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Mokytojos 
laiškas draugei 

„Šiandien Tau aprašysiu 
labai įspūdingą įvykį. Ka i aš 
budėjau mokyklos koridoriuje, 
prižiūrėdama, kad vaikai 
neišdykautų per pertrauką, 
prie manęs priėjęs m a n o X 
klasės auklėtinis paėmė mano 
ranką ir tyliai tarė: „Auklėto
ja, a š jus labai myliu. A š visa
dos jums būsiu geras. Nuta
riau būti kunigu. Padėkite! 
Neverskite manęs į komjau
nimą!" 

Šiuos žodžius iš taręs, jis 
pažvelgė į mane ir laukė 
atsakymo, be abejo, palan
kaus. Tokio prašymo nesitikė
jau. Tiesiog mane pritrenkė. 
Atsakyti ką nors priešingai 
taip nuoširdžiai į mane žiūrin
čiam su pilnu pasitikėjimu 
jaunuoliui, negalėjau. Išta
rusi: „Gerai", tuojau nusisuku
si nuėjau. Tiesiog žadą man 
užėmė. 

Nuėjau į kitą koridoriaus ga
lą. Nebega l ė j au s u v a l d y t i 
savęs... mintys tik bėgo. Priva
lau kalbėti ateistinėmis temo
mis, išrauti iš jaunuolių širdžių 
Dievą... Taip mus ragina virši
ninkai!.. 

Ir kaip dabar gabu kalbėti? 
Kokia kančia!.. Ar ją supranta 
tie, kurie mus verčia žaloti 
jaunuolių širdis?! Kokia baisi 
mokytojo daba!.. Parduodame 
save, parduodame už algą... 
Kur nuvesime jaunimą?! Kiek 
daug jau morališkai palū
žusių.. . O mes juos v i s 
klampiname ir klampiname.. . 
Įvairūs komjaunimo vėlyvi 
užsiėmimai, pobūviai tiesiog 
šlykštynėmis virto. Kokią 
morališkai palūžusią kartą 
auginame... Mes, mokytojai, 
kurie privalome mokyti, auklė
ti, įspėti, mes ateistiniu auklėji
mu užmušame jų sąžines i r 
tampame tautos judais... Ką a š 
kartą užtikau!.. Baisu net rašy
ti... J i m a n atkirto: „Mokytoja, 
man pavydite, kad aš už jus 
g r a ž e s n ė ? ! J ū s ų k o n k u 
rentė..." 

To nekalto jaunuolio kreipi
masis neduoda m a n ramybės. 
Aš — ateistų vadovė, tautos 
tvirkintoja... Pa tark , ką man 
daryti? Galiu išprotėti, nakti
mis nebemiegu..." 

Salomėja 

Derybos su graikais 
dėl JAV bazių 

A t ė n a i . — Kovo 3 apie 
80 ,000 g r a i k ų d a l y v a v o 
demonstracijoje prieš JAV 
kariuomenės bazes Graikijoje. 
Protestą organizavo komunis
tai, socialistai ir „taikos mylė
tojų" organizacijos. Ateityje 
panašios demonstracijos įvyks 
Salonikoje, Pa t ras , Piraejaus 
miestuose ir Kretos saloj, kur 
yra dvi amerikiečių bazės. 
Valdžios narių kalbėtojų tarpe 
nesimatė, tačiau kalbėjo Atė
nų burmistras, socialistas 
Dimi t r i s Beis . Opozici jos 
vadas, buvęs Graikijos užsie
nio reikalų ministeris, Averof 
kritikavo socialistų vyriau
sybę, kad ji „demonstruoja 
prieš save pačią". Pat i derasi 
dėl J A V karinių bazių, ir pati 
reikalauja jas panaikint i . 

J A V jau nuo 1953 m. turi 
Graikijoje keturias didesnes 
aviacijos ir karo laivyno bazes 
ir keliolika mažesnių: uostus, 
sandėlius, lėktuvų nusileidimo 
takus, radaro stotis, komu
nikacijų centrus, žvalgybos 
rinkimo stotis. Šių stočių reikš
mė padidėjo po revoliucijos 
Irane. 

Prieš keturis mėnesius prasi
dėjo derybos dėl tų Amerikos 
bazių ateities. Prieš r inkimus 
socialistai žadėjo Amerikos 
bazes iškraustyti, tačiau dabar 
jiems rūpi gauti už bazes 
daugiau milijonų dolerių. Kelis 
kartus derybos buvo pertrauk
tos. Graikija organizuoja ne tik 
demonstracijas, bet ir graikų 
tarnautojų streikus bazėse. 
Paskutinis streikas buvo vasa
rio 17 d. 

Graikijos socialistų spauda 
rašo, kad Amerikos bazės 
Graikijoje nebetarnauja vien 
NATO tikslams, bet yra 
nukreiptos prieš Graikijos 
draugus arabų kraštuose ir 
Rytų Europoje. Tos bazės, kaip 
pats premjeras pasakė, netar
nauja Graikijos interesams, 
nes Graikijai grėsmė kyla ne iš 
šiaurės, bet iš Rytų, kur yra 
Turkija. Amerikos santykiams 
su Graikija pakenkė prezi
dento Reagano nutar imas 
padidinti Turkijai kar inę ir 
ekonominę paramą iš 402 mil. 

dol. iki 759 mil. dol. 
Derybos dėl Amerikos bazių 

vyksta toliau. Atėnai reika
lauja daugiau pinigų, reikalau
ja, kad kai kurios mažesnės 
bazės būtų sujungtos j vieną, 
reikalauja, kad bazių sutartys 
galiotų 10 metų ir kasmet būtų 
peržiūrimos. Be to, bazės turė
tų būti jungtinėje vadovybėje, 
kad ir graikų kariuomenės 
vadai žinotų, kas ten daroma, 
gautų žinias iš „šnipinėjimo 
stočių". Graikija reikalauja 
daugiau ginklų, kad jėgos 
pusiausvyra su Turkija būtų 
išlaikyta. 

Graikijos santykiams su 
Amerika kenkia ir graikų ryšių 
su sovietais stiprinimas. Grai
kų Syros saloje taisomi ne tik 
sovietų prekybos laivai, bet ir 
pagalbiniai sovietų Vidurže
mio jūros karo laivyno laivai. 
Maskva bandė gauti panaš ias 
laivų aptarnavimo bazes Itali
joje, bet negavo. Graikija 
tačiau sutiko. 

Neseniai socialistinė Graiki
jos vyriausybė priėmė aukštą 
svečią, — sovietų premjerą 
Nikalojų Tichonovą. Šia proga 
buvo pasirašyta nauja ekono
min io , k u l t ū r i n i o bend ra 
darbiavimo sutartis. Graikija 
gaus sovietų natūralių dujų ir 
elektros srovės, kuri ateis per 
Bulgariją ir Rumuniją. Graiki
joje bus pas ta ty tas alumino 
fabrikas, nes graikai turi dide
les bauksito kasyklas ir jį 
eksportuoja į Sovietų Sąjungą. 

Sovietai dėkingi Graikijai, 
kuri, būdama Europos Rinkos 
ir NATO pakto narė. balsavo 
prieš Lenkijai numatytas 
sankcijas ir remia sovietų 
siūlomą vidutinių nuotolių 
raketų sumažinimo planą. 
Premjeras Papandreou supy
kino Prancūziją ir Britaniją, 
pr i tardamas Maskvai, kad j 
Vakarų raketų skaičių reikia 
įrašyti ir britų bei prancūzų 
turimas raketas. 

Nikaragvoje popiežius Jonas Paulius II susitiko su visa sandinistų 
vyriausybe. Kai jis priėjo prie kultūros ministerio kunigo Ernesto Car-
denal, tas atsiklaupė, bandė pabučiuoti popiežiaus žiedą, tačiau popie
žius neleido ir kunigą subarė: ,,Tu turi sutvarkyti savo elgesį su Bažny
čia". (AP) 

Raudonojo Ortegos 
pamokslas popiežiui 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— I n d i j o j e p r a s i d e d a 
neprisijungusių valstybių gal
vų suvažiavimas. Bloko pirmi
ninkas buvo Kubos diktato
rius Fidel C astro, kuris t a s 
p a r e i g a s perduos Indi jos 
premjerei Indirai Gandhi. 

— Kijevo teismas nuteisė 
Ukrainos poetę Iriną Tatu-
činskają, 29 metų amžiaus, 7 
metus kalėjimo ir 5 m. ištrėmi
mo už agitaciją prieš sovietinę 
sistemą. 

— Egipto prezidentas Muba-
rak įspūjo Palestinos Laisvini
mo Organizaciją nekiršinti, 
neskaldyti egiptiečių, nesikišti 
į Egipto reikalus, nes Egiptas 
daugiau kovojo ir daugiau 
nukentėjo dėl Palestinos, negu 
pa tys palestiniečiai. 

— Kinija pareikalavo, kad 
Amerika paremtų Kinijos 
kandidatūrą į tarptautinį Azi
jos Išvystymo banką. Kinija 
reikalauja, kad iš organizaci
jos būtų išmestas Taivanas. 

— Specialus pasiuntinys Ha-
bibas nesugebėjo sumažinti 
Viduriniųjų Rytų derybose 
skirtumų ta rp Libano ir Izrae
lio, kuris toliau reikalauja 
saugumo garantijų, reikalauja 
teisės palikti Libane savo 
įgulas. 

— Londone teismas nubau
dė irakietį teroristą 35 m. 
kalėjimo. Jo vadovaujama 
teroristų grupė bandė nušauti 
Izraebo ambasadorių Londo
ne. Kiti du arabai gavo po 30 
metų. 

— Sovietų Sąjunga ir Egip
tas greit pasikeis ambasado
riais, skelbia Egipto laikraš
č i a i . Ž u v ę s p r e z i d e n t a s 
Sada tas ištrėmė sovietų amba
sadorių 1981 m. 

— Costa Ricos prezidentas 
Luis Alberto Monge planuoja 
sušaukti Centro Amerikos 
valstybių galvų suvažiavimą, 
kuris svarstytų taikos klausi
mus. 

Dešinieji laimėjo 
Vokietijos rinkimus 

— Kinijoje liaudies kongreso 
vykdomasis komitetas priėmė 
laikinosios valstybės galvos 
maršalo Ye J ianying atsi
statydinimo pareiškimą. 

P a n a m a . — Popiežius Jo
nas Paulius II aplankė Pana
mą, kur buvo labai šiltai sutik
tas ne tik tūkstantinių minių, 
bet ir valdžios atstovų. Pana
mos prez identas , svečią 
pasve ik indamas , pa ske lbė 
valstybinę „džiaugsmo fies
tą". Panamoje popiežius pasa
kė mažažemiams vals t ie
čiams: „Yra tokių, kurie nori, 
kad jūs paliktumėt savo dar
bus, griebtumėt ginklus, apsi-
ginkluotumėt neapykanta ir 
išeitumėt j kovą prieš savo 
brolius. Jūs jų nesekite. Ieško
dami teisingumo ir geresnio 
gyvenimo, nepas iduoki te 
smurto gundymams, nepa
siduokite ginkluotiems parti
zaniniams judėjimams ar 
egoistinėms klasių kovoms, 
nes tai nėra Jėzaus Kristaus 
kelias, pasakė popiežius. 

S a l v a d o r o v y r i a u s y b ė 
paskelbė, jog i š a i š k i n t a s 
sąmokslas nužudyti popiežių. 
Ieškomi teroristai, net 18 asme
nų. Jų aprašymai ir nuotrau
kos paskelbtos Salvadoro 
spaudoje. Valdžios kritikai 
tvirtina, kad tai valdžios 
s u f a b r i k u o t a s i š m i s l a s . 
Kariuomenė jau prieš savaitę 
žinojusi apie sąmokslą, tačiau 
paskelbė tik praėjusį penkta
dienį. 

Vatikano sluoksniai sako, 
kad popiežius labai nusivylęs 
vizitu Nikaragvoje. J i s taip 
pasakęs ir valdančiai sandi-
nistų chuntai. Jau prieš popie
žiaus vizitą Vatikano nunci
jus Managvoje nusiskundė, 
kad valdžios cenzūra slepia 
žinias apie vizitą. Valdžia suti
ko žinių uždraudimą atšaukti 
tik tada. kai buvo pagrasinta. 

kad popiežius neatvažiuos. Po 
vizito, kurio, pa t s popiežius 
pasakė, j is „niekad neužmirš" 
vals tybinė televizija ir žinių 
t a rnyba neminėjo nė vieno 
popiežiaus pasakyto žodžio, o 
tik pasakojo, ką šia proga 
pasakė chuntos vadai, kalbėję 
apie „revoliucijos Bažnyčią". 

Popiežiaus Mišiose Mana-
gvos „Liepos 19-tos aikštėje" 
grupės šūkaujančių revoliuci-
jonierių trukdė pamaldas ir 
popiežiaus pamokslą. Kelis 
kar tus j is prašė nutilti, tačiau 
„Sandinizmo Gynybos komi
tetų" sekretoriai vadovavo 
t rukdymams, mesdami paklus
niai min ia i tai vieną kitą 
marksis t in į šūkį., kuriuos 
perdavė galingi garsiakalbiai . 

Toną visiems t rukdymams 
davė chuntos vadas Daniel 
Ortega, kuris sveikindamas 
svečią, ėmė pulti Ameriką, jos 
politiką, jos darytas Nikarag
vai skr iaudas . Ortega, įsisma
ginęs, kalbėjo, kad svečias 
nežino, ka ip žmonės jaučiasi , 
kai girdi svetimų kareivių batų 
d u n d ė j i m ą , m a t o užs i en io 
galybių kišimąsi. Užsienio 
komentatoriai visi sutaria, kad 
šis l enkas popiežius pa t s matė 
ir Hitlerio, ir Stalino karei
vius, girdėjo jų batų kaukšė
jimą, ir ne Ortegai jį mokyti 
apie užsienio interventus. 

Sekmadienį popiežius J o n a s 
Paulius II aplankė nuo teroris
tų kulkų žuvusio arkivyskupo 
Oscaro Romero kapą. Arki
vyskupas buvo karinių dikta
tūrų priešas, vargšų ir skriau
džiamųjų užtarėjas. Jo vardą ir 
dabar savo tikslams naudoja 
revoliucinės Salvadoro grupuo
tės. Manoma, kad jį katedroje 

Kanadon pabėgo 
lenkas mechanikas 
M o n t r e a l i s . — Kai sekma

dienį Montrealyje nusileido 
keleivinis Lenkijos LOT lėktu
vas, iš bagažinės iššoko jau
nas lenkas, lėktuvų mechani
kas Ryszard Kuzminski. J is , 
sušalęs ir alkanas, paaiškino 
kanadienčiams pareigūnams, 
kad jam buvo grasinama atim
ti darbą, nes jis nesutikęs pasi
rašyti lojalumo priesaikos. Už 
mėnesio jis būtų atleistas. J i s 
negalįs gyventi tokioje šanta
žo atmosferoje. Jis pasiprašė 
politinės globos Kanadoje. 
Lenkijoje liko jo žmona ir 
sūnus. 

Lenkijoje buvo suimtas žino
mas lenkų žurnalistas A. 
Malachowski. Karo stovio 
dienomis jis buvo, kaip „Soli
darumo" veikėjas, suimtas 
1981 gruodžio 13. Po penkių 
mėnesių jis buvo paleistas, 
tačiau dabar vėl areštuotas. 

1981 m. nušovė dešinieji tero
ristai. Popiežius savo kalboje 
ragino užbaigti žudymus, 
visus smurto veiksmus, kurie 
palietė ir Bažnyčią. 

Savo pamoksle popiežius 
kalbėjo apie kunigų užda
vinius. „Ne kunigų reikalas 
aukoti gyvybę už ideologijas, 
ne jo uždavinys tapti socia
liniu darbininku, politiniu 
vadu ar žemiškųjų galių veikė
ju. Kunigai turi tapti dialogo 
ieškotojais, turi imtis rizikos 
statyti tiltus tarp įvairių 
pasaulėžiūrų. Kunigai turi 
veikti ir atrodyti, kaip kuni
gai", pasakė popiežius. 

Bona. — Pirmomis, dar 
neoficialiomis žiniomis, Vaka
rų Vokietijos parlamento rinki
mus laimėjo kr ikšč ionys 
demokratai, gavę 48.7 nuoš. 
visų balsų. J ų koalicijos 
partneriai, laisvieji demokra
tai, gavo mažiau negu 1980 
metų rinkimuose, tačiau gauti 
7.1 nuoš. balsų leis partijai 
pasilikti bundestage. Socialde
mokratai, kurie 1980 m. buvo 
gavę 42.9 nuoš. balsų, šį kartą 
tegavo 38.2 nuoš. 

Krikščionys demokratai kar
tu su gimininga Bavarijos 
krikščionių socialine unija 
p a r l a m e n t o ž e m u o s i u o s e 
rūmuose turės 243 atstovus. 
Vyriausybei sudaryti reikia 
249 atstovų, tačiau laisvieji 
pravedė į parlamentą 35 atsto
vus. Manoma, kad kancleriu 
toUau liks Helmut Kohl, 
krikščionių demokratų vadas. 

Pirmą kartą atstovus į parla
mentą pravedė naujoji „žalių
jų" partija, gavusi 5.4 nuoš. 
balsų. Ji turės 27 atstovus. 

Daug krikščionių demokra
tų tikėjosi laimėti tiesioginę 
daugumą. Tuomet nebūtų 
reikėję pasikliauti bundestage 
l a i sva i s ia i s d e m o k r a t a i s . 
Paskutinėje vyriausybėje lais
vieji demokratai turėjo ketu
rias ministerijas: užsienio, 
teisingumo, finansų ir žemės 
ūkio. Dabar Bavarijos krikš
čionių socialine unija jau tvir
t i n a , k a d l a i s v i e s i e m s 
demokratams užtektų tik trijų 
ministerijų, nes jų gautas 
balsuotojų nuošimtis suma
žėjo iš 10.6 iki 7.1 nuoš. Sako
ma, kad užsienio reikalų minis
t e r i o v i e to s l a b a i n o r i 
Bavarijos katalikų vadas 
Franz Jozef Strauss. Iki šiol 

Karalienė ilsisi 
S a c r a m e n t o . — Britanijos 

kara l ienė buvo pakv ies t a 
priešpiečių Kalifornijos guber
na to r i aus George Deuk-
mejian. Kalifornijos legislatū-
roje yra nemažai airių kilmės 
politikų. Jie priešpiečius boiko
tavo, nes „britai okupavę laiko 
airius". Kiti airių kilmės Kali
fornijos seimo nar ia i pareiškė, 
kad jie nepritaria anglų poli
tikai Šiaurinėje Airijoje. 

K a r a l i e n ė s E l z b i e t o s 
automobilių karavanui važiuo
jant j Yosemite nacionalini 
parką, susidūrė du valdiški 
automobiliai. Žuvo trys Slapto
sios Tarnybos valdininkai, 
sužeisti du Mariposa apskri
ties šerifai. 

Praėjusį penktadienį karalie
nė suruošė puotą savo jachto
je. Ten buvo atšvęsta preziden
to Reagano ir jo žmonos Nancy 
31 metų vedybų sukaktis. 

Sekmadienį karalienė ir jos 
palydovai apsilankė Yosemite 
parko koplyčioje, pasimeldė už 
tris žuvusius Slaptosios Tarny
bos vyrus. (Vienas jų — 
Donald Bejcek, 29 m. yTa iš 
Chicagos). 

užsienio politikai vadovavo 
laisvųjų demokratų politikas 
Genscheris. 

Prezidentas Reaganas, su
žinojęs rinkimų rezultatus, 
tuoj pasiuntė kancleriui Kohl 
sveikinimo telegramą, kurioje 
išreiškė pasitenkinimą ir žadė
jo toliau bendrai dirbti, spren
džiant ekonomines ir saugu
mo problemas. 

Niekas dar nežino, kaip 
parlamente laikysis „žaliųjų" 
partijos atstovai. Jei laisvieji 
demokratai nebūtų patekę į 
parlamentą, „žalieji" būtų 
galėję sudaryti koaliciją su 
socialistais ir nuvedę Vokie
tiją į neutralumo, nusiginkla
vimo kelią. Stebėtojai rašo, 
kad „žaliųjų" politinė ateitis 
daug priklausys ir nuo jų atsto
vų laikysenos parlamente. Jei 
jie tik trukdys ir bijos pozity
vaus darbo, ateities rinki
muose jų rėmėjų skaičius gali 
sumažėti. 

Rinkiminėj kampanijoj dide
lį vaidmenį vaidino NATO 
raketų dislokavimo klausimai. 
Balsuotojai, sako stebėtojai, 
pasisakė už raketų disloka
vimą ir tolimesnius ar t imus 
ryšius gynybos klausimuose su 
JAV. Todėl vokiečių parlamen
to rinkimai laikomi ir Mask
vos pralaimėjimu, nes sovietų 
propaganda labai stengėsi, 
kad Vokietijoje laimėtų raketų 
priešai, kairiųjų grupių atsto
vai 

Prancūzų rinkimai 
P a r y ž i u s . — Prancūzijos 

miestų merų r i nk imuose 
prezidento Mitterrando socia
listų partija gavo smūgį. Pary
žiuje vėl buvo perrinktas deši
niųjų degolininkų vadas J. 
Chirac. Socialistai pralaimėjo 
Grenoble. Bresto, Reimso, 
Nantes miestų valdžią. Rinki
mai vyko 219 Prancūzijos 
miestų. Apie 52 nuoš. balsavo 
už dešiniųjų ar centro partijų 
atstovus. Daug kur buvo 
išmesti komunistų partijos 
pareigūnai. 

Australijoj išrinko 
naują vyriausybę 

S y d n e y . — Aus t ra l i jos 
balsuotojai šeštadienį išrinko 
darbo partiją į valdžią. Prem
jeru taps darbiečių vadas Bob 
Hawke, kuris pakeis tris 
kadencijas premjeru buvusį 
Malcolm Fraser. Rinkimų 
kampanijoje Fraseris baugino 
balsuotojus, kad darbiečiai į 
pavojų išstatys Australijos 
ryšius su Amerika, pakenks 
Australijos gynybai. 

Rinkimus laimėjęs Hawke 
tuoj pabrėžė, kad ryšiai su 
J A V bus i š l a iky t i , nors 
Australija bandys vesti visiš
kai nepriklausomą užsienio 
politiką ir bandys nugalėti 
d a b a r t i n i u s e k o n o m i n i u s 
sunkumus. 

— Prezidentas Reaganas 
kreipsis j Kongresą, reika
laudamas sumažinti mini
mumo atlyginimo ribą. Dabar 
už valandą mažiausias atly
ginimas yra 3.35 dol Biznie
riai nenoriai samdo vasaros 
metu atostogaujančius jaunuo
lius, nes jie tokių algų neverti. 
Sumažintos algos bus taiko
mos tik vasaros mėnesiais. 
Darbininkų unijos kovoja prieš 
š} siūlymą, nes biznieriai „at
l e i s t ė v e l i u s , s a m d y s 
vaikeli us". 

K A L E N D O R I U S 

Kovo 8 d.: J o n a s nuo Dievo, 
Kovas, Beata, Vaižgantas. 
Gaudvilė. 

Kovo 9 d.: K a n d i d a s . 
Pranciška, Žygintas, Visgai-
la. 

Saulė teka 6:16, leidžiasi 
5:48. 

O R A S 

D e b e s u o t a . g a l i l y t i , 
temperatūra dieną 50 1., naktj 
40 1. 
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JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

MEDICINIŠKOS TIESOS 
GAUSINIMAS 

Ant palinkusio karklo vi
sos ožkos lipa. 

Lietuviška išmintis 

Kaip kenčia palinkęs kark
las nuo įvairiopų ožkų, taip nu
kenčia sveikatos reikaluose 
n esiorientuoj antis lengvatikis 
mūsiškis nuo visokių išnaudo
tojų — neveiklių ir gana išlai
džių gydymo būdų įpiršėjų. 
Panaš ia i kentėjo geraširdžiai 
— bejėgiai mūsiškiai protėviai 
nuo nežmoniškųjų baudžiavų. 
Taip vargo ir vargs ta žmonės 
nuo asmenybe sumenkusių — 
nuožmių valdovų — tironų val
džios. 

Tokias ir panaš ia s kančias 
suteikia žmonėms jėgos įga
vęs, apsukrus , asmenybe nesu
brendęs į normalų žmogų kūri
nys . Mums visiems gana 
dejuoti ir tuo baigti savo veik
lą, kaip dažna i iki šiol atsitik
davo. Dabar mes visi turime 
stoti į reikiamus darbus: reikia 
išugdyti kuo greičiau ir kuo 
gausesnį kiekį asmenybe svei
kų, apsišvietusių žmonių ir 
juos kuo greičiau ir gausiau pa
talpinti a tsakingose vietose. 

Tik taip mums veikiant žmo
nės ims mažiau kentėti nuo mi
nėtų įvairiopų išnaudotojų. Ži
n o m a , l y g i a g r e č i a i re ikia 
visiems daba r gyvenantiems 
žmonėms tvarkyt is su savo
mis asmenybėmis ir šviestis 
šiu dienu mokslo pagrindais. 
Tik t ada mes mažiau ken
tėsime nuo visokių neteisin
gųjų tiek religijoje, tiek politi
koje, tiek sveikatos srityje. 
Religiniai atskalūnai-kultistai 
išnaudoja žmones lygiai taip. 
kaip medicinoje apgavikai. 
Nuo jų aps igynimas yra dvejo
pas : sus i tvarkymas asmeny
bėmis 'nusiteikimais, jaus-
mais-emocijomis) ir šių dienų 
mokslo pagr indais apsišvie
t imas. Kitos išeities, apsisau-
gan t nuo tiek religiškų, tiek 
politiškų bei mediciniškų iš
naudotojų, dar niekas nepra
mato. 

Š Ė T O N A S D I R B A 
P R A G A R U I 
A T S I D A V Ę S 

Bedievių grupė kažkurioje 
ligoninėje labai aktyviai dirba 
savo darbą. Jie pa tys pragarui 
veikia ir kitus į tokią veiklą 
t raukia . Du kartus per mėnesį 
išleidžia savo leidinį ir dalina 
prie durų kiekvienam įeinan
čiajam. Kovo 1 d. leidinyje jie 
ragina visus įsijungti j veiklą. 
Kiekvieną dieną jie renkasi ir 
tariasi , kaip kitus įtraukti į sa
vo bučių. Susirinkimuose ap
tar ia savo veiklą. Jie organi
zuoja piketavimus, protestuo
ja prieš policijos brutalumą. 
kursto nacių ir Klan pasiro
dymus, jie žygiuoja, jie organi
zuoja streikus... Ta ip jie giria
si savo leidinyje. 

O mes tar iamės Gėriui-Kūrė-
jui, tvarkai , d a m a i tarnaują... 
miegodami, kitam darbus pa
vesdami, o patys parazituo
jantį gyvenimą vesdami, vien 
sava nauda tesirūpinam. Mes 
net nemanome vaduoti Mar-
ąuette Parko Lietuvos nuo tik

ros pražūties netrukus ateina-
čiuose rinkimuose. Tada, kai 
bus šaukštai po pietų, mes kal
tinsime Dievą, "griešninkus" 
ir kitus galus — tik jokiu būdu 
ne save. 

Pasimokyti m u m s pats lai
kas, ka ip reikia Kūrėjui tar
nauti iš veikliųjų pragarui be
dievių. J ie visą save atsiduoda 
turimam nusiteikimui ir lei
džiasi į nuostabų aktyvumą. 
Nenuostabu, kad jie laimi vie
ną po kito "mūšį" prieš tikin
čiuosius. 

DAŽNIAU P A S I T A I K Ą 
SĄNARIŲ — R A U M E N Ų 

UŽDEGIMAI 

Prieš keliolika metų nebuvo 
reikiamai suprantama uždegi
minė raumenų — sąnarių kil
mė, priežastys ir gydymas. 
Sakysim, pasukus sąnarį atsi
randa paraudimas, patini
mas, skausmai. Jei gydytojas 
neranda kaulo lūžimo bei sus-
progimo, nenustato raumenų-
sausgyslių sužalojimo, lieka li
goniui apsaugoti pasuktą riešą 
nuo tolimesnio sužalojimo, pa
laukti, nuo skausmo aspirino 
paimti ir riešo sąnarys susi
tvarkys pats savaime. 

Vienok ne v isada taip leng
vai atsitinka. Diagnozavimas, 
gydymas ir pagydymas su
tinusio — skausmingo sąnario 
nevisada yra taip lengvas, 
kaip ka i kam atrodo. Yra visa 
eilė raumenų — sąnarių už
degimų, kuriuos sukelia nebū
tinai išorinis sužalojimas. Yra 
vienodai atrodančių raumenų-
sąnarių uždegimų, kurios es
mėje skiriasi ir jų gydymas yra 
skirtingas. Todėl labai svarbu 
panašius raumenų-sąnarių už
degimus skirti ir atsakančiai 
juos gydyti. Mat. dažnai pana
šūs raumenų-sąnarių užde
gimai reikalauja skirtingo 
tvarkymo ir kitokių vaistų. 

Štai keletas pavyzdžių rau
menų-sąnarių uždegimų, kurie 
priseina skirtingai ugdyti. 
(Pvz.!) A r t r i t a s (artritis) yra 
sąnario uždegimas. Yra skir
tingos kilmės artritų. J ie rei
kalauja skirtingo gydymo. 
Burs i tas 'bursitis) yra užde
gimas sąnario tepalinės dėžu
tės, vadinamos bursa. Bursa 
yra slidaus skysčio pilnas mai
šelis sąnaryje. J i s tepa judantį 
sąnarį- kai sausgyslės ir raiš
čiai juda virš kaulo. F ibroz i -
tas 'fibrositis) — uždegimas 
raumenų apvalkalo, kuris yra 
pluoštinis 'fibrozinis). Atsi
randa menkai apriboti skaus
mai raumenyse. Toks stovis 
dažnai vadinamas raumenų 
reumatizmu fmuscular rheu-
matisrru. R a u m e n ų uždegi
mas «'myositis) yra raumenų 
uždegimas. T e n o s y n o v i t a s 
(teno-synovitis) yra užde
gimas raumenų sausgysiinės 
makšties, kurioje sausgyslė 
slankioja. Toks uždegimas 
dažniausiai a ts i randa riešo ir 
čiumos sąnariuose ir yra suke
liamas reumatinės ligos bei 
bakterijų. 

Dar pasitaiko nervų užde
gimas (neuritis) ir sausgyslės 
ar kelių jų uždegimas ("tendini-

Marija Bosienė (kr.) ir Sofija Puri 
pažmonyje kultūrine programa. 

tis). Sausgyslė (tendo) jungia 
raumenį prie kaulo: tai stiprus 
reaišti8. 

M E D I C I N O S S R I T Y J E 
B L O G I S DAŽNAI 

N U G A L I G Ė R I 

Gydytojo žinioje būdamas 
pacientas dabar turi geresnę 
galimybę, negu pirmiau susi
tvarkyti savus raumenų-sąna
rių negerumus. Per paskuti
nius dvidešimt metų medicina 
sužinojo apie raumenų-sąna
rių negerovių esmę daug dau
giau, negu per visą žmonijos 
istoriją. 

Gydytojai dabar taip daug 
žino apie t ikrą diagnozavimą 
ir gydymą raumenų-sąnarių 
negerovių, kad nedaugelis pa
cientų negauna šiokios tokios 
naudos.Nors vaistai ir fizinis 
gydymas y ra pagrindas rau
menų-sąnarių negerovių tvar
kyme, bet paciento bendradar
biavimas y ra irgi esminis 
dalykas nor int susilaukti pa
gerėjimo. Bendradarbiavimas 
reiškia pildymą gydytojo, o ne 
kieno kito nurodymų. 

Čia ir prieiname, kur šuo pa
kastas , nesisekant tvarkytis su 
raumenų — sąnarių negerovė
mis. Net dešimt milijonų šio 
krašto žmonių serga raumenų-

ocyDos 
Nuotr. M. Nagio 

• 

kalų su visokiausių dietų siū
lyto] ais. 

Lietuviškas, normalus, įvai
rus maistas, vartojant gausiai 
vaisius — daržoves, tebūna 
kiekvieno raumenims-sąna-
riais negaluojančiojo maistas. 
Jei gydytojas ką nors pridės — 
pildyk jo nurodymus. 

A S P I R I N A S YRA 
G E R I A U S I A S SKAUSMO 

R A M I N T O J A S 

Aspirinas yra pigiausias ir 
geriausias skausmo ir užde
gimo ramintojas raumenų-
sąnarių negerovėse. Pagal li
gonio pakentimą, gydytojas 
gali prirašyti kitokių su ar be 
aspirino vaistų. Skausmas yra 
uždegimo pasekmė. Kai su rei
kiama aspirino doze uždegimą 
sumažinsi, sumažės ir jo su
kelti skausmai. 

Nepirkime ir nevartokime vi
sokių anacinų, baferinų, alka-
zelcerių bei kitų kitokių gyduo

lių savo raumenų-sąnarių 
negerovėms tvarkyti. Ką gali 
su aspirinu sutvarkyti, tvar
kyk atsakančiomis jo dozėmis. 
Gydytojas kartais pataikauja 
pacientui ir prirašo pacientui 
nežinomos sudėties vaistų vien 
dėl to, kad pacientas būtų 
nepatenkintas aspirino gavęs 
ir daktarui brangiai sumokė
jęs. 

Tik kartais gydytojas inje
kuoja steroidus (cortisone) į 
skaudamą vietą bei sąnarį už
degimo greitesniam sumažini
mui. 

P A T I E S L I G O N I O 
MANKŠTA - A N T R A S 

N E G E R O V I Ų 
GYDYMO B Ū D A S 

Blogiausia su vaistais gydy
mu, kad ligoniai pasitiki vien 
vaistais ir apsileidžia mankš
toje. Fizinis gydymas yra atlik
t inas lygiagrečiai su vaistų 
vartojimu. Drėgna šilima (vo
nios, kompresai...) ir paties 
ligonio skaudamų vietų ma-
sažavimas yra būtini dalykai. 
Pa ta r t ina lengvas ar vidutinis 
judėjimas skaudamų raume
nų-sąnarių. Priseina kuriam 
laikui pailsėti, bet ne visiškai 
gulėti. Pakaitomis mankšta — 
judėjimas su poilsiu y ra sėk
mingiausias raumenų-sąnarių 
negerovių tvarkymas. Gali ir 
ki tas asmuo talkinti masaža-
vime. 

Būtinai reikia su gydytoju 
viską išsiaiškinti, tik tada bus 
sėkmingesnis turimos negero
vės tvarkymas. 

I š v a d a . Tvarkykimės su sa
vomis asmenybėmis ir kiek ga
lint daugiau švieskimės. Tada 
mes pajėgsime negerti iš a-
vies pėdelės: nesekti pelnagau-

K U L T C R I N Ė V E I K L A 

St. Petersburgo lietuvių ko-
sąr.anų negerovėmis. Jiems * o n i J a nuolat auga: čia apsigy-
ateitis šiandien yra giedresnė, v e n a vis daugiau tautiečių, ku-
negu buvo anksčiau. Nors tuo- rie i š ė J e Pensijon, nori praleisti 
jau ir visiškai pilnas pagiji- s a v 0 gyvenimo dienas šiame 
m a s nuo minėtų negalių šian- gražiame Floridos kampelyje, 
d ien d a r ne v i sada y r a Y P a č padaugėja žiemos metu, 
galimas, bet pelnagaudžiai — n e s žmonės čia atvažiuoja pra-
mediciniški apgavikai laikraš- ^eis& žiemą iš įvairių JAV ir 
čiuose skelbiasi pagydą visus Kanados vietovių. 
r a u m p i m - s a n a r i i i n e g e r o v ė -

etuvių kultūrinis 
raurnenų-sąnanų i tunnis gyvem-

i s negaluojančiuosius. 2mo- m a s paprastai pagyvėja žie-
nės lengvapėdiškai pasitiki ap- m o s , m e t u - Sausio 28 d. vyko 
gavikais ir kasmet šiame J A V L B S t- Petersburgo apy 
krašte išmeta ketvirtį bilijono 
dolerių niekam vertoms prie
monėms bei neveikliems vais
tams. Ant palinkusių medici
niškuose reikaluose karklų — 
lengvatikių pacientų ima viso
kios ožkos — įvairiausi ap
gavikai lipti ir jų kišenes tuš
tinti be pasigailėjimo 
teigiamo raumenų-sąnarių 
geniams nepadedami. 

linkės ruošiamas vieno žmo
gaus humoristinis vakaras, 
kur aktorius Vitalis Žukaus
kas nuotaikingai atliko pro
gramą sutraukdamas arti 260 
klausytojų. 

Vasario 16-sios minėjimas, 
vasario mėn. 19 d., ruoštas 

nieko Amerikos Lietuvių klubo, su-
lj_ traukė daugiau kaip 400 žmo

nių. Vasario 25 — 27 dienomis 
Nė apsakyti negalima, koks S t - Petersburge Bay front Cen-

nusiminimas. nepasitenkini- t e r patalpose ^vyko tautybių 
mas . apsivylimas ir išlaidos, o festivalis — 'r olk Fair . Ki
ta ip pat ir pavojus gula ant ne- dalyvavo 43 tautybės. Lietu-
laimingo ligonio gaivos. Už tai v " a i dalyvavo su meno paviljo-
visi jau šiandien atsiminkime n u ' ^ r tuve . Jaunimo tautinių 
tiesą: jei y ra pagijimas nuo š o k i 4 P^ipė "Banga" ir klubo 
raumenų-sąnarių negerovės, 
jis pasiekiamas gydytojui tar
pininkaujant . Jokiu būdu ne 
kitaip. 

N Ė N E P R A D Ė K I T E 
Į V A I R I A U S I U D I E T Ų 

Apgavikai pasiūlys viso
kiausias dietas raumenų-sąna
rių negerovėms tvarkyti. Visi 
visas jas atmeskite tučtuojau, 
jei prisilaikote jų. Geriausiai 
bus visiems visai neturėti rei-
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choras dvi dienas pasirodė su 
dainomis ir šokiais. Festivalį 
aplankė dešimtys tūkstančių 
žmonių. 

Kovo 16 d. JAV LB St. Pe
tersburgo apylinkė ruošia Ka
nados lietuvaitės solistės Ire
nos Černienės koncertą. Tai 
jaunosios kartos lietuvaitė, 
gražiai besireiškianti Kana
dos lietuvių ir vietos kanadie
čių muzikiniame gyvenime. 
Londono, Ont., operoje ji dai
nuoja pagrindines partijas. 

Muz. Petras Armonas čia gy
vendamas laisvo laiko tikrai 
daug neturi. Jis vadovauja lie
tuvių klubo chorui, bažnyti
niam moterų vienetui ir ameri
kiečių kamenniam orkestrui, 
kuris yra susiorganizavęs iš 
čia gyvenančių profesionalų 
instrumentalistų. Klubo cho
ras yra išaugęs į gražų dainos 
mylėtojų vienetą ir savo eilėse 
turi daugiau kaip 50 choristų. 

Paprastai klubo choras kiek-
vieneriais metais sezono metu 
suruošia savo metinį koncertą. 
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ar kitą solistą. Kamerinis 
"Bay Area Chamber Str ings" 
orkestras savo koncertų eilėje 
neužmiršdavo lietuvių ir vieną 
iš savo koncertų suruošdavo 
lietuvių klubo salėje. Tačiau 
šiemet šie abu meniniai viene
tai kovo 25 d. 6:30 vai. lietuvių 
klubo salėje ruošia sudėtinį 
koncertą. Tokio masto koncer
tas , vadovaujamas dviejų m z. 
Petro Armono vienetų, cia 
įvyksta pirmą kartą, š i s kon
certas susidės iš trijų dalių. 

Pirmoje dalyje pasaulinio 
garso kompozitorių kūrinius 
atliks kamerinis orkestras. 
Antroje dalyje klubo choras, 
pri tariant fortepionui, padai
nuos lietuvių kompozitorių dai
nas , vieną iš jų su soliste. 

Trečioje dalyje klubo cho
ras , palydint "Bay Area 
Chamber Strings" orkestrui, 
padainuos penkias dainas. 
Tarp kitų, čia bus atliekama 
St. Sodeikos "Šiaurės pašvais
tė". Br. Budriūno "G, iNemune" 
ir E. Gailevičiaus "Lituanica". 
Dirigentas muz. Petras Armo
nas . 

Tikimasi, jog Šis ne eilinis 
koncertas sutrauks daug klau
sytojų ne tik iš St. Petersbur
go, bet ir iš artimųjų Floridos 
apylinkės gyvenviečių. 

St. Všk. 
P A V Y K U S I P A R O D A 

Vasario 6 d. St. Petersbur
go lietuvių klubo patalpose vy
ko Edmundo Jakaičio foto 
nuotraukų paroda. Svečias iš 
Philadelphijos išstatė dau
giau kaip 70 nuotraukų, ku
rios buvo darytos paskutinių 3 
metų laikotarpyje, jam išėjus į 
pensiją. 

Didžiausių diskusijų susi
laukė balta — juoda nuotrau
kos darytos su pusantro dole
rio vertės aparatu. Aukštos 
technikos dėka paprasčiausi 
objektai įgavo meniškos ver
tės vaizdus. Edmundas Jakai
tis dar kartą įrodė, kad ne 
brangūs įrankiai, bet ilgame
tis patyrimas išryškina meistro 
savybes. 

Toks Edmundo Jakaičio pa
sirodymas tebūna paskatini
mas kitiems, turintiems foto 
aparatą ir norą. susirasti įdo
mų užsiėmimą. «• 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus is 
jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

mokama iš anksto DRAUGO prenumerata 
metams y2

 m e t u . 3 mėn 
Chicago ir Cook County $47.00 $28.00 
Kanadoje (U. S. A. dol.) $47.00 $28.00 
Užsienyje $47.00 $28.00 
Kitur — Amerikoje $45.00 $27.00 
Savaitinis (Šeštad. pried.) $30.00 $19.00 

S20.00 
$20.00 
$20.00 
$20.00 

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

8:30 — 4:00, Šeštadieniais 8:30 — 
12:00. 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo. Juos grąžina tik iš anksto 
susitarus. Redakcija už skelbimų 
turin) neatsako. Skelbimų kainos 
prisiunčiamos gavus prašymą. 

džių p a t a r i m a i s , įvairių žurna
lų taip gaus ia i spausd inamai s . 
Tada mes gydytoju pasitikėsi
me ir su įva i raus plauko apga
vikais nesusidės ime. Tik t a ip 
elgiantis m e s galėsime susi
laukti p i lnesnės sveikatos. 

P a s i s k a i t y t i . The ABC'S of 

DR. UNAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS, CHIRURGIJA 

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

Muscle-Joint Pa in and Infla-
mat ion. Schering Co., Bloom-
field, Nevv Jersey 07003 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIU LIGOS — CHIRURGIJA 
166 East Superior, Suite 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. — 337-1285 

DR. K. G. 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 Ch i ru rg i j a 

t<449 So . Pu l a sk i Road (Cravvford 
Medical Bu i ld ing) . T e l . LL 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal su^'.arimą 

Dr. Peter T. Brazio ofisą perėmė 
DR. VIJAY BAJAJ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2434 VVest 71st Street 

Tel. HE 4-5849 
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 
11:30 vai. ryto iki 3 vai. popiet. 

Dr. An t . R u d o k o kabinetą pe reme 
OR. EDMUND E. CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st Street 

Tel. — GR 6-240C 
Vai. pagal susitarimą pirm ir ketv. 1-4 ir 
7-° antr., ir penkt 10-4; šeštad. 10-3 va! 

C- 735-4477: Rez 2460067 arta 246 65B1 
DR. E. DECKYS 

GYDYTOJA IR CH1RURGL 
SPECIALYBĖ - NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3«07 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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

i O K Š A 
VAIKU LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs . P O 7-6000, Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKiNS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave. Chicago 
VVA 5-2t>70 arba 48«-444I 

0R. K. A. JUČAS 
O D O S LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
V alandos pagal susitarirri.i 

Tel. RFIiance 5-181 1 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas 
3925 VVest 5«th Street 

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

Treč ir šešt uždarvta 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
KŪDIKIU 'R VAIKU LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 

3200 VV. 81st Street 
Kasdien riuo 10 v. rvto iki 1 v. P-P 

Ofiso tel. RE 7-1168; rezid. 239-2919 

DR. VILIJA LABANAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

Ciear Ridge Medical Center 
6745 VV. 63 St., Chicago, 111. 

Ofs. tel. 586-2611 
Ansvvering Service — 374-4828 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JONAS MAŽEIKA 
DAN'TL' GYDYTOJAS 

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

Valandos pagal sus:tarimą. 

Ofs. tel. LU 5-0348: Rez. PR 9-5533 
DR. FRANCIS MA2EIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 VV. 63rd St. 
a! pagal -išsitarimą: pirm ir ket^ 12 

S aėtf 12—o: penkt 10-12, !—o 

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-«80I 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialvbe vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

{71-mos ir Campbell Ave. kampas! 
\a l . : pirm . antr. ketv. ;r penkt 

3 :ki 7 \ . p p. Tik suaitaru? 
Namu 584-5527 

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGIJA 
6132 S. Kedzie, Chicago, III. 

Tel. 925-2670 
1185 Dundee Ave., Elgin, III. 60120 

Tel. 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

TeT ei. 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKiy LIGOS - CHIRURGIJA 
Chicago Eye Institute 
4200 N. Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
D-VNTL. GYDYTOJA 
8104 S. Roberts Road 

mylia j vakarus nuo Hariem Ave 
Tel. 563-0700 

Valand andos pagal >usi 

DR. IRENA KYRAS 
D A N T L ' GYDYTOJA 

2659 W. 59 St. , Chicago 
Te l . 476-2112 

Valandos pagal susi tar imą Pirm , 
antr , treč , ketv ir šeštad 

Tel. ofiso ir b u t o : 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 Sešt 12 iki 4 vai popiet 

TR. FRANK PLECKAS 
'Kalba lietuviškai' 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"Contact lenses" 
2<-18 VV. 71st St. — Tel. 737-5140 

\ a i pagal susitarimą Uždarvta treč 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIIA 
2656 VV. 63rd Street 

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

Ofiso tel. 434-2123, namu 448-6195 
DR. V. TUMAS0NIS 

CHIRURGAS 
2454 West 71st Street 

Pirm . antr. ketv ir penkt 
valandos pagal susitarimą 

Ots tel. 586-3166; namu 381-3772 
OR. PETRAS 2LI0BA 

GYDYTOJAS IR CHIRLRGAS 
6745 VVest 63rd Street 

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



Istorinės reikšmės 

RAŠTIKIO 
ATSIMINIMAI 

KALĖJIMŲ IR SUNKIŲJŲ 
DARBU STOVYKLŲ LIUDININKAI *** !•*«*•«~-» 

•» piim i-inlrfi 0 liudininkai. Są 

Lietuvos nepriklausomybės 
22 metų laikotarpyje per jos ka
riuomenės eiles perėjo 54 gene
rolai. 1935 m. paskelbtu įstaty
mu aktyvioje karo tarnyboje 
turėjo būti 17 įvairių laipsnių 
generolų, 1800 karininkų ir 
28.000 kareivių bei puska
rininkių. Maršalo Lietuva ne
turėjo (ir nereikėjo); už tat 
generolai buvo 3 laipsnių 
(JAV-bėse 5-ių). Keli generolai 
buvo bolševikų išvežti į kon
centracijos stovyklas, keli lais
vu noru ar prievarta nuėjo 
jiems tarnauti, 14 generolu 
atsidūrė pokario metais Vaka
rų kraštuose; iš jų 12 gyveno 
JAV-bėse. Laiko tėkmė retino 
jų eiles ir šiandieną teturime iš
eivijoje du gyvus generolus: 
Stasį Raštikį ir Vladą Mieželį. 

Generolas yra aukštas kari
nis laipsnis, nelengvai pasie
kiamas. Dalis mūsų generolų 
kartu buvo ir svarbūs valstybi
ninkai — kūrę Lietuvos nepri
klausomybę, dėl jos kariavę, 
vadovavę svarbioms žiny
boms. Taigi jie daug ko mokė
jo ir daug žinojo. Didelis Lietu
vos istorijai nuostolis, kad iš 
54 generolų turėjome tik du 
"raštingu": Kazį Musteikį ir 
Stasį Raštikį. Pirmasis prieš 
mirdamas parašė kuklius sa
vo "Atsiminimų fragmentus", 
tik apie 150 psl. apimties, iš
leistus 1970 m. Vis dėlto šie 
kuklūs "fragmentai" turi ir 
ateityje turės svarbią reikšmę 
mūsų valstybės istorijai. Kiti 
generolai nepaliko didesnių 
pėdsakų mūsų raštijoje ir daug 
svarbių istorinių faktų nusine
šė į anapus, iš kur į ateities Lie
tuvos kartas jau nebeprabils. 

Išskirtinai tad minėtinas 
Stasys Raštikis. 1956 ir 1957 
m. "Lietuvių dienos" Kalifor
nijoje išleido jo atsiminimų pir
muosius du tomus — "Kovose 
dėl Lietuvos" (Kario atsimini
mai), po 704 ir 688 psl. 1972 m. 
Akademinės skautijos leidyk
la Chicagoje išleido jo naują 
atsiminimų tomą (616 psl.) — 
"Įvykiai ir žmonės". (Šį tomą 
redaguoti ir jo išleidimu rūpin
tis teko šių eilučių autoriui). 
Pagaliau, dešimtmečiui pra
slinkus, šiomis dienomis ta pa
ti Akad. skautijos leidykla iš
leido IV-jį St. Raštikio raštų 
tomą (Iš mano užrašų) — "Lie
tuvos likimo keliais". Šią 792 
puslapių knygą redagavo Jo
nas Dainauskas. Taigi iš viso 
gen. Raštikio atsiminimų kny
gos sudaro 2800 puslapių. Tai 
jau tikrai mūsų "raštingasis 
generolas", lyg ir atperkąs ki
tų generolų "neraštingumą". 

Kiek mažesnis nuostolis, kad 
turėjome dar keletą "raštin
gų" pulkininkų ir kitų karių. Iš 
jų išskirtinai minėtini: Kazys 
Ališauskas, Konstantinas Žu
kas, Kazys Škirpa, Adolfas Bi-
rontas. 

St. Raštikio atsiminimų pir
mosios 3 knygos įnešė daug ką 
naujo į Lietuvos istoriją, at
skleidė daugelį ligi šiol buvu
sių miglotų momentų. Vien tik
tai faktas, kad knygos buvo 
išpirktos, susilaukė daugiau 
kaip 100 recenzijų, autoriaus 
iškelti faktai buvo spaudoje la
bai plačiai komentuojami, iš-
šaukė įvairiopą reakciją, rodo, 
kad knygos tikrai vertingos. 
Beje, su gen. Raštikiu polemi
zavo ir okup. Lietuvos rašei
vos — jiems autoriaus knygos 
labai nemalonios; iŠ kitos pu
sės, jų "nematyti" jie negalėjo. 

Atrodo, kad per tris storus to
mus St. Raštikis galėjo pilnai 
"išsišnekėti". Taip, rodosi, ir 
jis pats manė. Tačiau per pa
skutinį dešimtmetį, autoriaus 
žodžiais, "buvo daug įvairiau
sių balsų lietuvių spaudoje. Tai 
iššaukė ir mane pasisakyti vie
nu kitu klausimu. Norėčiau ati
taisyti kai kuriuos neteisingus 
tvirtinimus ir nurodyti, kaip iŠ 
tikrųjų yra buvę. Norėčiau pa

reikšti savo pastabas bei papil
dymus ir kitais klausimais", 
(13 psl.). Taigi "vėl ra
šau"... Pirmoje IV tomo daly
je autorius pateikia daug me
džiagos, kuri dar nebuvo 
skelbta jo ankstesniuose atsi
minimuose. Išskirtinai minėti
ni skyriai: "Iš pirmųjų kovų už 
Lietuvos nepriklausomybę", 
Vyčio kryžiaus ordinas ir jo 
kavalierių labai ilgas sąrašas , 
ordino kavalierių kariniai žy
giai. 125 - 218 psl. paskirti sky
riui "Kovose ir karo nelaisvė
je". Pažymėtina, kad bolševikų 
nelaisvėje St. Raštikis išbuvo 
20 mėnesių. Jo iškentėtas kan
čias bei vargus supras tik t a s , 
kas perskaitys IV tome pateik
tus atsiminimus. 

Išskirtinai įdomu skaityti 
daugelio karių — Vyčio kry
žiaus ordino kavalierių as 
meninius karinius žygius, pa
stabas apie jų narsą ir atliktus 
drąsius veiksmus, dažnais at
vejais pasibaigusius sužei
dimais ar net mirtimi. Dauge
lis šių "pilkųjų didvyrių" j 
dienos šviesą iškeliami pirmą 
kartą ir tai amžiams. 221 - 445 
psl. autorius rašo „Kitomis kari
nėmis temomis" — apie kai ku-
r i u o s s a v o k a r i n i u s 
bendradarbius, Lietuvos ka
riuomenės likvidavimą, pasi
kalbėjimą su J . Paleckiu. Daug 
vietos paskirta 1941 m. sukili-
minei vyriausybei, savisaugos 
batalijonams, Vietinei rink
tinei, Tėvynės apsaugos rink
tinei ir kt. 

479 - 527 puslapiuose patei
kia ištraukas iš M. Krupavi
čiaus, J. Brazaičio, VI. Nage
vičiaus, Pr. Saladžiaus ir savo 
ištremtųjų dukrelių laiškų. 533 
- 634 puslapiuose vėl polemi
zuoja (kartais be didesnio rei
kalo) su savo knygų recenzen
tais bei oponentais. 

Pokalbis su dipl. inž. Pilypu Naručiu, buvusių 
politinių kalinių organizatorium 

J a u beveik išnykusi buvusių 
Politinių kalinių sąjunga ban
doma iš naujo suorganizuoti. 
Organizavimo iniciatyvos 
imasi kalėjimuose ir sunkiųjų 
darbų stovyklose gyvi išlikę 
žmonės. Chicagoje jų organiza
torius yra Pilypas Narutis. 

J a m ir pateikiame keletą 
klausimų apie pačią organiza
ciją, jos tikslus, apie genocido 
demonstraciją ir būtinumą to
kią organizaciją turėti, nes Lie
tuvos okupantas amerikiečių 
rankomis mėgina dabar ardy
ti išeivijos gretas ir net traukti 
į teismus, klastodami doku
mentus, į kuriuos naiviai žiūri 
šio krašto teisingumo organai. 

— Juk buvo Politinių kali
nių sąjunga išeivijoje ir ji vei
kė, rinkdama dokumentus, at
siminimus ir išgyvenimus. 
Kodėl ji nustojo veikti ir dabar 
reikia iš naujo ją organizuoti? 

— Lietuvos Antinacinės re
zistencijos sąjunga įsisteigė 
1945 metais Vokietijoje, sutel
kė nacių koncentracijos sto
vyklose buvusius, dar gyvus iš
likusius Lietuvos politinius 
kalinius iš Stutthofo, Dachau, 
Flossenburgo, Auschwitzo, Bu-
chenwaldo ir įvairių kitų kalė
jimų, kuriuose naciai sunaiki
no apie 40,000 lietuvių, o gal ir 
daugiau, neskaitant žydų tau
tybės. Vėliau prie nacių buv. 
politinių kalinių prisijungė ir 
bolševikų kalėjimuose ir Sibi
re kalėję politiniai kaliniai, ir 

sąjunga pasivadino — Lietu
vos Rezistencijos buvusių Po
litinių kalinių sąjunga. Ir taip 
ji liko iki šios dienos. J i nenu
stojo veikti, tik veikla pasilpo. 
Paskutinioji valdyba: kun. V. 
Pikturna, dr. A. Starkus, V. Si
dzikauskas, J. Šlepetys, J . Ri-
mašauskas. Kaip matome, iš 
šios paskutiniosios valdybos li
ko tik kun. V. Pikturna, kuris 
yra sąjungos pirmininkas. Tad 
dabar šaukiame buvusių poli
tinių kalinių suvažiavimą iš
rinkti naują valdybą. 

— Ar dabar, kurdami buvu
sių politinių kalinių sąjungą, 
esate užsimoję suorganizuoti 
tiek nacių, tiek bolševikų kalė
jimuose buvusius ir ar tai gali
ma bus suderinti? 

— Sąjungos nereikia suor
ganizuoti, — ji yra, bet reikia, 
kad nariai atsiųstų, jei pasi
keitę, naujus savo adresus, ir 
nežinome tų, kurie jau y ra mi
rę. Todėl spaudoje skelbiame 
registruotis ne tik buv. politi
niams kaliniams gyviems, bet 
norime, kad artimieji giminės 
painformuotų apie mirusius 
buv. politinius kalinius: J . Iva-
šauskas, 3222 W. 66th Place, 
Chicago, 111., 60629. Prie mūsų 
jungiasi ir nauji nariai, tik ką į 
laisvuosius vakarus atvykę lie
tuviai iš Sibiro lagerių ir kalė
jimų, o jų sąrašas yra dar nesi
baigiantis. Tad nacių lagerių 
liudininkai sąjungą jau per
leis naujiems bolševikų lage

riuose buvus iems liudinin-
kams. Tai žvelgiant į ateities 
perspektyvą, der inimasis čia 
gana įdomus: Mane, buvusį na
cių lagery, pririša prie Sibire 
buvusio, nes , kai aš išgirstu pa
našaus l ikimo draugus iš Sibi
ro pasakojančius ta ip pana
šiai, lyg t a s pa ts žmogus — 
žvėris būtų kūręs, būtų sugal
vojęs — t ik v ienam rusišką, ki
t a m germanišką atspalvį da
vė. 

— Kaip atsiliepia buvę 
politiniai kaliniai į Jūsų 
kvietimą susiorganizuoti? 

— Politinių kalinių atsiliepi
m a s gyvas . J a u į pirmąjį Chi
cagoje sukviestą susirinkimą 
atvyko apie 20. Daba r jau ima 
plaukti iš kitų miestų registra
cija. 

— Ar vėl norite rinkti į vieną 
organizaciją ne tik buvusius 
politinius kalinius, ar taip pat 
ir dokumentaciją? 

— Dokumentaci ja . Tai skam-
' bus žodis. J a u vien to klausi

mo iškėl imas rodo Jūsų laik
raščio sus i rūpinimą ir m a t a u 
spaudoje reikalavimų. I r da
b a r ruošdami suvažiavimą 
J a u n i m o centre, ruošiame vi
suomenei n e tik viešą ir laisvą 
minėjimą kovo 12 d. vakare , 
bet ir parodą su naujais doku
mentais . Ir manome, kad vi
suomenė, ypač jaun imas , ne tik 
norės p a m a t y t i gyvuosius liu
dininkus, bet ir paskutiniąją 

dokumentaciją. Bet čia noriu 
pareikšti tikrovę atitinkantį 
faktą. Buv. politiniai kaliniai 
nėra specU 
ei j ai rinkti, 
junga yra gera dirva spe
cialistams sudaryti mūsų 
tautos kančių liudijančią me
džiagą. Sąjunga neturi jokių lė
šų. Bet tie, kurie mūsų politi
nėse ir veiksnių vadovybėse, 
jei jie galvoja, kad dokumenta-
cinė medžiaga yra reikalinga, 
ta i mūsų sąjunga mielai talki-

— OSI įstaiga priklauso tei
singumo departamentui. J e i 
bolševikų ranka turi ten įta
kos, tai labai blogai. Bet tikė
kime Amerikos, ypač mūsų pre
zidento Reagano, ranka, kuri 
moka tvarkyti, neleis, kad k a s 
nors kitas Ameriką tvarkytų. 
Bet ir mes turime nesnaust i , 
reaguoti ir atkreipti visų pui
kių amerikiečių atitinkamą dė
mesį. Laisvoje šalyje laisvi pi
liečiai negali būti pasyvūs. Kur 
reikia, mes turime pasiūlyti sa-

ninkaus, pristatydama gyvuo- vo specialistus, kurių ameri
kiečiai neturi, ir nurodyti, ku
rie kur yra naivūs. 

Būtų galima pateikti įdomių 
momentų bei ištraukų, bet t a i 
ne šio rašinio uždavinys. Tai
gi pasitenkinsime tik keliomis 
mintimis. 

Kipro Bielinio žodžiai K. 
Pakštui: "Nenumirk, kol nesi 
parašęs viską, ką žinai apie 
Lietuvą!" Šie žodžiai t inka 
daugeliui iš mūsų, ypač buvu
sių valstybininkų, kultūrinin
kų . 

Gyvendamas Kalifornijoje, 
autorius atidžiai vedė savo die
noraštį, kuriame komentavo 
dienos įvykius. Štai taikli ir tei
singa ištraukėlė iŠ 1975.VII.30: 
Gėda laisvam pasauliui! Šian
dien Helsinkyje pasirašomas 
net 35 valstybių vadų pareiš
kimas, pripažįstantis dabarti
nių sienų Rytų Europoje nelie
čiamumą ir tuo būdu rusų 
dominavimą toje Europos da
lyje. Tai yra diena, kurios ru
sai laukė 30 metų ir pagaliau 
sus i laukė . Rusai la imėjo . 
Vakariečiai pralaimėjo ir nu
sileido rusams, nedrįsdami pa
sakyti jiems net teisybės, ka ip 
rusai pavergė Rytų Europą ir 
kaip jie spaudžia pavergtas 
tautas. Vakariečiai nieko nega
vo. Rusai parodė savo galybe, 
o vakariečiai savo silpnumą ir 
baimę ir dar kartą nusigrįžo 
nuo rusų pavergtų tautų. Varg
šė Lietuvėlė — ji jau nebe pir
mą karta stipriųjų pavergta. 
Dar skaudžiau, kad ir J A V 
prezidentas Fordas, vykda
mas į tą konferenciją, iškil
mingai tvirtino pavergtų tau
tų a t s t o v a m s , k a d J A V 
nepr ipaž į s tanč ios Bal t i jos 
kraštų okupacijos ir dėl šio 
principo neparodysiančios jo
kio kompromiso, o tuo tarpu 
nuvykęs į Helsinkį, Fordas iš
braukė iš savo paruoštos kal
bos Baltijos reikalą ir, apie tai 
nepasakęs nė vieno žodžio, sa
vo parašu pripažino sienų ne
liečiamybe ir faktišką rusų 
okupaciją". 

h. kv. 

Muzikos talentų konkurso dalyviai vasario 19 d. 
Clevelande. Iš kairės: Atis Bankas, Vilija 
Mozūraitytė. Regina Bankienė. Asta Šepetytė, 
Vvtautas Bakšys. Dalia Sakaitė, Audra Budrytė. 

vita .PoiiKaitytė ir Carm 
chael ir Rūta Pakštaitė. K' 
Kultūros taryba. 

na-De Mi-
mkursą rengė JAV LB 

sius liudininkus, kurie, kaip 
minėjau, į buvusią valdybą pa
žvelgus, pamažu nyksta ir nu
sineša tam tikrą dalį medžia
gos. 

— Ar manote, kad šiuo metu 
reikalinga dokumentacija, ku
ri jau pamiršta, ir galima bus 
ją panaudoti prieš bolševiki
nius kėslus sukurstyti išeivi
jos dalis vieną prieš kitą? 

— Šiuo metu Lietuvos bolše
vikinis okupantas Maskva 
pradėjo siųsti Amerikos įstai
goms įvairiausius parodymus 
apie lietuvius, kurie yra anti-
komunistai ir stipresni veikė
jai , o kaip jau mes žinome, 
KGB dokumentų teisingumu 
negalima tikėti. Ypač komu
nistų kalėjimuose ir Sibire bu
vusieji labai aiškiai gali paliu
dyti, kaip gabūs y ra NKVD 
kurstyti asmenis, organizaci
j as ir valstybes vieną prieš ki
tą. 

— Ar bus naudinga, Jūsų 
nuomone, politinių kalinių są
junga ir jų dokumentacija 
prieš bolševikų falsifikuotais 
dokumentais kaltinimus ir 
amerikiečių OSI (Office of Spė
riai Investigation) veiklą? 

— Office of Special Investi
gation yra naujai sudaryta įs
taiga, kuri net pati kreipėsi į 
Sovietų įstaigas dokumentų ir 
parodymų. Dar būdingiau, 
kiek teko girdėti, kad doku
mentai , iš okupuotos Lietuvos 
atsiųsti į Teisingumo dept., yra 
Sovietų ambasados patvirtinti 
su antspaudais, garantuojan
čiais tų dokumentų tikrumą. 
Kodėl Amerika, kuri pripažįs
ta Lietuvą okupuotą, ir pripa
žįsta Lietuvos pasiuntinybę 
VVashingtone, nesiunčia doku
mentų, ateinančių apie lietu
vius iš Lietuvos tikrumo patik
rinti ir patvirtinti Lietuvos 
pasiuntinybėje, tai ir aš nesu
prantu. Į tai buv. politinių ka
linių suvažiavimas atkreips 
ypatingą dėmesį, ir aš ma
nau, kad reaguos. 

— Ką manote apie OSI veik
lą? Ar čia neveikia bolševikinė 
įtaka ir jų ranka, pasinaudo
dama tik amerikiečių naivu
mu ir okupacinių sąlygų nesu
pratimu? 

— Ką turėtų daryti kiti lietu
viai, kurie nėra buvę politiniai 
kaliniai, kad galėtų pagelbėti 
neteisingai apkaltintiems, ir 
kaip manote parodyti tikruo
sius ir falsifikuotus dokumen
tus viešumai, amerikiečių įs
taigoms ? 

— Lietuvių visuomenė jau la
bai gyvai ir jautriai seka visus 
gyvybę liečiančius klausimus. 
Džiaugiamės, kad ir Vlikas, ir 
L. Bendruomenė, ir Altas t i e 
sia šiame reikale viens kitam 
ranką, ir lietuviai, kurie tik 
prieina prie šaltinių, prie fak
tų, turi informuoti mūsų cent
rus ir padėti vieningai veikti 
prieš klastingą Maskvą. 

— Kaip sekasi organizuoti 
šių nukentėjusių sąjungą ir 
kaip į kvietimą atsiliepia buvę 
politiniai kaliniai, kiti lietu
viai? 

— Buvusiųjų politinių ka
linių sąjunga savo organizaci
ją bandys sutvarkyti, ir padės 
visiems mūsų veiksniams ir 
šiaip lietuviams, jei kur nors 

buv. pol. kalinių balsas bus rei
kalingas. Šiuo mes darome 
pradžią pagelbėti. O šiame ko
vo 12 — 13 d. Lietuvos genoci
do savaitgaly Jaunimo centre 
tikimės visuomenės gausumo 
didžiajame aukų minėjime. 

Dėkojame už pokalbį ir in
formacijas. Manome, kad lie
tuvių visuomenė dalyvaus bu
vusių politinių kalinių 
minėjimo ir genocido parodo
je, kovo 12 — 13 dienomis Jau
nimo centre. Ten galės ypač 
jaunieji pamatyti nacių ir ko
munistų lietuvių tautai pada
rytas didžiules skriaudas, ku
rios šimtmečiais bus atsimena
mos. 

J o s 
Lietuva mums gyva u.r 

kelyje, nakties sapnuose. 
amžinas gyvastingumas yra 
mūsų širdyje, p a p u o š t a s 
idealizmu, pasiaukojimu. Į 
mus kalba proseniai, savo 
žemės šaukliai. Mes didžiuoja
mės savo tautybe ir ją puošia
me deimantais. 

Vyt. Kasniūnas 

DUOBĖS 
J U R G I S J A N K U S 

Sekmadienį po pamokslo išeinantį iš bažnyčios 
pasitiko Vitalija. 

— Kodėl pereitą sekmadienį pabėgai? — pasakė. 
— Nepabėgau. Atsiminiau, kad žmogus turėjo 

ateiti. Jūs dar maudėtės. 
— Nebesimaudėm. Einam iš čia, — pasuko į 

mažuosius šventoriaus vartelius. 
Iš šventoriaus išėjom tylėdami. J i pasuko 

klebono sodo pakraščiu. 
— Ar girdėjai, kad Antanas jau sutarė su Danu

te? — paklausė, kai jau buvom nuėję prie upelio. 
Nors jau ir žinojau, bet toks status klausimas iš 

naujo sukrėtė. Norėjau pasakyti, kad negirdėjau, bet 
tik trumpą akimirksnį. Prieš Vitaliją nenorėjau 
apsimesti. 

— Kad sutarė, negirdėjau, bet kad Antanas 
nusprendė imti Danutę, tai žinojau, — pasakiau. 

— Seniai? 
— Ne, tik nuo praeito sekmadienio, kai jis judvi 

nuogas nužiūrėjo, — atvėriau viską. 
— Nuogas? — pašoko. 
— Aš nemačiau, bet jis taip sakė. 
Ir papasakojau, kaip buvo praeitą sekmadienį. 
— Todėl ir namo nuėjai? 
— O ką man reikėjo daryti? Eiti klausytis jo 

piršlybų? Nusivesti tave į šalį, kad jam nemaišy
tum 9 Labiausiai dėl to ir nuėjau. 

Ji valandėlę žiūrėjo tiesiai į akis. Tada p:~mą 
aykj jas tikrai ir tepamačiau, tokias iahai tamsiai 

mėlynas ir dideles. Mačiau, kaip kampučiuose ima davo, kas kad tu iš mažų. bet galėsi išeiti į didelius, o 
rinktis ašaros . Antanas bus tol didelis, kol tėvo turtą per pirštus 

— Grįžk a tgal . Palik mane vieną, — tyliai išleis. Matė, kad mėgstu Antaną, tai ne sykį yra 
perspėjusi: „Negaudyk vėjo lauke", sakė. 

J i jau tokia. Pasakydavo ir dar tebepasako ir 
mums, ir tėvui, bet niekada nė su vienu nesiginčija. 
Ir kitą rytą per pusrytį, kai tėvas buvo labai smagus, 
o mudvi su Danute nei šiokios, nei tokios, pasakė: 
,,Kažin, tėvai, ar gerai darai mergaitę iš namų 

pasakė ir ėmė eiti upelio pakraščiu. 
Aš negrįžau ir nepal ikau vienos. Galą ėjom tylė

dami. J i pakėlė r a n k ą ir nusišluostė akis. 
— Ar jis to ver tas? — pasakiau . 
— Ko? — pasuko drėgnas akis į mano pusę. 
— Ašarų. Ir tegu sau. Kam verkti, jeigu kas nori 

kart is ir džiaugiasi, kad bus smagu. J i s šokinėjo dar s tumdamas". Tik tiek. Tėvas to lyg ir negirdėjo. Ta 
nežinodamas, ką Danutė pasakys , o kai sutiko, pačią dieną nuvažiavo ir parsivežė meisterį Danu-
turbūt pusę lauko žvengdamas aplėkė. Ir ta , matyt, tei kraičio dirbti. Abu daržinėje vartė pajuodusias 
telaukė, kad tik Antanė l i s pašvilptų. Bet pažiūrėsim, ąžuolines, uosines, beržines ir, ką žinau, dar kokias 
kaip bus toliau. A n t a n ą pažįstu. Ir jūs pažįstat . J is lentas. Rinko kur sūkuriuotesnės, visą dieną derino 
nesėdės namie. Mana i , kad Danutė jį sulaikys. Juk vieną prie kitos, tėvas net mozerio gabalą nuvežė 
žinai, koks jis. Ko užsimanė, tą ir turi turėti. Pamatė supjauti į lenteles. Pamatytum, vaikšto smagus per 
pliką iš ežero išlipančią ir užsidegė. Man jos reikia, ir dienas, sau po nosim niūniuoja ir jau dabar apie 
turėsiu. Bet a r i lgam? Pasau l i s pilvu į viršų apsivers- vestuves šneka. Daugiau apie nieką kitą ir nešneka. 
tų, jeigu jis ilgiau vienoj vietoj nustygtų. Ir svečiai jau surikiuoti. Ne tik iš čia, bet ir iš apskri-

Per mano šneką Vitalija aprimo. ties, ir iš Dotnuvos, ir iš Kauno. Ar Antanas tau dar 
— Aš irgi negaliu suprasti , — prašneko. — Ne nieko nesakė? 

Antano, Danutės. Visada buvo tik Jonas , Jonelis, 
Joneliukas, o d a b a r iš pirmos dienos. Iš pirmo 
pašnekinimo tai nepuolė a n t kaklo, bet kai abu su 
tėvu suėmė, nusileido. An tanas prižadėjo mieste 
gauti darbą. Sakė: „Kol tėvas nori pats šeiminin
kauti, žiemą gyvensim mieste, dirbsim pinigus, vasa
rą sugrįšim į ūkį. Mieste, — sakė. galėsi gyventi, kaip 
norėsi. Galėsi net ir mokytis". Ilgai šnekino. 
Nebeapsikęsdama išėjau, pusę lauko apsukau, sugrį
žau, o juodu vis neatleido. A n t a n a s labai švelniai, 
tėvas ir kietai, ir švelniai . Motina žodžio netarė. 

Pasiklausė, pasakė : „Užauginau, ko išmaniau 
pamokiau, mokykloje dar daugiau išmokai. Nevarau 
ir nelaikau, pati daryk pagal savo pačios širdį ir 
galvą". Dar galvą paglostė, pasilenkusi į viršugalvį 
pabučiavo ir išėjo. Antano mama nenorėjo. Žinojo. 
kad Danutė j tavp l inksta ir buvo patenkinta >ak-> 

— Nieko. Nuo to laiko aš jo ir nemačiau. 
— Tai gal šiandien šnekės. Juk jie ir mudu 

suporavo. 
— Suporavo? — nustebau. 
Tuo pačiu akimirksniu prabėgo būrys viena kitai 

prieštaraujančių minčių. 
— Argi tavo tėvui jau taip pasimaišė, kad m a n e į 

žentus kviestųsi? — piktokai nusijuokiau. 
— Ne. tik j vestuves. Ir ne tėvas, bet Antanas . 

Tėvas būtų norėjęs kokio profesoriaus iš Dotnuvos ar 
iš Žemės ūkio rūmų, bet Antanas nori tavęs į vyriau
sius pabrolius. Sako, tu esi jam vienintelis t ikras 
draugas. 

Mane vėl nusmelkė aštrus, beveik fizinis skaus
mas 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, antradienis, 1983 m. kovo mėn. 8 d. 

ČESLOVĄ STANIULĮ *~*~*. <**• 
NAMOLEI IŠLEIDUS 

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

KANADOS ŽINIOS l šventę yra »SS2 dH 
žymių svečių. Tikimasi, kad 
suvažiuos ir tie lietuviai, kurie 
yra buvę Šv. Kazimiero para-
piečiai, bet dabar yra išsikėlę į 
kitas Kanados provincijas bei 
Jungtines Amerikos Valsty
bes. 

Šios sukakties proga bus iš
leistas leidinys, kuri redaguo
ja energingas Kanados Lietu
vių Bendruomenės veikėjas 
inž. J . Danys. B. S. 

SV. KAZIMIERO PARAPI
J A I 

75 METAI 
Seniausia Kanados lietuvių 

katalikų parapija, kuri buvo įs
teigta Montrealyje, švenčia 75 
metų jubiliejų. Kada skaitai 
šios parapijos istoriją, matai, 
kokių skaudžių ir linksmesnių 
įvykių būta, kaip stengtasi ne 

A.a. Česlovas Staniulis 

Širdžiai sutrikus, keletą die
nų pasirgęs Česlovas Staniu
lis mirė 1983 m. vasar io 10 d. 
Nor th Ridge ligoninėje, Fort 
Lauderdale mieste, Floridoje. 
Kadang i mirė labai ankstų ry
tą, žinia Detroito lietuvius ap
skriejo tą pačią dieną. Dauge
liui, ypač Dievo Apvaizdos 
lietuvių parapijos nar iams, ži
nia buvo stulbinanti . Žvalų ir 
l inksmą Česlovą kiekvieną 
sekmadienį ten matydavom. 
Po pamaldų Kultūros centre jį 
ir jo žmoną Adą daugelis susi
tiko ir sausio 23, pasiruošusius 
rytojaus dieną porai mėnesių 
skri8ti į Floridą. J a u visai ma
žas būrelis, tik kelios poros, tą 
a tmint iną popietę praleidome 
vienoj bičiulių šeimoj Staniu-
lių išleistuvių vaišėse. Seniai 
buvau matęs Česlovą tokį 
linksmą, šnekų, juokus kre
čiantį. Ar galėjai pagalvoti , 
kad už aštuoniolikos dienų jo 
nebus? Ir tai ne žuvusio kokioj 
staigioj avarijoj, o užgesusio 
na tū ra l i a mirtimi... 

Česlovas Staniulis buvo gi
męs 1906 m. liepos 10, Šlapu-
čių kaime. Čekiškės vis., Kau
no apskrity. Pradžios mokyklą 
Čekiškėje baigęs, 1918 m. įsto
jo į Kauno "Saulės"' gimnazi
ją, kuri už metų buvo pavadin
ta Kauno I-ja gimnazija. 
Baigęs keturias klases, 1922 m. 
buvo pri imtas į Kauno Aukš
tesniąją technikos mokyklą ir 
1927 m. įgijo mechanikos tech
niko vardą bei teises. Po to 
įstojo į Vytauto Didžiojo un-to 
Technikos fakulteto mechani
kos skyrių. Universitetą baigė 
1936 m. diplomuoto inžinie
r iaus mechaniko laipsniu. Ku
rį laiką jam teko būti ir VDU 
mokomojo personalo nariu: 
nuo 1932 m., dar studijuojant, 
buvo Technologijos katedros 
techniku, laborantu, jaun. asis
tentu, o 1941-44 m. kaip 
adjutantas dėstė metalų tech
nologiją ir metalų suvirinimą. 

Nuo 1928 m. t a r n a u d a m a s 
Kauno Siaurųjų geležinkelių 
dirbtuvėse techniku, su inž. J. 
Avižonių suprojektavo ir pa
statė Lietuvoje pirmą motorinį 
vagoną siauriesiems geležin
keliams. Vagonas nuo 1932 m. 
sėkmingai kursavo Šiaulių -
Biržų ruože. Taip pat jam 
vadovaujant pradėtos gaminti 
Lietuvoje pirmos nedegamos 
spintos. J au kaip dipl. inžinie
rius 1937 m. dirbo Artilerijos 

lių dirbtuves Kaune, kur vir
šininko poste liko iki 1944 m. 
vasaros, iki pasitraukimo iš 
Lietuvos. 

Po II pasaulinio karo gyven
damas Hanau išvietintųjų sto- tik melstis, bet ir mokytis lie-
vykloje, Vokietijoje, greit suor- tuviškai. Kiekviena imigraci-
g a n i z a v o m e c h a n i k ų jos banga atnešė ką nors nau-
dirbtuves. Vėliau įsteigė šofe- jo. 
rių-mechanikų kursus, kuriuos Šių metų balandžio 16 — 17 
tri.ioinis laidomis baigė apie d. parapijos sukaktis bus iškil-
300 asmenų. Be to, dėstė teore- mingai paminėta. Šeštadienį 4 
tinius dalykus Unros moko- vai. po pietų yra rengiamas 
mose dirbtuvėse, kur, emigra- koncertas, kurį atliks mont-
cijai prasidėjus ir visokius realietė. solistė Gina Čapkaus-
kursus baigusiems dal inant kienė, ką tik grįžusi iš Pietų 
pažymėjimus, buvo nuolatinis Amerikos, Toronto vyrų cho-

Nusižeminimas tobulina mū
sų santykius su Dievu, o ramu
m a s bei meilingumas — san
tykius su artimaisiais. Tai 
ba lzamas , grimstąs kiekvie
n a m e skystyje į dugną, reiš
k iąs meilingumą ir gerumą, 
kuris viską nugali ir iškyla 
dorybių tarpe, kaip meilės žie
das . 

Šv. Pranciškus Salazietis 
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egzaminų komisijos narys . 
Į JAV emigravo 1949 me

tais. Pradžioje apsistojo Pitts-
burghe, bet, t inkamo darbo 
nesuradęs, 1950 m. su šeima 
persikėlė į Detroitą. Cia beveik 
metus išdirbęs prie namų sta
tybos, 1951 m. pradėjo darbuo
tis savo specialybėj. Paskuti 

ras "Aras" , vadovaujamas V. 
Verikaičio ir Montrealio Šv. 
Kazimiero parap. choras, va
dovaujamas kun. M. Milox, bei 
Aušros Vartų parap. ir Mont
realio mergaičių "Pavasario" 
choras, vadovaujamas A. 
Stankevičiaus. Koncertas bus 
Margarithe Jemmairais mo

lius keliolika metų General k y k l o s s a l ė i e > Sherbrooke ir 
Motors automobilių koncerne Assumption gatvių sankryžo-
buvo Cadillac mašinų projek- Je- . -
tuotoju. Nuo 1971 m. rugpjūčio P o koncerto apie 7 vai. vaka-
1 d. pensininkavo. r o V1S1 Pasikels į Šv. Kazimie

ro parap. svetainę vakarienei 
Jeigu savo duoną pelnan- bei šokiams. Cia pat vyks svar-

čiais darbais velionis daug besnių parapijos įvykių, para-
pas i t amavo Lietuvos valsty- Dijos klebonų nuotraukų ir gin-
bei, o vėliau Vokietijoj per įvai- t a r o rodinių paroda, 
rius kursus bei dirbtuves dau- Kitą dieną, sekmadienį, 12 
geliui išvietintųjų pravėrė vai. iškilmingos pamaldos, lai-
duris į geresnį, sotesnį rytojų, komos Montrealio arkiv. P. 
tai jokiu būdu nemažiau savo 
tautai ir tautiečiams padarė vi
suomeniniais darbais, už ku
riuos niekada niekas nemoka, 
retai tepadėkoja, dažnai bara 
ir niekina. Velionio Česlovo vi
suomeninių darbų pradžia rei
kia laikyti jo veiklą technikos 
mokykloje. Radijo mėgėjų bū
relyje, kur jis buvo aktyvus na
rys ir būrelio leidžiamo žurna
liuko "Radi jo mėgėjas" ' 
bendradarbis. Studijuodamas 
VDU išrenkamas ir vėl per
renkamas savo kurso seniūnu, 
o įstojęs į Studentų technikų 
draugiją — išrenkamas Spau
dos DiUI o vedėju. U n*i/C O 3. T pTI~ 
klausė Akademiniam sporto 
klubui ir Studentų šaulių bū
riui. 1931 m. vienas iš "Plieno 
vyrijos'" steigėjų, vėliau jaunų
jų vyrų vadas. Inžinierių Korp! 
"Pl ienas" sekretorius (1938mj 
ir pirmininkas (1939 m.>. Apsi
gyvenęs Detroite, 1950-51 m. ir 
1962-65 m.— ALIAS Detroito 
skyr. v-bos pirmininkas, 1955 
ir vėl 1960 m. — LB Detroito 
apyl. v-bos pirmininkas, 1958 
m. JAV LB tarybos rinkimų 
vyr. k-jos pirmininkas. Šalia 
įsipareigojimų didžiosiose or
ganizacijose, dar Detroite yra 
buvęs skautų tėvų k-to bei 
šeštadieninės l i tuanistinės m-
los tėvų k-to pirmininku, žur
nalo "Lituanus" lėšų telkimo 
k-to vadovu, dirbęs Balfui, 
sporto klubui "Kovui" ir gal 
dar kelioms organizacijoms. 
Velionis 1979-81 m. su dideliu 
entuziazmu dirbo Dievo Ap
vaizdos parapijos taryboje. 
J a m vadovaujant buvo pagra
žinta didžioji salė, įdėtos lu
bos, įvestas dirbtinis vėsini-

Gregoire su svečiais kunigais. 
Dalyvaus ir vyks V. Brizgys. 
Per pamaldas giedos tie patys 
vienetai, kurie išvakarėse atli
ko koncerto programą. 

Pirmadienį šaukiamas Ka
nados Lietuvių Kunigų Vieny
bės suvažiavimas Sv. Kazi
miero parapijos patalpose. 

laidotuvėms vadovavusi Jo-
landa Zaparackienė. Gau
siems dalyviams priminusi ve
lionio visuomeninius kilnius 
darbus, savo žodį baigė jaut
ria Putino eilėraščio "Lietu
va" deklamacija. LB vardu 
kalbėjo J o n a s Urbonas, o Die
vo Apvaizdos parapijos tary
bos — Vytas Petrulis. Paskelb
ti vardai organizacijų, kurios 
velionio kaip nario ar rėmėjo 
gedi, būtent Balfo 76-tas sky
rius, Amerikos Lietuvių in
žinierių ir architektų i'ALIAS) 
Detroito skyr.. Akademinis 
skautų sąjūdis. Detroito Lietu
vių sporto klubas "Kovas", 
Detroito ateitininkai, Lietuvių 
skautų "Baltijos" tuntas. Lie
tuvių skautų "Gabijos" tun
tas, Amerikos Lietuviu balso 

Išlaidos: . e a „ ^ 
Marijos Aukštesniosios Mokyklos auditorija M ' J 
OTlc ŝtr&s . . . * • • 
Libreto parašymas ir paruošimas pastatymui 1,160 
Muzikos parašymas ir orkestracija ^ U O 
Režisūra ir choreografija L9o4 
Solistų ir choro paruošimas 4,U8^ 
Dekoracijos ' 
Apšvietimas 
Rūbai, grimas ir kiti scenos reikmenys L » ^ 
Reklama ir programos leidinys • 2 > ^ 
Repeticijų patalpos paramos formoje Jaunimo centrui boU 
Vakarienė po pastatymų • • • • • 2 - ^ 
Bilietai, telefonas, pašto ženklai, teksto ir gaidų kopijos . . . . 681 
Mokesčiai advokatui už profesinius patarnavimus 43o 
Pastatymų įrašymas į juostas j^0 
Gėlės ir kitos išlaidos 'tP^T 

Viso išlaidų » g į į 
Viso pajamų • • <w<°*° 

Nuostolis * 4 ' 4 1 3 > 

Pastaba. 
Solistai ir choras dainavo be atlyginimo. 
Taip pat be atlyginimo atliko įvairius darbus: Dail. Ada Sutkuviene, 
S Ramonis, C. Rukuiža, J. Balutis, P. Usvaltas, K. Truškunas, S. 
Bernatavičius, A. Siutas, K. Laucius, A. Račkauskas, A. 

Marenholcas. . 
D a i n a v o s ansamblio v a i d y b a 

10 — 20 — 30% pigiau mokėsite 
už apdraudą nuo ugnies ir automo
bilio pas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3308-o West 95th Street 

Telef. GA 4-8654 

JELP WANTED — MOTEBifS 

Reikalinga moteris laikinai prižiūrėti 
mažą vaiką 3 dienas savaitėj. Geros 
sąlygos. Skambint po 6 vai. vakaro 
tel. — 861-1022. 

D S M K S I O 
Ieškoma moteris kompanijonė gyven-
u" prie senyvo amžiaus lietuvės mo-
moters. Nemokamai duodamas kamba
rys privačiame mažame name Miami. 
Floridoje. Dėl informacijos kreiptis j 
Lynn Zakevich, tel. 305—661-3758 ar
ba 666-8016. 

I E Š K O N U O M O T I 

Ieškau nuomoti patalpą krautuvei ant 
judrios gatvės. Pageidauju Brighton 
Parke arba kitur prie didesnio judė
jimo. Skambint Leokadijai telef 
523-5882. 

Master Plumbing 
Lie«n*ed, Bonded, Ir.sured 

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

SERAPINAS — Tel 636-2960 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Pianam* ir vaškuojame 
vtai rittių grindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

spimiiiiimiiiiiniiniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiitimiiiiiiiiiiiniiiiiiiiimiiiiiniiiititiiiiiiiii^ 
| PROGRESAS SVEIKATAI 
§ Moksliškai yra įrodyta, kad kiekvienas žmogus turi kūne su-
S sfcovęs virš W chemikalų, vaistų ir radijaciįos, kuriuos gauna iš 
| maisto, vandens, oro ir 1.1. Yra ištirta, kad tie chemikalai silpnina 
s ir naikina kūno celes, silpnina sveikatą ir taip pat yra įrodyta, kad 
£ sukelia vėžį ir žvairias ligas. 
1 Gauti rezultatai po programos — uodos vėžys pranyksta, akys 
3 pagerėja, prostatos kanalai išsivalo, augliai savaime pranyksta, plau-
5 kai nustoja srr.ukę, arthritis sumažėja arba pranyksta, visas žmogus 
3 atjaunėja ir t.t. 
Z Purifikacijos programa yra lengvai atliekama ir susideda iš 30 
3 formulių įvairių vitaminų, mineralų, alyvų ir kitokių medžiagų ir pir- _ 
S ties vartojimo. ; 

1 Kreipkitės pas VACĮ ŠČERBĄ, H.S.D.C. \ 
i Tel. — 4 3 6 - 9 6 6 7 \ 
| 2637 W. 63 St., Chicago, IL 60629 j 
^HIUIlllMIHIlIlilUMHlllllUIllIflIiHIHIIHlIlIllIUHIlflMIUIinilinilMUlliiHiinUinUt; 

isn prekių pasirinkimas 
mūsų sandelio. 

nebran-

B COSMOS PARCELS EXPR£SS 

= 2561 YV. 69th St., Chicago, IL 60629 

1 SIUNTINIAI l LIETUVA 
| Tel. — 925-2737 
= Vytautas Valantinas 

= illlllllllHllllfUilIlIlHIIIIIIIIIIUIIHIIIilIlII 

1 M. A. Š 1 M K U S 
| INCOME TAX SERVICE 
S NOTA R1 PUBLIC 
E 4259 S Mapiewood, tel. 254-7450 
= Taip pat daromi VEKTiMAI, 

GIMINIA lakTletlmai. piidoml 
PILIETI Bfi« PHAilMAi ir 

£.MIIHnilllllHlllllllHlinillHlllHlllllllllinilHlHl»>HHlHHIll)millllHII»IIHllHlinii;^ iniirnrrmnmTiiuiimmiiiiumiiiiiiiMit 

STASYS RAŠTIKIS 

LIETUVOS LIKIMO KELIAIS 
I Š M A N O U Ž R A Š Ų 

IV tomas 

Į SIUNTINIAI ] LIETUVĄ 
1 ir kitus kraštus 
S NEDAS, 4059 Archer Avenue 
S Chicago, IL 60632, tel. 927-5980 

radijo klubas, "Lietuviškų me- § šis leidinys jau seniai daugelio skaitytojų buvo laukiamas = 
lodijų" radijo valandėlė, Det- § pasirodant. Knygoje sutelkti jo užrašai. Štai kaip autorius E 

| skelbia Įvado vietoje: "Šioje knygoje, kaip ir kitose, ne- = M O V I N G 
S noriu nieko peikti, nei girti. Rašau 

roito ue tuvrų organizacijų 
centras (Dlocas) ir Detroito 
Lietuvių tautinės s-gos sky
rius. 

"sine irea et studio" - Ę S E R £ N - A S p e 

= be šališkumo, nes t ik tuo keliu galima pasiekti istorinę tie- Eidtua daiktus. 

Šv. Rašto ištraukų — psal
mių skaitymą atliko Nijolė 
Lapšienė ir Birutė Bublienė. 
Rožinį kalbėjo kun. Viktoras 
Krišciūnevičius. Atsisveikini
mo vakarą garbės sargyboj pa
mainomis stovėję visi buvę LB 
Detroito apyl. v-bos pirminin-

są, ar bent priartėti prie jos". . . 
Išleido Akademinės Skautijos leidykla, Chicago 1982 

m. Kaina su persiuntimu $20.00. 

Užsakymus siųsti : DRAUGAS, įSĄS W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629 

Illinois gyventojai dar prideda SI 26 valstijos mokesčio. 

rkrausto baldus ii 
Ir iš toli miesto lei-

Edirnai ir pilna apdraudą. 

E Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

1 Telef. _ WA 5-8063 

= iHlllllllilIlIlIlIilllililIllllllllllIliiiSiiliiis. 

I A V I L I M A S 

P. E A L E S T A T E 
• I M I ! • • I • f 

Are You Thinking 
of Leaving the City 
for Country Living? 

New Lenox area one acre residential 

home site in improved subdivision. 

Close to shopping, schools, train to 

"Loop". Priced reasonably. 

Tel. 469-8282 
KEW LENOX RAJONE parduodami 
vieno akro sklypai rezidencijoms sta
tyti. Gera apylinkė, nauja vietovė, 
pravestos gatvės. Skamb. (angliškai) 
tel. 469-8282. 

Mūrinis — 2 po 5 kamb. (po 2 mieg) 
Centralinis šildymas — atskirai kiekv 
butui. 2 maš garažas. Alumin. lan
gai. Svarus. $62,000. 72-ra ir Wash-
tenaw. 

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

ŠIMAITIS REAJLTY 
Insurance — Income Tax 
2951 W. 63rd Street 

Tel. 436-7878 

PATARNAVLMAS 
Pietų Chicagoje 

Interesuoti parduoti ar pirkti, ap
drausti bei išnuomoti nuosavybę ar 
butus prašau kreiptis j mūsų įstaigą. 
Mes mielai jums patarnausime. Mū
sų jstaiga priklauso "M.L.S." — Mui-
tipie Listing Service. Turime kom
piuterį, aptarnaujam pietvakarių Chi-
cagą ir priemiesčius. 

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski Road 

TEL. — 767-0600 

I t l t t f l t t t l l l l l t l l l l l l t l l l l l l f l t t l l t l l l 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Draudimas — Valdymas 

N amų pirkimas — Pardavimą* 

INCOME T A X 
Notariatas — Vertimai 

BELL REALTORS 
i. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Ave. — 778-2233 

- ! l l H i l ! i M i ! ! i ! ! f i ! l ! ! ! ! l U ! i I U H I ! l f ! i i ! l l I ! i ! n i l ! l H H i ! H i l I l i l > l ! i l l i n i M i i i l I l i l l ! l ! ! ! H 1 l ! i l l ! - M O V I N G 
dirbtuvių gamybos vedėju Iš m a s C i a b ū t m a Priminti, kad. kai: Stasys Šimoliūnas, prof. ^tniiMiiiiiiiiiiiiiiiiimwiiiiiiiiiiHiiiiniii iHiiimiiiHiiiimiUHi!imiiiiiii!| Apdraus tas p e r k r a u s t y m a s 

kaip daugelis Detroito lietu- dr. Jus t inas Pikūnas, Vytau- = čia buvo pasiųstas keturiems 
mėnesiams į Čekoslovakiją su 
ginklų gamyba susipažinti. 
Nuo 1938 m. — Šančių "Meta
lo "fabriko gamybos vedėjas. 
Čia ėmė gaminti metalo dirbi
nius, kurių Lietuva iki tol 
negamindavo, o importuoda
vo: durpėms kasti mašinas, 
mėsai malti mašinėlės, elek
tr inius lygintuvus (prosus), 
pienui bidonus, o vėliau ir svie
dinius Lietuvos kariuomenės 
pėstininkų pabūklams. Lie
tuvą 1940 m. bolševikams užė
mus, netrukus buvo pasodin
t a s į Kauno sunkiųjų darbų 
kalėjimą, kur iškalėjo devynis 
mėnesius. Bolševikus išvijus. 
Lietuvos laikinoji vyriausybė 
Č. Staniui; paskyrė Metalų 
tresto valdytoju. Po pusės me-

vių, nuo parapijos gyveno ia- tas Kutkus, dr. Vytautas Ma- = 
už beveik 20 mylių, bet jauskas. Algis Rugienius, Jau- 1 oai LOH. 

nuotoliai jo darbams mažai te
kliudė. 

Auka remdavo lietuviškas 
organizacijas ir spaudą, nors 
turtų nebuvo sukrovęs, o gyve
no su žmona Ada iš kuklios 
pensijos. Buvo ir Lietuvių Fon
do narys. 

Išaugino ir išmokslino sūnų 
Arą bei dukterį Giną. Jie abu 
yra sukūrę lietuviškas šeimas. 

Tiek glaustai apie velionio 
Česlovo Staniulio gyvenimo 
kelią. 

Lėktuvu grąžintas iš Flori
dos, kūnas buvo pašarvotas 
Vašu, Rogers & Connell laido
jimo namuose Royal Oak. 
Mich. Atsisveikinimas vyko 

tų jis perėjo dirbti j Plačiųjų g- vasario 13 vakare. Jį pradėjo 

nutis Gilvydis, Alfonsas Juška 
ir Vytas Petrulis. 

Vasario 14 ryte Dievo Ap
vaizdos bažnyčioje įvyko ge
dulingos pamaldos, kurias lai
kė ir pamokslą pasakė 
klebonas kun. V. Krišciūnevi
čius. Pamaldų metu giedojo 
Edvardas Skiotys. Po pamal
dų velionis nulydėtas j Holy 
Sepulchre kapines. Čia ALIAS 
narių ir draugų vardu paskuti
nį žodį ta rė dr. Adolfas Darnu
sis. Gražiųjų kapinių kalne
liais ir kloniais nuaidėjo 
Tautos himnas. . . 

Tavo darbų vaisiais, miela
sis Česlovai, pasilikusieji ilgai 
džiaugsis. Sugrįžęs namolei. 
Tu gali ramiai ilsėtis... 

Į 7 Drive-in Tellers I 
Įvairiu atstumu 

= Tel. 376-1882 arba 376-5996 
= iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiHiiiiiuiiiiuin 

- * = •=• 

D Ė M E S I O 

Open 6 days a week 

Open Friday evenings, 5 P. M. to 8 P. M. 

Inatead of Tbursday evenings 

= l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l i n i l f IHMIiflIlIlIi l l i iHIiTIi 

1 T H £ F O R T Y Y E A R S 
i OF O A R K N E S S 

I 
Paraše Dr. Juozas Va'Snoi* 

Apie istorinius lietuvių kovos 

DENGIAME IR TAISOME 
VISŲ RŪŠIŲ STOGUS 

Už savo darbą garantuojame 
ir esame apdrausti. 

Skambinkite — 
ARVVDUI KIETAI 

Ted.: 434-9655 arba 737-1717 

| MARQUETTE NATIONAL BANK f 

1 64th a n d S o . Western A v e n u e 1 

l 
metus 

anglų kalbą 

I Main Bar* — 6316 South Wesfern GR 6-5100 Į 

išvertė 

Juozas Bulevirias 
Minkštais viršeliais. Kaina S2.85 

Si įdomi knyga gaunama: 

DRAUGE, 4545 W. 63 St., 

Chicago, Ui. 60629 

'TltlHMUIIHIItiailllllllllUIIIIIIIIHIIimillllUNIIIIIIIIIimillUHIlIUIIUIll 
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MHUIHIJ Platinkite " D r a u g ę " 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE., 

n e jis plačiausiai skaitomas lietuvių 

dienraštis, gi skelbimią kainos yra vi 

šiems prieinamos. 

S K i ū I ^ K m ^ "DRAUGE". 

http://Mi.j-.aj


A. A. JONAS VlSClUS 

Prieš penkis mėnesius stai
giai mirė a. a. J o n a s Viščius. 
Velionis buvo gimęs 1919 m. 
kovo 8 d. Linionių km., Spera-
kių par., Panevėžio apskrityje. 
J o tėvas buvo eigulis, taigi ir 
sūnus mėgo gamtą ir miškus. 

Per didelius pavojus, antra
j a m pasauliniam karui siau
čiant, rusų užfrontėj partiza
n a m s apšaudant ir žuvus jo 
draugui, J. Viščius pabėgo į 
Vokietiją, kur išgyveno visus 
sunkumus ir karo baisumus. 
Nors ir pagautas, kankina
m a s , jis neišdavė savo draugų 
nei rusams, nei vokiečiams. 
Tuo įrodė žmogišką meilę ir iš
t ikimybę savo draugams. 

Vokietijoje išgyvenęs sun

kumus ir sulaukęs karo pabai
gos, jis emigravo į Angliją, kur 
taip pat sunkiai vertėsi ir iš
gyveno sunkiausių nuotykių, 
nors jau čia buvo galima savo 
rankų darbu užsidirbti duoną 
ir pragyventi , laukiant geres
nių laikų. 

Prieš 28 metus persikėlė į 
Ameriką, apsigyveno Chica-
gos Bridgeporte ir darbavosi 
iki paskutinių dienų, iki stai
gios mirties. Būdamas jaut
rios širdies, j is čia rūpinosi sa
vo dviem seserimis, kurios 
išbuvo dešimt metų Sibiro 
tremtyje, siuntė joms ir broliui 
bei kitiems giminėms siunti
nius, kad jie galėtų pragyventi 
ir žmoniškiau įsikurti. 

Turėdamas gražų balsą a. a. 
Jonas priklausė Lietuvoje ir 
vėliau Anglijoje chorams, mėg
davo dainuoti lietuviškas ilge
sio da inas ir kitiems mažame 
būrelyje ar artimiems savo sie
lai žmonėms. 

Tie visi pergyvenimai ir įvai
rūs nuotykiai svetimuose kraš
tuose susilpnino jo sveikatą ir 
širdis neatlaikė. Jis mirė pra
eitų metų spalio pabaigoje. Jo 
gimimo ir penkių mėnesių pro
ga bus meldžiamasi Bridge-
porto Šv. Jurgio bažnyčioje, 
kuriai jis priklausė, taip pat ir 
įvairiose koplyčiose. 

A. a. Jonui Viščiui tebus gai
lestingas Viešpats amžinybė
je. 

Valerija 

D A R I U S IR G I R Ė N A S 
SMITHSONIAN 

INSTITUTE 

1933 metų vasarą Atlantą 
perskridę lietuviai lakūnai Ste
pas Darius ir S tasys Girėnas 
tragiškai žuvo netoli Lietuvos 
liepos 15 d. anksti ryte. J ų žy
gio atminimas gyvas lietuvių 
tautoje. Iki šiol jie buvo už
miršti svetimųjų, įskaitytinai 
amerikiečius. J ų atminimui 
tiktų surengti pagerbimą a r iš
statyti jų žygio atminimui 
duomenis garsiajame Smith-
sonian institute, Washington, 
D.C. Po kelerių metų pastan
gų pagaliau Smithsonian Ins-
titution pranešė tuo besirū
p i n a n č i a m A l g i r d u i 
Gustaičiui, kad Darius ir Girė
nas ir jų skridimas per Atlan
tą bus visuomenei išstatytas 
1984 metų (ne 1983) metų) ba
landžio mėnesį skyriuje "Gol-
den Age of Flight". Į tos gale
rijos iškilmingą atidarymą 
bus įleidžiami tik asmenys su 
kvietimais. Jų reikėtų lietu
viams paprašyti 1984 m. sau
sio ar vasario mėnesiais. Tuo 
rūpinasi aeronautikos skyr. 
viršininkas Donai S. Lopez. 

Ir tų meilę vadinsime tobula, 
kurių mintys ir širdys y ra pa
keltos į Dievą, pasiryžusios 
nieko priešingo nedaryti Jo 
šventai Valiai. Ši meilė vi
siems yra galima ir būtina. 

Šv. Tomas Akvinietis 

GLOBOS NAMAI INDIANOJE 
Maironis rašė apie Lietuvos 

žemę: "Į jos dirvonus pasėjęs 
grūdą, žinai, jog vaisių palai
mins Dievas". Bet lietuviškas 
grūdas su Dievo palaima yra 
gajus dygti bei tarpti ir kitų 
šalių žemėje. Iš tokios sėklos šį 
pavasar į skleidžiasi daug ža
dant is lietuvių gyvenimo žie
d a s netoli Chicagos, prie 
Cedar Lake miestelio Indiano
je. Kaip jau spaudoje rašyta, 
ten saleziečiams priklausiusi 
žemė su pastatais dabar yra 
įsigyta lietuvių reikalams. Bu
vo nupirkta Onos Pranckevi-
čiūtės, inkorporuota ir dabar 
tvarkoma pakviestos direkto
rių tarybos, kurią drauge su 
steigėja sudaro: Amerikos Lie
tuvių Romos Katalikų federa
cijos atstovai dr. Kazys Amb-
rožaitis ir žurn. Stasys Pieža, 
Pasaulio Lietuvių Katalikų 
bendrijos atstovai dr. Juozas 
Meškauskas ir dr. Linas Sid-
rys , lietuvių jėzuitų atstovas 
kun. Anicetas Tamošaitis, S. 
J . 

Pirmutinis derlius iš šio be
siskleidžiančio žiedo — gim
nazijos rūmuose įruošiami glo
bos namai pagyvenusio 
amžiaus žmonėms. Pas ta tas 
š iam tikslui jau kruopščiai 
pertvarkomas. J i s yra keturių 
aukštų, iš kurių trys skiriami 
būsimiesiems gyventojams. 
Laiptais laipiot neteks — vei
kia patogus keltuvas. Kiekvie
name aukšte iš pietų pusės yra 
po didelę salę poilsiui, pokal
biams, skaitymui ir pana
šiems tikslams. Ten bus bib
liotekėlė, televizija, muzikos 
aparatūra . Iš kiekvienos salės 
langų puikus vaizdas į visą 
apylinkę su jos ąžuolais, pie
vomis ir gėlių juosiamais ta
kais, dviem ežerėliais, o neto
liese tyvuliuoja vienas didelis 
ežeras. 

Pageidaujama, kad apsigy
venantieji įneštų 10,000 dol. 
Už gyvenamąjį plotą, maistą, 
apskalbimą ir kitokį aptarna
vimą mokestis yra 800 dol. mė
nesiui. Jeigu kartais kuris 
nors išeitų, įnašas bus grąži
namas . Valgykla yra kitame 
pastate, bet jeigu kartais ku
ris nebegalėtų ten nueiti, mais
t a s bus pristatomas į gyvena
mąjį namą. Jeigu atėjusiųjų 
sveikata pablogėtų, ir būtų rei
kal ingas didesnė? priežiūros. 
ta priežiūra bu? visapusiškai 
teikiama. Pageidaujama, kad 
norintieji apsigyventi Gerojo 
G a n y t o j o globos n a m u o s e 

kaip galima greičiau regist-
ruotųsi. 

Dauguma būsimųjų gyven
tojų tikriausisi yra dideli gam- I 
tos draugai. Jiems bus savas 
visas ta r tum didžiulis parkas, 

• iš visų pusių namus juosian-
i tis, kuriame miela ilsėtis, gė-
: rėtis ir, kas nori, darbuotis. 

Vieno dalyko šiuose globos na-
I muose ir aplink juos nebus — 
į nuobodžiavimo. 

Šie globos namai buv. gim-
! nazijos rūmuose toli gražu nė-
1 ra vienintelis iš kalbėto žiedo 
j bręstantis vaisius. Kelių spar-
] nų bendrabučiai su apsčiai 

prausyklų, dušų, tualetų, su
pančių ąžuolynų bei pievų 
gausa, teatro salė, čia pat 

' esantis didelis ''eras kviečia 
I iškyloms, stovykloms, suva-
! žiavimams, seminarams ir ki-
j tokiai veiklos rūšiai. Tai, 
| gal ima sakyti, yra ištisa 
| įvairi agrūdžio derliaus varpa. 
j Ruošiamasi įrengti biblioteką 
j ir skirti vietos archyvui. Ka

dangi čia pa t yra ir didelė vai-
: gykla, o jos virtuvėje ruošiami 
j skanūs lietuviški patiekalai, 
: alkio ilgai kęsti tikrai ne-
\ reikės nė vienam. 

Kad pasodintas augalas 
j tarptų, iš savo žiedų krautų 

derlių, jam reikia saulės, šilu-
i mos. o svarbiausia, kad iš šak-
: nų ateitų maisto. Taip yra ir 

su Gerojo Ganytojo globos na-
1 mų augalu. J į jau dabar gaivi

na gražių atsiliepimų saulė, 
žmonių palankumo ir pritari
mo šiluma. Bet reikia, kad jį 

maitintų ir piniginė pa rama iš 
jautrios širdies bei dosnios 
rankos. Tokia visuomenės fi
nansinė pa rama ypatingai 
svarbi šiuo metu, kad būtų ga
lima neatidėliojant ir visiškai 
įruošti šiuos globos namus 
žmonių apsigyvenimui. Jau 
pavasarėja, o būt ina, kad vis
kas pavasariui atėjus būtų pa
ruošta. 

Todėl nutar ta kreiptis į lie
tuvius ir juos kviesti, kad kaip 
galima greičiau prisidėtų sa
vo aukomis. Kurie gali, kvie
čiami tapt i rėmėjais, aukojant 
bent 250 dol. Jų pavardės bus 
įtrauktos į Gerojo Ganytojo 
globos namų archyvą, išduo
tas pažymėjimas, o stambesni 
aukotojai įrašomi į garbės len
tą sienoje. 

Tolimesniam vietos vysty
muisi ta ip pat daug padėtų, jei 
jau dabar registruotųsi pensi
ninkai, trumpai pranešdami, 
kas norėtų daugiabučio pasta-

ten 
statyti. Teko girdėti, kad yra 
nemaža žmonių, kurie tokio 
pastato pageidauja. Tokiu bū
du galima bus orientuotis, ko
kios apimties toks pasta tas 
reikalingas. Jo statybą bus ga
lima vykdyti pagal žmonių pa
geidavimus, kiek jie norėtų 
kambarių su virtuve. 

Registruotis ir aukas siųsti 
prašoma šiuo adresu: Good 
Shepherd Home, P. O. Box 
438, Cedar Lake, IN 46303. 
Tuo vardu rašytini ir čekiai. 

A. Tamošaitis, S. J. 

A.fA. Eugenijus Nausėdas 
Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apyl. 
Gimė Vokietijoje, 1946 m. kovo 12 d. 
Mirė 1983 m. kovo 7 d. 7:50 vai. ryto, sulaukęs 37 m. 

Amerikoje išgyveno 33 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime tėvai Izidorius ir Justini 

Nausėdai, brolis Algis su žmona Dalia, 2 seserys: Angelė 
Stropus ir jos vyras Antanas , ir Violeta Larry ir jos vyras 
Berr.ard, kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas antradienį, 4 vai. popiet Lack-
Uckawicz koplyčioje, 2424 W. 69 Street. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, kovo 9 d. Ifi koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas j šv . Kazimiero lietuvių kapines 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, drausrus sr 
pažįstamus dalyvauti Šiose laidotuvėse 

Nuliūdę Tėva i , b r o l i s , s e s e r y s i r g i m i n ė s . 

Laid dir^kt Steponas C I>ack ir Sūnūs, te! ~37 1213 

Kūno alkio pasotinimas nie- Be apaš ta l i škos dvasios ir 
kada nėra pilnas, jeigu nėra pa- pasiaukojimo pasaul i s būtų 
sot inamas ir dvasios alkis. klaikesnis už žvėrių landynę. 

Antanas Maceina Tomas Žiūraitis O.P. 

Mielam kaimynui 
A . f A. 

P E T R U I R U T K U I 
m i r u s , 

reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai 
Stasei, dukrai Dinai ir žentui Algiman
tui Bakčiams ir ju šeimai 

Rūta Arbienė 
Dr. Alvydas Arbas 
Antanina ir Jaunutis Dagiai 
Danguolė ir Eugenijus Bartkai 
Irena ir Vytenis Jonynai 
Vincentina ir Jonas Jurkūnai 
Jieva ir Vytautas Kasniūnai 
Ona ir Jonas Kavaliūnai 
Sofija ir Gediminas Mickevičiai 
Dana ir Juozas Noreikai 
Elena ir Kazimieras Pociai 
Ona Pulkaunikienė 
Ella ir Valerijonas Rodžiai 
Meilutė ir Petras Ruliai 
Vincentas Siutulis 
Halina ir Eduardas Žitkai 

DRAUGAS, antradienis, 1983 m. kovo mėn. 8 d. 

A. + A . 
STEFA SMULKAITIENĖ 

AMBROZATTYTĖ 
Gyveno Gulfport, Florida, anksčiau gyveno Chica

go, Illinois. 
Mirė 1983 m. kovo mėn. 4 dieną. 
Gimė Lietuvoje, Eržvilke, Tauragės apskrityje. 
Laidotuvės įvyks kovo mėn. 8 dieną St. Petersburg, 

Florida. 

Nuliūdę: Vyras Jonas, sūnus Juozas 
duktė Aldona, broliai 
Juozas ir Stasys h- m šeimos 

Beverly Shores, Indiana 

A. + A . 
O L G A I K R E M E R I E N E I 

Vokietijoje mirus, 
mūsų mielą draugą Albertą Kremerį, 
jo šeimą ir visus artimuosius giliai už
jaučiame ir liūdime kartu. 

ANTANAS ir SALOMĖJA ASTRAUSKAI 
VINCAS ir DANA BAZIAI 
PETRAS ir IRENA KAZLAUSKAI 
KĘSTUTIS ir MARYTĖ MIKLIAI 

A. f A. EUGENIJUI JANKUI 
m i r u s , 

jo žmonai Danutei Jankienei, jos šeimai ir 
giminėms reiškiame užuojautą ir kartu liū
dime. 

BUV. DETROITO DRAMOS MĖGĖJŲ SAMBŪRIO 
BENDRADARBIAI — 

STASYS GARLIAUSKAS 
RITA GARLIAU'SKAITĖ 
STASYS GELDYS 
LEOPOLDAS ir PAULINA HE IN INGAI 

ELENA ir JUOZAS JANECKAI 
IRENA LAURUS 
DALIA. NAVASAITIENĖ 
MARIJUS SAJUS 
BIRUTĖ ir JONAS SVERAI 
NIJOLĖ WARD 
VINCĄ S ŽEBER TA VICIUS 

E U D E I K 1 S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

I T R Y S M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS 

4330-34 So. Cal ifornia A v e n u e 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 Sou th Herrni tage A v e n u e 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

A. f A. 
EIMUČIUI KAIRIUI mirus, 

motinai Marijai, broliui Gintautui, sese
riai Laimutei, JŲ šeimoms ir artimiesiems 
**eiški?me nuoširdžią užuojautai. 

P E T K U S 
/1ARQUETiE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2 5 3 3 Wes t 71 St... C h i c a g o — 476-2345 
1 4 1 0 So . 50th Av\, C i c e r o — 863-2108 

ZIGMAS BRINKIS 
ALGIS ir ANGELĖ RAULINAICIAI 
ROMAS ir RAMUNE ŽEMAITAIČIAI 
KAZYS ir SALOMĖJA ŠAKIAI 

A. t A. 
VICTORIA AMBROSE 

(BRAZIENĖ) 
Gyveno Springfield, Illinois. 
Mirė kovo 3 d., 10:30 vai. vakare, sulaukusi 101 m. 
Amerikoje išgyveno 74 metus. 
Gimė Lietuvoje. Raseinių apskrityje. Šidiuvos parap . 
Pasiliko dideliame nuliūdime keturios dukros: Helen 

Benaitis. Estelle Downs, Bernice Kurila ir žentas Petras . Ona 
Klug, ir mirusios dukrelės a.a. Cassie ir žento a.a. Juozo Tu-
rasky šeima. Paliko 20 anūkų. 55 proanūkus ir 17 pro-proanū-
kų. 

Laidotuvės jvyko pirmadieni, kovo 7 d. IS koplyčios 9:30 
vai. ryto buv- atlydėta j St. Aloysius parap. bažnyčią, Spring
fleld, kurioje įvyko gedulingos pamaldos už velionės sielą. 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

Laidotuvių Direktoriai 
2424 VVest 69 Street — Tel. RE 7-1213 
11028 Southvvest Hwy., Palos Hills. Illinois 

Tel. — 974-4410 

B I E L I Ū N A S 
Laidotuvių Koplyčia 

4348 So. California Avenue 

Tel. — 5 2 3 - 3 5 7 2 

A. f A. JONUI MIKŠIUI 
Hamiltone mirus, žmona Antanina ir arti-
muosius nuoširdžiai užjaučiame ir liūdesio 
valandos* dalinamės skausmu, 

ALFA IR STEFA BUROKAI 
;AL>- IR STASĖ RUPINSKAI 

V A S A I T I S - B U T K U S 
Laidotuvių Direktoriai 

1446 South 50 Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 6 5 2 - 1 0 0 3 
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x Istorikas dr. A. Budreckis, ' 
JAV L B visuomeninių reikalų 
komisijos pirmininkas, kalbės 
"Aušrcs" 100 metų paminėjime, 
kurį ruošia korp. Neo-Lithuania : 
ir Amerikos Lietuvių Tautinė i 
sąjunga kovo 20 d. 3 vai. p. p. 
Lietuvių Tautiniuose namuos. 
Visuomenė kviečiama gausiai 
dalyvauti. Įėjimas laisvas, au- ! 

kos nebus renkamos. 

X JAV lietuviu jaunimo są- i 
jungos Chicagos skyriaus nar iai ' 
kovo 13 d., sekmadienį, aplan
kys Chicagoje gyvenančius lie
tuvius, prašydami aukų PLD la- j 
bui. š i lietuvių jaunimo žygį vi- ; 

suomenė prašoma tinkamai pa-
i remti ir pagal išgales Pasaulio j 
j Lietuvių dienoms aukoti. 

x Josefa ir Viktoras Šimai
čiai t r ims savaitėms išvyko į • 

į Australiją aplankyti savo drau-; 
: gų ir pažįstamų, žada grįžti na- i 
i mo apie kovo 19 d. 

X Kaziuko mugė, surengta 
, kovo 6 d. Lietuvių Skautų Chi-
I cagos tuntų Jaunimo centre, 

praėjo su didehu pasisekimu. | 
i Aplankė mugę ne tik skautai, jų 

tėvai ar artimieji, bet ir šiaip 
; lietuvių visuomenė, džiaugdama-, 
; si gražiais tautiniais dirbiniais, ; 

puikiais užkandžiais i r gera 
tvarka. 

X Pranas Bražinskas, kuris I 
su sūnum kadaise privertė sovie- • 

' tų lėktuvą nusileisti Turkijoje ir 
jau dabar kuris laikas gyvena. 
Kalifornijoje, buvo atvykęs į 

i Chicagą. Ta proga jis aplankė j 
'Draugo" redakciją ir painfor- j 
rnavo apie savo gyvenimą ir sie-
kimus. 

X Aldona Simanavičienė, bu-
proanūkai. Alvina Giedraitienė, | v u s i Lietuvos partizanė ir poli-1 
jos anūkė, giedojo šv. Mišių me-! tinė kalinė, dabar gyvenanti} 
tu, vargonais pritariant jos vy
rui muz. Antanui Giedraičiui. 
Taip pat giedojo per Mišias anū
kų, iš visur susirinkusių, cho
ras 

x Lietuviu komitetas Ber-
nard Epton Chicagos miesto 
burmistru išrinkti kovo 3 d. 
pradėjo darbą. Komitetą suda
ro;. Juozas Bacevičius — pirm... 
Kazimieras Oksas. Vincas Ka
činskas ir Algis Regis — vice-
pirm., Regina Andrijauskienė 
— sekr., Vytautas Jasinevičius 
— ižd., nariai — Kazys Balčiū
nas. Juozas Šulaitis. Jonas Ta-
landis. Anatolijus Milūnas. 

X Sol. Maralm Niska su savo 
vyru atvyksta į Chicagą kovo 
13 d. pasiruošti "Draugo" ro
mano premijos įteikimo iškilmių 
meninei programai. J i yra Me
tropolitan operos narė, dainuos 
net penkias lietuviškas dainas, 
arijas iš operų ir duetus su sol. 
Algiu Grigu. "Draugo" prenr • 
jos įteikimo rašyt. Anatolijui 
Kairiui už romaną "Kelionė į 
Vilnių" iškilmės bus kovo 19 d., 
šeštadienį, 7 vai. vak. Marijos 
aukšt. mokyklos salėje. Iš Cle-
velando žada atvykti ir mecena
tė Irena Vinclovienė, kuri įteiks 
2000 dol. premiją. 

x Rasa Narutytė ir Marius 
Kasniūnas susižiedavo ir vestu
ves numato šių metų rudenį — 
lapkričio 26 d. Abu yra lietuviš
ko jaunimo veiklūs nariai. 

X Dr. Vytautas Tauras kovo 
5 d. išvyko atostogų. Nuo kovo 
6 iki 11 dienos lankys medikų 
konvenciją Bei Harbour, Fla. 

X A. a. Victoria Ambrose 
(Brazienė), sulaukusi 101 me
tų amžiaus, kovo 3 d. mirė. J i 
yra sol. Alvinos Giedraitienės 
senelė. Amerikoje išgyveno 74 
metus. A. a. Velionė gyveno 
Springfield, 111., netoli savo tri
jų dukterų — Estellos Downs, 
Onos Klug ir Bernice Kurilas. 
Laidotuvės buvo kovo 7 d. 
Springfielde, kur susirinko 20 
anūkų iš visos Amerikos ir 55 

IŠ ARTI IR TOLI 
l A. VALSTYBĖSE 

— A. a. Joana Kivilytė-Ivaš-
kienė mirė 1982 m. kovo 10 d., 
Ellizabeth, N. J. Jos mirties me
tinių proga šv. Mišios bus au
kojamos šv. Petro ir Povilo lie
tuvių parapijoje Elizabeth, N . 
J. Nekaltai Pradėtosios Marijos 
vienuolyne, Putnam, Conn., Pran 
ciškcnų vienuolyne, Kennebunk-
port, Maine. Taip pat Mišios 
bus atnašaujamos "VVashingtone, 
Bridgeporte, Conn., Chicagoje, 
Lietuvoje ir kitur. Velionės vy
ras Povilas Ivaška, sūnus Anta
nas Ivaška ir šeima, duktė Te
resė Landsbergienė ir šeima, 
prašo visus draugus ir artimuo
sius prisiminti brangią a. a. 
Joaną Ivaškienę savo maldose. 

— Kazys Motuzas vasario 16 
d. iš New Yorko išskrido j Ko
lumbiją, kur žada parodyti fil-

Po koncerto Vasario 16 minėjime Toronte, Kanadoje. Iš kairės sėdi: dir. V. Verikaitis, sol. S Ziemelytė, sol. Anita j m u s iŠ nepriklausomos Lietuvos. 
Pakalniškytė ir sol. Algis Grigas iš Chicagos; stovi: dir. Daiia Viskontienė ir muz. Jonas Govėdas. Sol. Algis Gri- i iš Vasar io 16-tOSlOs minėjimo 
gas dainuos su sol. M. Niska 'Draugo" romano premijos įteikimo iškilmėse kovo 19 d. Marijos aukšt mokyklos nepriklausomoje Lietuvoje. T a i 

i buvo naujiena Kolumbijos lietu
viams, minint Vasario 16 dienos 
r-ukaktį. Kolumbijoje K. Motu
zas išbus apie dvi savaites. 

— "Darbininkas" rašo, kad 
New Carnegie salėje koncertavo 
žymusis Londono sekstetas The 

salėje. \uctr. St. Dabkaus 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

VVashingtono apylinkėse, atvyk
sta į Chicagą dalyvauti Lietuvių I 
Politinių kalinių suvažiavime ir j 
savo dukters Laimos, gimusios 
Kazachstane, tapybos kūrinių j 
parodos atidaryme kovo 11 d. 
7:30 vai. vak. Čiurlionio gaieri- i 
J°Je-

x Jonas Gielgudas, lietuvių; 
kilmės D. Britanijos aktorius, i 
vaidina svarbų britų valdininko! 
vaidmenį dabar Chicagoje rodo-
mame filme "Gandhi". 

ŠVENTE DARIAUS-GIRĖNO 
MOKYKLOJE 

Vasario 16-toji Dariaus-Girė
no lituanistinėje mokykloje bu
vo minima šeštadienį, vasario 
19 d. Minėjimas pradėtas šv. 
Mišicmis Jaunimo centro mažo
joje salėje, dalyvaujant tuose 
rūmuose veikiančioms lituanisti
nėms mokykloms — Chicagos 
aukštesniajai (ČALM) ir Da
riaus-Girėno pradinei. Šv. Mi
šias aukojo tų mokyklų kapelio
nas kun. Antanas Saulaitis, SJ, 
sumaniai į pamaldas įtraukda
mas mokinius su jų pasisaky
mais ir piešiniais tos dienos 
Evangelijos ir Mišių skaitymų 
mintims. 

Po pamaldų ČALM mokiniams 
ir mokytojams likus salėje minė
ti Vasario 16-tos, Dariaus-Girė-
00 mekykios mokiniai be didelio 

entuziazmo grįžo į klases. Dau
gumas mokinių ir dalis mokyto
jų pasipuošę tautiniais drabu
žiais. Nuotaika pakili, šventiš-
ka. Nebuvo didelio ūpo atskleis- i 
ti knygas, gilintis Į gramatikos ; 
mokslo taisykles, rašyti diktan-
tus. Panašiai jautėsi ir moky-
tojai Daugumas tą dieną pasi
tenkino ateinančiam šeštadieniui: 
pamokų išaiškinimu, likusį laiką 
skiriant pašnekesiams apie Lie
tuvą, nepriklausomybę, išeivijos 
pareigas savo paliktai tėvynei, 
Lietuvos praeitį ir dabartį. 

Po didžiosios pertraukos Jau- \ 
nimo centro didžiojoje salėje 
įvyko Dariaus-Girėno mokyklos ' 
mokinių Vasario 16-tos minėji- ; 
mas, kuriame dalyvavo ir nema-; 
žas būrys tėvų, svečių, senelių. 
Iškilmės pradėtos Lietuvos him
nu. Trumpas mokyklos vedėjo 
mok. Juozo Plačo žodis šventės 
mintimis. Kovose už Nepriklau
somybę žuvusių prisiminimui X šv. Kryžiaus ligoninė "Svei

ko maitinimosi" — kovo mėnesi 
duos natarimus, kaio sveikai , J Ž d e g t o s but inių spalvų žvakės. 

mokinei Renatai Naudžiutei 

X Penkta vakaronė supažin
dinti jaunimą ir visą visuomenę 
su VTiku ir ji sudarančiomis or
ganizacijomis vyks kovo 11 d. 
7:30 vai. vak. Jaunimo centro 
kavinėje, šioje vakaronėje bus 

ilgesnių ato- j kalbama apie Vliko seimus ir 
Į Chicagą numato grįžti supažindinama su trimis Vliką 

sudarančiomis grupėmis, būtent 
Lietuvos Valstiečių Liaudininkų 
sąjunga. Mažosios Lietuvos Re
zistenciniu sąjūdžiu ir Rytų Lie
tuvos Rezistenciniu sąjūdžiu. 
Visas jaunimas ir visuomenė 
maloniai prašomi šioje vakaro
nėje dalyvauti. Įėjimas laisvas, 
jokios aukos nebus renkamos. 

x Veronika ir Jurgis Janu
laičiai kovo 6 d. išskrido į Day-
tona Beach, Fla. 
stogų. 
tik gegužės pradžioje. Tikimasi. 
kad Žurnalistų sąjungos pirmi-
mininkas Jurgis Janušaitis i r iš 
Daytona Beach per "Draugą" 
pasikalbės su skaitytojais. 

X Jaunimo centras šiais me
tais rengia velykinius pusryčius 
didžiojoje salėje Verbų sekma
dienį, kovo 27 d. Visi kvie
čiami. 

x Aktorė Birutė Pūkelevičiū-
tė atliks meninę programą šeš
tadienį, kovo 12 d.. Jaunimo 
centre per Genocido aukų minė
jimą, kuris prasidės 6 vai. vak. 

x "Draugo" adrrtiiūstracijos 
organizuojama 18 dienų kelionė 
i šv 2emę, Egiptą ir Graikiją. 
Išvyk?ta.~e balandžio 21 d. Su
interesuoti prašomi skubiai re
gistruotis iki kovo 10 d. Ameri
can Travel Service Bureau, 9727 
So. Western Ave., Chicago, IL. 
60643 Telef. 312—238-9787. 
T.—"ug" va-i-; <a._: palydovas 

vy>sta Kun Jonas Lnoba rpr ) 

/ Inoome Tax pare:=k:rna; 
pildom; l a ^ a l sus i t a r imą — 
Cicero jp. Chicagoje ir Lemonte. 
Skambinki te v a k a r a i s telef. 
985-9684. R iča rdas Burba. 

(sk.). 
- Ruošiama 9 dir>r<u fkskur-

•-ija i Floridą kovo 14 iki kovo 
23 d. Žadame aplankyti Dayto
na B^a-h St pptersbure. Dis-
~r-y Wor'd ir Sunny Hills. Skam
binkite M Kieiai — "37-1717. 

(sk.) . 

maitintis, išlaikyti idealų svorį 
ir nepakenkti sveikatai. Infor-
muotis reikia tel. 434-6700, ext. 
255. Informacija ir kursas bus 
teikiami kovo 22 d. 

X Judy Baar Topinka, 43 dis-
trikto Iliinois valstijos atstovė, 
lietuvių draugė, yra paskirta į 
etninio paveldėjimo festivalių 
komisiją. Ji visuomet dalyvau
ja Pavergtų tautų eisenoje, pri
klauso įvairioms čekoslovakų 
organizacijoms ir kelia paverg
tųjų tautų reikalus viešumoje. 

x Vytautas ir Aldona šoliū-
nai, Lemont, 111., Aldona's La-
dies Wear savininkai, mūsų rė-

smuikuojant, o Danguolei Vilu
tytei deklamuojant Maironio 
"Lietuva brangi". 

Tolimesnę programą sudarė 
daugiausia eilėraščiai, jų pynės, 
montažai panaudojant ir vaizdi
nes priemones — skaidres ir pie
šinius, tautiniai šokiai ir dainos. 

Trečio skyriaus mokiniams 
deklamuojant eilėraštį "Lietu
va", mok. R. Račkauskienė, nau
dodama skaidres, scenoje įruoš
tame ekrane rodė Lietuvos vaiz
dų skaidres. 

Mokyklos jauniausieji — dar-
želiniukai, pirmo ir antro skyrių 
mokiniukai, negailėdami balso 

x Back of the Yards Neigh-
borhcod taryba, anksčiau sti
priai veikusi Bridgeporte ir 
Town of Lake rajone, šiemet 

; rugpiūčio 18-28 dienomis ren-
I gia populiarią mugę Damen 
| ir 47 gatvės sankryžos plote. 
j Suinteresuoti gali kreiptis į vyk-
'- domąjį sekretorių Patrick J. 
| Salmon tel. 523-4416. 

X šv. Juozapo garbei šv. Mi
šių ir maldų novena prasidės 
kovo 10 d. ir tęsis iki 19 d. 
(7 vai. rytais) . Marijonų koply
čioje, prie "Draugo". Norintieji 
šioje novenoje dalyvauti ir įsi
jungti su savomis intencijomis, 
kviečiami nedelsiant kreiptis: 
Marian Fathers, 6336 So. Ki!-
bourn Ave., Chicago, HL 60629. 

rpr.). 
x Norvegijos Fjordai, vadi

nami "pasaulio stebuklais", pa
liks nepamirštamą įspūdį vi
siems 'Laiškai Lietuviams" ke
lionės dalyviams — 1983 m. bir
želio mėn. 4 d. Kreiptis pas: 
Amerioan Travel Service Bu
reau. 9727 So. Western A\v., 
Chicago, II). 60643. Tel. 312— 

,238-9787. (sk.). 

mėjai, pratęsė "Draugo" pre- ; Stvgų, atliko grupinę deklama-
numeratą, apsimokėjo už skelbi-; ciją. Ketvirtas skyrius eilėraš-
mus ir dar pridėjo 23 dol. dien-, čiu "Muziejaus sodelyje" padėjo 
raščio palaikymui. V ir A. šo-1 gėlių prie Nežinomojo Kareivio 
liūnus skelbiame garbės prenu-tkapo. Lietuviškai silpnai kalban-
meratoriais, o už auką labai I čiųjų klasė, vadovaujama moky-
ačiū. jtojos Valerijos Sparkytės. gu-

X Raminta Lapšienė, VVinnet-
ka, 111., Lapšys Crystal Studio 
savininkė, apsilankė "Drauge" 
ir tarėsi su spaustuvės persona
lu dėl atspausdinimo muzikinio 
leidinio mažiesiems. Ta proga 
įsigijo naujausių leidinių už di
desnę sumą. 

x Kazys Gasiūnas, York. Pa.. 
užsisakė naujausių leidinių, pri
dėjo 13.40 dol. už kalėdines kor
teles ir kalendorių ir palinkėjo 
sveikatos ir ištvermės visam 
'Draugo" personalui. Labai 
ačiū už viską. 

X Kun. dr. J. Gutauskas, 
Delhi, Ont., Kanada, pratęsė 
"Draugo" prenumeratą, pridėjo 
25 dol. auką su laiškučiu: "Siun
čiu mokestį su "priedu", nes ži
nau, kaip daug išlaidų turite 
spausdindami dianraštį. Sėkmės 
Jums ir redakcijai". Kun. J. 
Gutauską skelbiame garbės pre- ~ . „. .. . . . , ., , 

' • r Danaus-GirPno lituanistinė?; molcyxlO! 
numeratonum, o uz auką ir lin-; m o k i n i ų _ T č v ų k o m i t e t o pina. E. 
kėiimus tariame nuoširdų ačiū. I 

viai atliko tr is škicus lietuvių 
liaudies pasakų temomis. Šeš
t a s ir septintas skyrius atliko 
montažus, o penktas — dekla
maciją. Aštunto skyriaus ber
niukai, minint "Aušros" šimtme
tį, paskaitė minčių apie "Aušrą" 
ir dr. J. Basanavičių. 

Tautinius šokius šoko: trečias 
ir ketvirtas sk. — "Dyvai", sep
tintas ir aštuntas — suktinį. 
Mokyklos mokinių choras, vado
vaujamas muz. Fausto Strolios, 
padainavo dainas, kurių moki
niai uoliai mokosi ruošdamiesi 
dalyvauti vasarą įvykstančioje 
Dainų šventėje. 

Minėjimui pasibaigus, visi 
mokyklos mokiniai Gage Parko 
LB apylinkės pirmininkės Dan
guolės Valentinaitės buvo pavai
šinti saldainiais, riestainiais, o 
suaugusiems minėjimo daly
viams tėvų komitetas paruošė 
kavos ir pyragaičių. IR 

JAUNIMO ŽVILGSNIS 
Į "AUŠRA" 

Lietuvių žurnalistų sąjunga 
kovo 4 d. surengė minėjimą 100 
m. sukakties nuo "Aušros" pa
sirodyme Jaunimo centre. Ati
darė sąjungos pirmininkas J. Ja
nušaitis, primindamas "Aušros" 
svarbą. Vakarui vadovauti pa
kvietė Guodą Antanaitytę. Pa
sveikino Kazimierus vardinių 
proga, ypač poetą K. Bradūną. 

Pradėųus programą, stud. 
Vytenis Kirvelaitis paskaitė J. 
Basanavičiaus "Aušros" įžan
gą. Stud. Snieguolė Zalatoriūtė 
kalbėjo apie "Aušros'* leidėjus, 
kaip laikraštinės lietuvių kalbos 
pradininkus, naujadarų kūrė
jus, barbarizmų šalintojus. Su
minėjo dr. J. Basanavičiaus, dr. 
J. Šliūpo ir kitų sudarytus nau
jadarus vieton svetimų skolinių. 
Basanavičius įvedė žodį "laik-

; King's Singer i r dainavo čekų 
; žymiojo kompozitoriaus Dvora-
j ko sukurtas lietuvių liaudies dai-
j nas, kurias j vokiečių kalbą iš
vertė prof. Kons tan t inas Rėza, 
o vienas čekų poetas išvertė į 
čekų kalbą. T a s dainas atliko 
čekų kalba. 

— Egils Kaime, latvių rašy
tojas ir dailininkas, lietuvių 
draugas, mirė vasar io 14 d. Ri-
verdale, N. Y. J i s buvo gimęs 
1909 m. rugpiūčio 16 d. Latvi
joje. New Yorke buvo latvių 
veikėjas, taip p a t labai domėjosi 
lietuvių rašytojais, dailininkais 
ir lietuviška veikla. 

I DIDŽ. BRITANIJOJ 
— "Išeivių Draugas" , leidžia-

| mas nuo 1914 m. Škotijos lie-
| tuviams, prieš Kalėdas išleido 
paskutinį numerį ir užsidarė. 

1 Paskutiniu m e t u jį redagavo 
I prel. J . Gutauskas. Sumažėjus 
: skaitytojams, laikraštis , nors 
: pastaruoju me tu išeidavo nere-
I guliariai, turėjo visiškai užsi-
' daryti. Pirmasis jo redaktorius 
; ir steigėjas buvo kun. Juozas 
: Norbutas. Britanijoje dar išei-
; na "Europos Lietuvis" Lon-
1 done ir "šal t inis" Nothinghame. 

vartoti kalbą, kuri būtų visiems 
suprantama, atsisakydami ta r 
miškumo ir kurdami literatūrinę 
kalbą. Aušrininkams tautos gy
vastingumas buvo neatskiriamas 
nuo grynos lietuvių kalbos, ku
rią jie puoselėjo. Stud. Rober
tas Vitas, kalbėdamas apie 
"Aušrą" ir jaunimą, pabrėžė, 
kad "Aušra" buvo mūsų tauti
nis renesansas, vedęs į nepri
klausomybę. Prelegentas pra
vedė paralelę tarp jaunų jėgų 
"Aušroje" ir tarp dabarties jau
nų žmonių Lietuvoje, kur jie 
taip pat kovoja draudžiama po
grindžio spauda, leidžia naująją 
"Aušrą", siekiančią mokyti my
lėti praeitį ir vesti j šviesią 
ateitį. Prelegentas prisiminė ir 
išeivijos lietuvių jaunimą, klaus
damas, kiek iš išeivijos jaunimo 
galėtų perskaityti "Aušrą". Bet 
išeivijoje yra ir daug žadančių 
jaunimo atstovų, kurie švyti sa
vo kokybe. Mokytojai turi pa
brėžti jaunimui didelę "Auš
ros" reikšmę. Pasidžiaugė, kad 
A. Rūgytės rūpesčiu išleidžiama 
visa "Aušra". Išeivijoje pateik
ta tas. ko Lietuvoje neįstengta 
padaryti "Aušros" 50 m. sukaktį 
rvenčiant. Kaip "Aušra", turime 
kelti Lietuvos reikalus savųjų 
tarpe ir visame pasauly. 

Red. Mykolas Dranga kalbėjo, 
kad. kaip "Aušros" laikais, taip 
ir dabar išeivija atskirta siena 
nuo tautos. Dabar lietuvių tau
ta stipresnė dvasiškai už oku
panto fizinę jėgą. Komunistai 
ctengiasi pakelti raštingumą ne 
tam, kad neštu šviesą, o kad už
lietų dezinformacijos derva. Rau
donasis tvanas vis dėlto neuž-
tvindė nei Maironio, nei Čiurlio
nio, nei kitų patriotų. Jie prasi
veržė kaip skaidrūs švyturiai. 

rastis". Aušrininkai rūpinosi '• Mūsų broliai okupacijoje neap-

'eidžia anų dvasinių savybių, ir 
: tas duoda tv i r t a s viltis ateičiai. 
Tauta per kraują ir a ša ras pro-

: gresueja. bet mes išeivijos lais-
! vėje regresuojame, lyg grįždami 
: Į Aušros" laikus, kada reikia 
raginti domėtis lietuviška spau-

, da. "Aušrą" beskai tant , mums 
j reikia susigėsti. Bet išeivijoje 
' turime tautos sąmoningumo is-
i toriją, kuri m u s gaivina. Dis-
; tanciją tarp abiejų t au to s dalių 
j mažinsime, jei persiimsime lie-
! tuvių dienų šūkiu — vienybėje 
Į su kovojančia t au ta . Lietuva iš-
'• silaisvino iš caristinio kalėjimo. 
į ii išsilaisvins ir iš pavergėjo 
| "tautų draugystės". 

Aleksandra Gražytė ir Alida 
Vitaitė skaitė "Aušros" poeti
nius kūrinius: Vištelio "Regėji-

j mą", Maironio "Lietuvos var-
1 gus", T. ž ičkaus " J a u saulutė 
leidžias". J. Andziulaičio "Avie-

į tę". P. Armino "Arklius". 
V. Kirvelaitis paskaitė iš-

Į trauką iš "Varpo" Nr . 3 — V 
Kudirkos pasipasakojimą apie 

; savo atsivertimą, paskaičius 
"Aušrą", kai j is apsiverkė, kad 

j buvo taip toli nuo lietuvybės ir 
' kai j is pasijuto esąs lietuvis. 

Kultūros t a rybos pirmininkė 
\ 1. Bublienė savo kalboje pabrė-
! žė lietuviškos spaudos svarbą, 
i pasveikino Liet. žurnalistų są-
I jungą už šios vakaronės suren-
j girną ir už gražų jaunimo pasi-
Į rodymą. 

J. Janušait is pranešė, kad 
į Liet. žurnalistų s-gos centro 
| valdyba S. Zalatoriūtei, studi
juojančiai žurnalistiką, paskyrė 
| stipendiją (250 dol.). Laimingo-
! ii studentė padėkojo J. Janu-
| .-aitis dėkojo visiems jaunie-
! šiems programos atlikėjams ir I. 
Bublienei už tar tą žodį. Padėko
jo vaišes surengusioms M. Sa-
liklienei, B r . Pužauskienei, B. 
Vindašienei, V. Janušaitienei. 

Akademija užtruko apie va
landą. Jaunimas stebino minčių 
gilumu. J. Pr . 

tas, choro va dovas muz. F. Strolia ir mokyklo 
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