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Nijolės Sadūnaitės 
prisiminimai 

Kaip patekau į KGB objektyvą? 
(Tęsinys) 

Vid. mokykloje darbas buvo 
sunkus. Lauke purvas, moki
niai po pertraukų sugrįžę iš 
kiemo į klases, jo prinešdavo 
tiek gausiai, kad tekdavo dirb
ti iš peties nuo ryto iki vėlyvo 
vakaro. Internato virėja, 
pamačiusi kaip aš vargstu, 
pagailėjo manęs ir pasakė, 
kad ligoninėje reikalingos 
sani tarės ir būsią man 
lengviau. 1977 spalio mėn. 
manęs aplankyti atvažiavo 
Bronė Kibickaite ir Liudas 
S i m u t i s — i š k a l ė j ę s 
konclageriuose beveik 23 
metus. Tai buvo džiaugsmo! 
Visi trys, išplovę vid. m-klos 
klases ir koridorius, eidavome 
pasivaikščioti ir bendra malda 
už viską Viešpačiui padėkoti. 
Su Brone Kibickaite nuėjome į 
ligoninę. Mane sutiko priimti 
dirbti į gimdymo skyrių, turė
jau jaunesnės medicininės 
sesers pažymėjimą, buvau 
dirbusi kūdikių namuose. 
Pažadėjo bendrabutyje duoti 
atskirą kambariuką. Nuo 1977 
lapkričio i pradėjau dirbti 
Bogučanų rajoninėje ligoni
nėje. Tos ligoninės vyriausias 
gydytojas, buvęs tremtinys, 
lietuvis Mečislovas Butkus 
buvo atostogose, kai aš įsidcr-
binau. Jo net Bogučanuose 
tada nebuvo. Nežiūrint to, 
vėliau jam nuolat priekaištau
davo, kam mane priėmė į dar
bą, o KGB reikalavo mane 
paliuosuoti. Bet drąsus gydy
tojas atsakydavo: „Ji dirba 
gerai ir aš neturiu pagrindo 
paliuosavimui. Jei ji negali 
.dirbti ligoninėje parašykite 
raštiškai įsakymą ją paliuo
suoti ir aš tai padarysiu...". 
KGB niekada nemuša savo 
rankomis, o samdytomis ar 
įbaugintų žmonių rankomis. 
Neįbauginę vyr. gydytojo, ėmė 
s k l e i s t i m e l a g i n g u s 

prasimanymus. Milicininkai 
vaikščiojo po Bogučanus ir 

TRUMPAI 
IS VISUR 

gyventojams pasakoje., esą, 
atvežę čia tikinčią, kuri 
įsidarbino ligoninėje ir dabar 
nuodija gimdyves bei nauja
gimius, jiems dalindama 
užnuody ta s t ab le tes su 
angeliukais... Be to, ji turi 
radijo priimtuvą ir siųstuvą ir 
perduodanti užsieniui visas 
valstybines paslaptis... Taigi, 
esu baisi nusikaltėlė ir, kad 
niekas nedrįstų su manimi 
bendrauti , mane priimti, 
kalbėtis ar ką nors man par
duoti. Kitaip ir jie taps valsty
biniais nusikaltėliais... Kurį 
laiką žmonės manęs bijojo ir 
vengė, bet tai truko tik kelis 
mėnesius. Pirmiausiai mane 
ligoninėje susirado baptistai. 

U8i r a u g a v o m e , a r u rjaug 80Vįetų kalėjimuose iškentėjusi kovotoja dėl žno^aus teisių Nijo-
melsdavomės. Bogučanuos- jų Jė S a d u n a i t ė k u r i o s priminimus spausdiname, » savo broliu Jonu 
buvo apie 50, iš jų daug jaunų ^oyzu. Nuotrauka daryta pernai spalio pabaipje Negalėdami 
ir energingų. Esu jiems labai palaužti Nijolės, KGB tardytojai bando sunaikintijos brolį, persekio-
dėkinga už moralinę paramą darni jį ir jo šeimą. 
ir draugiškumą — priėmė 
mane kaip sesę. Teatlygina 
jiems Gerasis Dievas! Jie 
juokėsi, kad jei ne KGB 
sugalvotos paskalos, būtų 
manęs nepažinę. O kai ėmė 
tas nesąmones milicininkai 
pasakoti, jie susidomėjo ir 
surado mane. Taigi, Dievą 
mylintiems, viskas išeina tik į 
gerą... Kai KGB įsitikino, kad 
Bogučanuose man per daug 
gera, jie per milicijos viršinin
ką, įsakė man per dvi dienas 
išsiregistruoti, pasiliuosuoti iš 
darbo ir išsikelti 100 km į šiau
r ę — į Irbos kaimą, dirbti 
melžėja. Buvo 1977 gruodis, 
šaltukas siekė 40-50 L C. Tuo 
metu buvęs Bogučanuose 
politkalinys Uja Gleizeris, 
kuris dabar Izraelyje, patarė 
man kaip nors pratempti laiką 
neišvažiuoti iki 1978 sausio, 
nes jis, sausio 3 baigs nutrėmi-
mą ir grįžęs į Maskvą 
suorganizuos man paramą, 
kad nereikėtų išvykti į antrą 
nutrėmimą — Irbos sovchozą. 

(Bus daugiau) 

Mūšiai vyksta 
Irako žemėje 

Teheranas . — Irano-Irako 
fronte nėra bešališkų stebė
tojų, korespondentų ar neutra
lių valstybių atstovų, todėl 
sunku atspėti, kas ten darosi. 
Iranas giriasi, kad kovos 
vyksta jau Irako žemėje. Visi 
Irako priešpuoliai atmušti. 
Basros-Bagdado vieškelis jau 
keliose vietose perkirstas, 
užimti du svarbūs Irako 
miestai, Irano aviacija puolė 
10 miestų, fronte buvo numuš
ti šeši Irako helikopteriai, 
kovos vyksta ant Tigro upės 
krantų. Nuo Irano ofenzyvos 
pradžios praėjusį trečiadienį 
sunaikinta 7,600 priešo karei
vių, skelbia Irano žinių agen
tūra IRNA. 

— Šiandien Jungtinių Tau
tų Saugumo Taryba svarstys 
Prancūzijos pageidavimą 
atsiųsti tarptautinę J T kariuo
menę į Libaną prižiūrėti 
taikos. 

— JAV teisingumo departa
mentas nutraukė kvotą dėl 
prezidento Carterio dokumen
tų atsiradimo respublikonų 
rankose. Debatuose tuos 
dokumentus panaudojo prezi
dentas Reaganas. Departa
mentas neturi įrodymų, kad 
buvo padarytas nusikaltimas. 

— Kun. Jesse Jackoson 
kalbėjo Žydų susirinkime ir 
atsiprašė, kad jis, kalbė
damas apie Amerikos žydus, 
pavartojęs negražius žodžius, 
nors jis jų ir neatsimenąs. J i s 
pabrėžė, kad jis nėra antise
mitas. 

— Amerikos gydytojų sąjun
ga — AMA — paragino savo 
narius, kurių yra 390,000, 
nekelti honorarų per visus 
metus. Toks atlyginimų 
užšaldymas padėtų Amerikos 
ekonomikai. 

— Amerikoje lankosi Naujo
sios Zelandijos premjeras 
Robert Muldoon. J is pasakė 
prezidentui Reaganui, kad N. 
Zelandija yra tikras, patiki
mas Amerikos sąjungininkas. 

— Amerikos delegatas J T 
Žmogaus teisių komisijoje 
Richard Schifter kietais 

New Hampshire 
renka kandidatą 

sušaudyti lOnelegalios komu
nistų partij>8 narių, kurie 
buvo suimti iar pernai. Sovie
tų Sąjunga e'rs kartus prašė žodžiais kritikavo psichiatrų 
Irano komuršstų vadų nešau- naudojimą valdžios priešams 
dyti. 

Užsienio korespondentai 
teiravosi Izraelyje apie įvy
kius Irak. Izraelio strate
ginių stįlijų centras Tel 
Avive parjiškė, kad, nežiūrint 
kas laimei šį karą, problemos 
Izraeliui ,ik padidės. Jau 
dabar Imas turi atsiuntęs 
Sirijai į -paramą ginkluotų 
kareivių. j Baigęs karą su 
Iraku, Innas dar daugiau 
įsivels į 4slamo revoliucijos" 
eksportavina Izraelio strate
gų manytu, Iranas turi šan-

Prasidėjo šv. 
Kazimiero metai 

^ . . . cago . — Praėjusį šešta
dienį kardinolas Joseph Ber-
nardin, asistuojamas daugy
bės kunigų, Sv. Vardo 
katedroje atnašavo iškil
mingas šv. Mišias Lietuvos 
globėjo šv. Kazimiero 500 m. 
mirties sukakčiai paminėti. 
Šiomis pamaldomis prasidėjo 
eucharistinių aukų grandinė, 
k u r i š ių metų b ė g y j e 
nusidrieks per 14 laisvojo 
pasaulio katedrų ir bazilikų. 

Į čikagiškes pamaldas 
prisirinko pilna katedra 
žmonių. Ypač pastebimas 
buvo jaunimo dalyvavimas. 
Savo pamoksle kard. Bernar-
din pažymėjo, jog šv. Kazimie
ro dorybės, dėl kurių jis 
nusipelnė dargaus garbę, 
tebėra aktualios ir šiandien ir 
šią min t į p a i l i u s t r a v o 
konkret.ais pavyzdžiais. 

Pamaldose skardžiai giedo
jo Švč. Mergelės Marijos Gimi
mo parapijos choras, (dirigen
tas A. Linas), pasikeisdamas 
su subtiliai skambėjusiu sese
lių kaz imier ieč ių choru , 
vadovaujamu ses. Bernardos. 
Kantoriaus pareigas atliko B 

Baskų rinkimai 
M a d r i d a s . — Ispanijos 
baskai sekmadienį rinko savo 
autonominį parlamentą, kurį 
išsikovojo iš centrinės ispanų 
vyriausybės. Visiško baskų 
atsiskyrimo šalininkai ne tik 
rinkimus boikotavo, bet praė
jusį ketvirtadienį nušovė 
baską socialistą, kuris kandi
datavo į baskų parlamentą, 
senatorių Enrique Casas Vi
la. Sio Šalininkai nušovė 
baskų teroristų ETA grupės 
veikėją Eugenio Guterrez. 

Šitokioje smurto atmosfe
roje balsavime dalyvavo 
mažiau rinkėjų. Socialistai 
laimėjo dvigubai daugiau 
vietų, negu turėjo anksčiau. 
Baskų seimas turi 75 atsto
vus, kurių 32 laimėjo naciona
listų partija. 

Irako pranešimai sako, kad sų karą s Iraku laimėti, nes 
Iranas giriasi, norėdamas turi daufeu kareivių, kurie 
nukreipti pasaulio dėmesį nuo nebijo milti. Izraeliečiai abe-
milžiniškų savo nuostolių, joja, ar lanas uždarys Hor-
Šiame puolime Iranas netekęs muzo sąiaurj, kuriuo išplau-
10,970 kareivių užmuštais, kia nafta pilni laivai. Uždarę 
Diplomatiniame fronte Irakas šį jūrų} kelią, iraniečiai 
pasiuntė dvi notas: Jungtinių sustabdyjį ir savo naftos 
Tautų ir Arabų Lygos sekreto- eksporta%ną, be to, užsi-
riams, pasmerkdamas Irano trauktų takarų Europos ir 
puolimą. Irakas skelbdamas Japonijosjreakciją bei Ameri-
kovų vietas, pripažino, kad kos prieš^iumą. 
mūšiai vyksta jau 16 mylių nuo 
sienos Irako pusėje. Ataka 
vyksta 60 mylių platumo fronte. 
Irakas raketomis apšaudė du 
Irano miestus, net 150 mylių nuo 
sienos. 

Šalia žinių iš fronto, Iranas 
paskelbė, kad šeštadienį buvo 

sre 

Wa|sa ragina 
laikf is ramiai 

žmonės bėga iš 
Rytų Vokietijos 

— Pietų Korėjos ir Šiaurės 
Korėjos delegacijos tarėsi 
aštuonias minutes. Tai pirmas 
susitikimas nuo 1980 rugpjū
čio mėn. Pietiečiai paaiškino, 
kad jie atmeta Šiaurės Korė
jos siūlymą pradėti derybas, 
kuriose dalyvautų ir Amerika. 

— Londone veik iant i 
Amnes tv I n t e r n a t i o n a l 

Prapuolenis. Šį renginį, kuris organizacija savo raporte 
kartu buvo ir dvasinis Jungtinių 
susikaupimas, ir tautinė mani-
fes tac i j a , suo rgan i zavo 
ALRKF Chicagos darbuo
tojai. 

savo 
_. . Tautų Žmogaus 

teisių komisijai nurodo, kad 
Gvatemaloje toliau laužomos 
žmogaus teisės, žudomi civi
liai valdžios priešai. 

Varšm^ — Praėjusį ketvir
tadienį, b keHų mėnesių 
tylos, vėl iabilo slaptas lenkų 
„ S o l i d a l m o " r ad i j a s , 
transliavę Šešias minutes. 
Pogrindži komiteto vadas 
Bujak agino klausytojus 
boikotuoti valdžios organi-

Bona. — Vakarų Vokietiją zuojamusftavivaldybių rinki-
užplūdo netikėtas išeivių mus biržJo 17 d. 
antplūdis iš Rytų Vokietijos. S e k m J i e n į b u v ę s 
Kaip Kuba vienu metu išleido darbinirn unijų vadas 
tūkstančius nepageidaujamų VValesa įsakė, kad tauta 
piliečių į Ameriką, Rytų Vokie- kviečiampieorganizuoti jokių 
tija išleidžia po 100 žmonių 
per dieną į Vakarų Vokietiją. 
Centrinė pabėgėlių stovykla 
Giessene nebegali sutalpinti 
ateivių iš Rytų. 

Čekoslovakijoje į Vakarų 
Vokietijos ambasadą atvyko 
penki asmenys ir pareikalavo 
teisės važiuoti į Vakarų Vokie 
tiją. Tuoj pasklido žinia, kad 
Čekoslovakijoje pabėgėliai yra 
Rytų Vokietijos premjero Wil 
ly Stopho giminaičiai, 
dukterėčia Ingrid Berg, jos statybos 
vyras, du vaikai ir vyro Jegorov, 
motina. 

demonsti Sjų ir streikų. Uni
jos vade rbė kreips didesnį 
dėmesį į ikmgą kovą. Rems 
kalėjimui > laikomų lenkų 
Seimas, i n s pačius kalinius, 
tačiau ve js neramumų, kurie 
tik ken r taip sunkiai 
ekonomif padėčiai, pasakė 
Walesa 

sunaikinti . Šis metodas 
plačiausiai naudojamas Sovie
tų Sąjungoje, kur jį pradėjo 
Stalinas ir tęsia visi kiti sovie
tų vadai. 

— Vasario mėn. Amerikos 
automobilių pramonė pardavė 
73 nuoš. daugiau automobilių 
negu praėjusiais metais . 
Prekyba geriausia nuo 1973 m. 
Chryslerio bendrovė paskelbė, 
kad jos pelnas pernai siekė 
700.9 mil. dol. 

— Maskvoje prie istoriko 
Roj Medvedev buto stovi mili
cija. Ji neįleidžia į jo butą 
svečių. Jo brolis Zhores gyve
na užsienyje. Korespondentai 
gausiau lankė istoriko Roy 
Medvedevo namą, mirus rašy
tojui Šolochovui, apie kurį jis 
yra rašęs. 

— Kubos diplomatas Suomi
joje, ambasados prekybos ata
šė, atvyko į Norvegiją ir 
paprašė politinės globos. 

— Sovietų gynybos minis-
teris maršalas Ustinovas. 
kalbėdamas kariuomenės 
šventės proga, gyrė naująjį 
politbiuro vadą Konstantiną 
Černenką, kuris esąs didelis 
ginkluotų jėgų draugas, didelį 
dėmesį kreipęs į krašto gyny
bos stiprinimą. 

— Amerikos v a r t o t o j ų 
prekių kainos sausio mėn. 
pakilo 0.6 nuoš. Dėl vištų 
slogos ir šalnų pabrango 
vištiena, vaisiai, namų šildy
mas, telefonų naudojimo 
kainos. 

— Praėjusią savaitę Brunei 
valstybėlė tapo nepriklau
soma. Sultonas Sir Muda turė
jo daug svečių, jų tarpe princą 
Čarlį, Malaizijos karalių, 
Indonezijos ir Filipinų prezi
dentus ir premjerus iš 60 
valstybių. Jungtinės Tautos 
vienbalsiai priėmė Brunei 
nauju 159-tuoju nariu. 

— Pietų Afrika ir Angola 
susitarė sudaryti bendrą komi
siją, kuri prižiūrės pasienio 
teritoriją. Paskelbtos karo 
paliaubos, bus tęsiamos dery
bos dėl Namibijos nepriklau-

M a n c h e s t e r . — New 
Hampshire valstijos demokra
tai šiandien atliks savo pilie
tinę pareigą, dalyvaudami 
pirminiuose rinkimuose. Visi 
pasiskelbę kandidatai, kurių 
yra aštuoni, labai stengiasi 
vilioti balsuotojus. Debatuose 
jie ne tiek puolė respublikonų 
administraciją ar prezidentą 
Reaganą. kiek — vienas kitą. 
Daugiausia kritikos susilaukė 
į priekį aiškiai iššokęs buvęs 
viceprezidentas Mondale. 
Rytinio pakraščio šešių valsti-
jų d e m o k r a t ų k o m i t e t o 
pirmininkas net subarė kandi
datus, kad jie nepuldinėtų 
vienas kito, nes tai kenkia 
v i s a i par t i ja i , o padeda 
respublikonams. 

M o n d a l e k a n d i d a t ū r o s 
p r ieš in inka i pr iekaiš tauja 
darbininkų unijų federacijai, 
kuri remia buvusį vicepre
zidentą. Federacijos pirminin
kas Kirkland pasakė, kad 
ponai Glenn ir Hart neprie
kaištavo, kai rinkimuose į 
senatą jie abu gavo darbinin
kų unijų paramą. Dabar jie 
priekaištauja. 

Iowos demokratų balsa
vimuose paaiškėjo balsuotojų 
susidomėjimas senatorium 
Hart iš Colorado. J is bando 
„suvaidinti Kennedį", pabrėž
damas savo jaunystę. Jis 47 
metų amžiaus tik 10 metų 
jaunesnis už stipriausią kandi
datą Mondale. Sen. Hart 
stengiasi įsistiprinti kaip 
„jaunimo" atstovas, kuris 
Amerikai atnešiąs energiją, 

— Sovil} žinių agentūra 
paskelbei kad iš pareigų 

«J° pasitraujdėl sveikatos laivų somybes. Pietų Afrikos užsie-
m nisteris Michail nio reikalų ministeris Botha 

m. Jo vieta teks pasakė, kad abi šalys ir visa 
padėjėju^orui Belousovui. Afrika nori taikos. 

Amerikos marinai 
išsikėlė ( laivus 

B e i r u t a s . — JAV marinai 
sekmadienį nuleido Amerikos 
vėliavą Beiruto pozicijose ir 
išsikėlė į karo laivus. Beiruto 
aerodromo administracijos 
pastatus užėmė Libano kariuo
menės musulmonų dalinys, o 
marinų įrengtus bunkerius 
perėmė šijitų sektos Amai 
milicija, kuri iškėlė savo žalią 
vėliavą. Marinų pasitraukimo 
musulmonai netrukdė, tačiau 
Sirijos priešlėktuviniai pabūk
lai apšaudė JAV žvalgy
bos lėktuvą, skraidžius ; 
pas i t r auk imo metu virš 
Libano kalnų. Kai marinai jau 
buvo laivuose, karo laivas 
„New Jersey" atidarė ugnį į 
sirų ir druzų pozicijas kabiuo
se. 

Vienas musulmonas karei
vis, įsitaisęs buvusiose marinų 
linijose, pasakė reporteriams, 
kad jis patenkintas, kad 
amerikiečiai išvažiavo, nes jie 
nežinojo, ko jie čia buvo 
atsiųsti. 

Iš t a rp t au t inės taikos 
priežiūros kariuomenės Liba
no sostinėje liko tik prancū
zai. Vyriausybė paskelbė, jog 
laukiama Jungtinių Tautų 
dalinių, tuomet prancūzai 
išvažiuos. Sekmadienį žuvo 
dar vienas prancūzas karei
vis. Libano sektų susišaudy
me žuvo amerikietis kunigas 
J. Finnigan. Beirute dar liko 
150 marinų, kurie saugo JAV 
ambasadą. 

entuziazmą, naujų idėjų. Šis 
kairiojo sparno demokratų 
atstovas daugiausia kenčia 
nuo McGoverno kandidatū
ros, nes ir jį remia to paties 
sparno demokratai. Po lowos 
balsavimų padidėjo susidomė
jimas senatorium Hart'u. New 
Hampshiro dienraštis „The 
Concord Daily Monitor" 
paskelbė, kad jis palaiko Hart 
kandidatūrą. Kitas įtakingas 
valstijos laikraštis „The Man-
chester Union Leader" ragina 
balsuotojus įrašyti į balsavi
mo lapus prezidento Reagano 
pavardę. Tas pats laikraštis 
ragina ignoruoti kandidatą 
Jesse Jacksoną, nes jis esąs 
tik „komunistų į r ank i s " . 
Valstijoje nedaug juodųjų 
balsuotojų, Jacksonas bando 
įtraukti į savo „vaivorykštės 
koaliciją" baltuosius demokra
tus. 

Šie pirminiai rinkimai labai 
svarbūs senatoriui Glennui. 
Jis stovi demokratų partijos 
dešinėje ir esąs panašiausias į 
Reaganą. Todėl jo kampa
nijos direktorius Robert Keefe 
sako, kad laikraščio „Union 
Leader" raginimas įrašyti 
Reagano pavardę daugiausiai 
pakenks Glennui. 

Pirminiai New Hampshire 
balsavimai, kaip ir Iowos 
demokratų suvažiavimai, 
daugiausia svarbūs laikraščių 
ir kitų komunikacijos priemo
nių veikėjams. Iowoj susi
rinkimuose dalyvavo tik 17 
nuoš. valstijos demokratų, 
tačiau jų balsas tuo pakeitė 
opinijos spėliojimus, iškėlė 
anksčiau nelabai populiarų 
sen. Hartą. Padidėjo jį sekio
jančių reporterių minios, didė
ja jam plaukiančios aukos. 
Nežiūrint to, Harto kampa
nijai trūksta lėšų. Jo komi
tetas jau tur i ' 300,000 dol. 
skolų, nors jau išleido 22 mil. 
dol. 

— Sovietų žinių agentūra 
„Tass" skelbia, kad Amerika 
laužo susitarimus dėl atomi
nių ginklų bandymų. Neva-
dos dykumoje 1.170 pėdų gyly
je s u s p r o g d i n t a s d a u g 
didesnis atominis užtaisas, 
negu praeities sutartys leidžia. 
Po sprogimo dykumoje įsmuko 
žemė, buvo sužeista 12 
amerikiečių. 

NATO vadovybėje 
Briuselis. — NATO valsty

bių kariuomenės vado 
pavaduotoju paskirtas Vaka
rų Vokietijos armijos gene
rolas Hans Joachim Mack. Jis 
pakeis atsargon išeinantį gen. 
Guenter Kiessling, kurio atlei
dimas buvo sukėlęs skandalą 
Vokietijos vyriausybėje. Gvnv-

bos ministeris Woemer jį atlei
do, nes jis buvęs homoseksua
las. Vėliau pasitvirtino, kad 
tai netiesa. 

Gen. Mack bus vyriausio 
karo jėgų vado gen. Bernard 
Rogers, amerikiečio, pava
duotojas. Kitas pavaduotojas 
yra britas aviacijos marša
las Sir Peter Terry. 

Buvęs valstybės sekretorius 
Kissingeris, pasikalbėjime su 
spauda ragino JAV vyriausy
bę ištraukti iš Europos pusę 
Amerikos kareivių, kol Europa 
n e s i i m s a t s a k o m y b ė s 
sustiprinti savo karines jėgas. 
Jis patarė. kad Europos 
valstybės pačios derėtųsi su 
sovietais ir dėl atominių 
ginklų apribojimo Europos 
žemėje. 

KALENDORIUS 
Vasario 28 d.: Rufinas. 

Antonia, Vilgardas, Alma. 
Vasario 29 d.: Arnoldas. 

ORAS 
Saulė teka 6:29, leidžiasi 

5:38. 
Debesuota, gali snigti, 

temperatūra dieną 35 L, naktį 
30 1. 
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Neišmanymas-tamsa yra 
viena didžiausių kliūčių 
šakume niežulio prašali-
nimui. 

Mediciniška tiesa 

•• 

• • 
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JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

KAI TAMSA VIRŠUJE, 
O NIEŽULYS APAČIOJE (2) 

vata. Be to, drėgnas valymas 
yra daug sėkmingesnis, paly
ginus su sausu valymu. 

Pasakytą tiesą gali kiekvie
nas pats ant savęs patikrinti. 
Vienodai — tiek turintieji nie
žulį ar jo neturj — tegul šitaip 
pasielgia. Po atsargaus ir iš 
šalies atrodančio pakankamo 
nusivalymo sausa švelnia me
džiaga, vėl, rodos, jau švarią 
odą valant su drėgna medžia
ga ("Wet Onės" ar "Baby 
Wipes") dauguma suaugusių
jų pastebės prašalintą paste
bimą kiekį išmatų po pirmo, 
rodos, švaraus nuvalymo su 
sausa medžiaga. 

Tie, kurie jau turi šakume 
niežulį, pamatę drėgno valy
mo minėtą naudą, labai leng
vai nusiteiks visada su savi
mi turėti dėžutę ar barabanėlį 
su šlapiomis valymosi prie
monėmis, kai jiems priseina 
keliauti bei tuštintis ne na
muose, kai ten nėra nusivaly
mui tinkamų priemonių. Tas 
ypač svarbu tiems asmenims, 
kurie įpranta tuštintis iš ryto 
ne namuose, bet vos tik nuvy
kę į darbą. 

I švada . Svieskimės esmi
niuose šakume turimo niežu
lio reikaluose. Negalime juk 
sutikę gatvėje dvasiškį prašy
ti, kad jis pasakytų pamokslą. 
Tam yra laikas ir vieta. Liau
kimės taip pat sudėtingą medi
cinišką negerovę mėginti pra-
Š a l i n t i n e t i n k a m o m i s 
priemonėmis. Daugiau apie tai 
kitą kartą. 

P a s i s k a i t y t i . British Medi-
cal Journal. Volume 278 16 Ju-
ly 1983. 
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Pirmadienį atsitiktinai su
tiktas pirtyje labai aukštai sa
ve nešąs ir apsisukdamas vi
sus niekinąs, taip sakant, virš 
bambos iššokti mėginąs mū
siškis klausia: "Daktare, man 
atsakyk trumpai ir drūtai: kas 
man daryti, kad po hemoro-
jaus operacijos man pradėjo 
niežėti apačia..." Daktaras 
trumpai atsako: "Pasiskaityk 
rytdienos 'Draugo' Sveikatos 
skyrių." Mūsiškis neatleidžia: 
"Dabar man pasakyk trum
pai, nereikės man nė skaity
ti... Iš skaitymo medicinos ne
išmoksi." 

Šis mūsiškis visai skęsta 
tamsoje, kai reikalas eina apie 
mediciniškus paprastus daly
kus. Jis labai sunkiai susi
tvarkys, o, greičiausiai, visai ne 
su savu niežuliu apačioje, nes 
viršų, e pas jį daug avižinės ko
šės y 'a smegenų vietoje. J i s 
pats visai nesistengia eilinius 
darbui athkti-viską kitam pa
veda. 

Toki: nori daug naudingų 
dalykų gauti, patys nesisteng
dami. O tokio dalyko nė
ra ant šios žemės. Kiekvieno 
naudingo dalyko turėjimui 
mes kiekvienas turime išlieti 
tam tikrą kiekį prakaito, tam 
tikrai savo kompiuterį panau
doti ir reikiamai apsišviesti. 
Tik tada mūsų sveikata ims 
šiaip taip riedėti sveikesniu 
keliu. 

Iš praeito karto skaitytojai 
jau žino apie šakumo srities 
niežulį, kad jis turi daugelį 
priežasčių ir, tik jas praša
linus, niežulys pranyksta. Da
bar šviesimės toliau tokioje 
vietoje esamo niežulio tvarky
me. 

š a k u m e š v a r a 
praša l ina iš ten 

niežulį 
Amerikietis, pajėgus fiziolo

gas, pastebėjo, kad anglai 
daugiausia atrodo varganai 
(mizernai), nes jiems dažnai 
skauda oda, esanti prie išei
namosios žarnos angos. Tokį 
skausmą anglai gauna dėl to, 
kad jie, atlikę gamtos reikalą, 
valosi su kalkiruojamu popie
rių (tracing paper). 

Pagal tą fiziologą, visai ki
tas reikalas yra su prancū
zais. Jie daug laimingesni 
atrodo dėl to, kad beveik visi 
jie gamtos reikalui naudoja 
naktinę kėdę (bidet). Tikrai 
yra Žinoma, kad prancūzai jau 
seniai — nuo 1520 metų krei
pia dėmesį į šakumo srities 
švarą, nes jie žino tokios ne
švaros nemalonias pasekmes. 

Todėl mes visi įsidėmėkime 
tiesą, kad esančios prie išei
namosios žarnos angos odos 
švara yra pirmutinė ir svar
biausia sąlyga toje vietoje nie
žulio prašalinimui. Ne už mos-
ties, bet už švaros reikia visų 
pirma griebtis minėto niežulio 
prašalinimui. Nepamirština 
tuo reikalu dar viena svarbi 
smulkmena: tas tos vietos 
svarinimas turi būti pasiekia
mas mažiausiai pakenkiant 
tos vietos odai. 

Valykime* su d r ė g n a 
medžiaga 

Toje vietoje odos valymas 
sausai yra daugiau odą sarg
dinantis, palyginus su drėgna 
medžiaga valymu. Visų ge
riausiai bus, jei tos vietos odą 
valysime atsargiai su lengva 
vandens srove. Taip pat tam 
reikalui tinka drėgnos me
džiagos gsbalėlis ar drėgna 

G r o ž v y d a G i e d r a i t y t ė dekla
m u o j a savo tėvelio pasakėč ias So
d y b o s pažmonyje. 

Nuotr. M. N a g i o 

Liko be d a n t ų , be t 
ga lvos s k a u s m a s 

neap le idž ia 
K l a u s i m a s . Gerbiamas 

Daktare, aš skaitau Jūsų ra
šomus straipsnius sveikatos 
klausimais, bet niekada nete
ko rasti straipsnio apie migre
ną. Tai aš čia noriu Jūsų pa
klausti apie šią ligą, kuri 
mane kamuoja daug metų. Už 
atsakymą aš būsiu labai dė
kinga. 

Ši liga mane kankina su di
džiausiu galvos skausmu, ku
ris prasideda kairėje pusėje 
galvos ir išsiplečia į visą gal
vą ir pakaušį-daužo kaip kūju. 
Bet pati pradžia apsireiškia 
mieguistumu (snauduliu) ir iš 
to išsivysto tas žiaurus galvos 
skausmas. 

Aš buvau keletą kartų klini
koje pagrindiniam ištyrimui. 
Trejų metų laikotarpyje turė-
jaus tris pagrindinius tyrimus 
viso organizmo, įskaitant ir 
galvos tyrimą. Baigus antrą 
kartą tyrimus, klinika mane 
siuntė pas universiteto profe-
sorių-migrenos specialistą. 
Tas vėl darė galvos tyrimus ir 
po to su jo duomenimis grįžau 
atgal klinikon ir čia daktaras 
man prirašė vaistų: Darvon 65 

mg. ir Cafergot P.B. ir liepė 
naudoti tris kart į dieną abi 
tabletes kartu. Jos man sus
tabdydavo skausmą, bet po ke-
letos mėnesių ėmė mažėti jų 
veikimas. 

Aš vėl kreipiausi į kliniką ir 
vėl darė tuos pat tyrimus ir po 
tyrimų siuntė pas dantistą. 
Dantistas ištraukė 28 mano 
turimus gerus dantis. Sugijus 
smegenims, galvos skausmai 
dar padidėjo 

Sugrįžau trečią kartą klini
kon, ir vėl darė tik galvos nuo
traukas i r ėmė 10 buteliukų po 
5 cc kraujo ir po to išrašė ki
tiem vaistam pirkti kortele. 
Vaisto vardas Midrin. Liepė 
imti dvi kapsules iš ryto ir kas 
4 valandas po vieną kapsulę, 
iki naštos skaudėję. Bet jos pa
gelbsti tik trumpam laikui, o 
kartais ir visai nepagelbsti. 
Tai kai Midrin kapsulės ne
pagelbsti, griebiuosi aspirino 
arba Talvin — tai kartais tos 
pagelbsti keliom valandom. 

Aš esu 71 metų, sveriu 165 
sv., kraujo spaudimas 160—90, 
o kai gerai skauda, tai būna 
180—90. O kartais, kai nusto
ja skaudėję — spaudimas bū
na 150—80. Turėjau šias ope
racijas: Apendicito (buvo 
trūkęs), tulžies operaciją ir 
1978 m. sausio mėn. vieno 
inksto operaciją — išėmė gero
ką" akmeni Niekada negėriau 
ir nerūkiau. Valgome lietuviš
ką maistą: namie rauginti ko
pūstai, namie rauginti agur
ka i , barščiai , duona iš 
stambiai maltų kvietinių mil
tų, namie kepame. Vaisiai ir 
daržovės daugiausia savo dar
žo ir sodo. Nieko nevalgom iš 
pirktų kenuotų valgių. 

AŠ likau be dantų ir beveik 
be pinigų, bet galvos skaus
mai mane "pamilo" ir neap
leidžia, tai prašau Jūsų, Ger
biamas Daktare, patarimo dėl 
šios mano nemalonios ligos. 

O gal jau bus taip, kaip lie
tuviška patarlė sako: jau 
šaukštai po pietų — pagalbos 
nėra, turėki, ką Dievulis davė. 
Su pagarba. 

A t sakymas . Ale kur tau — 
yra Tamstai pagalba. Visai 
nereikia Tamstai nusiminti ir 
nereikia Dievulio kaltinti — jis 
dar nėra ne vienos moteriškės 
nubaudęs migrenos skaus
mais. Žinoma, priseis Tams
tai reikiamai tvarkytis. 

Visų pirma, nevartok jokios 
druskos jokiame pavidale, 
įskaitant svečiuose valgymą 
sūrių valgių — taip reikės elg
tis per visą savą gyvenimą. 
Taigi nė raugintų (kad ir na

muose) kopūstų, agurkų... 
Tamstai pakaks šviežių. Val
gyk ir toliau gausiausiai vai
sius ir daržoves. 

Antra, jokių aštrumų. Pieną 
tik virintą naudok. 

Trečia, mielių devynis gra
mus per parą sunaudok kokia
me nori pavidale. Kepimui 
naudojamų—šviežių vieną 
gabalėlį su bet kokiu valgiu. 
Jei iš vaistnės pirksi tabletes 
(jos po pusę gramo) — tai 18 jų 
reikės priiirti; jei kruopų pavi
dale, tai du jų valgomus 
šaukštus. 

Ketvirta, moteriškų hormo
nų (diethylstilbestrol) injekci
jos. 

Penkta, injekcijos vitamino 
B-12 ir B-Complex injekcijos. 
Vėliau tie vitaminai tablečių 
pavidale, <ai nustos galvą 
skaudėti. 

Šešta, ntimk dabar imamų 
vaistų, kure Tamstai nepade
da. 

Septinta, liaukis nerimavus 
dėl menkriekio — dėl uodo 
sparno. Je bus nepakeliama 
padėtis, reilės nervintis — pri
imk arbataį šaukštelį Elix. 
Burisol Sodum. 

Aštunta, naudokis medi
ciniškomis laujenybėmis, bū
dama imiv?rsitetinio pajėgu
mo gydytoų tarpe. Jos yra 
šios: 

Gydytoja labai dažnai susi
duria su miTenininkais. Taip, 
atrodo, dar ilgai tęsis. Dabar 
jau gerokas pažengta pirmyn 
tokių galvo skausmų tvarky
me. 

1983 m. brželio mėn. Kana
doje, Toroite, įvyko galvos 
skausmus studijuojančių 

Amerikos gydytojų (American 
Association for the Study of 
Headache) suvažiavimas. Dė
mesys buvo kreipiamas į mig
reninių galvos skausmų dve
jopą gydymą. 

1. Calcium channel blockers 
ir 2. biofeddback. Toks gydy
mas, žinoma, pravedamas gy
dytojui prižiūrint. 

Atsitiktinai buvo susekta, 
kad vaistas širdininkų naudo
jamas prieš angina pectoris ir 
prieš pakeltą kraujospūdį — 
Inderal (chemiškas jo vardas 
propranololy gerai veikia prieš 
migreninius galvos skaus
mus. Todėl tas vaistas (beta 
blocker) imta naudoti apsau-
gančiai-profilaktiškai prieš 
migreną. Tokius vaistus nau
dojant pasisekimas paskatino 
ir kitus panašius vaistus (cal
cium channel blocking agents) 
naudoti, kurie apsaugo nuo ar
terijų spazmų, trukdo kraujo 
plokštelėms grupuotis ir sau
go nuo iš tų plokštelių sero
tonino išleidimo bei jo pasi
savinimo. 

Gydytojo žinioje būdama, 
Tamsta pradėk naudoti Inder
al pradžioje mažomis dozė
mis: po dvidešimt (20) mili
gramų tabletėse du kartus per 
parą (kas 12 valandų). Reika
lui atsiradus, gydytojas galės 
padidinti dozę. 

Kiti čia minėti gydymo bū
dai dabar bus galimi pritaiky
ti universiteto klinikose. 

Kol kas Tamstai pakaks Čia 
minėtų priemonių. Sėkmės. 
Vėl parašyk. Jei Inderal nega
lėtum gauti — pranešk, at
siųsti vaistai bus Tamstai. 

Muz. J . Žukas prie vargonų 

V v t a u t u i !> i ;okui m a t u o j a n 
I s t o r i j o j e 

i^ Kraui 4p . l ' >dybo8 ambu-

Philadelpha, Pa. 
MUZIKO JDNO ŽUKO 

VARGONŲ tONCERTAS 
Neseniai mįcambėjus var

gonų garsanfe Baltimorės, 
Md., katedrojei vargonų vir
tuozas Jonas iukas rengiasi 
naujam vargšų koncertui. 
Šis koncertas bus Philadel-
phijos, Pa., Šv.'etro ir Povilo 
katedroje kovo!8 dieną, sek
madienį ryšiur su šv. Kazi
miero 500 met mirties minė-
j i m u , kuį r e n g i a 
Philadelphijoslr apylinkių lie
tuvių visuomet. 

Cia muz. Joas Žukas klau
sytojams patas šiuos pasau
linio garso kompozitorių kūri
nius: Carillonie We8tminster 
(Pieces de Fataisie, Opus 54) 
— Louis Virt, Pastorale — 
Roger Duosse, Choral-
ImprovisatioriSu Le Victi-
mae Pashali -Charles Tourn-
amire ir Nun lanket Alle Gott 
— Sigfried Kfclert. 

Kai kurie Irgonų muzikos 
mėgėjai pagdautų, kad mu
zikas šalia plaulinių klasikų 
į savo kon<rtų programas 
įtrauktų ir viią kitą lietuviš
ką kompozicij. 

Deja, lietfiškų vargonų 
muzikos veillų, su kuriais 
galėtume šlies prie žymiųjų 
kompozitoriųagalima sakyti, 
neturime. \ rogramą įtrau
kiant silpną impziciją, lietu
viškai muzili garbes ne
sudarytų, o nuzikas galėtų 
būti įtartas .urįs abejotiną 
muzikinį ska veikalų pasi
rinkime savobncertams. Lie
tuviškos vargo ų muzikos vei
kalų stoka Ja jaučiama ir 
Lietuvoje š t ką šiuo rei
kalu račo Liovme plačiai su 
savo var*{ .nųMncertais besi 
'•i^kitin'; muk* Aurelija Kiš 
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kelytė; "Dažnai lyginame var
gonus su orkestru, bet lietuvių 
kompozitoriai lyg ir baidosi 
drąsiau ir daugiau išnaudoti 
to 'orkestro' galimybes." 

Taigi ir muz. Jonui Žukui 
teks atleisti, kad jo koncertų 
programoje yra tik klasikinai 
veikalai. 

Muz. Jonas Žukas, koncer
tams besiruošdamas, paskiria 
daucybe valandų. Beveik kiek-
viem dieną važinėja į Apreiš
kimo parapi jos bažnyčią 
Brooklyne, NY, kur prie var
gonų praleidžia apie tris va
landas. Be to, nereikia pamirš
ti ir tų valandų, kurias jis 
sunaudoja namuose prie pia
nino veikalus benagrinėda-
mas. Netenka stebėtis, kad jo 
vargonų koncertai yra gau
siai lankomi, mėgiami ir susi
laukia tik gražaus įvertinimo. 

Muz. Jonas Žukas 1933 me
tais baigė J. Naujalio vargo
nų klasę Kauno konservatori
joje. Gavęs Švietimo minis
terijos stipendiją, 1933-37 
metais vargonus studijavo 
Paryžiaus konservatorijoje 
pas garsų vargonų virtuozą, 
kompozitorių ir genialų im-
provizatorių Marcei Dupprė 
(miręs 1971 metais). Grįžęs į 
Lietuvą 1937-44 metais dėstė 
vargonus, privalomą fortepi
joną ir improvizaciją Kauno 
konservatorijoje. 

Muz. Jonas Žukas su žmo-i 
na Elena gyvena New Yorke, 
gražiame, medžiais pasken- • 
dusiame, prie didelio parko1 

Woodhaveno rajone, kur yra 
susispietęs ir nemažas lietu
vių skaičius. 

Philadelphijos ir jos apylin
kių lietuviai praturtins save 
atsilankydami į šį vargonų 
virtuozo muz. Jono Žuko kon-j 

p paly»\ * 

Dr. Peter T. Brazio ofisą pereme 

DR. VIJA Y BAJAJ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe vidaus ligos 
2434 VVest 71st Street 

Tel. HE 4-5849 
Vai.: pirm. ir penkt. 12—5; antr. ir ketv 
12—6:30; seSt tik susitarus. 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušer i ja ir m o t e r ų l i g o s 
G i n e k o l o g i n ė C h i r u r g i j a 

6 4 4 9 So . Pulaski R o a d ( C r a w f o r d 
M e d i c a l Bui ld ing) . T e l . IV 5 - 6 4 4 6 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarime 

D r . A n t . R u d o k o k a b i n e t ą p e r ė m ė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 
2709 West 51 st Street 

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

Oh 735-4477: ftaz. 244-0067 arba 246-«Sli 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBE - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICA». BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3907 VVesi 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

O f i s o te l . — 5 8 2 - 0 2 2 1 

DR. JANINA JAKSEVICIUS 
J O K S A 

VAIKįJ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. REliance 5-1811 

0R. MTALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytoias 

3925 VVest 59th Street 
Vai pirm., antr. ketv ir penkt 

nuo 12-4 vai popiet ir t-8 vai vak 
Treč. ir s>St uždaryta 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

2 6 5 9 VV. 5 9 St. , C h i c a g o 
Te l . 4 7 6 - 2 1 1 2 

V a l a n d o s pagal susi tarimą — Pirm 
antr , trec", ketv ir ieitad 

T e l . ofise ir buto: O L y m p i c 2 - 4 1 5 9 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1-3 vai ir 6-8 vai vak 

iiskyrus treč" §e i t 12 iki 4 vai popiet 

DR. MENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIŲ IR V*4KŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 VV 81«t Street 

Vai: Kasdien nuo 10 v ryto iki 1 v. p.p. 
Ofiao tel. RE 7 £ 168: r»xld 239-2919 

DR. EDMUNDAS VI2INAS 
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

DR. JONAS MA2EIKA 
D A N T Ų G Y D Y T O J A S 

4 6 0 0 VV. 1 0 3 St . O a k Lavvn 
Tel. 423-8380. 

Valandos pagal susi tarimą. 

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

DR. FRANCIS MA2EIKA 
GYDYTOJAS !R CHIRURGAS 

• # 5 5 W . 6 3 T 3 5 T . " 
Vai. pagal susitarimą: pirm ir Rctv 12—4 

o—8: antr 12—©; oenkt 10—12. I—e 

DR. VILIUS MIKAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Vai. pagal susitarimą. 

Namų 584-5527" # 
DR. AL6IS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS -
CHIRURGIJA » 

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

1185 Dundee A»e., Elgin, Al. 60120 
Tel. 742-025* ;• 

Valandos pagal susita'nmą 

Tel. 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 

Chicago Eye Institute 
4200 N. Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

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

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

Vabndos paga! susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai! 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

Vai pagal susitarimą Uždaryta treč 

Dr. Juozo Meškausko ofifa pereme 

T. RAMA, M.D. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Vai.: pirm., antr, ketv ir penkt. 
3 iki 7 v.p.p Tik susitarus 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLĖS IR 

PROSTATC CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

Vai.: antr 1-4 p p r ketv 2-5 p p 
Sešt. pagal susitarimą 

Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-5545 

Ofiso tel. 434-2123, namų 448-6195 

DR. V. TUMAS0NIS 
CHIRURGAS 

2494 «Mt 7 1 * Strwt 
Pirm., antr, ketv. ir penkt. 
valandos pagal susitarime 

Ofs. tel. 586-3166; namų 381-3772 

DR. PETRAS 2LNJ1A 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2-6, Mtatbcniait pagal suattarMu 



i 

Kai mirusieji sugrįžta — 

JONAS PUZINAS 
Tai labai gili, plati, šakota nutylimi. Net cituojant jo raš-

asmenybė: proistorikas (ar
cheologas), istorikas, kultūros 
bei politikos istorikas, muzie
jininkas, Lietuvių enciklope
dijos redaktorius, biografas, 
bibliofilas, paskaitininkas, vi
suomenininkas, mokslų dak
taras, fakulteto dekanas, ben 

tų ištraukas, buvo minimas tik 
leidinio pavadinimas. Vėliau 
reikalai ėmė po kiek "taisy
tis", bet ne visiškai. 1968 m. iš
leistoje "Mažojoje liet tarybi
nėje enciklopedijoje" (II t., 
953.) J. Puzinui paskirtos 22 ei
lutes, o 1982 m. "Lietuviško-

druomenininkas, kovotojas už 8ios tarybinės enciklopedijos" 
Lietuvos laisvę. Buvo gimęs IX t. 280 psl. vos 13 eilučių, gal 
1905.X. 1 Deltuvos valsčiuje, o | todėl, kad, jų pačių žodžiais, J. 

DVI LIETUVIŲ RADIJO 
PROGRAMŲ SUKAKTYS 

mirtis jį ištiko Chicagoje 
1978.IV. 14, taigi ankstų pava
sarį jo paties darželyje, per
sodinant diemedėlį... Ir štai 
jau beveik 6 metai, kai jo ne
bėra mūsų tarpe. Pamažu ima
me apsiprasti su jį ištikusiu li-

Puzinas "1944 m. emigravo, 
dalyvavo lietuvių burž. nacio
nalistų veikloje"... 

O tačiau J. Puzinas buvo pa
kankamai objektyvus ir tary
binių archeologų atliktiems 
darbams (žr. jo rašinį "Žvilgs-

kimu, nors tokio pakaitalo, *us į naujausius Lietuvos ar-
kaip velionis Jonas, ir neturi- cheologų tyrinėjimų darbus", 
me. 

Bet argi velionis Puzinas 
tikrai mirė ? Vargiai, nes yra 
žmonių, kurie, romėnų poeto 
Horacijaus (65 — 8 m.pr.Kr.) 
žodžiais, "Non omnis morier" 
(ne visas mirsiu). Šis prasme 
mums nėra miręs ir Jonas Pu
zinas — jis liko gyvas ir am
žiais bus gyvas lietuvių tautai 
savo atliktais nemirštamais 
darbais, raštišku palikimu, ku
ris labai gausus: daugybė ats
kiromis knygomis išleistų stu-
d i j ų , ž u r n a l u o s e ir 
la ikrašč iuose paskelbti 
straipsniai, gausus rankrašty
nas, jo Lietuvoje ir Vokietijoje 
(Pabaltiečių universitete Pin-
neberge) skaitytų paskaitų 
tekstai, archeologinių bei isto
rinių fotografijų gausa, paga
liau daugybė žymių žmonių 
laiškų, numizmatiniai, fila-
teliniai rinkiniai. 

Bet visa tai būtų ir likę šei
mos ar kuriame kitame mūsų 
viešajame archyve, galbūt 
sunykimui palikta medžiaga, 
jeigu laika nebūtų susirūpinta 
jos surinkimu, klasifikacija ir 
pagaliau paskelbimu atskiro
mis knygomis. 

Turime prieš akis pereitų 
metų pabaigoje dviem stam
biais tomais (864 ir 749 psl.) iš
leistą didžiulį veikalą: Jonas 
Puzinas, Rinktiniai raštai. 11, 
proistorė, II t. — kultūros ir 
politikos istorija. 

Beveik visomis savo studi
jomis J. Puzinas priklauso Lie
tuvai. Jis čia gyveno, dirbo, 
kūrė, jau iš mažens domėda
masis senąja Lietuvos praeiti
mi, rinkdamas medžiagą 
ir r a š y d a m a s . J a u n a s 
mokslininkas 1929.X.8 — 21 
buvo Lietuvos vyriausybės pa
siųstas į Maskvą, kur buvo ve
damos derybos išvežtųjų į Ru
siją archyvų ir kultūrinių 
vertybių grąžinimo reikalu. Ne 
Puzinas ir kiti lietuviai buvo 
kalti, kad nedaug kas iš tų da
lykų buvo atgauta. 

1930 — 1934 m. J. Puzinas 
gilino studijas garsiajame Hei
delbergo universitete, kur už 
disertacinį darbą apie Lietu
vos proistoriją 1934.VII.5 ga
vo daktaro laipsnį. J. Puzinas 
buvo tuo metu pirmasis iš Lie
tuvos Vakaruose gerai pa
ruoštas proistorikas. Grįžęs į 
Lietuvą, tuojau įsitraukė į sa
vo profesinį darbą, buvo pir
masis V.D. Kultūros muzie
jaus Priešistorinio skyriaus 
vedėjas. Čia dirbdamas įruošė 
muziejuje visais atžvilgiais ge
rą senosios lietuvių kultūros 
vientisinį skyrių, kuris, 1938 m. 
atidarytas, virto Lietuvos pro-
istorės mokslo pagrindiniu 
studijų židiniu. 1940.rV.15 J. 
Puzinas perėmė Vilniaus uni
versiteto Archeologijos muzie
jaus vedėjo pareigas. 

Profesorius nuo 1935 m. Ar
cheologijos katedros vedėjas, 
Humanitarinių mokslų fakul
teto dekanas, kurį laiką ėjęs ir 
Vilniaus universiteto rekto
riaus pareigas. Lygiagrečiai 

raštų 11,653 — 673 psl.). Žino
ma, ir tie "tarybiniai ar
cheologai" yra ne kas kita, 
kaip buvusieji J. Puzino stu
dentai: R. Jablonskytė-Riman
tienė, P. Kulikauskas, R Vol-
kaitė-Kulikauakienė. O Vaka
ruose gražiai reiškiasi prof.-
dr. Marija Alseikaitė-Gimbu
tienė ir kiti. Sako J. Pu
zinas: "Mano manymu, nėra 
nei 'buržuazinių', nei 'tarybi
nių' archeologų — tėra tik ar
cheologai, tos pačios specialy
bės kolegos, turį tik kiek 
skirtingą žvilgį į atskirus ar
cheologinius klausimus. Todėl 
ir džiaugiuos savo mokinių ir 
jų paruostų archeologų dar
bais" (1,673 psl.). 

* 

1613 puslapių dvitomis 
toks platus, kad jį aptarti 
trumpame rašinyje neįmano
ma, taigi ir nebandysime. 9ie 
J. Puzino rinktiniai raštai dar 
tebelaukia išsamios moksli
nės recenzijos, o pas mus jau 
įprasta tvarka — dar ir pilnai 
užtarnauto jų sutikimo lietu
viškose kolonijose, kas, tikėki
me, ir bus atlikta. Juk fiziškai 
miręs velionis Puzinas savo 
raštais į mus sugrįžo — argi 
galime jo nepriimti?... 

Bet kas gi tie asmenys ar 
institucijos, kurie J. Puziną 
mums vėl sugrąžino? Kas pa
ruošė jo raštų dvi kapitalines 
knygas ir kas jas išleido? Gal 
mūsų "veiksniai'? Deja, ir 
šiuo atveju ne. 

Čia pirmiausia reikia padė
koti velionio Jono našlei Kons
tancijai Puzinienei ir Puzinų 
šeimos nariams. Jie suorgani
zavo sunkų veikalo paruoši
mo spaudai darbą, nuošir
džiai globojo talkininkus, teikė 
velionio paliktą medžiagą ir fi
nansavo raštų išleidimą. 

Didelė laimė, kad buvo ir su
rastas geras raštų redaktorius 
— kraštotyrininkas Antanas 
Mažiulis. Jos darbas nebuvo 
lengvas, nes J. Puzinas numi
rė "ne laiku", savo darbų 
neužbaigęs. Daugelis jo raštų 
buvo paskelbta Lietuvoje, Vo
kietijoje, periodikoje ir atski
rais leidiniais, kurių ne visi 
buvo velionio profesoriaus ar
chyve. A Mažiulis, padeda
mas kelių talkininkų (jų pa
vardės nurodytos Raštų I L, 
28-29 psl.), ryžosi atlikti sunkų 
J. Puzino raštų surinkimo, 
redagavimo, kalbos dalykų su
lyginimo, iliustracijų surinki
mo, gausybės dokumentinių 
išnašų ir rodyklių paruosimo 
darbus. Pagaliau jis atliko ir 
techniškuosius ofseto spaudai 
paruošimo darbus. Čia dar rei
kia turėti galvoje vieną aplin
kybe — A. Mažiulis gyvena 
Bostone, o spaudos darbai bu
vo atliekami Chicagoje, M. 
Morkūno spaustuvėje, kuri 
juos atliko pasigėrėtinai ge
rai. 

Lituanistikos institutui, ku
rio vardu išleisti abudu J. Pu
zino raitų tomai, tebuvo rei
kalas parašyti 15 eilučių 
įžangėlę "Leidėjo žodis", o dr. 

Gyvenam elektroninės komu
nikacijos amžiuje. Radijo ir te
levizija tapo kasdienine būti
nybe kiekvieno amerikiečio 
šeimoje, kaip nepakeičiama in
formacijos žinių, kultūrinių 
bei pramoginių apraiškų per
davimo priemonė, nustelbian
ti knygą, laikraščius ir bet ko
kį spausdintą žodį. Mažų, 
kišeninių radijo priimtuvų 
naudojimas šiandien taip pa
plitęs, kad jis tapęs nuolati
niu palydovu, ypač jaunimo, 
gatvėje, parke, automobilyje. 
Žinoma, jeigu valstijų radijo 
programos būtų taikomos 
žmogaus auklėjimui bei kul
tūros polėkių perdavimui, tai 
radijo transliacijų vaidmuo 
būtų neįkainojamos vertės. 
Tačiau, deja, taip nėra. Dau
giausia jis tarnauja siaurai 
biznio ir pelno gaudytojų gru
pei, nesiskaitančiai su klausy
tojų skoniu ir tautinėmis aspi
racijomis. 

Abidvi lietuvių emigracijos, 
suprasdamos radijo reikšmę, 
savo didesnėse kolonijose yra 
įsteigusios savo lietuviškų ra
dijo valandėlių sistemą, pasi
naudodamos amerikiečių ra
dijo stočių apmokamu 
patarnavimu. Kad ir sunkiose 
finansinėse sąlygose dirbda
mos, šios lietuvių radijo valan
dėlės savo programa, šalia lie
tuviškos spaudos, per eilę 
metų yra atlikusios didelį pa
tarnavimą plačioje miesto pe
riferijoje pasklidusiai lietuviš
kai bendrijai. Kiekvienos 
radijo valandėlės pagrindinis 
tikslas yra lietuviška infor
macija, lietuviškos kalbos bei 
kultūros ir tautinių tradicijų 
palaikymas savoje kolonijoje. 
Be abejo, šio tikslo pasieki
mas daugiausia priklauso nuo 
valandėlės programos vedė

jo individualybės, jo erudici
jos, perdavimo stiliaus ir glau
daus ryšio su klausytojais ir 
rėmėjais. Beveik kiekviena ra
dijo programa iš savo audito-

J. V. SCDUVAS 

pravedė visą eilę mūsų pilia- Tomas Remeikis paruošė pla-
kalnių, senkapių bei pilkapių te«ni (1,23-26 psl.) anglišką 

rijos yra susilaukusi ir kritiš
kų vertinimų, pastabų. Bet tai 
yra natūraia. nes klausytojų 
skonis ir pageidavimai yra 
skirtingi, o pastebimos klai
dos ir objektyvi kritika suža
dina didesni susidomėjimą 
programa. Ne viena lietuviš
ka radijo valandėlė, kad ir 
sunkiose sąlygose veikdama, 
susilaukė savo darbo sidabri
nių ir auksinių jubiliejų. Šios 
nusipelniusios ir garbingos su
kaktys klausytojų ir bendruo
menės vadovų turėtų būti pa
stebėtos, įvertintos ir tinkamai 
atžymėtos. 

Bostono lietuviai gali di
džiuotis, turėdami net dvi pa
stoviai veikiančias radijo va
landėles. Pimoji — tai 
Valentinos ir Stepono Minkų, 
jau penkiasdešimt metų be 
pertraukos veikianti lietuviš
ka radijo programa iš stoties 
WLYN-1360 AM banga sek
madieniais nuo 8 vai. ryto. Tai 
seniausia lietuvių radijo pro
grama Naujojoje Anglijoje, šių 
metų balandžio pirmą šven
čianti savo darbo auksinį ju
biliejų. 

Valentina ir Steponas Min
kai, abudu gimę Amerikoje iš 
senosios kartos lietuvių tėvų. 
Steponas iš profesijos advoka
tas, Valentina — muzikos kon
servatorijos absolventė. Abu
du gerai kalba lietuviškai ir 
visą savo gyvenimą su pasi
aukojimu dirba lietuvybei, 
LietuvosvardopopuUarinimui 

per savo radijo korporaciją ir 
lietuviškos spaudos — lietu
viškų suvenyrų krautuvę. Pen
kiasdešimt metų didelis laiko 
tarpas žmogaus gyvenime. 
Steponas Minkus, žinių ko
mentatorius per savo radijo 
valandą lietuvių ir anglų kal
bomis, peržjggęs septintą sa
vo amžiaus dešimtį, bet dar 
žvalus ir pasiryžęs toliau dar
buotis. Paklaustas apie poilsį, 

atsako: "Nuo pat savo jaunys
tės, visą savo gyvenimą dir
bau dėl mūsų Lietuvos ir lietu
viškų reikalų, nepasitrauksiu, 
kol jėgų turėsiu, nes Lietuva 
kada nors bus laisva, kaip bu-
VUSl ... 

Valentina Minkienė — žino
mo senosios kartos laikrašti
ninko M. Paltanavičiaus duk
tė. Sekdama tėvo pėdomis, ir 
šiandien per savo radijo pro
gramas platina lietuviškus 
laikraščius, pristato ir aptaria 
tik ką išėjusias naujausias 
mūsų rašytojų knygas, žurna
lus. Savo programos dalyje, 
pavadintoje "Magdutės pasa
ka", Valentina Minkienė vaiz

džiai aptaria senąsias mūsų 
liaudies tradicijas, švenčių 
papročius, primindama ir pa
sveikindama savo klausyto
jus: Petrus, Ona8, Birutes, 
Aleksandras, švenčiančius sa
vo gimtadienius, vardines, ve
dybines sukaktis, nors daž
nas klausytojas, paskendęs 
dienos rūpesčiuose, būna savo 
sukaktį pamiršęs. Minkų radi
jo valandėlė plačiai klausoma 
Bostono priemiesčiuose ir ap
linkiniuose miesteliuose gyve
nančių lietuvių. Dauguma jų, 
būdami jau trečiosios kartos 
lietuviai — amerikiečiai, radi
jo ryšio dėka nepasitraukė iš 
lietuviškos bendruomenės. 
Lankosi valandėlės rengi
niuose, Minkų suvenyrų krau
tuvėje įsigyja lietuviškos mu
zikos plokštelių, knygų, 
laikraščių, gintaro papuošalų. 

Tėvynės meilė nemari — sa
kydavo senovės romėnai Jau 
prieš pusę šimto metų Valen
tina ir Steponas Minkai iš sa
vo radijo stoties pertransliavo 
mūsų tautos himną tada ne
priklausomai Lietuvai. Tuo 
būdu eterio bangomis buvo su
jungtos brolių lietuvių širdys 
šiapus ir anapus Atlanto, kad 
jos visada plaktų tėvynės mei
lės ugnimi. Šių metų balan
džio 1 dieną Minkai bus pa-

Draudžiamo8io8 lietuvių spaudos paroda Cleve-
lande. Parodos atidaryme kalba eksponatu rinki

nio savininkas Br. Kviklys. 
Nuotr. V. Bacevičiaus 

gerbti Bostono Lietuvių 
Piliečių draugijos auditorijoje. 
Visi lietuviai turėtų savo atsi
lankymu parengime pareikšti 
savo dėkingumą Minkams už 
jų ilgą darbą Lietuvai. 

Antroji radijo programa 
"Laisvės Varpas", suorgani
zuota 1964 metais vilniečio ad
vokato Petro Viščinio, šiemet 
mini savo sidabrinį jubiliejų. 
Per trisdešimtį metų "L V." 
buvo perduodamas iš įvairių 
stočių, veikiančių Bostono 
apylinkėje, įvairiu laiku ir 
banga. Tuo būdu. taikantis 
prie sunkėjančių sąlygų, kei
tėsi jo programos turinys. Ne
paisant sunkumų, "Laisvės 
Varpas" visada išlaikė savo 
charakterį, kaip lietuviškų vi
suomeninių ir kultūrinių rei
kalų saugotojas. Tai būdo 
bruožas daugelio Vilniaus 
krašto lietuvių veikėjų, paty
rusių lenkų okupacijos leteną. 

Šiuo metu "L. V." perduoda
mas sekmadieniais 9 vai. ryto 
iš Brocktono radijo stoties 
banga FM-98 KC. Tuo būdu jis 
gerai girdimas ir į pietų vaka
rus nuo Bostono ir Cape Code 
gyvenančių lietuvių. Šiuo me
tų "L. V." programa perduo
dama maždaug lygiomis lietu
vių ir anglų kalbomis. 
Lietuvišką valandėlės dalį 
tvarko pats vedėjas P. Višči
nis, o angliškąją Birutė Duo-
baitė-Silvia ir jos padėjėjas J. 
Giedraitis. Ar toks programos 
padalinimas, žvelgiant iš lie
tuviško taško, racionalus, tai 
diskusinis klausimas. Daugu
mas mieliau klauso radijo pro
gramą skambia lietuvių kal
ba, nes anglų kalba jau ir taip 
vis daugiau įsigali šeimose, 
kur yra jaunimo. Ar ne nau
dingiau būtų angliškos pro
gramos sąskaiton tarpais duo
ti m ū s ų j a u n i e s i e m s 
programos vaizdelių lietuviš
kai. Tegul jie jame deklamuo
ja, skaito, vaidina. Tuo būdu 
vietinėje kolonijoje būtų išryš
kinti ir jaunieji talentai. Ar to
kius vaizdelius negalėtų pa
rengti lituanistinė mokykla, 
skautai? Dabar visą laiką lie
tuviškos programos dalyje kal
ba, deklamuoja, daugiausia iš 
įrekorduotų juostelių, tik seno
sios kartos atstovai — veikė
jai, ypač meninėje dalyje. Te
gu jie tam įgudę, bet jų balso 
tembras jau pasenęs, kimus, 
sunkiau suprantamas. Ar jau
nimas tuo domisi? Leiskime 
jiems pasireikšti. Be abejo, tas 
sudarytų daugiau darbo ir iš
laidų programos vedėjui, bet, 
jeigu tas būtų daroma, mūsų 
didžiųjų tautinių švenčių pro
ga ją paremtų, be pavienių as
menų, ir organizacijos, kaip ir 
dabar remia senųjų pasirody
mus. 

Angliškoji "L. V." progra
mos dalis skirta reprezentuoti 
Lietuvą amerikiečių klausyto
jų tarpe ir tiems kilme lietu

viams, nekalbantiems lietu
viškai. Programos vedėja B. 
Duobaitė-Silvia jos metu per
duoda daugiausia politines ži
nias apie Lietuvą, paskaito iš
traukų iš L. K. Bažnyčios 
kronikos. Tarp jų ir komerci
nių skelbimų, įterpdama vie
ną kitą lietuvišką dainą. Pap
rastai amerikiečiai labai 
mažai domisi politiniais savo 
krašto reikalais, juo labiau to
limos Lietuvos. Ar ne naudin
giau būtų perduoti anglų kal
ba žinių santraukas apie mūsų 
literatūrinius, kultūrinius, 
sporto ir visuomeninius iški
lių lietuvių laimėjimus. Pana
grinėti naują leidinį, knygą, 
iškelti žymiąsias mūsų istori
jos datas, tautines šventes, 
svetimtaučius Lietuvos bičiu
lius. Perduodant amerikie
čiams lietuvišką muziką, pa
rinkti tik Žymiausių mūsų 
muzikų kūrinius, operų ištrau
kas, atliekamas žymiųjų solis
tų. Taip daro net tokie italai, 
graikai ir kiti savo radijo va
landėlėse. Kaip mes galime su
dominti svetimtautį klausyto-
ją s a v o p r o g r a m a , 
transliuodami solisto Jakučio 
dainuojamą "Tėvas su moti
na savo čirvir bam"..., Gim
žausko vedamo choro dainuo
jamą melancholišką liaudies 
dainą arba Gorbulskio proso
vietinę kompoziciją, kad ir lie
tuviškai. 

Paskutiniu laiku Bostono 
lietuviškų žinių reporteris P. 
Žičkus mūsų periodinėje spau
doje pradėjo aprašinėti "Lais
vės V7 arpo" lietuviškų progra
mų tur in į ir s a v o 
interpretavimu sukeldamas 
kai kurių vietinių organizaci
jų nepasitenkinimą, reagavi
mą spaudoje, ypač L. Moterų 
federacijos klubo. Ar toks ži
nių perrašinėjimo kartojimas 
spaudoje reikalingas? Niekur 
nebuvo pastebėta apie kitų ko
lonijų valandėlių programą. 
Juk žinics daugumos jau gir
dėtos per vietinį radiją. Prele
gentas, kalbėdamas per mik
rofoną, kartais pasisako 
plačiau vietiniais reikalais, o 
tas pat, paskleistas plačiai 
spaudoje, sukelia nepasitenki
nimą, priekaištus ir pykų. 

"Laisvės Varpo" vedėjas 
Petras Viščinis per tris de
šimtmečius savo patriotinė
mis radijo programomis ir me
tiniais aukšto lygio koncertais 
— parengimais salėse lietuvių 
visuomenei daug nusipelnė 
mūsų kultūrai ir lietuvybės ža
dinimui svetimoje žemėje. 
"Laisvės Varpo" sidabrinis ju
biliejus bus š. m. kovo 24 die
ną Bostono Lietuvių Piliečių 
auditorijoje. Jo meninę pro
gramą atliks mūsų jaunosios 
kartos solistai ir instrumenta
listai iš Europos. Visi Naujo
sios Anglijos lietuviai turėtų 
minėjime dalyvauti ir pagerb
ti ilgameti jo vedėją. 

TEN GIMĖ, AUGO 
DR. JONAS BASANAVIČIUS 

JUOZAS RUDZEVIČIUS 

tyrinėjimų, paruošė būrį nau
jų archeologų. 

Okupuotoje Lietuvoje poka
rio metais J. Puzino vardas iš 
pradžių visiškai nebuvo mini
mas, nutrinamas, jo darbai 

raštų įvadą. 
štai kokiu būdu Jonas Puzi

nas pas mus vėl sugrįžo. Atė
jo vėl be platesnės lietuvių 
visuomenės ir jos organizaci
jų paramos. Priimkime jį šil
tai, skaitykime. i ^ 
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Lakinskų-Lakinų pilies piliakalnio viršūnėje išli

kę dideli kiekiai ąžuolinių anglių ir giliai į žemę 
įgrimzdęs aukurinis akmuo liudija Čia degusios Gabi
jos amžinosios liepsnos palikimą. Taip ir Kunigiškių 
piliakalnio griūvančiame šlaite matomi pelenų, 
anglių sluoksniai primena čia buvusį žinyčios auku
rą. Tik 6 a aukurinis akmuo dar giliau žemėn 
nugrimzdamas, nulaužęs piliakalnio raštą, nuslinko 
žemėn, atidengdamas buvusią ugniavietę. 

Tai ne pirmas toks atvejis. Kaip Šešupės žuvau
toj ai pasakoja, prieš daugelį metų tai įvyko 
Marijampolės Kumelionių piliakalnyje Ir čia 
piliakalnio viršūnėje buvęs didžiulis akmuo begrimz-
damas vis gilyn, atplėšęs kraštą, su dalimi pilia
kalnio nuslinko į Šešupės vagą ir ten plokščiuoju 
paviršiumi į viršų tebeskendėjo iki mūsų dienų, 
suteikdamas ramią poilsio vietą didiesiems Šešupės 
ūsoriams ir nuo Antanavo atplaukusiems šelviams. 
Net ir seniausi, išmintingiausi Šešupės Žvejai dar vis 
negalėjo sumoti, kas tokį didžiulį akmenį galėję ant 
piliakalnio užkelti. 

Amžiams slenkant buvusios Gabijos šventosios 
ugnys užgeso, akmeniniai aukurai nuskendo žemėje, 
vandenyje, kiti išnyko žymės nepalikę. Tik atnašų 
pelenuose išlikusios amžinosios ugnelės tradicijos 
jau krikščioniškose šventyklose ir dabar tebeguo-
džia žmones amžinosios Šviesos viltimi 

Kaupiškių piliakalnis yra nubanguojančių 
Pajevonio, Šakių aukštumų vakariniame šone, prie 
Prūsų sienos. Ten ant aukštos, didelės morenų 
kilmės kalvos, išlikusiu pylimu atidalintoje dalyje 
buvusi įrengta Kaupiškių pilis. Vakaruose nuotai
kingai ilsisi į tolį nusitęsusios vešliais pasėliais 
nusėtos lietuviškų Prūsų Mielkiemio ir kiek toliau 
Tolminkiemio, Gumbinės apylinkės. Toliau į šiaure 
Rytprūsiuose prie Lietuvos pasienio prisišlieję glūdi 
J. Basanavičiaus aplankyti, tada dar giminių Alytų 
gyventi Bilviečiai. Šį piliakalnį jis mini jau pirmuo
se „Autobiografijos" puslapiuose, kaip vieną iš kitų 
čia XIH-XIV amžiuje, o „gal ir dar seniau" įrengtų 
pilių, „kad nuo netikėtų plėšikų apsigynus". 

Šv. Jono naktimis, kai Sūduvoje nuo Pajevonio, i 
Piliakalnių iki Liubavo nuokalnių piliakalniuose 
liepsnoja degantys laužai, iš legendų pakilusios 
senųjų sūduvių dvasios kartu su naujųjų žmonių 
pulkais švenčia tradicinę vidurvasario — saulės 
atsimainymo šventę, ten Prūsų pusėje — Mažosios 
Lietuvos piliakalnių mirtinos tylos nedrumsčia nei 
linksmos dainos, nei žaižaruojantys laužai. Tamsūs, 
kapų tyla apsupti, piliakalnių siluetai, senųjų vaka
rinių sūduvių užmirštų dvasių kapinynai, niūri 
nakties šešėliuose. Kartu tais šešėliais dengiasi ir 
lietuvybės dvasia. 

Čia labai tinka J. Basanavičiaus studijoje „Apie 
senovės Lietuvos pilis" parašyti žodžiai, kuriuos jis 
galėjęs parašyti ir ant šio piliakalnio būdamas. 
Vienu kitu sakiniu, veikiau savo širdies skundu, jis 
nusako prarastų broliškų lietuviškų Mažosios Lietu
vos žemių ir jos žmonių dvasios tragišką likimą-
„Didelis plotas mūsų žemės kryžiokams teko: lietu
vių kraujo upės nuplaukė į Jūres marias; šiandien 
nerastumei bent žemės sklypelio, kuris nebūtų prisi
gėręs lietuvių kraujo (...) Senovės tikybė, kuri buvo 
susivienijusi su mūsų tautos dvasia, išnaikinta 

tapo: per ilgus verguvės metus išnyko senoviškos 
dainos, giesmės, raudos, senovės pasakos, kuriose 
mūsų tėvų veikalai apipasakoti buvo: išnyko ir 
senovės Lietuvos dvasia..." 

Bambininkų Piliakalnio kalnas yra 4 km į 
pietvakarius nuo Gražiškių ir apie 8 km nuo J. 
Basanavičiaus gimtinio Ožkabalių kaimo jau 
dominuojančiose šio ruožo aukštumose. Gražiškių-
Vištyčio srityje yra buvę Lietuvoje (dar be Vilnaius 
krašto) 3 aukščiausi kalnai. Gražiškių valsčiuje 
Aukštakalnio kalnas siekęs 920 pėdų (281 m), 
Vystyčio kalnai prie Totorkiemio ir kitų kaimų paki
lę iki 930 pėdų (284 m). Tai bene yra J. Basana
vičiaus šioje srityje minimi Šakių kalnai. Pavištai
čių aukštumos viršūnė virš jūros paviršiaus iškilusi 
940 pėdų (287 m). Kiekvienas iš jų yra bent 150 pėdų 
aukštesnis už garsųjį žemaičių Medvėgalio kalną, 
siekiantį 767 pėdas (234 m) aukščio. 
, Nuo Gražiškių-Vištyčio nuokalnių tolumoje nusi
tęsusios lygumos, vidutiniškai nužemėjusios 200-220 
metrų (660-700 pėdų), tesiekia 60-70 m nuo jūros 
paviršiaus. Tai visai suprantama, kodėl nuo aukštu
mų užmatomi tokie didžiuliai, nuostabūs ir už kelių 
desėtkų km esantys toliai. Gražiomis iškilusiomis 
aukštumomis ir nuotaikingais slėniais išgražintos 
plačios apylinkės džiugino žmonių akis, skaidrino 
gyvenimą ir tolimų, už 50-60 kilometrų gyvenančių, 
Naumiesčio apylinkių žmonių nuotaikas. Negirdėjo 
tolimų Naumiesčio apylinkių giedrios dvasios 
zanavykai kalnų legendų, nežinojo jie nė pasako
jimų, kas juos supylė, vien tolumoje šviesiai melsvu 
ruožu iškilusiomis aukštumomis gėrėdamiesi, jas 
Mėlynaisiais kalnais vadino. Jie gal nežinojo, kad ir 
jų bažnyčios balti bokštai, kaip iškelti balti Dievo 
pirštai, kelią rodo į neišmatuojamas aukštumas. 

(Bus daugiau) 
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Lemonto Lietuvių Bendruomenės surengtas 
Vasario 16 minėjimas prasidėjo šv. Misiomis De 
Andreis seminarijos koplyčioje. Maironio lit. 

mokyklos mokiniai neša vėliavas. Iš kairės: A. 
2vinakytė, D. Maurukas, A. Voiodkaitė, D. Čepe-
lytė, V. Garbonkus ir T. Krištopaitytė. 

Nuotr. L. Volodkos 

DENVER, COLORADO 

MŪSŲ DIENOS 
KALNU PAPĖDĖJE 

Teis ingai sakoma, kad gy- gydytojas - žmogus atsida-
v e m m e viskas a te ina ir praei- v * s s a v o P^tesųai. Rodos, kad 
n a — įdomūs įvykiai , šventės , 
operacijos — v i s k a s rieda pa
gal t a m tikrą tvarką. 

Dar neseniai važ iavau j 
Mercy Medical Center, Denve
rio mieste , užplanuotai akies 
operacijai. Kambarį g a v u s de
v i n t a m e aukšte, tuojau pradė
jau dairytis, ar matos i kalnai. 
Taip, matosi jų dal is , bet dar 
ir miesto parkas, ir j a m e mu
ziejus — kitoj pusėj . Ligoninėj 
v i s k a s gerai tvarkoma, žmo
nas draugiški. Kai yra laiko, 
e i n a m e vaikščioti koridoriais. 
Mercy l igoninė yra v i s a i neto
li mies to centro, o koridoriaus 
ga le yra didžiuliai l a n g a i — 
v a i z d a s žavus! Kalnų fone di
dieji pastatai , nors jų nedaug, 
bet vienoje krūvoje. Pamažu 
leidosi sauiė, keitėsi d a n g a u s 
ir ka lnų vaizdai, su prietema 
mies te atsirado vis daugiau ži
burių. Vienas iŠ pastatų turi 
didžiulį — iš Šviesų sudarytą 
kryžių. Susidomėjom, k a s tai 
galėtų būti? Einu klausti savo 
s l a u g ė s — "O, tai Šv. Juozapo 
l igoninė!" Kaip puikiai sugal
vota! 

Toji m a n o s laugė irgi buvo 
y p a t i n g a — pirmą kartą ją su-

• t ikus, įžiūrėjau t ip ingus indė
n i škus bruožus. G a n a stambi , 
n e a u k š t a , veidukas apvalus , 
g a n a daug raukšlelių, stam
boka nos i s , bet toks draugiš
k a s akių žvi lgsnis! Tikrai, pa
aiškėjo, jinai yra pilnakraujė 
Sioux še imos indėnė, i š Pietų 
Dakotos valstijos. Ji ne t savo
tiškai vaikščiojo, tai ne t ir po 
operacijos l engvai išgirsda
v a u , kai ji ate ina ir b u v o ma
lonu išgirsti jos balsą. 

Tą dieną praėjo daug žmo
n ių — ir medicinos persona
l a s , ir l igoninės kape l ionas , ir 
moteriškutė , kuri a tnešė šven
tąją komuniją; anesteziolo
g a s , ma i s to prižiūrėtoja ir t. t. 

Rytas greit atskubėjo, atėjo 
va i s ta i , pradėjo imti s m a g u s 
s n a u d u l y s (nors nebuvau pil
n a i užmigdyta;, netrukus ope
racinėj išgirdau gerai pažįsta-

. rną s a v o gydytojo ba l są — 
i Malco lm A. Tarkanian , M. 
' D . ,armėnų kilmės, nepapras

tai rūpest ingas žmogus , tokių 
jau labai nedaug pasitaiko. 
D T . Tarkanian palaiko ryšį su 
pac ientu net ir prieš operaci
ją , s k a m b i n d a m a s į n a m u s pa
siteirauti , ar neteko peršalti, 
ar savijauta gera. E i n a n t į li
gon inę , j i s visu kuo pi lnai pa 
s irūpina. vi3 ateina ž m o n ė s ir 
s a k o : "Jūsų gydytojas skam
b ino ir sakė...". Po operacijos, 
nors v i s k a s ir puikiai klostosi , 
j i s s k a m b i n a vis patikrinti , 
k a i p gyja operuotoji akis . Jei 
y r a k laus imų — atsako, o jei 
re ikia patikrinti akį — labai 
l e n g v a jį pasiekti. Tai tikrai 

su juo prieš operaciją kiek pa
sikalbėjau, bet tikrai neatsi
menu. . . Nedaug ką ir po to at
s imenu! Tik staiga, m a n ė s jau 
klausia , ar aš gal iu persi
kraustyti į savo lovą, s a v o 
kambary? Sakau drąsiai: 

' A i š k u savaime", ir tuojau 
paaiškėjo, kad buvo žymia i ge
riau, kai keturios poros drau
giškų rankų man padėjo ta i at
likti. Ir smagia i sau užmigau! 
Miegą "sutrukdė" priešpie
čiai... Ir skaniai kvepia, ir tik
rai šilti , tik, mat, reikia pa
busti ir pradėti valgyt i . O čia 
ir b u v o kiek keblu. Bronius vi
sa ip s tengės i m a n e įtikinti, 
kad reikėtų dar kiek pakram
tyti ir vėl nuryti, j i s jau buvo 
paruošęs sekantį kąsnį! Bet 
man ne tas rūpėjo... Š ia ip ne 
taip, bendrom jėgom, su prieš
piečiais sus ir ikiavom ir a š vėl 
skania i užmigau Apie p u s ę 
keturių atidariau akis ir iSk.il-

j m i n g a i pranešiau: "Jau dau-
; g iau — turbūt — nebemiego

siu!" Ir čia pat vėl užsnūdau. 
Bet apie penktą va landą atne
šė vakarienę ir m a n o pasau l i s 
jau šv ies iau atrodė. 

Vėl iau vakare, šį kartą la : 

bai pamažu , nuėjome į korido
riaus ga lą — miestas žav in
gai atrodė, kalnai t a m s ū s , ir 
vėl tas pats dailus kryžius sau
gojo pasaulį . Ryt vakare ma
nęs jau Čia nebus, paskut inė 
proga pasižiūrėti. 

Atėjo rytojus, draug i škas i s 
gydytojas , at idengė akies raiš
tį — ir po š ios operacijos — i š 
karto matau, su pastoviai įdė
to plast ikinio, registruoto (do
kumentas laikomas banke!) lę
šiuko pagalba. Aišku, reikės 
m a ž d a u g šešių savaič ių, kol 
v i skas pilnai nus is tovės ir 
gaus iu naują stiklą s a v o aki
n iams . Bet jau ir dabar gera
jai akiai niekas nebetrukdė 
žiūrėti į kalnus! 
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MOTINA TR MOKYTOJA — šv. Tėvas Jonas XXIII. 

Enciklika, L5 psL 1962 __ $2.00 
ŽIOBRIAI PLAUKIA — Juozas Švaistas. Romanas 

233 psl. 1962 _ 
LC2IAI — Jeronimas Ignatonis. Romanas, 301 psl. 1963. 
RUDENS SAPNAI — K. Grigaityte. Premijuotas poezijos 

rinkinys, 80 psL 1963 
VYNUOGES Dt KAKTUSAI — Julia Svabaitė. Eilėraščiai, 

96 psl. 1963 
GYVENIMAS YRA DAILUS — Vytautas Volertas. 

Romanas, 242 psl. 1964. _.. 
AUKSO ŽĄSIS — Birute Poketevičlate. Pasakiška trijų 

veiksmų komedija, 159 psl. 1965 
BALTOSIOS PELYTES KELIONE J MENULI — Danute 

Bindokiene. 58 psL 1966 _ 
KULTŪRINES GELMES PASAKOSE (1) — Vytautas J. 

Bagdonavičius, M.LC Keturių dailių tautosakinė-
ieologinė studija, 357 psl. 1969 

KULTŪRINES GELMES PASAKOSE 01) — Vytautas J. 
Bagdanavičius, M i C . Keturių dailių tautosakinė-

K A I N A 
Buvo Dabar 

$4.00 

$2.00 

$4.00 

$4.00 $2.00 

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

$3.00 
$3.00 

$3.00 

$4.00 
$3.00 

KXX>CK>0O<KXXX>0O0<>O0<>O00<X>O< 
10 — 20 — 309c pigiau mokėsite už 
apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
pas mus. 

F R A N K Z A P O L I S 
TeL GA 4-8634 

3208L4 W. 95th Street 
KXXXXXX)OOOO00OOOO0OOOO00O< 

$8.00 $4.00 

$6.00 $3.00 

$ 8 0 0 $3.00 

$2.00 $1.00 

$700 $3.00 

$300 $1.00 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir iŠ toli miesto leidimai ir 
pilna apdraudą. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

TeL — W A 5-8068 

R E A L E S T A T E 

2-jų butų naujesnis mūr. namas. 
5 kamb. 1-me* aukšte, 4 kamb. 2-me 
aukšte. Marąuette Parko apyl. Prašo
ma 61,000 dol. Skambint (angliškai) 
7 7 8 - 4 5 7 9 . 

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PKE. — 
GERIAUSIA VIETA LIETUVIAMS. 

9 butų mūrinis. Labai geros pajamos. 
Didelis butas savininkui. Geras inves
tavimas. 

3-jų butų mūrinis. 
gus. 

Garažas. Nebran-

PACKAGE E.TPRESS AGE.VCY 
MAKIJA .\OREIJUE.\£ 

SIUNTINIAI l LIETUVĄ 
Labai pageidaujamos geros rūšies pre-
Sces. Maistas iš Europos sandelių. 

2608 W. 69 St, Cnicago, IL 60629 
TeL — 925-2787 

Didelis gražiai įrengtas bungalo. Pui
ku didelei šeimai. 

ŠDIAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

2951 W. 63rd Street 
TeL 436-7878 

--K?=r-=S5aRt" 

$5.00 
$5.00 

$2.50 
$3.00 

$2.50 
$3.50 

1969. 

tomobil į gerokai pakrato, pra
v a ž i u o j a m e buvus ios griūties 
vietą. K e l i a s pradeda kiiti aukš
t y n , užkr inta a u s y s — reikia 
ž iovaut i — ir nežiopsoti , n e s 
ne trukus a t s i sk irs kel ias į 
"Meškų" ežerą. Vėl leidžia
m ė s ž e m y n ir ky lam aukštyn , 
medž ia i mažėja , vis daugiau 
m a t o s i įva ir ių dydžių uolų. 
P l a t u s , d ide l i s s lėnis , pasikei
č i a į s m a r k i a i vingiuojant} ke
l ią , kuris susiaurėja; atsiran
d a m e v i s arčiau prie dailių ir 
puikia i k v e p i a n č i ų pušų ir prie 
g a l i n g a i šn iokšč ianč ių upelių. 
Š t a i jau ir keič iam savo "Sau
lutę" į au tobusą , taip papras
č iau: prie pat ežerų (jų yra 
trys) tiek suvaž iuoja žmonių , 
k a d nėra kur pas ta ty t i auto- j 
mobi l j ! G e l t o n a s autobusas ir ' 
s e n a s ir "dejuoja" kopdamas į 
ka lną , b e t l a iminga i nuveža 
prie pirmojo ežero. Tai tikra 
k a l n ų b r a n g e n y b ė ; Pas i s l ėpęs i 
t a r p uolų, s i a u r a m e slėnyje, 

žal ioje pr ietemoje , 9,500 pėdų I ^ ^ W psl. 1969. 
aukštvje , todėl s u p a m a s dide- | LIETUViy APYSAKOS—Herman Sudermann. 132 psl. 1970. $3.00 
l ių uolų.' Kai kur pakriaušės DAILININKO 2MONA — Juozas Tlnmi*. Romanas, 
s t a m b i o s , kitur kraštel ia i lyg - — ps' 
t yč ia padai l in t i m a ž o m i s da
le lėmis . Y r a pu ikus takas , su 
p a a i š k i n i m a i s , vedant i s ap
l ink ežeriuką. Vienoje vietoje 
užrašas s a k o : "'Cia yra daug 
stirnų". P a k e l i a m akis ir susi
dur iam s u s t irnos akimis , to
k io s didelės , rudos ir draugiš
k o s , ir v i sa i čia pat . Šnek inam 
ją, aišku, l ietuviškai! Pavadi
n i m a s yra "Meškų" ežeras, bet 
d a r n iekad nėra tekę bevaikš
č iojant m e š k ų sutikti! U ž tai 
b u v o d a u g y b ė grybų! M a n o 
pris iekęs grybauto jas ta ip ir 
b ė g o nuo v i e n o prie kito, v is 
p a r o d y d a m a s nepapras to di
d u m o sve ikuč ius raudonikius! 
laba i gai lėjosi , kad šį kartą ne
gal i parsivežt i į n a m u s . Įdo
m u , kodėl nuodingiej i grybai 
g a m t o s t a i p gražiai papuošti 
— tokia raudona spa lva ir ža
vūs balti tašk iukai ! 

$2.50 
$3.00 

$1.00 

$1.00 
$1.00 

$2.00 $1.00 

$2.00 $1.00 

$2.50 $1.50 

$2.00 $1.00 

$1-50 $1.00 

$5.00 $2.00 

~-*« ••milu uauiosaKine 
KULTŪRINES GELMES PASAKOSE (TU) — Vytautas J. 

Bagdanavičius, M.LC. Keturių dailių tautosakinė-
teologinė studija, 357 psl. 1969 
teologinė studija, 357 psl. 1969 _ 

DABARTIES SUTEMOSE — Bronius Zumeris. Premijuotas 
veikalas, 187 psL 1967 

MEILE TRIKAMPY — Rene Rasa. Romanas, 219 psl. 1967. 
Ainr«wtAt - » ^ L y r i k a ^ 

OŠIANČIOS PUŠYS — Halina DkUHulyte-MoSinskiene. 
176 psl. 1968 __ 

VIENIŠI PASAULIAI — Ale Rota. Romanas, 265 psl. 1968 
LIEPSNOS IR APMAUDO ĄSOČIAI — Jurgis Gliaudą. 

Premijuotas romanas, 304 psl 
PASAGA IR VYŠNIOS — Albinas 

$2.00 
$2.00 

$1.00 
$2.00 

>ooooooooooooooooooo<xxxxxx 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

M I G L I N A S T V 
2346 W. 6 9 S t , tel. 776-1486 
>00000<><>00\>0<X>0<><>0<XX><><>CK>0< 

F A S H I O N C A E P E T S 

K I L I M A I 
Lietuvių prekyba 

3304 W. 6 3 S t — TeL 778-9064 

ATDAJRI APŽIŪRĖJIMUI 

Sekmad, ano 1 iki 4 popiet 

5055 S. Knox — Naujas 3-jų butų 
3614 W. 84 St. — 3-jų mieg. mūrinis 

Xil J. roy Streat — Tik $44,900 
l >. C ..- ...ana — o kamt. mūrinis 

TIK $28,900 
4 miegami. Moderni virtuvė ir vonia. 
Pilnas rūsys. 2 maš. garažas. Tik 1,500 
dol. jmokėti, turinčiam 
ir mokėtis $295 dol. 
mas. No. 695. 

$2-00 $1.00 

$1.00 
$2.00 

Eilėraščiai 
$4-00 $2.00 

{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandėlių. 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
2601 W. 69 CL, Cnicago, IL 60629 

SIUNTINIAI l L I E T U V A 
TeL 925-2737 

Vytautas Valantinas 

gerą kreditą, 
j mėn. Gražus na-

Skambinkit dabar. 
No. 811 — 2-jų butų. 55 ir Pulaski. 
3 miegami ir iy2 vonios 1-me ir 2-me 
aukšte. Biznio patalpa rūsy, tinka gro
žio salionui ar kitam bizniui. Atskiri 
apšildymai karštu vandeniu. Pec\ ir 
šaldytuvas. Paskubėkite. 

809 — Vieta mamai iy2 aukšto No. 
mūrinis 20 

$2.00 

1970. 
$500 

AI5VYDO PASAKOS — Antanas Giedrius. 140 psl. 1971 $3.00 

Romanas, 
$6.00 
$4.50 

Ir žiūrėjau į juos važ iuoda
m a namo. Atrodo, vėl buvo 
naujo sniego, nors mieste tu
rėjom 55 laipsnius š i lumos , 
saulė žaidė danguje. Ypatin
ga i gražiai atrodė Long's Peak 
viršūnė, kuri yra Rocky Moun-
tain Taut in iame parke, netoli 
nuo Estes parko. Yra labai 
daug vietų, kurias būtų įdomu 
pamatyti . Viena iš tų yra 
"Meškų" ežeras (gal "Lo
kių"?), kur jau kelis kartus 
e same buvę. Įėjus j Parko ra

joną pradžioje važ iuojama 
apatiniu keliu, kurį "prižiūri" 
didieji kalnai . Tiek d a u g erd
vės , ramybės , gryno oro, o į 
kalnus aukštyn pasižiūrėjus, 
žmogu s jautiesi toks nedidu-
tis! Kelias vingiuoja, pakelėse 
matosi kalnų gyvulėl ia i , išėję 
pas iganyt i . Žaluma vešl i , yra 
ir upeliai. Vienoje vietoje au-

Toje vietoje yra dar du eže
riukai. Iki v i e n o iš jų sykį pa-
jėgėm nueiti , mat , reikia pa
m a ž u vis kopti aukštyn! T a s a i I 
v a d i n a m a s "Laumių" ežeru: 
jis yra atviresnėje vietoje, van
d e n s spalva nebe tokia žal ia ir 
turi daug v a n d e n s lelijų! Ko 
gero čia būtų gera vieta meš
k o m s (arba lokiam)? Prie tre
čiojo ežeriuko, "Svajonių" var
du p a v a d i n t u , kuris yra 10,000 
pėdų aukštyje , dar nėra tekę 
prieiti, bet ir ten nužygiuosi
me... jau p a v a s a r i s netoli, tai 
g a l ė s i m ir jį aplankyt i . Ta ip 
besva jodama neapsižiūrėjau, 
kai a t s i radom namie . Prie bu
to durų ir g ė l ė s , ir kortelės, .» 
tuo laiku, ir po to v i są dieną, 
duris a t idar ius rasdavau v i s 
naujų. Artimieji ka imynai atė
jo ap lankyt i , v i sokios dovanė
lės; pradėjo skambėt i te le fo
nas. . . 

Ir t a i p g y v e n i m o v a g a įtrau
kė m a n e į m ū s ų dienų sūku-

Evelina Masiokienė 

VIENA PASAULYJE - ^ ^ " ' T * 1 4 ° P*1 

AIDAI * * * * " * ! - V a c y . K ^ ^ p ^ - ' - « » 
romanas., 234 psl. 1972. n"vmamM' Premijuotas 

ABRAOMAS IR S0NLTS _ Ai~-.iL » *2.00 

KAKMMI m mares - uod» iv™,.^ . S450 

212 psl 1973 DovyittMs. Apysakos. 

BOSUOS LA^trT^Sl. « S E »100° 

"^5rSrJ?= 3 s ;==5s; 

rom^as. 4 D s ^ S , G I U u d * - ^ " ^ Premijuotas 
^VASARIS P R r V A R T U O S p ^ ^ *<*> 

176 PS] 1 9 5 4 ^ U > U V O S - P w » » s Jurkus. Novelfis. 

$1.00 
$1.50 

$2.00 
$1.50 

$2.00 

$2.00 

$2.00 

$1.00 

$2.00 

$2.00 
$2.00 

$6.00 $3.00 

A. V I L I M A S 
MOVING 

Apdraustas perkraustymas 
Jvairių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5996 

• • • 

$2.00 
$2.00 

$2.50 
$3.00 

$1.00 
$1.50 

$1.50 

> 0 0 < > 0 0 < > < ) « > < > o o < > < x > o ^ ^ 

MASTER PLUMBING 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte-
tes. Karšto vandens tankai. Flood 
control. Užsikimšę vamzdžiai išvalo
mi elektra. Palikite pavardę ir telefo
ną — lietuviškai. 
S E R A P I N A S — TeL 636-2960 

senumo. 3 miegami, 
1Y2 vonios pirmam aukšte, 3-jų kamb. 
butas viršuj. Archer ir Oak Park Ave. 
Skambinkite dabar. 

IVo. 814 — Archer ir Kenneth — Nau-
;as 3-jų butų. 

No. 818 — Archer ir Laramie — Nau
jas 3-jų butų. 

O'BRIEN FAMILY REALTY '"' 
TEL — 434-7100 

IIIIIIIHIIIIIIIIIIHIIimiHIIIIIIHIHIIIIIIIIIII 

B U T Ų NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 

Narna pirkimas — Pardavimas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimas 

BELL REALTY : 
J. BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzie Ave. — 778-2233 

•iiiiiiiiiiinunimiHiiiiimitiiuiiiiiiiiiin. 

$6.00 $3.00 

**50 $2.00 

VA L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

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

TeL — B E 7-5168 

$6.00 
$10.00 

$2 00 
$4.00 

$5 00 

$4.00 

$2.00 

TOEJOS DEVTATBTACV Wl -
«*» S " ° ! ~ "J \ A H t e " Humoristine 

» negeroves. į ™ g ? . mf lS* ^ ^ i n i u s rūpesčiu, 

oooooooooooooooooooooooooo-

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

NOTARY PUBLIC 
4259 S. Maplevvood — Tel. 254-7450 

Taip pat daromi Vertimai, Giminių 
iškvietimai, pildomi Pilietybės prašy
mai ir kitokie blankai. 
oooooooooooooooooooooooooo 

$250 $i.5o 

$1.00 

ir 
« 5 0 $1.50 

$1.50 

«SKUCIO VAPnrv*. 

*AULUTt DEBFssJSSL T 2 ^ 1 9 7 S 

~*-'a' mažiesiems. 63 psl. 1953 

S S M ^ ' Ž 1 8 ^ ' T E " T **** **** nesi'*sti- užsimokėsite "• 5' S-*ią issikirpkite ir pasilslkykite. 
K M G V IŠPARDAVIMAS TESIS IKI GEGUMS 1 

raaiymus fiųiti: 
*mu$, 4W6 Wttf 63rd Strtt, 

CMcaĝ  N. 60629 

50 

$1.00 
gavę 

D-. 1M4 M. 

SIUNTINIAI l LIETUVĄ 
ir k i tus kraštus 

NEDAS. 4059 Archer Avenue 
Chteago, IL 60632. Tel. 927-5980 

Kelias į altoriaus garbę 
J. VAIŠNORA. MIC 

Ark. Jurgio Matulaičio beati
fikacijos bylos %pivalga Gene
ralinės Postuliacijos leidinys 
1969 m. 

Kaina su persiuntimu $1.00. 

Gaunama DRAUOsT 

PojMilar Lifhuanian 
R E C I P E S 

PATIKSLINTA LR PAGRAilNTA 

AŠTUNTOJI LAIDA 

Suredagavo 
Juozapina Oaužvardienė 

8k>m dienom Draugo spaustuvą 
išleido aštuntą laidą šios populia
rios virimo knygos. J. Dauzvardis-
nė vėl patikslino ir pagražino iią 
Isidą naujais paniofimaia. 

Tai geriausia dovana naujoms 
žmonoms ar marčioms. Daugelis 
apdovanojo kitataučius supažindin
dami juos su lietuvišku maistu b 
tirimu. si knyga yra sukėlusi la
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
tataučių darbo vietose ir orgaaJaa 
ei jose. 

L'žaakymui> siųsti: 
DRAUGAS, Knyga Skyrius 

4545 W. 63rd Street 
CbJcagc, IL 60629 

Kaina su persiuntimu $5.49 

Illinois gyventojai pridėkite dar 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis, gi skelbimų kai
nos yra visiems prieinamos. 

Perskaitę "Draugą" duokite 

kit iems pasiskaityti . 

http://iSk.il-
http://Ai~-.iL


M O Š Ų K O L O N I J O S E 
Omaha, Nebr. 

MIRĖ A.A. VYTAUTAI 
MACKEVIČIUS 

Taip jau neretai pasitaiko, 
kad apie kai kurių žmonių ge
rus ir patrauklius darbus teis 
drįstama parašyti tik jiems 
numirus... Neretai čia gali bū
ti kaltas kuklumas, nedrąsa, o 
kartais ir kitos nelabai patei
sinamos priežastys. Taip atsi
tiko ir su Omahoje gyvenusiu 
ir S. m. sausio 31 d. mirusiu 
Vytautu Mackevičium. 

Savo gyvenimą Omahoje 
Vytautas Mackevičius 1950 m. 
pradėjo kaip skerdyklos dar
bininkas, o užbaigė, kaip 
Lithuanian Bakery savinin
kas. Velionis buvo gimęs 1919 
balandžio 27 d. ir augo Pagi
rių km., Garliavos valsč., Kau
no apskrityje, sav^ »evų ūky 

A.A. KAZIMIERAS 
MICKEVIČIUS 

aus mirė 1983 „gruodž io 16 nis. rūpinosi visais Ii, ,viu 
L v K ̂  " i ? d i e n o s ' k a t a l i k " «ikalai» Atkums SiS"£s, , r J i . a r u r s " w » ^ .***. D, Eugemja ̂  

A. a. Vytautas Mackevičius 

- r -»«» J M. V U U 9 * 

sveikinti. "Bet vis tiek koplyčia 
buvo pilnoka žmonių. 

Kazimierą pažinau dar 
Lietuvoje. Jis gyveno Kaune ir 
dirbo Lietuvos banke. Tarny
boje buvo labai rūpestingas. 
Jaunystėje buvo įstojęs į 
Vilkaviškio kunigų semi
nariją, vėliau baigė teisių 
fakultete ekonominį skyrių. 

Buvo nuoš i rdus atei
tininkas. Būdamas studentas, 
priklausė ateitininkų Vytauto 
klubui. Studentų ateitininkų 
vytautininkų uniforminė 

nystėje ateitininkė gied-
rininkė. Juodu Chicagoje daug 
metų vertėsi smulkiais biz
niais — mažomis maisto krau
tuvėmis. Užaugino ir išmokė 
sūnų Joną inžinierium ir 
dukterį Eugeniją medicinos 
gydytoja. Dr. Eugenija yra 

Nuostolius, jei tokių būtų bu
vę, Mackevičius buvo pažadė
jęs padengti iš savo kiše
nės. 

Po to V. Mackevičiui kaž
kas įpiršo kviesti Čiurlionio 

- - . —t —u» ansamblį. Ir vėl audra prieš jį. 
je. Savo žmoną iiefaniją Cia Vytautas vėl vos su ke-
susitiko Vokietijoje ir tik Oma- liais pagelbininkais pradėjo 
hoje baigė išauginti savo dvie- koncerto ruošimo darbą. Tarė
jų dukterų ir trijų sūnų šeimą. si su ansamblio pirmininku ir u^uu» pirm. *\.azys Žemaitis. 

Tokia tai trumpa jo šeimos ieškojo mecenatų. Pats vienas Laidotuvių namuose, bažny-
ir jo paties biografija. Tačiau tam reikalui daugiau septynių čioje ir kapinėse su Vytautu 
Vytautui Mackevičiui palai- tūkstančių sutelkė. Deja, ne 
dotam vasario 4 d., vien trum- dėl jo ir kitų rengėjų priežas-
pos biografijos faktų nepa- čių koncertas neįvyko, 
kanka. Gana plačiai apie jo Bet Čia dar ne galas. Vytau-
mirtį, tai pastebėjęs, aprašė ir tas buvo pirmas iš tų, kuris at-
Omaha "World — Herald" lai- vėrė duris Kansas City ir 
kraštis , net du kartus minė- Omahos lietuvių bendradar-

siela buvo visuomet su ja. 
P r ik l ausė Lietuvių Kr. 
demokratų Sąjungos Chi-
cagos skyriui, kol vėliau buvo 
suorganizuotas Cicero Liet. 
Ar. dem. s-gos skyrius. Kurį 
laiką jis buvo šio skyriaus pir
mininkas. Sąjungos reikalais 
jis labai domėjosi, buvo su
manęs suorgan izuoti spaus
dinti biulete - .s ir tam 
reikalui buvo suorganizavęs 
daugiau kaip 1000 dolerių. 
Vėliau paaiškėjo, kad geriau 
pas kitus atsispausdinti kas . v . u . m c p a s KltUS 

kepurė buvo įdėta į jo karstą, reikalinga. 
Tas mums padarė nepapras- Prieš 3-jus metus mirusi a.a tai didelį įspūdį. Mintimis pra-
bėgom a n u o s l a i k u s . 
Kazimieras buvo principų 

Kazimiero žmona buvo jau-

Bernardo Žukausko sūnaus 
inž. Algio. Jie augina 3 duk
teris. Sūnus Jonas augina 
dukterį ir sūnų. A.a. Mickevi
čių vaikų šeimos yra 
nuoširdžiai lietuviškos. 

A.a. Kazimieras rūpinosi 
suorganizuoti Jaunųjų Kr. 
dem. ratelį, kuris tebėra su 
mažu narių skaičiumi. 

Po žmonos mirties Kazimie
ras lyg pradėjo menkėti. bū
davo susimąstęs ir susirūpi
nęs. Jo mirtis buvo nelaukta ir 
netikėta. Jis lieka mums, savo 
vaikams ir anūkams neuž
mirštamas. 

J o n a s J o k u b k a 

dybos pirm. Kazys Žemaitis. 

atsisveikino gana didelis skai
čius lietuvių ir amerikiečių. 
Abu Nebraskos lietuviai kuni
gai — Petras Žarkauskas ir 
Leonardas Musteikis — atliko 
visas laidojimo apeigas. Bend-

«"* *—«r umanos lietuvių bendradar- ruomenės vardu prie kapo žo-
damas visą jo gyvenimo odi- biavimui. Pats važinėjo į Kan- dį tarė V. Gaidelis, o draugų 
sėją. Ten buvo prisimintas jo s a 8 C i t y > 0 i r Ctoahon atva- vardu eiliuota forma atsis-
tėvų ir visos giminės žiaurus žiavusius iš Kansas City, 
likimas pokarinėje okupuotoje plačia širdimi ir išskėstomis 
Lietuvoje. Laikraščio bendra- rankomis sutikdavo. Ir pagel

bėjo jiems visokiais būdais. Iš 
Kansas City su Vytautu atsis
veikinti atvyko buvęs „Ameri
kos Lietuvių" pirmininkas 
Don Žemaitis ir Kansas City 

— . _ , „ u u i a i t u u u uenura-
darbis papasakojo ir apie Mac
kevičių kepyklą. į kurią suva
žiuoja žmonės iš Šimtus mylių 
siekiančių apylinkių. Esą, jų 
kepyklos lietuviška duona ir —_ .*~ *i. uon Z/eir»aitis ir Kansas City 
tortai yra kaip Mekka senojo . apylinkės bendruomenės val-
pasaulio skoniui! 

Be kepyklos, Mackevičiai 
vertėsi ir kitų skanumynų pre
kyba (savo ir ne savo gamin
tų). "Tas aukštas, stambus ir 
stiprus, o ir be perstojo links
mas" , — taip Vytautą pavadi
no O.W.H. laikraščio bendra
darbis, čia pat turėjo ir 
lietuviškąjį skyrių. Būta ten 
lietuviškų knygų, plokštelių ir 
įvairių lietuviško meno dirbi
nių. Kai kartą jis buvo už
klaustas, ar jam šis krautuvės 
kampelis neša bent pakanka
mą pelną, jis tik pakratė gal
vą ir prisipažino, kad neretai 
iš to kampo pats daug ką sau 
"nusiperkąs". Tačiau čia pat 
paaiškino, kad šio skyriaus 
neturėti jam, kaip lietuviui, 
būtų beveik gėda... 

Čia ir prasideda ta Vytau-
tos Mackevičiaus pusė, apie 
kurią asmeniškai mes ne visi 
galime pasididžiuoti. Sunkiai 
dirbdamas velionis visgi ra
do pakankamai laiko ir lietu
viškai veiklai. Nesigailėjo tam 
reikalui ir aukoti. O ypač net 
ir tada, kai keturi jo vaikai 
universitetuose studijavo. 

Ilgą metų eilę, mėgdamas 
dainą, dainavo "Rambyno" 
chore. Muz. Domui Jonušui at
vykus iš Lenkijos Omahon, 
tuojau su juo pradėjo organi
zuoti jaunimo orkestrą. Varė 
jame groti savo vaikus, rū
pinosi repeticijų patalpomis, 
ieškojo muzikantų. 

Buvo taip pat vienas iš pa
grindinių medžiotojų, meške
riotojų klubo "Aro" steigėjų. 
Klubas tapo dideliu mecenatu 
įvairiuose Omahos lietuvių 
užsimojimuose. Tapo Lietuvių 
Fondo nariu ir net su tūkstan
tine. 

Buvo Vytautas ir "Šiaurės 
Pašvaistėje". Tai jau dingusio 
Omahos vaidintojų būrelio 

t vardas . Ir čia jis intensyviai 
be poilsio dalyvavo. 

Tai dar ne viskas. Vytautas 
visada sutikdavo su kitų nuo
monėm, kad Omahos lietu
viams reikalinga kuo daugiau 
ryšių su kitų vietovių lietu
viais. Reikalinga, kad čia kaip 
galima dažniau lankytųsi 
meniniai vienetai, kad juos pa 
matytų ir išgirstų mūsų jau
nieji, kad tuo tvirtėtų jų lietu
viška dvasia 

Dėlto jis susigalvojo iš
kviesti Clevelando vyrų okte 
tą. Buvo daug tam nepri 
tariančių. O visgi koncertas 
įvyko su >o Hrumvuu pagalba 

veikino A. Antanėlis. Vyres
niajam sūnui užpylus saują že
mės atvežtos iš Lietuvos nuo 
Vytauto motinos kapo. buvo 
palaidotas dar vienas lietuvis 
patriotas. J am pakaitalą 
Omahoje jau bus sunkoka su
rasti. 

Šventosios Aidas 

Pranešu giminėms ir draugams, 
kad 1984 m. vasario 27 dienos ryto 
mirė mano mielas brolis 

A. f A. ANTANAS KRUKLYS 
Hot Springs, Arkansas ligoninėje. 

Laidojamas vasario 29 diena Kal
varijos kapinėse. 

Skausmingai liūdinti sesuo 
ONA GUDONIENĖ 

Mylimai motinai, Sibiro tremtinei, 
A. f A. ONAI PRUNSKIENEI mirus, 
Jos sūnui Kun. Juozui Prunskiui ir Jo arti
miesiems reiškiu nuoširdžia užuojauta. 

KAZYS MIKOLAJŪNAS 

Sibiro kankinei 

A. f A. ONAI PRUNSKIENEI mirus, 
jos sūnų fcua. dr. JUOZĄ FRUNSKL dukteris ANELE 
ir dr. ONĄ GAS&tnBSĘ ir sūnų JONĄ su šeimomis 
nuoširdžiai užjaučiame, 

AURELIJA ir BRONIUS POLIKAICIAI 
KAZIMIERAS LASĄS 
ALFONSAS PIMPĖ 

tlfTUVOS BAŽNYČIOS I I I Kauno arkivyskupijo 
Š i a m * III «<!•.. ~_-_x_._ •> _ " r , , I"* Siame III tome aprašyta Kauno 

arkivyskupuos bažnyčios, koply
čios, kapinės, varpinės, paminklai. 
Kryžių kalnas: aprašomi vyskupai, 
valdytojai, kunigai... 

Ypatingas dėmesys skirtas ilius
tracinei veikalo daliai. Dauguma 
bažnyčia bei religiniu paminklu 
nuotraukų čia skelbiamos pirma kar 
ta. Architektūriniu ypatybių apra
šymai yra dr. Jurgio Gimbuto. 

Puošnus gerai paruostas leidi
nys: 512 psl.. kietais viršeliais. 
Spaudai paruošė ir išleido Ameri
kos Lietuviu Bibliotekos Leidykla 
(Lithuanian Library Press) Čika
goje. Spaude Morkūno spaustuvė. 
Kaina su persiuntimu 25 dol. Užsa
kymus siusti: 

DRAUGAS 
4545 W 63rd St. 
Chicagn IL 60629 

.3$ valt! toi mjkett 

t»OfllUS KVIKLYS 

, ncruvos 
BAŽNYČIOS 

CHL«CHFS Of IITHUANU 

Kauno arkivyskupija 
Iria 

A. t A. ONAI PRUNSKIENEI 
iškeliavus amžinybėn, jos sūnui, mūsų rinktinės 
nariui, KUN. JUOZUI PRUNSKIUI, ir visiems 
artimiesiems, reiškiame gilią užuojautą ir kar
tu liūdime. 

VYT. DIDŽ. SAULIŲ RINKTINĖS 
VADOVYBĖ IR NARIAI 

DRAUGAS, antradienis, 1984 m vasario mėn. 28 d. 6 

P A D 
A . f A . 

ALEKSANDRA MARTINKIENĖ 
Mūsų mylima žmona, motina, uošvė ir moiiutė mirė 1984 tr. 

\rasano mėn. 3 d. ir palaidota iš Sv. Antano bažnyčios vasario mėn 
6 d. Sv. Kazimiero iietuvrų kap.nėse. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems giminė:r.s, draugams ir pažįs
tamiems atsilankasiems koplyčioje, dalyvavusiems pamaldose ir 
palydėjusiems j amžiną poilsio vietą 

Dėkojame už šv Mišių aukas, gėles, užuojautas per spaudą, 
laiškais ir žodžiu, taipogi dėkojame Tauragės kiubui už auką. 

Nuoširdžiai kėkojame kun A. Rutkauskui už maldas koply
čioje, už gedulingas sv. Mišias, palydėjimą j amžiną poilsį ir apei
gas kapinėse 

Dėkojame sol. A. Braziui už giedojimą šv. Mišių metu. 
Ypatinga padėka priklauso dr P Kisieliui už rūpestingą gydy

mą ir priežiūrą jos sunkioje ligoje. Taipogi Poniai už jos atjauti
mą ir nuoširdumą mūsų sunkiose valandose. 

Dėkojame grabnešiams. 
Nuoširdžiai dėkojame laidotuvių direktorei poniai Butkienei 

už taip rūpestingą, nuoširdų patarnavimą ir mums daug palensvi-
nusiems sunkiose valandose 

Dėkingi lieka: VYRAS, DUKTĖ, 2ENTAS IR ANŪKAI 

Lietuvių Žurnalistų Sąjungos garbės nariui 

KUN. DR. JUOZUI PRUNSKIUI, 
mylimą Mamytę amžinybėn išlydėjus, skausmo 
valandose reiškiame nuoširdžią užuojautą ir drau
ge liūdime. 

LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ SĄJUNGOS 
CENTRO VALDYBA 

Mylimai sesutei 

A. + A. 
STEFANIJAI BOREVIČIŪTEI 

Lietuvoje minis, buv. "Aušros Vartų" tunto 
ną TĖVĄ JONĄ. BOREVKIU, S.J., 
jaučiame. 

"AUŠROS VARTŲ" TUNTAS 

kapelio-
nuoširdžiai už-

Sibiro tremtinei, mylimai Motinai ir Močiutei 

A. f A. ONAI PRUNSKIENEI mirus, 
liūdesyje likusius kun. JUOZĄ, dr. ONUTĘ GARŪNTE-
NĘ su šeirr.a, sūnų JONĄ su Ponia, ANELIUTĘ ir dr. 
ALBINĄ PRUNSKIENĘ su šeima bei kitus gimines ir 
artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi 

REINIŲ SEIMĄ 

A. f A. ONAI PRUNSKIENEI mirus, 
sūnums Lietuvos Istorijos draugijos nariui ir me
cenatui kur. dr. JUOZUI PKUN3KHJI ir JONUI, 
marčiai VANDAI ir illtlfntiM dr. ONAI GARŪ-
NTEN'EI, žentui ALBINUI, marčiai dr. ALBINAI 
PRUNSKIENEI ir vaikaičiams reiškiame užuojautą. 

L.I.D. VALDYBA ir NARIAI 

MAŽEIKA EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

— o — 
Laidojame iš 2424 W. 69th Street 

Tel. 7 3 7 - 8 6 0 0 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DA1MID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
4330-34 So. Cal i fornia Avenue 

Telefonai I.A 3-O440 ir L A 3-9852 

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

P E T K U S 
MARŲLTI Ir FLNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

STEPONAS C. LACK ir SUNOS 
LACKAWICZ 

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

Tel. — 974-4410 
Sibiro kankinei 

A. f A. 
Onar Pnjnskienei-Gmeitytei mirus, 

jos starams - K m Dr. JUOKUI ir JONUI, jo žmonai 
VANDAI. d:xterims _ ANELEI ir Dr. ONYTEI GARŪ-
NTENEI su šeima, marčiai Dr. ALBINAI PRUNSKIE
NEI su šeiraa, visiems artimiesiems reiškiame nuošir
džią užuojautą ir drauge liūdime. 

MARIJA ir POVILAS LAURINAVIČIAI 

A. f A. ELENAI BRUŽIENEI 
Lietuvoje mirus, 

jos dukrai Jonei Bobinienei ir seimai liu-
deso valandoje reiškiame gilia užuojauta* 

BENEDIKTAS IR GABRIELĖ ROČKAI 

file:///rasano


S DRAUGAS, antradienis, 1984 m vasario men. 28 d 

X Lietuvių Istorijos draugija 
rengia savo mirusio nario a. a. 
Vinco Žemaičio minėjimą kovo 

į 16 d. 7 vai. vak. Jaunimo cen
tro posėdžių kambaryje. Drau
gijos valdyba kviečia visus jo 
bendraminčius, draugus, dr-jos 
narius ir visus lietuvius minėji-

X Prof. dr. Jolita Kavaliūnai- ™e dalyvauti. Bus ir kavutė. 
X Kun. Alfonsas Grandys 

kovo 2 d., penktadienį, Jaunimo 
centro kavinėje tuoj po 9 vai. 
šv. Mišių Jėzuitų koplyčioje 
skaitys paskaitą apie Jėzaus pa
sisakymus Jeruzalėje po Palapi
nių švenčių. Paskaitoje daly
vauti Šv. Rašto būrelis kviečia 
visus. 

te, dėstanti Akrono, Obio, uni
versitete prancūzų kalbą ir lite
ratūrą, šiomis dienomis skaitė 
paskaitą "Žmogus tarp dviejų 
pasaulių prancūzų Karibų lite
ratūroje" ir dalyvavo diskusi
jose Louisville, Ky., universite
te. Dr. J. Kavaliūnaitė buvo šių 
metų "Draugo" romano jury | 
komisijoje, išrenkant premijuo
tą romaną. Buvo išrinktas .Mes 
Rūtos "Pirmieji svetur". Dr. J. 
Kavaliūnaitė yra nuolatinė 
"Draugo" bendradarbė. 

X Pop. Jono PauKaos n gat
vė (buvusi 43-ji) aid A. Majer-
czyk pastangomis pakeista į vie
nos krypties gatvę, kad šia gat
ve mažiau važinėtų sunkvežimiai 

X Eugenijaus Kriaučeliūno i r 5 ^ 1^^ pastatyti auto-
vardo jaunimo premijos įteiki- j mobiliams. Tai padaryta laiki-
mas įvyks kovo 10 d., šeštadienį, n a i dvylikto Wardo aldermano 
6 vai. vak. Jaunimo centro ka-; rūpesčiu, kad žmonės galutinai 
vinėje. Premijų laureatės — j nuspręstų, kaip geriau — vie-
Gintė Damušytė ir Violeta Aba-į n o s krypties ar dviejų patogiau 
riūtė. Menine dalį atliks sesu- Į žmonėms, kurie ja važiuoja, 
tės Kristina ir Regina Butkū- j 
naitės iš Detroito. Po progra- j x M°terų sąjungos 47-tos 
mos vaišės ir pabendravimas, i k»°pos svarbus susirinkimas 

IŠARTI IRTOLI 

Jono Dainausko 80-tojo gimtadienio Skautų akademikų 
nauskienė. Jonas Damauskas, marti ir sūnus Jūratė ir 

4Jūdlio surengtame paminėjime. 
ir. Rimas Damauskai. 

Iš kairės: Leokadija Dai-
Nuotr. J. Tamulaicio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

VTisuomenė kviečiama gausiai da
lyvauti. Įėjimas nemokamas. 

x Prof. R. Šilbajoris skai
tys paskaitą mokytojų savaitėje 

VASARIO 16 MABQUETTE 
PARKO U T . MOKYKLOJE 
Vasario 16 d. Marąuette Par-1 

ko lituanistinė mokykla atšven
tė Lietuvos Nepriklausomybės bus sekmadienį, kovo 11 d., 2 

vai. p. p. švč. M. Marijos Gimi- į atkūrimo sukaktj. Minėjimas 
mo parapijos salėje. Prašomos j buvo parapijos salėje. Pamokų 
narės dalyvauti ir susimokėti j m etu mokiniai, pasipuošę tauti-

^ - - , nario mokestį. Jei kas negalės; niais rūbais lvdimi mokvtoiu 
Dainavoje apie mūsų sio meto , , .. . . . . * ! l l u t , a ruoctu>, lyaimi IHOKV u>jų, 
R ^ — , - 1 ~Z *Z? T 4^,„^e d 8 l y v a u t l susirinkime, prašomos i suėjo į salę, kurioje jau buvo 

_ . siųsti mokestį sekr. Adelei Vis- j gana daug susirinkusių tėvelių, 
I mantas, 7319 S. Francisco Ave. j senelių ir šiaip lietuviškai mo-

x Kaziuko mugė, rengiama I k v k ! a i prijaučiančiųjų, 
iioje : C^cagos skautiškųjų vienetų j Netrukus įnešamos vėliavos, 

'Giedros*' vyrės- ! b u s sekmadienį. kovo 4 d., Jau-! kurias pagerbėme atsistojimu 

literatūrą okupuotoje Lietuvoje 
Studijų savaitė bus liepos 29 
rugpiūčio 4 dienomis. 

x Balandžio 13-L5 dienomis 
7 vai. 
vyks Korp! 
niųjų giedrininkių organizuoja 
mos 32 rekolekcijos, 
kviečiama lietuviškoji Chicagos 
visuomenė dalyvauti šiose reko
lekcijose. 

x Marija Končienė, Marąuet
te Parko gyventoja, yra pagul
dyta Masonic ligoninėje dr. R. 
Nemicko priežiūroje 

1 įumo centre. Skautai ir skautės 
y .renkasi 8:45 vai. r. Visi vie-

! Amerikos vėliavą nešė R. Ku
lys, V. Vėžytė ir J. Jankauskaitė. 

netai organizuotai dalyvaus 9 
vai. r. šv. Mišiose Jėzuitų ko
plyčioje. Po pamaldų visi grįž
ta į Jaunimo centrą ir rikiuojasi 

j didžiojoje salėje prieš savo tun-
! tų paviljonus. Iškilmingas ati-
: darymas bus 10 vaL r. Mugė 

Ligone i . . .. - _ . ^ I tęsis ika 3 vai p. p. 
X "Tulpė Times", Lietuvių 

Bendruomenės Seattle apylinkės 
laikraštėlis - biuletenis, šių metų 

pamažu sveiksta ir jaučiasi ge
riau. 

x Birutė ir Algis Rimai, gyv. 
Riverside. Ulinois, vasario 17 d. 
susilaukė naujagimės dukrelės.' V™** numeris, pasiekė redak-
Broliukas Gintaras, sesutės Rū- ' c i »- lietuviškai ir angliškai 
ta ir Auksė naujai sesutei išrin- ! duodama informacijų iš Seattle, 
ko vardą — Dainą. Dainute j W a s h - l r apylinkių lietuvių veik-
džiaugiasi visa jaunoji Rimų! l o s "" keities užsimojimų. Re-
šeima. o taip pat močiutės Stasė \ daguoja Violeta Sandra Kuprė-
Sekavičienė ir Aldona Rimienė, j **** v a t a Petkienė. Apylin-
Būsima mokine džiaugiasi ir j k ė s Pienininkė yra Ina Bertuly-
Dariaus-Girėno lituanistinė mo-! te-Bray. 
kykla. kurios II-jame skyriuje ' * Inž. Raimundas Gier&tikas, 
pavyzdingai mokosi vyriausias [ Oak Lawn, m, suprasdamas ne-
Rimų šeimos sūnelis Gintaras. 

X Už a a Stefaniją Borevi-
čiūte, kuri mirė vasario mėn. 
okup. Lietuvoje, buvo atlaiky
tos gedulingos Mišios sekmadie-

lengvą lietuviškos spaudos pa
dėtį, pratęsdamas prenumerata, 
pridėjo ir 25 doL dienraščio pa
laikymui. Inž. E. Gierštiką skel
biame garbės prenumeratorium, 

nį, vasario 26 d., 12 vai. Jėzuitų ! ° "* J^nimą savos spaudos la-
koplyčioje. Mišias atnašavo j b a i dėkojame. 
Jėzuitų prov. kun. Antanas Sau 

Po to lit. mokyklos vedėja B., I sk. mokinės įteikė ramunių 
; Prapuolenienė pasveikino visus į j puokštę. 
j minėjimą susirirkusius ir pasi- Į Parapinės mokyklos vedėja 
džiaugė, kad sveių tarpe turime į seselė Margaret Mary tarė žodį. 
gen. konsule J Daužvardienę, I Susigraudinusi kalbėjo apie tą 
parapijos klebor.ą kun. A. Zaka- į šalį, kurioje gimė jos tėveliai, 
rauską, parapines mokyklos ve- j papasakojo kaip užsispyrusiai 
deją ses. Margaret Mary, sese- i reikalavo, kad vaikai lietuviškai 
les mokytojas ir Marąuette Par- Į kalbėtų ir tuo pačiu stengėsi 
ko apylinkės Liet. Bendruomenės j Įdiegti Dievo ir tautos meilę vai-
pirmininkę B. Vindašienę. Lit. į kų širdyse. Baigdama ses. ve-
mokyklos vedėja trumpu žodžiu deja išreiškė viltį: "Būsime lais-
kreipėsi i mokinius, paaiškinda- vi ir galėsime tarnauti Dievui ir 
ira šio minėjim/ reikšmę, ir pa- į tėvynei". 
kvietė kleboną kun. A. Zaka- Į Marquette Parko apylinkės 
rauską tarti ke etą žodžių susi- Lietuvių Bendruomenės pirm. 
rinkusiems. B_ vindašienė pasidžiaugė, kad 

Lietuvos vėliavą nešė T. Gaižu-
Vindašienė pasidžiaugė 

Kun. Zakarauskas, kreipda-i lietuvių vaikai turi progos kas
tis, L. Stakėnaitė ir J. Urbaitė.' masis į mokinius iškėlė tris prie-! dieną mokytis gimtosios kalbos, 

Sugiedojus Amerikos ir Lie- žastis, k°dėl mes, lietuviai, tu-į dainų, tautinių šokių. Trumpą 
tuvos himnus, J. Jankauskaitė ' rime kasmet minėti Vasario! ka l^ą t » « e šiais žodžiais: 
perskaitė Lietuvos Nepriklauso-j 16-tąją. 
mybės paskelbimo aktą. j pi^ojį priežastis, kad niekad 
~"^^^^"""~—™ 1 nepamirštumėm, iš kur 

Jonas Karka, Tolino*™, 
esame 

Antroji — privalome sek-
I ti, kas dabar vyksta ok. Lietu
voje: tauta prispausta, be žo-

X Jonas Karka, Islington,: kį]e 
Ont., Kanada, visuomenininkas, 
mūsų bendradarbis, kartu su 
prenumeratos mokesčiu a t s h m - , ^ te ^ ^ l a i s v ė g fr tre-i q u e t t e > a r k o a p y l i n k e s lituanis-

"Tol 
tauta bus gyva kol kalba bus 
gyva!" Po to B. Vindašienė įtei
kė mokyt. B. Prapuolenienei 
Marąuette Parko lituanistinei 
mokyklai skirtą švietimo tary
bos ir Lietuvių fondo paramą 

čekį. Lietuvių Bendr. Mar-

lietuviško JPgiĮMaoĮj priežastis- Lietuva t u r i | t - n e i m o k ^ " ^ ^ 
Skel-;Kr,ti 1oio„o T3«* • „ ; _ • : i.*:' . J . *T1, A 

ta sausio men. Už gautas para
mas susirinkusieji padėkojo plo
jimu. 

Meninę dalį atliko lituanisti
nės mokyklos mokiniai. Įdėmiai 
klausėmės J. Aisčio eilėraščio 

tė ir 30 dol 
palaikymui Joną Karką sxei - | b ū t i l a i s v a , t t a j g a J i .V v k , 
biame garbės prenumeratorium,; tik m u s i f c seaų ^ ^ ^ ^ 
c už auką tariame nuoširdų j njngu j , ^ ^ ^ ^ T o d ė l 
ačiū. Dėl kanadiškų dolerių a r | j a u n i m o ^ mokytis lietu-
čekių iškeitimo atsakome: T u - | v i u k a l b o s i s t o r i j o s ? dalyvauti 
rime tam tikrų sunkumų su ban-; lietuviškose organizacijose. 
kais, o taip pat ir nuostolių. 
Geriausia čekius siųsti tik iš- '• Toliau mokyklos vedėja pri-1 "Lietuva" — skaitė Ugnė Skrip-
pirktą Amerikos reikiamą do-1 s t a t ė gen. konsule J. Daužvar- '• kūtė, B. Brazdžionio poezijos 
Jerių sumą arba "International- dienę, kuri mielai sutiko prabilti'. pynės — skaitė Gailė Butts. 

į mokinius. Gen. konsulės pa- Gražiai nuskambėjo 6 sk. moki-
grindinės mintys: -'Lietuva oku-i nių atliktas montažas: "Lietu-
puota, bet mumyse ji gyva. Mes ' viais esame mes gimę" ir pabai-
didžiuojamės būdami lietuviais". I gai labai jausmingai 3 sk. mo
to, konsulei J. Daužvardienei; kine Zita Dubauskaitė padelda-

Post Money Order". 
X Juozas Dzenkaitis, Glenda 

laitis ir velionės brolis kun. Jo
nas Borevičius. Mišių metu gie
dojo solistai Margarita ir Vac
lovas Momkai. Vargonais prita
rė muz. Manigirdas Motekaitis. 

X Benediktas Neverauskas, 
Sterling Hts., Mich., mūsų rėmė
jas, su prenumeratos mokesčiu 
atsiuntė 10 doL už kalėdines 
korteles ir kalendorių ir 20 dol. 
dienraščio paramai. B. Neve-

Prasmingą ir pritaikytą pa- | rauską skelbiame garbės pre-
mokslą pasakė kun. A. Saulaitis. 
Koplyčia buvo pilna dalyvių, ku
rie kun. Borevičiaus visi buvo 
pakviesti užkandžiams. 

x "Draugo" administracija 
po pavykusios pirmos ekskursi
jos į Egiptą, Izraelį ir Graikiją, 
kuriai techniškus darbus atliko 
American Travei Service Bureau 
atstovas Aleksas Lauraitis, ren
gia ekskursiją 1984 m. rugpiū
čio mėn. Ekskursija bus IS-ka 
dienų. Aplankys Fatima, Liur-
dą, Madridą, Seviliją, Granada, 
Paryžių ir kitas žymias vietoves. 
Smulkesnė informacija bus skel
biama "Drauge" ir gaunama 
American Travei Service Bu
reau. (pr.). 

numeratorium, o už vertinimą 
savos spaudos nuoširdus ačiū. 

x Dr. K. Gediminas Salakas, 
Oak Lawn, DL, mūsų garbės 
prenumeratorius, Lietuvių Fon
do ir kitų organizacijų darbuo
tojas, atsiuntė už kalėdines kor
teles ir kalendorių 25 dol. su 
prierašu: "Linkiu Jums visiems 
sveikatos ir ištvermės dirbant 
tokį svarbų spaudos darbą mū
sų išeivijos baruose". Labai dė
kojame už viską. 

x Juozas Sodeflds, Chicago, 
111., mūsų rėmėjas, kartu su pre-

le, Cal., mūsų garbės prenume
ratorius, pratęsdamas "Drau
go" prenumeratą už 1984 metus, 
atsiuntė 10 dol. už kalėdines 
korteles ir kalendorių ir 25 dol. 
lietuviško dienraščio stiprinimui. 
J. Dzenkaitį ir toliau laikome į 
garbės prenumeratorium, o už j 
nuolatinę paramą labai ačiū. 

x Stasė Petersonienė, Chica- j 
go, UI., pedagogė, "Laumė Dau- i 
mė" mažiesiems autorė, apsilan-; 
kė "Drauge" ir įsigijo įvairių i 
leidinių už didesnę sumą. 

X Tony Dameika, Durand, Dl„ 
mūsų nuoširdus rėmėjas, pra
tęsdamas "Draugo" prenumera
tą už 1984 metus, atsiuntė visą 
šimtinę jo paramai. Tony Da
meika skelbiame garbės prenu
meratorium, o už lietuviško žo
džio vertinimą ir jo rėmimą la
bai dėkojame. 

X Inž. Kazys Pabedinskas, 
Chicago, IU., darbštus visuome
nininkas, mūsų rėmėjas, atsiun
tė prenumeratos mokestį su 25 

numeratos mokesčiu atsiuntė ir ! dol. dienraščio stiprinimui. Inž. 
30 dol. savos spaudos stiprini 
mui. J. Sudeikį skelbiame gar
bės prenumeratorium, o ui kon
kretų rėmimą lietuviško žodžio 
tariame nuoširdų ačML 

x KASA Ltotatfu M f t t f M 
Kredito Unija už TRA terminuo
tus indėlius moka 11%. Atida
rę ar padidinę savo IRA sąskai
tą iki š. m. balandžio 15 d., indeli 
galite nurašyti nuo 1963 metų 
P»jwnų, (ik.). 

K. Pabedinską skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už paramą 
savai spaudai tariame nuoširdų 
ačiū. 

X Ben. Steknokaitis, Chica
go. TU., suprasdamas nelengvą 
lietuviškos spaudos kelią, at
siuntė 20 dol. dienraščio paramai 
ir pratęsė prenumeratą už 1984 
metus. Ben. Stelmokaitį skel
biame garbės prenumeratorium, 
o už nuoširdžią auką labai ačiū. 

Ginte Dainušy'A kuri dirba Liet. Informacijos centre New Yorke, už savo 
darbus buvo ; -tinta, paskiriant jai Eugenijaus Kriaučeliūno 1000 dol. Jau
nimo prrm y.-, skyrf savo darbą ne tik išeivijai, bet ir pavergtos Uetuvos 
varfcU garsin:- amerikiečių tarpe Premijos įteikimas bus kovo 10 d., Šešta
dienį, 6 vai v,, jaunimo centro kavinėje. Nuotr. L. Tamotaicio 

J. JLVMJTYim 
— Los Angeles šv. Kazimiero 

500 metų mirties sukaktis šv. 
Kazimiero parapijoje minima 
mokykloje kovo 2 d. šv. Mišio-
mis ir pietumis. Mokyklos mo
kiniams už rašinius skiriamos 
premijos 75, 50 ir 25 doLerių. 
Premijos bus įteiktos Lietuvių 
dienoje birželio 17 d. Kovo 4 d. 
iškilmingos šv. Mišios šv. Kazi
miero sukakčiai paminėti. Daly
vaus Los Angeles arkivyskupas 
kard. T. Manning, kuriam bus 
įteiktas po šv. Mišių sidabrinis 
šv. Kazimiero medalis ir tauti
nė lietuviška stula. Gieda su
stiprintas choras, vadovaujamas 
B. Budriūno, ir solistai. Pa
mokslą sako kun. Leonardas 
Andriekus, svečias iš Brookly-
no, N. Y., kuris taip pat praves 
prieš tai susitelkimo dienas. 
Sveikinimo kalbą pasakys kon
sulas Vyt. Čekanauskas. Orga
nizacijos dalyvauja su vėliavo
mis ir, kas turi, uniformomis. 
Po iškilmių bendri pietūs. 

— Kun. Vytautas Bagdanavi-
čius, svečias iš Chicagos. praves 
gavėnios rekolekcijas balandžio 
11-15 dienomis. Konferencijos 
bu3 vakarais 7:30 vai., o sek
madienį 10:30 ir 1 vai. 

— Marija Šimonienė, gyve
nanti Santa Barbara, Calif., ga 
vo iš okupuotos Lietuvos liūd
ną žinią, kad mirė jos vyriausia 
sesuo Stasė Bardzilauskaitė-Ba-
bilienė. 

ARGENTINOJE 
— A. a. Valerija Marija Pranc-

kūriaitė-Kaminskienė, 09 meti] 
amžiaus, mirė pereitų metų 
gruodžio 6 d. Kilusi š Joniškė

lio, Biržų apskr. Argentinoje 
gyveno nuo 1935 m. Priklausė 
Lietuvių Centrui Liko nuliūdi
me jos vyras Kazimieras, sū
nus arch. Artūras, Argentinos 
Lietuvių organizacijų ir spaudos 
tarybos pirmininkas, ir duktė Li
lijana, Kanadoje sesuo Emilija 
Jarašiūnienė, trys seserys ok. 
Lietuvoje. Su religinėmis pa
maldomis palaidota Chacarita 
kapinėse, Buenos Aires. 

— Inž. G. Kliauga išvyko į In
diją, kur šiaurės Indijoje ma
haradža tik '%bar pradėjo įleisti 
į savo valdomą teritoriją bal 
tuosius. 

— Argentinos Lietuvių orga
nizacijų ir spaudos taryba savo 
posėdyje sudarė švietimo komi
siją, kurion įeina Marija Kun-
cienė, Izolda Simanauskaitė. 
Alekse -"dra Spreafico Daugir
daitė, rtūras Kaminskas, Juo
zas Pulikas, Ona Kairelienė ir 
kun. A. Steigvilas. Dar save 
atstovus paskirs Susivienijimas 
Lietuvių Argentinoje. 

— Horacijus Gudefevičius, 
baigęs Buenos Aires universite
to teisių mokslus, gavo advoka
to teises ir pradėjo advokatūra 
jau verstis. Jis yra sukūręs šei
mą ir augina porą vaikučių. 

OKUP. LIETUVOJE 
— Šarūnas Žukauskas, kuris 

buvo už tautinę veiklą nubaus
tas kalėjimu ir Sibiro tremtimi, 
grįžęs ok. Lietuvon ir toliau ne
begalėjęs studijuoti medicinos. 
buvo išmokęs sunkvežimių vai
ruotoju. Jis šių metų pradžioje 
pagal gautas žinias yra miręs. 
Liko žmona Ašara. Jis buvo 

Į vienas Čiurlionytės anūkas. 

mavo Barono "Mažytei žemei 
Tėvynei Lietuvai". Meninę pro
gramos dalį paruošė mokytoja 
B. Prapuolenienė. 

Antroje programos dalyje vy
resniųjų mokinių grupė, ansam- j 
blio vedėjo mokyt. Dariaus Po-j 
likaičio paruošta, atliko tris! 
dainas: "Kad gyventų Lietu
va", "Partizano mirtis", "Dai
nuojanti jaunystė". Mokyt. Ire
nos Smieliauskienės ir jos padė
jėjos Renatos Variakojytės pa
ruošti šoko: darželis ir I sk — 
Katinėlį, U ir TU sk mok. — 
Kalvelį, IV, V ir VI sk. moki
niai — Voveraitę, VTI ir VTJI 
sk. mok. — Kubilą. 

Minėjimas baigtas. Vėliavos 
pagarbiai išneštos. Tėvų komi
tetas apdovanojo mokinius sal
dainiais. Mokiniai grįžo į klases. 

Mūsų vyresniųjų nuotaika slo
gi, krūtinėje jauti skaudulį, kad 
ir daug gražių, patriotinių min
čių, eilėraščių bei dainų buvo 
išklausyta. Deja, visa tai iš
reiškė liūdesį, tautos nueitą ir 
tebeinamą skausmingą kelią, 
nors visi kalbėtojai pabrėžė 
mūsų visų puoselėjamą viltį, 
kad Lietuva vėl bus laisva. 

J. J. 

SVARBI ŽINIA 
Dvylikto wardo aJdermanas 

AI Majerczyk paskelbė savo 
kandidatūrą į Democratic Com-
mitteeman poziciją savo apylin
kėje. Pirminiai rinkimai bus 
kovo 20 d. Majerczyk, kuris jau 
gruodžio mėnesį įteikė nominaci
jos parašus, tik neseniai paskel
bė oficialią kandidatūrą, nes ne
norėjo praleisti per daug laiko 
rinkiminėje kompanijoje. 

Iš miesto 50 apylinkių trisde
šimtyje bus renkami nauji Com-
mitteemen. Daugiausia mero 
Washingtono kandidatai kovoja 
prieš Edward Vrdolyak sąjungi
ninkui Kaip žinoma, Ed. Vrdo
lyak yra didžiausias Washingto-
no priešininkas. Sie rinkimai 
yra tęsinys kovos dėl politinio 
dominavimo Chicagos ir Cook 
apskrities demokratų partijoje. 
Washingtono didžiausias tikslas 
yra išstumti Vrdolyak iš demo
kratų vado pareigų po šių rin
kimų. Meras būtų patenkintas 
ir mažais launėjimaia kad tik 

padidintų savo sąjungininkų 
skaičių. 

Aid. AL Majerczyk pareiškė: 
"Naujojo 12-to wardo Commit-
teeman didžiausia pareiga bus 
išrinkti Ed. Vrdolyak Cook ap
skrities demokratų partijos pir-
rnininku. Nežiūrint "VVashingto-
no spaudimo ir įvairių pažadų, 
liksiu stipriausiu Vrdolyak rė
mėju ir už jį balsuosiu. Mano 
priešininkai daug ką sakė savo 
rmkiminėje propagandoje, bet 
nė žodeliu neužsiminė, kad jie 
žada remti pirmininką Ed. Vrdo
lyak jo kovoje prieš Washingto-
ną". 

Kokios yra pareigos ward 
committeeman ? Jis, kaipo iš
rinktasis Demokratų partijos va
dovas savo apylinkėje, yra atsa
kingas savo balsuotojams dėl jų 
gerovės. Bet svarbiausia ,;is turi 
įūpintis, kad būtų išrinktas 
mūsų žmonėms palankus Dei 
kratų partijos pirmininkas. 1 
Majerczyk stebisi, kaip jo opo
nentai gali iš viso kalbėti apie 
savo atliktus politinius darbus, 
kai jie niekada nebuvę išrinkti 
jokioms pareigoms. 

Apylinkės žmonės žino aid. 
Majerczyko aiškią ir stiprią po
ziciją, liačiančią partijos vado
vybę. Iškilus bet kokiems klau
simams apie rinkinius, galima 
skambinti aldermano įstaigai 
(tel. 476-5303). Rinkimai bus 
kovo 20 dieną. Primenama vi
siems piliečiams balsuoti, kad 
ir toliau išlaikius mums palan
kią Demokratų partijos vado
vybę. U. 

AdYtkatat 
GINTAMS P. 6EPENAS 

2649 W. 68rd Street 
ChJeago, IL 60629 

Tel. — 776-5162 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą 

Mftkatat JONAS 6IIAITIS 
6247 S. Kedrie Avenae 

CHesgo, IL 60629 
TeL — 776-6709 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai., vak. 
AeKad. 9 • . r. iki 1 vai. d. 


