Haigui užbaigti 
taikos ieškojimo misiją. Kita 
priežastis ta, kad Jungtinių 
Tautų sekretorius Javier Perez 
de Cuellar bijo būti įtariamas, 
kad jis, kaip Peru diplomatas, 
palaiko šiame ginče Argenti
nos pusę. Komisijai, kuri JT 
sekretoriate stebi konfliktą, 
vadovauti paskirtas pakis
tanietis Ahmed. 

Argentina vengia kreiptis į 
JT, tačiau jos interesus čia 
g i na P a n a m a . P a m a ž u 
pasaulio neprisijungusių šalių 
simpatijos krypsta Argen
tinos pusėn. Mažesnės valsty
bės prisimena Britanijos kolo-
nialinę praeitį, jos karo laivų 
viešpatavimą pasaulio vande
nynuose. Jei britai panaudotų 
karinę jėgą. jie taptų agreso
riais prieš Argentiną, pasaulio 
simpatijos Argentinai dar 

— Texas milijonierius Joe 
Allbritton siūlosi nupirkti New 
Yorko laikrašti „Daily New8". 
tačiau su sąlyga, kad jam būtų 
leista sumažinti tarnautojų ir 
darbininkų skaičių net 40 
nuoš. Prieš tai kovoja spaudos 
darbininkų profesinės sąjun
gos. 

sustiprėtų. Argentina būtų 
laikoma jauna, neturtinga 
valstybe, kuri ginasi nuo dide
lės, stiprios, kolonijas bandan
čios iš laikyti imper i jos . 
Argentina gali remtis ir JAV 
prezidento James Monroe 
paskelbta doktrina, kuri 1823 
metais buvo nukreipta prieš 
europiečius: Ispaniją, Brita
niją ir Prancūziją. Monroe tvir
tino, kad jokiai užsienio galy
bei nebus leista kišus t Vakarų 
h e m i s f e r o s r e i k a l u s . 
Neprisijungusių šalių suvažia
vimas Havanoje 1979 m. pripa
žino Argentinos suverenitetą 
Falklandų (Malvinų) salose. 

Britanijos premjerė That-
cher, sekretoriui Haigui deran
tis Argentinoje, nutraukė savo 
savaitgalio atostogas, grįžo į 
Londoną. Tuo tarpu britų karo 
laivynas jau praplaukė Dan
gun Žengimo salą, kuri yra 
maždaug pusiaukelyje į Falk
lando salas. 

Tariasi vokiečių 
socialdemokratai 
Muenchenas . — Vakarų 

Vokietijos valdančioji social
demokratų partija pradėjo 
savo metinį suvažiavimą, 
kuris truks penkias dienas. 
Debatuose laukiama karštų 
ginčų dėl nedarbo augimo ir 
dėl kanclerio Schmidto užsie
nio politikos, kuri tvirtai remia 
Vokietijos dalyvavimą Nato 
grupėje. Daug ginčų laukiama 
dėl naujų branduolinių raketų, 
kurias vyriausybė pažadėjo 
dislokuoti Vokietijos žemėje. 

Socialdemokratų partijoje, 
ypač jaunimo tarpe, vyrauja 
nuotaikos prieš branduolinį 
ginklavimąsi . Kai buvo 
paskelbta, kad birželio mėn. 
Vokietijoje lankysis prezi
dentas Reaganas, daug social
demokratų skyrių įsijungė į 
kairiųjų jėgų planuojamas 
p r i e š R e a g a n ą p i k t a s 
demonstraci jas . Viešosios 
opinijos tyrimai parodė, kad 45 
nuoš. jaunų vokiečių, iki 32 
metų amžiaus, pasisako už V. 
Vokietijos neutralumą, nors 
vyresnio amžiaus vokiečiai net 
73 nuoš. pasisako už dabar
tinę politiką ir artimus ryšius 
su JAV. 

Vokiečių socialdemokratų 
tarpe vyrauja nuomonė, kad 
dabartinė Amerikos vyriau
sybė ne tik norėtų matyti 
Bonos valdžioje dešinesnę 
krikščionių demokratų partiją, 
bet ir veikia, kad social
demokratai iš vyriausybės 
būtų pašalinti. 

Amerikos draugai nurodo, 
kad kancleris Schmidtas, kuris 
kartu yra ir tarptautinio 
socialistų internacionalo pir
mininkas, ne kartą išėjo 
prieš Amerikos interesus. Jo 
pareiškimai Si lvadoro ar 
Nikaragvos problemų atveju 
rodo, kad j is pr ieš ingas 
Washingtono politinei linijai. 

K A L E N D O R I U S 
Balandžio 20 d.: Marceni-

nas, Teonė, Goštautas, Lazdo-
nė. 

Balandžio 21 d.: Anzelmas, 
Oportuna, Milgedas, Argela. 

Saulė teka 5:05, leidžiasi 
6:35. 

O R A S 
Debesuota, vėjuota, gali lyti, 

temperatūra dieną 45 1., naktį 
35 1. 
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JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

PROTO SUMENKIMO 
REIKALAI 

Proto sumenkimas (demen
tia/ yra didelė pensininkų liga. 
Susektinos įvairios tos negero
vės priežastys, nes tik kai ku
riais tos ligos atvejais galima 
pagalba. 

Medic in i ška t i e sa 
Kai kurie smegenų susir

gimai sukelia protavimo paki
timus. Toks asmuo nepajėgia 
savarankiškai tva rky t i s . 
Pensininkai jau ir taip yra lin
kę įvairiam liguistumui. Prisi
dėjus žmogų luošinančiai sme
genų negerovei, esti stipriai 
paveikiamas ne tik pats li
gonis, bet i r jo šeima. Minėtai 
negaluojąs tampa priklausan
čiu nuo kitų dėl savo pagrin
dinių reikalavimų. Jis tampa 
nepajėgiu atlikti įvairias pa
reigas kaip visuomenės narys. 
Šalia tokio nepajėgumo, daž
nai pakinta jo elgesys. Toks 
ima mažiau judėti, darosi la
bai suglebęs - pasyvus, nusto
ja iniciatyvos ir paskatų. Kar
t a i s minė ta i smegenimis 
sunegalavę pradeda visai prie
šingai elgtis: jie tampa užsi-
puolančiais, agresyviais, bai
mingais, labai neramiais, 
panikos apimtais. 

O r g a n i n i ų i r 
psichologinių smegenų 

negerovių sk i r t uma i 
Neretai pas i ta iko, kad 

gydytojas apsirinka diagno
zuodamas paciento proto pasil-
pimą (dementia); jis pirminius 
smegenų pairimo reiškinius 
priskiria psichologiniam sutri
kimui. Net kas dešimtam pro
tu pasilpusiam ligoniui (10%) 
pradžioje nustatoma klai
dinga diagnozė. Pradžioje to
kie ligoniai laikomi nusiminu
siais (reactive depression). 
Tikrumoje tos dvi ligos reiš
kiasi joms būdingais savitu
mais. 

Proto pasilpimas (dementia) 
prasideda, palyginti, pamažu 
ir ji lėtokai progresuoja. Lai
kui bėgant, vis labiau menks
ta protavimas. Psichinių nege
rovių nesti. Bet koks gydymas 
beveik nieko nepagerina. Tai 
toks liūdnas protu pasupusio
jo (dementiko) likimas. 

Kiek kitaip klojasi psicholo
ginei negerovei žmogų kamuo
jant. Tokia negerovė (priešin
gai demencijai) prasideda 
staiga i r vystosi greit. Kiek 
pasilpęs protavimas laikosi 
vienodoje plotmėje. Dažnai su
trinka nuo žmogaus valios ne
priklausomi kūne vyksmai: ju
timas dažno širdies plakimo 
(palpitation), kvapo trūku
mas, paširdyje nepatogumas, 
silpnumas, o taip pat ir pra
kaitavimas, šilimos išmu
šimas, galvos skausmas , 
pasilpnintas bei pagilintas al
savimas (hyperventilation). 

Tokį pacientą būtinai var
gina psichiniai negerumai. To

kia negerovė, pr ieš ingai 
dementikui, pagerėja gydant. 

P r o t o pas i lp imo 
r e i š k i n i a i 

Du ryškiausi nusiskundimai 
verčia protu pasilpusį žmogų 
kreiptis pas gydytoją: 1. 
Atminties pranykimas, 2. 
nepajėgumas atlikti įprasto 
darbo. Demencijos pradžioje 
gydytojas neranda sutrikimų 
judesiuose, refleksuose, iš gal
vos išeinančiuose nervuose ir 
jutime. 

Ligonio šeimos nariai pra
neša gydytojui, kad jie paste
bėjo, jog minėti reiškiniai pasi
reiškia ligoniui esant įtampoje. 

Gydytojo kabinete ištiriami 
ligonio protavimo pakitimai. 
Esant įtarimui, gydytojas gali 
atlikti tolimesnius formalius 
neuro-psichologinius tyrimus. 
Jei gydytojas nuo seniau pa
žįsta ligonį, jis gali pastebėti li
gonio kalboje lengvus nukry
pimus nuo normos: neteisingą 
žodžių vartojimą, sintaksės 
klaidas, klaidingas žodžio da
lis ir panašiai. Gali būti paste
bėtas paciento reagavimo į ap
linkybes pakitimas. 

Minėti nesklandumai nu
rodo į smegenyse prasidėju
sius trūkumus. Bet gydytojas, 
būdamas ligonio ilgalaikis 
draugas, nenori pripažinti ligo
nio smegenyse netvarkos. Jis 
pastebėtus paciento protavi
me t rūkumus laiko įtam
pos padariniu ar paprastu 
nusiminimu - depresija. 

Pac ien to p r o t a v i m o 
ty r ima i 

Paciento išsilavinimas įta
koja kai kurį jo protavimo pa
jėgumą. Į tai atsižvelgiama ti
riant ligonio protavimą. Štai 
dalis tyrimų, kuriuos gyd> 
tojas atlieka paciento neuro-
psichologinės veiklos suse
kimui. 

Kai sutrinka Žmogaus kal
ba, gydytojas žino, kad ryš
kiausiai sunegalavę esti sme
genų pusrutuliai. 

Atminties sutrikimui susek
ti pacientas tiriamas dėl da
bartinio užsimiršimo. J is pra
šomas suskaičiuoti 6 ar 7 
pirštus pirmyn, arba 4 pirštus 
atgal skaičiuojant. Dėl neseno 
įvykio, atsiminimas tiriamas 
prašant pacientą po penkių mi
nučių atsiminti tris paprastus 
daiktus, sakysim: kepurę, dvi
ratį ir upelį. Per tas penkias 
minutes paciento dėmesys nu
kreipiamas nuo pakartotino tų 
trijų daiktų skaičiavimo. Šiais 
dviem atvejais pacientui ro
dant nepajėgumą, gydytojas 
žino, kad paciento giliosios 
smegenų dalys esti sutriku
sios. Dėl senesnių įvykių pa
ciento atmintį tiriant, pacien
tas prašomas pasakyti šio 
krašto prezidentų pavardes. 
Šiuo atveju pacientui klys-

A l f o n s a s K r u m p l i a u s k a s i r ž m o n a M a r g o t a " 'Sodybos" pa-
ž m o n y j e . Nuot r . M. N a g i o 

tant , gydytojas žino, kad smil-
kininė jo smegenų dalis šlu
buoja. 

A t m i n t i e s sus i lpnė j imo 
pr iežasč ių s u s e k i m a s 

Gydytojas, surašęs medici
nišką istoriją ir mediciniškai 
apžiūrėjęs pacientą, gali su
sekti ligonio proto pasilpimo 
priežastį. Dažniausiai žmo
gaus protas pasilpsta dėl šių 
priežasčių: 

1. Dėl gydymosi — vaistai, 
nuodai. 2. Dėl uždegimo: sme
genų uždegimas, votis sme
genyse, chroniškas smegenų 
uždegimas. 3. Medžiagų apy
kaitos ligos: netvarkingas gū
žio liaukos (thyroid) veikimas, 
tos liaukos priedinių liaukelių Rochester, iV . Y. 

Nė vienas neturėtų taip elgtis. 
Pirmiausiai privalome tvarky
tis savo viduje. Tik tada pajėg
sime vykdyti medicinos nu
rodymus. Taip elgdamiesi 
apsaugosime save nuo įvai
riausių negalių, įskaitant ir 
smegenų pasilpimą. 

Tokiam pasilpimui, kaip 
aukščiau minėta, yra daugelis 
priežasčių. Vienos jų nepri
klausančios nuo mūsų valios. 
Jų sukontroliuoti negalime. 
Bet yra negerovių sukeliančių 
dementiją, kurių žmogus gali 

išvengti, su kuriomis jis gali 
tvarkytis. 

Pirmiausiai privalome tin
kamai maitintis, kad galėtu
me kuo sveikesnes smegenis il
gesn iam l a iku i i š la ikyt i . 
Baisus yra dažno dabartinio 
jauno žmogaus savęs nuo
dijimas menku maistu: jis ge
ria pepsus ir valgo sūrius bul
vių dripsnius. O dažnai siekia 
ir svaigalų bei narkotikų. Di
desnio savęs žudymo žmonija 
dar niekada nepergyveno. Ark
lys negeria suteršto vandens. 
Katė neėda menko maisto. O 
žmogus šioje srityje elgiasi 
menkiau už keturkojus. Blo
giausia, kad ta ip elgdamasis 
jis tariasi gerai darąs, mo
derniškai gyvenąs. 

Mums nepakeliui su tokiais. 
Nuo šiandien verskime save 
sąmoningai paklusti teisin
giems gyvenimo dėsniams vi
same kame, įskai tant ir sveiką 
mitybą. Tada sklerozė bus re
tas svečias mūsų smegenyse. 
Žinoma, tada smegenys pa
jėgs ilgiau ir tvarkingiau 
mums tarnauti . Tokio kompiu
terio savininkais juk visi 
trokštame būti. Daugiau apie 
tai kitą kartą. 

P a s i s k a i t y t i . Geriatrics, 
April 1982. 
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NAUDINGA PATARIME 
ĮGYVENDINK — 

SVEIKESNIS BOSI 

Šeimos tikslas yra padau
ginti Dangaus gyventojų skai-
fių- Šv. Pranciškus 

Salezietis 

M O Š Ų K O L O N I J O S E t 

O n a Galvi<*ienė ir M a r i j o n a E r n s t i e n ė " S o d y b o s p a ž m o -
n y j e k l a u s o s i p r a n e š i m ų sve ika tos r e i k a l a i s . 

N u o t r . M. N a g i o 

ydinga veikla, inkstų, kepenų 
ligos bei vitaminų trūkumas. 
Smegenų užgavimas. Paša
linė medžiaga smegenyse: aug
lys, votis, kraujo išsiliejimas 
po smegenų apvalkalu. 5. 
Kraujagyslių sutrikimas: už
degimas, padidintas jautru
mas, arteriosklerozė. 6. Įvai
rios degeneratyvinės ligos. 7. 
Įvairios kitos priežastys: sme
genų skilvelių išsiplėtimas, 
kraujo užkrėtimas, vandens 
kūne nustojimas, deguonio trū
kumas, per riebus kraujas, per 
gausus kraujas... 

At l ik t in i t y r i m a i 
Susekimui ar atmetimui įvai

rių minėtų negerovių, suke
liančių įvairios kilmės sme
genų pasilpimą, atliekami šie 
tyrimai: kraujo kūnelių apskai
čiavimas (hemograma) šla
pimo ištyrimas, inkstų ir kepė 
nų veiklos tyrimai, elektrolitai, 
kraujuje kalcio, fosforo suse
kimas, kraujo dujrs, choles
terolis, vitamino B-12 gausos 
susekimas; o taip pat krūtinės 
X-Ray nuotrauka, smegenų 
tomogramas, elektroencefalo
grama, lumbalinė punkcija. 
kaulų tyrimas dėl vėžio, sme
genų biopsija smulkių žarnų 
sienelių ir prieškūnių kiekis. 

I švada . Matom, kad proto 
pasilpimas sukeliamas dauge
lio priežasčių ir kad tokiai ne
gerovei susekti reikia atlikti 
daugelį sudėtingų tyrimų. 
Žmogus dažnai sveikatą laiko 
natūraliu dalyku ir visai nesi
rūpina apie sveiką elgesį išlai
kantį jo sveikatą kuo ilgesnį 
laiką. Dažnas tik tada pra
deda sveikai elgtis, kai jau li
ga esti nepagydomai kūną ap
gadinusi. 

Toliau taip elgtis niekam ne
reikėtų. Privalome sąmonin
gai save versti eiti sveiku keliu 
visose mūsų gyvenimo srityse. 
Kito kelio sveikaton nebuvo, 
nėra ir negali būti. 

Teisingai Aleksandras Sol-
ženicinas pataria žmonijai gel
bėtis nuo tikros pražūties per 
vystymąsi iŠ vidaus — per sa
vos dvasios stiprinimą ir savo 
gyvenžiūros vertybių sukil-
ninimą. Toks stiprinimasis yra 
būtinas ir sveikatos srityje. Šis 
skyrius nuolat kartoja tiesą, 
kad reikia žmogui savo AŠ — 
savo asmenybę — savus nusi
teikimus sužmoginti, išsiugdy
ti — tik tada bus galima svei
katos pažanga. 

Asmenybe nepas i ruošęs 
žmogus neklauso nė geriausių 
patarimų. Jis save įvairiopai 
s i rgdina . Tik nebesugrą
žinamai praradęs sveikatą mė
gina ją atgauti. Toks mėgini
m a s d a ž n i a u s i a i e s t i 
bergždžias — bevaisis darbas. 

gai vadovauja Dainavos vieti
ninkas s. Stasys Ilgūnas nuo 

REKOLEKCIJOS atvykimo į šį kraštą. Į pietus 
Kun. dr. Pranas Gaida pra- buvo pakviestas skautų veikė-

vedė rekolekcijas Šv. Jurgio lie- jas iš Bostono v. s. Česlovas Ki-
tuvių parapijos bažnyčioje ko- liulis, kuris įteikė dovaną Be-

DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS 
Telef. — 337-1285 

AKIŲ LIGOS - C H I R U R G D A 
Ofisas: 

1 6 6 E a s t S u p e r i o r , S u i t e 402 
Valandos p a g a l sus i tar imą 

vo 26 — 28 dienomis. Tai retas 
pamokslininkas, akcentavęs 
gerus darbus ir pasiaukojimą, 
dirbant visuomeninį darbą tė
vynės labui. Be rekolekcijų, 
kun. Pr. Gaida skaitė dvi pas
kaitas. Vieną visuomenei: "Dėl 
ko jaunimas praranda tikėji
mą, o senimas jį atranda". Ant
rą ateitininkams apie mūsų 
spaudos ateitį, kuri nėra taip 
pesimistinė, kaip kam atrodo. 
Mūsų spauda gana ilgai išsi
laikys ir palaikys lietuvybę 
gyvą, prisidės prie Lietuvos 
laisvės atgavimo. Laikui bė
gant, jos tiražas sumažės. Kai 
kuriems laikraščiams teks su
sijungti ir įvesti anglišką teks
tą senųjų išeivių pavyzdžiu, nes 
daugelis lietuvių jaunuolių ne
galės lietuviškai skaityti. 

Rochesterio lietuviai mielai 
skaito "Tėviškės Žiburius", 
kaip stipriausią savaitraštį iš
eivijoje. Vyr. redaktoriaus kun. 
Gaidos vedamuosius ne kartą 
pacituoja per Rochesterio lietu
vių radijo pusvalandį mūsų 
pranešėjai. 

Rochesterio lietuviai yra dė
kingi kun. Justinui Vaškiui už 
pakvietimą pamokslininko, ku
rio gilios rriintys, pailiustruo
tos daugybe pavyzdžių iš isto
rijos, religijos ir mūsų tautinio 
gyvenimo, parengė mus Kris
taus Prisikėlimo Šventei ir mū
sų dvasiniam atgimimui. 

Rochesterio lietuviai dar kar
tą pasižymėjo savo dosnumu, 
paaukoję Balfui 1700 dolerių ir 
Lietuvos laisvinimo veiks
niams: Altai, Vlikui ir L. Bend
ruomenei — 2460 dol. Prieš šias 
dvi rinkliavas šių metų pra
džioje buvo pravestas vajus 
vyskupijai paremti ir buvo su
rinkta apie 6100 dol. 

— Inž. Vaidevutis Draugelis 
atsiuntė 100 dol. čekį iš Japoni
jos, Tokio miesto, Balfui auką. 
Tai gražus pavyzdys jauno ir 
gabaus lietuvio, kuris šiuo me
tu dirba kaip amerikiečių fir
mos Xerox atstovas Japonijo
je. 

— Rašytoją Jurgį Jankų, 75 
m. gimimo proga, laimėjusį L. 
Bendruomenės 3000 dol. litera
tūros premiją, entuziastingai 
sveikino Rochesterio lietuvių 
visuomenė per radiją ir asme
niškai. Organizacijų vardu lau
reatą sveikino vietos organiza
cijų vadovai su klebonu kun. J . 
Vaškiu ir įteikė jam meninin
kės Rūtos Gečienės paruoštą 
gražų atminimo įrašą. 

— Skautų veiklai paremti 
skautai paruošė pietus kovo 21 
d. Juose gausiai dalyvavo vi
suomenė. Skautams energin-

resnevičiams už finansinę 
paramą skautams. 

— B-nės metinis susirinki
mas vyko balandžio 4 d. Naują 
valdybą sudarė Bronius Kro-
kys, pirmininkas, advokatas 
Tadas Klimas, vicepirminin
kas, ir Eugenijus Vidmantas, 
iždininkas. Teks vieną arba du 
narius kooptuoti. Valdybos su
dėtis buvo vienbalsiai susirin
kimo patvirt inta. Br. Krokys 
jau daug metų energingai va
dovauja vietos bendruomenei. 

— Sol. Leonas Baltrus išlei
do savo plokštelę — liaudies 
dainų ir operų arijų. Jos sutiki
mas rengiamas atvelykio šeš
tadienį, 7 vai. vak. parapijos sa
lėje, kur solistas padainuos. Jį 
pristatys visuomenei solistė 
prof. Vlada Sabalienė. 

— Al tos ir Balfo susirinki
mas vyks balandžio 25 d. že
mutinėje parapijos salėje po 11 
vai Mišių. Bus pateikta Altos ir 
Balfo piniginė bei veiklos apys
kaita ir renkama nauja valdy
ba. Visos lietuvių patriotinės 
organizacijos prašomos pa
skirti po du atstovus, kurie ga
lės būti renkami į naują valdy
bą. 

— Gegužės 1 d. iš Clevelando 
atvyks į Rochesterį Vyrų okte
tas, vadovaujamas R. Babic
ko. Kviečia L B-nė. 

Juozas Jurkus 

Worcester, Mass. 
A U D I E N C I J A 

PAS POPIE2HJ 

Buvęs LSS vyriausias 
skautininkas, dabartinis 
Lietuvių Skautų sąjungos 
tarybos vicepirmininkas, 
fil.v.s. Petras Molis su dukrele 
Danute kovo 10 d. turėjo 
audienciją pas Šventąjį Tėvą 
Joną Paulių II, kuris juos 
labai maloniai priėmė ir ilgai 
kalbėjosi. Popiežiui buvo 
įteikta knyga „Lietuvių skau-
tija", parašyta v.s. Petro Jur-
gėlos. Pabaigoje suteikė 
palaiminimą visiems lietu
viams. Danutė Molytė studi
juoja kalbas Vokietijoje, Frei-
burgo universitete. 

Po audiencijos pas Šventąjį 
Tėvą nuvažiavo į Vatikano 
radijo stotį, iš kur abu du kar
tus kalbėjo per radijo į Lietu
vą apie turėtą audienciją ir 
patirtus įspūdžius pas Šventą
jį Tėvą. Antrą kartą kalbė
dami jaunimui, skatino juos 
išlaikyti tikėjimo ir tėvynės 
meiię. 

J.M. 

DR. K. 6 . BALUKAS 
Akušer i j a ir m o t e r ų ligos 
G i n e k o l o g i n ė Chi rurg i ja 

6 4 4 9 So. P u l a s k i Road (Crawford 
Medica l Bui ld ing) . Te l . LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima iigonius pagal susitarimą 

T e l . ofiso H E 4-5849 , rez . 388-2233 
DR. PETER T. BRAZIS 

G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS 
2434 VVest 71st Street 

Vai. : pirm., a n t r . ketv . ir penkt . 
11:30 vai. r y t o iki 3 vai. popiet. 

D r . Ant . R u d o k o kabinetą pe rėmė 
DR. EDMUND L CIARA 

O P T O M E T R I S T A S 
2709 West 51st Street 

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

Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-0067 
DR. L DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JONAS MAŽEIKA 
DANTŲ G Y D Y T O J A S 

46O0 W. 103 S t . O a k Lawn 
Tel. 423-8380 

Valandos pagal susitarimą. 

Ofs. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MA2EIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6—8; antr. 12—6; penkt. 10—12, 1—6. 

Tel . of iso ir bu to : OLympic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

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

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. 
išskyrus treč. šešt. 12 iki 4 vai. popiet 

• • 

r"-

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ • * 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 VV. 81 st Street 

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

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: pirm, antr. ketv. ir penkt 

3 iki 7 v. p.p. Tik susitarus 

DR. A. B. 6LEVECKAS 
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS 

Ofiso tel. — 233-8553 
Service: 885-4506 — Page «06058 

SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 
3907 VVest 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

Of i so te l . — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVICIUS 

J O K § A 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. 742-0255 Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGIJA 
1185 Dundee Ave. 
Elgin, III. 60120 

Valandos pagal susitarimą 

Tel . 372-5222, 236-6575 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ' LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO. WABASH AVE. 
Valandos pagal susi tar imą 

O f s . P O 7-6000, Rez . GA 3-7278 

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

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

{staigos ir buto tel. 652-1381 
DR. FER0. VYT. KAUNAS 

Gydytojas ir Chirurgas 
DIPLOMATE, AMERICAN BOARD 

OF FAMILY PRACTICE 
1407 So. 49th Court, Cicero, 111. 

Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč ir šešt 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akintus ir 

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

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, P0SLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

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

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

Lietuvis gydytojas 
3925 VVest 59th Street 

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

Treč ir šešt uždaryta 

Ofiso tel. 434-2123. namų 448-6195 
DR. V. TUMAS0NIS 

CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street 

Vai.: pirm., antr., ketv ir penkt. 2-5 
ir 6-7 — iš anksto susitarus. 

DR. IRENA KYRAS 
D A N T Ų GYDYTOJA 

2 6 5 9 W. 59 St., Chicago 
Te l . 476-2112 

Valandos pagal susiUrimą — Pirm 
antr., treč , ketv ir šeštad. 

Ofs. tel. 586-3166; namu 381-3772 
DR. PETRAS 2U0BA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 VVest 63rd Street 

Vai.: pirm , antr. ketv. ir penkt 
2-7; šeštadieniais pagal susitarimą 

DR. K. M. ŽYMANTAS 
DR. S. T. CHIRBAN 

DANTŲ GYDYTOJAI 
2654 VVest 63rd Street 

Vai pagal susitarimą: antr , treč, 
ketv. 10 v. ryto iki 6 v vakaro 

Tel. - 778-3400 



Jei jie prisikeltų — 

KOMUNISTINĖ 
MEILĖ ŽMOGUI 

MŪSŲ PARAPIJOS TURI 
ATSINAUJINTI DVASIOJE 

Nuostabių dalykų pasitaiko 
gyvenime. O dar nuostabes
nių — literatūroje. Bene vie
nas iš nuostabiausių — P. 
Aksamito knygos, išleistos 
okupuotoje Lietuvoje, "švent
raščio dorovė ir dabartis" tei
gimas, jog komunistinėje vi
suomenėje "Žmogus žmogui — 
bičiulis, draugas, brolis". 

Užverti knygą ir susimąs
tai. I r mąstai ilgai. Ir vis apie 
tą nuostabią komunistinę mei
lę žmogui. O paskui sustoji ir 
dairaisi konkrečių tos meilės 
žmogui — bičiuliui, draugui ir 
broliui pavyzdžių. Ir jų randi, 
kur tik nori, kiek tik nori ir ka
da tik nori. 

Štai 1940 metų pavasaris. 
Žydi sodai, žaliuoja laukai ir 
pievos, banguoja javai, o tais 
laukais ir visais mūsų krašto 
keliais traukia komunistinės 
Sovietų Sąjungos okupacinė 
kariuomenė: tankai, gurguo
lės, pėstininkai. Ir ji užlieja tri
jų Pabaltijo valstybių — Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos — 
žemę. 

Tai pirmoji komunistinė 
meilės žmogui banga. Ir kokiu 
grožiu ir kokiu dvasiniu kilnu
mu ji atsiskleidė! Kaip gražiai 
— tiesiog broliškai genialusis 
mokytojas Stalinas susitarė su 
tokiu pat genialiu ir tokia pat 
meile mylinčiu žmogų Hitle
riu pasidalyti Lietuvą, Lat
viją ir Estiją. 

Ypač pažymėtinas čia su 
nieku nepalyginamas komu
nistinės Sovietų Sąjungos val
dovo Stalino kilnumas ir jo 
meilė Lietuvai ir jos žmogui — 
vien tik už Suvalkiją nepa
sigailėjo kelių milijonų aukso 
markių Hitleriui. O ir pačios 
derybos su Hitleriu prideng
tos kilnumu: nesigirta, nesi-
reklamuota — tartasi ir daly
tasi vis slaptai ir labai slaptai. 
Kam garsintis? Svarbu pati 
meilė. 

Po vienerių metų ta ko
munistinė meilė žmogui atsis
kleidė dar kilniau. Birželio 
vidurio naktį daug dešimčių 
tūkstančių vyrų, moterų, vai
kų ir kūdikių ginkluotų en
kavedistų išplėšiami iš namų, 
vežami į geležinkelio stotis ir 
sugrūdami į gyvulinius vago
nus. Tai kas, kad karšta birže
lio diena? Tai kas, kad vago
nuose trūksta oro? Tai kas, 
kad kūdikiai verkia, o moti
nos raudodamos šaukia ir ne
prisišaukia: vandenio! Tai 
kas, kad ligoniai alpsta ir 
miršta?... Svarbu tik komunis
tinė meilė žmogui. Žmogui — 
draugui, bičiuliui ir broliui. 

Ši didžioji komunistinė mei
lė žmogui nepaliko jo, žmo
gaus, Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos geležinkelių stotyse. J i 
nulydėjo šiuos raudančius 
traukinius ligi vergų stovyklų 
Sibiro plotuose. Nepaliko ji iš
plėštųjų iš gimtosios žemės ir 
tenai, tuose didžiojo Gulago 
salynuoe. 

Štai tik vienos — Tro-
fimovsko salos — gyvenimo 
vaizdas, pateiktas tų, kurie te
na i buvo išvežti ir patyrė ko
munistinės meilės žmogui 
spinduliavimą: "Tenai ištinę 
nuo bado ir išsekimo, ligų kan
kinami, skorbuto (cingos) 
įveikti mirė vaikai ir suaugę. 
Tenai išmirdavo ištisos šei-

Lavonai būdavo krau

nami į stirtas ir tik pavasarį 
palaidoti iškirstame griovyje. 
Niekas nestatė mirusiem pa
minklų ir neliko kapų nė ženk
lo". 

Tai tik vienos mažos salelės 
gyvenimo momentas. O kiek iš 
viso tokių ir panašių salų, ku
riose gyvena ir miršta ko
munistinės meiles paliestas 
žmogus, yra didžiajame Gula
go archipelage? 

Ir ši komunistinė meilė žmo
gui ne tiktai kyla apokalipsi
niu šauksmu iš Gulago saly
no. J i toli y r a perėjusi 
koncentracijos stovyklų ribas 
ir išsiplėtusi visuose sovie
tinės imperijos plotuose. Ir kil
numu ir humaniškumu spin
duliuoja, šviečia ir šildo ji 
pina 

G. Feifer, Londono "Sunday 
Times" korespondentas, pa
sakoja Odesoje sutikęs senutę 
totorę, atvykusią aplankyti gi
minių. Ir jai tenai pavykę už
mesti akį į specialią ir ko
munistų part i jos na r i am 
teskirtą maisto parduotuvę. Ir 
ko, jos žodžiais, tenai nebuvę. 
Visko pilna: nuo kiaušinių, li
gi mėsos ir rūkytos žuvies. Ir 
kiekvieną rytą atgabenamų 
vis šviežių maisto produktų. O 
kitiems sunku būdavo gauti 
net ir tinkamų valgyti bulvių 
(Reader's Digest, October 
1980). 

Kaip toji komunistinė meilė 
žmogui, pražydusi prieš kelias 
dešimtis metų, nušvietė visos 
Rusijos, o ypač pavergtų kraš
tų, plotus, susumuoja G. 
Heath savo straipsnyje, ats
pausdintame kitame Reader's 
Digest numery. Straipsnio au
torius daugiau liečia vidinę -
dvasinę sovietinio žmogaus 
būseną. O ji, sutikto vieno ant
ropologo žodžiais, gali būti pa
sakyta vienu sakiniu: "Mes 
esame vergai". 

O gal šie vergai ir tie, ku
riem ir bulvių sunku gauti, ne 
žmonės, o tie, kurie turi spe
cialias maisto parduotuves, ne 
komunistai? Gal ir lietuviai, 
latviai ir estai, kurie dešim
timis tūkstančių buvo tremia
mi į vergų stovyklas, ne žmo
nės, o Stalinas, Molotovas. 
Suslovas ne komunistai? Gal 
ne žmonės net ir tie vaikai, ku
rie mirė badu Trofimovsko sa
loje ir kuriem — jokio pamink
lo? 

Bet jis nereikalingas. Kam? 
Kas kita paminklas tiems, ku
rie žmogų mylėjo — ir tebemy
li — komunistine meile. O tokį 
sau paminklą — ir labai pui
kų — jie pasistatė. 

Tik įsivaizduokite, kokia 
graži ir kokia didinga daugy
bės milijonų būtų armija, jei 
visi, mirę badu, sušalę Sibiro 
sniegynuose, nukankinti ir su
šaudyti Pravieniškėse, Červe
nėje, Katyne — visur, visame 
didžiajame Gulago salyne, im
tų ir prisikeltų! Ir kiek kartų 
apjuostų jie žemę, jei visi tie 
vyrai, moterys ir vaikai — ir 
vaikai, mirę badu Trofimovs
ko saloj, sustotų ir susiimtų 
rankomis. 

Ir koks puikus būtų pa
minklas ir komunist inio 
humaniškumo, kilnumo ir mei
lės žmogui — bičiuliui, drau
gui, broliui — liudijimas! 

v. k. 

Taip yra išsireikšta JAV 
lietuviškų organizacijų vadų 
atsišaukime, apibrėžiant vie
ną iš tikslų, kurių bus siekia
ma šiais lietuviškų parapijų 
metais. Prie to dar pridėta ir 
paaiškinta, kokioje dvasioje 
mūsų parapijos turi atsinau
jinti, būtent, "Lietuviška para
pija privalo spindėti lietuvių 
bažnytinėmis ir tautinėmis 
tradicijomis". Svarbiausias gi 
iš visų tikslų, nes pažymėtas 
pačiu pirmuoju numeriu, yra 
"Sugrąžinti visus lietuvius į 
savas lietuviškas parapijas". 
Šiame straipsnyje mėginsime 
pasvarstyti, ką reikėtų daryti, 
kad tie "sugrąžintieji" vėl neiš
sibėgiotų, atgal į kitataučių 
parapijas. 

Ka ip sugrąž in t i 
i š sk l idus ius 

Jei atsišaukime kalbama 
apie sugrąžinimą, tai reiškia, 
kad anie sugrąžintinieji yra 
buvę mūsų parapijose, tik da
bar išėję kitur. Jei jie yra išėję į 
kitataučių parapijas ir prie jų 
jau kurį laiką priklauso, tai 
matyti, kad jie ten randa tai, 
kas patenkina jų dvasinius po
reikius. Tie pasitraukusieji yra 
dažniausiai jaunesniosios kar
tos žmonės, kurie yra arba jau 
čia gimę, arba atvykę į šį kraš
tą dar vaikai ir čia išėję visus 
mokslus, kuriems anglų kalba 
yra dažnai savesnė negu lietu
vių ir kurie kitataučių para
pijose jaučiasi beveik kaip na
mie. Yra tokių ir vyresniosios 
kartos žmonių, kuriems trūks
ta lietuviško sąmoningumo, 
kurie neleido ar neleidžia savo 
vaikų į lietuvišką mokyklą ir 
kurie visai neserga lietuviš
kais reikalais. Jei jie grįžtų į 
savas parapijas, tai ir vieni ir 
kiti greičiausiai padarytų tai, 
ne tiek ieškodami lietuviškų 
tradicijų, kurios nėra buvusios 
jų gyvenimo dalimi, kaip dau
gumai senosios ir vyresniosios 
kartos žmonių, kiek dvasinio, 
religinio turinio mūsų para
pijose. Ieškos ir lygins, ką jie 
turėjo ten ir ką jie ras, sugrįžę 
pas mus. 

Iš tikrųjų tokie palyginimai 
jau daromi gana seniai, nuo 
pat to laiko, kai jie yra išėję ki
tur. Viena kita proga su to
kiais žmonėmis išsikalbėjus, 
išgirsti, kad jie ten kitur randa 
daugiau dvasinio pasitenkini
mo negu mūsų parapijose. Jie 
argumentuoja, kad į bažnyčią 
ateini pirmoje eilėje atlikti reli
gines pareigas. Ir tas religines 
pareigas, anot jų, gali daug ge
riau ir sėkmingiau atlikti ten, 
nes ten daug gražesnė ir la
biau dvasią pakelianti litur
gija. 

A. M A S I O N I S 

Tokiose diskusijose dau
giausiai užkliūva pamokslai. 
Girdi, pas mus pamokslai esą 
per daug ilgi, nuobodūs, daž
na i menkai paruošti, negy
venimiški, daugiausiai tik 
skaitinių ir Evangelijos aiš
k i n i m a i i r jų a tpasako-

mes", dažnas pirma paskaitas 
iš mišiolo ir tik tada nusiplau
nąs rankas. 

Tai pr i ta ikoma i r 
mūsų bažnyčiose 

Gal mūsų dvasios vadai pa
sakys, kad šiose pastabose 

j imas. Tarp pamokslininko ir suminėti dalykai nėra esmi-
klausytojų nesą daug ryšio, 
nes pamokslai kartais skaito
mi tiesiog iš pamokslų kny
gos, kokio nors kito spausdin
to teksto a r iš užrašų. Dėlto jie 
perduodami be tinkamo įsijau
timo, ekspresijos, neuždega 
klausytojų, nepakelia jų dva
sios. 

Kas k i ta esą amerikiečių 
bažnyčiose. Ten pamokslo 
klausytis esąs vienas malonu
mas . Pamokslai ten trumpi, 
bet užtat prasmingi, gerai pa
ruošti ir išmąstyti, surišti su 
gyvenamojo momento įvy
kiais, su žmogaus gyvenama 
aplinka. Kadangi ten pamoks
lai ne skaitomi, o sakomi, ten ir 
ta ip jau esąs geras kontaktas 
ta rp pamokslininko ir klausy
tojo, bet kad jis būtų dar geres
nis ir tobulesnis, ten kunigas 
dažnai palieka sakyklą ir atei
n a su mikrofonu į žmonių tar
pą. Šitoks art imas ryšys žmo
n ė m s pa t inkąs* nes čia įvykdyti. Cia reikalinga ne tik 
girdimas aiškiai kiekvienas žo- akcija iš kurios nors vienos pu-

niai ir kad apie juos nereikėtų 
čia visai kalbėti, betgi apie 
juos kitur kalbama ir dažnai 
kalbama. Ir kalbama ne tiek 
tų, kurie nėra palikę parapijų, 
bet tų, kuriuos mes norime su
grąžinti, į kuriuos šiais metais 
bus mūsų visų nukreiptas dė
mesys. Tad jei šie suminėti 
dalykai nėra esminiai, tai ir jų 
įvedimas ar pakeitimas nesu
darytų jokių sunkumų. 

Cia, žinoma, buvo suminėta 
tik viena kita išgirsta pasta
ba. Visko čia nesuminėsi. Jei
gu atsišaukime yra pasiryžta 
atnaujinti parapijas dvasioje, 
tai matyti, kad to atsinaujini
mo tikrai reikia, nes jei mūsų 
parapijose nepasikeis esama 
tvarka ir nuotaikos, jei lietu
vis tikrai negaus čia daugiau 
negu jis gauna kitataučių pa
rapijose, ta i visus tuos gra
žius, atsišaukime įrašytus užsi
mojimus tikrai bus sunku 

Waterburio, Conn., Šv. Juozapo parapijos choro kvartetas, 
atliekąs lietuviškas programas tautiniuose renginiuose. Iš kai
rės: Juozas Kazlauskas, Antanas Paliulis, muz. Jonas Beino-
ris, Jonas Paliulis ir Albertas Melninkas. Nuotr. K. Paliulio 

dis ir kiekvienas pataikąs tie
siog į žmogaus širdį. 

Lankantiems kitataučių 
pamaldas patinka dar ir tas 
dalykas, kad ten kunigas po 
mišių nedingstąs zakristijoje, 
bet su procesija atlydimas prie 
didžiųjų bažnyčios durų, kur 
vyksta artimesnis su parapie-
čiais susitikimas, pasisveiki
nimas, pasikeitimas vienu ki
tu šiltesniu žodžiu. Pas mus 
esą susidarąs toks įspūdis, kad 
kunigas tokio susitikimo ven
giąs. 

Dar vienas dalykas, krintąs 
daugiau į akį amerikiečių baž
nyčiose — tai pats mišių cele-
bravimas. Ten tose mišių daly
se, kur atliekami t am tikri 
r i tualiniai veiksmai, kaip au
kojimo metu pakėlimas ostijos 
ir kieliko su vynu, kaip rankų 
plovimas arba konsekracija ir 
pakylėjimas, esą dažniausiai 
kunigas atlieka tai, nežiūrė
damas į knygą, tačiau gražiai 
su visu įsijautimu suderin
damas žodį su veiksmu. Šitoks 
veiksmo ir žodžio sujungimas 
parodas, kad kunigas yra įdė
jęs į tai visą savo širdį, užtat ši
taip jis daugiau sugebąs ir ki
tų "aukštyn širdis" pakelti. 
P a s mus esą kunigas be teksto 
nė žingsnio nedarąs, ne t tokią 
trumpą maldelę, kaip "Nu
plauk, Viešpatie, mano kalty
bę ir nuvalyk mano nuodė-

sės, bet ir nuoširdi interakcija, 
kitaip sakant, atviras dialo
gas parapijos vadovų su pa-
rapiečiais. Tik tada, kai pagal 
Kristaus mokslą bus įsisą
moninta, kad dvasios vadai 
yra paskirti ne tik valdyti, bet 
tarnauti ir išklausyti ir šven
tosios liaudies, kaip ji litur
gijoje vadinama, pageidavi
mų, tik tada bus galima 
sulaukti parapijose padėties 
pagerėjimo. 

Atrodo, kad šiuomi būtų gali
ma ir baigti, jei ne dar viena 
problema, kuri kelia pasaulie
čių tarpe kur kas didesnį susi
rūpinimą, negu anksčiau minė
ti liturginiai dalykai. Ši 
problema — tai dar visai pajė
gių mūsų kunigų šiuo parapijų 
krizės metu pasitraukimas iš 
pareigų parapijoje ir išėjimas į 
pensiją. Minėtame mūsų or
ganizacijų atsišaukime lietu
viškų parapijų reikalu pami
nėtos komunistų pastangos 
Lietuvoje sunaikinti krikščio
nišką bendruomenę ir pabrėž
tas tos bendruomenės atspa
rumas, tik nepaminėta, kodėl 
ta bendruomenė ten tokia at
spari. 0 ji tokia atspari ten dėl 
to, kad ten yra dvasios vadų, 
kurie yra pasiryžę net galvą 
guldyti už savo avis. Ten dėl 
esamos tokios žiaurios padė
ties kunigai nėra tokie greiti iš
eiti į pensijas, nesirūpina tiek 

daug ilgesnėmis a r trumpes
nėmis atostogomis, bet dirba 
pilną laiką, dirba su didžiau
siu pasiaukojimu iki paskuti
nio atodūsio. 

Jų pavyzdys labai tinka ir 
mūsų kunigams. Kai ten kai 
kurie kunigai, paleisti iš Sibi
ro koncentracijos stovyklų, dar 
pasilieka Sibire ir toliau, kad 
galėtų aprūpinti tremtinių dva
sinius reikalus, arba vienas ki
tas net specialiai išvažiuoja iš 
Lietuvos į Sibiro speigus padė
ti savo tikėjimo broliams, tai 
tuo tarpu čia pas mus, esant 
proporcinaliai mažesnei kuni
gų stokai, vasaros metu kar
tais esti labai sunku gauti jau
nimo stovykloms kapelionus 
arba kunigus, kad jie bent sek
madieniais atlaikytų jauni
mui Mišias. 

Yra i r d i rbanč ių 

Žinoma, kaip visur gyveni
me, taip ir čia yra išimčių. An
tai, vienas lietuvis kunigas, ne
seniai išėjęs į pensiją iš 
klebono pareigų svetimtaučių 
parapijoje, šiais lietuviškų 
parapijų metais grįžta vėl į ak
tyvią tarnybą ir šiomis dieno
mis prisiima klebono pareigas 
lietuviškoje parapijoje. Yra ir 
daugiau pavienių kunigų, ku
rie sulaukę daugiau kaip sep
tyniasdešimt metų, kiti net dei
mantinio jubiliejaus, dar dirba 
parapijose, eidami net klebo
nų pareigas, o kiti labai akty
viai reiškiasi spaudoje ir ap
skritai kultūrinėje veikloje, bet 
daugiau yra tokių, kurie, bū
dami už anuos jaunesni ir stip
resni, jau išeina. 

Dar viena labai graži išim
tis yra kunigai vienuoliai. Jų 
žodyne nėra net tokio žodžio 
kaip "išėjimas į pensiją". Ir 
ačiū Dievui, kad nėra. Jie visą 
laiką dirba, kaip dirbę, savo 
darbus: vieni vienuolynuose, 
kiti yra parapijų klebonai, ve
da misijas, padeda kitų para
pijų klebonams arba vykdo di
delės r e i k š m ė s d a r b u s 
lietuviškos kultūros srityje, 
kaip spaudos darbininkai, 
laikraščių ir žurnalų redakto
riai ir eidami visokias kitokias 
jiems jų vyresniųjų paskirtas 
pareigas, iki leidžia jų jėgos 

tikra ta žodžio prasme. Jeigu, 
neduok Dieve, dar ir šitie išei
tų j pensijas ir išvyktų sau il
sėtis į Floridą, nors jie to yra 
nemažiau užsipelnę, kaip pa
rapijų kunigai, tai ne tik be ga
lo daug nukentėtų visi kultūri
n ia i da lyka i , bet k a r t u 
netiesiogiai ir parapijoms bū
tų suduotas didelis smūgis. Už
tat visuomenė šitą vienuolių 
kunigų pasiaukojantį darbą 
įvertina ir visa jų pastangas 
religinio ir kultūrinio darbo ba
ruose nuoširdžiai remia. 

Bendrai paėmus, daugeliui 
mūsų trūksta didesnio apaš
tališko uolumo. Jei praeityje 
būtumėm buvę daug uolesni, 
ne tik dvasios vadai, bet ir pa
sauliečiai, gal mūsų parapijos 
nebūtų taip sumenkėjusios. Ta
čiau, jei bent dabar, šiais lietu
viškų parapijų metais, pajėg
sime parodyti nuoširdžios 
lietuviško apaštalavimo dva
sios, koks yra rodomas mūsų 
brolių ir seserų Lietuvoje ir net 
Sibiro tremtyje, gal dar ilgam 
laikui galėsime atgaivinti sa
vo parapijas ir atnaujinti jas 
dvasioje. Mūsų visų sutelkti
nis apaštališkas uolumas yra 
reikalingas ypač dėl to, kad pa
dėtis ir ten ir čia yra daugeliu 
atžvilgiu analogiška: pavojai 
bažnyčiai ten ir mūsų bažny
čioms čia, jei ne vienu, tai kitu 
atžvilgiu yra visai panašūs. 

Turbūt visai neperdedant 
galima sakyti, kad nė viena 
epidemija nėra taip išsipla
tinus, kaip liežuvavimas. Jis 
kalba visomis kalbomis, viso
mis t a rmėmis , p r adedan t 
skalbyklų žargonu ir baigiant 
rūmų akcentu. Jis yra toks pat 
dažnas „teisingųjų farizėjų", 
kaip ir paprastų muitininkų 
svečias. Liežuvavimas yra 
daugiau išspaudęs ašarų už 
visas maro ir choleros epide
mijas. Jis pražudo ne tuos, 
kurie juo serga, bet kitus! Kiek
vieno krikščionio besąlyginis 
principas turi būti: apie kitą 
sakau tik kas gera. Jei neži
nau nieko gero, kam gi man 
reikia žinoti apie jį ką nors 
blogo, jei mano pareiga bei 
vieta to nereikalauja. 

E. Fiedler 
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D E V Y N I O S D IENOS 
J U O Z A S T O L I U Š I S 

mos. 

SOVIETU Ū K I S 
ŽENGIA ATGAL 

nes produkcija atsilikusi, be 
kita ko, lengvųjų metalo dir
binių ir atsarginių dalių, auto
mobilių ir sunkvežimių, gar
vežių ir alyvos, anglies ir 
naftos aparatūros šakose. 

Palyginus su 1981 m. suma-

Pramonės ir žemės ūkio 
gamybos tempai Sovietų S-
goje Šiais metais žymiai atsili
kę nuo 1981 m., pranešė JAV 
Atstovų Rūmų užsienio reika- 2^jusi ir žemės ūkio produk-
lų komisijos narys Edward J. cija, ypač paukštininkystės, 
Derwinski. J is atkreipė dėme- gyvulininkystės ir pieninin-
sį į tai, kad, skelbdami produk- ky8tes srityse. Pagaminta ir 
cijos duomenis 1982 m. sausio p a r duo ta mažiau mėsos, 
mėnesiui, sovietai nuslėpė 
visus palyginamuosius duome-
nis su 1981 m. sausio mėn. Sie derliaus statistikos sovietai 
duomenys rodytų, jog pramo- vį8aį neskelbė. 

kiaušinių ir sviesto. Taipgi 
pažymėtina, jog 1981 m. grūdų 

P a b a i g o s p r a d ž i a 
Užpakaly tyliai susiveria sunkios vestibiulio 

durys, ir mudu vėl atsiduriame lauke. Promenados 
šonuose vos šnarėdami snaudžia kaštanai , takas 
skęsta ankstyvo ryto šešėliuose. 

— Kur dabar? — paklausia bendrakeleivis Bill. 
— Nežinau, man jau visai vis tiek. 
Jis pasuka baltos skaldos takeliu į automobilių 

aikštę, o aš kiūtinu iš paskos. Šalikelėje pūpso 
plačialapių žiedynų kerai, raudonuoja saulėje kaip 
kraujas. Nesąmoningai perbraukiu juos pirštais, 
lengvai atsitrenkdamas į standžią lapiją. *' 

Net ir gėlės buvo netikros; čia ateidamas nė 
nepastebėjau, kad taką puošė tik plastikiniai 
{manekenai. Kokia apgavystė! 

Ir tos kelios dienos, praskridusios lyg kokioje 
miražų oazėje, dabar pasąmone nužaibuoja vien gud
ria klasta. Argi aš buvau pakliuvęs į spąstus, apie 
kuriuos žinojau visą gyvenimą: pasilinksminimų 
parke nepabėgsi nuo tikrovės. Pasineri tik akimir
kai, o paskui, karuselei sustojus, vėl tur i grįžti į niū
rią dabartį. 

Bet anąkart, skriedamas plačiuoju šiaurės vaka
rų greitkeliu, aš tai buvau užmiršęs, nes kamavo 
kitas rūpestis: reikėjo būtinai dingti iš dabarties, ir dar vienam turistui? 
tam turėjau pasiutiškai gerą progą — devynias Kambarėlį pagaliau suradau šoninės alėjos 
dienas ir juodais asfalto vingiais lengvai pasiekia- užkampyje, mažutį, be televizijos, be maudyklės, bet 
mus Parinko kranto didmiesčius. Galėjau pranykti ar svarbu — juk tik vienai nakčiai. 

Minnesotos ežerų knibždynėje ar pasislėpti kokioje 
Kanados pasienio vietovėje. 

Pakelėse mirgėjo miestų miestelių rodyklės, vilio
jančios motelių iškabos, bet aš dar neišdrįsau, nes 
vis atrodė, jog nenuvažiuota užtenkamai toli nuo 
vietos, kurioje po devynių dienų turės pasikeisti visa 
mano buitis. Nuo to pasikeitimo aš ir bėgau. 

Ar man pavyko? 
Kai sumirgėjo anos vasarvietės reklamos, paga

liau pasiryžau: vis tiek nakčiai turiu kur nors susto
ti. Be to, kas mane pažins šioje turistinėje užbėgoje? 
Privažiavau prie artimiausios sankryžos ir nusiritau 
į upės slėnio kelelį- Didžiulėje lentoje margomis 
raidėmis išsirangė: Wisconsin Delis, 1401 gyven
tojas... 

— Gal užsukime kavos? — mano bendrakelionis 
vėl paklausia, atverdamas automobilio duris. — O 
gal į užeigą: stiklelis tau nepakenktų. 

— Ne, geriau kavos. 
Sudrimbu Salia sėdynėn; tada jis įjungia motorą 

ir išsuka į gatvę. Šešėliuotame automobilio stikle vėl 
sumirga paupės vingis, Delis, 1401 gyventojas — 
mano pasąmonės veidrodis, nelauktai sudužęs šį 
rytą. Nė nematau, kur Bill veža, nes vaizduotės ekra
ne vėl driekiasi dienų praeitin nuriedėjusi greitkelio 
atplaiša, kurią aną lemtingą vakarą įvažiavau į šią 
užburtą vasarvietę. 

Didžiojoj gatvėj jau spinksėjo žibintai, šaligat
viais plūdo margi turistai, krykštė vaikai, šviesūs 
užrašai sukosi, raibuliavo ir kvietė pasismaginti. 

Pervažiavau beveik visą miestelį — jokios 
laimės: no vacancies. Ar pašėlo — negi nėra vietos 

— Numeris septynioliktas, koridoriaus gale, 
kairėje. 

Šiemininkas numetė ant stalo raktą ir atsuko 
registracijos knygą. Nutvėriau grandinėle prirakin
tą plunksnakotį, suspaudžiau tarp pirštų, bet tą 
pačią akimirką nusigandau. Ne, tikrosios pavardės 
rašyti negalėjau: juk nuo šiandien aš — slapukas. 
Užpakaly neturi likti jokių pėdsakų. 

Akys nustyro pro skvarbų šeimininko žvilgsnį, 
nučiuožė siena ir susmigo į didžiulį plakatą. WATER 
SHOW - THIS WEEKEND PRESENTING... 

— Vito Mills, — sušnabždėjau pusbalsiu ir surai
žiau vardą pavardę svečių registratūron. Paskui 
pastūmiau jam knygą atgal ir sugniaužiau žiedą su 
miniatiūriniu rakteliu. 

— Mister Mills, — netikėtai senis persisvėrė per 
aukštą užstalę, — gal giminaitis, — ir smakru 
pakinkavo į sieną. 

— Ne, tik sutapimas, — atsakiau ir nužings
niavau koridoriumi į septynioliktą kambarį. 
Vaizduotėje tebemirgėjo sieksninis paveikslas, 
kuriame skleidėsi didžiulis parašiutas, o po jo skėčiu 
trys vagabundai rodė savo baltus dantis ir šypsojosi 
visu skruostų platumu. Reklamos šone rėkė raudo
nos raidės: Mills Brothers. 

Netikėtai aš buvau tapęs jų bendravardžiu. 
Kambarėlyje susmukau į nutrintą minkštasuolį, 

nuspyriau batus ir atsikvėpiau. Tik dabar pajutau, 
jog buvau nuvargęs kaip skalikas. Juk šiaurvaka
riniu pyliau kokį aštuonetą valandų. Reikėjo atsipūs
ti: dešinioji koja maudė įkyriu virpėjimu, rankos 
nudribo žemyn, lyg ten būtų sutekėjęs visas kūno 
kraujas. O svarbiausia — privalėjau surankioti 
krūvon įvykius, kurie po šio ryto nepažįstamojo vizi
to trenkė mane baimės lazda ir atvijo į tą tolimą 
užkampį. 

(Bus daugiau) 
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„KOVOJANTIS LIETUVIS" 
NOTRE D AME U-TE 

Notre Dame universitetas 
yra viena žymiausių katalikų 
aukštųjų mokyklų JAV, visai 
greta South Bendo miesto 
Indianoje. Išvertus iš prancū
zų kalbos, Notre Dame reiškia 
„Dievo Motina". Aš manau, 
kad mes visi dar prisimename 
prof. St. Kolupailą ir A. 
Petrauską, kurie kadaise tenai 
gyveno ir dėstė. Šis universi
tetas yra beveik pusantro šimt
mečio senumo. Šiandieną jisai 
turi vieną šimtą svarbių pasta
tų, o studentų skaičius siekia 
net devynis tūkstančius. Notre 
Dame universitetas nesiriboja 
tiktai Bažnyčios rūpesčiais. 
Mokslo atžvilgiu jisai lygus 
geriausiems viso pasaulio 
universitetams. Sklandytuvų, 
aerodinamikos ir bevielio žinių 
siuntimo išradimai gimė šiame 
universitete. Šiandieną išra
dėjai čia gilinasi net ir alyvos 
gręžimo srityje. O visokiau
sios formulės sintetinei gumai 
taip pat buvo čia išrastos. 
Keliolika metų iš eilės Notre 
D a m e vadovavo gyvulių 
tyrinėjimo ir spinduliavimo 
chemijos srityse. Tenka 
pabrėžti, kad katalikų priežiū
roje įsisteigė pirmos inžineri
jos ir teisių mokyklos, kurias 
p a t v i r t i n o pati va ls tybė . 
Paskutiniu laiku buvo įruoš
tos laboratorijos medicinos 
studentams, kuriose taip pat 
vyksta vėžio ligos eksperi
mentai . 

Ta i didelis Notre Dame 
prezidento kun. Teodoro M. 
Hesburgh nuopelnas. Jis kartą 
yra pasakęs: „Mūsų sėkmė 
priklauso nuo mokinių, ku
riuos mes pasirenkame". Gal 
todėl tas pasirinkimas kartais 
būna labai skaudus būsi
miems studentams, nes iš pen
kių kandidatų net keturi dėl 
vienokių ar kitokių priežasčių 
atmetami. Tenka dar vieną 
faktą paminėti. Notre Dame 
neseniai baigė statyti naują 
Memorial biblioteką. Tai pati 
d idž iaus ia univers i te t inė 
biblioteka pasauly, talpinanti 
pusantro milijono rankraščių 
ir knygų. Toks nuopelnas švie
timo darbui, be abejonės, ir vėl 
a t i t e n k a p r e z i d e n t u i 
Hesbrughui. Bet leisti mokinį į 
tokią instituciją jau šiandieną 
yra nelengva. Kiek teko suži
noti, už kambarį, maistą, 
mokslą ir knygas , v i sa i 
neįskaitant laboratorijos išlai
dų, tenka mokėti aštuonis tūks
tančius ir du šimtus dolerių per 
metus ir neatrodo, kad mokes
tis ateityje mažės. 

Žve lg ian t tol iau, Not re 
Dame pasižymi ne tik savo 
akademiniu pažangumu, bet 
taip pat ir sportu. Ši privati 
mokykla turi „Big Ten" statu
są amerikietiško futbolo (foot-
ball) srityje. Statistika rodo, 
kad 98 procentai atletų pajė
gia baigti aukštuosius moks

lus, nes iš jų yra tiek pat 
reikalaujama, kiek ir iš neatle-
tų. Šiuo laiku naujas futbolo 
treneris yra Gerry Faust. 
Labai religingas ir pilnas 
dinamikos vyras. Gyvu sidab
ru jį galėtum pavadinti. Net 
įdomu pastebėti, kad prieš 
išbėgant jo komandai pro tune
lį į aikštę, visi sportininkai 
atsiklaupia ir sukalba trumpą 
maldą. „Kodėl?", paklausiau 
aš jo. „Kad nesusižeistų", 
nusišypsojo Faustas ir dar 
paaiškino, kad tai neprivalo
ma. Po maldos visada pasigirs
ta Notre Dame maršas, kuris 
yra nepaprastai žavingas. 
„Kai mano žaidėjai baigia 
bėgti pro tunelį į aikštę", aiški
no jisai, „jų kovinga dvasia 
suliepsnoja kaip ugnis". Ir 
t ikra teisybė, nes ir man teko 
tą maršą išgirsti žaidėjų persi
rengimo kambary. 

Bet labiausiai mane nustebi
no (ar tai nebus a.a. prof. St. 
Kolupailos nuopelnai?), kad 
šios institucijos administrato
riai reiškia gilią pagarbą lietu
viams. Vienas kitas ir lietu
viškai ką nors pasako. Tada 
pasižiūri į tave ir laukia kokios 
nors reakcijos. Kai teko man 
daugiau susipažinti, tai pama-

M O Š Ų K O L O N I J O S E 
Baltimore, Md. 

J A U RUOŠIAMASI 
LIETUVIU FESTIVALIUI 

baltimorės lietuvių metinis 
dešimtasis festivalis šiais me
tais įvyks birželio 5 ir 6 dieno
mis Charles PLaza aikštėje. Šio 
festivalio rengimo komitetas ir 
organizacijų atstovai jau posė
džiauja planuodami pasirody
mus, parodas ir maisto stalus. 
Su dešimtuoju festivaliu komi
tetas pereina į naujo pirminin
ko rankas. Devynis metus jam 
vadovavęs K. Cesonis šiais 
metais atsakomybę perleido 

Raimundas Makiejus 
čiau, kad ir mes (lietuviai) 
tenai turime įleidę savo šak
nis. Pavyzdžiui, Gerry Fausto 
asistento motina yra lietuvė. O 
buvęs atletikos direktorius ir 
futbolo vyriausias treneris 
save net lietuviu laikė. Bet 
tenai nesvarbu, ar tu juodas, ar 
tu baltas, jie visi save vadina 
„fighting Irish", pagal univer
siteto tradiciją. 

R. Makiejus — 
„Fight ing L i thuan ian" 

Šiandieną, net malonu pasa
kyti, mes savo šaknis tenai ir 
toliau išlaikysime. Šių metų 
vasario 10 d. į universitetą įsto
jo Raimundas Makiejus, Vikto
ro ir Nijolės Makiejų sūnus, 
kurie gyvena Crown Point, 
Ind. Jis yra dar tik septynio
likos metų amžiaus. Jaunuolis 
yra lankęs Donelaičio mokyk
lą, kalba gerai lietuviškai ir 
nesigėdina savo kilmės. Net 
fakulteto žmonės pradėjo jį 
vadint i „fighting Lithu
anian". Už sugebėjimus mok
sle ir futbolo sporte Raimun
das gavo ketverių metų pilną 
stipendiją Notre Dame univer
sitete. Bet negalima praleisti ir 
to fakto, kad, prieš pasirašant 
su Notre Dame, jam buvo 
pasiūlytos stipendijos iš „Big 
Ten" (Purdue, Ohio State, 
Northwestern, Wisconsin) ir iš 
„Ivy League", kaip Harvard, 
Yale, Dartmouth ir Cornell. O 
Indianos federalinės valdžios 
senatoriai jį buvo nominavę į 
West Point ir aviacijos karo 
akademijas. 

Gan sunku surasti gerų 
sportininkų, kurie taip pat 
būtų geri studentai. Kiek aš 
žinau, Notre Dame ir North-
we8tern neįsileidžia tokių, 
kurie, laikydami universiteto 
egzaminus (S.A.T.), nepadaro 
1,100 taškų. Tai administraci
nės sąlygos, kurių nei futbolo 
treneriai negali sulaužyti. O 
Raimundo Makiejaus atveju 
tokio pavojaus nebuvo. Jo 
pažymiai geri ir, lyg to nebūtų 
gana, jisai eina dar ir Natio-
n a l H o n o r S o c i e t y 
vicepirmininko pareigas, kartu 
pr ik lausydamas Student 
Government Association. Per 
savo populiarumą buvo nomi
nuotas į Boys' State ir laimėjo 
National Honor Society Quiz 
Bowl. 

Pernai, kai Indianos valsty
bėje pasibaigė futbolo sezo
nas, jaunasis Raimundas buvo 
visokeriopai apdovanotas. Jį 
užregistravo į Blue Chip 
Bureau aukso sąrašą ir U.P.I. 
paskelbė, kad jis yra All-State 
pirmos komandos tackle 
(blokuotojas). O valstybės 
trenerių sąjunga suteikė jam 
Academic All-State už gerą 
mokslą. Tąsyk ir keturi 
laikraščiai (The Herald Tele-
phone, Post-Tribune, The 
Times ir Sun Journal) įtraukė 
jį į All-Star sąrašą. Vėliau jam 
paskambino Richard John
son, kuris kasmet redaguoja 
„Who's Who In High School 
Football 1981" knygą, *• 
pasveikinęs pranešė, kad 
Raimundo biografija bus 
atspausdinta ateinančioje lai
doje. 

Pasižiūrėjus į jo nuimtą 
derlių, savaime peršasi mintis: 
iš kur to laiko jisai galėjo tiek 
surasti? Bet žmonės teisingai 
sako, kad tik tinginiai niekad 
laiko neturi. Tuoj po futbolo 
jaunam Raimundui prasidėjo 

imtynių sezonas. Vasario 20 d. 
jisai nuvyko į Indianapolio 
Market Sąuare Areną savo 
laimės išmėginti. Po keturių 
sunkių susiėmimų jisai išsiko
vojo sunkaus svorio medalį. O 
grįžęs namo sužinojo, kad jį 
išrinko į All-Star futbolo 
komandą. Šių metų rugpjūčio 
31 d., Bloomingtono mieste, 
bus viešos rungtynės tarp 
Šiaurės ir Pietų Indianos, o po 
rungtynių Raimundas važiuos 
į Notre Dame. 

Stasiui Kligiui. Naujasis pirmi
ninkas ir visas komitetas jau 
veikia, kad festivalis ir vėl būtų 
sėkmingas. 

LIETUVIŠKOS 
MUZIKOS PROGRAMA 

Per Baltimorės klasikinės 
muzikos radijo stotį WBJC -
FM 91.5 jau antrą kartą bus 
perduodama rinktinės lietuvių 
muzikos dviejų valandų pro
grama. Ji yra įjungta serijoje, 
pavadintoje "Shovvease of Na-
tions", kurią veda Peabody 
konservatorijos profesorius dr. 
Ray Sprenkle. Lietuviškosios 
muzikos programa bus girdi
ma šeštadienį, balandžio 17 d. 
nuo 10 iki 12 vai. ryto. 

Šios programos suorganiza
vimu rūpinasi ir muzikinių da
lykų pasiūlą pateikia Baltimo-
r ė s m i e s t o k o l e g i j o s 
(Community College) anglų 
kalbos dėstytoja Angelė Kate-
lytė, Stasė ir Cezaris Surdokai. 

Į šią programą, pernai ir šie-
r t, stengiamasi įjungti ir 
J i* V .B kultūros tarybos pa
ruoštoji juosta Vasario 16 mi
nėjimo proga. Dėl vėlyvo šios 
juostos paruošimo šioje stoty
je neįmanoma programą per
duoti nepriklausomybės šven
tės minėjimų metu, nes čia 
viskas planuojama ir paruo
šiama iš anksto. Šios progra
mos organizatoriai labai pra
šytų Kultūros tarybą savo 
juostą paruošti bent mėnesiu 
anksčiau. r ^ 

V.T. 

MARQUETTE BUILDERS 
Mūsų specialybė s t a tyba i r 

namų permodel iav imas 
Įrengiame 

Vir tuves — Von ia s — Poi ls io k a m b a r i u s 
Atliekame visus 

Cemento — Mūro — Medžio darbus 
3332 West 63rd S t ree t 

Tel. 436-1900 arba 349-0612 
- AL SASNAUSKAS 

Final ly you can make unlimited long 
dis tance calls from any telephone to any 
place in the United States, at unheard of 
savings. . 

• As a participant in THE 800 CLUB you or your firm will be assigned a toli free number 
that may be used f rom any teiephone in the United States. (Includes pay and out of town 
telephones). 
•To make your long distance call dial the 800 CLUB TOLL FREE NUMBER and give 
the operator the number you wish to talk vvith Anyvvhere in the United States. 

UNLIMITED USAGE: 
Make as many Long Distance calls as you want using the 800 CLUB's high ąuality lines. 
Service is available 24 hours a day, seven days a week. 
• No limit on calls you make. 
• No limit on how long you talk on each call. 

-The Cost to Participate: 

$99 a month 
for Residential Unlimited Usage 

$299 a month 
for Unlimited Business Usage 

NO OTHER FEES OR COSTS 
How to Start Service: 
• The 800 Club needs your name, or company name, address, telephone number, and 
the first month's fee. 
• The 800 Club can accept only a limited number of participants. So call Toli Free and 
sign up NOW. 
• The 800 CLUB accepts VISA/MASTERCARD. 

i CALL NOW TOLL FREE j 
1-800-824-7888 • I-800-824-7888 j 

| I n Ca l i fornia I-800-852-7777—ask for Operator 73 3 

Give the Operator Your Name, or Company Name, address, telephone 
number, and Visa/MasterCard Information, or billing information. 

Your 800 Club Service will begin in a matter of days 
after receipt of payment. 

THE 800 CLUB. 1710 Connecticut Avenue, N.W. 
Washington, D.C. 20009 

The 800 Club. Inc.. a lonq distance sharing group 
"Now iegal under Federal Communications Commission Tarriffs 

CLASSIFIED ADS 
PBOGO6 — OnOBSCNHBBB J. B E A L E S T A T * 

AUTO PARTS/ RADIATOR REPAIR 
SHOP BUILDENG 

Excellent location. Low cost oper-
ation. $75,000. 

TeL days — 721-1010 

M I 8 C E L L A N E O I S 

PACKAGK E X P R E S S AGENCY 
MARIJA XOREXKIEX£ 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Laba i page idau jamos geros rūš ies 

prekčs . Mais tas & E u r o p o s sandglių. 
2608 W. «9th St., Chicago, DL 60328 

m g . 925-2787 

ŠIMAITIS REALTY 
Rezidencinių ir pejaminių 

namų pardavimai 
InoooM Tas, Insuranc*. Notary PuMk 
2951 Weat 6Srd St — TeL 430-7371 

illilIlItillllllllllllllllllllllllllllllllllllIHilt 
M. A. i I M K U S 
INCOME TAX SERVICE 

NOTART PUBLIC 
4258 S. Maplewood, teL 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ iškvietimai, pildom! 
P I U E T Y B E S PRAŠYMAI Ir 

i ' tokie blankai. 
itnimumininminuiiiiuuuuuiiiiiiiiiiii 
imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
ii mūsų sandėlio. 

COSMOS PABGELS EXFRESS 
2501 W. 69th S t , Chicago, IL 00829 

SIUNTINIAI 1 UETUY4 
TeL — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiiuiuiiiiiiiinm 

nrnnitiiuiiiruimrouniniHtniu*uiHiHi 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymą 
Namų pirkimai — Pardavimą* 

INCOME TAX 
-

Notariatas — Vertimai 
BELL REALTORS 
J . B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedafe A v*. — 778-22*1 
OMiiHiiMmniHnMiiiiiiiiiiiimin—n— 
2-JŲ BUTŲ — LITHUANIAN PLAZA 
Mūrinis — 2 butai po 2 miegamus. 
Gazu apšild. švarutėlis. Pilnas rūsys. 
Galima sav. paskola. Kreiptis angliš
kai j 

Higgins & Associates — 423-2002 

IŠNUOMOJAMA — "FOB BENT 

i IŠNUOMOJAMAS 4 kambarių butas 
Marąuette Parke. 

i » » » ' 

VA LOME 
KILIMUS IB BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūsių grindis. 

BUBNYS 
Tei — RE 7-5168 

Skambint 422-7554 

HELP W ANTED — MOTERYS 

CHILD CARE — HOUSEKEEPER 
Live in. Western Springs, Illinois. Call 
9 to 5 — 938-1900, Eart. SSL 

REIKALINGA ATEINANTI MOTERIS 
prižiūrėti 2 mažus vaikus. Skambinti 

l 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDAS, 4050 Archer Avenue 
Chicago, I1L 00032, tei. 927-5980 

Master Plumbing 

po 6 vai. vak. tel. 226-7861. 

ŠEIMININKĖS pareigoms ieškoma ne
rūkanti, sveika ir gabi moteris pensi
ninkės amžiaus; gyventi vietoje. Pa
siūlas siųsti šiuo adresu: 

JOHN PAPARTIS, P.O. 1433 
Homewood, DL 00430 

DĖMESIO! 

Bonded, Insured 

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

SERAPINAS — 030-2900 

INVENTOR Seeks MANUFACTURER 

TO MARKET SOAP DISH 

No patent risk. Write to 
M?«s D. Barkauskas, P.O. Box 35, 

Conegartlte, Pa. 19420 

5 

M O V I N G 
&ER2NAS perkrauato baldus ir 
kitus daiktus. Ir i i toli miesto lei
dimai ir pilna ap drauda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Teist . — W A 5-8063 

iUilMtlIlIlIlHlllllllllllllHlimiiiiiiiiiiiiiiii 

T E L E V I Z I J O S 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69 SL, tel. 776.1486 
lUHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuimiuuiiuiu 

• UIIIIIIItlIlIlMIlUIIIIIIItlIlIlIMIIIIIIIlflIlII 

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

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumų 

TeL 376- 1882 arba 376-5996 
IHUHIlIilIlIlIlUllllllllllllllilIlIlIUUUUIlI 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
a i apdrandą nao ugnie* ir automo
bilio 

FRANK Z A P 0 L I S 
8208 Va West 95 th Street 

lelef. GA 4-8654 

DENGIAME IR TAISOME 
VISŲ Rt$I \7 STOGUS 

Už savo darbą garantuojame 
ir esame apdrausti. 

Skambinkite — 
ARVYDUI KIELAJ 

TH.: 434-9655 arba 737-1717 

• J i m rr«n ••" m^Smm^mwtm^tmm^mmmmmimęmtšmma%a 

P A R D A V I M U I 

IŠSIKELIAME — Parduodame pran
cūziško stiliaus "loveseat" ir 2 kėdes, 
žalia spalva ("brocade") su baltais rė
mais; Wilcox Gay 3-jų dalių riešuto 
medž. mieg. komplektas; 5 dalių klevo 
medžio "dmette" komplektas; 2 puoš
nios Ital. stiliaus stalo lempos, veid
rodis, kilimai, riešuto medžio telef. 
staliukas; siuvama maš., sofa ir kėdė; 
nešiojamas TV; 2 poros užuolaidų, sta
lo indai, namų reikmenys, Įrankiai ir 
kita. Mokėt tik grynais. Kreiptis: 
7018 S. Artesian Ave. Trectad, ketv., 
penkt., baL 21—22—23 d, nuo 0 vaL 
ryto iki 5 vai vakaro. 

Popubr Lithuanian 
R E C l P E S 

ATTKSaJNTA IR PAGRAŽINTA 
AŠTUNTOJI LAIDA 

Suredagavo 
Joosanlns Dsurfvardlen* 

Šiom dienom Draugo spaustuve 
išleido aštuntą laidą šios populia
rios virimo knygos. J. Daužvardie-
ne vėl patikslino ir pagražino šią 
taidą naujais paruošimais. 

Tai geriausia dovana naujoms 
žmonoms ar marčioms. Daugelis 
apdovanojo kitataučius supažindin
dami juos su lietuvišku maistu ir 
fririmu. Si knyga yra sukėlusi la
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
tataučių darbo vietose ir organias-
ei jose. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, Knygų Skyrtos 
4545 W. 6Srd Street 
Chicago, nilnois 00829 

Kaina su persiuntimu $5.83 
BUnois gyventojai pridėkite dar 

20 centų rnokstSoms. 

' I 



PIRMOJI VALSTYBĖS DAMA 
KAZYS BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje 

Pirmoji valstybes dama — pa-J ti darbo tarnybą kaime, o po-
sakiškai skamba šie žodžiai spau-Į vestuvinę kelionę 1944 su prieš-
dos puslapiuose, priėmimuose ar lėktuvinės artilerijos leitenantu 

Karoliu Carstenu jau gaudžiant 

LB Hartfordo apylinkės valdyba Vasario 16-sios proga Hartfordo mero įstai
goje. Iš kairės: Stp. Zabulis, Zina Dresliūtė, Danguole Banevičienė ir Regina 
Stankaitytė. Sėdi meras Thirman L Milner. Nuotr. M. Banevičiaus 

DALYVAUKIME MOKYTOJU IR JAUNIMO 
STUDIJŲ SAVAITĖJE 

JUOZAS MASIOONIS 
Ir šiais metais, kaip jau kas ftmo taryba galėtų kiekvieną 

vasarą nuo 1967 m., mokytojai Į mokytoją, dalyvaujantį studijų 
ir jaunimas turės studijų savai-j savaitėje, nuo bet kokio mokes-
tę Dainavoje. Vieta graži, toli 
nuo triukšmo, Amerikos vidurio 
vakarams ir Kanadai lengvai pa
siekiama. Nėra ko daug ir aiš
kinti: kas yra buvęs Dainavo
je, t a s vis nori j ją ir vėl nuva
žiuoti. Į Dainavą traukia pati 
jos gamta: ežeras, kalneliai, 
jau gražiai išaugusios pušaitės, 
Kryžių ka lnas . . . 

Bet tai tik fonas, aplinka. 
Suvažiuojama čia studijoms: iš
klausoma apie 18 ar 20 paskai
tų įvairiausiomis pedagoginėmis 
ir lietuviškojo švietimo temomis. 
Kasmet paskaitų ir pokalbių te
mos keičiasi, kasmet kiekvienas 
dalyvis išgirsta ką nors naujo 
arba pakartoja tai, kas buvo ži
noma, bet jau pamiršta. Čia 
kalbama apie įvairių dalykų me
todiką, pravedamos parodomo
sios pamokos, diskutuojama, 
kaip patobulinti lituanistinį švie
timą išeivijoje, kad jis būtų 
jaunimui patrauklesnis, kad ge
riau įsmigtų Į jų širdis ir pro
tus. Čia išklausoma ir keletas 
akademinio lygio paskaitų, pa
gilinant savo žinojimą. 

Skaičius mokytojų, pasiruo
šusių mokykliniam darbui dar 
Lietuvoje, jau labai sumažėjęs. 
Juos pakeičia jaunesnieji, kurių 
profesinė specialybė, iš kurios 
duoną valgo, nieko bendro su 
mokytojo darbu neturi. Bendra
darbiavimas su vyresniaisiais 
mokytojais, sąžiningas pamo
koms pasiruošimas, studijų sa
vaičių lankymas ne vieną iš jų 
padarė geru lituanistinės mo
kyklos mokytoju. Jauniesiems 
mokytojams studijų savaitė yra 
nepamainoma mokykla. 

Antras studijų savaičių tiks
las susipažinti, pabendrauti. 
Pradėjus ruošti mokytojų stu
dijų savaites, švietimo taryba 
turėjo mokyklų ir mokytojų są
rašus. Tai buvo tik statistika. 
Bedalyvaudami mokytojai vie
nas su kitu susipažino ne tik iš 
sąrašų, bet pamatė gyvus, be
sirūpinančius tais pačiais reika
lais, besidominčius tais pačiais 
klausimais, pažino vieni kitų 
pažiūras ir būdus. 

Rugpiūčio 1—8 d. vyks jau 
šešioliktoji studijų savaitė. Rei
kia pasidžiaugti, kad yra mo
kytojų, kurie visose iš jų daly
vavo, žinoma, kur kas daugiau 
yra tokių, kurie daugelyje a r tik 
keliose studijų savaitėse dalyva
vo. Jų jokiais raginančiais 
straipsniais skatinti nebereikia. 
Deja, vis dėlto daug dar yra 
mokytojų, kurie nejautė parei
gos nors vieną kartą dalyvauti 
savo, t. y. mokytojos ar moky
tojo, studijų savaitėje, pačiam 
pažiūrėti, kas gi iš tikrųjų ten 
dedasi, ar jos naudingos a r tik 
"laiko gaišinimas''. 

Būtų idealu, kad kiekvienas 
lituanistinėje mokykloje dirbąs 
mokytojas jei jau ne kasmet, 
tai bent kas kelinti metai savo 
studijų savaitėje dalyvautų. 
Būtų, žinoma, idealu, kad Svie-

eio už dalyvavimą atleisti. De
ja, švietimo taryba to padaryti 
negali. Nors Lietuvių Fondas 
dalį lėšų šiam. reikalui skiria, 
pačiam stovyklautojui dar rei
kia šiek tiek pridėti. Suaugęs 
ar pavienis moka už savaitę 80 
dol., antroji šeimos pusė ir jau
nuoliai (13-30 m.) — 50 dol., 
vaikai (iki 12 m.) — 25 dol. 

susitikimuose su karališkom šei 
mom, ikitų valstybių svečiais. Ta
čiau; tai viena šokoladinė pusė, 
panaši į Prancūzijos, JAV, Itali
jos ar kitų valstybių prezidentų 
žmonų gyvenimą, nes kitoje at
siranda spaudos konferencijos, 
kalbos, rankų paspaudimai ir kt. 
pareigos. 

Šį kartą skaitytojus norėčiau 
supažindinti su federalinės Vokie
tijos prezidento žmona dr. Vero
nika Carstens ir kaip ji atlieka 
pirmosios diamos rolę vakarų Vo
kietijos gyvenime. 

Jau pirmoje spaudos konferen
cijoje prie stiprių lempų šviesų, 
ant kaklo pasirodė raudonos dė
melės. Baimė, nervai ir įtempi
mas veikė ir medicinos daktarę. 
Bet šiandieną prie tokių „pasiro
dymų" V. Carstens jau įprato. 
Ją interesuoja žmonės, mėgsta su 
jais susitikti, kalbėtis. Nesvarbu, 
ar tai būtų karalius,ar kokios ki
tos iškilmingos šeimos narys. Už
klausta korespondentų, apie ką 
ji kalbėjusi su Tonga karaliene, 
V. Carstens atsakiusi, kad apie 
liaudies mediciną. Ir karalienė 
tuo klausimu buvo labai paten
kinta, kadangi prezidentienė pa
lietė dalį jos tautos gyvenimo. 
Iš svečio V. Carstens sužinojusi, 
kad reumatas ten gydomas žuvų 

netoli sovietinių patrankų šū
viams. 

Ir prezidentas, ir žmona mėgs
ta daug dirbti. Neturėdami — 

—'ieško jo, kadangi darbas su
daro jiems malonumą. Be valsty
binės rezidencijos, jie turi nuo
savą vilą prie Bormos. Preziden
tienei diena prasideda 7 vai., nes 
8 ryto ji jau pradeda darbą 'ka
binete, priimdama pacientus. Pie
tų metu V. Carstens atsigula pen
kiolikos min. poilsiui. Nepripa

žįsta dviejų valandų miego pa
reikšdama, kad po to atsiranda 
tingumas, dar didesnis nuovargis. 
Po pietų V. Carstens dar kartą 
kelioms valandoms eina į kabi
netą, arba vyksta į prezidento 
įstaigą, 'kur diktuoja 'bei pasira
šo laiškus. Savaime aišku, pre
zidentienė turi daug įvairių įsi
pareigojimų: ji priklauso moterų, į 
vaikų apsaugos ir kt. orfanizaci-
joms, dalyvauja valdybų posė
džiuose. Būdama vyro įstaigoje, 
niekuomet neįeis į jo kabinetą be 
pranešimo sekretorei. Tik gavusi 
„žalią šviesą", prezidento žmona 
įeina į vyro tarnybinį kambarį. 

Ar prezidentas klausia žmonos 
patarimų? „Negalėčiau pasakyti 
taip ar ne" - -atsakė korespon
dentams daktarė. Ji dalinasi vi
som gyvenimo problemom įkar
tais atpasakodama nepažįstamų 

DRAUGAS, šeštadienis, 1982 m. balandžio mėn. 17 d. 

piliečių atsiųstų laiškų turinį. To
kiu būdu ir atsiranda nuomonių 
pasikeitimai. 

Asmeniški draugai? „Aišku — 
tai mano gimnazijos ir universi
teto laikų draugai ir draugės, — 
sako prezidentienė, — tačiau jų 
susiradau ir Bonnoje". 

Savaitgaliais V. Carstens pati 
šeimininkauja virtuvėje. Gan 

kuklus maistas, be didelio mėsos 
kiekio. 

Už 28 mėnesių baigiasi vyro 
tarnyba.kuri Vokietijoje yra dau
giau reprezentacinio pobūdžio. 
Atrodo, kad prof. Karolis Cars
tens antrai kadencijai nekandi
datuos. Ji norinti dar padirbėti 
savo mėgiamoj medicinoj, vyras 
—rašyti prisiminimus. 

Žinoma, negerai, kad mokyto- j ^ J ^ ^ J ^ 
jas, per visą žiemą "už grašius" j v 
lietuviškoje mokykloje dirbęs, | .v

 S " zm?™?ls s u r a s t I • * * J1 

dar turi vasarą vieną savaitę i l s m 6 k o , J f ^ į metų gyd>to-
mokyklos reikalams skirti ir dar Į ^os P'aktJKos. E>*r ir šiandieną 

" . .penkias dienas savaitėje jos ka-
uz savo paties pinigus! 'f. . , ,. J . 

r r ^ i binetas yra atidarytas ligoniams, 
Gyvenam premijų laikus. Jos j T a č i a a i o f i c i a l i a m prezidento 

duodamos už šį ir už tą. ***L, - -Į „ k a d a fc ž m o n a i t e n k a 
sulauksim premijos ir mokytojų j dalyvauti, ją mielai pavaduoja 
bei jaunimo studijų savaitei pa- j ; o s kolegės. 
remti. Tikėkime. Kol jų nėra, į V c k f e | Ę o e ^ ^ a t s t o v a i 
kiekvienos mokyklos direktorius i ( t e k o g fca i ty t i y ^ straipsnių 
ar vedėjas turėtų kreiptis į aa,; a p i e j ą ) p r i p a ž i n o prezįdentienę 
vo mokyklos tėvų komitetą, k a d j k a į p š i h ą ir l a b a i draugišką mo
jis parūpintų lėšų bent vienam j t e r į ^priešingai televizijos ėk-
ar dviem mokytojams. Savo j r a n u i > k u r ^ dažniausiai pasirodo 
mokyklos vieną kitą mokytoją' 
į studijų savaitę gali nusiųsti ir 
LB apylinkė. 

Skundžiamės, kad trūksta jau
nų mokytojų. Kodėl nerasti lė
šų apmokėti jaunimo išlaidoms, 
ypač, kad jie vasarą gal ir vie
ną darbo savaitę turėtų paau
koti. Jaunimą turėtų skatinti 

su aukšta šukuosena, labai rim
ta ir oficialiu veidu. Nesimpatiš
ka moteris - •pagalvodavau. Ta
čiau turėjau pakeisti savo nuomo
nę, matydamas ją keliaujančią su 
vyru Vokietijos keliais, besikal
bančią su eiliniais žmonėmis, la
bai ir labai kukliai apsirengusią. 

Gimė 1923 m. —taigi karo 
dalyvauti mokyklos, LB apylin-' m«to kartos atstovė. Turėjo atlik-
kės, Pedagoginis Lituanistikos 

P A D Ė K A 
AtA 

DR. JONAS SANDARGAS 
po sunk ios ir i lgos ligos, mirė 1982 m. vasar io mėn. 21 d. ir palai
d o t a s Woodlawn Memorial Mausoleum Orlando, Florida. 

Ši rdingai dėkojame visiems giminėms, draugams ir pažįs
t a m i e m s , a tvykusiems iš a r t i ir toli, t a ip gausiai dalyvavusiems 
š e rmenyse ir parodžiusiems tiek daug nuoširdumo, Jo pasku
t inėje kelionėje į amžiną poilsio vietą. 

Reiškiame nuoširdžiausią padėką gerb. kun. dr. K. Ruibiui, 
už rožanč iaus sukalbėjimą koplyčioje, už a tnašavimą gedulingų 
šv. Mišių, už pasaky tą jautrų pamokslą ir už paskutinį patar
n a v i m ą kapinėse. 

Nuoš i rdž ia i dėkojame Juozei Krištolaitytei-Daugėlienei, už 
g r ažų ir jautrų giedojimą bažnyčioje. 

Mūsų gili padėka, atsisveikinimo žodžius tarusiems: Sera
finai Sukarevičienei. Day tona Beach ir apylinkių, Amerikos 
Lie tuvių Klubo vardu, Jonu i Daugėlai, Vytautui Abraičiui, 
ALT's -gos Daytona Beach ir apylinkės skyriaus vardu, Broniui 
S n a r s k i u i ir Vytau tu i Jokūbaičiui . 

Dėkojame karsto nešėjams: Vytautui Jokūbaičiui, J o n u i 
Daugė la i , Marcelinui Žitkui, Broniui Snarskiui . Juozui Kaspera
vičiui ir Ju rg iu i J an i c . 

Nuoširdi mūsų p a d ė k a giminėms, esantiems Australijoje, 
v i s i ems d raugams ir pažįs tamiems, prisiuntusiems gėles, auko
j u s i e m s šv. Mišioms, pareiškusiems užuojautas, mūsų liūdesio 
va landose , žodžiu, la iškais , spaudoje ir velionio atminimui, auko
j u s i e m s Lietuvių Fondui . 

E s a m e l aba i dėkingi p . Jurgiui Janušaičiui , už parašy tą 
spaudoje gražų straipsnį, iš a.a. Jono gyvenimo charakter ingų 
bruožų. 

Giliai sujaudint i , nuoširdžiai visiems dėkingi, l iekame 
nu l iūdę 

Ž m o n a A l d o n a 
s ū n ū s : J o n a s A. i r D o n a t a s 
m a r t i M i l d a 
a n ū k a i : J o n u k a s i r V y t u k a s 
s e s e r y s : A n t a n i n a K a s p e r a v i č i e n ė , 

O n a Z d a r ž i n s k i e n ė 
S a l o m ė j a J a n i c 

ir b r o l i s J u o z a s L i e t u v o j e . 

institutas. 
Turėdami vilties gauti premi

jas ir paramą, ruoškimės betgi 
kaip ir lig šiol dalyvauti savo 
lėšomis ir savo geru noru, ati-

sai nelietuviškoje aplinkoje, bet 
puikiai lietuviškai bemokančių 
ir beauklėjančių savo vaikus. 

Kviečiami ir šiaip lietuviai, 
besidomį lietuviškuoju švietimu. 

tinkamai tvarkydami savo ato- ; studijų savaitei vadovaus 
stogas ir įsipareigojimus. j j u o z a s Masilionis, jau vadova-

Į studijų savaitę Irviečiami ir į vęs keturioms. Patirtis rodo, 
mokinių tėvai. Būtų gera ir iš ! kad gera iš anksto žinoti daly-
jų išgirsti lietuviškojo vaikų vių skaičių. Prašoma registruo-
auklėjimo problemas, šiais me-' tis jo adresu (4632 S. Keating 
tais kaip tik turėsime paskaitą Į Ave., Chicago, EI. 60632. Tel. 
— pokalbį tėvų, gyvenančių vi- 312—585-2629). 

AfA 
ONA MAKAUSKIENĖ 

M A S L A U S K A I T Ė 

Gyveno Clarendon Hills, Illinois. Anksčiau gyv. Cicero, 111. 
Mirė bal. 17 d., 1982, 10 vai. vak., sulaukus 81 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Seinų apskrityje, Mačenių kaime. Amerikoje 

išgyveno 60 m. 
Pasil iko dideliame nuliūdime sūnus Edward, marti Pamela, 

2 anūka i Andrew ir Daniel, dukterėčia Jean Vance, Lietuvoje 
sesuo Juzė Kazokienė su šeima, mirusio brolio a.a. Motiejaus 
Maslausko vaikai su šeimomis gyv. Collinsville, Illinois, velionės 
mirusio r 'sbrolio a.a. Motiejaus Goberio vaikai su šeimomis, ir 
kiti gim .es, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Vance koplyčioje, 1424 S. 50 Avenue, 
Cicero, Illinois. 

Laidotuvės įvyks antradienį, balandžio 20 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėta į Šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: S ū n u s , m a r t i i r a n ū k a i . 

I^aid. direkt. Jean Vance, Tel. 652-5245. 

ADE 
MŪSŲ MYLIMAS VYRAS IR TĖVAS 

A. f A. 
A R N O L D A S ALEKNA 

mirė 1982 m. kovo mėn. 4 dieną, palaidotas šv. Kazimiero kapinė
se kovo mėn. 8 dieną. 

Už maldas koplyčioje ir kapinėse, už atlaikytas šv. Mišias Svč. 
Mergeles Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje, bei palydėjimą į 
Šv. Kazimiero kapines kungams: Algimantui Keziui, SJ, Juozui Vaiš-
niui, SJ ir F. Kireiliui, nuoširdus ačiū. 

Dėkojame Dainavos ansambliui už įspūdingai giedotas šv. 
Mišias dirigentui Aloyziu Jurgučiui, solistams Julitai Burgess ir Vy
tui Radžiui ir visus vargonais palydėjusiam muz. Alvydui Va-
saičiua 

Ačiū Nijolei Užubalienei taip jautriai pravedusiai atsisveikini
mą koplyčioje: Kernavės tunto atstovei v.s. Sofijai Jelionienei, Mar
tin Marietta, prezidentui Ronald Tumer, Adolfui Ruibiui ir Jonui 
Kelečiui. 

Ačiū karsto nešėjams: Feliksui Daukui, Jonui Kelečiui, Romui 
Puodžiūnui, Algiui Putriui, Adolfui Ruibiui ir Juozui Salčiūnui. 

Ačiū visiems už Arnoldo aplankymą koplyčioje bei palydėji
mą į amžino poilsio vietą. Aiiū už užuojautas pareikštas žodžiu, 
spaudoje bei laikuose. Už nuostabias gėles, aukas šv. Mišioms, šei
mai ir Skautybės Fondui. 

Ačiū Donaid Petkui už rūpestingą patarnavimą. 
VANDA AUDRA ir PAULIUS 

A. + A. 
DR. STASIUI SKAPINSKUI 

mirus Australijoje, 
jo ŽMONAI, DUKROMS, SCNUI ir sesutei VERONIKAI 
PAPLAUSKIENEI su šeima Kalifornijoje, liūdesio pri
slėgtiems, reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime. 

Anastazija ir Albinas Mitkevičiai 
Irena Janušauskienėj Ja ninaRukšėnienė 
Birutė Tovnpauskiene, Regina Jurkūnienė 
Marcelė ir Jurgis Uksai 

A . f A . 
Med. Dr, VYTAUTAS BALČIŪNAS 

Gyveno Kenoshoje, \Visc., po trumpos ligos mirė 1982 
m. balandžio 17 d. 10:30 vai. ryto, sulaukęs 62 m. amž. 

Gimė Jurbarke, Lietuvoje. 
Nuliūdime liko žmona Teresė, trys mažamečiai vai

kučiai : Vytautas, Aldona ir Birutė, Lietuvoje du broliai ir 
kiti giminės. 

Velionis buvo labai stropus BALFo veikėjas ir vado
vas ir nepailstantis kovotojas dėi Lietuvos laisvės. 

Kūnas pašarvotas Mischlers koplyčioje, 708 — 57th 
Street, Kenosha. 

Atsisveikinimas antradienį, balandžio 20 d., 7 vai. 
vak. Laidojamas trečiadienį, balandžio 21 d., 10 vai. ryto 
Po gedulingų pamaldų Šv. Petro bažnyčioje laidojamas 
vietinėse kapinėse. 

Visi a. a. Vytauto Balčiūno giminės, draugai ir pa
žįstami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti šermenyse ir lai
dotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą. 

Šeima pageidauja vietoj gėlių aukoti Bal fui arba 
šv. Mišioms. 

Nuliūdę lieka: Žmona ir vaikučiai. 
Tel. 414—657-3811 arba (A. Jarui) tel. 414—657-6165. 

A. f A. KAZYTEI ZUBKIENEI 
iškeliavus amžinybėn, 

gilaus skausmo prislėgtiems dukrai VITAI, žentui 
BENIUI ŽEMAIČIAMS, sūnui SIGITUI, marčiai 
VEDAI bei jų ŠEIMOMS reiškiame giliausią už
uojautą. 

MAGDALENA IR JONAS STANKŪNAI 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P. GAIDAS ir GERALDAS wt DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

STEPONAS C. LACK (UCKAWICZ) Ir SONOS 
2424 W. 60 th STREET TU. BEpnbUe 7-1210 
11028 SoutžiTOKt Hicrtw*T P»Jo» HllLv HL TeL 074-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CAJUFORNIA AVE. TeJ. LAffeyette S-S572 

POVILAS J. RIDIKAS 
SS54 SO. HALSTED STRTET TeL YArds 7 1 0 1 1 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 SO. 50th AVE., CICERO, HJL TeL OLympic 2-100S 

. 
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DRAUGAS, šeštadienis, 1982 m. balandžio men. 17 d. 

x A. a. r a šy t Stasys Tamu-
laitis staigiai mirė balandžio 16 
d. St. Petersburg, Fla. Buvo 
gimęs 1909 m. sausio 23 d. Lai
dotuvėmis rūpinasi iš Toronto, 
Kanados, nuvažiavęs jo brolis 
Vytautas su žmona Marija. Bus 
laidojamas šeštadienį, balandžio 
24 d., &v. Jono kapinėse Toron
te, Kanadoje. Nuliūdime liko 
brolis Vytautas ir žmona Marija 
bei jų vaikai su šeimomis Ka
nadoje, sesuo Jadvyga Penčylie-
nė su sūnumis Rimantu ir Gied
rium su šeimomis Chicagoje, 
sesuo Ona ok. Lietuvoje. Sesuo 
J. Penčylienė su sūnumis va
žiuos į laidotuves Kanadoje. 

X šakių apskr. klubo narių 
susirinkimas įvyks balandžio 
25 d., 2 vai. p. p. Lietuvos Vy
čių salėje. 

X "Lietuvos bažnyčių veika
lo autoriui reikalingos šių Pane
vėžio vyskupijos kunigų nuo
traukos: Jono Bubo, Juozapo 
Matelionio, Gasparo Spudo, Juo
zo Laurenčiko, Liudo Rekašiaus, 
Stasio Masilionio, Mykolo Silic-
ko, Jono Steponavičiaus, Bro
niaus šateikos, Antano šeštoko. ! 

Jeigu kas turėtų, prašomi at
siųsti adresu: Br. Kviklys, 5747 
So. Campbell Ave., Ghicago, BĮ. 
60629. 

X Bronius Kviklys, buvęs 
"Draugo" redaktorius, šią savai
tę išskrido į Floridą. Ateinant} 
šeštadienį, balandžio 24 d. 6 vai. 
vak., Liet. Bendruomenės Flori
dos apygardos pakviestas. Lietu
vių klubo salėje, St. Petersbur-
ge, jis skaitys paskaitą tema 
"Lietuvių tėvynėje ir išeivijoje 
uždaviniai". Šia proga bus gali
ma pamatyti ir dabartinių Lie
tuvos pogrindžio leidinių nuo
traukų bei dokumentų parodėlę. 
Visuomenė kviečiama atvykti. 

X Dail. Vytauto Virkau ir 
Henrietos Vepštienės ekslibrių 
paroda buvo atidaryta "Galeri
joje" pereitą penktadienį, daly
vaujant atidaryme per 200 sve
čių. Tą pačią dieną Chicagos 
dienraštis "Sun-Times" įsidėjo 
meno kritiko Harold Haydon 
straipsnį apie šiuos du ekslibris-
tus. Jų paroda "Galerijoje" tę
sis iki gegužės 2 d. 

X Loretto ligoninė y ra pa
rinkta specialiems patarnavi
mams Morton kolegijai, ypač 
antialkoholizmo ir auklėjimo 
programai tvarkyti. Tai dar vie
nas ligoninės pripažinimas savo
je apylinkėje, nes daugelis ligo
ninių tokių programų neturi. 

X "The Chicago Oatholic", į 
Chicagos arkivyskupijos laik-1 Pa r o dU-

IŠ ARTI IR TOLI 

Šv. Kryžiaus ligoninės "Kraujo bankas", gavęs pripažj nimą Amerikos Kraujo Bankų draugijos. Iš kaires (sėdi): 
ses. Julia laboratorijos vedėja, ir Lourdes De Guzman, Kraujo Banko prižiūrėtoja; (stovi): Debie Woolley, Anna 
Gribus, dr. Alvin Ring, Nancy Shotas ir Tina Siwa. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

J. JL VALSTYBĖSE 
— Prof. Vytautas Klemas ge

gužės mėnesį praves pakrančių 
gamtos ir jūros srovių tyrinėji
mus Sri Lankos valstybėje, kaip 
Jungtinių Tautų konsultantas. 
Tyrinėjimuose bus naudojami 
satelitai, lėktuvai ir laivai. 
1982-85 m. laikotarpiu dr. Klemo 
vadovaujamas centras Delaware 
universitete tyrinės pajūrių aug
menijos, srovių ir žuvų derliaus 
keitimąsi Costa Rikoj, Ekvado
re, Argentinoj ir Egipte. 

— A . a . Rožė Daukšaitė, apie 
30 metų gyvenusi Woodhavene, 
N. Y., mirė New Yorko ligoni
nėje balandžio 14 d. Velionė 
buvo vienos labdaringos draugi
jos tarnautoja, visą laiką domė
josi lietuviška knyga kurių bu
vo sukaupusi didesnį rinkinį, 
nuolatinė "Draugo" skaitytoja, 

M. KAUPAITĖS 
GYVENIMAS SCENOJE 

X Vanda Aleknienė, Čiurlio
nio galerijos valdybos pirminin
kė, drauge su valdyba šiais me-

Marijos aukšt. mokykla savo 
salėje balandžio 18 d. suvaidi
no muzikinę dramą iš vienuoli
jos steigėjos Motinos Marijos-

I Kazės Kaupaitės gyvenimo. Šu
tais ruošiasi Čiurlionio galerijos! s i r i n k u s i ą p u b l i k ą % k a r t o m 

dvidešimtpenkmečiui. Yra nu
matyta išleisti specialus katalo-1 
gas, iškilmingas pobūvis ir eilė 

rašty, balandžio 16 d. laidoje 
yra kun. J. Prunskio straipsnis 
apie katalikų persekiojimus oku
puotoje Lietuvoje, č ia panaudo. 
tos žinios iš "Aušros" ir iš "Kro
nikos", parodant Amerikos ka
talikams apie jų brolių kančias 
už tikėjimą. 

X Romas ir Danutė (Gudely
tė) česai balandžio 8 d. susi
laukė pirmgimės dukrelės Sa-
brinos Erikos. Naujagime džiau
giasi jaunieji tėvai ir seneliai 
bei močiutės — Julius ir Česlovą 
Gudeliai, Mikas ir Gerda Česai. 

X "Bridges, Lithuanian -
American Newsletter", anglų 
kalba leidžiamas žurnalas, Nr. 
3, pasiekė redakciją. Biuletenis 
naujos išvaizdos. Apima infor
maciją lietuvių kilmės angliškai 
kalbantiems asmenims. Duoda
ma informacijų apie lietuviškas 
tradicijas, kurių laikosi net ke
lintos kartos Amerikos lietuviai. 
Biuletenį dabar redaguoja S. 
Goštautas, spausdina "Darbi
ninko" spaustuvė Brooklyne, 
N. Y. 

X Dr. Ingrida. Gutberga, lat
vė vargonininkė, ir baritonas 
Thomas Bailey atliks koncertą 
Lutheran Memorial bažnyčioje, 
2500 W. Wilson Ave., balandžio 
25 d., 5 vai. Programoje bus 
Bacho, Max Reger. Verdi, Vol-
demar Dobrovolsky, Janis Me-
dins ir kt . kūriniai. Įėjimas — 
7 dol. Pensininkams ir studen
tams — 4 dol. 

X Panevėžiečių klubo pobūvis 
rengiamas gegužės 1 d. Saulių 
salėje, Brighton Parke. Stalus 
rezervuotis tel. 737-8647. (pr.). 

X Lietuvos Dukterų draugijos 
pavasario balius ruošiamas ba
landžio 24 d., šeštadienį, 7 vai. 
vak. Jaunimo centre Visuome
nė prašoma dalyvauti. Stalus 
užsisakyti i r bilietus įsigyti 
draugijos patalpose. Telefonas 
925-321L (pr.). 

x Ma7«ka-Evan» laidotuvių 
direktoriai vėl patarnauja lietu
viams naujoje vietoje — 2424 W. 
6& S t (Lithuanian Plaza Court). 
Tel. 737-8600. fsk.). 

x St. Oasimir Memortals, Inc., 
3914 W. 111 S t (1 blokas nuo 
6v. Kazimiero kapinių), telef. 
233-6335, seniausia lietuvių pa
minklų bendrovė ir dirbtuvė. Di
džiausias pasirinkimas. Nelso
nas ir Dūlys savininkai, (sk.). 

domino komp. ses. Bernardos iš 
lietuviškų melodijų sudaryta 
uvertiūra, kurią atliko ses. O a -
ritos diriguojamas mokyklos 

X Don Varnas posto Pagelbi- auklėtinių orkestras. J i vaidini-
nis moterų vienetas Nr. 986 ruo
šia kauliukų žaidimą -
sekmadienį, balandžio 

mo metu pakartotinai skam-
Bunco bėjo. 

25 d., į Veikalą sudarė ir surežisavo 
3 vai. p. p. savo namuose. Pir- i dramos mokytoja L. Piotrows 
mininkė Frances Urnezus kvie-IM- Dramoje daug idealizmo 

Yucaitytė, D. Adomaitytė. Tė
vo vaidmeny — Sigitas Gūdis. 
Iš viso — apie 40 aktorių. 

Vaidinimas gyvas, įdomus. Jo 
stebėti buvo atvykusių nema
žai seselių iš kitų vienuolynų. 
Šis vaidinimas, pavadintas "To 
Kaze, with Eove", bus dar pa
kartotas balandžio 24 d. 7:30 
vai. vak. ir balandžio 25 d. 3 vai. 
p. p. Verta pamatyti. 

J. P r . 

KNYGA IŠRYŠKINANTI 
LENKŲ KLASTAS 

Lietuvių karių veteranų są
junga "Ramovė'' įsirašė lietuvių 

šį veikalą pratarmėje dr. A. 
Rukša rašo: " . . . Parašyti siūlo
mąjį darbą sutikau dėl šių prie
žasčių. Visų pirma nebebuvo 
jokios vilties, kad kas iš išeivių 
beapsiimtų tatai atlikti. Antra, 
veikalas apie kovas dėl Lietu
vos nepriklausomybės šių dienų 
Lietuvoje dėl žinomos politinės 
būklės negalėtų išvysti pasaulio. 
Taigi, man atsisakius, išsames
nis rašinys apie lietuvių-lenkų 
kovas veikiausiai nebūtų buvę iš 
viso parašytas. 

Kad ir nebuvau 'ligi tol karo 
istorikas, tačiau nuo siūlomojo 
darbo neatsisakiau, juoba kad 

nė. Woodhavene gyvena velio
nės brolis Algis Daukša, sporto 
organizacijų darbuotojas. 

— L. K Mokslo akademijos 
New Yorko židinys balandžio 
25 d. Kultūros židinyje, Brook
lyne, N. Y., rengia Lietuvos di
džiojo kunigaikščio Kęstučio 
600 metų mirties sukakties mi
nėjimą. Paskaitą skaitys prof. 
dr. Antanas Kučas. 

— LDK Birutės draugijos 
New Yorko skyrius balandžio 
3 d. turėjo susirinkimą, kuria
me buvo perrinkta valdyba. Ir 
šiemet lieka t a pati: pirm. Mal
vina Klivečkienė, sekr. Emilija 
Nakienė ir ižd. Aiva Žarsku-
vienė. 

— Poeto Leonardo žitkevi-
čoaus, '•Darbininko" redakto
riaus, sesuo a. a. Aldona Eino-

i rienė kovo 2 d. mirė Vabalnin-
rėmėja, Lietuviškos knygos klu- j ke> o k u p u o t o j e Lietuvoje, sulau-
bo narė. Mirė sulaukusi apie 60 k u s i ^ m a m ž į a u s . Dįrbo slau-
metų. Prieš keliolika metų mirė; 
jos motina dr. Kotryna Daukšie 

! ge ligoninėje. Jos vyras Vytau-
" tas Einoris mirė prieš 13 metų. 

— ' Liko trys sūnūs, dvi dukterys su 
rią labai taikliai galima pritai- šeimomis ir brolis Amerikoje. 

veiklos istorijon, be kitų darbų, man, kaip Lietuvos kariuome-
čia visus atsilankyti ir paremti j ryžto, religinių ir pa t r io t in į Į suorganizuodama rašymą ir iš- j • * "^T*3**-1*** ~ * * » " 
šios organizacijos darbus, 
visas pelnas bus skiriamas ser-

'nes! nuotaikų, humoro, lietuviškų į leidimą trijų tomų lietuvių ko-' šiam Lietuvos^ karo mokyklą k 
| tautinių šokių, kuriuos paruošė I vų istoriją _ 'Kovos dėl Lietu-

gantiems kareiviams ligoninėse.'; A. Kelly, o taip pat dainų choro, i vos nepriklausomybės". Pirmo-
Komitetą sudaro: Valeria Sta- kuriam vadovavo ses. Terese j ji knyga, parašyta Kazio An-
naitis, Jean Pargauskas, Stella į Papšytė. ; šausko (1972). skirta kovoms 
Wabol Mary Jurgel, Bemice< Vaidinime dalyvavo katalikų j su rusais-komumstais, o antroji 
Ambrose! Violet Jocius, Rita \ mokyklos berniukai, o daugiau- į ir trečioji knygos, parašytos I mus ir klastas. Šis istorinis vei-

kyti mūsų jaunuoliams, bebai
giantiems gimnazijas. Atsisvei
kinę bendraklasius, j ie žengia į 
naują jau suaugusio gyvenimą,! 

ar tai būtų tolimesnis mokslas, j 
ar darbo atsakomybė. 

Jau daugelį metų Lietuvių 
Moterų federacijos Chicagos 
klubas kartu su abiturientų 
Motinų komitetu ruošia abitu
rientų pokylį. Tai prasminga ir 

PRAEITIES 
PUSLAPIUOSE 

Balandžio 20 d. 

1775 m. prasidėjo Bostono ap
gula Amerikos revoliucijos metu. 

1792 m. Prancūzija paskelbė 
karą Austrijai. 

1945 m. Sovietai prasiskverbė 
dėmesio verta tradicija. Čia ne į p r o Berlyno įsitvirtinimus An-

dalyvavusiam kovose su lenkais. 
kovų su lenkais tema nebuvo vi
sai svetima". 

Taigi dr. A. Rukša labai gerai 
pažino lenkus, jų politinius ėji-

Radecliff, Ann Shulmistras ir 
Joanne Sobeckis. 

X Kun. dr. J . Gutauskas, 

sia — mokyklos auklėtinės, ku
rių tarpe randame lietuviškos 
pavardes: N. Novickytė, L, Mar-
tinkutė, J. Gaidaitė, V. Vierai-

Delhi, Ont., Kanada, mūsų n u o - į ^ ^ 2 u r l y t ė t A . Vitaitė, J. 
širdus rėmėjas, atsiuntė 50 dol. 
auką su prenumeratos protęsi-
mu. Kun. dr. J. Gutauską skel
biame garbės prenumeratorium 
o už auką ir lietuviško žodžio, aukomis. Šiomis dienomis 
vertinimą išeivijoje labai dėko 
jame. 

X Austrą Puzmas, San Ma-
teo, Gal., dažnai mus paremia 

at
siuntė vėl 15 dol. su nuoširdžiais 

dr. Antano Rukšos, skiriamos kalas, daugeliui iš mūsų atskleis 
diplomatinėms ir fronto kovoms 
su lenkais. 

Dr. Antanas Rukša (1900. VI. 
15 — 1980. H. 20) karininkas, 
klasikinių kalbų žinovas, gimna
zijų mokytojas ir direktorius, 
universiteto docentas (1940-44 
m. Vilnius) ir profesorius (1946-
1949 m. Vokietija), spaudos 
mokslinių žurnalų ir Lietuvių 
Enciklopedijos bendradarbis, palinkėjimais. Labai dėkojame. 

x Standard Federai SavingsAustros vyro dail. PaviloPuzino i ^ t ą " ^ v i n į " a Ū i k o ~ k r u ' o p S -
bendrovės centre, 4192 Archer ; monografiją, kuri yra didelio į ̂  fc pį^jgisA Lietuvių-lenkų 

j Ave., šį mėnesį yra išstatyti formato ir puošni, galima }sigy- { ^ ^ a m ž i ų b ė g y j e ^ m 

Wanda Krozel įvairaus dydžio 
velykiniai margučiai — nuo ki
kilio iki žąsies. Jie išmarginti 
akvareliniais dažais bei nagų 
laku. 

x Antanas Pocevičius, Oma
ha, Nebr., atsiuntė čekį už dvi 
"Draugo"' prenumeratas. Ačiū. 

X Petras Pajaujis, Mt. Cle-
mens, Mich., lietuviškos knygos 
mylėtojas, užsisakė įvairių leidi
nių ir pareiškė laiške savo nuo
monę apie kai kurių knygų men
ką turinį. 

x Už a .a Jttozą Valentina, 
suėjus mėnesiui po jo mirties, 
šv. Mišios bus atnašaujamos 
bal. 21 d., trečiadienį, 7-tą vai. 
ryto T. Jėzuitų koplyčioj. Drau
gai ir pažįstami prašomi prisi
minti jį savo maldose. (pr.) 

x Lietuviu Fondo Fed. Kre
dito Kooperatyvas moka aukš
tesnius procentus už indėlius 
kaip bankai ar taupymo b-vės. 
Kiekviena sąskaita yra apdraus
ta iki 100,000 dol. Kooperatyvas 
atidarytas trečiadieniais nuo 
12 - 6 v., šeštadieniais nuo 10-12 
•ai. L.F. patalpose tel. 737-2110, 
sekmadieniais nuo 10 - 1 v Jau
nimo Centre. (sk.) 

X Važiuojame j Sonny Hills. 

ti "Drauge" 

X "Vaikai gintaro rūmuose 
— iš šio neseniai premijuoto i išsimokslinimo ir įžvalgumo. Dr. 
veikalo Algirdas Landsbergis t A. Rukša savo knygoje — Lie-
skaitys ištrauką šį penktadienį, tuvių-lenkų santykiai ir kovų 
8 vai. vak. Jaunimo centro ka- pradžia apžvelgia Lietuvos isto-

dar nežinomų detalių ar atgai
vins laiko dulkėmis apneštus ir 
primirštus įvykius. 

Knygos "Kovos dėl Lietuvos į 
nepriklausomybės'' antro tomo* 
sutiktuvės įvyks balandžio 25 d. 
3 vai. p. p. Jaunimo centro ka
vinėje. Knygą aptars ir su au
toriumi supažindins visuomeni
ninke ir pedagogė Alicija Rū
gyte. 

Visa lietuviškoji visuomenė 
kviečiama dalyvauti ir susipa
žinti su istorinių mūsų priešų 

sipynė, kad juos išnarplioti rei- j lenkų darytomis ir tebedaromo-
kia turėti nemažai kantrybės, mis pastangomis Lietuvą pa

tik tėvai ir artimieji, bet ir visa 
Chicagos visuomenė gali pasi
džiaugti darbščiąja mūsų jau
nuomene. 

Šiais metais abiturientų poky
lis vyks gegužės 23 d., sekma
dienį, 5 vai. p. p. puošniame Be-
verly Hills Country Club. Nors 
buvo daug pastangų įdėta ban
dant surinkti visų abiturientų 
adresus ir išsiuntinėti informa
ciją, vis tik yra galimybė, kad 
kai kurie nebuvo kontaktuoti. 
Rengėjos nuoširdžiai kviečia vi
sus lietuvius abiturientus daly
vauti šioje šventėje. Informaci
jai kreiptis į Ivašauskienę (tel. 
925-6193) arba į R. Bartuškienę 
(471-0250). 

Tikimės, kad visi abiturien
tai, jų artimieji i r susipratusi 
lietuviškoji visuomenė paskirs 
šią pavasario popietę susipaži
nimui, pabendravimui ir vieni 
kitiem laimės palinkėjimui, ver
čiant naujausią jų jauno gyve
nimo lapą. 

trojo pasaulinio karo metu. 
1970 m. prez. Nbtonas paskel

bė, kad atitraukiama 150,000 
karių iš Pietų Vietnamo. 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenue 
Chicago, Illinois 60628 

Tel. — 776-8700 
Darbo vai. nuo S Iki 7 vai. vak. 

šeštad. 9 vai. r. iki 1 vai. d. 

imimmumuuiUHiiiiiuiiiiuiiiimuiiiii! 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

2649 W. 63rd Street 
Chicago, 111. 60629 

Tel. 776-5162 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Šeštad. 9—12 vai. 
ir pagal susitarimą 

miirmiiiiiiMiimmiiiiiimuiiimiiiiiiiii 

vinėj. Rašytojas žada ir kitų 
staigmenų. Visuomenė kviečia-

jungti savo interesams. Įėjimas 
nemokamas. (aj) . 

LAUKIAME ABITURIENTŲ 

rinę raidą, nelemtą susijungimą i Su pavasario atbundančia gam-
su ponų Lenkija ir lietuvių pa- ta atsinaujina ir žmogus, pajun-

ma pasinaudoti nedažna proga i stangas atsikratyti lenkais. | ta, kad prasideda kažin kas nau 
Chicagoje išgirsti sąmojingą A. Apie savo sutikimą parašyti jo ir viltingo. Tai mintis, ku-
Landsbergio žodį. 

x Jurgis Mikaila, St. Peters
burg Beach, Fla., visuomeninin
kas, pratęsdamas prenumeratą, 
atsiuntė ir 10 dol. auką. Labai 
dėkojame. 

X Antanas Zubrys, Chicago, 
III., kartu su prenumeratos mo
kesčiu, atsiuntė 15 dol. auką. 
Juozas Jusys, Worcester, Mass., 
atsiuntė 10 dol. auką savos spau
dos palaikymui. Nuoširdus ačiū. 

X Aleksas Marčiulionis, Chi
cago, UI., apsilankė "Draugo" 
administracijoje, pratęsė prenu
meratą ir įteikė 15 dol. jo stipri
nimui. Labai ačiū. 

X D. Macidala, gyv. Ormond 
Beach, Fla., režisorė, kartu su 
prenumerata atsiuntė ir dides
nę auką. Labai dėkojame. 

X Stasys Liepas, Cicero, UI., 
žinomas prekybininkas, pratęs-

Florida, bal. 30—geg. 3 d. ir j damas "Draugo" prenumeratą, 
geg. 14—17 d. Skambinkit Ma- Į pridėjo ir 10 doi. auką. Labai 
riui Kietai teL 737-1717. (sk.) | dėkojame. 

TreCiai kadencijai perrinktas Saulių s-gos pirmininku K. Milkovaitis perima 
vėliavą iš suvažiavimo prezidiumo pirmininkų V. KazimekaiCio ir S. Joku-
bicko kovo 27 d. Chicagoje. Nootr. P. Malėte* 

Pagerbkime mūsų 

MOTINAS 
įjungdami jas į 

šį specialų 

šv. Mišių devindienį! 

MOTINOS DIENOS NOVENA - GEGUŽIS 1—9 d.d, 
MARIJONŲ VIENUOLYNO KOPLYČIOJE 

Si novena, į Vilniaus Aušros Vartų Stebukl. Gailestingumo ir 
Nepaliaujamos Pagalbos švč. Dievo Motiną Mariją, bus celebruo-
jama už mūsų motinas, pamotes, uošves, močiutes ir žmonas, gyvas 
ir mirusias. 

Reikšdamas dėkingumą ui motinos meilę ir pasiaukojimą jungiu 
ją į šv. Mišių novena. 

Motinos vardą* _ gyva/mir ^ 

Normai aukojo _ 
Vardas, |MfUriB „ _ _.._ , „ 

MAR1AN FATHERS, 633« S. Kilbourn Ave, Chicago, BL 80629 

į 


