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Nijolės Sadūnaitės 
prisiminimai 

Kaip patekau i KGB objektyvą? 
(Tęsinys) 

Bet čia netrukus įeina čekis
tai, kurie tikrai mūsų pokal
bio klausėsi, ir liepia mums 
pokalbį baigti. Dėstytoja 
prašo, kad jai leistų su mani
mi kitą dieną dar pasikalbėti. 
Čekistai jai griežtai atsako: 
„Negalima. Ne jūs ją, o ji jus 
perauklėjo..." Ir daugiau jos 
nebemačiau, tik maldoje ją ir 
jos dukrelę prisimenu, nes ji 
spėjo šį tą apie save papasako
ti. 

Saransko KGB manęs laukė 
dar viena staigmena. Mudvi 
su Galina patalpino geroje, 
šviesioje kameroje, ne rūsyje, o 
III-čiame aukšte, kur per 
langą matydavome medžių 
viršūnes. Kad būtų patogiau 
miegoti ant plačių medinių 
suolų, atstojančių lovas, mud
viem išdavė net po 2 nauju
tėlaičius čiužinius, siūlė dar ir 
po trečią, tik atsisakėme. Be 
visų šitų privilegijų, mus labai 
gerai maitino. Kai koncla-
geryje per mėnesį galima tik 
už 5 rub. pirkti maisto produk
tų, tai Saransko KGB leido 
nors už 30 rub. ar daugiau, 
žinoma, iš mūsų užsidirbtų 
pinigų. Kareiviai iš parduo
tuvių atnešdavo šviežio pieno, 
grietinės, sūrio, sviesto, tai , ką 
g a u d a v o . A p i e t o k i u s 
gardumynus konclageryje nė 
nesapnuodavome. Maitino 
mudvi vos ne kaip prezidentą. 
Su Galina juokėmės: „Šv. 
Velykos nebetoli, sovietai 
mėsos neturi, štai ir ruošia 
mus į mėsos kombinatą..." 
Pasivaikščioti į kalėjimo 
kiemelį išvesdavo mūsų pagei
daujamu laiku, kai saulutė 
šypsodavos, ir ne pusvalan
džiui, o 3 vai, tik izoliatoriaus 
viršininkas prašė apie tai 
niekam nepasakoti... Nepaža-
dėjom. Po pasikalbėjimo su 
ateizmo dėstytoja manęs 
tardyti — „perauklėti" beveik 
nebekv ie sdavo . B ū d a m a 
konclageryje įsisirgau: vargi
no piktas kosulys, tempera

tūra 37.4 laipsnių ir daugiau. 
Porą mėnesių mane gydė 
konclagerio ligoninėje, kur 
maistas labai prastas, tik kad 
dirbti nereikia. Saranske ėmė 
mane labai rimtai gydyti. 
Nuvežė į polikliniką sveikatos 
patikrinimui. Po to kas dieną 
felčerė išduodavo užsienie
tiškų vaistų, prieš miegą staty
davo taures ar garstyčių lape
lius. Dirbti nereikėjo, dienos 
metu skaitėme iš KGB biblio
tekos gautas knygas. Kame
ros langas su vienom grotom 
ir kada norėjom, atidarydavo
me. Oras buvo geras. Taip 
praėjo beveik 2 mėn. — 
sustiprėjau, įdegiau saulėje, 
tapau nebepanaši į kalinę. Ir 
štai mane kviečia izolia
toriaus viešininkas. Kareivis 
nuveda. Viršininkas man 
sako: „Norime jus nufotogra
fuoti, nes jūsų brolis labai 
susirūpinęs jūsų sveikata...". 
Atsisakiau: „Mano brolis tik 
ką mane lankė konclageryje. 
Labai greit veš į nutrėmimą, 
kur jis galės vėl mane 
aplankyti . Fotografuotis 
nesutinku". Pasiūliau jam 
nufotografuoti Galiną, kuri su 
savo broliu jau vienuolikti 
metai kai nesimatė. Viršinin
kas kažką sau po nosimi 
sumurmėjo, esą to nereikia, ir 
vėl prašo, kad aš sutikčiau 
nusifotografuoti. Griežtai atsi
sakiau. Kareivis parvedė 
mane atgal į kamerą, bet 
nepraėjus nė pusvalandžiui, 
kviečia mane pas tardytoją. 
Nuveda. Saransko KGB vilkė
jome ne dryžuotą kalinių 
uniformą, o savo rūbais, ku
riuos mums iš sandėlio ati
davė, kai išvežė iš koncla
gerio. Kareivis įveda mane į 
tardymo kabinetą. Nustebau 
pamačiusi didelį ir puošnų, su 
minkštais baldais, dideliais, 
be grotų, langais kambarį- Už 
lakuoto apvalaus staliuko sėdi 
du čekistai, trečias stovi 
nuošaliau ir visi maloniai 

S yP8 0 s i (Bu. daugio.) 

Demokratų komisija 
„etnikų" reikalams 

Washingtonas. — Prasidė
jus 1984 m. rinkimų kampa
nijai, demokratų partijos 
nacionalinis pirmininkas 
Charles Manatt vasario 6 d. 
paskelbė apie naujo komiteto 
sudarymą. Steigiama Etninių 
amerikiečių demokratinė tary
ba. Jai vadovauti pakviesti 
Arizonos senatorius Dennis 
DeConcini ir Ohio kongres-
menas Marcy Kaptur. 

Šios tarybos uždavinys bus 
praplėsti ir sustiprinti ryšius su 
milijonais amerikiečių, kurie 
gyvena savo bendruomenėse. 
Tokie ,,etnikai". visada 
būdavo nemaža ir svarbi 
demokratų partijos dalis. 
Taryba dirbs kartu su etninių 
grupių vadais ir jų organizaci
jomis, pasakė Manatt. 

Į patariamąją Etninių 
amerikiečųi tarybą pakviesti 
žinomi politikai: Illinois 
kongresmenas Frank Annun-
zio, Pennsylvanijos Bob 
Borski, New Yorko guberna
torius Mario Cuomo, Massa-
c h u s e t t s gub . Michael 
Dukakis, Connecticut'o valsti
jos sekr. Julia Tashjian ir 
Kongreso nariai: Dennis Eck-
art, Ohio; Dennis Hertel, 
Mich.; Henry Nowak, New 

Vasario 16-toji 
sostinės įstaigose 

Amerikos marinai išgriauna ilgai statytus smė- atitraukimas. Libano krikščionys skundžiasi, 
lio maišų bunkerius prie Beiruto aerodromo kad Amerikos vyriausybė juos apleido, paliko 
Libane. Sia savaitę bus tęsiamas marinų musulmonų keršto veiksmams. 

Izraelis padeda 
Libano maronitams 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

York; Mary Rose Oakar, Ohio; 
Peter Rodino, N.J.: Paul Sar-
banes, Maryland; J im Shan-
non, Mass.; Doug Walgreen, 
Penn.; Bill Lipinski, 111.; Tony 

Coelho, Calif. ir South Bend 
meras Roger Parent. 

Ši nauja demokratų taryba 
jau šaukia susirinkimus, kur 
bandys sužinoti tautinių 
mažumų viltis ir troškimus, 
rūpesčius ir problemas. Kovo 3 
„hearings" ruošiami Detroite, 
kovo 5 d. — Philadelphijoje, 
kovo 19 — Bostone ir balan
džio 7 — Clevelande. Vieta ir 
laikas bus skelbiami vėliau. 

Demokratų vadovybė skel
bia, kad ši naujoji taryba 
papildys jau anksčiau turėtas 
demokratų centro organizaci
jas ir programas. Jau veikia 
moterų skyrius, ispaniškai 
kalbančių žmonių įstaiga, 
juodųjų reikalų įstaiga ir Azi-
jos-Ramiojo vandenyno kilmės 
žmonių skyrius. Naujoji tary
ba rūpinsis, kad etninių 
bendruomenių rūpesčiai būtų 
svarstomi demokratų partijos 
programos (platformos) komi
tete, kuris planuoja savo 
p a s i ū l y m u s d e m o k r a t ų 
konvencijai. 

Be i ru tas . — Libano druzų 
ginkluotos jėgos puola Libano 
kariuomenės įgulą Suq ai 
Gharb kalnuose. Netoli yra 
Libano prezidentūra. Kovos 
toliau vyksta Beiruto mieste, 
prie „žaliosios linijos", kuri 
daug metų skyrė vakarinę 
musulmonų dalį nuo rytinės 
krikščionių miesto dalies. 
Druzų vadas Jumblatt pasakė, 
kad taikos Libane nebus, kol 
Gemayelis bus prezidentu. 

Italijos 1,500 kareivių Šeš
tadienį pradėjo evakuaciją iš 
Libano. Išvažiuoja ir JAV 
marinai. Aštuoni Izraelio 
kovos lėktuvai sekmadienį 
puolė druzų valdomą Libano 
dalį. Izraelio kariuomenės 
pranešime sakoma, kad buvo 
pultos palestiniečių steigia
mos bazės prie Damouro mies
to, 12 mylių į pietus nuo Beiru
to. Izraelis įspėjo Libano 
musulmonų milicijas neleisti 
t e r o r i s t a m s o r g a n i z u o t i 
ginkluotų gaujų. Sirija ir 
Libano musulmonų grupės 
a t m e t ė S a u d i Arabi jos 
pasiūlytą ir Libano prezi
dento Gemayelio priimtą 
„taikos" planą, kurio svar
biausias punktas atšaukia 
1983 m. gegužės 17 d. 
pasi rašytą susitarimą su 
Izraeliu. Planas reikalauja, 
kad Izraelis ir Sirija išvežtų iš 
Libano savo kariuomenes. 
Sirija priešinasi tam, kad 
planas sulygina Siriją su 
Izraeliu, kuris įžengė į Libaną 
kaip agresorius, o Sirija buvo 
pakviesta Arabų lygos ir 
paties Libano vyriausybės. 

Izraelio vyriausybė atsilie
pė į Saudi Arabijos planą 
piktai ir grasinančiai. Izraelis 
imsis priemonių apsaugoti 
savo šiaurines sienas, pasakė 
premjeras Shamiras. Į Izraelio 
okupuotą Libano dalį jau atbė
go apie 15,000 Libano karei
vių ir civilių. Gynybos minis-
teris Arens, kalbėdamas 
Libano krikščionių vadams 
Jezzin miestelyje, Libane, 
pasakė, kad Izraelis išeis iš 
Libano, kai Libanas turės 
stiprią centrinę vyriausybę, 
kuri galės garantuoti Izraelio 
sienų saugumą. Premjeras 
Shamiras pasakė, kad Izraelis 
netoleruos bandymų įrengti 
Libane teroristų bazę, kuri 
grasintų Izraeliui. 

Izraelio kariuomenė turi 
planą atitraukti savo jėgas iš 
didesnių Libano miestų, ypač 
iš Sidono. Šiuo metu izraelie
čių okupuotoje Libano sritvie 

gyvena apie 600,000 žmonių. 
Tarp jų daug Izraelio priešų. 
Yra planas atsitraukti iš pozi
cijų prie Awali upės iki Zaha-
rani ar net iki Litani upės, 
kuri teka tarp Tyro ir Sidono, 
18 mylių nr«-> šiaurinės 
Izraelio sienos. Dar nenu
tarta, ar Izraeliui apsimoka 
laikyti okupuotą Nabatiye 
miestą, esantį toliau nuo jūros. 
Nenutarta ar Izraelis pasilai
kytų strateginę žvalgybos sto
tį Baruko kalne, iš kur Izrae
lis seka, kas darosi Sirijos 
okupuotame Bekaa slėnyje. 
Buvo planuota sudaryti 
jungt inius Izraelio-Libano 
kariuomenių patrulius, kurie 
prižiūrėtų pietiniame Libane 
Izraelio sienos saugumą. Tie 
planai iširo. Dabar Izrealio 
pareigūnai kalba, kad Libane 
teks pasilikti ilgą laiką. 

Iš Libano į Izraelio okupuo
tas žemes atbėga daugiausia 
t u r t i n g e s n i l i b a n i e č i a i 
krikščionys. Izraeliečiai juos 
vad ina „Mercedes pabė
gėliais". Jie žino, kad Libane 
prasidėjo aršus civilinis karas 
tarp krikščionių ir musulmo
nų. Vienams druzų kaime, 
kurio gyventojai pakvietė 
užsienio korespondentus ir 
televizijos kameras, buvo 
rasta 117 nepalaidotų lavonų, 
nors tie druzai išžudyti prieš 5 
mėnesius. Druzų vadai skun
dėsi, kad jv žmones išžudė 
Libano armija ir falangistų 
milicija. Libano kariuomenės 
vadas tuos maitinimus panei
gė. 

Orlovas pradeda 
bausmę Sibire 

Maskva. — Praėjusią savai
tę iš kalėjino buvo paleistas 
sovietų žmogaus teisių akty
vistas Jurijus Jrlovas, baigęs 
kalėjime sejtynerių metų 
bausmę, kurią jis atliko Per-
mos stovykline. Dabar jis 
perduotas į Jekutsko autono
minę respulliką rytiniame 
Sibire, kur turės gyventi 
penkerius m*us kaip tremti
nys. 

Orlovas bi*o Visuomeninės 
grupės Helankio nutarimų 
vykdymui refsti Maskvos sky
riaus steigėj* Devyni mėne
siai po grupA įteigimo 59 m. 
amžiaus fizila? Orlovas 1977 
vasario 10 i buvo suimtas, 
apkaltintas sovietų sistemos 
šmeižimu. 

— Salvadore nukrito du 
kariniai helikopteriai, užsimu
šė 28 kareiviai. Vienos žinios 
tvirtina, kad helikopterius 
pašovė sukilėliai. Kitos — tai 
paneigia. Helikopteriai susi
dūrę blogame ore. 

— Jordano ambasada Libi
joje buvo sunaikinta Libijos 
valdžios agentų, skelbia Jor
dano užsienio reikalų minis
terija. Libija paskelbė, kad 
prie a m b a s a d o s įvyko 
demonstracijos, tačiau nemini 
pastato gaisro. 

— Beirute sausio 17 buvo 
pagrobtas Saudi Arabijos 
konsulas. Praėjusį šeštadieni 
jis buvo paleistas. 

— Amerikoje lankosi Filipi
nų opozicijos vadas Salvador 
Laurel. Filipinų policija buvo 
jį suėmusi, nes jo bagaže 
rastas ginklas, tačiau, įsikišus 
prezidentui Marcos, Laurel 
buvo paleistas ir atvyko į San 
Francisco. J i s ap lankys 
Washingtoną, Chicagą, New 
Yorką ir Los Angeles. 

— Maroko premjeras Karim 
Lamrani vasario 27 d. atvyks į 
Washingtoną, tars is su 
sekretorium Shultzu ir su 
žemės ūkio sekretoriumi John 
Block. 

— Pietinėje Dakotoje buvo 
suimtas Robert Kennedy, Jr., 
žuvusio senatoriaus Roberto 
Kennedy 30 metų sūnus. Jis 
turėjęs nedidelį kiekį heroi
no. 

Naujas konkordatas 
Roma. — Italijos premjeras 

Bettino Craxi ir Vatikano 
valstybės sekretorius kardino
las Agostino Casaroli šeš
t ad i en į p a s i r a š ė n a u j ą 
konkordatą, kuriame gerokai 
apribojamos katalikų Bažny
čios privilegijos Italijoje. 
Naujasis konkordatas pakei
čia senąjį, pasirašytą 1929 m. 

Popiežius Jonas Paulius II 
sekmadien į g e n e r a l i n ė j e 
audiencijoje pagyrė naująją 
sutartį, kuri bus naujos har
monijos pagrindas ir Bažny
čiai, ir Valstybei. Popiežius 
išreiškė naujam susitarimui 
širdingiausius linkėjimus ir 
šviesiausias viltis. 

Ta pačia proga popiežius 
paskelbė 99 kankinius, žuvu
sius Prancūzijos revoliucijos 
dienomis. Kankiniu pagerb
tas ir vienas italas misijo-
nierius. Tie kankiniai prime
na mums š iandieninius 
tikinčiųjų persekiojimus, 
pasakė popiežius. 

Washing tonas . — Valsty
bės sekretorius George Shultz 
vasario 15 d. parašė Lietuvos 
Charge d'Affaires dr. Stasiui 
Bačkiui raštą Lietuvos Nepri
klausomybės sukakties proga. 
Laiške sakoma: „Man labai 
malonu perduoti Jums ir 
visiems lietuviams nuošir
džiausius sveikinimus ir 
šilčiausius linkėjimus 66-tųjų 
Lietuvos Nepriklausomybės 
metinių proga. JAV nepripa
žįsta nelegalios, ginklo jėga 
padarytos Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos inkorporacijos į 
Sovietų Sąjungą. Kaip prezi
dentas Reaganas pasakė savo 
pareiškime, minint Amerikos 
1922 metų Baltijos valstybių 
pripažinimą, Amerikos žmo
nės jungiasi prie teisingų 
Baltijos tautų valstybinės 
nepriklausomybės troškimų. 
Mes palaikome jų teisę 

Mirė V. Tysliavienė 
Širdies priepuolio ištikta 

savo namuose Brooklyne, 
N.Y., vasario 18 d. staigiai 
mirė a.a. Valerija Vaivadaitė-
Ty8liavienė. Velionė buvo 
gimusi 1914 m. gruodžio 9 d. 
Philadelphijoje. Po pirmojo 
didžiojo karo tėvų buvo nuvež
ta į Lietuvą ir gyveno ten iki 
1927 m. Grįžusi į Philadelphi-
ją, s t u d i j a v o prekybos 
m o k s l u s i r m u z i k ą . 
Daugiausiai veikė muzikos 
s r i t y j e , o r g a n i z u o d a m a 
koncertue Ištekėjusi už Juozo 
Tysliavos dirbo „Vienybės" 
administracijoje ir techni
niuose darbuose. Mirus vyrui, 
su sūnumi Juozu leido iki šiol 
„Vienybę". Atsisveikinimas 
buvo vasario 20 d. 

Liko sūnus Juozas Natan-
gas, seserys Elena Vainiūnie-
nė, Ona Vaivadaitė ir brolis 
Antanas Vaivada. 

Švelnesnis Pravdos 
reikalavimų tonas 
Maskva. — Sovietų ko

munistų partijos laikraštis 
„Pravda" sekmadienį vedama
jame rašo, kad sovietų 
v y r i a u s y b ė p a s i r e n g u s i 
pagerinti su Amerika santy
kius, jei Reagano vyriausybė 
sutiks derėtis lygybės ir 
lygaus saugumo pagrindu. 
Sovietų Sąjunga pritaria 
pasitikėjimo stiprinimui, 
tačiau reikalauja, kad santy
kiai būtų pagrįsti abipusiu 
saugumu, kitos šalies interesų 
gerbimu, rašo „Pravda". 

Užsienio stebėtojai nurodo, 
kad v e d a m a j a m e n ė r a 
A n d r o p o v o r e ika l av imų , 
paskelbtų vasario 9 d. Tada 
buvo laukiama, jog Amerika 
įrodys savo gerą valią ati
traukdama iš Europos Peršin-
go ir skriejančias raketas. 

Viskas draudžiama 
Maskva. — Sovietų Sąjun

ga paskelbė naują įstatymą, 
kuris kalėjimu baus tuos pilie
čius, kurie užsieniečiams per
duos „oficialias" tarnybines 
paslaptis, liečiančias moksli
nę, ekonominę, technologinę 
veiklą. Užsieniečiai kalba, kad 
šis įstatymas, kurio terminai 
labai neaiškūs, siekia dar 
daugiau sumažinti kontaktus 
tarp sovietų piliečių ir 
užsieniečių. įstatyme pavar
tota definicija, apie ką 
d r a u d ž i a m a ka lbė t i , — 
„služebnaja". Tai gali paliesti 
kalbas apie darbą, algas. 

nuspręsti savo tautinį likimą 
laišVai, be išorinio spaudimo. 
Mes toliau giliai susirūpinę dėl 
besitęsiančio žmogaus teisių ir 
laisvių laužymo, kuris vyksta 
Lietuvoje ir dviejuose jos 
Baltijos kaimynuose ir mes 
reiškiame savo paramą ir 
užuojautą vyrams ir mote
rims, kurių šeimos kenčia 
persekiojimus dėl religinių ar 
d e m o k r a t i n i ų , po l i t in ių 
įsitikinimų. 

Lietuvių ir jų draugų kova 
atgauti savo tėvynėms laisvę 
buvo sunki ir greičiausia tokia 
bus toliau. Tačiau patriotų ir 
jų draugų pastangos 19-tame 
šimtmetyje buvo atlygintos 
Nepriklausomybe, kurią jie 
paskelbė 1918 m. vasario mėn. 
Todėl mes galime viltis ir 
tikėtis, kad šių dienų kova už 
lietuvių apsisprendimą atei
tyje irgi bus teisėtai sėkmin
ga". Raštą pasirašė George P. 
Shultz. 

Vasario 21 d. Lietuvos Ne
priklausomybės sukakties 
minėjimas įvyks JAV Senate, 
jam vadovauja Illinois sena
torius Charles Percy, Senato 
užsienio reikalų komiteto 
pirmininkas. Atstovų Rūmuo
se Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjimas bus vasario 
22 d. Minėjimui vadovauja 
atstovas Frank Annunzio. 
Maldą sukalbėti tą dieną 
Atstovų Rūmai pakvietė 
vyskupą Vincentą Brizgį. 

Aršios kautynės 
prie Persų jūros 

Teheranas . — Irano žinių 
agentūra paskelbė, jog fronte 
buvo skaudžiai atmuštos 
šešios Irako atakos, priešui 
padaryti sunkūs nuostoliai. 
Panašiai apie laimėtus mūšius 
skelbia ir Irakas. 

Britų spauda rašo, jog JAV 
karo laivynas Indijos vande
nyne pasirengęs atidaryti 
Hormuzo sąsiaurį, jei jis bus 
uždarytas Irano jėgų. 

Nauji mūšiai prasidėjo praė
jusį trečiadienį prie Mehrano 
miesto, 105 mylios į pietryčius 
nuo Irako sostinės Bagdado. 
Karinių ekspertų manymų. 
Irakas šią kovą pralaimėtų, jei 
neturėtų daug stipresnės avia
cijos, kurią sudaro sovietų ir 
prancūzų lėktuvai. Iranas su 
41.5 milijonais gyventojų turi 
daugiau kareivių už Iraką, 
kuris turi 14.3 mil. gyventojų. 
Iki šiol buvusiose kovose 
I ranas prarado daugiau 
„kankinių", tačiau Irakas 
p ra randa daugiau gera i 
apmokytų kareivių ir karinin
kų. 

Irakas mažiau pasiruošęs 
tęsti karą. nes sumažėjo jo 
pajamos už naftą. Bijoma, kad 
Irakas. prispaustas „prie 
sienos", gali sudaužyti Irano 
naftos eksporto įrengimus 
Khark saloje. Tuo atveju 
Iranas grasino visai sustabdy
ti Persų jūros naftos prekybą, 
kuri sudaro Vakarų Europos ir 
Japonijos perkamos naftos 25 
nuoš. 

KALENDORIUS 
Vasario 21 d.: Petras Dam.. 

Eleonora, Kęstutis, Žemyna. 
Vasario 22 d.: Maksimijo-

nas. Margarita, Darvydas, 
Gintaute. 

ORAS 
Saulė teka 6:40. leidžiasi 

5:30. 
Saulėta, temperatūra dieną 

45 L, naktį 35 1. 
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KAI UŽPAKALIS NIEŽTI, 
O PAGALBA UŽ KALNU 

Klausimas . Gerb. Daktare, 
jei Tamsta man nepadėsi, as 
nežinau ką sau padarysiu. Ma
nasis vargas yra užpakalio 
niežėjimas. J i s toks įkyrus, 
ypač naktį, kad nežinau kur 
dėtis ir kaip nuo jo gelbėtis. Ir 
tas vargas tęsiasi jau metais. 
Nė sakyti nereikia — aišku, 
kad gydžiausi. Ir ką nedariau 
dėl to išeinamosios angos sri
ties niežėjimo: pustuzinį gydy
tojų aplankiau, jų patar imus 
pildžiau, vandenimis, mosti-
mis tildžiau niežėjimą, o jis 
dar pasiutesnis darėsi. Jokios 
žvakutės, jokie trynimai, tepi
mai, skalavimai nepadėjo iki 
dabar. Vilties nustojusi, nuta
riau dar kreiptis į Tamstą kaip 
į paskutinę viltį. Padėkite man 
— už tai būsiu Jums visą am
žių dėkinga. 

Atsakymas . Ačiū už tikrai 
lietuvišką, o gal dar ir žemai
tišką kantrybę. Neišmany
mas ir tamsa iš abiejų pusių 
Tamstą atvedė į be išeities me
dicinišką akligatvį. Šis sky
rius pasistengs Tamstą išves
ti į teisingą to negerumo 
tvarkymą; žinoma, su sąlyga, 
jei Pati duosies išvedama iš to
kio nemalonaus akligatvio. 
Štai tas kelias. 

Kentėjai išvargdama tiek 
laiko ir, žinoma, saviškius 
išvargindama, be to, dar ir 
kišenę ištuštindama visai be 
reikalo. Esi tamsumo — neiš
manymo auka. Dabar pats lai
kas grįžti į tikrai šviesų me» 
d i c i n i š k ą k e l i ą š i a m e 
negerume. Pagalba Tams-
štai yra čia pat, nors prieš ją 
gaunant, reikės atit inkamą 
kiekį reikiamų pastangų pa
dėti. Bus labai nesunku Tams
tai pradėti eiti tikru sveikatos 
keliu savą negalę tvarkant , 
nes daug išvargusi esi, kad to
liau tokioje baloje pasiliktum. 
Veltui, be pastangų, jokie geri 
dalykai neatsiranda čia an t 
žemės. Tik apgavikai leng
vatikius dabar apgaudinėja 
tiek politikos, tiek religijos bei 
medicinos srityje. Tokie jie ža
da keptus karvelius dykai. 
Mums su tokiais nepakeliui. 
Mes nesame lengvatikiai, to
dėl verta lietuviams paduoti 
tikrai medicinišką tiesą iš
einamos angos srityje atsira
dusio niežėjimo reikale. Tik 
vispusišku apsišvietimu, tikro
mis mediciniškomis žiniomis 
įgyja žmogus pakankamą 
sveikatos kiekį visose negalė
se, įskaitant ir išeinamosios 
angos srities niežulį. 

Štai tokios negerovės pra-
šalinimui reikiamos žinios. 
J a s ne tik Tamsta, bet ir visi 
kiti lietuviai gerai įsidėmėkite 
ir ttenkitės tas žinias visu 
100$f> savo gyvenimo dalimi 
pfcVfereti. Tik tada tuo reikalu 
nepriseis visiems, kaip iki šiol 
Tamstai, dėl tokio menknie
kio tiek daug vargti. Šį reika
lą išsiaiškinti čia priseis labai 
nuodugniai, kad nereiktų su 
tokia liga kreiptis pas kitą 
pustuzinį gydančiųjų. 

Mažas kupetas ve rč i a 
didelį vežimą 

Išeinamosios angos srityje 
niežulys mediciniškai vadina
si Prur i tus Ani (lotyniškai 
niežulys-pruritus. o išeinamoji 
afcga-anus, to žodžio kil
mininko linksnis-ani). Niežu
lys ar suerzinimas apie išei
n a m ą j ą a n g ą y r a o d o s 
nsgerovė. priklausanti dalinai 
o«fos ligų gydytojui — der
matologui, dalinai psicholo
gai, 0 kartais ir tos srities ligų 
Žinovui -proktologui. 

Kadangi tik toje, labai 
aprėžtoje vietoje t a s var
ginantis niežulys atsiranda, 
todėl tokie ligoniai dažnai nu

kreipiami pas išeinamosios 
angos ir tokios žarnos gydyto-
ją-proktologą. Tada toks gydy
tojas priima tokį ligonį, kai 
paprastas bei sudėtingas gy
dymas nepadeda. 

Apie išeinamąją angą odos 
sujaudinimas (perianal der-
matitis) esmėje yra paprasta 
negerovė. Bet kartais mažas 
kupstas verčia ant šono didelį 
vežimą. Panašiai kartais ir 
šioje negalėje atsitinka, ypač 
kai tokia negalė nemokšiškai 
yra tvarkoma. Tas toks tokios 
vietos niežulys prilygsta ma
žų vaikų vystykliniam išbėri
mui, suaugusiems pasitaikan
čiam tarpupirščių iššutimui 
bei paties ligonio savo odos su
žalojimui. 

V a r g a s dėl per m e n k o 
i r pe r didelio 
švar in imosi 

Pas Tamstą ir pas kiekvie
ną kitą tokio niežulio atsiradi
mui yra dvi svarbiausios prie
žastys: tai nepakankamas ar 
per stiprus tos srities odos sva
r in imas . Šiuose dvejuose 
net ikslumuose kiekvienas 
nepalikime, jei norime sėk
mingai prašalinti išeinamo
sios angos srityje atsiradusį 
niežulį arba niekada jo ten 
nesulaukti. 

Cia bus pravartu prisiminti 
kūdikio sėdynės srityje esa
mos odos švelnumą. Daugelis 
motinų jau seniai žino, kad kū
dikiui normaliomis išmatomis 
išsituštinus, labai lengvai ir 
pakankamai jo sėdynė nuva
loma vienu pabraukimu su 
švelniu popierių bei skudurė
liu. 

Šitaip lengvai nesiduoda pa
čiai motinai tokią vietą valan
tis. Mat, toje vietoje pas ją ga
li būti turėtų nėštumų 
pasekmės: hemorojus ar gim
dant įkirptos makšties (episio-
tomijos) nevykęs susiuvimas. 
Tada ta vieta šlapiuoja ir pri
simeta ton vieton niežulys. 

Pens in ink ių v a r g a i 
Kai kuri pensininkė, ypač 

kokia senelė, gali būti dar ne
laimingesnė: jos apie išeina
mąją angą oda gali būti laiko 
eigoje mėtyta ir vėtyta: susi
raukšlėjusi. Dar didesnė nege
rovė gali ją varginti: jos išei
namąją angą uždaręs skląstis 
(sfinkteris) gali būti nepakan
kamai uždarus. Tada jis neap
saugo gleivių, net išmatų nuo 
išsiveržimo laukan ne laiku. 
Tada išmatos bei gleivės nuo
lat teršia tos vietos aplinkoje 
odą. Toks užteršimas sukelia 
tos odos niežulį. 

Mūsų senoji karta gerai pri
simena, kaip nuo išmatų ma
žų vaikų šakumuose oda labai 
greitai darosi šiurkšti ir su
pleišėjusi. Ne kitaip yra ir su 
pensininko oda toje srityje. 
Kai jų išmatų mažos dalelės 

S a v a n o r i u i m o k y t . Juozu i T a m u l i u i m a t u o j a m a s k r a u j o s p ū 
d i s S o d y b o s ambula tor i jo je . 

tarp tos kūno dalies odos 
raukšlių pasilieka — gaunasi 
odos išbėrimas, kuris niežti. 

Ne t ik moterys, 
. bet ir vyra i kenčia 

Nemanykime, kad užpaka
lio niežulys bei tos vietos ne
švara pasitaiko vien tik pas 
moteris Kur tau! Nors vyrai 
neturi moteriškų negerovių: jie 
negimdo, nesti sužalojami jų 
kūno nervai (kaip moterims 
gimdant;, niekas jų šakume 
odos nekarpo, bet vyrai nesis
kiria nuo moterų niežulio 
minėtoje vietoje gavimu. Už 
tai vyrai dėl kitokių priežas
čių tokį niežulį gauna: jie 
draugauja su alkoholiu ir jie 
mėgsta valgyti labai aštrius 
valgius. Taip pat jie mėgsta 
šakumo odą perdėtai švarinti 
— tiesiog poliruoti. 

P ras ideda užburtas 
r a t a s 

Kai jautri šakumo oda yra 
sužalojama, tada prasideda 
užburtas ratas. Šakumo oda 
turi daug nervų. Jų sužaloji
mas sukelia niežulį bei odos 
skausmą. Tada žmogus ima 
kasytis, net draskytis. Tuo dar 
labiau sužaloja tos srities odos 
paviršių. 0 kai natūralus ats
parumas šakumo odos yra 
susilpninamas, jos apsigyni
mas nuo bakterijų sumenksta. 
Tada prisideda bakterijų bei 
grybelių (fungi) gyvavimas 

- ant odos, atsiranda odos už
degimas — dermatitas. Oda 
gali pasidaryti jautri bakteri
jų atlaikams. Toks odos jaut
rumas ypač lengvai atsiranda 
tokiems žmonėms, kurie linkę 
yra įsijautrinimui iŠ prigim
ties. Tada tokie pradeda nau
doti įvairiausius vaistus ir nuo 
jų neįgyja reikiamo pagerėji
mo. 

Tuoj čia prisistato medi
ciniški žmogaus išnaudotojai. 
Jų firmos gamina visokiau
sius vaistus, neva tos srities 
niežuliui prašalinti bei ten esa
ma odos uždegimui sumažin
ti. Tie jų vaistai dažniausiai 
turi savyje cortisoną, vietiniai 
naudojamus anestetikus ir 
antibiotikus. Jie yra patalpin
ti riebiose mostyse. Tokie vais
tai dažniausiai sukelia odos 
įsijautrinimą, tas dažnai pasi
taiko įsijautrinimui linku
siems žmonėms. 

Vietiniai — ant odos naudo
jami cortisono turį vaistai — 
yra linkę sumažinti natūralų 
odos atsparumą grybeliams 
(fungi). Vietiniai naudojami 
anestetiniai skausmą raminą 
bei antibiotiniai vaistai ypač 
yra linkę sukelti odos įsijaut
rinimą — alergiją. Visi odos 

Nuotr. M. Nagio 

gydytojai ir proktologai žino, 
kad sunkiausieji šakumo odos 
susirgimai dėl įsijautrinimo 
yra sukelti vartojant minėtus 
ir dar kitokius vaistus. 

Liaukis var to jęs 
vais tus , tu rėdamas 

minėtoje vietoje niežulį 
Pirmas ir svarbiausias 

žingsnis gydant šakumo odos 
uždegimą yra nustojimas 
var to t i visų vaistų. Bet ko
kių toje srityje vaistų vartoji
mas turi būti neilgesnis vie
nos savaitės. Geriausiai visai 
be jų apseiti, o svarbiausio 
darbo atlikime neapsileisti: 
reikia užlaikyti šakumo odą 
visą laiką sausą. 

Niežulį išeinamosios odos 
srityje sukelia nuolatinis to
kios odos drėkinimas. Tokį 
odos drėkinimą sukelia makš
ties išskiros, šlapimo nesulai-
kymas, stiprus prakaitavi
mas, gleivių išskyrimas iš 
išeinamosios angos, turint di
delį hemorojų, storosios žar

nos gleivinės išsiv .-rtimas iš
orėn, pūlių atsiradimas turint 
fistulą, apie išeinamąją angą 
esančios odos stiprus uždegi
mas (sepsis) ir dažnas vidurių 
tuštinimasis, ypač skystomis 
— vandeningomis išmatomis. 

Šakumo srityje drėgmę pa
laiko ankšti rūbai, kurie sus
paudžia sėdynę, sintetinės me
džiagos — nepurūs apatiniai 
rūbai, šiltoje vietoje darbas, 
per ilgas sėdėjimas ant plas
tikinės kėdės. Dabar madoje 
dėvėti ankštus niloninius rū
bus, ypač apatinius tokius. Dėl 
tokių rūbų dėvėjimo per pas
kutinį dešimtmetį labai pa
dažnėjo išeinamosios angos 
srityje niežulys. 

Nedaug žmonių 
i švengia minė to 

niežulio 
Dar minėto niežulio atsira

dimą skatina visos kūno li
gos: cukraligė, žarnose atsira
dę kirminai, niežai, šakumo 
srityje atsiradęs išbėrimas 
(herpes), moluskinė liga (mol-
luscum contagiosum), palinki
mas odos egzemai ir grybeli-
nei odos ligai, bet kurioje 
kitoje kūno odos vietoje atsi
randančiai. 

Turint tokią daugybę prie
žasčių šakumo odos niežuliui 
atsirasti, rodos, turėtų vi
siems žmonėms tos vietos oda 
niežėti. Taip daugumai ir yra. 

Išeina, kad svarbiausias 
išeinamosios angos srityje 
odos niežulio gydymas suside
da iš trijų dalių: toje vietoje la
bai stropus švarios odos užlai-
k y m a s , j o s s a u s u m o 
saugojimas ir apsauga nuo tos 
srities odos sužalojimo. Dau
giau apie tai kitą kartą. 

LIETUVIAI FLORIDOJE 

M a r i j a S t a š a i t i e n ė . (kr . ) , P . V e n s l o v a ir So f i ja O ž e l i e n ė klau
s o s i m e d i c i n i š k ų p a t a r i m ų S o d y b o s p a ž m o n y j e . 

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

"HARMONIJOS" 
KONCERTAS 

LB St. Petersburgo apylin
kė vasario 3 dieną 6 v. v. Lie
tuvių klubo salėje surengė vo
kalinio kvarteto "Harmonijos" 
koncertą. Nors oras nebuvo 
gražus — lynojo, bet tas nepa
kenkė koncertui. Susirinko pil
na salė klausytojų. Koncertą 
pradėjo punktualiai. Apylin
kės pirmininkas Kazys Urb-
šaitis trumpu žodžhr pasveiki
no gausiai susirinkusius ir 
'Harmoniją" pristatyti pa
kvietė parengimų vadovą Sta
sį Vaškj. 

Kvartetą sudaro Viktoras 
Ralys — tenoras (kvarteto va
dovas), Petras Tutinas — bo
sas, Astra Vilija Butkutė — 
sopranas. Birutė Ralytė-Mali-
nauskienė — altas ir Matas 
Yatkauskas — akomponiato-
rius. 

"Harmonijos" kvarteto pro
grama: Du broliukai kunigai 
— liaudies daina. Jau saulutė 
leidos — harm. 1. Brazio. Poe
to svajonė — mue. V. Viltenio 
žodž. H. Nagio, Oi tu, Ieva, Ie
vuže — harm. It. Petrausko,, 
Stoviu aš parimts (partizanų 
daina), aranž. V Ralio, žodž. 
A. Panavaitės. Lietuvos lau
kai — muz. G. Gudauskienės, 
Kur bėga Šešupė — aranž. V. 
Ralio, žodžiai Maironio. Dai
navo kvartetas 'Harmonija". 

Devynbalsė — muz. M. No-
viko, Žodž. A. Seulyno, Šlama 
šilko vėjas — muz, K. Zižiūno, 
žodž. V. Nemunėl». Šiuos pa
dainavo Astra Vilija Butkutė 
ir Birutė Ralylė-Malinauskie-
nė. 

Mudu du bro(ukai — muz. 
A. Vanagaičio, žod. J. Stepo
naičio, Negerki t'ečios — muz. 
V. Juozapaičio, žodž. B. Da-
čiulio. Padainav* Viktoras Ra
lys ir Petras Tuinas. 

Daktarai — Gtrbulskio, Pa
vasaris — muz. J. Naujalio, 
žodž. Maironio, iėriau, Šėriau 
aš žirgelį — artnž. V. Vilte
nio, Nemunėlis — aranž. V. 
Ralio. žodž. V. Hožės. Daina
vo kvartetas "Htrmonija". 

Konccro reperuaras suda
rytas labai įvaikis, patrauk-
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St. Petersburg, Fla. lus ir ^myxs- Buv<> nostalgiš-
kai liūdnų dainų, ne vienam 
ašara nuriedėjo. Buvo roman
tiškų, kurių klausant St. Pe
tersburgo lietuvius nukėlė į 
jaunystę, priminė pirmąją 
meilę ir paskandino svajonė
se. Buvo poetiškų dainų, ku
rios klausytojus nukėlė į Lie
tuvos gražią gamtą: ošiant} 
mišką, žaliuojančias lankas, 
mėlyną Lietuvos dangų ir lyg 
padvelkė lietuviškas pavasa
ris. Labai vykusiai vyrai su
dainavo komišką dainą "Ne
gerk trečios". Išgėrę po vieną, 
vaidindami išgėrė po antrą, iš
gėrė ir... po trečią! Įkaušusių 
vaidyba buvo atlikta laisvai, 
komiškai, bet su saiku — pro
fesionališkai. Tad klausyto
jai juokėsi ir be galo plojo. 

Visos repertuaro dainos bu
vo atliktos muzikaliai, švaria 
tonacija, su santūria atitinka
ma vaidyba. Visa tai rodė ge
rą skonį ir grožį. 

Visi koncerto dalyviai jauni 
ir gražūs, buvo malonu į juos 
žiūrėti ir klausyti. Sukėlė di
delius aplodismentus, bei šau
kimą bravo, bis..."Harmoni
ja" nesididžiuodama bisui 
padainavo keturias dainas, 
viena iš jų buvo V. Ralio i r P. 
Tutino kompozicija ir žodžiai. 
Pabaigai pakartojo patriotinę 
dainą "Kur bėga Šešupė, kur 
Nemunas teka". Pilna salė 
publikos buvo sužavėta šiuo 
koncertu ir gausiais plojimais 
"Harmoniją" pagerbė atsisto
jimu. 

Jaunas ir gražus Matas Yat
kauskas labai muzikaliai 
akompanavo šiam kvartetui. 
Labai tinkamą vardą jie pasi
rinko. Viskas, ką scenoje ma
tėme ir girdėjome, buvo tikrai 
"harmoniška" ir gražu. 

Dainininkės buvo apdova
notos gėlių puokštėmis, o dai
nininkams ir akomponiato-
riui prisegė po baltą gardiniją. 

Po koncerto LB apylinkės 
pirmininkas Kazys Urbšaitis 
gražiais žodžiais padėkojo 
"Harmonijai" už tokį gražų 
koncertą ir publikai už taip 
gausų dalyvavimą. Pakvietė 
visus vaišėms prie kavutės su 
skanėstais ir pasidalinti malo
niais įspūdžiais. 

G. R. Jasinskienė 

Dr. Peter T. Brazio ofisą perėmė 

DR. VUAY BAJAJ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe vidaus ligos 
2434 VVest 71st Street 

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

DR. K. 6. BALUKAS 
A k u š e r i j a ir m o t e r ų l i gos 
G i n e k o l o g i n ė C h i r u r g i j a 

6 4 4 9 So. P u l a s k i Road (Cravvford 
M e d i c a l B u i l d i n g ) . T e l . LU 5 - 6 4 4 6 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

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

DR. EDMUND E. CIARA 
O P T O M E T R I S T A S -
2709 VVest 51st Street 

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

Oh 735-4477: tUz 246-0067 artu 246-6SŠ1 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. EDMUNDAS VI2INAS 
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

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

4 6 0 0 VV. 1 0 3 S t . Oak Lavvn 
Tel. 423-8380. 

Valandos pagal sus i tar imą 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYD>TOIAS IR CHIRURGAS 

4255 VV. t>3rd St. ' 
\ ai. pagal susitarimą: pirm. ifcfcetV 12—4) 

o—8 antr 12— o. oenkt 10—12. I—O-

DR. VILIUS MIKAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

mylia j vakarus nuo Ateitininkų namų 
Tel. 257-2265 

Vai. pagal susitarimą. 

DR. A. B. GLEVECKAS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

O f i s o t e l . — 5 8 2 - 0 2 2 1 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
J O K S A 

VAIKU LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

O f s . P O 7-60O0, Rez . G A 3 - 7 2 7 8 

DR. A. JEHKINS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Namų 584-5527 
0R. ALSIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS -
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, Chicago, I1J. 
Tel. 925-2670 

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

Valandos pagal susitarimą 

Tel. 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Chicago Eye Institute 
4200 N. Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą' 

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

DR. K. A. JUČAS 
O D O S LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIIA 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. REItance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytoias 

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

nuo 12-4 vai popiet ir 6-8 vai vak 
Treč\ ir įeit uždaryta 

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

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

Valandos pagal susitarimą" 

DR. FRANK PLECKAS 
'Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akintus ir 

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

Vai pagal susitarimą Uždaryta trei 

DR. IRENA KYRAS 
D A N T Ų G Y D Y T O J A 

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

V a l a n d o s pagal sus i tar imą — Pirm , 
antr , trei , ketv ir ieitad 

T e l . o f i s o ir b u t o : O L y m p i c 2 - 4 1 5 9 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

įitkyrus trec". SeSt 12 iki 4 vai popiet 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KGDIKIV m VAIKV LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 VV. 81»t Street 

Vai.: Ka*dien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p p 
OflM tel. RE 7-1168; reild. 239-2919 

Dr. Juozo Meškausko ofi*a perėmė 

I • H A M M t ^H.U. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ P0SLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

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

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

Ofiso tel. 434-2123, namų 448-6195 

DR. V. TUMAS0NIS 
CHIRURGAS 

2 4 5 4 H M 7 1 * Street 
Pirm., antr., ketv. ir penkt. 
valandos pagal susitarimą) 

L 

Ofs. tel. 586-316*; namų 381 -3772 

DR. PETRAS ZLIOtA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 VVest 63rd Street 
Vai.. Dirm , antr ketv ir penkt 

2-6; ieitadieniais pagal tutttaruną J 
- * 



Pogrindžio spauda jaunimui: 

IŠLIKTI LIETUVIAIS 
-

• 

-

-

.• 

Be galo sunkios mūsų tau
tai karo ir pokario meto gy
venimo sąlygos, skaudi oku
pacija, deportacijos, žudymai, 
tremtis į rytus ir emigracijos į 
vakarus atnešė neproporcin
gai didelius etnografinius nuo
stolius žuvusiais ir labai iš
sklaidė skaičiumi negausius 
lietuvius. 0 gyvenant už Lie
tuvos ribų, ar tai Rusijos plo
tuose, ar Vakarų Europoje bei 
užjūryje, nėra lengva išlikti 
lietuviais. Ir štai jau keliasde
šimt metų, patys reikalingi et
nografinių resursų, atiduoda
me didžiosioms tautoms bei 
valstybėms savo kūną bei 
kraują, į jas įsiliedami. 

Nėra abejonės, kad lais
vanoriška ar priverstinė emi
gracija mažai tautai labai 
nuostolinga. Taigi iš tiesų lie
tuviams reiktų ne svetur emi
gruoti, bet į savo senąją tėvy
nę sugrįžti. Tačiau kietos 
politinės ir kitokios sąlygos 
neleidžia mums apie tai ir pa
galvoti. Jau kiek realesnė prie
laida, — turime sutikti su fak
tu, kad turime dvi tautos dalis: 
Lietuvoje esančius lietuvius ir 
išeivijoje gyvenančius. Šių 
abiejų dalių susiliejimas šiuo 
metu nėra įmanomas ir atei
tyje jo nebus. Kitas dalykas 
abiejų tautos dalių bendravi
mas, sutartinė politinė ir iš da
lies kultūrinė veikla. 

Realesnis šiuo klausimu yra 
okupuotosios Lietuvos ir išei
vijos lietuviškasis jaunimas. 
Pirmieji gimę ir augę savo tė
vynėje pokario metais, antrie
ji — išeivijoje. Viena iš bend
r a v i m o formų y r a 
pasikeitimas laiškais, kad ir 
labai ribotos kelionės į okup. 
Lietuvą (giminių lankymas), 
kultūrinių laimėjimų sekimas. 
Pagirtinas ir pr. metų vasarą 
įvykusio Pasaulinio lietuvių 
Jaunimo kongreso šiltas svei
kinimas okup. Lietuvos jauni
mui. 

SOVIETŲ PLĖTIMASIS AFRIKOJ 
IR JO EIGA 

Jis buvo patriotinio lietuvių 
jaunimo Lietuvoje šiltai sutik
tas. Neseniai mus pasiekęs po
grindyje leidžiamo "Lietuvos 
ateities" nr. 7 yra paskelbęs 
"Lietuvos jaunimo" vardu 
pasirašytą "Laišką laisvaja
me pasaulyje gyvenančiam 
Lietuvos jaunimui", datuotą 
1983.VIII.2. Tai atsakymas į 
minėtą Pasaulio lietuvių jau
nimo sveikinimą, kurio turinį 
jie, matyt, nugirdo Vakarų ra
dijo bangomis. Ten rašoma: 

"Kur mes bebūtume — Jūs 
Čikagoje ar Adelaidėje, mes 
čia, Lietuvoje, dar kiti — Pra
vieniškių ar Permės lageriuo
se, visi mes esame vienos tau
tos, visi mes vienos tėvynės, — 
LIETUVOS vaikai. Mūsų 
skirtingi likimai, bet vienas 
kraujas. Mažam mūsų kraštui 
istorija lėmė sunkią ir savitą 
dalią." 

"Iš tiesų, jeigu Jūs atvyksi
te Lietuvon, — nerasite jos to
kios, kokią prisimena Jūsų tė
vai. Viskas bus pasikeitę, ar 
negrįžtamai išnykę: sodyba, 
senas kryžius galulaukėj, šuli
nys su svirtimi... šiandien vis
kas atrodo kitaip. Nutilusi lie
t u v i š k a da ina: Kauno 
'Laisvės alėja' su rusiškais už
rašais parduotuvių vitrinose; 
garsioji Įgulos bažnyčia pa
virtusi Paveikslų galerija..." 

O kur dar slypi Lietuva? Jos 
nereikia ieškoti nei "Gintaro" 
ar kitų viešbučiuose, nesą 
galima matyti pro ekskursi
nių autobusų langus. "Kai ei
site pro geltoną, murziną mū
rą ties 'Lenino' aikšte — 
žinokit, ten gyvena Lietuvos 
budelis, ten, rūsiuose, kan
kinama lietuviška dvasia. Jei 
norit išvysti ją gyvą, ieškokite 
jos paprastų žmonių, JŪSŲ 
tautos brolių akyse. Arba de
besyse, praplaukiančiuose virš 
Lietuvos miškų — juk dangus 
virš mūsų visada tas pats. Jei
gu atvyksite vasarą, nusive
šiu Jus prie Joninių laužo, į 
Rasos pirmapradės skaistybės 

šventę, Ji ten gyva. Ten gyve
na Lietuva! O pats tiesiausias 
kelias jon veda į artimiausią 
bažnyčią." 

Lietuvos jaunimas kviečia 
išeivijos jaunimą jį aplankyti 
šiais žodžiais: "Atvykite pas 
mus. Mes Jūsų laukiam. Tik 
atvykite švarūs — neleiskite, 
kad priešas Jus suteptų, sau
gokitės, kad nepanaudotų Jū
sų savo užmačiom. Budėkit. 
Nesiduokit nuperkami, ap
gaunami ar užmigdomi. Lie
tuvos — sovietinė imperijos 
kalinio santykis su okupantu 
yra išreikiamas trim priesa
kais — netikėk, nebijok, ne
prašyk. Jei Jums pavyks iš
laikyti šiuos priesakus — Jūs 
laimėsite!" 

Toliau minėtame atsišauki
me iškeliama atėjusios sun
kios dienos Bažnyčiai — "Lie
tuvos Bažnyčia pereina iš 
veiklos fazės į aukos fazę. 
Taip, matyt, mums skyrė Die
viškoji Apvaizda". 

"O kaip gi tu, Broli, gy
venąs toli nuo Tėvynės, galė
tum mums padėti?" — klausia 
Lietu vos jaunimas ir šį klau
simą šitaip atsako: "Visų pir
ma, jei gali — grįžk. Gal tau 
šis kvietimas yra netikėtas ir 
nerealus, gal užpykdys ne vie
ną vyresniųjų. Jei ir įmanoma 
grįžti Lietuvon, tai tikriausiai 
Tau tai būtų labai skaudu, 
kaip skaudu buvo ir tavo tė
vams palikti Lietuvą ir išvyk
ti svetur... Vieta, kur žmogus 
gimė ir augo, suriša jį visam 
gyvenimui ypatingu ryšiu. Ta 
prasme tu turi kitą tėvynę. To
dėl tavo grįžimas būtų auka 
vardan būsimų tavo vaikų. Su
prantama, kad tai per daug 
sunku. Bet grįžti reikės. Jei 
negalėsite sugrįžti dabar — 
gyvenkite grįžime, gyvenkit, 
Jono Meko žodžiais: nuolati
nėje kehonėje į Lietuvą." 

Bet išeivijos lietuvis galįs tė
vynei ir kuo kitu, ne vien tik 
savo grįžimu padėti:"... tai pa
daryti, kad budelis neliktų ne
žinomas ir bevardis... Tegu pa
saulis budi, tegul jis žino, kad 
Apokalipsės žvėris įžūlėja? 
Lietuvai — tai bus Jūsų mei
lės aktas. O pasaulį Jūs priva
lote perspėti, kad budėtų, — 
tai jūsų pareiga! Būkite bud
resni už tuos, kurie nepraregė
jo, kurie nepažįsta komunisti
nio slibino." 

Raudonieji imperialistai, 
prisigrobę žemių bei kolonijų, 
siekdami komunizmo aukš
čiausiojo tikslo — viso pasau
lio užvaldymo, pradėjo visur, 
ypač primityviuose kraštuose, 
uoliai sėti marksizmą ir plėsti 
įtaką. Vienur jiems nesunkiai 
pavyko stipriai pastatyti savo 
koją. Kitur, kur gyventojus 
jungia religiniai ar tautiniai 
saitai bei senos tradicijos, rei
kėjo Sovietams daug pastan
gų, suktų intrigų ar net kari
nių pajėgų, kaip Afganistane. 

Europos valstybėms aplei
džiant savo kolonijas Afrikos 
kontinente, ėmė praeitais 
dviem dešimtmečiais be ato
dairos kurtis naujos valsty
bės, valstybėlės, kai kurios tu
rinčios vos keletą šimtų 
tūkstančių gyventojų, bet ne
turinčios nei intelektualinių 
pajėgų valstybiniam aparatui 
organizuoti, nei mokyklų joms 
ruošti, nei ekonominių resur
sų, nei kitko. 

Sovietai, pajutę tokią politi
nę tuštumą, kaip laukinės bi
tės metėsi į tuščius avilius. 
Taip jie susisuko lizdus Soma-
lijoj, Angoloj, Mozambiąue, 
Guinea-Bissau, pripūtė raudo
no tvaiko Kongo (buv. Pran
cūzų kol.), Rhodezijos (dabar 
Zimbabwe) partizanų vadui R. 
Mugabe ir kitiems. Net ir se
niausią Afrikos monarchiją, 
Etiopiją, ilgą laiką populia
raus imperatoriaus Haile Se-

VIL-TIS 

Lietuvių, ypač jos jaunimo 
išeivijoje išlikimo lietuviais 
reikalu daug rašo ir išeivijos 
spauda. Turime prieš akis N. 
Žvirzdinaitės — Šalkūnienės 
rašinį "Ką žada mums ryto
jus", paskelbtą Australijoje 
leidžiamo 'Tėviškės aidų" 
š.m. vasario 3 d. numeryje. 
Autorė čia svarsto Australijo
je gyvenančių lietuvių jauni
mo išlikimo problemas. Ji pa
žymi, kad "1984 m. Australijos 
15 milijonų gyventojų sudaro 
140 skirtingų kultūrų, kalban
čių namuose 90 skirtingų kal
bų, išpažįstančių 80 skirtingi) 
religijų žmonės". Australijos 
kolonialinė asimiliacijos poli
tika priklausanti praeičiai: 
"Šiandien visai laisvai gali
ma kalbėtis bet kuria kalba 
autobusuose, tramvajuose, 
traukiniuose ir šiaip viešose 
vietose. Šiandien laisvai gali 
prisipažinti, kad tavo vardas 
Andrius, Petras, Antanas, o 
ne Andrew, Tony, kad tavo pa
vardė Jonavičius, ne Jonės, 
Smilgevičius, ne Smilgins." 
Žodžiu, varžtų tautinėms gru
pėms etniškai gyventi ir augti 
nebesą. Lietuviai dabar galį 
"sutartinai grumtis dėl išliki
mo". Tam pirmiausia tal
kinančios savaitgalinės mo
kyklos, jaunimo organizacijos, 
chorai. Taigi, esą galima iš
laikyti lietuvių kultūrinio pali
kimo tęstinumą." 

Gerai žinome, kad panašios 
sąlygos lietuviams yra ir JAV-
bėse. Kanadoje. Taigi ir tauti
nis mūsų jaunimo išlikimas 
priklauso nuo jo paties noro. 

6. kv. 

mene, rusų instruktoriams 
vadovaujant, išstūmė įsi
veržusius Somalijos kar. da
linius. Ogadeno trikampy gy
vena vien somaliečių klajok
lių gentys. 

Dabar Sovietų įtaka Afri
kos kraštuose, kaip kai kurie 
politikos analizuotojai teigia, 
be sustojimo smunka. Įvairių 
kraštų lyderiai vienas po kito 
įsitikina, kad iš Sovietų jokios 
realios paramos tikėtis negali
ma. Nors daugeliui skurdžių 
valstybėlių trūksta visko, bet 
jos iš Sovietų tegavo ginklų ir 
karinių patarėjų. 

Tačiau ir Maskva nusivylu
si Afrikoj vykstančiais politi
niais pasikeitimais. Politiniai 
analizuotojai teigia, jog ji pa
laipsniui iš ten jau traukiasi. 
Maskva nebelinkusi organi
zuoti valdžių perversmų, nes 
kartais ir nauji lyderiai tam
pa autikomunistais. Sovietų S-
ga nejaučia pasitikėjimo ii* ne
belaukia dėkingumo net iš tų 
valstybių, kurios vis dėlto tu
rėjo iš jos politinės ir ekono
minės naudos. Net ir karin
gieji Afrikos lyderiai, kurie 
dar tebegarsina marksizmą, 
jau silpnina praktiškus saitus 
su Sovietų Sąjunga. 

Afrikos politinius pasikeiti
mus ir jų priežastis ryškiai pa
vaizduoja nemažai pavyzdžių. 

įvykiai Somalijoj aiškiau-
lassie valdomą, 1978 m. tas siai parodė, kiek verta bičiu-
nuodingas tvaikas apsvaigi- i y s tė su Sovietų Sąjunga. Ši 

prie pat ekvatoriaus esanti 
valstybė, pirmoji su Sovietų 
Sąjunga buvo sudariusi drau
gingumo sutartį ir strategi
niame punkte — Barberos uos
te — leido Sovietams įsirengti 
karo laivyno bazę. Somalijos 
teritoriją perpus dalina Etio
pijos kontroliuojamas Ogade
no trikampis', somaliečių kla
joklių gyvenamas. Kilus dėl 
šios srities karui su Etiopija, 
Sovietai pastariesiems tuoj at
gabeno 20.000 savo paklusnių 
tarnų — kubiečių, kurie, rusų 
instruktorių vadovaujami, pa
dėjo diktatoriui, pulk. Mengis-
tu įsibrovusią Somalijos ka-

no. 
Tai nemaža valstybė, turin

ti per 32 milijonus gyventojų, 
kurią tuo atžvilgiu tik Nigeri
ja ir Egiptas pralenkia. Etio
pija du kartus (1880 ir 1938 m.) 
buvo mėginama Italijos anek
suoti. Bet jai pavyko išsilais
vinti. Bet po 1973 metų bado, 
nuo kurio išmirė apie 200 tūks
tančių gyventojų, Sovietų 
kurstoma kariuomenė 1974 m. 
sukėlė maištą. Senyvas impe
ratorius buvo nusodintas nuo 
savo balto žirgo ir nuo sosto. 
Karinės valdžios santykiai su 
JAV, kuri gausiausiai Etiopiją 
šelpdavo ir ginkluodavo, tuoj 

Maskva tuoj jai atsiuntė 1,800 
Sovietų bloko patarėjų, kurie 
kelerius metus uoliai ją komu
nistine Bet tie santykiai žy
miai pakitėjo, kai Kongui pri
reikė kapitalo. Mat, prie jos 
kranto Atlante buvo rasti tirš
tos naftos šaltiniai. Kongas 
sudarė 5-rių metų planą jiems 
eksploatuoti, bet čia reikalin
ga 4.5 bilijono dol. kapitalo. 
Žinoma, Maskva bei jos sate
litai negali tokio kapitalo ma
žai Afrikos valstybėlei parū
pinti. Todėl Kongo nuomonė 
apie Sovietus ir atsiųstus pa
tarėjus labai nusmuko. Kongo 
valdžia dabar ieško kapitalų 
Vakarų valstybėse. 

Zimbabve, (Pietų Rhodezi-
ja), buv. D. Britanijos koloni
ja, gyvenama Buntu genties 
juodukų (96 proc.) ir britų (3 
proc), D. Britanijai atsisakius 
nuo savo teisių, baltųjų admi
nistracija nesutiko juodu
kams duoti balsavimo teisių ir 
įsileisti į valdžią. Prasidėjo 
juodukų bruzdėjimas. 1965 me
tais ministeris pirmininkas 
Ian Smith paskelbė Rhodeziją 
nepriklausoma valstybe. D. 
Britanijai spaudžiant, JT or
ganizacija paskelbė Rhodezi-
jai ekonomines sankcijas. Pra
sidėjo juodukų teroristų 
puolimai prieš baltuosius far-
merius, vėliau prasidėjo parti
zaninis karas su kolonistų ka
riuomene. Po kelerių metų 
kovų valdžią perėmė du parti
zanų vadai, bet galutinai įsi
galėjo populiaresnis Robert 
Mugabe. Maskva labai sten
gėsi paglemžti tą marksistą po 
savo sparnu, bet Maskvos įta
kai Mugabe nepasiduoda ir ko
munistinių doktrinų neskuba 
įgyvendinti. Jis palaiko gerus 
santykius ir su vakariečiais. I š 
jų Mugabe jau gavo 75 mil. do
lerių paramos, kurios pusė — 
40 milijonų dolerių iš Jungt . 
Amerikos Valstybių. 

Turgavietės Vilniuje 1983 m. vasarą. Pardavėjos yra ne to
kios pačios, kaip ir prieš 40 metų, bet yra ir tos pačios. 

LENKIJOS TURGAVIETĖJE 
K. BARONAS 

Mūsų ko re sponden ta s Europoje 

smarkiai pašlijo. Revoliucinė ™ " « ^ « i š ° * a d e n o i š f " " f 
Somahja ryžtingai atsisuko valdžia ėmė šlietis prie Krem 

liaus. 1977 m. ji sudarė Etiopi
jos su Sovietų Sąjunga drau-

vakariečių pusėn. Iš jų tuoj su
laukė 400 milijonų dolerių eko-

, , , i- nominės ir karinės paramos, 
" . " L J ? ^ r a d a r b i a v i n i o j ^ ^ t 1 2 0 mil. dol iš JAV. 
sutarti- Tuoj Etiopijoj atsira- £ . . . , ._ _, . . , o • . l_i — • ' 4 u Sovietai buvo iš Barberos bado Sovietų patarėjų ir mstruk- . . 
torių. Ten buvusi Amerikos z * * w ^ 
kosminių skrydžių ir satelitų Liaudies respublika Kon-
sekimo atotis turėjo išsikraus- gas, buv. Prancūzų kolonija, 
tyti. Kilus Etiopijos karui dėl turinti vos per 1.5 milijonų gy-
Ogadeno srities, Sovietai tuoj ventojų. Ji pirmoji Afrikos 
atgabeno 20, 000 kubiečių, ku- valstybė, kuri oficialiai pasis-
rie kartu su Etiopijos kariuo- kelbė esanti marksistinė. 

Atidarė biblioteką 
Popiežius Jonas Paulius II 

vasario 7 d. iškilmingai ati
darė Vatikano bibliotekos 
atnaujintas ir p rap lė s t a s 
patalpas. Šia proga tartame 
žodyje Šventasis Tėvas apibū
dino Vatikano biblioteką kaip 
neįkainojamos vertės židinį, 
tarnaujnatį tiesai ir kultūrai. 
Popiežius p r i m i n ė , k a d 
Vatikano biblioteka y r a 
prieinama visiem mokslinin
kam, neatsižvelgiant į rasę, į 
jų ideologinius ar religinius 
įsitikinimus. Svarbu, kad jie 
būtų pasišventę t ik ra jam 
mokslui, kuris tikrai tarnautų 
žmogui. 

Šiandieninio Lenkijos tur
gaus vaizdas skirtingas yra 
nuo Lietuvos. Tiesa, kaip ir 
Vilniaus taip ir Varšuvos tur
gavietėse šiltom skarom apsi
vyniojusios moterys pardavi
nėja žiemos metu bulves, 
kopūstų galvas ir kartais net 
kokį niėsos gabalą. Tačiau 
nesinorėtų tikėti, kad jos Vil
niaus turgavietėje slaptai par
davinėtų naujus užsieninius 
batus ar apsižvalgiusios į kai
rę bei į dešinę garsiai pasaky
tų "dobry kvalitet" — geras 
kvalitetas. Tas tik įmanoma 
Lenkijos sostinėje, kur jaučia
m a žymiai daugiau laisvės už 
Lietuvą. 

Viena tokių Varšuvos tur
gaviečių randasi Rembertovo 
priemiestyje. Joje galima nusi
pirkti ko tik žmogaus širdis 
trokšta, pradedant vaisiais, 
d rabužia i s , vakar ie t iškom 
plokštelėm, dalis automaši
noms ir baigiant sidabru bei 
auksu. Bet kainos labai ir la
bai aukštos. Keli pavyzdžiai: 
iš vakarų Vokietijos ar Veng
rijos atvežti "spekuliantų" ba
ta i kainuoja 12 tūkst. zlotų 
(apie 130 dol.).Tai mėnesinis 
darbininko atlyginimas. Ta 
pat i kaina lenkiškų kailinių 
kepurių. Už ilgą odinį vyrišką 
apsiaustą tenka "kloti" 50 
tūkst. zlotų. Tačiau negau
nan t valstybinėse krautuvėse 
automašinai dalių, taksistai 
yra priversti jas nusipirkti pas 
spekuliantus turgavietėje, ūki
ninkai ir darbininkai ilgus gu
minius batus taip pat turga
vietėje. 

Valdžios statistika parodė, 
kad 1983 m. kriminaliniai 
nusikaltimai krito 16%, tačiau 
spekuliacija (lenkai dažnai sa
ko "šmugel") prašoko net iki 
21%. 

Lenkų okupacijos metu tarp 
Žydų ir Stiklių g-vių Vilniuje 
buvo didelis pereinamas kie
mas, jo šonuose įrengtos ma

žos krautuvėlės. Išdėstę ant že
mės ar stalų batsiuviai 
siūlydavo sutaisytus batus, 
apsižvalgę tai į vieną tai į ki
tą pusę — parodydavo ir nau
jus, pavogtus iš krautuvės 
"skoki" (vagišių įvardas ba
tams — "šokikliai"), čia galė
jai nupirkti ką tik nuo kiemo 
virvės "nukabintus" dar drėg
nus baltinius ir t.t. Policija tu
rėjo darbo, o žmonėms at
sirasdavo kalbos, paskaičius 
bulvariniame laikraštyje gra
žiai aprašytą visą vagystės ei-
gą,-

Panašų turgų šiandieną tu
ri Varšuva. Tai palikimas ne
priklausomybės laikų. Lenki
jos sostinė gulėjo griuvėsiuose, 
tačiau ši turgavietė išliko be
veik nepaliesta. Ir varšuvie
čiai sako Dėkui Dievui, kadan
gi "vagių turgavietėje" ir jos 
budelėse taip pat viskas ran
dama: nori rūkytų lašišų — eik 
į "vagių turgavietę", nori gero 
palto — eik į "vagių turgavie
tę" ir t.t. Tačiau pardavėjai 
skundžiasi, kad apyvarta 
gerokai sumažėjo. Jaučiama 
pinigų stoka. Tačiau degtinė ir 
alus plaukia kaip vanduo Vys
loje. Perėjimuose matosi girti 
vyrai ir moterys. Jaunuoliai 
sklaido iš vakarų slaptai įvež

tą "sex" žurnalą. Jo kaina 6 
tūkst. zlotų. 

Savaitgaliais veikia dvi 
"blusų" (flea) turgavietės: vie
na netoli Vyslos, kita prie 
"Skra" sporto stadiono. 

Čia daugiausia — ir tai va
karų pasaulio rūbais (blue 
jeans) "maišosi jaunimas" su 
teniso raketėm, ieškodamas 
užsienio plokštelių, stebėda
mas išdėstytas senienas, už
sienietišką kavą, medžiotojų 
taures, prieš Solidarnosc už
darymą, išleistas jos knygas ir 
laikraščius. Iš policijos pusės 
— tolerancija. Tad Lenkija yra 
mažas langelis — "furtka" į 
vakarų pasaulį. 

TEN GIMĖ, AUGO 
DR. JONAS BASANAVIČIUS 

JUOZAS RUDZEVIČIUS 
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Žmonės varžydamiesi už menkaverčius, lyg už 

pašventintus daiktus, sudėjo negirdėtą sumą — 500 
rublių. Velionio laidoti suplūdo didžiulės minios 
žmonių ir iš kitų parapijų, kaip niekada. Gerojo kuni
go gailėdamiesi verkė visi žmonės, verkė ir žydai. Ir 
padėjo jo žemiškus palaikus žmonės anksčiau jo 
susikaldintoj iš lentų patalpėlėn, parapijos kapinėse 
ir „Aniuolas Dievo" sugiedojo... Parapiečių meile 
nešinas, klebonas J. Burdulis pas Aukščiausiąjį išė
jo. Apylinkės žmonių sąmonėje likosi gero lietuvio 
kunigo vizija, taip reikalinga visais laikais... Dar ir 
mūsų dienomis senesnieji žmonės pasakojo, kad 
tokios skaisčios sielos kunigo parapija niekada (per 
400 metų) neturėjo. 

Jonučio tėvai dar vis tikėdamiesi laimingos 
pabaigos, savo sūnelį tokiu geru kunigėliu, kai klebo
nas J. Brudulis, sulaukti nenustojo, „nors menkai 
ištesėdami, mane į kunigus rengti". Tarpusavio 
meilė neišnyko, tik lengva atviros širdies bežodė 
kalba, skaidri šeimos nuotaika likosi kiek pažeista, 
nes sūnus vis metai po metų atsisakė į Seinus 
važiuoti. 

Nepaklausęs tėvų prašymo, gal ir sūnus jautęs 
reikalą bei moralinę pareigą galimai pasirūpinti 
savo pragyvenimu, ypač, kad tėvų sveikata silpnojo 
ir jiems darėsi vis sunkiau dalintis nedideliais ište k-
liais, nematant šviesesnės ateities prošvaisčių. Taip 

jis nuo V klasės pradėjęs, iki gimnazijos baigimo 
uždarbiavo duodamomis gimnazijos direktoriaus bei 
mokytojų vaikams pamokomis ir retkarčiais būda
mas mokinių butų vyresniuoju. Bet ir ta i jam nepa
dėjo užmiršti daug kartų tėvo kartotų paprastų, bet ir 
po 50 metų neužmirštų žodžių: „Jonuti, nuo šių metų 
turi į Seinus eiti; aš esmi paliegęs, motina nedrūta., 
Dievas žino, ar ilgai galėsiva tavimi džiaugtis; ;ei 
būsi kunigu, tai nors kada maldose ir mus paminėiri: 
tik ir mums bus lengviau aname sviete...". 

Ir ilgi Marijampolėje praleisti metai, daugiau ar 
mažiau matytos monotoniškos, nuotakiais pakili
mais, kalvelėmis lėtai banguojančios apylinkės jo 
atmintyje išliekančių prisiminimų nepaliko. Jam 
daug artimesnės buvo ten toli į pietryčius už 20-35 
km melsvam horizonte šviesiu, siauru ruožu iškilę 
gimtinio krašto legendomis apipasakoti, milžinų 
rankomis supilti aukšti kalnai ir didžiuliai jų 
žingsniais išminti, išlyginti slėniai. Ten link Liu
bavo tamsiai žalių miškų apsuptam Kačiargakalnio 
kalne nuo seno užsilikusi dar tebegyvena persenusi 
ragana, kuri apspjaudo žydinčių rugių „laukus, o 
vasaros karščių kankinama, pakilusj>f padanges, 
kačergos kotu subadžiusi, suardžiusi žiemos debesis, 
paberia eibes ledų. Šie krisdami «emėn, iškerta, 
išniokioja plačių apylinkių pasėlius. Pradžiugusi 
ragana pridususiu balsu kvatodama, trankosi 
padangėmis. įpykęs perkūnas daužo ją žaibais, vis 
dar nepataikydamas. Nekenčia žmonės raganos, 
nemėgsta nė jos kalno. 

Neužmirštama kalnų legenda pasakoja apie 
Kęstučio kareivių supiltą aukštą Santakos pilia
kalnį, nuo kurio viršūnės atsidengia plačios, laimin
gų žmonių gyvenamos paylinkės ir vienuolikos 
bažnyčių bokštai. Tik tiek bažnyčių žmogaus akims 
teleista matyti — tik tiek tebuvo gerų apaštalų. 

Geras gyvenimas pasibaigsiąs, kai čia pasiro
dysianti dvyliktoji. J i bus pastatydinta Judošiaus 
pinigais, o jos kryžiai nukaldinti iš sidabrinių, gautų 
už parduotą Kristų. Žmonės pasižiūrėję į žvilgan
čius nelemto sidabro kryžius, pasidarysią panašūs į 
Judošių: už sidabro grašius pardavinės savo 
artimuosius, ir baisios nelaimės užgriūsiančios visą 
kraštą. 

Kai už Šakių. Pajevonio kalnų ir Prūsų Bildėnų 
aukštumų dangus suliepsnoja degančių žarų 
pašvaistėmis, tada dangaus angelai liepsnų kalavi
jais kerta, gena laukan. į dangų pulkais — vienu 
..maksu" (visas kartu) — besiveržiančias „pagonų 
prūsokų" dūšias. Išviję netikėles, angelai užgesina 
įkaitusius liepsnų kalavijus — taip užgęsta ir maty
tos žaros. 

Niekas neprilygsta šviesių Gražiškių kainų, 
neprilygsta nė jų nuostabiųjų gerųjų laumių. Ten 
vidurvasaryje. į vakarą saulei leidžiantis į Prūsų 
žemę, Gražiškių apylinkėje gerų žmonių trobelių 
languose gerosios laumės uždega švitančius vakari
nius žiburėlius. Skaidrios langų rūtų plieskiančių 
atšvaisčių šviesos pluoštai pasiekia ir už desėtko 
kilometrų ir toliau slėnyje gyvenančius žmones. 
Laumių žiburėlių šviesos paliesti nuokalnių gyvento
jų rūpesčiais išrašyti veidai nušvinta laiminga 
šypsena. Saulei nusileidžiant, gerosios laumės pirk»?-
lių languose užgesina paskutinius žiburėlius, tik šių 
nematoma šviesa pripildo gerus žmones nuostabia 
šilima ir jiems pasidaro giedra, šviesu širdyje ir 
aplinkui ir tamsiausią naktį. Laumių žiburėliu 
pasakiškos šviesos spinduliai, matyt, bus nušvietę ir 
Basanavičių Jonučio jaunas dienas, kad jas prisimi
nęs rašo: Iš ano laimingesnio laiko, dar man mažam 
esant (...)". 

(Bus daugiau) 
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PATALPOS LIETUVIŲ CENTRUI 
Chicagos vakarų priemies

čiuose jau dvejus metus vei
kianti Lietuvių kultūros drau
gija "Aušra" paskutiniu laiku 
suintensyvino pastangas Lie
tuvių Kultūros centro įkūri
mui, kuris suteiktų tinkamą 
pastogę lituanistinei mokyk
lai, Montessori židiniui, kultū
riniams renginiams, jauni
mui , s p o r t u i , š o k i a m s , 
baliams, minėjimams, suva
žiavimams ir visų lietuviškų 
organizacijų veiklai. Tokio lie
tuvių centro pastatymui rei
kalingos stambios lėšos, kurių 
''Aušros" draugija dar neturi. 
Lėšų telkimui organizuoti jau 
yra pakviesti energingi jau
nesnės kartos atstovai dr. To
mas Daugirdas ir dr. Benius 
Grigaliūnas. 

Nors dar nėra sutelktos rei
kalingos lėšos, nors šis dar
bas dar tik prasideda. "Auš
ros" draugijos vadovybė seka 
ir stebi įvairių mokyklų ar 
centrų pardavimus vakarų 
priemiesčiuose, norint tokius 
pastatus pigiai nupirkti ir juos 
pritaikyti lietuvių centro nau
dojimui. Šiuo metu yra atsira
dę dvi labai patogios ir geros 
galimybės gerose vietovėse, 
dėl kurių reikėtų susirūpinti ne 
tik "Aušrai", bet ir visoms mū
sų lietuviškoms organizaci
joms bei mūsų finansinėms 
institucijoms. 

Tik apie pusę mylios į šiau
rę nuo Stevenson Express ant 
North Lemont Road prie 83 
gatvės Downers Grove teri
torijoje yra 30 metų senumo 
valstybinės mokyklos pasta
tai, jau 5 metai nenaudojami 
dėl kitų mokyklų pastatymo ir 
nepakankamo mokinių skai
čiaus. Tvirtai pastatyti mo
kyklos pastatai turi 17 erdvių, 
šviesių klasių, tinkamų ne tik 
mokyklai, bet ir raštinėms ar 
gydytojų kabinetams, juos ati
tinkamai įruošus. Standarti
nio dydžio graži sporto salė su 
scena tinka ne tik sporto žai
dimams, bet ir teatrui, šo
kiams, minėjimams, susirin
k i m a m s ir p a m a l d o m s . 
Bibliotekos patalpas praplė-
tus ir pagražinus, gautųsi ge
ra pokylių salė ar valgykla 
(kavinė ?). talpinanti 200-250 
asmenų. Bendras pastato grin
dų plotas yra 28,000 kvadrati
nių pėdų. Aštuonių akerių 
kampinis žemės plotas leidžia 
plėstis ateityje su naujais pa

statais, esamų didinimu ar 
sporto aikštėmis. Pastato šil
dymo ir šaldymo sistemos yra 
naujai sudėtos prieš dvejus 
metus. Visos kambarių grin
dys dengtos gerais, komerci
niais kilimais. Pastatams rei
kalingi ir kai kurie remontai 
bei pagerinimai. Mokyklos 
įvertinimo kaina yra 600,000 
dol. Atmetus žemės kainą, 
gaunasi 11.43 dol. už pastatų 
kvadratinę pėdą. Tokia nauja 
statyba šiuo metu kainuoja 50 
dol. už kvadratinę pėdą ir to
dėl pastato pardavimo kaina 
yra labai gera. Visi mokyklos 
baldai yra išgabenti, tik moki
nių rūbų spintelės paliktos. 
Mokyklos patalpos buvo pa
kartotinai "Aušros" vadovy
bės apžiūrėtos š.m. sausio 21 
d., pasikvietus statybos spe
cialistus. 

Antri idealūs pastatai lietu
vių centrui yra De Andreis 
seminarija, priklausanti De 
Paul universitetui, esanti ant 
127 gatvės ir Archer Ave. 
Lemonte, 111. Tik 18 metų 
senumo pastatai su dideliu 
plotu žemės, turi viską, kas 
reikalinga švietimo, religi
niam, kultūriniam, sporto, 
socialiniam bei organizaci
niam centrui. Erdvi, moder
niška bažnyčia labai tiktų tau-
t i n e i p a r a p i j a i , j e i 
arkidiacezija tokią leistų įkur
ti, arba galėtų tarnauti ir kaip 
kultūros židinys, nes sujungta 
su visu centro pastatų bloku. 
Daugybė erdvių klasių tiktų 
ne tik lituanistinei mokyklai, 
bet ir įvairiems kitokiems rei
kalams. Moderniškas, pra
bangiai įrengtas virtuvių 
komplektas gali aptarnauti 
2,000 asmenų, o prie erdvios 
valgyklos prijungus artimas 
patalpas gautųsi pokylių salė 
500 ar daugiau asmenų. Patal
pos turi puikią pilno dydžio 
sporto salę ir porą mažesnių 
salių įvairioms sporto ša
koms. Labai didelis bibliote
kos kambarys ir archyvų kam
bariai galėtų sutalpinti visus 
mūsų archyvus ir bibliotekas 
laisvajame pasaulyje. Kelios 
konferencijų salės su puoš
niais baldais, kelios adminis
tracijos raštinės su visais įren
gimais, atskiras profesūros 
pastatas su keliolika įruoštų 
kambarių ir vadovybės repre
zentacinės patalpos su pui
kiais baldais ir įrengimais la

bai gerame stovyje duoda 
daug visokių galimybių šių pa
talpų eksplotavimui. Semi
narijos klierikų gyvenamojo 
pastato 60 kambarių vienučių 
duoda galimybę šias patalpas 
panaudoti pensininkų na
m a m s ar viešbučio patalpoms 
mūsų bei amerikiečių suvažia
vimus, konferencijas, semina
rus ar kursus ruošiant. Visos 
vienutės talpina dvi lovas, 
rašomą stalą, drabužių spintą 
ir turi praustuvę su veidro
džiais. Yra atskiras ir seselių-
vienuolių pastatas su gyvena
mais kambariais, atskira 
valgykla ir kitais įrengimais, 
kurių neteko pamatyti. 

Visą De Andreis seminari
jos centrą nori nupirkti Illi
nois valstija ir jį paversti leng
vų bausmių kalėjimu. Tas 
sudarytų problemas ir ten pat 
esantiems Ateitininkų na
mams. Tam labai stipriai pasi
priešino visi Lemonto miestelio 
gyventojai ir vasario 4 d. vie
šame susirinkime pasisakė 
prieš tokį Illinois valstijos no
rą. Lemonto miestelio admi
nistracija labai nori, kad De 
Andreis seminariją nupirktų 
lietuviai ir tam žada įvairių 
lengvatų. Sakoma, kad semi
narijos kaina yra 3-4 milijo
nai dolerių, bet prie jos palie
kant tik nedidelį plotą žemės, 
kaina gali kristi iki pusantro 
milijono. Aišku, toks objek
tas "Aušros" draugijai yra 
neįkandamas. Šiam projektui 
reikalinga mūsų pinigingų or
ganizacijų iniciatyva ir visų 
pajėgų mobilizacija. Mobili
zaciją reikia pradėti nedel
siant, nes vėliau pardavimas 
bus atiduotas nekilnojamo tur
to pardavimo bendrovėms, kur 
nebebus jokių privilegijų. Jei 
pirkimo mobilizacija pavyktų 
ir jei De Andreis seminarija 
lietuviams pasisektų nupirkti, 
Lemonte būtų įkurtas didžiau
sias lietuvių centras išeivijoje. 

Seminarijos bažnyčioje jau 
keleri metai vyksta Lietuvių 
Bendruomenės organizuoja
mos lietuviškos pamaldos. Šių 
pamaldų pamoksle vasario 5 
d. kun. J. Vaišnys ragino susi
rinkusius lietuvius iš šios baž
nyčios kampininkų pavirsti į 
savininkus ir kreiptis į ar-
kidieceziją su prašymu, kad 
būtų leista čia įkurti lietuvių 
tautinę parapiją. 

Br. Juodelis 

aosios lietuvių spaudos parodos atida rymo dalyviai klausosi Br. Kviklio paskaitos. 
Nuotr. V. Bacevičiaus 

v 

NUO 
1715. 

J ū s ų protėviai gar
d ž i a v o s i pas lapt ingu , 
tur t ingu , šve ln iu , šil
dančiu, elegantišku Mar
teli Cognac skoniu nuo 
1715 m. 

O kai žmonės taip ilgai 
ką nors vertina, jūs žinote, 
kad tai yra labai gera. 

Sveiks. 

Imported by The Jos. Garneau 
Co., N. Y.. N.Y. c 1981. 80 proof. 

Lietuviškos Knygij Klubo išleista leidiniu 
I Š P A R D A V I M A S 

K A I N A 
Buvo Dabar 

$7.00 $4.00 
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LAIVAI IR UOSTAI — Aloyzas Baronai. Romanas. 
276 psL 1979. -

ĮKAITE VILNIAUS AKMENYS — Juozas Kralikauskas. 
Premijuotas romanas, 186 psl. 1979 $5.00 

KOL ESU CIA - Jurgis Jankus. Pasakojimai. 
376 psl. 1979 - — 

SEPTYNIOS VIENATVĖS — O.V. Savasis. Vertė Antanas 
Vaičiulaitis, 152 psl. 1979 - $4.00 

VINCO MAZURKEVICIAUS ROMANAS — Albinas 
Baranauskas. 280 psl. 1980. 

LAISVOSIOS ATOSTOGOS — J. Savasis. 192 psl. 1980 
ISPANŲ NOVELtS — ISPANŲ RAŠYTOJŲ NOVELIŲ 

ANTOLOJUA. Sudarė Povilas Gaučys. 486 psl. 1980. $10.00 $3.00 
ALS£NŲ KUNIGAIKŠTYTE — Jonas Vizbaras. Sudavos 

premijuotas romanas. 288 psl. 1981 
GREITKELIS—Vytautas Volertas. Romanas, 164 psL 1980 
TRISDEŠIMT ISTORIJŲ SUAUGUSIEMS — Aloyzas 

Baronas. Noveles, 176 psl. 1981 
NEBAIGTOJI SIMFONIJA — Adolfas Markelis. Novelių 

rinkinys. 126 psl. 1981 
PA2ADŲ DVARAS — Anatolijus Kairys. Tautosakinis 

romanas, 244 psl. 1982 -
KETURI GANYTOJAI — Mykolas Vaitkus. Atsiminimai, 

180 psl. 1960. - $2-00 
KUNIGAS, DIEVO IR ŽMOGAUS TARNYBOJE — 

M. Krupavičius. 719 ps. 1961 $7.00 
GULBES GIESMĖ — Jonas Grinius. Istoriška drama, 

222 psl. 1962 - .,,..,_• 
MOTINA IR MOKYTOJA — Sv. T€vas Jonas XXm. 

Enciklika, 115 psl. 1962 _ 
ŽIOBRIAI PLAUKIA — Juozas Švaistas. Romanas 

233 psl. 1962 - —-•• 
LŪ2IAI — Jeronimas Ignatonis. Romanas, 301 psl. 1963 
RUDENS SAPNAI — K. Grigaitytt. Premijuotas poezijos 

rinkinys, 80 psl. 1963. ..... ? $200 
VYNUOGES m KAKTUSAI — Julia svabaite. Eilėraščiai, 

96 psl. 1963 $200 
GYVENIMAS YRA DAILUS — Vytautas Volertas. 

Romanas, 242 psl- 1964 _ 
AUKSO 2ASIS — Birute Pūkelevičiūte. Pasakiška trijų 

veiksmų komedija, 159 psl. 1965 $2.00 
BALTOSIOS PELYTES KELIONE Į MENULĮ — Danute 

Bindokiene. 58 psl. 1966 _ $1.50 
KULTŪRINES GELMES PASAKOSE (1) — Vytautas J. 

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

KULTŪRINES GELMES PASAKOSE (II) — Vytautas J. 
Bagdanavičius M.1C. Keturių dailių tautosakine-
teologinė studija, 357 psl. 1969 « 

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

MEILE TRIKAMPY - Rene Rasa. Romanas, 219 psl. 1967. 
AUKSINIAI RAGELIAI — Pranas Naujokaitis. Lyrika, 

64 psl. 1968 
OŠIANČIOS PUŠYS — Halina Didžlulyte-Mošinskiene. 

176 psl. 1968. 
VIENIŠI PASAULIAI — Aid Rūta. Romanas, 265 psl. 1968 
LIEPSNOS ER APMAUDO ĄSOČIAI — Jurgis Gliaudą. 

Premijuotas romanas, 304 psl. 1969 
PASAGA IR VYŠNIOS — Albinas Baranauskas. Eilėraščiai, 

64 psl. 1969 $2.00 
LIETUVIŲ APYSAKOS—Herman Sudermann. 132 psl. 1970. $3.00 
DAILININKO 2MONA — Juozas Tintais. Romanas, 

218 psl. 1970. $5.00 
AISVYDO PASAKOS — Antanas Giedrius. 140 psl. 1971. $3.00 
VIENA PASAULYJE —Danutė Brazytė-Blndokleoe. 

140 psl. 1971 , $5.00 
AIDAI IR ŠEŠĖLIAI — Vacys Kavaliūnas. Premijuotas 

romanas., 234 psl. 1972 $5.00 
KIAUROS RIEŠKUČIOS — Antanas Musteikis. Romanas, 

259 psl. 1972 „ „ $4.50 
GĘSTANTI SAULE — Jurgis Gliaudą. Metmenys, 

218 psl. 1954 „ „... $2.00 
ABRAOMAS IR S0NUS — Aloyzas Baronas. Premijuotas 

romanas, 206 psl. 1973 $4.50 
KARALIAI IR BULVES — Liudas Dovydėnas. Apysakos, 

212 psl. 197.3 $4.50 
TAUTVILĄ—Juozas Kralikauskas. Romanas, 205 psl. 1973. $4.50 
VARDAI IR VEIDAI — Stasys Yla. Mūsų kultūros istorijoje 

nuo Mažvydo ligi Skvirecko. 345 psl. 1973 $6.00 
AMAZONES DŽIUNGLĖSE—Jose Eustaslo Rlvera. Romanas, 

išvertė P. Gaucys. 355 psl. 1974 $6.00 
HESTERA—Vacys Kavaliūnas. Romanas, 221 psl. 1974. .. $4.50 
NAUJŲJŲ METŲ ISTORIJA — Birute Pfiketevičiute. 

Premijuotas romanas, 183 psl. 1974 $4.50 
ATSIMINIMAI — Mykolas Krupavičius. 364 psl. 1972. . . $$10.00 
TOS PAČIOS MOTINOS SK7NŪS — Pranas Dom. Girdžius. 

Trys graudulingi esiai, 171 psl. 1974 $2.00 
ALIJOŠIAUS LAPAI — Dr. S. AliOnaa. Humoristiniai 

Eilėraščiai, 87 psl. 1975 $2.25 
DEBESYS ir PROPERŠOS—Petras Melnikas. 297 psl. 1977. $2.50 

MIGLEL MANARA — O.V. Milašius, vertė Antanas 
Vaičiulaitis, šešių paveikslų misterija, 94 psl. 1977. 

PO ULTIMATUMO — Juozas Kralikauskas. Premijuotas 
romanas. 188 psl. 1980 

PAGAIRE — Jurgis Gliaudą. Premijuotas romanas, 
270 psl. 1975 $4.50 

NARSA GYVENTI — Jurgis Gliaudą. Romanas, 
310 psl. 1978 $6.00 

TEISĖJO ATSIMTNlMAI--C«alovas Butkys. 318 psl 1982 $10.00 
UETUVIŲ BELETRISTIKOS ANTOLOGIJA, I-D. Redegavo 

Bern. Brazdžionis. 608 psl. 1957 $7.00 
LIETUVIŲ POEZIJOS ANTOLOGIJA — Sudarė J. Aistis 

ir A Vaičiulaitis. 832 psL 1952 $6.00 
ORA PRO NOBIS — Jurgis Gliaudą. Draugo premijuotas 

romanas. 448 psL 1953 $4.00 
PAVASARIS PRIE VARDUVOS — Paulhas Jurkus. Noveles, 

176 psl. 1954 _. - $2.50 
TREJOS DEVYNERIOS — Dr. S. AlfOnas. Humoristine 

forma kalbama apie mūsų kasdieninius rūpesčius 
ir negeroves. <M psl. 1961 $1.00 
KIŠKUČIO VARDINES — Stasys Džiugas. Eilėraščiai 

mažiesiems. Antroji laida — 60 psl. 197B. $2.50 
SAULUTE DEBESĖLIUOSE — Leonardas Žitkevičius. 

Eilėraščiai mažiesiems. 63 psl. 1953 $1.50 
PASTABA: Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti, užsimokėsite gavę 
sąskaitą. Sj sąrašą issikirpkite ir pasilaikykite. 

KNYGŲ IŠPARDAVIMAS TESIS KI GEGUŽES 1 D , 1184 M. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W H » eam $trwt 

Chlug* Ii 60Wt 

I l i l O N V O M O T I 
• • • • • . • • • • • • • « • • • • • • » • • • ' • 

PENSININKUI REIKALINGAS MA
ŽAS BUTAS, ir garažas. Geroj apy
linkėje arba priemiesty. Prašoma pa
siūlymus rašyti (angliškai) adresu: 
STANLEY SHOLTZ, 4029 S. Talman 
Ave, Chicago, IL 60632. 

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

R E A L E S T A T E 

EAGLE BIRD TRAINING SCHOOL 
Tame your parrot easily. This success-
ful formula used in professional tam-
ing of ezotic birds. Call for details. 

TeL — 4594599 

PACKAGE EXPRESS AGENCY 
MARIJA XOREDUE3Tfi 

SnJNTINIAI I LIETUVĄ 
Labai pageidaujamos gerea rūšie* pre
kes. Maistas ii Europos sandeliu. 

2606 W. 69 SU Chicago, IL 60629 
TeL — 925-2787 

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PKE. — 
GERIAUSIA VIETA LTETUVIAMS. 

9 butų mūrinis. Labai geros pajamos. 
Didelis butas savininkui. Geras inves
tavimas. 
5-jų butų nVH t̂f Garažas. Nebran
gus. 
Didelis gražiai Įrengtas bungalo. Pui
ku didelei seimai. 

SIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

2951 W. 63rd Street 
Tel. 436-7878 

HELP WANTED — VYRAI 

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

K I L I M A I 
Lietuvių prekyba 

3304 W. 63 S t — TeL 778-8064 

Įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandėlių 

• COSMOS PARCELS EXPRESS 
2601 W. 69 Ct, Chicago, IL 60629 

SIUNTINIAI | LIETUVA 
2TeL 925-2737 

Vytautas Valantinas 

A . V I L I M A S 
MOVING 

Apdraustas perkraustymas 
Jvairių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5996 

$4.00 $2.00 

$1.00 
$1.50 

$2.00 
$1.50 

$2.00 

$2.00 

$2.00 

$1.00 

$2.00 

$2.00 
$2.00 

$3.00 

$2.00 
$2.00 

$2.50 
$3.00 

$1.00 

$1.00 
$1.50 

$4.00 $1.50 

$6.00 $3.00 

$2.00 

$2.00 
$4.00 

$5.00 

$4.00 

$2.00 

$1.50 

50 

>oooooooooooooooooooooooo<x 
MASTER PLUMBING 

Licensed, Bonded, Insured 
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte-
tes. Karšto vandens tankai. Flood 
control. Užsikimšę vamzdžiai išvalo
mi elektra. Palikite pavardę ir telefo
ną — lietuviškai. 
SERAFINAS — TeL 636-2960 

•OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC 

Building and Grounds 
Retirement home in Hyde Park area 
will need replacement for a retirmg 
maintenance man. Mušt be familiar 
wjth steam heat and able to main-
tain plumbing, electrical, building and 
grounds. Should have own tools. 

Oooortunity to live-in — including 
meais — if'desired. Eexible starting 
date. 

Call 969-1423 

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

>ooo ooooooooooooooooooooo©< 
10 — 20 — 30% pigiau mokėsite už 
apdraudė, nuo ugnies ir automobilio, 
pas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
TeL GA 4-8654 

32081,4 W. 95th Street 
>©oooooooooooooooo©ooooooo< 

H t » « M M I M M M M M I » M « ' 

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

Tel. — WA 5-8063 "'**' 

V A L O M E 
KILIMUS K BALDUS 

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

TeL — B E 7-5168 

>ooooooooooooooooooooooooo< 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2346 W. 69 St , teL 776-1486 
>oooooooooooooooooooooooooc 

oooooooooooooooooooooooooo-
M. A. Š I M K U S 

INCOME TAX SERVICE 
NOTARY PUBLIC 

4259 S. Maplewood — TeL 254-7450 
Taip pat daromi Vertimai, Giminių 
iškvietimai, pildomi Pilietybės prašy
mai ir kitokie blankai. 
oooooooooooooooooooooooooo 

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
ir kitas kraštus 

NEDAS, 4059 Archer Avenue 
Chkago, IL 606S2. TeL 927-5980 

f - • l * * i - ^ ^ ^ ^ ' " - ^ i l-m-,"- ; •• •JT'-77-^,-*^*^'*-?"ja ̂  • •* •?>• 

K A K T A S f S E N Ą J Į 
T E S T A M E N T Ą 

Antanas Rubsys 
Pirmoji dalis 

Šioje knygoje rašoma apie Sando
rą ir Mesiją. Joje supažindina skai
tytoją su Sinojaus Sandora-likiminiu" 
Išėjimo įvykių iš Egipto ir Mesiju-
Dievo karalystės pradžia istorijo
je. 518 psl., kieti viršeliai. Išlėkto 
"Krikščionis Gyvenime". Knygų seri
ja 22. Kaina su persiuntimu 11 dol. 

Užsakymus siusti DRAUGO 

B A K T A S I S E N A J I 
T E S T A M E N T Ą 

Antanas Rubšys 
Antroji dalis 

Tai pranašai ir Karaliai. Nagrinėja 
du veiksnius Sandoros bendrijoje nuo 
Izraelio monarchijos sukilimo X amt. 
iki tremties Babilonijoje VI amž. prieš 
Kristų. 530 psl., kieti viršeliai. Išlei
do "Krikščionis Gyvenime". Knygų 
serija Nr. 23. Kaina su persiuntimu 
11 dol. 

Užsakymus siųsti DRAUGO adresu. 

$1 50 

$1.00 

lllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllll 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymą 

Namo pirkimas — Pardavimas 

INCOME TAX 
NoterlatM — Vertimas 

BELL REALTY 
i. BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzfe Ave. — 778-2233 
•IIIIMMMII 

Apaizaoka skelbtis dien. DRAUGE, 
nsa fiM plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraitia, gi skelbimo kai* 
BOS yra visiems prieinamos 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 

Šv. Kazimiero sukaktuvi
nius metus geriausiai įpras
mins 
šv, Kazimiero himnas 

Marijai 
I lietuvių kalba vert* 

A. TYRUOLI8 

32 psl , Kaina su persiuntimu 

$150 

Gaunama "DRAUG1T. 

M i u i H H i H m m i N i i m i m i M N M * 

Perskaitę "Draugą" duokite 

kitiems pasiskaityti. 

S M 1 



Ū S Ų K O L O N I J O S E 
Union Pier, Mich. 

KLAIPĖDOS KRAŠTO 
A T V A D A V I M O M I N Ė 

JIMAS 

m e t i n i ų l i e t u v i š k ų 
administracinių, švietimo, kul
tūrinių ir kt. įstaigų bei or
ganizacijų kūrimosi ir veiklos 
aplinkybes. Klaipėdos krašto 

FILMŲ ĮVAIRUMAI 
STASĖ SEMĖNIENĖ 

Nežiūrint, kad nemažas atvadavimo metinio paminėji-
8kaičius Union Pier Lietuvių m o oficialioji dalis buvo baig-
dr-jos narių nerūpestingai lei- t a bendrai visiems sugiedojus 
džią laiką Floridoje ir kad Mažosios Lietuvos lietuvių kū-
žvarbios žiemos giliais sniego " n i "Lietuviais esame m-s gi-
pusnynais yra apsupti pasi- m C - " 
likę Union Pier apylinkėje. Dr-jos pirmininkas visus 
sausio 28 d. Lietuvių dr-jos minėjimo dalyvius pakvietė 
valdyba pirmą kartą surengė pasivaišinti R. ir V. Albrechtų 
Klaipėdos krašto atvadavimo Pagaminta is užkandžiais. 
61 m. sukakties paminėjimą. 
kuriame dalyvavo gražus skai
čius Union Pier, Lakeside, 
New Buffalo, Michiana, Har-
bert ir kt. vietovėse gyvenan 

č ių t a u t i e č i ų . J a u k i o s e 
Harbert miestelio pensininkų 
valgyklos patalpose, kur šio 
minėjimo rengėjų pastango
mis, buvo pakabintas I lipė-
dos miesto herbas, prezidiumo 
stalą puošė 60-ties metų senu
mo iš Mažosios Lietuvos atga
benta tautiniais raštais austa 
staltiesė ir Lietuvos bei Mažo
sios Lietuvos spalvų vėlia
vėlės. Minėjimą atidarė 3 vai. 
p.p. dr-jos pirmininkas V. Bi-
gelis. 

Pirmininkas, pasveikinęs 
gausiai susirinkusius, kvietė vi
sus atsistojus vietoje invoka-
cijos išklausyti Tėvynės pri
siminimą, kurį su įsijautimu 
perskaitė B. Beržanskienė. To
liam—buvo prasminga Mažo
sios Lietuvos lietuvių veikėjo 
dr. Martino Brako specialiai 
šiam minėjimui paruošta ir 
prisiųsta paskaita. Jos tekstą 
susirinkusiems perskaitė R. 
Albrechtienė. 

M. Brakas nurodė, kad isto
rijos bėgyje Mažąją ir Didžią
ją Lietuvą vidada lietė tas 
pats likimas. Buvo džiau
giamasi tais pačiais laimėji
mais ir vienodai skaudžiai 
išgyvenamos bendros nelai
mės. J a u nuo 13-jo šimtmečio 
Mažoji Lietuva pajuto Kry
žiuočių ordino okupacinius 
vargus, vėliau — kaizerinės 
Vokietijos valdžios priespau
dą. Didžioji Lietuva daugiau 
šimtmečio buvo caristinės Ru
sijos engiama. Šios ilgametės 
okupacijos mažlietuvius ir 
didžlietuvius kančiose grūdi
no tautinei nepalaužiamai ko
vai ir stiprino viltis savaran
kiškam ir nepriklausomam 
valstybiniam gyvenimui. Ir ši 
diena išaušo. 

Po pirmojo pasaulinio karo 
1918 m. vasario 16 d. paskelb
tas Lietuvos nepriklausomy
bės aktas ir tų pačių metų 
lapkričio 30 d. Tilžės deklara
cija davė tą idėjinį pagrindą, 
kuriuo remiantis Lietuva įsiri
kiavo j laisvų bei nepriklau
somų Europos valstybių gre
tas, o su ja kartu, kaip 
Lietuvos dalis, ir mažlietuviai 
— Klaipėdos krašto gyvento
jai. Deja, neilgai tęsėsi mūsų 
laimingas ir nepriklausomas 
valstybinis gyvenimas. 

Antrojo pasaulinio karo 
pasėkoje, vėl netekome nepri
klausomybės. Didžiųjų valsty
bių buvome sutrypti ir pateko
me vėl kitų malonėn. Po karo 
visa Europa buvo suskaldyta į 
dvi viena kitai priešingas ideo
logines sferas. Rytinė dalis 
įjungta į sovietinę Sąjungą ir 
vakarų — į laisvą pasaulį. Ne
žiūrint to, laisvės ir apsis
prendimo viltys rytų paverg
tose Europos tautose diena iš 
dienos auga ir balsas laisvės 
Lietuvai jau pradeda kutenti 
pasaulio didžiūnų ausis. 

Savo mintis dr. Martinas 
B r a k a s b a i g i a š i a i s žo-
džiais:...Nematau jokių prie
žasčių, kurios būtų stiprios, 
kad galėtų užkirsti visiems eu
ropiečiams kelią laisvam bei 
nepriklausomam gyvenimui". 

Šios mintys, minėjimo daly
vių su susidomėjimu ir didžia 
pagarba buvo išklausytos ir 
gausiais plojimais palydėtos. 

Po to A. Klimavičius papa
sakojo savo, kaip buvusio Lie
tuvos kariuomenės karininko, 
pirmuosius žingsnius nuženg
tus atvykus tarnybon į Klai
pėdą ir trumpai apžvelgė tuo-

* * * * * *44ttt* • 

Beužkandžiaujant ir kavutę 
gurkšnojant, E. Vengianskas 
susirinkusiems parodė Lietu
vos vaizdų ir Simo Kudirkos 
filmą, kurių pirmoji žiūrovus 
nukėlė į tėvynę Lietuvą, Klai
pėdos kraštą prie Baltijos jū
ros, antroji — priminė prieš 
keliolika metų įvykusią Simo 
Kudirkos tragediją ir džiaugs
mingą jo sutikimą 1974 m. 
Chicagoje. 

Tuo Union Pier Lietuvių dr-
jos surengtas Klaipėdos kraš
to atvadavimo 61 m. sukak
ties paminėjimas buvo ir 
baigtas. Tenka padėkoti dr-jos 
valdybai už šios kultūrinės po
pietės suorganizavimą bei sėk
mingą pravedimą, o R. ir V. 
Albrechtams už vaišes. 

Prieš išsiskirstant draugijos 
pirmininkas visiems minė
jime dalyvavusiems nariams 
priminė, kad vasario 19 d. 
Union Pier Lietuvių dr-ja or
ganizuotai dalyvauja Beverly 
Shores Lietuvių klubo rengia
mame Vasario 16-sios dienos 
minėjime — 12 vai. pamaldo
se Šv. Onos bažnyčioje ir 1 
vai. p.p. minėjimo akademinė
je dalyje. 

Taip pat paminėjo, kad ko
vo 3 d. Heienic Center patal
pose yra rengiamas mažlietu-
vių tradicinio šiupinio ir 
Užgavėnių blynų renginys, ku
riame žada būti meninė prog
rama. 

Vg. 

"Vertigo" yra klasiškas fil
mas, 1958 m. pastatytas Al 
fredo Hitchcocko vienas pačių 
meistriškiausių filmų. 

Kodėl minime tokią ''senie
m s ? O todėl, kad po ketvirta
dalio šimtmečio, užsigulėjusį 
ant lentynų, jį nukėlė ir su di
džiausiu pasisekimu paleido į 
apyvartą. Fine Arts teatras 
Chicagoje atidengė jį savo ek
rane gerokai prieš šventes, 
kaip kalėdinę pramogą savo 
žiūrovams, o ir dabar kasą už
plūsta eilėmis stovinčiųjų ne
kantruolių. 'Daugelis dar vis 
mano, kad Hitchcock statyda
vo tik kriminalinius filmus, 
bauginančius, dilginančius bei 
šaldančius jausmus ir nieko 
daugiau. Šis filmas yra ge
riausias pavyzdys Hitchcocko 
genialumui atverti šio šimt
mečio vienas meniškiausių 
darbų. Užtat jį atgaivino ir pa
skleidė po visas JAV-es. 

"Vertigo" yra komplikuo
tas, analizuojantis ir atminti
nas filmas, ir toks pat svar
bus , ka ip l a u k t u m e iš 
Bergmano, Fellini, Renoir ar 
kitų tokių aukštumų pasieku
sių filmų statytojų. 

Daug puikių režisierių, kaiū 
Francois Truffaut, Brian De-
Palma ir Robert Benton mėgi
no jį nesėkmingai pamėg
džioti. 

Filmas susuktas gražiame 
San Francisco mieste, pasa
koja apie detektyvą (James 
Stevvart).- bijantį aukštumų, 
kurios jį svaigina. Iš to ir pa
vadinimas 'Vertigo". Jis seka 
turtuolio kliento gražuolę blon
dinę žmoną, elegantišką Ma-
deleinę (vaidinamą Kim No-
vak), kuri, atrodo, yra 
pasiryžusi nusižudyti. 

Hitchcock šiame filme -ne
gaišta laiko tuščiu dialogu. 
Vietoj jo jis labai iškalbingai 
atveria vaizdais, kai detekty
vas seka Madeleinę per meno 

K**Z + + l 

A N T O N G R I N A 
Gyveno Chicago, Illinois, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė vasario 17 d., 1984 m., 11:55 vai. vak. sulaukęs 95 m. amž. 
Gimė Lietuvoj, Panevžžio apskrityje. Amerikoje išgyveno 74 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnėnas Edward J. Bell-Baiaishis, 

dukterėčia Bernice Balaishis Sproesser su vyru Nils A., sūnėno vai
kai: Larry E. Bell ir Bradley J. Bell, bei Janet B. Ebel ir jų vai
kai: Deborah ir David Bell, Scott Ebel ir kiti giminės, draugai ir 
pažįstami. 

Velionio žmona buvo a. a. Helen. 
Priklausė Liet. Darbininkų draugijai. 
Kūnas bus pašarvotas antradienį, 2 vai. 

koplyčioje, 4330 South Califomia Avenue. 
čiadienį, vasario 22 d., 9:30 valandą ryto. 
velionis bus nulydėtas j Lietuvių Tautines kapines. 

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

Nuliūdę: SCNENAS. DUKTERĖČIA ir jų ŠEIMOS 

Laidotuvių direkt D. Gaidas ir G. Daimid. Tel. 523-0440. 

popiet Gaidas-Daimid 
Laidotuvės įvyks tre-
Po apeigų koplyčioje 

Mielam Draugui. Dipl. agr. 

A. t A. 
TADUI TALLAT-KELPŠAI mirus, 
jo dukrai VITAI su ŠEIMA, seseriai IRENAI su 
su VYRU ir uošvienei 
me gilią užuojautą. 

seseriai 
KLUPŠIENEI reiškia-

DANUTĖ ir JUOZAS SALADŽIAI 
BIRUTĖ h GEDIMINAS su ŠEIMOMIS 
DANUTĖ ir EDMUNDAS KASAIČIAI 

A. f A. VYTAUTUI MICKEVIČIUI 
m i r u s , 

žmoną STEFANIJĄ, visą velionės ŠELMA ir ki
tus GIMINES bei ARTIMUOSIUS nuoširdžiai už
jaučiame ir kartu liūdime. 

BRONĖ IR ANTANAS REVENTM 

galeriją, bažnyčią ir senas ka
pinaites. Efektas yra hipnoti
zuojantis. Kai seklys pamato 
Madeleinę, šokančią iš bažny
čios varpinės bokšto, jis, tie
siog sukaustytas svaigimo, 
yra vis; -kas bejėgis jai padėti. 
Vėliau jis sutinki, prastą mer
gelę (vėl Novak. iabai pana
šią j žuvusią Madeleinę ir jis 
mėgina atkurti Madeleinės 
vaizdą. Šį kartą Hitchcock ne
pakiša mums siurprizo, nenu
matomos pabaig* s. Režisie
rius atidengia pasiaptį antroje 
fhmc pusėje ir n S "ra tikros 
staigmenos. 

Hitchcock čia vaizduoja ry
šį tarp kūrėjo ir kūrinio, tie
siog nenugalimą idėją, roman
tišką užsispyrimą užkrauti iliu
zijas ant realybės. 

Spaudoje gandų skyriuose 
anais filmo statymo laikais 
mirguliavo žinutės, kad pats 
Hitchcock, apleistas savo mė
giamiausios "žvaigždės" Gra
ce Kelly, kai ji tapo princese, 
veltui mėgino kitas blondines 
aktores atkurti pagal jos port
retą. 

"Vertigo" yra Hitchcocko 
asmeniškai labiausiai jaudi
nantis filmas ir visai ne atsi
tiktinai meno darbas. Aukš
čiausių atžymėjimų — keturių 
žvaigždžių — klasėje, net vai
kams su tėvų palyda matyti-
nas. 

STEFANIJAI BOREVIČICTEI 
Lietuvoje iškeliavus į Amžinybe, 

jos broliui, buv. PLB valdybos vice
pirmininkui Tėvui Jonui Borevičiui, 
SJ, reiškiame nuoširdžia užuojauta. 

Buv. PLB Valdyba 
BRONIUS NAINYS 
KOSTAS DOČKUS 
STASYS DŽIUGAS 

ROMAS KASPARAS 
JONAS KAVALIŪNAS 
JUOZAS ŠLAJUS 

Mielam draugui 

A. + A. 
VYTAUTUI MICKEVIČIUI 

m i r u s -be
skausme) prislėgtus žmoną STEFANIJĄ, krikšto duk
terį BIRUTE, dukterį DOBILE, sūnų ALGĮ VYTAUTĄ 
ir jų ŠEIMAS, ir sūnų, universiteto studentą ALFON
SĄ nuoširdžiai užjaučiame ir kartu su visais liūdime. 

AKVILINA ODINIENĖ 
IRENA ir GEDIMINAS MORKŪNAI 

JOANA ir VACYS ODINAI 
Union Pier, Michigan 

A. f A. PETRUI DIRGĖLAI 
Lietuvoje mirus, jo brolį Adolfe su šeima 
nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi 

BIRUTĖ ir ALGIS VALIUKAIČIAI 
MARYTĖ ir LEOPOLDAS KUPCIKEVIČIAI 
IRENA ir KAZYS MIECEVIČIAI 

MYLIMAI MOTINAI 

A. + A. 
ROZALIJAI LAPINSKIENEI 

Lietuvoje mirus, sūnus ANTANĄ ir JUOZĄ su ŠEI
MOMIS ir Lietuvoje sūnų ALGĮ su ŠEIMA ir visus 

ARTIMUOSIUS nuoširdžiai užjaučiame. 

JONAS TREŠKA IR ŠEIMA 

A. f A. PRANUI KVANTUI 
mirus, jo žmonę Antaniną, visus velionio 
šeimos narius ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame. 

ONA STUMBRIENĖ 
LELEIVŲ ŠEIMA 

Diplomuotam agronomui 
A. + A 

TADUI TALLAT-KELPŠAI 
taip nelauktai mirus, seserį DR. IRENĄ ir jos 
vyrą STASĮ GLEDRIKIUS širdingai užjaučiame. 

Su liūdesiu, 
STASĖ ir ALGIRDAS DIDŽIULIAI 
JUZEFĄ URBANIENĖ 

DRAUGAS, antradienis, 1984 m. vasario mėn. 21 d 

PENKIASDEŠIMT METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. A. 

MARIJONAS VEREŠILKA, 
vyras a. a. Kleofos Tautvaisaitės-VerešOkienės. 

Mūsų mylimas Tėvas mirė 1934 m. vasario 17 die
ną Kaune. 

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos Tėvų Do
mininkonų koplyčioje, Washington, D.C.; Gregorinės šv. 
Mišios Tėvų Pranciškonų vienuolyne, Kennebunkport, 
Maine; ir Tėvų Jėzuitų koplyčioje, Chicagoje vasario 25 
dieną, šeštadienį, 9:30 valandą ryto. 

Prašome gimines ir artimuosius už jį pasimels
ti. 

Dukterys: ALDONA LAPIENIENĖ 
ALEKSANDRA JURJONIENĖ 
LAIMA PLATERIENĖ 

su ŠEIMOMIS 

MA2EIKA-EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

— o — 
Laidojame iš 2424 W. 69th Street 

Tel. 7 3 7 - 8 6 0 0 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3 0852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Tele fonas- Y Ards 7-1741-2 

STEPONAS C. LACK ir SUNOS 
LACKAVVICZ 

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

Tel. — 974-4410 

« • 



DRAUGAS, antradienis, 1984 m. vasario mėn. 21 d. 

X LDK Birutės draugijos na
rių susirinkimas bus vasario 26 
d., 12 vai. Jaunimo centro posė
džių kambaryje. Po susirinkimo 
1 vai. p. p. ten pat LB socialinio 
skyriaus atstovė D. Valentinaitė 
padarys įdomų pranešimą apie 
steigiamą vyresnio amžiaus lie
tuviams koloniją Chicagos apy
linkėje. Rengėjos kviečia pas-

X Kun. Viktoras Rimšelis, 
Marijonų vienuolijos provincijo
las, porai savaičių vienuolijos kaitos pasiklausyti visus, kurie 
reikalais išvyko į rytines valsti- šiuo klausimu domisi 
jas. Ilgesni laiką bus Mariana-, x į^^ Paukštis, Lietuvos 
polyje, kur turės posėdžius, taip Į Vyčių veikėjas, informuoja Chi-
pat atliks kitus su vienuolijos j c a g o s apylinkių laikraščius apie 
administracija susijusius reika- pamaldas Sv. Vardo katedroje, 
lus. minint šv. Kazimiero 500 metų 

X Jurgis Janušaitis, Lietuvių j m i r t i e s • * • * * * * • • » * * » 
Žurnalistų sąjungos pirmininkas v a s a n o S *• S******* 1 vai. 
ir "Paramos"' parduotuvės vie
nas savininkų, žada išsikelti vi
sam laikui į Floridą. Jau yra 
atidavęs savo daiį dalininkui J. 
Mažeikai, o pats balandžio pra
džioje išvyksta. Lietuvių žur
nalistų sąjunga ir visuomenė, 

popiet 
X Lietuvos Vyčių 112-tos kuo

pos susirinkimas bus vasario 21 
d., antradienį, 8 vai. vak. Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
salėje. Kviečiami nariai ir na
rės, taip pat norintieji vyčių 

kuriai J. Janušaitis savo plunks- j veikloje dalyvauti atvykti į su-
na taip uoliai daugelį metų tar- ] sirinkimą. 
navo, aprašydamas spaudoje, i 
jam rengia atsisveikinimą kovo 
12 d, šeštadienį, 7:30 vai. Jau
nimo centro kavinėje. 

x Nekalto Prasidėjimo para
pijos mokykla ateinantiems me
tams vaikų registraciją turės 
vasario 27 d., pirmadienį, nuo 

X Kun. Edvardas Statkus iš 9 vai. ryto iki 2 vai. po pietų. 
Grand Rapids, Mich., atsiuntė j Reikia atsinešti ir krikšto met-
100 dol. -Draugui", "Laivui", : rikus-
už kalendorių ir kalėdines korte- j x y ^ ^ ^ B l y n o «Nostrada-
les. Kun. E. Statkus kovo 9 d.; M i r pranašystės" pirma da-
svencia savo 76-tąją gimimo l i s i r » E r d v ė s paslaptys" antra 
dieną, o birželio 28 d. 46-tąsias; d a l i s g ^ g spaudos. Išleido 
kunigystės sukaktuves. ]šven- | K ę s t u č i o Jeronimo Butkaus fon-
tintas Telšiuose. Lietuvoje. 193S; d a s 1 9 g 4 m j^M 5 d o l 
m. Už auką sa^ai soauda" nuo-' 
širdžiai dėkojame ir urkime j x Bronius Tiškus, Collinsville, 
sveikatos bei Dievo palaimos. | m-< visuomenininkas, atsiuntė 7 

; dol. už kalėdines korteles ir ka-
x Audronės ir Juozo limų iš . lendorių, be to, daugiau jų užsi-

Palatine, ni„ dukrelė buvo pa- J sakė, o trumpame laiškelyje ra-
krikštyta Viktorijos Renatos l šo: "Nuoširdžiai dėkoju už gau-
vardais Nekalto Prasidėjimo j tas korteles ir kalendorių... 
parapijos bažnyčioje Brighton j Tegul sėkmė lydi Jus visus dir-
Parke vasario 19 d. Krikšto tė- i bančius prie lietuviškos spaudos, 
vai buvo Nijolė Diminskytė-Bea-1 Mes skatiname ir kitus remti 
mer ir jos vyras dr. Lee F. Bea-! Jūsų šiais laikais sunkų darbą 
mer. Po krikšto apeigų buvo esant dideliems kaštams". La-
jaukios šeimyniškos vaišės Ni-' bai ačiū už auką, linkėjimus ir 
jolės ir Lee Beamer namuose I moralinę paramą. 
Marąuette Parke, kartu pami- c ^ . ^ TT , , 
nint ir jaunosios motinos g imi -L f Ketrm Schtdta, Upland, 
mo dieną, I0*1" P1"*1^ "Draugo" prenu-

į meratą, bet savo laiškely rašo, 
X Lietuvių Operos valdybą j kad dienraštis ateina labai nere-

šiame sezone sudaro: Vytautas ! guliariai, kartais kelių nume-
Radžius, pirmininkas, Vaclovas I rių trūksta. Kieno kaltė, tai mes 
Momkus, Eglė Rūkštelytė, Jur-įvisi žinome! 
gis Vidžiūnas, vicepirmininkai, __ - - -
Valerija žadeikienė, sekretorė, I * * * ^ T K r i a a f e U u . , l a * ' 
Bronius Žukauskas, iždininkas, j falos P a r k : J į . ^ o m e m m n -
Evelyna Oželienė. narė specia-; kaS* g e r ų ^ ^ ***** k a r t u 

liems reikalams. Mūsų opera a Į ^ g J V ^ Į , ' T**** **" 
pavasarį gegužės 5 ir 6 dienomis | s m n t e * * d į JĮ 'J ' i ' .1 7 1" • * 
stato Gounod "Faustą" su Val-
purgijos nakties baletu, kurio 
spektakliai bus Morton East au
ditorijoje, 2423 Austin Blvd.. 
Cicero mieste. 

Lietuvių Montessori Vaikų namelių madų parodos mcie liai. Iš kairės pirmoj eilžj: J. Lendraitis, N. Zoloto, V. Len-
draitienė, D. Mikužienė, V. Radick ir R. Dumbrys; antroj eilėj: C. Epich, D. Balzaraite, K. Kinčienė; trečioj eilėj: 
B AugaitienS ir M. Utz (nuotraukoje nėra M. Kelly, P GierStikaitės ir C Cagle). 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
MONTESSORI MOKYKLOS 

MADŲ PARODA 
Montessori Vaikų namelių ma

dų paroda bus vasario 26 d. 3 
vai. popiet Jaunimo centro ka
vinėje. Linksmai ruošiasi visi 
tėveliai šitai parodai, naudodami 
bendras jėgas. Komitetas, susi
organizavęs jau praeitą rudenį, 
suieškojo krautuves ir modelius, 
sudarė projektus kavinės puo
šimui, vaišėms ir muzikai. 

Dabar laukia daug svečių — 
žiūrovų, kad galėtų visi kartu 
pasidžiaugti smagia popiete. 
Kviečiame visuomenę dalyvauti, 
susipažinti su mokyklėle, jos 
mokytojomis ir tėveliais. Pra
eityje visi labai linksmai pralei
do tą laiką ir džiaugėsi, kad pri
sidėjo. 

Rodysime pavasarinius ir va
sarinius rūbus, pritaikytus te-

: r amai. Dr. L. Kriaučeliūną skel
biame garbės prenumeratorium, 
c už auką nuoširdžiai dėkojame. 

X Dr. Vytautas Karoblis, Ri-
pley, Ohio, užsisakė įvairių lei-

X Ramunė Dičienė ir dr. B ^ l j į j * 1 6 ? d o L J * V" £ " £ 
nhis Grigaliūnas kalbės i e « ^ jau ne pirmą kartą užsisako 
darbo pakeitimą, apie darbo ieš- į ™ygU ™ ^ ^ ^ S U m a S-
kojimą ir pakėlimus darbovietėj, x Iš visu lietuviškų apylinkių 
ir duos praktiškų patarimų ir i autobusais bus galima važiuoti 
pasiūlymų kaip tą įvykdyti j į šv. Vardo katedroje vykstan-
F.S.S. Chicagos skyriaus rengia-1 čias pamaldas, minint šv. Kazi-
moj vakaronėj. Vakaronė įvyks '• miero 500 metų mirties sukaktį-
vasario 24 d. 7:30 vai. vak. Jau- j Pamaldos bus šį šeštadienį, va-
nimo centro kavinėj. Kviečia-į sario 25 d.. 1 vai. p. p. Apylin-
me visus filisterius ir kitus sve- j kėse galima registruotis šiais 
čius šioj ypatingoj vakaronėj j telefonais: 
dalyvauti. fpr.). 

x Ieškoma lietuviškai kalban
ti moteris prižiūrėti kūdikį na
muose Palos Kilis. Sąlygos pa
gal susitarimą. Prašoma skam
bint te!. 598-5827. <sk.). 

x KASA lietuviu Federalinė 
Kredito Unija už IRA terminuo
tus indėlius moka 11 # . Atida
rę ar padidinę savo IRA sąskai
tą iki š. m. balandžio 15 d, indėlį 
galite nurašyti nuo 1983 metų 
pajamų, (ak.). 

A H A S 
ir t:iis<»ni«' \ I S Ų rūsiu 
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.Marąuette Parke: "Marguty
je. 2422 W. Marąuette Road. 
Tel. GR 6-2242. 

Brighton Parke pas G. Mei-
luvienę tel. 523-3899. 

Cicero pas A. Zailską telef. 
863-6400, ir V. Kuprytę telef. 
S63-0935. 

Lemonte pas V. šoliūną telef. 
257 2175 ir K Laukaitį telef. 
323-5326. 

Autobusai išvažiuos 11 -.45 vai. 
ryto. (pr.). 

X Lemonto ir apylinkių lie
tiniai norintieji vykti autobusu 
į šv. Kazimiero 500 m mirties 
sukakties minėjimą Chicagoje 
Šv. Vardo katedroje, šeštadienį, 
vasario 25 d., prašomi registruo
tis pas V. Ąotiūną teL 257-2175 
arba K. Laukaiti tel. 323-5326. 
Šv. Mišias koncelebruos kardi
nolas Bernardui su lietuviais ku
nigais 1 va i popiet. (pr.). 

x Kun. Jonas Plankis, Cice
ro, UI., dr. Pranas Neverauskas. 
Toledo, Ohio, Vincas Klova, Bell 
Gardens, Gal., užsisakė naujau
sių leidinių ar medžio drožinių 
už didesnes sumas. 

X J. Taoras, St. Petersburg 
Beach, Fla., mūsų artimas ben
dradarbis, atsiuntė 100 dol. už 
parduotas knygas ir dar dau
giau jų užsisakė. 

x Kūnu J. Gutauskas, Delhi, 
Ont., Kanada, mūsų garbės pre
numeratorius, rėmėjas, pratęs
damas prenumeratą, atsiuntė 
visą šimtinę "Draugo" paramai 
su prierašu: "Dievas telaimina 
Jūsų išganingą darbą". Kun. J. 
Gutauską ir toliau laikome gar
bės prenumeratorium, o už sa
vos spaudos rėmimą ir linkėji
mus tariame nuoširdų ačiū. 

X V. Paulius. AHendale, N. 
J., V. Paulius and Associates, 
mūsų nuoširdus rėmėjas, garbės 
prenumeratorius, pratęsė prenu
meratą už 1984 metus su 60 dol. 
auka dienraščio stiprinimui. V. 
Paulių ir toliau laikome garbės 
prenumeratorium, o už gražią ir 
nuolatinę paramą tariame ačiū. 

X Dr. Danguolė Vitkus, Palos 
Hts., D!., mūsų garbės prenu-
meratorė, nuoširdi dienraščio 
rėmėja pratęsdama prenume
ratą už 1984 metus, atsiuntė vi 
są šimtinę. Dr. D. Vitkų ir to
liau laikome garbės prenumera-
tore, o už nuolatinę paramą sa
vos spaudos tariame nuoširdų 
ačiū. 

X Dan Martinkus, Baltic Vil-
lage. Misaouri. Leonas Kažragis, 
Chicago, M.. J. Petuška, Sout- į 
hington, Conn., Hugo Berchau, j 
Napa, Cal.. D. Jurgėla, Wiuis-
ton Pk.. N. Y., įvairiomis progo
mis atsiuntė po 7 dol. aukų. Po 
6 dol.: Antanas Adomėnas, Chi
cago, TU., Feliksas Liutkevičius. 
Nbrwood, Mass., A. ir L. Jur
kūnas, Eenvyn, UI. Labai dėko
jame. 

m ai "Karnavalui — Jūros ke-
| lionei". Bus moterims ir vyrams 
! rūbų, tačiau bus galima pama
tyti, kaip visą šeimą išpuošti 

'. šiais metais. Vyks įdomūs lai-
I mėjimai, bus skanios vaišės, gė-
į rimų ir kavos. 

Prašome visus praleisti gra
žią popietę su mumis. 

Komitetas 

VASARIO 16 CICERO 
Lietuvos Nepriklausomybės 

paskelbimo 66 metų sukakties 
minėjimas buvo pradėtas vasa
rio 11 d. 12 vai prie Cicero 
miesto valdybos, jūrų šauliams 
iškeliant Lietuvos tautinę vėlia
vą. Kalbėjo šv. Antano parapi
jos adndnistratorius kun. dr. 
Jurgis šarauskas, Dlinois kon-
gresininkė Judy Barr Topinka, 
kuri perskaitė proklamaciją 
skelbiančią vasario 16 lietuvių 
diena, Cicero miesto pareigūnas 
Kasciolko perskaitė nutarimą, 
skelbiantį vasario 11-18 d. lie
tuvių savaite, kad visą šią sa
vaitę prie miesto valdybos bus 
iškeliama Lietuvos tautinė vė
liava. Kadangi miesto valdyba 
šeštadieniais 12 vai. baigia dar
bą, tai dalyvavo beveik visi 
miesto pareigūnai su sveikatos 
komisionierium dr. F. Kaunu. 
Buvo sugiedoti JAV ir Lietuvos 
himnai ir Marija, Marija. Ce
remonijas pravedė Artos Cicero 
skyriaus valdybos vicepirm. inž. 
Stasys Dubauskas. 

Vasario 12 d. per šv. Mišias 
giedojo muziko Bernardo Pra
puolenio atgaivintas ir diriguo 
jamas parapijos choras, o so

listai Margarita ir Vaclovas 
Momkai pagiedojo "De Profun-
dis" — Zdaniaus ir Skausmo 
Kryžkelėje — Siniaus. Po pa
maldų minėjimas buvo tęsiamas 
parapijos salėje. Jį atidarė Al-
tos Cicero skyriaus pirm. dr. 
Bronė Motušienė. šauliui Au
gustinui Ašokliui vadovaujant, 
buvo įneštos JAV ir karo vete-

I ranų — VFW 9115 posto ir sau
lių vėliavos. Po JAV ir Lietuvos 
himnų, kuriuos sugiedojo so
listai Margarita ir Vaclovas 
Momkai, kun. B. Rutkauskas 
sukalbėjo invokaciją. Jauna tau
tiniais rūbais lietuvaitė Renata 
Variakojytė, Lietuvos kariuome
nės savanorio - kūrėjo pulk. 
Variakojo anūkė, perskaitė Lie
tuvos Nepriklausomybes paskel
bimo aktą Buvo prisiminti ir 
atsistojimu pagerbti žuvusieji 
už Lietuvos laisvę, o salėje da
lyvavusiems savanoriams-kūrė-
jams pulk. Jonui švedui, Stasiui 
Bikulčiui ir Matui Kliknai buvo 
prisegta po gėlytę. Kaip retai 
kada publikos buvo pilna salė. 

Altos Cicero skyriaus valdy
bos vicepirm. inž. Stasys Du
bauskas pristatė garbės svečius. 
Vieną iš Altos kūrėjų ir dabar
tinį Cicero skyriaus garbės 
pirm. dr. Petrą Atkočiūną, Altos 
sekretorių inž. G. Lazauską, 
Cicero miesto valdybos parei
gūną Kosciolko, kuris perskaitė 
miesto valdybos proklamaciją ir 

i pasakė puikią kalbą, Tautinės 
•sąjungos pirm. inž. Gediminą 
jBiskį ir kitus. Pagrindinę kal
bą pasakė Lietuvos Krikščionių 
demokratų centro valdybos pir-

IŠ ARTĮ IR TOLI 
J. A. VALSTYltSE 

— Anicetui Simučiui, Lietu
vos generaliniam konsului Ne<v 
Yorke, Aleksandro Vakselio ini
ciatyva sudarius komisiją iš Vy
tauto Alksninio, Romo Kezio ir 
Zenono Jurio, buvo surengtas 
netikėtas 75-rių amžiaus metų 
sukakties minėjimas Kultūros 
Židinyje, Brooklyne, N. Y. Kon
sulą iškvietė Liet. Motenį fede
racijos klubas atsilankyti jų su
sirinkime, bet buvo jau paruošta 
salėje puota su menine progra
ma, kurią atliko Harmonijos 
kvartetas, vadovaujamas Vikto
ro Ralio. Minėjimui vadovavo 
Romas Kezys. A. Simutis yra 
gimęs 1909 m. vasario 11 d. 
Tirkšliuose, Telšių apskr. Bai
gęs Kauno "Aušros" gimnaziją, 
aspirantu Karo mokyklą, eko
nomiją Vyt. D. universitete, nuo 
1931 m. dirbo Užsienių reik. mi
nisterijoje, nuo 1936 m. New 
Yorko generaliniam konsulate 
sekretoriumi, vicekonsulu ir pas
kiausiai generaliniu konsulu. Ju
biliatas nuo jaunystės dalyvau
ja spaudoje — lietuviškoje ir 
angliškoje. Ir šiuo metu, be sa
vo konsularinių pareigų, daly
vauja visuose visuomeniniuose 
ir diplomatiniuose reikaluose, 
kur liečia Lietuvos ir lietuvių 
reikalus. 

— "Sovietfeation ©f Lithua-
nia" temą politinių mokslų ma
gistro laipsniui gauti Nevados 
u-te pasirinko Donald A. Dau-
fenbach, kuris turi ketvirtį lie
tuviško kraujo. Paruošta tezė 
turi 100 mašinėle rašytų pusla
pių. Įžangoje padėkojęs savo 
tėvams, profesoriaros ir Los An
geles Lietuvių informacijos cen
tro darbuotojams Danutei Ma
žeikienei ir Jonui Matulaičiui už 

medžiagą, Dauf enbach savo žodį 
baigia taip: ''Lietuvos partizanų 
drąsa ir pasiaukojimas teikė 
daug inspiracijos. Malonu yra 
žinoti, kad partizanų dvasia iki 
šiol tebėra gyva". Jaunasis ma
gistrantas labai susidomėjęs ir 
nustebęs Californijos lietuvių 
aktyvumu. Iš Las Vegas specia
liai buvo atvykęs į Los Ange
les dalyvauti politinių studijų 
savaitgalyje. 

— Respublikonų studijų komi
tetas, sudarytas iš 140 Atstovi; 
Rūmų narių, tiriančių tos par
tijos politikos kryptį, pareikala
vo, kad sovietams nebūtų teikia
ma jokių ypatingų privilegijų 
vasaros olimpinėse žaidynėse 
Los Angeles. Tarp kitko sovie
tai pageidauja, kad jų žurna
listams būtų leista lįsti, kur tik 
jie norėtų, kad į uostą būtų pri
imt specialus jų žvalgybinis 
" *• : r kad miesto saerodrome 
t^„cų teisę nutūpti 26 jų lėk
tuvai. Dėl šių pageidavimų ko
mitetas pasiuntė valstybės se
kretoriui George Schultz stiprų 
protestą. Studijų komitetui pir
mininkauja Illinois atstovas 
Phil Crane. Medžiaga apie so
vietų kėslus jį aprūpino Ban 
The Soviets Coalition, kuriai va
dovauja Davė Balsiger ir Anta
nas Mažeika. 

— Vidos šlapelytės ir David 
Ellner sūnus buvo pakrikštytas 
Šv. Kazimiero parapijos bažny
čioje vasario 4 d. Krikšto apei
gas atliko svečias ir giminaitis 
iš Brooklyno kun. Jonas Pakal
niškis. Krikšto tėvai buvo Si
gitas Veršelis ir Audronė Bik-
nevičiūtė, pavaduojami Algio ir 
Vaidilutės Mikuckių. Krikšto 
vaišės buvc tėvų namuose San 
Pedro, Calif. 

Ir aš skaitau Draugą" Justuka*. 6 mėnesių amiiaus, 
? -'. <; KTUSI lietuviška spauda 

Ritos ir Jurgio 

mininkas Vladas šoliūnas. Inž. 
Stasys Dubauskas perskaitė re
zoliuciją JAV valdžios pareigū
nams, kuri vienbalsiai susirin
kusiųjų priimta. 

Meninėje programos dalyje 
solistai Margarita ir Vaclovas 
Momkai padainavo duetu Sodei
kos — šiaurės pašvaistė. To
liau V. Momkus solo Šimkaus — 
Kur bakūžė samanota ir Kur 
lygūs laukai, o M. Momkienė 
solo Budriūno — Šauksmas ir 
Šimkaus — Oi greičiau, grei
čiau. Pabaigai duetu Naujalio 
— Meilė tėvynės nemari ir Bra
žinsko — Banguok, vandenyne. 
Solistai buvo apdovanoti gyvo-

imis gėlėmis, o savo 10X) dol. 
honorarą paaukojo Lietuvos 
laisvinimo reikalams. Pabaigoje 
Altos Cicero skyriaus pirm. dr 
B. Motušienė padėkojo progra
mos atlikėjams, aukotojams ir 
dalyviams ir visus pakvietė už-
kandžiams. S. Paulauskas 

TAURAGĖS KLUBO 
VEntLA 

Lietuvių Tauragės klubo narių 
susirinkimas buvo sausio 22 d. 
šaulių namuose. Susirinkimą 
pradėjo pirmininkas Jonas Zim-
kus, visus susirinkusius nuošir
džiai pasveikindamas. Padėkojo 
už gausų susirinkimą ir perskai
tė susirinkimo darbotvarkę, kuri 
buvo priimta be pakeitimų. 

Į darbo prezidiumą pakvietė 
Juozą Mackonį pirmininkauti, 
Petrą Rimkų sekretoriauti, Balį 
Sebastijoną ir Bruno Matelį. 
Minutės atsistojimu ir prisimi
nimu buvo pagerbti mirę klubo 
nariai Praeito susirinkimo 
protokolą perskaitė Valerijonas 
Pocius. Protokolas susirinkusių 
priimtas kaip skaitytas. 

Valdybos nariai padarė prane
šimus iš valdybos veiklos. Vyko 
du susirinkimai, vienas banke
tas, viena gegužinė, valdybos 
posėdžiai pagal reikalą. Paren
gimai papildė kasą. Rengėjai 
parodė dideles pastangas, kad 
užpildžius parengimų sales ir 
padarius pelno. Pirm. J. Zimkus 
padėkojo vicepirm. B. Sebasti-

I jonui už ypatingas pastangas 
l parengimus rengiant ir kitiems, 
kurie nuoširdžiai talkininkavo 

| bilietus platinant, seimininkėms 

už gerą maisto paruošimą, pada
vėjoms už tvarkingą maisto pri
statymą į stalus svečiams, lai
mėjimų paskirstytojams, baro 
aptarnautojams ir visiems, kurie 
bent kuo prisidėjo prie renginių 
pasisekimo. 

Revizijos komisijos pirminin
kas Vladas Paliulionis perskai
tė komisijos aktą. Ižd. Bruno 
Matelis pranešė apie kasą, Pet
ras Padvalskis apie ligoniu lan
kymą. Metų bėgyje aplankė 
apie 30 sergančių narių. Jonas 
Šiugždinis apie renginius. Visi 
pranešimai snsirinkimo priimti. 
Piniginė atskaitomybė vedama 
tvarkingai, paremta pateisina
mais dokumentais. Klubas iš 
santaupų remia reikalingus pa
ramos lietuviškai spaudai, radi
jo programoms. Šiame susirin
kime dirbo šios seimininkės: 
Uršulė Dambrauskienė. Marta 
Atkočaitienė, Izab. Pocienė, So
fija žiuraitienė ir Stasė Palio-
kienė. Jos susirinkusius pavai
šino. Susirinkimui pageidau
jant, valdyba liko ta pati. Susi
rinkimas gausiais plojimais iš
reiškė valdybai padėką už su
tikimą dirbti klubo gerovei dar 
vienerius metus. Susirinkimas 
baigtas Lietuvos himnu. 
Evald Knoll orkestrui grojant, 

susirinkusieji linksminosi iki 
nakties. Malonu, kad tauragiš 
kiai susirenka aptarti savo rei
kalus ir atrodo kaip viena 
šeima. Stasys Patlabn 
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