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Tarybinio kalinio 
memuarai 

VLADAS LAPIENIS 
•Tęsinys) 

Baisiausi nusikaltimai — tai 
žmogžudystės ir plėšika
vimas. Tai tarsi maras. Jo 
aukos randamos po nakties 
gatvėse. Ši ,,epidemija" kalba 
apie didelj žmogaus nuvertini
mą. Kiek daug etapiniuose 
t raukiniuose ar persiun
čiamuose kalėjimuose teko 
sutikti šios rūšies kalinių! 

Kita epideminio pobūdžio 
dvasios liga — vagystės. Net 
ir saugumo kalėjimo prižiū
rėtojai nekartą man sakė: 
nevažiuok j lagerį su geres
niais drabužiais, nes trauki
niuose ar persiunčiamuose 
kalėjimuos vis tiek tave ap
vogs. Sakykite, kokiais laikais 
ir kokioje valstybėje yra buvę 
tiek vagių ir vagysčių, kaip 
mūsų šviesiaisiais, didingais 
išvaduoto žmogaus garbės 

alkoholizmas ir ištvirkimas. 
(...) 

Didžiulį pulką kalinių 
surikiavo Gorkio kalėjimo 
kieme. Konvojaus viršininkas 
perspėjo kalinius, kokių 
priemonių bus imtasi prieš 
tuos. kurie bandys išeiti iš 
rikiuotės. Atsidarė milžiniški 
geležiniai Gorkio kalėjimo var
tai, ir iš visų pusių apsupti 
ginkluotų sargybinių ir vilkšu
nių per bėgius ėjome prie 
vagonų kaliniams vežti. Susė
dus, t raukinys pajudėjo 
Mordovijos kryptimi. Cia vėl 
kaliniai perka iš konvojinin-
kų arbatą. Jie moka karei
viams po 5 rb. už 50 gr. arba
tos pokelį, kuris parduotuvėse 
kainuoja tik 38 kap. Argi tai 
nėra kalinių apiplėšimas? Ir 
kaip tokią prekybą suderinti 
su sovietiniais įstatymais? 

laikais?.. Ir kaip tą skaudžiai N o r g k a l i n i a m s p i n i g a i t u r ė t i 
gėdingą reiškinj suderinti su d r a u d ž i a m a n o r s k a i ė i i m e 
dabartinio žmogaus didybės ir d a r o m o s k r a t o s b e t k a l i n i a i 

garbės manija pinigus vis dėlto nuslepia... 
Masirų pobūcų turi ir kitos 

mūsų gyvenimo negerovės — (Bus daugiau) 

Kada sovietai leis Skuodžiui 
atvykti į gimtąją Ameriką? 

JAV Valstybės depar
tamentas patvirtino žinią, kad 
vasario 5 d. iš sovietų lagerio 
buvo paleistas Amerikos pilie
tis Vytautas Skuodis. Skuodis 
sausio mėnesį baigė 7 metų 
terminą Mordavijos griežto 
režimo lageryje ir būtų pradė
jęs 5 metų tremties bausmę. 

Kitas šaltinis praneša, kad 
Skuodis buvo iškeltas iš 
t r a u k i n i o C h e l y a b i n s k e . 
pakeliui į tremtį Magadane 
lotimuose rytuose, ir perkeltas 
į spygliuota viela užgrotuoto 
lango vienutę. Jis ten buvo 
laikomas dvi savaites, kartais 
negaudamas maisto 24 valan
das prieštardymą. kuriometuiš 
jo buvo reikalaujama prisi
pažinti kaltu. 

Nepasirašė 
pasižadėjimo 

Skuodis atsisakė pasirašyti 
kaltės prisipažinimo tekstą, 
kuriame buvo reikalaujama 
pasižadėti niekad nedalyvauti 
anti sovietinėj veikloj. Toks 
tekstas yra pakišamas daugu
mai paleidžiamųjų. Galų gale 
Skuodis pasirašė, jo sąžinei 
leidžiant, pakeistą tekstą. 

Grįžtant į namus, Skuodis 
aplankė Amerikos ambasadą 
Maskvoj, kur jis vėl išreiškė 
norą emigruoti su šeima j 
JAV. JAV valdžia pripažįsta 
Skuodžio JAV pilietybę. Jis 
gimė 1929 m. kovo 21 d. Chica-
goje ir grįžo 1930 m. su šeima į 
tada nepriklausomą lietuvą. 

Kai Skuodis buvo suimtas 
1980 m., JAV reguliariai prašė 
sovietų leidimo savo konsului 
jį aplankyti. Sovietai neleido 
JAV konsulatui susisiekti su 
Skuodžiu ir dėl to JAV griež
tai protestavo. 

Amerikos 
delegato žodis 

Vasario 17 d. JAV delegaci
jos deputatas Sam Wise prabi
lo į susirinkusius Helsinkio 
baigiamojo akto signatarus 
Vienoje apie dvigubą piliety
bės klausimą, iškeldamas 
Skuodžio atvejį: „Vytautas 
Skuodis yra kitas pavyzdys 
turinčio dvigubą JAV-sovietų 
pilietybę žmogus, kuris nori 

keliauti į JAV. Nors gimė 
JAV, jam neleidžiama palikti 

TSRS. Bet mes džiaugiamės 
vėliausiomis žiniomis, kad jis 

buvo paleistas iŠ lagerio, kur 
jis atliko bausmę už religijos 
laisvės įgyvendinimą pagal 
baigiamąjį Helsinkio aktą". 

Skuodis buvo žinomas 
mokslininkas, kurio biogra
fija pateko net į Mažąją lietu
viškąją tarybinę enciklope
diją ir kurio straipsniai buvo 
atspausdinti moksliniuose 
žurnaluose. 

Kaip geologas, Skuodis dir
bo hidroelektrinius projektus 
ne tik Iietuvoj. bet I^atvijoj ir 
Sibire. Nuo 1969 m. dėstė Vil
niaus universitete. Ten jis 
įsteigė ir gamtos apsaugos 
ratelį. 

1979 m. lapkričio mėn. 
kratos metu pas jį bute rasta 
jo parašyta mokslinė studija 
„Dvasinis genocidas Iietu-
voje". Jam įstojus į Iietuvos 
Helsinkio grupę ir Tikinčiųjų 
teismės ginti katalikų komi
tetą, Skuodis netrukus buvo 
atleistas iš docento pareigų 
Vilniaus universitete už 
„amoralų elgesį". 

Naujas Baltųjų rūmų 
štabo viršininkas 

Kongresas sveikina pasirinkimą 

Donald T. Regan , kairėje, išvyksta iš Baltųjų rūmų po savo rezignacijos. Hovvard H. Baker. 
Jr . , dešinėje, a t vyks t a j Baltuosius rūmus pasakyti prezidentui, kad jis sut inka perimti Baltu 
jų rūmų š t a b o virš ininko postą. 

Maskva prašo 
pasirašyti sutartį 

Kalinio keliu 
Skuodis buvo suimtas 1980 

m. sausio 9 d. ir nuteistas 1980 
m. gruodžio 22 septyneriems 
metams griežto režimo lageriu 
ir penkeriems metams Sibiro 
tremties pagal LTSR baudžia
mojo kadekso 68-1 straipsnį už 
„anti-sovi etinę agitaciją ir 
propagandą". Skuodis buvo 
kaltinamas tuo, kad siste
mingai klausėsi užsienio radi
jo laidų, dalyvavo „Perspekty
vų" ir „Alma Mater" leidime, 
kad parašė veikalą „Dvasinis 
genocidas Lietuvoje" ir kad 
rašė „šmeižikiškus" pareiški
mus Helsinkio baigiamojo 
akto signatarams. 

Kai Skuodžio žmona protes
tavo prieš vyro neteisingą 
įkalinimą aukštiems sovietų 
pareigūnams, Skuodis buvo 
patalpintas į karcerį dviem 
mėnesiams su sumažintu 
maisto kiekiu. 

Skuodis lageryje reguliariai 
skelbdavo bado streikus prieš 
tautos ir kitų žmogaus teisių 
pažeidimus okupuoto) Iietu
voj. UC 

Maskva. — Sovietų Sąjun
gos M. Gorbačiovas pasakė, 
kad jie yra pasiruošę be 
atidėliojimų pasirašyti sutar
tį, kad būtų penkerių metų 
laikotarpyje sunaikintos sovie
tų ir Amerikos vidutinio 
nuotolio raketos Europoje. 
Prieš tai sovietai reikalavo, 
kad būtų tos raketos kaip dalis 
bendrojo susitarimo nusigink
luoti, apie ką buvo kalbama 
Islandijoje. Užsienio diploma
tai tuoj spėlioja apie sovietų-
Amerikos viršūnių susitikimą 
Amerikoje. 

Įvyko spec ia l i 
s e s i j a 

Genevoje vykstą pasitari
mai turėjo būti kuriam laikui 
baigti šią savaitę. Pirmadienį 
jau įvyko speciali sesija. 
Gorbačiovas pasakė, kad šis jo 
pasiūlymas turi būti Genevoje 
ant konferencijos stalo. Apie 
tai pranešė oficiali sovietų 
agentūra Tass. Sovietai sutin
ka pasirašyti atskirą šiuo 
reikalu sutartį. „Mums buvo 
nekartą sakyta, kad jei Sovie
tų Sąjunga sutiks vidutinio 
nuotolio raketų reikalą išjung
ti iš bendrojo pasitarimo 
Reykjavike, nebus sunkumų 
susitarti dėl jų eliminavimo 
Europoje. Dabar yra gera 
galimybė tai įrodyti prakti
koje", aiškino Gorbačiovas. 

Keič ias i n u o m o n ė s 
Kai šių raketų reikalu 

Islandijoje buvo pasiekta 
susipratimo, Europoje tada 
kilo s u s i r ū p i n i m a s , kaip 
Amerika gins Europą, jei būtų 
re ika las . Šiuo metu t as 
susirūpinimas yra dingęs. 
Gruodžio mėnesį NATO gyny
bos ministerių pasitarime 
buvo sutikta, kad šios raketos 
gali būti išvežtos per penkerius 
metus. Gorbačiovo pasiūly
mas yra toks pat, kaip ir 
Islandijoje. Kiekviena pusė 
laikytų tik 100 atominių užtai
sų už Europos ribų: sovietai 
Azijoje savo teritorijoje, o 
Amerika galbūt Aliaskoje. 
Vakarų diplomatai sako, kad 
kai kurios detalės dar nėra 
aptartos ir dėl jų reikia susi
tar t i , pavyzdž iu i trumpų 
distancijų rake tų reikalu 
Europoje. Gorbačiovas sako, 
kad sovietai yra pasiruošę 
tartis ir trumpųjų distancijų 
atominių raketų reikalu. Jei 
viskas būtų taip. kaip buvo 
tartasi Islandijoje, tai sekantis 
žingsnis būtų, kad Valstybės 
sekretorius galėtų vykti į 
Maskvą. 

Nor i atvykti į 
Ameriką 

Sovietų pranešimas padary
tas tuo metu, ki\i prez. Reaga-
nas turi sunkumų Irano bylo
je. Gorbačiovas apie tai yra 
pareiškęs, kad Keaganas netu
rįs laiko begalvoti apie nusi
ginklavimo reikalus. 

Poli t iniai Komentatoriai 
įžiūri tai ka^ r»robačiovas šių 
susitarimų nori todėl, kad 
galėtų visus savo finansinius 
resursus nukreipti j ekonomi
nės būklės pagerinimą, apie 
kurią jis ne kartą yra partijoje 
kalbėjęs. Jis dabar neminėjo. 
kad vėl reikėtų viršūnių susi
tikimo, tačiau pasakė, kad 
esąs pasiruošęs vykti j Ameri
ką, jei kas nors konkrečiai bus 
padaryta. 

Apie prezidento strateginio 
a p s i g y n i m o i n i c i a t y v o s 
programą jis nieko neužsimi
nė. 

Max M. Kampelman. Amenkos 
delegacijos vadas Genevos pasi
tarimuose, pasakė, kad jis iš anks
to buvo painformuotas apie so
vietų naują pasiūlymą. 

Europos valstybių 
reakcija 

Europoje š i s s t a i g u s 
G o r b a č i o v o p a s i ū l y m a s 
sutinkamas palankiai. Vakarų 
Vokietijos užsienio reikalų 
ministens Hans Genscher 
sako. kad sis pasiūlymas 
paša l ina kliūtis susitarti, 
NATO sekretorius gen. Ix>rd 
Carrington sako. kad pasiūly 
mas yra svarbus žingsnis į 
priekį. Danijon užsienio reika
lų ministeris išsireiškė, kad tas 
yra geras ir pozityvus signa
las, o Belgijos užsienio minis 
teris Leo Tindemans pasakė, 
kad jo reakcija yra „džiaugs
minga". Prancūzijos užsienio 
minsiterija pareiškė, kad jie 
tuo pasiūlymu nėra nustebę 
J i e t ik paka r to jo , kad 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Chicagos meras H. 
Washington planuoja išleisti 
99.9 mil. dol. pagerinimui 
miesto apylinkių. įskaitant ir 
naujų namų statybą. 

— Washingtone maisto 
kortelių agentūra pranešė, kad 
maždaug 45% nebegaus 
maisto kortelių, nes negalima 
nustatyti žmonių pastovų 
gyvenimo adresą. 

— Maskvo je negalima 
gauti M. Rostropovich įrekor-
duotų plokštelių, kaip čelisto ir 
kaip dirigento. -Jis diriguoja 
s i m f o n i n i a m o r k e s t r u i 
VVashingtone. Jo pavardė yra 
išskrininguota iš aprašymų 
dėl to, kad jis kritikuoja Sovie
tų Sąjungą. Jo sesuo Vero
nika paprašė išvažiavimo 
vizos pas brolį, bet iki šiol vis 
negauna vizos. 

— Washingtone pranešta, 
kad Sovietų Sąjunga nupirko 
daugiau kaip vieną milijoną 
tonų kukurūzų ir tuo sulaužė 
savo kelių mėnesių nusistaty
mą nepirkti Amerikos ūkio 
gaminių. 

— Prancūzija sustiprino 
savo aerodromų apsaugą, nes 
nori apsisaugoti nuo teroristų 
puolimų, kurie galimi šiuo 
metu, kai nuteistas Georgės 
Abdallah kalėti iki amžiaus 
galo. kuris nužudė Izraelio ir 
Amerikos du diplomatus. 

— Nevv Yorke Bantam 
spaustuvė, kuri yra ir Nevv 
York Times d a l i n i n k ė , 
atspausdino Tower komiteto 
pranešimą 576 puslapių kny
goje ir ją galima jau gauti 
pirkti šiandien. Atspausdinta 
400.000 egzempliorių. 

— Jeruzalėje po audringo 
Izraelio kabineto posėdžio 
pranešama, kad užsienio 
reikalų ministerio Sbimon 
Perės n u s i s t a t y m a s už 
tarptaut inę Vidurio Rytų 
konferenciją stato pavojun 
Izraelio kabineto likimą. 

— Tokyo mieste tūkstan
čiai japonų demonstravo prieš 
savo vyriausybę, kuri nori 
įvesti 9M mokestį už prekes. 

Tačiau šio antrojo pasiūlymo 
nebegalėjęs atsisakyti. Jo 
šeimos nariai susirinko į Flori
dą bendram šeimos pasitari
mui, ar jis turėtų eiti į prezi
dentus ir dar vienas jo vaikų 
skrido j tą pasitarimą, kai 
tėvas išskrido į pasitarimą su 
prezidentu. Jis nepramato 
jokių didesnių ideologinių 
skirtumų su prezidentu. Tik 
1961 m., kai prezidentas atėjo j 
Baltuosius rūmus ir Howard 
Baker į Senato vadus, buvo 
skirtumų, bet dirbant kartu 
per keturis metus jie išsily
gino, kalbėjo Baker. Jis 
žurnalistams sakėsi būsiąs 
p r e i z d e n t o p r o g r a m o s 
perdavėju Kongresui ir įvai
riems departamentams. ..Jis 
yra mūsų prezidentas ir mūsų 
pasiaukojimas turi būti toks. 
kad viskas būtų gerai ir po 
aštuonerių metų". 

Ir demokra ta i 
pr i ta r ia 

Žurnalistai jo paklausė, ar 
jis kalbėjosi ir su Nancy 
Reagan. atsakė taip: ji esanti 
patenkinta, kad jis priėmęs 
kvietimą. 

Demokratų vadai Kongrese 
Bakerio paskyrimą taip pat 

, _ vertina labai gerai. Sen. Alan 
nuoju, kaip štabo viršininkas Cranston iš Californijos sako. 
Jungtinių Amerikos Valsty- kad dabar pagerės Baltųjų 
bių prezidentui. Nuoširdžiai rūmų ir Kongreso ryšiai su 
Jūsų, Donald Ragan' . Regan. demokratais Kapitoliuje. Tai 
kuris buvo vienas iš Wall bus pirmasis žingsnis. Jis 
Street egzekutyvų, norėjo savo mano. kad dabar bus greičiau 
rezignaciją įteikti pirmadienį, išspręstos ir ginklų kontrolės 
bet prezidentas paragino tai problemos. Sen. Cranston 
p a d a r y t i p e n k t a d i e n į , mano, kad Baker, kuris buvo 
Prezidentas pasakė, kad jis senatoriumi 18 metų. turėtų šį 
labai džiaugiasi, jog Baker tą žinoti ir apie Iraną. O taip 
sutiko būti naujuoju Baltųjų pat ir apie Nikaragvos laisvės 
rūmų štabo viršininku ir kovotojus. Sen. Jim Sasser. 
padės jam perorganizuoti visą demokratas iš Tennessee. 
štabą. sako, kad Hovvard Baker bus 

P r e z i d e n t a s p r i e š ta i , ,ministeris pirmininkas" 
kontaktavo dar du kitus Reagano administracijoje. Jo 
kandidatus — Paul Laxalt. pažinimas Senato reikalų 
buvusį senatorių iš Nevados ir praktikoje, būsiąs didelis pliu 
Drevv Lewis. kuris buvo jo sas Baltiesiems rūmams. Pats 
Transportacijos departa- H. Baker pasakojo repor-
mento sekretorius, bet jie teriams. kad jis nemano turėti 
atsisakė. Bakerio parinkimas jokio konflikto su prezidentu. 
VVashingtono sferose sutiktas -Aš būsiu ten padėti prezi-
su pasitenkinimu, nes jis žino- dentui" . pasakė naujasis 
mas Kongrese ir politiniuose Baltųjų rūmų štabo viršinin-
sluoksniuose. Sen. Dole, kuris kas. 
kalbėjosi su prezidentu. 

Washingtonas. — Prezi
dentas Reaganas penktadienį 
pradėjo dramatiškus pakei
timus Baltųjų rūmų perso
nale. Jis atleido Donald Re 
gan iš štabo virš ininko 
pareigų ir pakvietė buvusį 
senatorių Hovvard H. Baker. 
Jr.. būti naujuoju Baltųjų 
rūmų personalo viršininku. 
Šis pakeitimas padarytas tuoj 
po Tovver komiteto pranešimo, 
kuris kritikuoja prezidento 
adminsitracijos būdą ir kalti
na Donald Regan už sudarytą 
chaosą Irano byloje. Prezi
dentas savo pranešime pareiš
kė, kad bus perorganizuotas 
Baltųjų rūmų štabas, kuris 
būtų tikrai aktyvus per pasku
tinius jo dvejus prezidenta
vimo metus. 

Bakerio paskyrimas, kuris 
yra buvęs Senato daugumos 
vadas. Kongrese sutiktas su 
pasitenkinimu. Daroma išva
da, kad prezidentas tikrai nori 
pradėti naujus patvarkymus ir 
reaguoja į jo sudarytos komi
sijos patarimus. 

P rez iden tas 
p a t e n k i n t a s 

Donald Regan išleido 
trumpą pranešimą: „Brangus 
Prezidente, aš šiuo rezig 

sumažinimas šių ginklų turė
tų sekti, kad būtu panaikinti ir 
konvencionaliniai bei chemi
niai ginklai. Britanijos, Itali
jos ir Olandijos vyriausybės 
pasisakė, kad susilaiko nuo 
greitų komentarų ir nori tą 
Gorbačiovo pasiūlymą ramiai 
pastudijuoti ir tik tada 
pasakyti savo nuomonę. 

pasakė, kad prezidentas pats 
asmeniškai nori pertvarkyti 
visą štabą. Bakerio pirmasis 
darbas būsiąs padėti prezi
dentui pasiruošti kalbai, kuri 
bus perduota per televiziją 
visam kraštui. 

Žadėjo bū t i 
kand ida tu 

Hovvard sakosi buvęs arti 
prie nutarimo paskelbti savo 
kandidatūrą į prezidentus. 
Palikęs visa tai, jis sutiko 
priimti prezidento pasiūlymą, 
būdamas atostogose Flori
doje, kurias nutraukęs atskri
do į VVashingtoną. Kaip štabo 
viršininkas. j is pasakė: 
„Nebegalėsiu būti kandidatu j 
prezidentus 19H8 m.". Jis 
pasitraukė iš Senato, kad galė
tų koncentruotis prezidentū
rai. Šiandien jis stovėjo savo 
įstaigoje tik du blokai nuo 
Baltųjų rūmų ir paskelbė 
sutinkąs pasi imti naujas 
pareigas. J is pasakė, kad 
atsisakė jam siūlyto posto būti 
CIA direktoriumi prieš tai. 

— VVashingtone buvęs 
sen. Edmund Muskie pasakė, 
kad jis labai nustebo, jog 
prezidentas Reaganas sakosi 
neatsimenąs, kas vyko Irano 
ir contras byloje. 

Pasikėsintojo 
motina 

Roma. — Iš Istambulo i 
Romą atvyko pasikėsintojo į 
popiežiaus gyvybę turko Ali 
Agca motina, kuri pirmą kartą 
aplankė Spoleto kalėjime, 
netoli nuo Romos. įkalintą 
savo sūnų. Jis čia atlieka už 
pasikėsinimą į popiežiaus 
gyvybę Italijos teismo jam 
paskirtą bausmę iki gyvos 
galvos. Pasikėsintojo motina 
drauge su kitu jos sūnumi 
buvo priimta privačioje 
audiencijoje su popiežiumi. 

KALENDORIUS 
Kovo 3 d.: l 'žgavėnės. 

Titjanas. Kunigunda. Uosis. 
Tulė. 

Kovo 1 d . Pelenų diena. 
SV. Kazimieras, Lietuvos 
Globėjas. Alicija. Daina. Ginu-
tis, Tautvaldas. 

ORAS 
Saulė teka 6.21, leidžiasi 

5:42. 
Temperatūra dieną l'i 1.. 

naktį 21 1. 
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KELIAS I SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKU PAJfcGUMO UGDYMAS 

K E L I A S | S V E I K A T A 6515 So. Cal i fomia Ave. , Chicago, IU. 6»*2» 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

MIELINIS MAKŠTIES 
UŽDEGIMAS 

Daug moterų kenčia nuo 
sunkiai pagydomo mieli
nio makšties uždegimo. 
Dabar jau yra geresnė 
galimybė jam sutvarkyti. 

Moter i škės 
gyvenimo f ak t a s 

Mielinis grybelis Candida 
albicans kartais įsimeta į 
makšties (vagina) gleivinę ir 
yra sunku jį iš ten nuolatiniai 
iškraustyti. Jis veisiasi ir lai
kosi šiltoje, drėgnoje vietoje. O 
jei minėtoje gleivinėje yra 
paviršutinių žaizdelių, tas gry
belis jauga į gilesnius glei
vinės sluoksnius. Tada jau tik
rai sunku su juo dorotis. Tik 
tuo grybeliu negaluojančios 
moterys žino tuos vargus. 
Vaistai brangūs, gydymas il
gas ir nevisada sėkmingas. 

Iki šiol buvo plačiai tikima, 
kad tas grybelinis makšties 
uždegimas yra sunkiai pagy
domas ir vis pasikartojantis 
dėl dviejų priežas6ų: 1. Tos 
mielės atsiranda išeinamo
sios žarnos angoje ir jos pa
kartotinai užkrečia minėtą 
makštį. 2. Kai pagausėja cuk
raus (glukozės) kiekis krau-
juje — saldžioje aplinkoje tie 
grybeliai geriau laikosi ir vei
siasi. Dabar Dalhousie uni
versiteto tyrinėtojai daktarai 
Hill ir Embil susekė, kad 
minėtas dvejopas tvirtinimas 
dar nėra moksliškai pilnai 
paremtas. 

Dabar tyrinėtojai linksta 
tvirtinti, kad pasikartojantis 
makšties mielių sukeltas užde 
girnas bujoja esant trims sąly
goms: 1. Makšties sužeidimas 
— trauma. 2. Joje esama drėg
mė. 3. Kūno atsparumo stoka 
simmunologic defectL Visą tuo 
reikalu medicinišką literatūrą 
išstudijavę minėti tyrinėtojai 
tvirtina, kad dabar esančios 
geresnės gydymo ir pagy
dymo galimybės ir ragina 
gydytojus dar energingiau 
griebtis už tos ligos tvarkymo. 

Jau minėta, kad tokį mielių 
sukeltą makšties uždegimą 
sunku gydyti dėl to. kad tie 
mielių grybeliai savo vysty
mosi stadijoje (filamentous 
form) gali įsiveržti per celės 
apvalkalą — membreną ir tuo 
būdu patekti į gilesnius makš 
ties epitelio sluoksnius. Iš 
didesnės gilumos yra sunkiau 
tuos grybelius prašalinti. 

Tie grybeliai neauga ant 
s a u s o s ir n e s u ž e i s t o s 
odos.Makšties gleivinės sužei 
dimas ir nešiojimas nailoni
nių apatinių baltinių bei koji 
nių (panty hose) palaiko 
makštyje drėgmę. Taip ir susi
daro geros sąlygos mielėms 
augti makštyje. Tada tos mie
lės nustelbia makštyje augan
čias gerąsias bakterijas (vagi
nai lactobacilli). 

Per celes gaunamo atsparu
mo (cell-mediated immunity) 
sumažėjimas prisideda prie 
tokio uždegimo pasikartojimo 
pas kai kurias kitais atžvil 
giais normalias moteris. Tuo 
būdu išaiškinamas padažnėji
mas tokio uždegimo pas nėš
čias moteriškes. Yra spėjama, 
kad jos gamina specifinius 
Candida — limfocitų sumen 
kintojus. Pastarieji tada blo
kuoja per celes gaunamą 
atsparumą tiems mielių gry
beliams. 

Galimas iš i šo rė s 
mielių grybe l ia i s 

užsikrėt imas 
Pasikartojant is mielinis 

Candida albicans makšties 
uždegimas gali būti sukeltas iš 
išorės. Tyrimu susekta, kad 

pusėje turinčių pasikartojantį 
mielinį makšties uždegimą jų 
vyrai savo šlapime turi tuos 
grybelius. Tuo būdu kai ku
rios moterys gauna tokį už
degimą iš savų vyrų. kurių 
šlapimo takuose tie mielių gry
beliai randasi. 

Išeina, kad pradedant gydy
ti tokį uždegimą ir norint 
susekti tokio uždegimo pasi
kartojimo šaltinį, reikia 
sutvarkyti intymumo part
nerį, jei jo šlapimo kultūra yra 
teigiama tų grybelių atžvil
giu. 

Gydymas Boro 
rūgšt ies milteliais 

Mediciniška literatūra tvir
tina, kad sėkminga tą ligą 
(vulvo-vaginal candidiasis; 
gydyti, naudojant boro rūgs 
ties miltelius. Į makštį kas
dien per keturiolika dienų įbe
riama boro rūgšties milteliu 

600 mg (vaistininkas paga
mins maišelius po 600 mg bo
ro rūgšties miltelių -— viso ke
turiolika. Taip gydantis žy
miai daugiau pacienčių pasi-
liuosuoja nuo minėto uždegi
mo, palyginus su iki šiol 
priimtu tokio uždegimo pana
šiu gydymu kitu vaistu — 
N y stati n. 

Pas ikar to jančio 
mielinio makšt ies 

uždegimo gydymas 
Pasikartojančio mielinio už

degimo (fungal vaginitis) 
gydymas bus sėkmingesnis, 
jei jis bus ilgas ir nepertrau
ki arnas laike regulų. 

Priedui prie pagrindinio 
gydymo reikia elgtis šitaip 
Per dešimt dienų du kartus per 
dieną moteris turi teptis vidi
nes raukšles (preputial folds). 
o vyras varpą N'ystatin mosti-
mi arba Miconazole kremu. 

Pasikartojančio minėto 
uždegimo galima išvengti nau
dojant i makštį supilamus 
tuos grybelius žudančius vais
t u s ( intravaginal candi-
dicide). Taip reikia elgtis kele
tą dienų prieš kiekvienas 
regulas ir kiekvienu atveju ka 
da imamas antibiotikų kursas 
dėl kurio kito reikalo. 

Išvada. Šias žinias tegul 
panaudoja savo gydytojo glo
boje besigydanti kiekviena 
moteris, turinti pasikartojanti 
grybelio Candida albicans (tai 
mielių viena rūšis) sukeltą 
makšties uždegimą. Šias ži
nias panaudojant, sunkus tos 
ligos gydymas bus lengves
nis. 

Pasiskaitvt i . Canadian 
Medical Journal 134:321-30 ir 
Intornal Medirine Neus. Vol. 
19, No.20 October 15-31, 1986. 

ŠLAPIMAS KAIP 
A M O N I A K A S - KAS 

DARYTI? 

Klausimas. Mano mama 
atsiduoda amoniaku. Jos 
šlapimas turi tokį kvapą. Ji 
maža: gena skysčių. Ką su 
gydytoju nedarome dėl tokio 
nemalonumo vis nepasi-
nešame pirmyn. Gal Tamsta. 
Daktare, turi kokią išeitį0 Abi 
būsime labai dėkingos. 

Atsakymas. Būkite savo 
gydytojo žinioje. Atrodo čia 
paprastas reikalas. Ji neger 
dama pakankamai naudingų 
skysčių savo šlapimo takus 
pavertė kūdra. Joje ir pradėjo 
veistis įvairūs niekadėjai. 
įskaitant tokias bakterijas, ku 
rios gamina atsiduodantį amo
niaką. 

Du dalykus turite pildyti, jei 
norit** tokio nemalonumo atsi-

Kazys ir Jadvyga Ramanauskai stebi kiniškus suvenyrus parvežtus 
gail. sesers Onos Ankienės Alvudo pažmonyje lietuvio sodyboje. 

Nuotr. M. Nagio 

Vyrai kaip ąžuolai klausosi sveikatos žinių Alvudo pažmonyje Lietu
vio sodyboje Juozas Miškeievifius 'kr... Antanas Beleška ir Vladas 
Rražionis _, %. VT 

Nuotr. M. Nagio 
kratyti. L Gerti daug nau
dingų skysčių ir valgyti gau
siai sriubų ir vaisių su 
daržovėmis. Turi mama 
pagaminti šlapimo nemažiau 
dviejų litrų (kvortų) per parą. 
2. Turi keisti šarminę šlapimo 
reakciją rūgščia Tam reikalui 
turi gerti kvortomis rūgščios 
bruknių ar spanguolių sun
kos. 

PROSTATOJE RASTAS 
VĖŽYS - AR TIKRAI 
REIKIA OPERUOTIS? 

Klausimas. Žmona patarė 
Tamstos atisklausti, ar tikrai 
reikia operuotis, kada svetim
tautis gydytojas, padaręs su 
adata prostatos tynmą surado 
joje vėžį. Gal galima vaistais 
gydytis, nors jis pataria nedel
siant operuotis išimant pros
tatą per viršų. Atiū už sugaiš
ti. 

A t s a k y m a s . Pildyk to 
gydytoja nurodymus visu šim
tu procentų. Visada vėžį pros
tatoje operuoja per viršų. 
Matyt, jis geras gydytojas. 
kad daro kas reikia ir reikia
mai pataria. 

Tik du dalykus pasimoky
kime visi lietuviai vyrai iŠ 
šitokio su mūsiškiu įvykio. 1. 
Tikrinkimės prostatą kas pusę 
metų pas taip gerą gydytoją 
kaip šis. 2. Geriau naud>> 
kimės saviškiu šlapimo takų 
žinovu — jų turime Chicagoje 
pakankamai ir lygiai gerų. 
Lietuviai gydytojai nukreip
kime tuo reikalu savus pacien
tus tik pas lietuvius urologus. 
Su tokiais mūsiškis nuodug
niau išsiaiškins padėti • 
nereikės ligoniui nervintis 
nežinioje. 

Gerai būtų tokiu atveju 
patikrinti kraujuje ,aeid 
phosphatase" kiekį — tai 
nurodytų, ar vėžys jau išėjo iš 
prostatos ribų, ar dar tik joje 
tūno. Nuo to priklausys Tams
tos tolimesnis gyvenimas. 

KODĖL GIMDOS 
N K P R A S A L I N O , RADĘ 
J O S KAKLELY JE VfcZl? 

Klausimas. Kreipiuos į 
saviškį-lietuvį gydytoją nore 
dama sužinoti, kodėl man 
neprašalino gimdą, kai jos 
k**kle^yje surado v4i- vr >au du 
kartus įdėjo radioaktyvias me
džiagas Illinois universiteto 
klinikoje? Aš imu nepasitikėti 
tur imais čia gydytojais. 
Prašau man paaiškinti. Ačiū. 
Atsakymas . Pildyk savo 
gydytojų nurodymus pilnai, 
lik tada galėsi susilaukti 
geriausiai galimų pasėkų. 

Labai svarbu ligoniui turėti 
gerą nuotaiką, viltį ir pasi
tikėjimą savu gydytoju. Tams
ta esi geriausioje Chicagoje 
vietoje tokią ligą turėdama. 

Nuo daugelio dalykų pri
klauso minimas Tamstos 
gydytojų elgesys. Jie dalyką 
gerai žino ir elgiasi atsakan
čiai. Ne kiekviena pacientė 
yra pajėgi minimai operacijai. 
Ne kiekvieno gimdos kaklelio 
vėžio atveju reikia šalinti gim
dą. Būk rami ir pasitenkink 
geriausius gydytojus ture 
dama tame universitete. 

Cia irgi visos moteriškės 
pasimokykite iš šios mūsiškės 

ligos: tikrinkitės pas savą ar 
moterų ligų gydytoją savo 
gimdos kaklelį mažiausiai 
kasmet. Tik taip elgiantis 
ankstyvoje stadijoje galima « 
susekti ten atsiradusį vėžį. 
Aišku, t ada ir išeitis tokioje 
ligoje yra skirtinga. 

KETVERIOPAS MOTERS 
Š IRD IES SAUGOJIMAS 

Klaus imas . Bijau širdies 
atakos, o mano kraujas per 
riebus. Jau persiritau per gy
venimo vidurį, mėgstu kavu
tes ir kūmutes. Nežinau kas 
man daryti, kada mano gydy
tojo p a t a r t a nesumaž inu 
cholesterolio kiekį, — nesulie-
sinu savo riebų kraują. Už 
patarimą visos mes persival-
gančiosios būsime dėkingos. 

A t sakymas . Eik ir pasi
kark, jei savo gydytojo neklau
sai — gyveni valgiui, o ne val
gai gyvenimui — gerų darbų 
artimui darymui. Nuo tokių ir 
panašių tiek vyrų, tiek moterų 
apsaugok mūs. Viešpatie. Vie
ni 6a intymumą perdozuoja, 
kiti stikliukų neskaičiuoja, tre
ti dūminę giltinę į save trau
kia ir taip savo sveikatą dre
nuoja. Tamsta prie jų prisidedi 
abiems žandais čiaumodama 
saldžius ir riebius žmogaus 
sveikatos ardytojus. Dargi 
kavos nevengi. Nieko nepadės 
ir šio skyriaus patarimas — 
gero grūdo ant uolos metimas. 
Tamsta visų pirma turi susi
tvarkyti savo viduje, savais , 
nusiteikimais, asmenybe bent 
kiek sužmoniskėti. Tik tada 
pajėgsi ketveriopai savo širdį 
saugoti nuo atakos, būdama 
jau gerokai pagyvenus, jau 
regulas palikus. 

Štai Tamstai atliktini ket-
veriopi darbai. 1. Su gydytojo 
žinia vartok moteriškus hor
monus — estrogenus. 1. Įvai
rų maistą naudok apseidama i 
be gyvulinių riebalų ir be 
cholestreroli u gausaus mais
to, (k.t. trynių, raudonos mė
sos, vidaus organų). 3. Iki šiol 
praktikuojamą plepėjimą 
pakeisk į judėjimą: vaikščioji
mą po valandą kasdien tvirtu, 
greitu žingsniu (palaipsniui, 
per kokį mėnesį į tokią eiseną 
įprask). 4. Įtampą mažink 

MŪSŲ KOLONIJOS 

Nashua, N.H. 
VYSKUPAS P. BALTAKIS 

P A S NASHUA N.H. 
LIETUVIUS 

Nashua Šv. Kazimiero 
parapijos durys ir šiais metais 
buvo plačiai atvertos Vasario 
16 d. minėjimui, kurį vasario 
i5-tą dieną suruošė vietinis 
Balfo skyrius. Šiais metais į 
minėjimą buvo pakviestas ir 
atvyko vyskupas P. Baltakis. 

Minėjimas buvo pradėtas 
pamaldomis. Vyskupas Bal
takis aukojo šv. Mišias ir 
pasakė pamokslą. Minėjimas 
parapijos salėje buvo pra
dėtas vyskupo invokacija ir 
himnais. Vietinio Balfo sky
riaus pirmininkas Ričardas 
Grauslys trumpame prane
šime pažymėjo, kad bažnyčios 
rinkliavų ir aukų pernykštė 
suma (siekianti tūkstantinę) 

1=1 
LENDER 

AFUU 
SERVICE 

BANK 

MAPOyETTE 
NATIONAL BANK 
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jo mokesti, atžymima, iki kada yra užsimoKejes 

D R A U G O prenumerata m o k a m a iš a n k s t o 

metams H metų 3 men. 
U S A . 
Kanadoje (U.SA.i dol. . 
Užsienyje 
Savaitinis (šešt. pried. • . 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 6:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nuo 8:30 iki 12:00 
• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00: šeštadieniais nedirba. 

$60.00 $3500 $20.00 
$60 00 $35.00 $20 00 
$60.00 $35.00 $20.00 
$35.00 S200O 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos grąžina tik iš 
anksto susitarus. Redakcija už 
skelbimu turinį neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą 

pamiidama maldą, giesmę, 
dainą, artimui patarnavimą ir 
išmintingų žmonių draugystę. 
Jei nuo plepių nesiskirsi, r i e 
balai nenyks iš Tamstos krau
jo. Nuo šios sekundės nieko 
nepeik, o tik vien už gerus 
nusiteikimus galva guldyk. 
Kai pajėgsi šitaip ketveriopai 
gyventi, tada dešimteriopai be
sės Tamstos kraujas ir tuo 
pačiu tols širdies ataka. Grei
čiausiai Tamstai nereikės imti 
vaistų — Naicino po 800 mg 
kasdien. Mat. kai vaistus 
pradėsi naudoti, nustosi prak
tikuoti virš paduotus pačius 
svarbiausius darbus kraujo 
suiiesinimui. Sėkmės! Vėl 
parašyk. 

DR. ŪMAS A. SIMYS 
AKIU LIGOS. CHIRURGIJA 

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

DR. 2IBUTE 7APARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

Aki'v LIGOS CHIRURGIJA 
lbp lašt Superior. S ite 402 

Valandos paf,i\ susitarime 
T ei. — 337-1285 

buvo padalinta tarp Balfo 
centro ir siuntinių, išsiųstų 
lietuviams Suvalkų trikam
pyje-

Minėjimo programa — ..Lie
tuviškos vestuvės" — dainų ir 
šokių pynė. kurią atliko Šv. 
Andriaus choras iš New Bri-
tain. Connecticut. Aiškinant 
vestuvinius papročius Iietu-
voje, grupė su muzikine paly
da padainavo populiarias liau
dies daineles, kurių vertimai į 
anglų kalbą buvo išdalinti 18-
os anasamblio narių prog
ramoje. 

Minėjimas buvo baigtas 
vaišėmis ir pasikalbėjimais 
tarp pažįstamų, dažnai susi-
tinkan6ų tik kartą metuose. 

Vasario 14 d. vyskupas 
Baltakis aplankė keturias 
benediktines seseles Bedforde, 
N.H.. kurios po karo. su visais 
išvietintais iš Lietuvos. įsikū
rė gražiame šios provincijos 
miestelio ūkyje. 

KDa. 

DR. V UAY B A J A J 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE - V'DAUS L'GOS 
IR ODCS CH:RUHGUA 

(Augliai nuimami ofise; 
2434 W . 71 mmm, Chicago 
Tai. 434-5849 .vetkia 24 vai | 
anf . ketv . peo«-r iuo 1? iki 6 v.v. 

Ofs . 735-4477; 
Re/. 24o-00t>7; arba 24t>-658l 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MLDIC AL BUILDING 

o 4 4 ° So. Puiaski Road 
Valandos paftal -usitarirr.i 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel . - 233-8553 
SPECIALYBĖ - • AKIU LIGOS 

3921 VV. 103rd Street 
Valapdo- pagai >usit,irimą 

O f i s o tel. — 5 8 2 - 0 2 2 1 
DR. JANINA JAKSEVIC1US 

J O K Š A 
V A I K U I . I G O S 

o 4 4 1 S. P u i a s k i Rd. 
\ a l a n d o s pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave., Chicago 
VVA 5-2670 arba 480-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURCilA 
Valandos pajjai susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specalybe vidaus ir kraujo hgos 
Nechirurg;nis išsiplėtusių venų 

ir hemoro'dų gydymas 
5540 S. Puiaski Road. Tai. 585-2802 

Valandos pagal sus'ta'imą 
Pirrrad . antr . ketv k penkt 

Reikalui esant atvažiuos ir | namus 

Tai. RE-llanca 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas 
3925 Wast S9th Štraat 

Vai.: pirm . antr., ketv ir penkt 
nuo 12-3 vai. popiet ir 4-6 vai vak. 

Tręč. ir žežt. uždaryta 

Tel. o f i so ir buto: OLvmpic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave.. Cicero 
Kasdien 1 iki 8 vai vak 

i^skvrus treč Se-St. 12 iki-l vai popiet 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

PROSTHODONTICS - karūnėles. 
tiiteiia1 plokšteles ir bendrop praktika. 

2 6 5 9 W. 5 9 St. Chicago 
Tel. 476-2112 

Valandos pagal sus:'ar mą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS 

SPEC I AUSTĖ 
MEDICAL BUTIDING 

3200 V\. 81M Street 
Ofiso tel. RE 7-1168; 

Re?id. 385-4811 

Dr . Tumasonio ofisą perėmė 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 VV. 71st Street 
434-2123 

Pirm. 2-7. Antr. ir 
ketv. 9-12. Penkt. 2-7 

Ofs . tel. LU 5-0348; Re / . PR 9-5533 

DR. FRANCIS MA2EIKA 
G Y L m O ) A S IR CHIRURGAS 

4255 VV. o3rd St. 
Vai paeal susitarimą: pirm ir ketv 12--} 

o-O; antr 12-;t>; penkt. 10-12; 1-b. 

Of*. tai. 471-3300; ra*. 442-8297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kadzla Ava., 
C h i c a g o , III. 6 0 6 5 2 

Pirm , antr. ketv. ir penkt. 
pagal susitarimą 

N a m u 584-5527 

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGU A 
6132 S. Kedzie, Chicago, 111. 

Te l . 925-2fr?0 
1 1 8 5 Dundee Ave., L l » n . 111. 60120 

T e l . 742-0255 
Valandos pa^a! susitarimą 

Tol. 477-2020 
DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

2025 N. Lincoln Ava. 
Chicago, ILL. 60614 

Va'andos oagal susitarimą 

DR. L D. PETREIKIS 
D A N T Ų GYDYTOIA 
?104 S. Roberts Road 

1 mvit.i į vakarus nuo Hariem Ave. 
Tel . 563-0700 

Valandos pagal 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 Tumasonio ofisą perėmė 

T. RAMA, M.D. 
SpecialvPė - Chirurgija 
M54 VVest 71 st Street 

Tel. 434-1818 - Rez. 852-0889 
Vai pirm . antr. ketv. ,r penkt 

3 iki 7 v v Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialybė - \ idaus .r plaučig ligos 

2«3« ¥ f . 7 1 « St., CMcaoo, M. 
Tai.: 436-0100 

11S00 South«r«st Htgttv** 
Palos Haignta. IU. M 4 « 3 

(312 ) 361-022O (312) 361 -02*2 

OR. LEONAS SE1BUTIS 
INKSTŲ P0SLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. t>3rd Street 

Vai ^ntr 1-4 p p * kftv 2-5 p p. 
?ešt pagal susitarimą 

Ofiso tel. 77t>-2880. rez. 448-5S45 

Edmundas Vižinas, M.D„ S.C 
SpacMly t * - V,daus l .gu gydytojas 

Ka lbame l i e tuv iška i 
6165 S Archer Ave. (prie Austin) 

Va lando* pag^l susitar imą 
T e l . 5 R 5 - 7 7 5 5 
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Lietuvos dvasininkų 

MARTIROLOGIJOS 
REIKALU 

Pirmiausia išsiaiškinkime, 
kas tai yra martirologija. 
Graikų kalbos žodis „martyr" 
reiškia kankinį, persekiojamą 
asmenį. O martirologija mes 
vadiname nukankintų ir kalin
tų asmenų sąrašą su vardais, 
pavardėmis, faktais, datomis 
ir ypač su jų kančių aprašy
mais. Šiame rašinyje mes turė
sime galvoje Lietuvos dvasi
ninkus, kurie savo mirtimi, 
kalėjimo bei koncentracijos 
stovyklos kančiomis ar bū
dami kitu būdu represuoti, 
paliudijo savo ištikimybę tikė
jimui, tautai. 

Rašyti šia tema paskatino 
neseniai pasiekęs pogrindžio 
„Aušros" nr. 52, kuriame 
paskelbtas ilgas ir gerai fak
tais bei liudijimais pagrįstas 
J. Tautenio (slpv.) paruoštas 
rašinys „Kunigas Ambrazie
jus Jakavonis 1886-1986". š io 
kunigo kankinio šimtmetinės 
sukakties proga pateikta dau
gybė žinių apie velionį kan
kinį. Be autoriaus, savo liudi
jimus ten dar pateikė kun. 
Kazimieras Pukėnas , Vil
niaus vyskupas Julijonas 
Steponavičius, velionio brolio 
sūnus Petras Jakavonis. Vis 
t a i ž i n o m i ir p a t i k i m i 
asmenys. Šių eilučių autorius 
kun. A. Jakavonį yra pami
nėjęs „Mūsų Lietuvos" I ir 
„Lietuvos bažnyčių V tomuo
se. Ten mes rašėme, kad „jo 
lavonas buvo rastas pakastas 
miške žvyrduobėje netoli 
Pabradės". Pasirodo, kad šis 
teigimas nėra teisingas. Kun. 
K. Pukėnas (šiuo metu Nemen
činės klebonas) nusako A. 
Jakavonio suėmimo ir nužu
dymo aplinkybes — jį nužudė 
lenkų partizanai (armija kra-
jowa) nariai, 1943 m. Velykų 
pirmąją dieną įsibrovę į Eit-
miniškių parapijos kleboniją. 
„Jį nuvarė į armijos krajowa 
štabą, kuris buvo Balingrado 
apylinkėje, netoli Neries. Ten 
kun. Jakavonis susilaukė žiau
rios mirties. Neturime žinių, 
kaip kun. Jakavonis buvo tar
domas ir kankinamas ir kada 
jis buvo nužudytas. Apie tai 
yra pasklidę visokių kalbų. 
Vieni sako, kad jį labai kan
kinę. Kiti kalba, kad jis gy
vas, pririšus kojas prie dviejų 
greta augančių berželių, buvęs 
pakabintas ir medžių jėga plė
šiamas pusiau, atidavęs Die
vui dvasią. O dar kiti šią tra
gediją sušvelnina ir sako. kad 
buvęs sušaudytas. Tikrovė 
nuo mūsų paslėpta, tik viena 
yra tikra, kad jis mirė kanki
nio mirtimi... Netiesa, kad 
kun. Jakavonio lavonas buvo 
rastas. Kur žudikai padėjo jo 
lavoną, apie tai dar ir dabar 
nėra žinių. Peršasi mintis, kad 
lavonas buvo taip sudarky
tas , jog buvę nepatogu ji paro
dyti, ir reikėjo paslėpti, kad 
niekas jo daugiau nematytų". 
Reikia manyti, kad dalis 
žudikų tebesą gyvi, gyveną 
Lietuvoje, o gal būt persikė
lę į Lenkiją. 

Velionis A. Jakavonis nėra 
pirmas lenkų nužudytas lie
tuvis kunigas Vilniaus krašte. 
„Lietuvos bažnyčių" V t. I 
knygoje dar paskelbti tokie 
faktai: 1924.XII.7 lenkų agen
ta i nužudė Merkinės kunigą 
dr. Juozą Bakšį, 1921.III.7 — 
Zibalų kleboną kun. Kazimie
rą I^ijauską, 192().IX. — 
Marcinkonių kleboną kun. 
Pranciškų Raštutį. Dešimtis 
lietuvių kunigų suėmę kalino, 
trėmė. Gal yra ir daugiau 
aukų. 

* 
Bena pirmasis Lietuvos ku

nigų martirologija susirūpino 
Žemaičių vyskupas Motiejus 
Valančius, Jis suregistravo 
po 1863 m. sukilimo rusų cari
nės valdžios represuotus savo 
vyskupijos kunigus. Kan. J. 
Tumo redaguotuose M. Valan
čiaus užrašuose „Pastabos sau 
pačiam" (Klaipėda, 1929) yra 
paskelbtas 107 dvasininkų, 
nužudytų, kalintų, ištremtų 

KRIKŠČIONYBĖS 
ATSIGAIVINIMO SAVAITGALIS 

sąrašas. Tai buvo apie 2M 
visų ano meto Žemaičių 
vyskupijos kunigų. 

1 bolševikų okupacija skau
džiai palietė lietuvius kuni
gus. 1942 m. išleistame „Lietu
vių archyvo" I tome yra 
paskelbtos 15-kos nužudytų, 9-
ių į Sibirą išvežtų ir 18-kos 
kalintų kur 'gų sąrašai. Išei
vijoje bene pirmasis kun. dr. 
Juozas Prunskis 1942 m. 
paruošė ir išleido lietuvių ir 
anglu kalba leidinėlius „15 
Lietu- oje sušaudytų kunigų" 
su jų trumpomis biografijomis 
ir atvaizdais. 

1972 m., taigi prieš 15 retų. 
buvo išleistas Mato Raišupio 
(slpv.) paruoštas 436 psl. vei
kalas, kaip „Krikščionis gy
venime" serijos leidinys nr. 8. 
Čia aprašyti daugelio Lie
tuvos vyskupų, kunigų ir tikin
čiųjų kryžiaus keliai, sumi
nėta daugybė pavardžių ir 
faktų. Suprantama, kad po 
keliolikos metų šis šiaip jau 
vertingas leidinys nebėra pil
nas, nes iškilo naujų faktų. 

LKB Kronika keliais atve
jais yra paskelbusi kai kurių 
vyskupijų kunigų bei kalinių 
sąrašas. Bet sąrašai nėra nei 
pilni, nei visiškai tikslūs. 

Čia dar prisimintinas ir sek
tinas lenkų pavyzdys. Jie 
surinko ir išleido labai gerai 
paruoštus Lenkijos kunigų, 
nukankintų ir kalintų vokie
čių nacių okupacijos laikais, 
sąrašus. Turime prieš akis lei
dinio kopijas. Knygos antraš
tė „Martyrologium Polskiego 
Duchowienstwa Rzymsko-
katolickiego pod okupacią 
Hitlerowską w latach 1939-
1945". Leidinį paruošė du len
kų kunigai vienuoliai salezie
čiai: Wiktor Jacewicz ir Jan 
Woš. Jo 208-227 puslapiai skir
ti didžiajai Vilniaus arkivys
kupijai. Yra ir lietuviškų 
pavardžių, o taip pat kai ku
rių kitų lietuviškų parapijų 
dvasininkų — klebonų ar vi
karų pavardžių. 

„Lietuvos bažnyčių" knygų 
autorius 7-iuose tomuose yra 
patiekęs plačią Lietuvos kuni
gų martirologiją atskiromis 
vyskupijomis, kuri apima visų 
trijų okupantų — bolševikų, 
vokiškų nacių ir lenkų — 
nukankintus kunigus. Štai jų 
skaičius: Telšių vysk. — 11 
nužudytų, 37 (toliau skliauste
liuose) kalintų. Vilkaviškio 
atitinkamai — 15 (54), Kauno 
16 (43) ir 10 klierikų, Panevė
žio — 14 (56), Vilniaus — 57 
(63), Kaišiadorių — 27 (25). 
Taigi išviso 140 nukankintų ir 
288 kalintų dvasininkų. Bet ir 
tai šio sąrašai nėra pilni. 

Reikia pagirti mūsų tau
tininkus, kurie L. Kerulio 
pastangomis ir darbu, ruošia 
savo organizacijos narių 
martirologinį sąrašą, kad ir 
keliasdešimtimi metų pavė
lavę tai atlikti. Ir kai kuriom ki
tos organizacijos (teisininkai, 
paštininkai) jau seniau yra 
savo kankinius surašiusios. 

Švenčiant krikščionybės 
Lietuvoje sukaktį, iškyla rei
kalas paruošti ir išleisti lietu
vių ir gal anglų, vokiečių, 
prancūzų, ispanų kalbomis 
plačią ir išsamią Lietuvos dva
sininkų martirologoją su kan
kinių biografiniais duomeni
mis, jų kančių ir mirties 
aplinkybių aprašymais, taip 
pat su dvasininkų nuotrau
komis. Toks leidinys, kalbėda
mas pavardėmis, faktais, 
kankinių mirties datomis ir 
vaizdais, parodytų pasauliui, 
kiek daug Iietuvos dvasinin
kų yra nukentėję nuo okupan
tų. 

Bet kas gi šio darbo — 
paruošti ir išleisti leidinį — 
turėtų imtis? Atsakyams 
nesunkus: o gi patys lietuviai 
išeiviai kunigai, kurių čia dar 
daug turime. Mūsų vyskupų 
pareiga būtų tokius dvasinin
kus surasti ir sudaryti sąly
gas ši darbą atlikti. 

b. kv. 

Paskutinį mėnesį vis dau
giau girdime apie ruošiamą 
„Krikščionybės atsigaivini
mo" savaitgalį. Paprašėm 
AIJEvKF Chicagos apskrities 
komiteto pirmininką Algį Kaz
lauską atsakyti į iškylančius 
klausimus. 

— Kokia p roga tą a t s i 
gaivinimą r e n g i a t e ? 

— Šiais metais švenčiam 
Lietuvos krikšto atnaujinimo 
600 metų sukaktį, tad visiems 
pravartu ta proga arčiau 
susipažinti su savo įsitiki
nimais ir ką krikščionybė 
skelbia. Sava i tga l io daly
viams tai būtų lyg pasiruoši
mo pradžia šių metų šventei. 
Savaitgalis bus kovo 14 d., 
šeštadienį, Nekalto Prasi
dėjimo parapijoje ir sekmadie
nį, kovo 15, d., Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijoje. 

— Koks to a t s i nau j i n imo 
t ikslas? 

— Savaitgalio tikslas per
teikti dalyviams krikščiony
bės patarimus žmogaus kas
dieniniam gyvenimui. Norime, 
kad lietuviai pasinaudotų 
krikščionybės mintimis pra-
šviesinti savo gyvenimą. Kad 
pasidarytume stipresni dva
sioje ir fiziškai. Kad padau-
gėtume, o ne mažėtume. Nori
me iš krikščionybės pasisemti 
linksmumo ir pranašumo. Tai
gi norime gauti viso to, ką 
kiekvienas žmogus tikisi iš 
gyvenimo. Manome, kad šis 
savai tgal is su te iks kiek
vienam reguliariam lietuviui 

parapiečiui specialią progą 
pasis.emti šių gerybių ir 
mažiau dalyvaujančius supa
žindins su lobynu, kuris yra 
taip pat ir jų palikimas. 

Savaitgalyje susidomėsime 
šiais klausimais: kaip krikš
čionybė siūlo mums gyventi 
šeimoje ir auklėti vaikus; ką ji 
duoda jaunimui kaip gyveni
mo siekį ir gaires, galėsime 
savaitgalyje ne tik pasi
klausyti prelegentų suvirškin
tų minčių, bet bus nemažai lai
ko sk i r ta ir dalyviams 
pasidalinti savo patirtimi, 
rūpesčiais ir pažiūromis. To
liau bus paliesti ir kiti gyveni
miški reikalai — parapija ir 
jos reikšmė mūsų bendruo
menės gyvenime, mūsų pagal
ba lietuviams Lietuvoje, mūsų 
bendri tikslai ir ryšiai su kitų 
d e n o m i n a c i j ų l i e t u v i a i s . 
Mums visiems svarbus klausi
mas, kaip krikščionybė ar 
katalikų Bažnyčia žiūri į tau
tybės svarbą ir jos vietą 
Bažnyčios gyvenime. 

— Ar n e pirmą ka r t ą to
k ios rūš ies ir tokio pobū
džio sva r s tyma i? 

— Retai darom tą. ko kas 
nors anksčiau nepadarė ge
riau. Prieš paskutinį pasau
linį karą lietuvių katalikų 
parapijos Chicagoje buvo la
bai didelės ir gajos. ALRKF 
reguliariai susirinkdavo lietu
vių religiniais klausimais ir 
ateities planams pasitarti. 
Manyčiau, kad ir daugybę 
savaitgalių pravedė, suteik

dami progą savo tautiečiams 
giliau pasisemti galios iš savo 
tikėjimo lobio. Tačiau pasku
tiniu metu. manau, visuo
menė neužtektinai svarbos 
skina mūsų lietuvių dva
siniam bendravimui regulia
riose aplinkybėse. Pravartu 
ramiai apsvarstyti sunkumus, 
kurie iškyla gyvenime. 

— Kas organizuoja ir kas 
remia? 

— Savaitgalio mintį pateikė 
ses. Igne, kuri yra jubiliejaus 
religinės programos komitete. 
Chicagoje iniciatyvos ėmėsi 
vyskupo Baltakio talkos bū
reliai, šaukdami posėdžius 
pasitarti. Organizacinį darbą 
apsiėmė ALRKF Chicagos 
apskrities komitetas. Pagrin
dinis impulsas ir parama atė
jo iš mūsų parapijų klebonų. 
Jie pasiūlė savo parapijų 
patalpas, patarimus ir pilną 
parapijų pritarimą. Ypač 
padeda klebonai kun. A. Zaka
rauskas ir kun. L Kuzinskas, 
kurių parapijos patalpose bus 
savaitgalis. Tad yra bendras 
šio savaitgalio pasisekimo sie
kimas. Tai mūsų visų bendras 
reikalas atnaujinti ir giliau 
suprasti savo krikščionišką 
gyvenimą. Yra reikalas lietu
viams jungtis dvasiškai ir kar
tu siekti lietuvių krikščioniš
kų tikslų. 

— Kas darbuojasi pr ie 
ruošos? 

— Ruoša rūpinasi Chicagos 
apskrities komiteto nariai, tal
kos būreliai ir parapijų 

Kr. Donelaičio lituanistinės mokyklos mokini;.•, atlieka vaizdelį ..Lietuvos krikštą" Jaunimo 
centro Lietuvos Nepriklausomybės sukakties n "ėjime vasario 16 d. 

N'uotr. J . Tamulaičio 

administracijos. Tačiau pade 
da ir kiti asmenys. Specifiškai 
— kunigas Kęstutis Trimakas 
sukvietė paskaitininkus ir 
pagrindinai darbuojasi prog
ramai paruošti. Paskaitinin
kai ruošiasi. Kiti stengiamės, 
kad kuo daugiau mūsų tautie
čių sužinotų apie šį savaitgalį 
ir susigundytų pasinaudoti šia 
proga. Marija Kinčienė yra 
Nekalto Prasidėjimo prarapi-
jos sekretorė. Kartu ji sekre
toriauja apskrities komitete ir 
atlieka nemažą dalį susi
rašinėjimo. Kiti nemažai pri
sideda prie žinių skleidimo 
savo parapijose ir organizaci
jose. 

— Kodėl lietu\ ių ir ang
ių kalba? 

— lietuvių kalba tai mūsų 
visų turtas ir didis mūsų kul 
tūros lobynas. Visi siekiame, 
kad mokantieji lietuvių kalba 
kuo dažniau ją naudotų, o 
nemokantieji vaikai, kad vis 
kuo didesniais skaičiais moky
tųsi lietuviškai. Nors Illinois 
per paskutinį cenzą 120 tūks
tančių pasisakė esą lietuvių 
kilmės, bet mes žinom, kad 
tiek lietuviškai kalbančių 
neturime. Daug mūsų vaikų ir 
bendrai čia užaugusių jau 
nekalba arba sunkiai susikal
ba lietuviškai. Kiti sukūrė 
mišrias šeimas. Jie visi mums 
brangūs. Mes juos mylim ir 
norime kuo artimiau bendrau
ti. Suteikdami savaitgalyje 
pasirinkimą pašnekesių kal
bą, suteikiame progą visiems 
lietuviams bendrai dalyvauti 
ir pasinaudoti. 

— Teko skaityti , kad 100 
pakv ie t imų? Kas k v i e 
čiami? Ar vien per o rgan i 
zacijas? 

— Tokį skaičių turėjome 
daliniame organizacijų sąra
še, kurį gavom iš Bendruo
menės apygardos. Organi
zacijoms išsiuntėm kvietimus 
ir prašėm prisidėti kviečiant 
savo narius ir pažįstamus. 
Siūlome, kad pakviestasis 
pakviestų dar vieną savo 
pažįstamą. Šiuo laiku ragi
name, kad visi grąžintų užsi
registruojančių sąrašus. Daly
vavimas nemokamas. Tačiau 
mielai priimsim auką susiju
sioms išlaidoms padengti. 
Taip pat išsiuntėm informaci
ją šimtui lietuvių kunigų, 
gyvenančių Chicagos apy
linkėse. Geroka dalis mūsų ku
nigų dirba nelietuvių parapi
jose. Tačiau savo darbuose jie 
sutinka ir lietuvių. Kviečiame 
šių eilučių skaitytojus šian
dien užsiregistruoti ir daly
vauti savaitgalyje. 

— Ar sekasi t r auk t i į 
organizacinį darbą atei
vius ir anksčiau atvyku
sius? 

— Visi, su kuriais kalbėjom, 
pritarė ir žadėjo padėti. Para

pijos, lietuvių vyčių kuopos, 
ateitininkai, skautai, bend
ruomenių komitetai, moterų 
draugijos, labdariai ir daug 
kitų. Ruošos komitete, saky
čiau, dalyvaujam beveik ly
giom, tiek po karo atvykusių, 
tiek anksčiau. 

— Koks susidomėjimas 
visuomenėje? 

— Sutinkame skatintojus, 
kurie džiaugiasi, kad tokio 
pobūdžio renginys bus Chi
cagoje. Jie jau yra girdėję apie 
panašius renginius kituose 
miestuose. Tai mūsų ūpą pake
lia. Jaučiamės pasitarnaują 
savo visuomenei. Pasikalbam 
ir su kitaip nusiteikusiais, ku
rie nežada tiek laiko pašvęsti 
dvasiniams reikalams. Tiki
mės, kad jie dalyvaus su mu
mis nors viename iš savait
galio popiečių. 

— Kokių pasekmių t iki
t ė s iš t o k i o s u r u o š t o 
savai tgal io? 

— Daug ko tikimės ir nori
me. Bet jeigu iš galimybių vie
nas dešimtadalis bus įgy
vendintas , būsimo labai 
patenkinti. Svarbiausia, kad 
dalyviai pasisemtų stiprybės 
ir visokio gėrio iš krikščiony
bės, kad savaitgalis padėtų 
mums šiais metais savyje 
atnaujinti krikščionybę. Šitai 
visiems mums tinka minint 
600 metų krikščionybės atnau
jinimo sukaktį. Kartu norime. 
kad pajustume Chicagoje 
mūsų lietuvių krikščionių 
dvasinį jungimąsi ir bend
ravimą. Taigi iki pasimatymo 
kovo 14 ir 15 dienomis. 

N A U J O S GALAKTIKOS 
Astronomai atrado septy 

n i a s n a u j a s g a l a k t i k a s 
viename visatos plote, kuris 
buvo manomas esąs tuščias. 
Šios galaktikos unikalios savo 
didesniu kiekiu energingų 
dujų negu kitos žvaigždžių 
grupuotės, kas gatf reikšti, kad 
tose galaktikose formuojasi 
naujos žvaigždės iš erdvių dujų 
ir dulkių. Taigi ir šios galakti
kos manoma esančios jaunes
nės už mūsų Paukščių tako 
galaktiką, kuri manoma turin
ti apie 10 bilijonų metų. Šie 
stebėjimai buvo padaryti 1982-
1986 m. laikotarpyje su įvai
riais optiniais teleskopais Kitt 
Peak, Arizonoje. Šis plotas yra 
Bootes žvaigždyno kryptyje ir 
spėjama, kad jis yra 300 
m i l i j o n ų š v i e s m e č i ų 
skersmens. Naujai atrastosios 
galaktikos yra maždaug lygiai 
i š d ė s t y t o s t a m e plo te , 
maždaug to paties dydžio kaip 
mūsoji, bet neturi spiralinių 
sparnų. būdingų kitoms 
galaktikoms. 

J> AUŠROS" REIKŠMĖ 
ISTORIJOJE 

A N D R I U S MIRONAS 

Be S. T. Valiūno (1789-1831) ir S. Stanevičiaus 
(1799-1848) minėtinas Antanas Strazdas (1760-1833), 
kuris laikomas liaudies poetu dėl savo paprastumo, o 
dažnai originalumo ir atsisakymo nuo turtų. Jo kūry
ba išliko daugiau liaudies lūpose, nes spausdintų 
kūrinių užsiliko labai mažai. Iki šiol bažnyčiose 
giedama jo sunkurtais žodžiais giesmė ..Pulkim ant 
kelių'7. 

Neabejotinai svarbios reikšmės yra Simano 
Daukanto prozos ir istorijos veikalai, kuriuose jis 
skelbė jau grynai lietuvių tautines idėjas. Jo gyveni
mas ir darbai artimai rišosi su vysk. M. Valančium 
ir su T. Narbutu. Pradėjęs nuo praktinių ūkinin
kams knygelių ir Phedro pasakėčių vertimo -daugu
mas ių buvo išleista), jis paliko rankraščiuose daug 
mokslinių veikalų ir tautosakos rinkinių. Anksčiau 
minėti jo istorijos veikalai ..Darbai senųjų lietuvių ir 
žemaičių" bei „Istorija žemaitiška" buvo išleistos 
Lietuvoje arba Amerikoje daug vėliau, po jo mirties. 
Stambiausias ir geriausias S. Daukanto veikalas 
„Būdas senovės lietuvių kalnėnų ir žemaičių" 
susilaukė pirmosios laidos jau 1845 m. Iš viso šis 
veikalas su kalbos pataisymais turėjo ketur as 
laidas, kurių geriausiai paruošta buvo išleista 1986 
m. Kaune. 

Prie pasaulietinių raštų priskirtini taip pat ir 
brolių Juškų — Antano ir Jono — tautosakos rinki
niai ir žodynai. Pirmasis Ukmergėj kapelionau la

mas pradėjo rinkti lietuvių kalbos žodynui medžiagą 
ir surinko 70..1MH") lietuviškų žodžių. Be to, 6000 dainų 

ir 2000 atskirų dainų melodijų. Brolis Jonas daug 
padėjo Antanui, ypač spausdinant jo rinkinius ir 
žodynus, o pats yra aprašęs mūsų kalbos tarmes. 

Tarp tau t inė trijulė 
Ryšium su rusiškųjų raidžių įvedimu minimas ir 

nemenkas ano meto spaudos veikėjas ir rašytojas 
Laurynas Ivinskis (1808-1881). Iš profesijos mokyto
jo L. Ivinskio pomėgis buvo literatūra ir spaudos dar
bas. Labiausia jis nusipelnęs mūsų raštijai savo 
kalendoriais, kurių išleido lotyniškąja rašyba 17 
(nuo 1846 iki 1864}, keturis po spaudos uždraudimo 
išleido „graždankos" rašmenimis (1865-1870 m.), po 
to Tilžėje išleido vėl lotyniškomis raidėmis dar 5 
(1870, 1874. 1876-77 ir 1879). Vienas jo kalendorius 
buvo'išleistas Petrapily lotyniškomis raidėmis, bet 
be specialių lenkiškųjų raidžių. Iš viso J. Zavadskio 
ir kitose spaustuvėse buvo jo išleista 27 kalendoriai. 
Anais laikais jie buvo tarsi literatūriniai alma
nachai, nes juose gausiai dėta poezijos ir ilgesnių 
prozos veikalu Kalendoriai pasirodydavo knygų 
pavidalu. 

Žymiausias L. Ivinskio leidinys buvo Chnstoph 
von Sohmidt'o (1768-1854) „Genovefa" vertimas, 
susilaukęs net 20 laidų ir buvo vaidinamas dideliu 
pasisekimu. Vertė L. Ivinskis ir anglų rašytojų 
veikalus, jų tarpe ir Kdvvard Youngo „Paskutinę 
dieną". Savo vertimus spausdino kalendoriuose, o po 
jo mirties Youngo veikalas atspausdintas 1897 m. 
Amerikoje. 

L. Ivinskis rinko ir tautosaką, kuri liko tik 
rankrašty. Jo žemaitiškų žodžių rinkinį K. Būga 
paskelbė\.Tautoįe ir žodyje" 1923 m. Be to L. Ivins
kis išleido ir keletą religinio turinio knygelių, o taip 
pat parengė sveikatos bei gyvulių apsaugos reika
lais brošiūrų, kurių 1876 m. rusų cenzūra spausdinti 
neleido. 

Kaip gamtininkas mėgėjas L. Ivinskis yra daug 

dirbęs ir pasiekęs. Turėjo Lietuvos augalų ir vabz
džių rinkinių, o gerai mokėdamas piešti iliustravo 
grybus. Bandė sudaryti botanikos, chemijos ir 
mineralogijos terminologiją lietuvių kalba. Ta tema 
spausdino savo kalendoriuose rašinių populiaria 
forma Yra gavęs pagyrimų ir premijų žemės ūkio 
parodose už piešinius grybu albumus. Rankraščiuo
se paliko zoologijos nomenklatūrą, botanikos vardy
ną, mineralų ir gausų augalų sąrašą. 

Ėjęs mokytojo ir mokyklos vedėjo pareigas 
įvairiose mokyklose, dvaruose ir Rietavo žemės ūkio 
mokykloje, 1860 m. L. Ivinskis dirbo kaip vyresnysis 
mokytojas Joniškėlio mokykloje. Ret 1864 m. buvo 
pakviestas dalyvauti generalgubernatoriaus Kauf-
manno sudaromoje vadinamoje raidžių komisijoje. 
Šioje komisijoje, be U Ivinskio dalyvavo Antanas 
Petkevičius. Ivan Krečinskij ir Stanislavv Mikucki. 

4domu paseKti. kaip kilo tokia „ideali idėja" — 
lietuviškas knygas spausdinti rusiškomis raidėmis. 
Atrodo, kad šio projekto pradininkas buvo lenkas 
filologas Stanislavv Mikucki (1814 1890). buvęs 
pradžios mokyklos mokytojas. Rusų mokslo 
akademijos stipendininku pasiųstas į lietuvą tirti 
lietuvių kalbai, tačiau turėjęs menką pasiruošimą ir 
už netvarkingumą iš pareigu atleistas. Vėliau dirbo 
Varšuvos bibliotekoj. A. Hilferdingui išspausdinus 
„Litva i Zud" ilietuva ir Žemaitija) 1863 m., kur 
autorius siūlė rusų raidyną pritaikyti lietuvių kalbai 
rusų mokslininkams palengvinti naudotis lietuviš
kais raštais, Mikucki šia idėją panaudojo saviems 
tikslams, siekdamas asmeniškos karjeros. Per patį 
Hilferdingą jis sugebėjo savo idėją išaiškinti Lenki
jos valstybės sekretoriui N. Miliutinui Šiam labai 
patiko Mikuckio siūlymas ir jis šią mintį išdėstė 
laiške Vilniaus generalgubernatoriui M. Murav
jovui, nuo savęs pridėjęs pasakymą, kad ..rusų raidės 
pabaigs tai. kas pradėta rusų kardo". 
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LIETUVIAI FLORIDOJE 
St Petersburg, Fla. 

VASARIO 16 
M I N Ė J I M A S 

Pagal nusistovėjusią tvarką 
Vasario 16 minėjimą St. 
Petersburge surengė l ie tuvių 
klubas savo salėje vasario 14 
d. Minėjimą įvadiniu žodžiu 
pradėjo klubo pirm. A. Kar-
nius. Programai vadovauti 
pakvietė A. Kamiene, kuri j 
a t s i l ank ius ius k i t a t a u č i u s 
svečius kreipėsi angliškai, 
trumpai supažindindama su 
dabartine Lietuvos būkle ir 
reikšdama viltį laisvės atgavi
mui. Šaulių ir Vyčių kuopos 
įnešė vėliavas. Žuvusių dėl 
Lietuvos la i svės pr is imi
nimui. 3 jaunuoliai uždegė 
žvakę. Sugiedoti Amerikos ir 
Lietuvos himnai. Prasmingą 
invokaciją sukalbėjo l ie tuvių 
5v. Kazimiero misijos vado
vas kun. V. Zakaras. OFM. 
Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo aktą perskaitė V. 
Navickas. Pagerbta dalyvavę 
salėje keli savanoriai-kūrėjai. 
Floridos valstijos gubernato
riaus proklamaciją perskaitė 
A. Bobelytė. Šios šventės 
proga sveikino estų, latvių, 
ukramiedų ir tarptaut inės 
SPIFFS organizacijos atsto
vai. 

I šį minėjimą paskaitai buvo 
pakvies tas JAV Lietuvių 
Bendruomenės krašto valdy
bos vicepirm. Vytautas Voler-
tas. 

Prelegentas pradėjo, tar
damas, kad Lietuva y r a 
palaidota ir iš toliau nemato
m a Mes tą paslėptą jos 
gyvybę jaut iame ir už tūkstan
čių kilometrų. Izraelitai j au 
neprisimena, kad Europoje 
prieš keliasdešimt metų vokie
čiai juos varinėjo iš namų. 
Pamiršę tuolaikinę savo būklę, 
j ie š iandieną- A m e r i k o s 
parūp in ta i s bu ldozer ia i s 
griauna arabų kaimus ir jų 
moteris kelia į dykumas, o 
jaunus arabus skiria teroristų 
gaujoms. Kaipgi su mūsų 
atmintim? Kažkada besąly
giniai ryžęsi už Lietuvą auko
tis, dabartiniu metu ne t ik 
pasiaukojimo, bet ir paaukoji
mo pareigas aplenkiam. Išvar
dino ir kitokius užsimiršimo 
pavyzdžius. Prelegentui visą 
laiką atrodę, kad nebuvimas 
pavergtų tautų vienos labai 
tvirtos organizacijos, visuo
meninės organizacijos, y r a 
nuostolingas mums. kitoms 
pavergtoms tautoms ir visai 
Europai. 

JAV lietuvių Bendruo
menės ir Reorganizuotos LB 
13 metų erzinusi byla nutrauk
ta. Prieš 2 mėn. pasirašytas 
susitarimas užkirto nuola
tinį nepasitikėjimo plūdimą. 
Pajudėta vidinės taikos krypti
mi. Nuomonių skirtumai visa
da egzistuos, tačiau negalima 
savo visuomenėje toleruoti 
I ibano padėties. 

Istorija dar nėra pasmerku
si jokios tautos. Kurios tautos 
išnyko, buvo kaltos apsilei
dimu ir išminties negerbimu. 
Sių baisių žygių patys prieš 
save mes neįvykdysime. nes 
esame šimtmečių patirties su
brandinti — baigė savo žodį 
svečias Vytautas V oi ertas. 

A. Karn ienė padėkojo 
prelegentui už taip prasmingą 
paskaitą. 

Po paskaitos buvo meninė 
dalis. Klubo tautinių šokių 
v e t e r a n a i i r j a u n i m a s , 
vadovaujami A. Karnienės. 
pašoko 3 Šokius. Klubo mišrus 
choras, vadovaujamas P. Ar-
mono. pasigėrėtinai padaina
vo 5 patriotines dainas. 
Užbaigai choras su visais 
dalyviais sugiedojo l ie tuva 
brangi. 

Visą minėjimą sklandžiai 
pravedė A. Karnienė. Pabaigo
je klubo pirm. A. Karnius 
padėkojo paskaitininkui V. 
Volertui. visiems programos 
a t l i k ė j a m s i r g a u s i a i 
susirinkusiai visuomenei, ku

rios buvo daugiau kaip 400. 
o ypač už gausias aukas 
laisvinimo veiksniams. Tą 
dieną visuomenė suaukojo 
13,307 dol., iš kurių lietuvių 
Bendruomenei 5,234 dol., Vli-

įr Altai 3,135 
kurie neišvar-

bus lygiomis 
v i s i e m s 3 

kui 4,872 dol. 
dol., o 66 dol. 
dinti kam, 
p a d a l i n t i 
veiksmams. 

J a u daug metų vasar io 16 
proga asmeniniu čia gimusios 
Viktorijos Jacobson rūpesčiu 
Sv. Jono bažnyč io j e per 
a m e r i k i e č i ų p a m a l d a s 
užprašomos Mišios Lietuvos 
intencija su reikšmingu lietu
vio kunigo pamokslu amerikie
čiams. Šiemet vasario 15 d. 10 
vai. šias Mišias laikė kun. 
Antanas Zakarauskas , atvy
kęs iš Chicagos su 4 lietuviais 
kunigais. Š v e d a s pasakė 
p r a s m i n g ą p a m o k s l ą , 
i š r y š k i n d a m a s L i e t u v o s 
k r ik šč ionybės 600 metų 
sukaktį, vasario 16 reikšmę, 
Lietuvos okupaciją, tikinčiųjų 
Lietuvoje persekiojimą, bažny
čių atiminėjimą ir jų panaudo
jimą kitiems t ikslams, Šv. 
Rašto draudimą, gyventojų 
trėmimus į Sibirą ir kitas 
Rusijos vietas bei komunizmo 
n e p a l a u ž i a m ą t ik inčiųjų 
rezistenciją. Prašė melst is už 
p e r s e k i o j a m u s L i e t u v o s 
žmones. Per Mišias giedojo 
sol. A. Brazis. Pabaigoje 
drauge su Braziu gausiai at
silankę į šias pamaldas lietu
viai sugiedojo I i et u vos himną. 
Didžiulė b a ž n y č i a buvo 
pilnutėlė žmonių. 

Rengęs vasar io 16 minė
jimą Lietuvių klubas užprašė 
vasario 15 d. Mišias už žuvu
sius dėl l i e tuvos laisvės Šv. 
Vardo bažnyčioje Gulfporte. 
Re ikšmingą šios šven tė s 
proga pamokslą pasakė misi
jos vadovas kun. V. Zakaras. 
Mišių , motu,* giedojo klubo 
choras. ŠVuifų ir Vyčių kuopos 
pamaldose da lyvavo su savo 
vėliavomis. Iš 6 a pamaldoms 
baigiantis visi sugiedojo lietu-
vos himną. 

Gimka 

Daytona Beach, Fl. 

T R U M P A I . 
Į S P Ū D I N G A I , 
P R A S M I N G A I 

Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo 69-toji sukaktis, 
ruošta Daytona Beach Lietu
vių klubo, vasar io 15 d. Prince 
of Peace parapijos bažnyčioje 
ir salėje Ormond Beach praėjo 
su dideliu pasisekimu. Prog
rama trumpa, įspūdinga ir 
prasminga. 

Minėjimas pradėtas šv. 
Mišiomis bažnyčioje. Į bažny
čią Lietuvos i r JAV vėliavas 
atlydėjo ,,Sietyno" ansamblio 
moterys, pasipuošusios tauti
niais drabužiais. Šv. Mišias už 
kenčiančią . pe r sek io j amą 
lietuvių tautą i r už visus žuvu
sius laiko sąvartoje už Lie
tuvos laisvę a t n a š a v o kun. dr. 
Kazimieras Ruibys. konce-
lebruojant Walter Bacer. Prieš 
evangeliją gražius l ietuviams 
ir sveikinimus lietuvių tautai 
išreiškė minėtas lenkų dvasiš
kis, pažymėdamas, kad abi 
tautas ištiko bendras likimas 
ir kad turime bendrai dirbti, 
kol vėl abi tau tos prisikels 
laisvam gyvenimui. Kun. dr 
K. Ruibys savo pamoksle 
prisiminė lietuvių tau tos kelią 
ir viltis susilaukti vėl nepri
klausomo ir laisvo gyvenimo. 

P a m a l d a s p r a t u r t i n o 
ansamblis „Sie tynas" , vado
v a u j a m a s m u z . A n t a n o 
Skridulio, dienai parinktomis 
patriotinėmis giesmėmis ir 
j a u s m i n g a i n u s k a m b ė j o 
operos sol. Juozės Daugėlie
nės Šiluvos Marijai, žodžiai. 
Kotrynos Grigaitytės, muz. 
Alfonso Mikulskio, giesmė. 

Tuojau po pamaldų parapi
jos salėje buvo minėjimo aka
deminė ir meninės dalys . Gau
siai į pamaldas ir minėjimą 

s u s i r i n k u s i u s p a s v e i k i n o 
klubo p i r m i n i n k a s J o n a s 
Daugėla ir žodžiui pakvietė 
svečią J A V LB krašto valdy
bos vicepirmininką Vytautą 
Volertą. Dvidešimt dvi minu
t e s t r u k u s i o j e p a s k a i t o j e 
kalbėtojas, beletristiniu žo
džiu ėjo neprikl. l i e tuvos prisi
kėlimo keliais, s tabte lėdamas 
ties reikšmingesniais įvy
kiais. Liesdamas istorinę 
praeitį, kalbėtojas suminėjo ir 
anų laikų valdovus, kurių 
valdymo metu net nebuvę 
surašytos Lietuvos kronikos ir 
lietuvių kalba nebuvo var
tojama. Išryškino kultūrinių 
vertybių išsaugojimo bei ug
dymo svarbą. Liesdamas išei
vijos lietuvių misiją, pažy
mėjo, kad i m a m a stokoti 
ryžto, įsipareigojimų, daugiau 
dėmesio skir iama asmeniš
kiems reikalams, praturtėji
mui, tuo pačiu menkiau beau-' 
kojant lietuvybės reikalams. 
Cia jis nurodė ir vienos mažos 
parapijos pavyzdį, kur negau
si katalikų bendruomenė atlie
ka savus įsipareigojimus ir 
sutelkia dideles sumas lėšų 
parapijos uždaviniams vyk
dyti. Tai sektinas pavyzdys 
lietuviškai išeivijai. Užsiminė 
išeivijos lietuvių vykdomus 
uždavinius, Lituanistikos ka
tedros įsteigimą. Kvietė išeivi
ją giliau susimąstyti apie 
a t l iekamą savajai pavergtai 
tauta i įsipareigojimą ir a r tas 
pareigas atl iekame pridera
mai gerai. 

Kalbėtojo žodis buvo ramus , 
perpintas prisiminimais ir 
i šgyventa is jausmais . Taigi 
žodis kitoks, kaip esame įpra
tę tokiomis progomis girdėti. 
Prelegentui dalyviai nuošir
džiai padėkojo gausiais ploji
m a i s ir klubo pr imininkas 
J o n a s Daugėla. 

Meninę dalį atliko „Sie
tynas" , vadovaujamas muz. 
An tano Skridulio. Pažymėti
na , kad vadovas turi puikią 
nuojautą ir sugeba tokiomis 
progomis paruošti tikrai gerą, 
patriotinių dainų repertuarą. 
Prieš koncertą įvadinį žodį 
t a r ė inž. Kazimieras Barūnas , 
pa ryšk indamas lietuvių dai
nos reikšmę l ietuviškame 
gyvenime. 

Intarpuose dainų, meninę 
žodinę dalį paruošė sol. Juoze 
Daugėlienė, o skaitymus atli
ko pati žodžių autorė Juoze 
Daugėlienė, aktorė Ona Miro-
nienė ir inž. Kazimieras Barū
nas . 

A n s a m b l i s p a d a i n a v o 
Tėviškėlę — muz. Broniaus 
Budriūno, žodžiai Pauliaus 
Stelingio. Nuo Atlanto lig Bal
tijos — muz. Antano Skridu
lio, žodžiai Gedimino Lapėno. 
Tėvynė Lietuva — muz. A. 
Bražinsko, Žodžiai V. Bložės, 
Pilki keleliai — muzika ir žo
d ž i a i Teisuč io M a k a č i n o . 
Publikai prašant, „Sie tynas" 
dar padainavo Laukų ra
munė, muzika V. Telksnio, žo
džiai V. Bložės. 

Minėjimas pradėtas JAV ir 
l i e tuvos himnais, kuriuos 
drauge su dalyviais giedojo 
sol. Juoze Daugėlienė piani
n u palydint muz. Antanui 
Skriduliui. Minėjimas baigtas 
antruoju l ie tuvos himnu — 
Lietuviais esame mes gimę, 
muz. Stasio Šimkaus, žodžiai 
Jurg io Sauerveino. 

Klubo pi rmininkas J o n a s 
Daugėla pabaigoje visiems bet 
kuo prie šio gražaus minėjimo 
p r i s i d ė j u s i e m s n u o š i r d ž i a i 
padėkojo. 

Minėjimo metu buvo ren
kamos mūsų veiksniams au
kos. Pažymėtina, kad buvo 
tolerant iškai išlaikytas laisvo 
aps isprendimo principas ren
k a n t aukas . l ie tuvių Bend
ruomenei aukas rinko LB 
į g a l i o t i n i s dr. V y t a u t a s 
Majauskas ir V a n d a Majaus-
kienė, sur inkta 1670 dol. Vli-
kui aukas rinko Juoze Daugė
l i enė , s u r i n k t a 780 do l . 
Amerikos l ietuvių Tarybai 
a u k a s r inko Vytautas Abrai-
t is , s i r i n k t a 345 dol. Visiems 
aukotojams priklauso nuošir
di padėka Po minėjimo visi 
dalyviai klubo valdybos rūpes
čiu buvo pavaišinti sumuš
t in ia is i r kava su saldu-

CLASSIFIED GUIDE 

Kaziuko mugei klijuoja žvakides I^evanas ir Macieža 
Nuotr. J . T a m u l a i č i o 

mynais. Vaišes ruošiant daug 
darbo įdėjo klubo nariai — 
O n a Žolynienė, A l f o n s a s 
Bacevičius, Hilda Bacevičie
nė. Talkino visa eilė moterų. 

Svečią gražiai priėmė klubo 
pirmininkas Jonas Daugėla ir 
jo žmona Juoze vakare savo 
namuose, k u r pokalbyje daly
vavo keliolika žmonių, jų 
tarpe rašytoja Birutė Pūkele-
vičiūtė. Su švedu Vytautu 
Volertu t a proga spaudai 
padarė pasikalbėjimą „Drau
go" b e n d r a d a r b i a i J o n a s 

Daugėla ir J u r g i s J a n u š a i t i s . 
Vaišių metu p a s i d a l i n t a lietu
viškojo gyven imo problemo
mis bei rūpesčiais . Į iškeltus 
klausimus mielai a t s a k ė Vy
tau tas Volertas. J i s t a i p pat 
pasidžiaugė i r š ios kolonijos 
lietuvių ak tyvumu, sugebėji
mu darniai dirbt i suruošt i ir 
gerus minėjimus. Minėj imas 
praėjo šventiškoje nuotaiko
je, palikęs malonų įspūdį bei pa
skatą ir toliau dirbt i i r aukot is 
mūsų tautos šv iesesnei atei
čiai. Jurgis Janušaitis 

INTERNATIONAL 
R Ū T A P A U P E R I E N Ė , Į s t a i g o s v e d ė j a 

1987 M E T Ų K E L I O N Ė S Į L I E T U V Ą 

NP. 8701 Gegužės 8 - gegužės 23 d. 
Iš New York'o S1.895.00 
Iš Chicagos S1.995.00 
Kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje. 
10 naktų LIETUVOJE, 3 naktys Stockholm'e. 

NR. 8702 Liepos 3 - liepos 18 d. 
Iš New York'o SI.965.00 
Iš Chicagos S2.065.00 
Kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje. 
10 naktų LIETUVOJE. 3 naktys Copenhagcje. 

NR. 8705 Rugpjūčio 14 - rugpjūčio 30 d. 
Iš New York'o S1.995CC 
Iš Chicagos S2.095.0C 
Kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje. 
10 naktų LIETUVOJE, 4 naktys Stockholm'e 

NR. 8706 Rugsėjo 18 - spalio 3 d. 
Iš New York'o S1.795 00 
Iš Chicago's S1.895.00 
Kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje. 
10 naktų LIETUVOJE, 3 naktys Copenhagoįe 

KITOS KEL IONĖS 

NR. 8703 Liepos 11 - 24 d. — LATVIJA 
Iš New York'o S1.695.00 
Maršrutas: 2 naktys Helsinki. 10 naktų Riga 

NR. 8704 Rugpjūčio 1 - 16 d. MENO IŠVYKA 
Iš New York'o S2.165.00 
Maršrutas: 5 naktys Maskva. 4 naktys Leningradas. 
1 naktis Stockholm'as. 2 naktys Helsinki s 2 naktys 
Silja Line laive. 

NR. 8707 Lapkričio 6 • lapkričio 22 d. OPEROS IŠVYKA 
Iš New York'o S1.950 00 
Maršrutas: Stockholm'as 2 naktys. Maskva 3 naktys. 
Leningradas 3 naktys. Budapest'as 3 naktys. 
Copenhaga 
spektak l ių . 

Kama fnakvojant dviese 

3 naktys V iso 1 0 o p e r o s ir b a l e 

kambaryje) įskaito visas susis'ekimo 
viešbučius, maistą Lietuvoje, (varnas ekskursijas 

Pageidaujant tolimesnių 
brošiūras 

Tarpininkaujame perkant 
VOLGA GA2 24-10 — 
VAZ 2108 
VAZ 2107 
VAZ 2106 
VAZ 21003 
VAZ 21013 

kehones detaliu 

ems automobilius. 
5 600 rb 
5.365 rb 
4.470 rb 
4.130 rb 
3 900 rb 
3 360 rb 

ir daug kitų priedų 
prašome kreiptis. 

Karnos 

Padedame sutvarkyti dokumentus iškvietimams 

G . T. In ternat ional , I n c . 10401 Roberts Rd. . P a l o s H i l l s , 
a rba P.O. B o x 29163 Chicago, IL 6 0 6 2 9 . 

t o 

išlaidas. 

Drisiusime 

IL 6 0 4 6 5 
Te le fonas : ( 3 1 2 ) 4 3 0 - 7 2 7 2 

H E L ? W A N T E D 

Reikalinga angliškai kalbanti šei
mininkė gyventi kartu amerikonų šei
moje ir prižiūrėti mažą vaiką. Skam
bint i po 7 v.v. kasdien arba 
savaitgaliais 

935-9828 

\ REAL ESTATE 

MISCELLANEOUS 

A V I L I M A Š 
M O V I N G | 

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
_ : . . ^ 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit u i 
apdraudą nuo ugnies ir automobilio pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3 2 0 8 V 2 W e s t 9 5 t h S t r e e t 

T e l . — G A 4 - 8 6 5 4 

MASTER PLUMBING 
U c e n s e d , Bonded, Insured 

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

S E R A P I N A S — T e l . 6 3 6 - 2 9 6 0 

LB Miš. KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite nusipirkti ar parduoti 
namą mieste ir priemiesčiuose. 
Sąžiningai patarnaus 

, INCOME TAX SERVICE 
J. BACEVIČIUS 

BELL-BAC£ REALTORS 
6529 S. KEDZIE 

778-2233 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai {kainuojame jūsų nuosa

vybę, taip pat pristatysim pagal pagei
davimą, sąrašą parduodamų namų jūsų 
ieškomoj apylinkėj, mieste ar priemies
ty. Suinteresuoti prašau skambinti ar 
užeit pas 

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

POPULAR 
LITHUANIAN 
R E C I P E S 

N a u j a dev in to j i la ida 
S u r e d a g a v o 

J u z ė D a u ž v a r d i e n ė 

š i o m i s d ienomis „ D r a u g o " 
s p a u s t u v ė atspausdino dev in
tą laidą š ios popul iar ios v i r imo 
knygos . 

Ta i ger iaus ia dovana nau
j o m s ž m o n o m s ar marč ioms. 
D a u g e l i s a p d o v a n o j o k i ta 
tauč ius supaž ind indami juos 
s u l ie tuv išku ma is tu ir v i r imu. 
Š ios knygos sus idomė j imas ir 
pas i sek imas ta rp l ietuvių ir 
k i t a t a u č i ų v i s u o m e t b u v o 
d ide l is . 

Kaina su persiuntimu $6.50 
Illinois gyventojai moka $6.94 
Užsakymus siųsti; 

DRAUGAS, 
4545 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629 

ARTI PAVASARIS. 
JAU PRASIDĖJO NAMŲ 

PARDAVIMAS. 
Jei norite namą parduoti, galiu 
nemokamai įvertinti ir susitarus par
duoti. Turiu laukiančius pirkėjus. 
Prašau paskambinti po 3 vai. p.p. 

7 7 8 - 6 9 1 6 
Broker is P. Ž U M B A K I S 

RE/MAX 
R E A L T O R S 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba>norite būti 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai. 

ARIZONA 
ATTENTION BUILDERS/DEVELOPERS 

FOR SALE BY OVVNER 
(Brokar and Agont Participation Invlted) 

! will sell a ūusiness t^at 's a goW rnrne m Arvona Cash 
'low S8OO.0O0 a year Sellmg roci-s & lanSscaomg suo-
plies m :tie 'as:est grov.-n area m tfte U S W:li lake part 
i i t 'ade O' ^eal es!a:e. etc Cor.lact J i n Miilsap. 11428 
N 65t ! \ ScalKJale. Az 8525* 

(602)991-6158 

For Sale 425 acres South Central lowa 
estate dispersal. 85% tillabie. Im-
mediate possession. For further infor-
mation call (515) 342-3564 or (515) 
347-5335 after 7:00 P.M. 

IS THAT YOU LAUGHING, COMRADE? 
Algis Rukšėnas 

Knygos antrinis pavadinimas: ..The VVorld's Best Russian 
(Underground) Jokės' ' , žurnalistas ir rašytojas Algis Rukšėnas, 
pohtines-satyrinės dramos „Posėdis" pragare ir ,,Day of Shame" 
(knygos apie Simo Kudirkos 1970 m. nepavykusį pabėgimą į laisvę 
iš sovietinio laivo) autorius surinko kursuojančius anekdotus ir 
charakteringus juokus, kurie kursuoja Sovietų pogrindyje ir 
atskleidžia komunistinės sistemos tikrąjį charakterį. 

Secaucus, New Jersey: Citadel Press, 1986. Kaina su per
siuntimu in USA $7.90. Illinois gyventojai moka $8.40. 

Užsakymus siųsti: 
Draugas 
4545 W. 63rd St. 
Chicago, II I . 60629 

LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAS 
ŽODYNAS 

Vilius Pėteraltis 
Šis žodynas, apimant is daug iau kaip 30.000 žodžių, 

par ink tų iš įvairių sričių ir kasdieninės ka lbos, pritaikytas 
l ietuviui Išleido Lietuviškos Knygos klubas 1985, IV-ji laida. 
Kieti v iršel iai . 

Kaina su pers iunt imu in USA $ 1 8 . 9 0 . 
I l l inois gyvento ja i moka $ 2 0 . 2 5 . 
Kaina su pers iun t imu į Kanadą ir į užsienį $ 1 9 . 7 0 . 
U ž s a k y m u s s iųst i : 

D R A U G A S 

4 5 4 5 W . 6 3 r d Str. , C h i c a g o , I L 60629 
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A.a. Bronė Dikinienė ankstesniais laikais. 

PAVĖLAVAU... 
Sunku sakyti sudiev, kai 

atsakymo žinai negausi. Bet 
pavė luo t i į l a ido tuves . . . 
Neįmanoma sugrąžinti nesu 
grąžinamos dienos, praėjusio 
momento... Nebent mintimis. 

Rašau tiems, kurie dėl įvai
rių priežasčių jaučiasi kaip aš. 
pavėlavę atsisveikinti su a.a. 
Brone Dikinienė. Gal būt, atsi
minimais ir vaizduote galime 
vėl ją palydėti jos gyvenimo 
taku iki tos paskutinės kryž
kelės, to paskutinio pamojavi
mo. 

Sužinojau, kad Bronė Paš
kevičiūtė gimė Raseiniuose 
1902 m. gegužės 26 d. Kad po 
pirmo pasaul inio karo. iš Pet
rapilio sugrįžusi Lietuvon, 
įsijungė į Juozo Vaičkaus dra
mos studiją ir teatrą. l e n g v a i 
įsivaizduoju jaunos, gražios 
mergaitės svajones ir entu
ziazmą naujai savyje atras
tam talentui. Vien akimirka 
galiu a tšaukt i mintin širdies 
skrajojimą. kai prašvinta mei
lė. Bronė tarp tų Lietuvos dra
mos teatro pradininkų — Juo

z o S t a n e l i o , P e t r o Ku-
bertavičiaus. Viktoro Dinei
kos ir Antaninos Vainiūnai-

t ės sutiko Joną Dikinį. 
Užregistruoti faktai, kad 

Brunė Paškevičiūtė tapo Diki
nienė. ' d abu jaunieji 1924 
metais antanu Vanagaičiu, 
Dineik. ir kitais dalyvavo 

Bronė Dikinienė R. Santvarų 
,,Žvejų" motinos vaidmenyje. 

MQSŲ KOLONIJOSE 
Providence, R.I. 

N E P R I K L A U S O M Y B E S 
D I E N A 

Vasario 15 Providence ir 
apylinkių lietuvių gyvenvie
tėje susirinkę bendrai pami
nėjome Lietuvos Nepriklauso
mybės a t s t a t y m o 69-sias 
metines. Šv. Kazimiero lietu
vių parapijos kieb. kun. I. Ged
vilą atlaikė pamaida.- už 
Lietuvą ir jos kankinius, 
pamokslo mint is pritaiky
damas šios dienos prasmei. 
Vėliavas nešė M. Kairys ir L 
Jagminas, aukas — savanoris 
K. Kriaučiūnas ir K. Trinu i ši e-
nė. 

Popietėje minėjimas buvo 
tęsiamas Lietuvių-amerikiečių 
klubo patalpose. Po UB. apy
linkės valdybos pirmininko K. 
Navakausko atidaromojo žo
džio bei įprastinės jžangos 
programai vadovavo vaidy
bos n a r ė A. Kairienė, pradžio
je perskai tydama eilėraštį 
nepriklausomybės minčiai. 
Sekė sveikintojai l ietuvių klu
bo ir parapijos komitetų pir
mininkas J. Vaitonis, kun. I. 
Gedvilą. l ie t . klubo moterų 
pagelbinio komiteto pirminin 
kė A. Sparks. Etninio pakomi 
tėčio — S. Sakalienė. Vyčių 
kuopos vardu — A. Gudečaus-
kas. 

R. Saulėnas perskaitė R. I. 
gubernatoriaus proklamaciją. 
M. Kairys — LB. rezoliuciją, 
kūną calyviai vienbalsiai 
priėmė. 

Reikia pabrėžti Viktoro 
Mathieu pranešimą iš R. I. 
įs tatymų leidžiamosios val
džios. Seimelio atstovai R. La-
i'ayette. J. Casinelli. H. McDer-
mott ir G. Parella įnešė 
rezoliuciją 87-H5338, kad kiek-
vieneriais metais I ie tuvos 
N e p r i k l a u s o m y b ė s d i ena 
( L i t h u a n i a n I n d e p e n d e n c e 
Day) būtų skelbiama R. I. 
valstijoje. Vasario 11 d., įvyko 
apklausinėjimas, kuriuo ži
nia apie pavergtos I ie tuvos 
skaudžią būklę pasklido tarpe 
kitataučių, įvairių apklausi
nėjimų dalyvių. Vasario 12 d. 
i jetuvos Nepriklausomybės 
minėjimas įvyko R.I. seimelio 
bendroje sesijoje, pirminin
kaujant M. Smitb Speaker). 
Kun. A. Jurgelaitis. OP. sukal
bėjo Ijetuvos k a n 6 a s pabrė
žiančia mvokaciją. Dalyvau
jančių lietuvių būryje moterys 
atkreipė dėmesį į spalvingų 
tautinių drabužių grožį. P«> 
rezoliucijos autoriaus atstovo 
R. I^ifayette ir kitų atstovų 
kalbų H r>'WH buvo pilnaties 
vienbalsiai priimta ir tuojau 
persiųsta senatui. Greitai iš 
senatoriaus M. Goodwin gau
tas atsakymas, kad ir senate 
rezoliucija praėjo. Šiuo metu 

„Dirimdzi-Drimdzi" vodevilio 
teatre, gastroliuodami po 
visas Amerikos lietuvių kolo
nijas. Vaizduotė gi lengvai 
man be žodžių keičia scenas 
s p a l v o t o m i s s k a i d r ė m i s . 
Bronė po spektaklio lenkiasi 
priimti publikos pamylėjimą. 
Jaunu tė lietuvaitė besidžiau
gianti naujų kraštų įspū
džiais. Ranka rankon su myli
m u J o n u b e v a i k š č i o j a n t ! 
plačiomis Amerikos didmies
čių gatvėmis. 

Jono pavėsyje Bronė j a m 
pagimdė Algimantą, Dau
mantą, Dalią ir Arvydą. 
Perteklius laimės išsilieja 
energija. J a u n a motina veikia 
Šaulių sąjungoj ir Lietuvos 
Vaiko draugijoj. Dr. Vandos 
Sruogienės žodžiai: „Atsimenu 
ją dar iš Kauno, jauną, gra
žią, pilną gyvybės, suma
nymų. Susitikdvom Lietuvos 
Vaiko draugijoje. Tokia mie
la, šviečianti..." 

1940 metais staiga jos švie
sa užpučiamą bolševikų aud
ros . J o n a s a r e š t u o t a s i r 
ištremtas į Kazachstaną. 

Antras pasaul inis karas y r a 
jau mūsų visų išgyvenimas. 
Daugumas mūsų patyrėme šei
mų perkirtimą, suskaidymą ir 
išsklaidymą. 

Iki šiol apsaugota nuo sun
kumų jauna motina su ketu
riais vaikais tampa pabėgėle, 
be namų, be krašto, be para
mos. Lengvai suprantam ir 
užjaučiam ją, nes mes visi 
pabėgėliai. 

Atrodo, kad tikra širdy išgy
venta la imė žmogaus neiš
lepina — gal net įpareigoja. 
Bronė stengiasi ir pasiekia 
asmenišką pusiausvyrą. Atsi
menu Hanau . Bronė Diki
nienė „Atžalyno" mėgėjų teat
re v a i d i n a S. S a n t v a r o 
Žvejuose", K. Binkio „Gene
ralinėje repeticijoje". Įsivaiz
duoju jos nepakartotiną pasi
didžiavimą jau Montrealy, kai 
A. Rūko „Bubulio ir Dun
dulio" spektaklyje, Bronės 
pirmagimis Algimantas, taip
gi t a len t ingas aktorius, reži
suoja savo mamą „Rožės" 
vaidmenyje ir pa t s kar tu su 
savo sesute Dalia atlieka ro
les. 

Montrealy, Toronte ir Chi-
cagoj , v a i k u s u ž a u g i n u s , 
Bronė šeimininkauja lietuvių 
parapijose ir jėzuitams. Tėvy
nėj pa ta rnau jama kitų, ji 
dabar tarnauja , kad išlaikytų 
savo n e p r i k l a u s o m y b ę ir 
neįpareigotų vaikų, jos išlai
kymu. Stropiai taupo atlikusį 
laiką lietuvių kultūrinei veik
lai. Net išėjus į pensiją du kar
tus ji pirmininkauja Lietuvos 

rezoliucija, abiejų rūmų pri
imta, yra pas gub. D. DiPrete 
patvirt inimui. Gubernatorius 
yra mums palankus. 

Buvo darbščių lietuvių mote
rų surengtas priėmimas atsto
vų aąmų svetainėje. Tuo pačiu 
metu R,I. Etninės komisijos 
p i r m i n i n k a s R. Ga l l i son 
(Geležinis) įteikė gubernato
riaus proklamaciją Vasar io 
16-sios proga. Minėjimo daly
viai entuziastingai dėkojo Vik

torui Mathieu už jo ištver
mingą I ie tuvos bylai darbą. 

Kaip j au esame girdėję, jud
rusis kun. dr. V. Cukuras, t a rp 
dauge l io i švykų , suspė jo 
atvykti į savo buvusią paties 
atgaivintą parapiją sklan
dž ia i p a s a k y t i d a b a r č i a i 
t i n k a n t į pag r ind in į žodį 
„Prisiminti-neužmiršti m u m s 
patiems, priminti kitiems": 
nuo ankstyviausių istorinių 
laikų, nutaut in imo lenkinimu, 
carinės okupacijos priespau
dos, per atgimimo laikotarpį, 
nepriklausomybės dienas iki 
dabar t inės vergijos. Kaip 
seniau, ta ip ir dabar tur ime 
branginti savąją kalbą, nes 
tai pirmoji sąlyga, kad lietu
vis išliktų lietuviu. Kun. Cuku
ras nepriėmė honoraro, paskir
damas lietuviškos veiklos 
paramai. 

Toliau buvo rodomas filmas 
iš šv. Kazimiero 500 m. jubi
liejinių iškilmių Romoje. Sus
tiprinome savąjį ryžtą nepa
lūžti užsitęsusi oje kovoje už 
I^aisvę. 

A. Valius kis 

Dukterų draugijai . 
Metai po metų ji viena. 

Neįsivaizduoju, ką ji jaučia? 
Nei našlė, nei išsiskyrus. 
Amžiuje, kur žmonos ir vyrai 
palieka v i enas kitą iš nuo
bodumo a rba dėl pranykusios 
ar tumos, graž i , jautri ii svei
ka moteris l auk ia savo jaunys
tės gyven imo draugo 40 me
t ų . P e r v ė l u . K ū n a s 
suvargs ta i r siela neatnaujin
ta meilės nebe tenka energijos. 

Sueikvota aukšto kraujo spau
dimo i r sklerozės vasario 8 d. 
Bronė atsikvėpė paskutinį 
sudiev. Nevisai. Medį pažinsi 
iš jo vaisių. J o s trys sūnūs ir 
dukra, darbštūs, asmeniškai ir 
v i s u o m e n i š k a i a u k š t u m ų 
pasiekę žmonės, pasilieka 
neužmirštami tiems, kurie, 
kaip i r aš, pasi taikėme jų 
gyvenimo kelyje. 

Irena Imbrasaite-
Jansen 

DRAUGAS, antradienis. 1987 m. kovo mėn. 3 d. 

A.fA. 

VYTAUTAS BALZAKAS 
Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1987 m. vasario 28 d. 11:05 vai. ryto, sulaukęs 55 

m. a r aus. 
Gimė Liet- oje, Kaune. 
Amerikoje i gyveno 37 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Nijolė (Šimonytė); 

dvi dukterys: Daiva Gliožerienė, žentas Antanas ir Inga 
Balzaraitė; sūnus Danus Balzaras-. tėvas Petras Balzaras: 
sesuo Rima Krumplienė, jos vyras Jonas; švogeris Edvar
das Šimonis su žmona Doris ir jų Šeimos bei kiti giminės, 
draugai i r pažįstami Lietuvoje ir Amerikoje. 

Velionis buvo a.a. Emilijos Balzarienės sūnus. 
Priklausė I jetuvių Skautų sąjungai ir Illinois Society of 

Architects. 
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette, 2533 W. 71 St., 

koplyčioje, pirmadienį ir antradienį nuo 4 iki 9 v.v. 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, kovo 4 d. Iš koplyčios 9 

vai. ryto bus atlydėtas į Šv č. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių 
kapines. Atsisveikinimas bus antradienį, 7 vai. vakare. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, dukte rys , sūnus , tėvas ir sesuo. 
Laidotuvių direkt. Don aid A. Petkus. Tel. 476-2345. 

A.tA. 
Veronika Krasauskienė 

( S T A Š K Ū N A 1 T Ė ) 

Gyveno Cbicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1987 m. kovo 1 d., sulaukusi 94 m. amžiaus. 
Gimė Iietuvoje. Panevėžio apskrityje, Sidabravos 

parapijoje. Amerikoje išgyveno 73 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime pusseserė Jadvyga 

Papartienė. jos du sūnūs Petras ir Jonas Paparčiai ir sūnė
nas Bernard Russell bei kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Prašome nesiųsti gėlių. 
Kūnas pašarvotas Lack-I-ackawicz. 2424 W. 69 St., 

koplyčioje, antradienį nuo 2 iki 9 v.v. 
Laidotuvės ivvks trečiadieni, kovo 4 d. Iš koplyčios 10 

vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių 
kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdusi pusserė su šeima. 
Laidotuvių direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. 737-1213. 

KAD LIKTUM TU GYVA 
Tai naujoji Lietuvių Operos plokštelė 

Plokštelėje yra Įdainuoti šie kūriniai: 

LIETUVOS HIMNAS 
LIETUVIAIS ESAME MES GIMĘ 

Jakubėno DE PROFUNDIS 

Karnavičiaus UŽ JŪRELIŲ iš op. RADVILA PERKŪNAS 

Karoso AUGO KIME KLEVELIS 

Gaidelio UŽ JŪRŲ. UŽ KALNŲ iš op. DANA 

Karnavičiaus ARIJA IR CHORAS ir 

RAUDOTOJŲ CHORAS iš operos GRAŽINA 

Budriūno ANT MARIŲ 

Šimkaus SAULE MOTINA PAKILO iš op. PAGIRĖNAI 
Diriguoja Alvydas Vasattis 

Dainuoja LIETUVIŲ OPEROS CHORAS ir Sol Jonas Vaznelis 
Trunpą solo partiją atlieka Rūta Pakstaitė 

Kaina su persiuntimu $16.75. Illinois gyventojai moka $17.95 

Užsakymas prašome siųsti Draugo adresu: 

DRAUGAS, 4545 W . 63rd Street, ChJcago. IL 60629. 

Mylimam broliui 
A.+A. 

ZENONUI GOBIUI 
mirus, velionio šeimai 
ŽERIENEI ir kitiem 
dižiausią užuojautą. 

, mūsų narei APOLONIJAI PA-
s giminėms reiškiame nuošir-

• 

Juno Beach ir apylinkių 
Lietuvos Dukterys 

A.tA. 
Dr. Bronius Leparskas 

(Lepar) 
V e t e r i n a r i j o s g y d y t o j a s 

Gvveno Floridoje. Anksčiau gvveno Evergreen Parke, 
Illinois, ir Green I^ake, VVisconsin. 

Mirė 19S7 m. vasario 28 d., sulaukęs 76 metų amžiaus. 
Gimė Iietuvoje, Joniškyje, Šiaulių apskrityje. Ameri

koje išgyveno 38 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Kastutė (Gužytė), 

sūnūs Virgilijus su šeima, Raimundas. Geraldas, jo žmona 
dr. Rebecca. Iietuvoje liko broliai Aleksas ir Edmundas su 
šeimomis ir kiti giminė**, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Kivvanis International Club, lietuvių 
Veterinarijos gydytojų draugijai išeivijoje. Taipgi priklausė 
JAV, Illinois ir Chicagos veterinarijos gydytojų draugijoms 
ir kitoms organizacijoms. 

Kūnas pašarvotas Kenny Brothers koplyčioje, ^600 W. 
95th Street, Evergreen Park. Illinois. Lankymas antradienį, 
kovo 3 d. nuo 2 vai. iki 9 vai. vakaro. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 1987 m. kovo 4 d. Iš koply
čios 9:30 vai. ryto bus nulydėtas į Most Holy Redeemer para
pijos bažnyčią. Evergreen Parke, kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. Chicago. Illinois. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, kolegas, draugus 
ir pažįstamus dalyvauti šermenyse ir laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, sūnūs , marčios, anūka i i r broliai 
Lietuvoje. 

Laidotuvių direkt. Kenny Brothers. Tel. 312-239-3600. 

Mylimai žmonai ir mot inai 

ONAI RAZUTIENEI 
mirus, vyrui ANTANUI RAZUClUL dukra i DAN
GUOLEI ir sūnui ALOYZUI bei jų še imoms nuošir
džią užuojautą reiškia ir kartu liūdi 

Bingelių ir Kašelionių šeimos 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S . C a l i f o r n i a A v e n u e 
Te le fona i — 5 2 3 - 0 4 4 0 i r 5 2 3 - 9 8 5 2 
4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 

T e l e f o n a s - 927 -1741-1 
4 3 4 8 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 

T e l e f o n a s - 5 2 3 - 0 4 4 0 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2 5 3 3 W e s t 71 St., C h i c a g o 
T e l e f o n a s — 4 7 6 - 2 3 4 5 

1410 S o . 5 0 t h A v.. C i c e r o 
T e l e f o n a s — 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 West 6 9 t h S t r e e t — Tel . R E 7 - 1 2 1 3 
11028 Sou thvves t Hvvy.. P a l o s H i l l s , I l l ino i s 

T e l . — 974 -4410 

V A S A I T I S - B L T K U S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 



6 DRAUGAS, antradienis. 1987 m. kove mėn. ' d 

x Vaka ronė apie pa la i 
mintąjį a rk iv . Jurgį Matu
laitį bus kovo 6 d., penkta
dienį, T vai. vak. Jaunimo 
centro mažojoje salėje. Paskai
tą skaitys kun. Viktoras Rim
šelis, skaidres iš jo gyvenimo 
ir darbų rodys ses. Onutė 
Mikailaitė ir ses. Dolores iš 
Putnamo. Visi kviečiami 
susipažinti su palaimintuoju, 
kurį tokiu popiežius paskelbs 
birželio 28 d. 

x A.a. Ka t ryna J a n -
kienė, rašytojo Jurgio Jan
kaus žmona, buvo palaidota 
Rochestery. N.Y., kur jie gy
veno. Nuliūdime liko vyras 
rašytojas Jurgis Jankus, du 
sūnūs su šeimomis ir mirusio 
sūnaus šeima. 

x A . a . S t e f a n i j a 
Skučienė. 97 metų amžiaus, 
bolševikų nukankinto gen. 
Kazio Skučo žmona, mirė kovo 
3 d. Pompanc Beach. Fla. 
Laidojama antradienį, kovo 3 
d., Pompano Beach kapinė
se, pne savo brolio L. Bagdo
no. Religines apeigas atliks 
kun. Vytau tas Pikturna. 
Nuliūdime liko dukterys Biru
tė Sidzikauskienė ir Jūratė Šu
kienė su šeima. 

x A.a. Ona Razutienė, lie
tuvių tautinių šokių ilgalaikė 
mokytoja, staigiai mirė 
vasario 28 d. Los Angeles, 
Calif. laidojama tretiadienį iš 
Šv. Kazimiero liet. parapijos 
bažnyčios. Nuliūdime liko 
vyras Antanas, duktė Dan
guolė Varnienė su šeima ir 
sūnus Aloyzas. Chicagoje liko 
dr. Petras Rasutis su šeima. 

x Kun. J u o z a s Prunskis , 
15 metų išgyvenęs Šv. Sim-
forozos parapijoje, dabar 
persikėlė į kleboniją Queen of 
the Universe parapijos. 7114 
S. Hamlin. Chicago. DL 60629. 
tel. 312—582-4662. Laiškus 
jam galima siųsti ir ..Draugo" 
ar Am. liet. Tarybos adresu. 

x Dr. Dalia ir Marvin 
K a t i l i u s - B o y d s t u n vado
vaus svarstymams anglų kal
ba apie krikščioniškąjį gyve
nimą šeimoje. Šios svarstybos 
bus kovo 14 d. 2:50 vai. pepiet 
Brighton Parko lietuvių 
parapijos patalpose krikš
čioniškos atgaivos savait
galio pirmąją dieną. 

x Pat iks l in imas. G-T. 
In te rna t iona l — „1987 
metų kel ionės į Lietuvą" 
skelbimas turėjo būti įdėtas į 
„Draugo" šeštadienio laidą, 
vasario 28 d., bet per adminis
tracijos neapsižiūrėjimą buvo 
neįdėtas. Minimą skelbimą 
dedame šios dienos „Draugo" 
laidoje ir už šią klaidą G.T. 
Lntemarional atsiprašome. 

x Dr. Vidas Nemickas, 
širdies ir vidaus ligų specialis
tas praneša, kad atidaro nau
ją įstaigą. Adresas: 7722 S. 
Kedzie Ave., Chicago, 111. 
60652. ofs. tel. 471-3300; rez. 
442-8297. Įstaiga veiks pirm. 
antr.. ketvr. ir penkt. pagai 
susitarimą. 

(pr.) 
x Į „ D r a u g o " koncertą . 

kuris bus kovo 28 d., Šeštadie
nį, Marijos aukštesniosios 
m o k y k l o s a u d i t o r i j o j e 
Chicagoje. bilietus galima 
įsigyti Gifts International — 
N.J. Vaznelių prekyboje. 2501 • 
W. 71 St . Chicago. 111. 60629. 
Tel. 471-1424. 

(pr.) 

x Advokatas Algirdas 
Ost is nuo kovo 1-os dienos sa
vo įstaigą perkėlė į naują vie
tą: 201 Kast Ogden Avenue 
(kampas Ogden ir Vork Roadi. 
Suite 18-2. Hinsdale. 111. 60521. 
tel. 325-315". 

(sk.) 

x Poetas B e r n a r d a s Braz
džionis, Lietuvių Bendruo
menės literatūros laureatas, su 
Žmona Aldona iš Ix>s Ai gėles. 
Calif. atvyks į Premijų šven
tę, kuri bus balandžio 4 d. Jau
nimo centre Chicagoje. Į 
banketą bilietus pavieniams 
asmenims ar stalams galima 
jau gauti Gifts International 
— Vaznelių parduotuvėje. 

x Kun. J o n a s Juozapa i -
t i s , lietuvių liuteronų Bažny
čios išeivijoje prezidentas ir 
Ziono parapijos klebonas, suti
ko dalyvauti simpoziume apie 
ekumenizmą, o taip pat eku
meninėje susikaupimo valan
doje tema „Krikštas, kaip 
sutartis tarp Dievo ir žmo
gaus7'. Abu renginiai bus 
krikščioniškojo atsigaivinimo 
pirmąją dieną, kovo 14 d. 2:50-
5 vai. popiet Brighton Parko 
lietuvių parapijos patalpose. 
Visi lietuviai krikščionys yra 
nuoširdžiai kviečiami atsi
lankyti. 

x T rad ic inė K a z i u k o 
mugė bus šį sekmadienį, kovo 
8 d„ Jaunimo centre. Atida
rymas bus 10 vai. ryto. Ati
darymo iškilmes praves 
Akademinis Skautų sąjūdis. 
Mugę atidaryti pakviestas 
gen. konsulas Vaclovas Kleiza 
Visi skautai ir skautės 9:45 
vai. ryto renkasi didž. salėn ir 
rikiuojasi prieš savo tunto 
paviljonus. Po atidarymo visi 
jungiasi į mugės darbus vado
vų iš anksto nurodytose vie
tose. Tėveliai prašomi laiku 
atvežti skautus ir skautes. 
Visuomenė kviečiama apsi
lankyti mugėje, pasisvečiuoti 
ir paremti jaunimo skautišką 
veiklą. 

x Domą Pe t ru ty t ė yra 
pakviesta į LB švietimo tary
bą atstovauti jaunų šeimų rei
kalams. Jai pavesta sudaryti 
komitetas, kuris rūpintųsi lie- * 
tuviškos Šeimos ugdymu ir 
stiprinimu išeivijoje. 

x Chicagos varpininkų — 
liaudininkų metinis narių 
susirinkimas bus balandžio 5 
d., sekmadienį, 10 vai ryto 
1507 So. 49 Court, Cicero, 111 

x LKDS Biuletenis , vasa 
rio mėnesio numeris, išėjo iš 
spaudos. Šiame numervie yra 
plati informacija apie lietuvių 
krikš6onių demokratų veikią 
ir ateities planus. Smagu skai
tyti organizacijos pasiryžimą 
išleisti senuosius „Tėvynės 
Sargo" numerių komplektus. 
Tai būtų istorinis žingsnis. 
Biuletenį administruoja Jonas 
Kavaliauskas. 

x Izidorius S t raukas , Le-
mont. 111.. atsiuntė 100 dol. 
„Draugo" apsigynimo fondui. 
Labai dėkojame. Izd. Strau
kas yra parašęs ir išleidęs 
šimtamečio atsiminmų knygą 
„Nuo Laukuvos iki Chi
cagos, 432 psl., kurią galima 
gauti ir „Drauge1* už 10 dol. su 
persiuntimu. 

x John Krutu l i s iš Tas
manijos. Australija, rašo: 
„Nors ,Draugą' gaunu du 
mėnesius pavėluotai, bet vis 
vien įdomu sekti jūsų gyve
nimą ir skaityti žinias. 
Ypatingai yra idomūs ve 
darnieji. Daug sėkmės jūsų 
darbe". Malonus ačiū. 

x Jonas Spurgis , Chicago. 
III., Kazė Brazas, Oak Lawn. 
111.. „Draugo" apsigynimo fon 
dui atsiuntė po 20 dol. auką. 
Ona Stumbras, Richmond 
Hills. N.V., atsiuntė 15 dol. 
Nuoširdus ačiū. 

x ,.Draugą*" kviečia jus 
įdomiai kelionei į Europą ir 
Jubiliejaus šventei į Romą, 
š.m. birželio 11 d. Aplanky
site: Italiją. Šveicarija ir Bava
riją, matysite vaizdingas ir 
gražias vietoves. Informacija: 
American Travel Service 
Bureau. 9727 So. Westom 
Ave.. Chicago, 111. 60643. Tel 
1-312—238-9787. 

(sk.) 

x Sol. Vilija Mozūrai-
tytė, pianistė dr. Raminta 
Lampsatyiė ir smuikininkas 
Mykolas Koilars kovo i u. sėk
mingai koncertavo Miami 
lietuvių namuose. Iš Miami 
vyksta \ St. Louis, kur atliks 
keletą koncertų vietos uni 
versitetuose. Kovo 8 d. pasi
rodys Clevelande, Vasario 16 
gimnazijos rėmėjų Komiteto 
r e n g i a m a m e k o n c e r t e . 
Chicagoje koncertas rengia
mas kovo 15 d. 3 vai. p p. Jau
nimo centre. Bilietai iš ankste 
gaunami Margutyje ir Vazne
lių parduotuvėje. 

x Šv. Kazimiero seserų 
vienuolija kviečia visus daly
vauti šv. Mišiose, prašant Die
vo, kad vienuolijos steigėja 
motina Marija Kaupaitė būtų 
paskelbta palaiminta ir šven
tąja. Šv. Mišios bus kovo 10 d., 
antradienį, 7 vai. vak. vienuo
lyno koplyčioje, 2601 W. Mar-
ąuette Rd. Šv. Mišias atna
šaus vyskupas Vincentas 
Brizgys lietuviškai. 

x Vytauto Didžiojo šau
lių rinktinės valdybos su
sirinkimas buvo vasario 22 d„ 
sekmadienį. 2 vai. p.p. Šaulių 
salėje. Susirinkimą atidarė 
pirm. V. Išganaitis ir pranešė, 
kad yra paskirta 150 dol. 
L K. B. Kronikai leisti ir 200 
dol. Uruguajaus lietuvių tau
tinių šokių grupei. Taip pat 
pranešė, kad priimti šeši nau
ji nariai j šią rinktine. 

x Donius ir Diana Re-
miai, „Draugo" skaitytojai ir 
rėmėjai, išvyko dviejų mėne
sių kelionėn į Australiją ir 
Tolimuosius Rytus. Kelionėje 
aplankys ir kai kuriuos lietu
vių telkinius Australijoje. 

x Ona Sil iūnienė pagerbė 
visuomenininke ir buv. LSS 
Vyriausią skautininke a.a. 
Oną Zailskienę jos mirties 5 
metų sukaktvje, paaukodama 
velionės vardu 50 dol. Lie 
tuvos Dukterų draugijai ir 50 
dol. lietuviškos Skautybės 
fondui. 

x Žurn. Algi rdas T. An
tanai t is , Chicago. 111.. „Drau
go" apsigynimo fondą padidi
no 50 dol. auka. Nuoširdus 
ačiū. 

x Dr. Birutė Zapa rackas , 
Chicago. m., mūsų nuoširdi rė
mėja, garbės prenumeratorė. 
pratęsė prenumeratą su visa 
šimtine. Dr. B. Zaparackui ta
riame nuoširdų ačiū. 

x Dr. J u s t i n a s Dėdinas , 
Oakbrook Terr.. Dl., su pre
numeratos prairsimu atsiuntė 
visą šimtinę dienraščio stip
rinimui. Dr. J. Dėdinui, mūsų 
garbės prenumeratoriui, taria
me nuoširdų ačiū. 

x D r . A l f o n s a s 
Šešplaukis. Chicago, Iii., 
„Draugo" apsigynimo fondui 
atsiuntė 20 dol. auką. Ginta
ras Dargi s. Deerfieid, BĮ., taip 
pat padidino 20 dol. auka. J.P. 
Jakštys. St. Petersburg. Fla., 
Juozas Kirstukas Baltimore. 
Md.. atsiuntė po 10 dol. aukų. 
Visiems nuoširdus ačiū. 

x J o n a s ir Marija Vait-
kai . Hvattsville. Md.. „Drau
go" apsigynimo fondui atsiun
tė 20 dol. su laiškučiu: 
„Siunčiame ir mes savo kuklų 
įnašą... Kartais sunku supras
ti, kieno tai ranka visa tai 
vyksta. Manau, jog ne paslap
tis, kad raudoniesiems būtų 
labai didelė pagunda kaip 
nors nusikratyti efektinga 
mūsų laisvųjų lietuvių spau
da, kaip .Draugas'. Tikimės, 
jog viskas baigsis gerai ir 
teisybė viską nugalės. linki
me sėkmės". Labai dėkojame 
už auką ir laiškutį. 

x M. J . Sayus, Vvarren, 
Mi^h. „Draugo" apsigynimo 
fondui atsiuntė 40 dol. auką su 
toki u prierašu: „Gaila, kad 
mūsų lietuviai nepasimoko iš 
žilos senovės nesugyvenimo, 
kuris pražudė lietuvą. Tas 
noras yra ir dabar...". Nuošir
dus ačiū už viską. 

Agota ir ' "iksas Valaičiai, atšventę savo moterystės 50 metų sukaktį dukterų, žentų ir anūkų 
ta-t>e Iš r.rurės pirmoj eilėj: Rima Polikaitytė. Feliksas ir'Agota Valaičiai, Julija Valaitytė; 
auroj eil.: Tomas Valaitis su sužadėtine Cindy, Kristina Zvinakytė. Viktorija Zvinakytė. Regi-
u; Žvinakienė, Irena Valaitienė, Irena Polikaitienė, Marius Polikaitis: trečioj eil.: Darius Po& 
kaitis, Andrius Polikaitis. Andrius Valaitis, Al Žvinakis, Rimas Valaitis, Angelė Zvinakytė iį 
Juozas Polikaitis. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
T R I J Ų KARALIŲ 

AUKSINE DOVANA 
AGOTAI IR FELIKSUI 

VALAICIAMS 

Prieš penkiasdešimt metų 
per Tris Karalius, 1937 m. sau
sio 6 d., Žvirgždaičių bažny
čioje. Sakių apskrityje Agota 
ir Feliksas Valaičiai sumainė 
aukso žiedus. Ta proga šiais 
metais sausio 11 d. jų vaikai 
su šeimomis — Irena Polikai
tienė, Regina Žvinakienė ir 
Remigijus Jonas Valaitis — 
suruošė auksinę puotą. Šioje 
šeimos šventėje turėjo progos 
pabendrauti artimieji bei pla
čioj; Valaičių giminė. Buvo 
svečių, kurie dalyvavo Valai
čių vestuvėse Žvirgždaičiuo
se prieš penkiasdešimt metų. 

Auksinė vedybų sukaktis 
prasidėjo Švč. M. Marijos 
Gimimo bažny6oje padėkos 
Šv. Mišiomis, kurias laikė 
kleb. kun. Antanas Zakaraus
kas. Mišių metu giedojo Dalia 
Kučėnienė, fleita grojo anūkė 
Rima Polikaitytė ir vargo
navo anūkas Darius Polikai
tis. Skaitymus atliko anūkai 
Kristina Zvinakytė ir Andrius 
Valaitis. Komentatorius buvo 
anūkas Audrius Polikaitis, o 
Mišioms patarnavo anūkas 
Marius Polikaitis. 

Po įspūdingų šv. Mišių buvo 
šeimyniškos vaišės Dainos 
restorane. Kas pažįsta Valai
čius, žino jų nuoširdumą bei 
vaišingumą. Karališkoms vai
šėms vadovavo jų sūnus Ri
mas Valaitis, pakviesdamas 
protarpiais šiuos kalbėtojus: 
kleb. kun. Antaną Zakaraus
ką ir kleb. kun. Joną Kuzins-
ką. giminaičius Alfonsą Kere 
lį ir Vytenį Jonyną bei žentą 
Juozą Polikaitį, kuris svečius 
linksmai nuteikė kalbėdamas 
„nuskriaustųjų'" vardu, bet 
galop prisipažino, jog, jei žmo
na jį išmestų, tai tikrai uoš
viai Valaičiai jį priglaustų. 

Kai vaišių metu Marquette 
Parko parapijos klebonas 
paklausė F. Valaičio jo recep
to, kaip jis taip sveikai ir jau
nai išsilaikė, Valaitis jam 
paaiškino: ..Matot, kai mes 
apsivedėm, tai nutarėm su 
žmona kad nesipyksim. 0 jei 
jau reikės nesutarti, tai vie
nas iš mūsų eisime pasivaikš
čioti, kol pyktis praeis. Tai, 
matot, per 50 metų labai daug 
šviežio oro padėjo sveikatai". 

Vaišes apvainikavo dešim
ties anūkų paruošta prog
rama jų mylimiems sene
liams. Keturi Polikaičiai, trys 
Valaičiai ir trys Zvinakytės 
padainavo puokštę dainų. Tai 
buvo gyva generacijos tęsti
numo atžalos dovana, kuri 
išspaudė ne vien seneliams, 
bet ir visai giminei bei arti
miesiems džiaugsmo ašarą. 

Trys Karaliai tikrai palai
mino Valai6us trejopai: jų 
stebuklingu gyvenimu trimis 
pavyzdingais vaikais ir jų 
gyvenimo draugais bei lietu
viškumu žaliuojančiais anū
kais. 

Svečiams besiskirstant. pra-

vedėjas Rimas Valaitis pašte 
bėjo, kad iš susijaudinimo 
pamiršo pakviesti kalbėti 
solenizantą, kuris buvo pasi
rašęs savo padėkos žodį. štai 
ką F. Valaitis norėjo pasakyti 
žmonos bei savo vardu: „Malė 
nūs Šio pobūvio dalyviai, riėke 
java atsilankius į mudviejų 
vedybinio gyvenimo 50 metų 
sukakties minėjimą. Pirmiau
s i a dėkoj ava Aukščiausiai 
Esybei Dievui, kad leido 
sulaukti brandaus amžiaus ir 
šios vedybų sukakties. Teesie 
jam garbė! Dėkoj ava ger
biamam klebonui, kad leido 
specialų laiką mūsų parapijos 
bažnyčioje šioms iškilmėms ir 
pats patarnavo savo laisvu 
sekmadienio laiku. Taip pat 
didelis ačiū visiems kuni
gams, kurie dalyvauja šioje 
mūsų šventėje. Nuoširdžiai 
dėkoj ava visiems mieliems 
svečiams, kad nepabūgote 
blogo kelio ir mus pradžiu
ginote savo dalyvavimu. 
Dėkoj ava savo vaikams ir 
anūkams, visiems šešiolikai, 
kad surengė šias iškilmes, 
nors mudu nesitikėjo va — 
galvojova praleisti viską kuk
liai, bet taip neišėjo. Ačiū 
visiems!" 

Nors sidabras puošia Valai
čių galvas, bet auksu žėri jų 
nuostabus kartu nueitas 
kelias, kuris brangakmeniais 
blizga jų vaikų šeimose. Kas 
žino, gal tie stebuklingieji 
Trys Karaliai padės jiems 
sulaukti ir deimantinės šven
tės. 

Dalia Kučėnienė 

PROF. BALIO VITKAUS 
PAGERBIMAS 

Lietuvių Agronomų s-ga 
vasario mėn. LB Socialinių rei
kalų tarybos Seklyčioje turėjo 
susirinkimą ir prof. Balio Vit
kaus pagerbimą jo gimtadie 
nio proga. Nors prof. B. Vit
kus yra gimęs 1898 m. kovo 1 
d., bet susirinkimo proga buvo 
kartu ir pagerbimui tinkama 
diena. Agronomų sąjunga 
sukvietė ne tik agronomus. 

gyvenanč ius Chicagoje ir 
apylinkėje, su šeimomis, bet 
taip pat sukaktuvininko gimi
nes ir artimuosius. 

Prie gražiai paruoštų stalų 
ir geros vakarienės kalbas 
pradėjo ir vėliau vadovavo 
sąjungos vicepirm. Antanas 
S a n t a r a s , a p i b ū d i n d a m a s 
prof. B._ Vitkų kaip ilgametį 
Žemės Ūkio akademijos p r e 
fesorių, prorektorių ir r ėk te 
rių. taip pat Lietuvos Laikine 
sies vyriausybės ministerį. 
Palinkėjo jam dar ilgai gy
venti ir neapleisti v° ;klos, nes 
jis yra ne tik mok bet ir vi
suomenės žmogus 

Trumpai kalbėjo Agronomų 
sąjungos pirm. Salomėja 
Janulaitienė, pasveikindama 
sukaktuvininką ir pasisa
kydama, kad dėl sveikatos 
atsisako pirmininkės pareigų, 
bet ne agronomų sąjungos. 

Išsamiai kalbėjo dr. Leonas 
Kriaučeliūnas, prof. B. Vit
kaus artimas draugas, palin
kėdamas sveikatos.ir gražios 
ateities. Taip linkėjimus išreiš
kė buvę jo mokiniai Adolfas 
Ruibys ir eilėraščiu Stasys 
Vaičius. Dainavos ansamblio 
vardu Aleksas Smilga svei
kino ansamblio globėją. Be to, 
dar kalbėjo iš trijų gyvų Laiki
nosios vyriausybės ministerių 
prof. Mečys Mackevičius, 
primindamas sukaktuvininko 
vargus, užimant sunkiausiose 
sąlygose ministerio pareigas, 
ir palinkėjo sulaukti dar ir 
daugiau savo buvusių moki
nių ir artimųjų pagerbimo 
gimtadienio proga. 

Pabaigoje vadovo agr. 
Antano Šantaro pakviestas, 
trumpą padėkos žodį, kaip 
paprastai su humoru, pasakė 
pats prof. B. Vitkus prisimin
damas gražius laikus ir padė
kodamas savo gerbėjams, kad 
ir keturiom dienom pasen
dinant už gimtadienio suren
gimą. 

Prof. Balys Vitkus, nors jau 
suėjo 89 metus, yra judrus, 
domisi gyvenimu, neapleidžia 
nei visuomenės, nei spau
dos, todėl yra gyvas pavyz-

Valerija Sparkytė, kalbėjusi per Seattle Lietuvių Bendruomenės 
Ji m Rrav. surengtą lietuves Nepriklausomybės minėjimą, tariasi su Jim Bray. 

Seattle Bendruomenės pirmininkes Inos Bertuiytės-Bray vy 

IŠ ARTI IR TOLI 
BRAZILIJOJE 

— Liucija Banytė, „Volur 
gės" choro vadovė, buvo išv\ 
kusi į Uraguajų ir apsistojus 
Dorelių šeimoje. Ji planuoj; 
šiais metais su savo chori 
pasirodyti Montevideo lietu 
viams. 

— A l b i n a i r K a z y s 
Ambrazevičiai , lietuviškc 
gyvenimo veikėjai, atšventė 
Brazilijos Lietuvių sąjungos 
pata lpose vedybinio gy
venimo 50 metų sukaktį. Daly
vavo apie 150 svečių, gave 
daug sveikinimų. Pietuose 
invokaciją sukalbėjo prel. P. 
Ragažinskas. 

— A.a. Stasys Bumblis 
mirė pereitų metų lapkričio 3C 
d. Sao Paulo mieste. Buvo gi
męs 1912 m. rugsėjo 15 d 
P l u r g ė j e . I B r a z i l i 
ją a t v y k o su t ė v a i s 
1928 m. Nuliūdime liko žme 
na, dvi dukterys ir septyni 
anūkai. 

— Bi ru tė Eliza Trinkū-
nai tė -Sech buvo atvykusi į 
savo tėvo a a Juozo Trinkūno 
laidotuves Sao Paulo mieste. 
Ji su savo vyru gyvena Sao 
Luiz do Maranhao mieste ir 
ten prižiūri dviejose valstijose 
gazolino stotis. B. Trinkūnai-
tė-Sech studijuoja ekonomiją 
ir žada kandidatuoti į tos valsti
jos parlamentą. Ji įsigijo lietu
viškų plokštelių ir knygų. 

dys, kaip reikia rūpintis savo 
tautos ateitimi ir savo arti
maisiais. 

Neilgai užtrukęs pager
bimas buvo tikrai nuotaikin
gas ir parodė, kad agronomai 
gali veikti ir kad jie savo p r e 
fesorių tikrai gerbia ir myli. 

- Ps. 

NAŠLIU, NAŠLIUKIŲ 
IR PAVIENIU KLUBO 

SUSIRINKIMAS 

Klubo susirinkimas buvo 
vasario 13 d. 1 vai. Anelės 
Kojak salėje. Hrmininkė Ber-
nice Zemgulis atidarė susirin
kimą ir pranešė, kad yra mirę 
penki nariai. Visi atsistojimu 
ir tylos minute pagerbė miru
sius narius. Yra mirę Alex 
Gimbutas, Mary Miežis, Anna 
Strumbar, Kunigunda Kun-
čius ir Martin Srogas. Pir
mininkė pareiškė mirusių šei
moms gilią užuojautą. 

Nauja narė Bemice Avelis 
prisirašė prie klubo. Klubo 
sekretorė Antoinette Kalys 
serga ir yra Holy Cross l ige 
ninėje. Praėjusio susirinkimo 
protokolą perskaitė Anna Con-
dux. Protokolas buvo visų 
priimtas vienbalsiai. 

Valdyba pasveikino visus 
narius, palinkėdama sveika
tos. Tuo tarpu knygų revizijos 
pranešimą perskaitė Joe Kiz-
laitis. Knygos yra vedamos 
tvarkingai ir pranešimas 
klubo narių priimtas su pagy
rimu. 

Klubas rengia išvažiavimą 
pas Anelę į Lake Villa prie 
ežero birželio 11 dieną. Turės 
gegužines liepos mėnesį, bet 
apie tai bus pranešta vėliau. 
Gegužinė bus Saulių salėje. 

Frank Podzukas pasitraukė 
iŠ valdybos. Pirmininkė Ber-
nice Zemgulis pristatė Joe 
Stočkų kaip vicepirmininką į 
valdybą. Klubo susirinkimą 
uždarė 2 vai. p.p. Po to buvo 
geros vaišės ir kavutė, po ku
rios nariai išsiskirstė linksmi 
ir patenkinti. 

Kitas susirinkimas bus 
gegužės 8 d. 1 vai. po pietų 
Anelės salėje. 

Anna Condux 
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