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(Tęsinys) 
III dalis 

Tegul meilė Lietuvos 
Dega mūsų širdyse, 
Vardan tos Lietuvos 
Vienybė težydi! 

Vladas Lapienis 

Tarybinio kalinio 
memuarai 

Tremtis 
Jau 1922 m. spalio 16 d. 

NKVD buvo sudaryta trėmimui 
pastovi Komisija. Ji turėjo trem-
ti „socialiniai pavojingus 
asmenis, antitarybinių partijų 
veikėjus", t.y. visų partijų, 
išskyrus bolševikų. Dažniausia 
buvo tremimama trims metams. 
Tokiu būdu praėjus jau beveik 
trejiems metams po revoliucijos, 
t.y. dvidešimtaisiais metais, 
tremčių institucija jau veikė 
įprastai ir nuosekliai. Tiesa, iš 
pradžių baudžiamoji tremtis dar 
nebuvo atnaujinta. Tačiau buvo 
sugalvoti vadinamieji pataisos 
darbų lageriai, kurie vėliau 
buvo pavadinti pataisos darbų 
kolonijomis, juose ir buvo 
patalpinta dauguma nusikal
tėlių. 

Politinis nutrėmimas tapo 
patogesnis, nes dabar, nesant 
opozicinės spaudos, niekas 
neiškeldavo jo viešumon. Be to, 
palyginus su karinio komuniz
mo sušaudymais, trejų metų 
nutrėmimas atrodė kaip labai 
gera auklėjimo priemonė. Bet 
iš tų „auklėjimo priemonių" 
žmonės j gimtąsias vietas retai 

besugrįždavo. 0 jei sugrįždavo, 
juos tremdavo iš naujo. Žmonės 
buvo tremiami iš vienos vietos 
į kitą, ir paskutine tremtis 
pasibaigdavo mirtimi. Valdžios 
klastingos užmačios paaiškėjo 
negreit. Valdžia, jei galėtų, iš 
karto sunaikintų visus jai 
nepritariančius. Todėl kol kas 
tuos tremiamus žmones ne iš 
gyvenimo išraudavo, bet tik iš 
žmonių atminties. 

Sovietinės valdžios tremtis 
buvo lengvai atnaujinta dėl to, 
kad nebuvo užmiršti dar carinės 
Rusijos tremtinių praminti 
keliai į Sibirijos, Archangelsko, 
Vologdos ir kitas vietoves. 

Sovietinė valdžia, kai tik 
prisijungė prie Tarybų Sąjungos 
platųjį Kazakstaną, tuojau 
panaudojo jo platybes trėmi
mams. Ji surado ir Sibire ir 
kitose vietovėse atokesnių vie
tų. 

Anksčiau carinė valdžia 
tremtinius turėjo pati išmai
tinti. Ji nedrįso versti trem
tinius didinti nacionalinį 
produktą. Ir profesionalai 
revoliucionieriai priverstinį 
darbą laikė pažeminimu. 

(Bus daugiau) 

Afganistane 60,000 pabaltiečių 
Stockho lmas . — Švedų 

televizija perdavė vieno 
Švedijoje gyvenančio latvio kino 
operatoriaus pagamintą doku
mentinį filmą apie jau aštuone
rius metus besitęsiantį kruviną 
karą Afganistane. Kaip paste
bėjo švedų spauda, filmas yra 
giliai sukrečiantis ne tiktai 
rodomais vaizdais apie 
Afganistane vykstančių karo 
veiksmų žiaurumus, bet taip 
pat dėl jame iškeliamų psicholo
ginių problemų, kurias 
Afganistano konfliktas sukelia 
jame dalyvaujantiem jaunuo
liam raudonarmiečiam. 

Šios rimtos psichologinės 
problemos išryškėja pačių 
sovietų apie Afganistano karą 
pagamintame filme, kurio 
fragmentus latvis kino 
operatorius įterpė į savo 
reportažą. Šio sovietinio filmo 
tikslas buvo pateisinti sovietų 
dalyvavimą Afganistano kon
flikte tariamais politiniais, 
patriotiniais ir vadinamo inter
nacionalizmo motyvais. Šiuos 
motyvus, tačiau, sužlugdo kare 
dalyvavusių jaunuolių pareiš
kimai, kuriuose visu ryškumu 
atsispindi jų patirta ir tebe-
pergyvenama žmogiškoji trage
dija. 

Jaunimas nebesupranta 
internacionalizmo 

Vien iš Pabaltijo kraštų į 
Afganistaną buvo pasiųsta apie 
60 tūkstančių jaunuolių, iš 
kurių, deja, ne visi turėjo laimės 
gyvi sugrįžti į savo tėvynes. Grį
žusieji yra paženklinti nebeišgy
domomis fizinėmis ir psichinė
mis žaizdomis. Jaunuoliai 
pabaltiečiai pagrįstai nesupran
ta, kodėl jie yra verčiami vykti 
kariauti į tolimą ir svetimą 
kraštą, be įtikinančios ir pa
teisinamos priežasties žudyti 
žmones ir aukoti savo pačių 
gyvybe vardan kažkokio neaiš

kaus ir nesuvokiamo interna
cionalizmo. 

Grįžusiųjų pergyvenamą dra
mą dar pagilina izoliacijos 
jausmas, kurį sukelia sunku
mai vėl įsijungti į normalų 
socialinį gyvenimą. Jaunuoliai 
su kartėliu konstatuoja, jog val
džia jais nesirūpina ir juos 
slegia aplinkos nejautrumas 
Tai mūsų atpildas, pažymėjo 
vienas latvis jaunuolis, už mūsų 
prievartinį dalyvavimą 
šlykščiame ir purviname kare 
Afganistano žemėje. 

10 senatorių už naują 
paramą Contras 
ŠI kartą prašo 48 milijonų 

Sen. David Boren, centre. Senato Žvalgybos komiteto pirmininkas, su nauju pasiūlymu paskirti 
daugiau lėšų Nikaragvos laisvės kovotojams. Su juo čia matyti senatoriai Richard G. Lugar. 
kairėje, Daniel J Evans, John McCain ir Nancy L. Kassebaum. 

Kai kas pasisavino 
dalį pinigų 

Chicago. — Specialus pro
kuroras Walsh Irano - Contras 
ginklų pardavimo byloje turi 
įrodymų, jog išėjęs pensijon gen. 
Richar Secord ir jo partneris 
Albert Hakim pasiėmė beveik 
milijoną dolerių iš gauto pelno 
iš parduotų ginklų Iranui, rašo 
Tribūne dienraštis šį pirma
dienį. 

Prokurorui Walsh padėjo šia
me reikale advokatas Wi!lard 
Zucker, kuris Genevoje tvarkė 
šveicarų banke tas sąskaitas. 
Jam buvo suteikta imuniteto 
statusas. Jis taip pasakė, kad 
buvo norima marinų pulkininko 
North žmoną „patepti" su 
15,000 dol. suma generolo 
Secord nurodymu, tačiau North 
kategoriškai atsisakė priimti tą 
kyšį. 

— Jungtinės Tautos iš Ame
rikos gauna 50 mil. dol. metams 
maisto reikalams, kuris yra 
skirstomas Trečiojo pasaulio 
kraštams. Bet Reagano ad
ministracija praneša, kad šiais 
metais šią auką sumažins 5CK£. 
Diplomatai sako. kad panašiai 
padarys Britanija, Kanada ir 
Australija. 

Pasitraukė pulk. North iš tarnybos 

W a s h i n g t o n a s . — Pulk. Pulk. North ir kiti buvo ap-
Oliver North pranešė penkta- kaltinti konspiracija apgaudinė-
dienį, jog jis įteikė savo pasi- jant Ameriką ir nelegaliai aprū-
traukimo raštą Marinų - Lai- pįnant Nikaragvos laisvės kovo-
vyno vadovybei, kad galėtų tojus iš gauto pelno parduodant 
re ika lau t i „liudijimo ir ginklus Iranui. 
dokumentų iš vyriausių savo 
vyriausybės oficialių asmenų 
savo legaliam apsigynimui" 
Irano - Contras byloje. 

Savo pareiškimą jis skaitė 
spaudos konfrencijoje ir atrodo, 
jog tai yra įspėjimas prezidentui 
Reaganui ir viceprezidentui Bu-
shui, kad jie galės būti kvie
čiami liudyti teisme konspira
cijos byloje prieš patį pulk. 
North, adm. Poindexterį ir du 
kitus dalyvius ginklų pardavi
mo skandale. Šiems keturiems 
vyrams yra iškelti 23 punktų 
kaltinimai. 

Pas i t raukė , kad apgintų 
savo garbę 

Tuo metu jis jau dėvėjo 
mėlyną eilute vietoje laivyno 
karininko uniformos. Pulk. 
North. buvęs Saugumo tarybos 
narys Baltųjų rūmų tarnyboje, 
pasakė, jog yra galimybė, kad jo 
advokatas kvies į teismą 
vyriausius vyriausybės parei
gūnus, neleidžia jam toliau būti 
aktyviu Amerikos Laivyno tar
nyboje. „Kai aš esu aktyviu 
Laivyne, aš negaliu lasvai 
kalbėti ar imtis tokios veiklos, 
kuri bus reikalinga", kalbėjo jis 
reporteriams Washingtone kar
tu dalyvaujant jo advokatui 
Brendan Sullivan. „Tolimesnė 
tyla yra žala man, mano šeimai 
ir tiems garbingiems žmonėms, 
kuriems aš tarnavau". 

Komplikuota padėtis 

Baltieji rūmai nieko nesakė, 
ar prezidentas ir vicepreziden
tas sutiks būti klausinėjami 
teisme. Bet Baltųjų rūmų štabo 
viršininkas psakė, jog jis mano. 
kad prezidentas ir vicepreziden
tas pilnai kooperuos, kaip to rei
kalauja įstatymas, ar tai būtų 
prokuroro pusėje ar pulkininko 
North apgynime. Tačiau yra 
neaišku, ar jie dalyvautų 
teisme, jei jie paskelbtų egze-
kutyvinę privilegiją ir 
atsisakytų pasirodyti teisme, 
tada šis reikalas galėf.ų atsi
durti Vyriausiajame Amerikos 
Teisme. 

Viceprezidentui Bush dalyva
vimas šiame teisme sudarytų 
nemalonią situaciją, kadangi jis 
kandidatuoja j Amerikos prezi
dento postą, sako politiniai ko
mentatoriai Washingtone. 

Niekas nesitikėjo 

Specialaus prokuroro Law-
rence Walsh aplinkoje esą ad
vokatai pasakė, jog jie yra 
nepaprastai „apstulbinti" pulki
ninko North padarytu pareiški
mu. Oliver North. skaitant savo 
pareiškimą, ne };artą „lūžo" jo 
balsas: „Nuo to laiko kai aš bai
giau Amerikos Laivyno akade
miją, mano tikslas buvo tar
nauti savo kraštui marinu tiek 
ilgai, kiek tik bus galima. Ta-, 

čiau apkaltinimas, kuris buvo 
pareikštas man prieš porą 
dienų, pastato mane į tokią 
situaciją, kurioje mano tarnyba 
būtų neįmanoma sąžiningai 
tęsti, nes reikia pasiruošti ap
sigynimui nuo nepagrįstų 
kaltinimų", sakė jis. „Mano ad
vokatas Brendan Sullivan mane 
painformavo, jog apsigynimui 
nuo tų kaltinimų gal būt jam 
reikės kviesti į teismą — įteik
ti subpoenas liudyti ir pateikti 
dokumentus aukščiausiems mū
sų vyriausybės asmenims". 
„Tai trukdys man atlikti laivy 
no karininko pareigas. Todėl su 
giliu liūdesiu aš įteikiau savo 
pareiškimą pas i t raukt i iš 
Marine Corps". 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Washingtone Valstybės 
sekretorius George Shultzas« 
pasakė, jog Atstovų rūmų spea-
keris Jim Wright tur būt turi 
tiesioginę telefono liniją su 
Nikaragvos vyriausybe. Tai tur
būt nėra tiesa, bet tai labai 
gerai parodo speakerio Wright 
nusiteikimą. 

— Washingtone šeštadienį 
prez. Reaganas, kalbėdamas per 
radiją, apkaltino Kongresą 
sukūrus krizę Contras reikalu, 
kai buvo j iems n u t r a u k t a 
parama ir leista komunistų 
diktatoriams triuškinti laisvės 
kovotojus, kur iuos r em i a 
Amerikos vyriausybė. 

— N i k a r a g v o s la isvė 
atsidūrė dideliame pavojuje, 
pasakė prez. Reaganas. „Nuo to 
laiko, kai Kongresas atmetė 
vyriausybės prašymą padėti 
tiems, kurie kovoja už savo 
krašto laisvę Nikaragvoje, 
komunistai pasielgė lygiai taip, 
kaip mes buvome pramatę. Jie 
puolė Contras Hondūre, įsiveržė 
į svetimos valstybės teritoriją". 

— T e g u c i g a l p a vietovėje 
Hondūro karo lėktuvai bombar
davo Sandmistų užimtas pozici
jas Coco upės pakrantėse, kai jie 
ten dėjo minas. Managvoje San-
dinistai pranešė, kad tai padarę 
amerikiečiai. 

Bronė Mikulskiene demonstracijų už 
Amerikos politika Centro Ameriko
je metu Chicago- miesto centre laiko 
vėliava ir pulk. North nuotrauka- Si 
nuotrauka buv įdėta Sun-Times 
dienraščio sekrradienio laidoje pir
mame puslapyje 

— Berne, Šveicarijoje, JAV 
Gynybos sekretorius Frank 
Carlucci ir Sovietų Sąjungos 
Gynybos ministeris Dmitry 
Yazov turėjo pasitarimus labai 
draugiškoje atmosferoje 
strateginio apsigynimo sutar
ties reikalais. 

— Belgrade Gorbačiovas, 
kalbėdamas Viduržemio jūroje 
esančių laivų klausimu, pasiūlė 
sumažinti sovietų ir ameri
kiečių kariniu laivų skaičių. 

— Chicagoje, San Francisco, 
Washingtone, Bostone ir New 
Yorke buvo suruoštos demons
tracijos prieš kariškų dalinių 
pasiuntimą į Hondūrą. Chicago
je suareštuota keliolika jaunuo
lių. Kitą dieną, šeštadienį, 
įvyko kitos demonstracijos — už 
prez. Reagano vedamą politiką 
išlaisvinti Nikaragvą, kurios 
buvo taikingos ir policijai ne
reikėjo areštuoti žmonių. Šias 
demonstracijas ruošė Paverg
tųjų tautų organizacija. Protesto 
eisenose buvo matyti ir lietuvių. 
Eisenas parodė televizijos 
kanalai 2 ir 5. 

— H o n d ū r o vyr iausybė 
paprašė amerikiečių karius, kad 
jie padėtų išmušti Sandinistų 
kareivius iš Hondūro žemės, 
praneša Associated žinių agen
tūra. 

— Chicagoje buvo atvykęs 
Amerikos Jung t in io š t abo 
vi rš in inkas adm. Wil l iam 
Crowe ir kalbėdamas Egzeku-
tyvų klube spaudai pasakė, jog 
sandinistų kareiviai yra giliai 
įsibrovę į Hondūro žemę ir kad 
Contras kovotojams labai 
pakenkė Amerikos Kongresas, 
sustabdydamas savo paramą. 

VVashingtonas. — Viena gru
pė senatorių iš abiejų partijų pa
siūlė 48 milijonų paramos 
suteikimą Nikaragvos partiza
nams, iš kurių 2,5 mil. dol. jau 
yra iš anksčiau paskirta, bet iki 
šiol dar neišnaudota. 

Tačiau nežinoma, kaip visas 
Senatas į tai reaguos. Bet tas 
faktas, jog tame pasiūlyme yra 
įskaitoma ir aprūpinimas gink
lais bei amunicija, parodo kokia 
yra dabartinė nuotaika Kongre
se. Tai atsakymas į įvykius 
Centro Amerikoje. Praėjusią 
savaitę senatoriai tekalbėjo tik 
apie ekonominę pagalbą. 
Dabar jie sako, kad tai yra at
sakymas į Nikaragvos sandi
nis tų vyr iausybės kar ių 
puolimą Contras dalinių pagal 
Hondūro sieną. Sandinistai 
dabar laimėjo kariškai, nes 
išvarė Contras iš Nikaragvos te
ritorijos, kurioje jie buvo įsi
tvirtinę. Tačiau nieko nelaimėjo 
politiniai, nes Kongreso sim
patijos dabar vėl yra Contras 
pusėje. 

Sandinis tai nesidomi ta ika 
Šį pirmadienį turėjo prasidėti 

nauji pasitarimai tarp Sandinis
tų ir Contras. Sandinistai mano, 
kad jų kariškas pasisekimas 
sustiprins jų poziciją ir poli-

Contras delegacija 
vyksta tartis 

San J o s e . — Nikaragvos 
laisvės kovotojai, kaip praneša 
Contras vienas vadų, yra linkę 
pradėti karo paliaubų pasitari
mus, kaip buvo numatyta, 
nežiūrint Sandinistų įsiveržimo 
į Hondūro teritoriją ir padarytos 
žalos Contras stovyklai. 

Managvoje prez. Ortega ir jo 
užsienio reikalų ministeris 
paneigė, kad sandinistai 
peržengė Hondūro sieną ir tuo 
pažeidė tarptautinės teisės nuo
statą. Bet buvo įrodyta, kad jie 
abu melavo. Tai patvirtino 
Hondūro vyriausybė. Jie dar ir 
dabar Hondūro pajėgų stumia
mi lauk iš Nikaragvos. Ortega 
apkaltino Hondūrą kriminaline 
veikla ir užvedė bylą Tarp
t a u t i n i a m e teisme prieš 
Hondūrą, kad jis globoja Con
tras karius. Hondūras suteikė 
Nikaragvos laisvės kovotojams 
prieglobstį. Tačiau Tarptautinis 
Teismas, kuris yra Hagoje, 
neturi jokios galios savo spren
dime įsakyti kitam kraštui, ką 
jis turi daryti, ar jį nubausti. 

Nikaragvos komunistų Gyny
bos minis ter is Humberto 
Ortega, prezidento brolis, 
vadovaus Sandinistų delegaci-
jaijei numatytieji pasitarimai 
tikrai įvyks. 

— Chicagos Simfoninis or
kestras Australijoje su savo 
koncertais skina laurus ir pui
kiai reprezentuoja Ameriką, o 
ypač Chicagą, rašo Pertho kriti
kai. Tai „esąs geriausias pa
saulio orkestras". Gi Adelaidės 
kritikai rašo. kad „šis orkestras 
mus pamokė ir davė didelę 
auklėjimo pamoką su Mahlerio 
Devintąja simfonija. 

— Maniloje teisme buvo 
parodytas filmas, kuriame 
matyti, kaip leitenantas Jesus 
Castro nurodo savo kareiviams 
šauti į Benigno Aquino,jam at
vykus į aerodromą, kai jis 
sugrįžo iš tremties i Filipinus. 

tiškai. Visi duomenys veda į tai, 
kad ką tik buvusiais puolimais 
sandinistai norėjo sužlugdyti 
Contras prieš šiuos pasitarimus. 
Aristides Sanchez, vienas Con
tras vadų, Miami mieste psakė, 
kad jie mano pasitarimuose 
nedalyvauti. Sandinistų 
užpuolimas rodo, kad jie visai 
nesidomi taika. Bet politiniai 
analistai mano, kad Contras 
vistik dalyvaus pasitarimuose. 

Padėtis kritiška 

Sandinistų daliniai pradėjo 
trauktis iš Hondūro teritorijos; 
jie šiek tiek pakenkė Contras 
stovyklai. Sen. David Boren, 
Oklahomos demokratas, kuri 
vadovauja Senato Žvalgybos 
komitetui, sako, jog pirmiau 
atrodė, kad Contras vyrams 
nereikia pagalbos, tačiau dabar 
situacija pasikeitė. „Su San
dinistų ataka, Contras padėtis 
yra labai kritiška". 

Amerikos pagalba Nika
ragvos laisvės kovotojams 
buvo nutraukta vasario 29 d., 
įskaitant ir tą, kuri buvo anks
čiau paskirta, bet nepasiųsta. 
Sen. Boren : manymu, ta 
paruoštoji siųsti parama yra 
maždaug 5 mil. dol. vertės. Jis 
nežino, ar ši siunta dar yra 
Amerikoje, ar jau yra pasiekusi 
Centro Ameriką. 

Demokratai prieš ir dabar 
Atstovų rūmai neposėdžiavo: 

tad šis paiūlymas tik senatorių 
tarpe buvo diskutuojamas. Bet 
jei kongresmenų tarpe ir būtų 
palankus nusistatymas, tai be 
speakerio pritarimo jis negali 
būti svarstomas Atstovų rūmuo
se. O Jim Wright atsisakė 
diskutuoti tuo klausimu. Bet jo 
padėjėjas pasakė, kad daugelis 
demokratų tebėra prieš Contras 
rėmimą, ypač dabar, kai Sandi
nistai pradėjo atsitraukimą. 
Sen. Tom Harkin, liberalas de
mokratas iš Iowos, pasakė, 

organizuosiąs filibusterį, jei ta 
parama vėl bus svarstoma Kon
grese. Kongr. Stephen Solarz iš 
Brooklyno taip pat pasisakė 
prieš tą dešimties senatorių 
planą skirti pinigus Contras 
paramai. Tačiau sen. Chrįsto-
pher Dodd, demokratas iš Con-
necticut, pasakė, kad dešimt 
senatorių dar negali nuspręsti, 
ar reikia siųsti naują paramą 
Contras kovotojams. 

Dešimties senatorių organiza
torė sen. Nancy Kassebaum, 
respublikonė iš Kansas, sako, 
jog ..šis jų pasiūlymas susilauks 
Kongreso moderuotųjų demo
kratų pritarimo, kurie praėjusį 
mėnesį balsavo prieš preziden
to prašymą. Ar tuo mes turime 
prarasti Nikaragvą?", klausė 
senatorė... Tie senatoriai mano. 
kad jie savo prašymą įteiks 
Senatui dar šią savaitę. 

KALENDORIUS 

Kovo 22 d.: Oktavianas. Kot
ryna. Linas, Gante. Benvenu 
tas, Meida. Geigauda. 

Kovo 23 d.: Domas. Akvilė. 
Galigintas, Vismante. Turibi-
jus, Fidelijus. 

ORAS 

Saulė teka 5:53. leidžiasi 6:04. 
Temperatūra dieną 58 1.. nak

tį 31 1. 
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KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR S V E I K T I P A J Ė G U M O U G D Y M A S 
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JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

APSAUGA NUO ŠIRDIES 
ATAKOS (22) 

Bėgte bėkim širdies atakai už 
akių — tik tada nebus šaukš
tai po pietų apsaugoje nuo 
tokios atakos. 
Apsaugomosios medicinos 

š a u k s m a s 

Pirmas žingsnis saugojantis 
nuo širdies atakos yra pakan
kamas kraujo ištyrimas patiki
moje (būtinai tik tokioje!) la
boratorijoje, gydytojui pacientą 
ten pasiuntus. Mūsiškių pasi
taiko tuo reikalu nesiorien-
tuojančių: — „Rašėte ir nepa-
davėte patikimos laboratorijos 
vardo ir adreso. — Aš noriu ten 
nueiti savo kraują patikrinti", 
skambina vienas. Tok iam 
negali išaiškinti, kad nė viena 
mediciniška laboratorija netirs 
kraujo tol, kol žmogus neprista-
tys gydytojo raštelio. Nesi-
orientuojantysis vis savo gieda 
ir tvirtina, kad jam joks raštelis 
nereikalingas. Baisi tamsuma 
paprastuose mediciniškuose 
reikaluose vyrauja mūsuose ir 
jokių netolimų prošvaisčių čia 
nematyti. 

Štai profesionalas, turėjęs 
širdies ataką, ir dabar nieko 
savo širdimi nesirūpinąs (na, ir 
gydytojas toks pat), kažin kada 
jo kraujas buvo tirtas ir jis su 
jokiu gydytoju neturįs ryšio. 
Skundžiasi kojos nubrozdymu. 
Patarus išsitirti kraują, klausia: 
— „Ar man nepakenks kraujo 
tyrimas, kad aš esu turėjęs šir
dies ataką?" Jam paaiškinama, 
kad po pirmos širdies atakos 
žmogui gresia antroji. Todėl 
reikia būtinai pakartot inai 
kraują tirti ir, kur bus reikalas, 
stropiausiai tvarkytis, vengiant 
antros širdies atakos. 

Antras žingsnis saugojant 
širdį nuo atakos yra nusitei
kimas pildyti ne dalinai, bet 
visiškai — visu 100% visus 
gydytojo nurodymus apsaugai 
nuo širdies atakos, nežiūrint, ar 
jie mums prie širdies ar ne. 

Čia irgi vyrauja ta pati tam
suma: — „Aš negaliu prisi
laikyti ALVUDO dietos... mes 
šeimoje mažai riebalų naudo
jame". Tokiam ištyrus kraują, 
cholesterolio kiekis rasta arti 
300 mg%. Toks tyliai, nieko 
nejausdamas artinas prie savos 
širdies atakos. Tik jos sulaukęs 
pradės galėti rimtai maistu 
liesinti kraują. 

Trečias žingsnis minėtoje 
kelionėje yra pats sunkiausias: 
atsisakymas, atsikratymas visų 
mūsų iki dabar praktikuojamų 
nesveikų, širdies ataką arti
nančių, širdį žudančių įpročių: 
pirmoje eilėje rūkymo, girta
vimo, kavos gėrimo, persival
gymo, nejudrumo, menkos 
mitybos ir nesitvarkymo su 
turimomis visokeriopomis 
negalėmis. 

Neišpasakytas yra mūsiškių 
nesiorientavimas mirtinoje pa
dėtyje. Vienas po keturių širdies 
arterijų operacijos rūko, kitas po 
tokios operacijos kerta kaulų 
sriubą ir kotletus (cholesterolį ir 
gyvulinius riebalus). Trečias — 
net gydytojas, po minėtos opera
cijos tvirtina, kad jis nieko 
neišmanąs apie dietą, sau-
gojančią širdį nuo atakos, nes 
medicinos mokykloje tokių žinių 
neįsigijęs. O jau tas mūsiškių 
„vaišinimasis" kavute su pyra
gaičiais ir tas „gaivinimasis" 
erdviame bare mus tiesiog 
mūrine siena atitveria nuo šir
dies apsaugos. 

Ketvirtas žingsnis žengtinas 
saugantis nuo širdies atakos — 
tai pilnas atsidavimas į pajė
gaus gydytojo rankas tiek išty

rime, tiek apsaugoje nuo atakos, 
tiek jos gydyme. Pasitikėkime 
pajėgiu gydytoju ir visai nekri
t ikuok ime jo mediciniškai 
teis ingų elgesių, t ik nusi
teikime visa jėga pildyti jo 
nurodymus. Gydymas yra gydy
tojo darbas, o paciento darbas 
yra pilnai pildyti gydytojo 
nurodymų. Pacientai tik apie 
tai ir turi savo galvą sukti. 

Sklerozės išeitis priklausys 
nuo daugelio dalykų, įskaitant 
gydytojo išs imoksl inimą, 
patyrimą ir žmoniškumą, o nuo 
paciento ramaus visų gydytojo 
nurodymų pildymo. 

Pac ien to d a r b a s . Išsitirk 
(virš 20 metų turintis kiekvie
nas dabar kvėpuojantis lietuvis 
išsitiria) pilnai kraują pa
tikimoje laboratorijoje ir eik pas 
savo gydytoją ir pildyk jo nu
rodymus visoje pilnumoje. Labai 
svarbus paciento apsišvietimas 
kraujo riebumo reikale. Štai 
tokio apsišvietimo nauda. 

Geroje ligoninėje dirbanti 
lietuvaitė išsityrė kraują ir tos 
laboratorijos vedėjas gydytojas 
jai tvirtino, kad jos kraujo 
cholesterolio 240 mg9c kiekis 
esąs visai normalus. J i , apsi
švietusi šiame skyriuje, nepa
tikėjo minėtu gydytoju ir nuėjo 
sveiku medicinišku keliu savo 
kraujo riebalų tvarkyti. Taip 
turėtų elgtis ir visi kiti šviesūs 
mūsiškiai. 

Gydytojo da rbas . Kai gydy
tojas patars, pildyk jo nuro
dymus. Kai jis pasiųs tolimes
niam tyrimui, eik jų atlikti. 
Saugantis nuo širdies atakos 
geriausiai bus, jei tolimesnius 
tyrimus tuo reikalu atliks gydy
tojas specialistas-kardiologas. 

Mūsiškių tarpe yra keletas jų. 
Jie skelbiasi lietuviškoje spau
doje. Susiriškite su jais. Jie 
vienas už kitą geresni, patikimi, 
stengiasi būti žmoniškais, tik 
kartais per skubotumą jiems 
pritrūksta laiko nuo širdies ligų 
apsaugos reikaluose. Svarbu, 
kad su jais galima susikalbėti 
sava kalba. 

Minėtus reikalus galima at
likti ir universitetinėje kli
nikoje. Kiekvienas didmiestis jų 
po keletą turi. Chicagoje pa
togiausia susirišti su Loyola ar 
I l l inois un ive r s i t e tų kar
diologijos klinikomis (cardiac 
clinic). Nemokantieji angliškai 
veskitės vertėjus. 

Svarbu nesielgti paikai šiame 

Gydytojas p a t a r i a valgyt i jo dešinėje rodomus vaisius-darzoves ir vengti jo 
kairėje esamus gyvul in ia i s riebalais ir cholesterol iu gau.-ius valgius. Taip 
pas imai t inus mažiaus ia i per šešis mėnesius, jei cholesterolio kiekis nesunor-
muojamas, ga l ima galvoti apie vaistų panaudojimą, toliau irsiant sveiką mai
t in imąsi . Be sveiko mais to ne per centimetrą prie širdies apsaugos nuo atakos 
nepr ia r t ė s nė v ienas mūsiškis . 

reikale. Štai tokio elgesio pavyz
dys. Vyras, turėjęs Vokietijoje 
kepenų ligą, čia išsityręs kraują 
rado, kad turi tulžies perviršį. 
Toliau tiriant, nemokamai ištir
tas virškinimo kanalas (tal
kinant gydytojui). Pasiuntus jį 
tolimesnėn specialistų priežiū-
ron (irgi be užmokesčio*, rasta 
tulžies pūslėje akmuo. Kadangi 
ligonis nesusikalba angliškai, 
nesiorientuoja, tai kitas asmuo 
jam talkina. Trečiam kartui 
(veltui) į kliniką jis nutaria 
nesilankyti, nes nenorįs var
ginti vertėjo, nors šis mielai jam 
pasitarnauja. 

Se tau vyre, devintinės. Juk 
toks niekur kitur nesusikalbės 
ir niekas jo taip nuoširdžiai ir 
pajėgiai neaptarnaus. Tokiam ir 
Dangus negali padėti. Todėl visi 
visomis jėgomis stenkimės 
tokius nuteikti nežudyti savęs 
savu kvailumu. 

Atsidavimas gydytojo 
darbui 

Norėdamas sužinoti dabartinį 
savo širdies stovį ir kaip galima 
sėkmingiau išvengti širdies 
atakos, mūsiškis turi atsiduoti 
jį tiriančiam, gydančiam gydy
tojui. Pastarojo darbas gali būti 
paprastas ar iabai sudėtingas. 
Bent prabėgomis susipažinkime 
su pajėgaus gydytojo darbu, sau
gant paciento širdį nuo atakos. 
Štai tas jo atliekamas darbas 
universitetinėje širdininkams 
skirtoje klinikoje, ligoninėje, ar 
privačiame kardiologo kabinete. 

Susekimas širdies ligos 
pirm negu pacientas ją 

pajunta 

Mediciniškos žinias ir pažan
ga technikoje įgalina kardiolo
gus susekti širdies negerumus 
daug geriau ir anksčiau negu 
iki šiol ir negu juos pacientas 
pajunta. 

Yra tyliųjų širdies atakų, ku
rios nesukelia jokių skausmų. 
Todėl kiekvienas pusamžio 
sulaukęs (ar dar jaunesnis) 
lietuvis turi atsiduoti pirmam 

Širdies arterijos cholesteroliu priskretimo eiga: pusiau arterijos spindis jau 
užako — jis visai užaks prieš laiką kiekvienam neprisilaikančiam pasninkiško 
maisto ir nesitvarkančiam su visu velnio tuzinu širdies atakos prišaukėju. 

savo gyvenime nuodugniam šir
dies stovio ištyrimui („compre-
hensive cardiac examination"). 

Čia pakartotinai tvirtinama, 
kad neatidėtunie tokio širdies 
ištyrimo tol., koi širdies ligą pa
jusime trejopų negerumų pa
vidale: krūtinėje skausmų, sun
kaus alsavimo ir chroniško 
kosulio bei alpiino. Atsimintina, 
jog turint vieną, kitą kartą 
savaitėje krūtinės skausmą, 
gali būti nejuntamos net pakar
totinos širdies atakos tarpe 
tokių skausmų. 

Minėtų tyrimų atidėjimas, 
nežinia ko laukimas, delsimas 
kol tokie negerumai pasirodys, 
yra savižudyste. Mat, tik tokie 
tyrimai gali susekti pacientui 
dar nežinomus širdies atakos 
prišaukėjus. Šis elgesys pataria
mas tiek vyrams, tiek mo
terims. Mat, gyvenimo permai
nos sulaukusios bei rūkančios 
(ypač rūkančios) moterys yra 
širdies atakai jautrios lygiai 
kaip ir vyrai. 

Kaip atliekamas širdies 
nuodugnus tyrimas? 

Gydytojas visų pirma išklau
sinėja pacientą: surenka ir 
surašo medicinišką istoriją. Li
gonis turi susikaupti ir galimai 
pilniau atpasakoti turimus ne
gerumus ar nusiskundimus. 
Nusiskundimų nereikia nei 
didinti nei mažinti. Čia ligonis 
dažnai nusikalsta, manydamas, 
kad gydytojas geriau gydys, jei 
jis labiau skųsis net 
mažmožiais. 

Kraujo tyrimo duomenis 
ligonis atsineša. Kaip pasą, taip 
ir kraujo tyrimą dabar kiek
vienas turi turėti. Gydytojas 
kardiologas gali pakartotinai 
tokį tyrimą atlikti savoje labo
ratorijoje (jis nieko pacientui 
nekainuoja; Medicare užmoka), 
jei jis tokią patikimą turi. Nea
titinkant duomenims, kraujas 
turėtų būti trečią karta ištirtas 
patikimoje laboratorijoje. 

Nežiūrint to. kad cholesterolio 
kiekis bus normalus 'žemiau 
200 mg^l geriau bus, jei choles
terolio kiekis sieks 180,150, ar 
net 130. Kraujo tyrimas nu
rodys dar ir kitus širdies 
arterijų priešus: uric acid, trigle-
ceridus, cukrų, blogą choles
terolį — LDL ir t.t. 

Viskas priklausys nuo kraujo 
riebumo, o šis gali būti įtako
jamas žmogaus elgesio. Priklau
sys nuo tvarkos paciento valgy
je, ar jis laimes — sunormuos 
riebalus ir kitus širdies atakos 
prišaukėjus kraujuje, ar 
pralaimės kovą su širdies ataka. 

Kraujo tyrimas lemia 
tolimesnį tyrimą 

Kraujo tyrimo duomenys nu
rodys gydytojui, ar reikalingi 
yra tolimesni, sudėtingesni 
tyrimai. Daugumai pacientų jie 
nebus reikalingi. Reikės tik pa
imti save nagan ir tikrai kovo
ti su visu velnio tuzinu širdies 
atakos prišaukėjų, sutvarkant 
savo gyvenimą reikiamu mais
tu, o po pusės metų, reikalui 
esant, ir vaistu. 

Sudėtingesni širdies tyrimai 

Kai kraujo tyrimas nurodo 
vienokius ar kitokius ne

gerumus, yra reikalingas toli
mesnis širdies stovio neatidėlio
tinas tyrimas. Kokie tolimesni 
tyrimai turės būti atliekami, 
priklausys nuo kraujo tyrimo 
duomenų. Daugumai pakaks 
tiesinti savo gyvenimo kreivą 
kelią ir pradėti sveikai mai
tintis (žiūr. ALVUDO dietą). 
Bus ir tokių, kuriems bus pa
tariami sudėtingesni tyrimai ir 
po jų atitinkantis gydymas. 

I švada . Kiekvienas išsi-
tirkime kraują ir pradėkime 
gyventi prisilaikydami ALVU
DO dietos. Turėdami didelius 
nenormalumus kraujuje, gydy
tojui patarus, turėsime vaistus 
pradėti vartoti. Reikale prisieis 
sudėtingesnius tyrimus atlikti. 
Prieš tai kiekvienam būtinas 
minėtas elgesys: kraujo tyrimas 
ir visam gyvenimui mai
tinimasis skaniai, pasninkiškai. 

P a s i s k a i t y t i . Newsweek: 
October 19, 1987. 

KANADOS ŽINIOS 
London, Ont. 

PROTESTAS PLAČIAI 
NUSKAMBĖJO 

Naujoji K.L.B. Londono apy
linkės valdyba nustebino čia 
gyvenančius lietuvius ne tik 
savo greita orientacija, bet ir 
žaibišku ir tiksliu suorganiza
vimu protesto prie sovietų karo 
stovį ir kitus suvaržymus ok. 
Lietuvoje. Pirmoji žinia buvo 
gauta vasario 9 d., o 12 d. 6 v.v. 
prie Šv. Petro katedros pradėtas 
18 valandų budėjimas. Buvo 
užaliarmuotos net kelios TV ir 
radijo stotys ne tik Londone, bet 
ir Kitcheneryje ir jos davė pasi
gėrėtiną visos akcijos ir padėties 
Lietuvoje aptarimą. Painfor
muota ir spauda. Vasario 13 d., 
šeštadienį, Londono pagrindinis 
laikraštis, plataus masto dien
raštis „The London Free Press" 
išspausdino labai palankų 
straipsnį „Lietuviai reiškia 
bado protestą prieš sovietus". 
Jame nurodomas ir Sovietų am
basados Ottawoje pareigūno 
Igori Lobanovo pareiškimas, 
kad jis nežinąs apie jokius su
varžymus Lietuvoje. Esą prieš-
sovietinių imigrantų grupės 
esančios laisvos demonstruoti, 
bet ambasada nenorinti, kad 
provokacinėse demonstracijose 
dalyvautų Kanados valdžios pa
reigūnai, nes tai neprisideda 
..prie gerų mūsų kraštų santy
kių". 

Valdybos nariai ir dalis tau
tiečių budėjo per visą naktį ir 
pusę šeštadienio, iš viso 18 
valandų, būtent nuo penkta
dienio, vasario 12 d.. 6 vai. vak. 
iki šeštadienio pietų 12 vai., ne
bodami pasitaikiusio labai blogo 
oro. Siautė baisi žiemos audra 
su sniego pustymu, spiginančiu 
vėju ir - 15°C šalčiu. „Tai tik 
nedidelė auka lyginant su tuo, 
kiek jie aukojasi Lietuvoje", 
informacijos tinklui pasakė v-
bos pirmininkas Paulius Kuras. 
Buvo daug plakatų. Buvo dali
namos kopijos Kanados Lie
tuvių Bendruomenės „laiško" 
Gorbačiovui, paskelbto Toronto 
dienraštyje ..Globė Mail" ir kita 
informacija. Taip pat buvo ren
kami parašai po tekstais, skir
tais Kanados trijų partijų va
dams. Degė vigilijos žvakės, o 
prie katedros padėtas gėlių kry
žius su įrašu: „Pray for Lithua-
nia, February 16, 1988. Prie jo 
sugiedota Marija, Marija ir Tau
tos himnas. Ši labai efektinga ir 
naudinga akcija įrodė, kad nau
joji K.L.B. Londono apylinkės 
valdyba tu r i labai geru 
organizatorių, pajėgiančių žai
biškai ir labai tikslingai tokį 
reikalą suorganizuoti . Pa
grindinis nuopelnas tenka v-bos 
pirmininkui Pauliui Kurui ir 
valdybos nariui Edvardui Iš
kauskui. Tenka juos sveikinti ir 
palinkėti tokios pat sėkmės ir 
ateityje. 

D. E. 
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VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave., 
Chicago, III. 60652 

Pirm. antr. ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. L td . 
Marquet te Medical Bu i ld ing 

6132 S. Kedzie 
Chicago. iL 60629 

Tel. 436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

SURENDER KUMAR, M.D. 
Širdies T Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8104 S. Roberts Road 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel . 563-0700 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba netuvišKai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

..Contact lenses ' 
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Vai. pagal susitarimą Uždaryta treč 

Dr. Tumasonio kabinetą perėmė 
T. RAMA, M.D. 

Specialybe — Chirurgija 
2454 West 71st Street 

Tel. 434-1818 — Rez. 852-0889 
Vai pirm antr ketv ir penkt 

3 ik' 7 v v Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Spec'alybė — Vidaus s plaučių ligos 

2636 W. 71 st. St., Chicago. III. 
Tel.: 436-0100 

11800 Southwest Highway 
Palos Heights. III. 60463 

(312) 361-022C (312) 361-0222 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W 63rd St. 
Va! pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4 

6-9. antr 12-6: penkt 10-12. 1-6 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Vai antr 1-4 v p p ir ketv 2-5 v p.p 
Šešt pagal susitarimą 

Kabineto tel. 776-2880. rez. 446-5545 

NANCY STREITMATTER, M.D. 

KARDIOLOGE 
2454 W. 71 Street 

Tel. 434-6777 
Valandos pagai susitarimą 

EDMUNDS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybė — Vidaus hgu gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

JOHN P. WAITKUS, M.D., FACS 
SPECIALISTAS CHIRURGAS 
Priklauso Holy Cross ligoninei 

2700 W. 43 St., Tel. 927-3231 
Kalbame lietuviškai 

Vai pagal susitarimą pirm . antr 
Ketv i r penkt nuo 3-7 v.v. 



Išeivijoje ir Lietuvoje 

LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ LIKIMAS 

Knygos yra be galo didelis 
žmonijos turtas, nes jose per 
tūkstančius metų sutelktos 
pasaulio tautų sukurtos dvasi
nės, kultūrinės, o kartu ir 
materialinės vertybės, kuriomis 
naudojasi ir ateityje naudosis 
visos žmonijos kartos. Sunai
kink knygas — kas liks iš 
minėtų vertybių? 

Lietuviai ir lietuviams nuo 
1547 metų leidžiamos knygos 
taip pat yra didelės vertybės. 
Malonu pastebėti, kad ir išei
vijos Lietuva per daugiau kaip 
100 metų yra išleidusi daugybę 
knygų ir tuo praturtinusi mūsų 
knygų lobyną. Tačiau šiuo metu 
lietuviškų knygų leidimo ir 
ypač jų tiražų išsaugojimo pro
blema yra labai aktuali. Sens
tant ir iš gyvenimo traukiantis 
pokario meto išeivijos darbuo
tojams, o jų palikuonims nepa
kankamai domintis šiuo tėvų 
palikimu — knyga (dėl palieka
mų pinigų ir materialinių verty
bių klausimas paprastai nekyla), 
sutelktų knygų problema darosi 
vis labiau aktuali. 

Tačiau reikia džiaugtis, kad 
mes vis dar pajėgiame sukurti 
ir kasmet išleisti nemaža 
knygų. O kiek jų išleidžiame — 
nelengva būtų pasakyti, nes 
nuo bibliografo a.a. Ružancovo 
mirties (1966 m.) mūsų išeivijos 
knygų ir kitų leidinių bibliogra
fija pasidarė labai neperiodiška, 
o metinės knygų bei periodikos 
apyskaitos ir visiškai neskel
biamos. 

Vis dėlto mūsų knygų tiražai 
mažėja ir iš parduotų leidinių 
gautos pajamos dažniausia 
nepadengia knygų spaudos 
išlaidų, o apie materialinį atly
ginimą autoriams, kad ir dide
lius veikalus parašiusiems, kal
bėti netenkavTaigi nenuostabu, 
kad nemažą išeivijos visuo
menės susijaudinimą sukėlė 
JAV LB sutartis su vienu auto
rium, pagal kurią LB vadovai 
įsipareigojo sumokėti jau kelias
dešimt tūkstančių dolerių, nors 
tai šio krašto sąlygomis beveik 
natūralus dalykas. 

Nemažas skaičius mūsų kul
tūrininkų, iškeliaudami į Flori
dą, slaugymo namus ar į amži
nybę, palieka nemažus asmeniš
kus knygų, periodikos, doku
mentų fotografijų rinkinius. Ne
retais atvejais jie yra vertingi. 
Tuo tarpu pas mus jų rinkimas 
dar neplaningas, ribotas. Būna 
nemaža atvejų, kad palikuonys 
tokius rinkinėlius naikina, 
verčia į šiukšlyną, dargi pri
mokėdami, kad knygas iš
vežtų... Betgi knygų naikinimas 
yra didelis nuostolis lietuviš
kajai kultūrai. 

Tuo tarpu, kai išeivijoje pasi
daro lietuviškų knygų per
teklius, jų labai stokoja ir trokš
ta gauti mūsų tautiečiai okup. 
Lietuvoje. Okupantai yra be
veik visiškai aklai uždarę kelią 
lietuviškai knygai — jų griežtos 
muitinės siunčiamas vežamas 
knygas atima, naikina arba 
grąžina atgal. Tačiau išeivijos 
knyga Lietuvoje, kokiu nors 
būdu prasprūdusi pro okupantų 
varžtus, yra ten labai retas, 
mielas svečias, maždaug kaip 
mūsų laikais vyskupas pa
rapijoje... Ji eina iš rankų į ran
kas ligi visiško susinešiojimo, 
dažnai perrašinėjama dalimis ar 
iš t isai , žinoma, skaitoma. 
Tokios knygos pardavimo kaina 
„juodoje rinkoje" siekia 
dešimtis, o kartais ir šimtą 
rublių — taigi ligi mėnesinio 
dirbančiojo atlyginimo. Vadina
si, čia mūsų knygų nebeturime 
kur dėti, o ten jų visiškas badas. 

„Mes puikiai suprantame, 
kad daugumos dabartinių išei
vių emigracija karo pabaigoje 
buvo pagrįsta. 1941.V1.14 trė

mimų slogutis daugelį jūsų iš
vijo svetur. Stalino kultas aštriu 
kirviu kirto ir mums, lie
tuviams čia, kirto jis ir lietu
viams komunistams. Pakanka 
prisiminti Angarietį, Uborevi-
čių, Putną. Šį istorijos tarpsnį — 
ilgoką laikotarpį — mes dar tik 
pradedame narplioti, jį išnarp
liosime ligi galo. Vienas šio kul
to pasireiškimų (ko gero, pats 
mažiausias) buvo vadinti jus iš
davikais ir nacistais, nors tokių 
tarp jūsų buvo ir yra. Su kari
niais nusikaltėliais bendros 
kalbos neieškome. Beje, ir ne 
mums spręsti jų likimus. Tam 
yra teismas". 

Iš šios citatos galime susi
daryti įspūdį, kad pokario me
to lietuviškoji išeivija, glasnost 
ir perestroikos poveikyje, lyg ir 
ima darytis „personae gratae". 
Tai, žinoma, mums išeiviams 
menka paguoda, kuri gali būti 
ir labai apgaulinga. Tačiau, 
jeigu „rehabililtuojama" didžioji 
išeivijos dalis, vadinasi žmonės, 
tai juo labiau turėtų būti reha-
bilituojamos išeivijoje išleistos 
lietuviškos knygos. Jeigu 
„prisiuvamos galvos" Stalino 
nužudytiems asmenims, jeigu 
lietuviai išeiviai „nebe žmogžu
džiai ar ki tokie kar in ia i 
nusikaltėliai", tai juo labiau 
galėtų būti atviras kelias į 
okup. Lietuvos bibliotekas (o jų 
yra, rodosi, daugiau kaip 2000) 
ir išeivijos lietuvių knygai. Mes 
jas duotumėm ne tik dovanai, 
bet galbūt ir persiuntimo išlai
das apmokėtumėm. Tik, žino
ma, turėtų būti sudarytos są
lygos, kad norintieji lietuviai 
galėtų jas nevaržomai skaityti. 

LIETUVIŠKA SPAUDA IR LB 
TARYBOS RINKIMŲ VILTYS 

Pokalbis su LB Vakarų apygardos pirmininke 
Angele Nelsiene prieš koncertą Los Angeles lietuviams 
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Angelė Nelsiene su prezidentu Ronald Reaganu Wash Katone, D.C. 

O gerų lietuviškų knygų 
mūsų tautiečiai okup. Lietuvoje 
yra labai ištroškę ir jas aukštai 
vertina. Žinome, dabar išeivijoje 
išleista lietuviška knyga ten ne
gali būti viešai „kotiruojama", 
bet jau laisviau gali būti varto
jamos seniau išleistos lietuviš
kos knygos. Kaip jas ten mūsų 
tautiečiai vertina, galime paste
bėti iš pr. metų gale ir š.m. pra
džioje Vilniuje ir Kaune suruoš
tų lietuviškų knygų varžytynių 
(jie ten rašo „aukcijonų"). Štai 
kai kurių retesnių leidinių par
davimo kainos: Maironio raštų 
keturtomis (išl. Kaune 
1926-1930 m.) — 375 rb., Mairo
nio „Lietuvos istorija" (1906 m., 
Peterburge) — 175 rb., Kudirkos 
raštų šešiatomis, išleistas JAV-
bėse, sp. Tilžėje - 900 rb., J. To
toraičio „Sūduvos istorija" 
(1938 m.) - 400 rb., J. Balta-
kevičiaus „Lietuvos miestai" 
(Šiauliai, 1932)— 160rb. Išviso 
varžytynėse Kaune parduota 
knygų už 19,935 rublius. 

Varžytynėse Vilniuje parduota 
knygų už 17,270 rb. Pardavimo 
kainos: V. Hartmano „Lenkų — 
lietuvių monetų katalogas" — 
400 rb., Kirkoro „Vadovas po 
Vilnių" - 300 rb., J. Šlapelio 
„Meno istorijos metmenys" — 
120 rb. Aukštomis kainomis 
parduodama ir periodika. Taip 
„Žemaičių ir Lietuvos apžval
gos" 1894 ir 1895 m. komplek
tus Vi lniaus universiteto 
Mokslo muziejus nusipirko, 
sumokėdamas net 2500 rublių. 

Čia pateiktos tik kai kurių 
knygų pardavimo kainos. Bet ir 
kiti senesni prieškariniai lei
diniai b rangūs . Kaip jau 
minėjome, vertinamos ir mielai 
perkamos dabar išeivijoje išleis
tos knygos. Jų kainos ypač 
nuostabiai aukštos, prisimenant 
labai menkus mūsų tautiečių 
atlyginimus Lietuvoje. Bet 
tokias kainas mokančių knygų 
mėgėjų nestinga, atvirkščiai — 
stinga pačių knygų. Taigi 
nemėtykime knygų — saugo
kime Lietuvai! 

b.kv. 

Iš Vakarų Vokietijos atvykęs 
solistas Ričardas Daunoras su 
Los Angeles gyvenančia soliste 
Birute Vizgirdiene turėjo kon
certą Bostone. Jie jau dainavo 
kovo 20 d. „Draugo" sureng
tame koncerte Chicagoje. Tuoj 
po Velykų — balandžio 10 d. jie 
abu koncertuos Los Angeles 
mieste. Čia koncertą rengia ir 
juo rūpinasi LB Vakarų apygar
dos pirmininkė Angelė Nelsie
ne su savo valdyba. Koncerto 
pelną jau iš anksto skiria 
„Draugo" dienraščio paramai, 
norėdami palaikyti savą spau
dą. 

Ta proga ir duodame keletą 
klausimų pačiai iniciatorei ir 
rengėjai pirmininkei Angelei 
Nelsienei, gyvenusiai Chica
goje, o dabar visu uolumu ir visa 
energija įsijungusiai į lietuvių 
veiklą Los Angeles ir apylin
kėse. Jos mintys ir yra apie kon
certą ir dabartinius rinkimus į 
Lietuvių Bendruomenės naują 
tarybą, kuri turės planuoti 
visus lietuvių darbus atei
nančiais trejais metais. Toliau 
tekalba pati pirmininkė. 

— J ū s esate Lietuvių Bend
ruomenės Vakarų apygardos 
pirmininkė, bet rūpinatės lie
tuviškais kultūriniais, reli

giniais ir meniniais reiški
niais. Kaip J ū s tai spėjate ir 
kaip J u m s eina tie darbai? 

— Visi Jūsų suminėti reiš
kiniai įeina j LB veiklos sritį, 
todėl esu įpareigota jais rū
pintis. Kurie dirbame lietuviš
koje veikloje, žinome, kad, neuž
baigus vieno projekto, jau turiu 
pradėti rūpintis kitu, o kartais 
ir keliais ar keliolika iš karto. 
Ir taip be atvangos! Esu laimin
ga, kad vyras, dukros ir žentas 
supranta mano rūpesčius ir 
įsipareigojimus, o kai reikia dar 
ir padeda. Turiu gerą apygardos 
valdybą, stiprias apylinkes ir 
sumanius jų pirmininkus ar pir
mininkes bei būrelį asmenų, 
kurie paprašyti ne tik neatsi
sako pagelbėti, bet dar skatina 
imtis naujų užmojų. Iki šiol 
viskas neblogai sekasi, o didie
ji renginiai, kaip poeto B. Bra
zdžionio jubiliejus-pagerbimas ir 
Lietuvos krikščionybės 600 m. 
sukakties minėjimas, dalyvių 
nuomone, pavykę ir labai gerai. 

Žinoma, tobulėjimui nėra 
ribų, o nemigo naktų nereikia 
skaičiuoti... Man pačiai sunku 
vertinti atliktus darbus — tai 
daug geriau atliks visuomenė 
bei kritikai. Esu dėkinga vi
siems man iki šiol talkinusiems. 

— Solistų R. Daunoro ir B. 
Vizgirdienės koncer tas gula 
ant Jū sų pečių. Ar manote, 
kad tai pavyks Los Angeles 
lietuvių tarpe? 

— Esu optimistė ir tikiuosi, 
kad mūsų kultūringa visuo
menė koncerte dalyvaus, ypač. 
kai dar yra ir kilnus bei reikš
mingas tikslas. 

— Ar Los Angeles ir apy
linkių lietuviai domisi kon
certais, ypač mišiniu ta rp 
savosios ir svetimojo? 

— Los Angeles ir apylinkėse 
gyvena daug muzikoj išsila
vinusių asmenų, ir iki šiol 
visi svarbesni koncertai bei 
įdomesni renginiai buvo gausiai 
lankomi. Tikiuosi, kad taip bus 
ir šį kartą. 

— Solistas Ričardas Dau
noras su pasisekimu pas mus 
vieną kartą yra koncertavęs. Jis 
mums nėra „svetimas", o Birutė 
Vizgirdienė klausytojams gerai 
pažįstama, bet vis dėlto tas 
derinys intriguojantis! Duetai 
dažniausiai klausytojus visada 
žavi. 

— Ar dažnai rengiate kon
certus ir ko tikitės iš šio kon
certo? Ar jis bus skirtingas 
nuo ankstyvesniųjų? 

— Iki šiol LB yra surengusi 
daug reikšmingų, aukšto lygio 
koncertų. Šį kartą dainuos ne 
vienas, bet du solistai, kuriems 
akompanuos žymus muzikas 
Alvydas Vasaitis, buvęs Chica-
gos Lietuvių Operos dirigentas. 
'Operos chore tarp kitko ir aš 
daug metų dainavau). Įdomu ir 
kokią pažangą yra padaręs sve
čias iš Vakarų Vokietijos, daug 
metų dainavęs vokiečių Operos 
teatre. Tikiuosi, kad abu solis
tai rimtai pasiruošę su akompa-
niatorium bus darnus vienetas 
ir kad publikai tai bus tikra 
muzikinė šventė. 

— Ar tikrai šį koncertą 
jungiate su spaudos, ypač 
„Draugo", pa rama? 

— „Draugas" yra lietuviškos 
veiklos veidrodis ir informacijos 
šaltinis, todėl reikalinga rūpin
tis jo likimu. Jūsų prašoma ir 
Stasės Korienės raginama ir 
pasiryžau organizuoti šį koncer
tą. 

— Kas Jus skatina lietuviš
kiems darbams, ypač šiam 
koncertui rengti, kada jo 
pelną skiriate toli esančiam 
dienraščiui? 

— Meilę gimtajai Lietuvai pa

veldėjau iš senelių ir tėvų. 
Seneliai Barkauskai platino 
draudimo metu lietuvišką spau
dą, išlaikė knygnešį. Tėvelis 
dalyvavo visuomeninėje veiklo
je, brangino lietuvišką žodį, o 
mama mėgo poeziją ir muziką. 
Abu uoliai skaitė ir rėmė 
„Draugą", o dabar jau jų 
dukraitės ir jų vyrai jį prenume
ruoja ir skaito. 

— Norėčiau, kad „Draugas" 
lankytų visus l ie tuviškus 
namus , o ypač tų, kurių 
žingsniai jau sulėtėję ir ne tokie 
tvirti... Lietuviška spauda yra 
būtina ir mūsų veiklos tęs
tinumui, suprantu jos sunkė
jančią finansinę padėtį. įverti
nu ir labai gerbiu redaktorių, 
kuriam LB kaip tik paskyrė šių 
metų žurnalisto premiją ir su 
kuriuo riša nuoširdi ir ilgametė 
pažintis. Linkiu „Draugui" dar 
ilgai gyvuoti! 

— Ko laukiate iš šio kon
certo ir iš mūsų, toli stovinčių 
i r J ū s ų d a r b u s stebinčių? 

— Tikiuosi, kad šis neeilinis 
koncertas suteiks klausytojams 
daug džiaugsmo, solistams ir 
akompaniatoriui didelio pasi
tenkinimo, o mums rengėjams 
šiokio tokio pelno, kuris reika
lingas „Draugui" ir mūsų atei
ties darbams. 

Mums, toli nuo lietuviškų 
centrų gyvenantiems, tenka 
susidurti su nepavydėtinais 
veiklos sunkumai s , todėl 
laukiame iš Jūsų supratimo, 
įvertinimo, nuoširdaus bendra
darbiavimo ir paramos. 

— Ko lauk ia te iš naujų 
r inkimų ir Bendruomenės 
veiklos — meninėje, kultū
rinėje, visuomeninėje ir poli
tinėje srityje? 

— LB tarybos rinkimai, mano 
manymu, yra organizacijos atsi
naujinimas. Tikiuosi, kad visi 
kandidatai yra nuoširdūs bend-

ruomenininkai, suprantantys 
organizacijos idėją, veiklos bū
dus ir ateities kryptį. 

Norėčiau, kad būtų išrinkti 
pa tyrę ir pasiaukojantys 
asmenys, pasiruošę rimtam dar
bui, o ne tik suvilioti tos po
zicijos „prestižo"... Reikia dar
bingos ir sumanios tarybos, kad 
LB eitų geru keliu, atsižvel
giant į pavergtos Lietuvos po
grindžio patriotų pageidavimus 
ir Amerikos politinėje srityje 
esančias galimybes, nepasime
tant šių dienų Sovietų Sąjungos 
skleidžiamose „atlydžio" miglo
se. Dabar labiau kaip bet kada 
reikalingas didelis budrumas ir 
įžvalgumas. 

Tikiuosi, kad PLB seime ir 
Kultūros kongrese bus per
svarstyti mūsų veiklos būdai ir 
prasmė meninėje, kultūrinėje, 
visuomeninėje ir politinėje sri
tyse . Pasi t ikiu, kad ten 
suvažiavę LB vadovaujantys 
asmenys išneš daug naujų ir 
įgyvendinamų nutarimų. Visa 
tai būtina mūsų gyvavimui čia, 
kad kuo veiksmingiau galėtume 
padėti kovojantiems pavergtoje 
tėvynėje už tautos išlikimą. 

Dėkojame LB Vakarų pir
mininkei Angelei Nelsienei 
už nuoširdų pokalbį, bran
dž ias mint is ir pa t r io t in i 
idealizmą, stengiantis padėti 
savai spaudai . 

BALSAVO UZ 
MOKYKLŲ TVARKĄ 

Chicagoj kai kur vyko balsa
vimas dėl mokyklų tvarkymo. 
Dauguma balsuotojų pasisakė, 
kad mokytojų ir mokyklos 
vedėjų samdymas turė tų 
daugiau pr iklausyt i nuo 
mokyklų tarybų, nuo vietos 
žmonių. Už tai pasisakė 15,617 
balsuotojų, prieš — 3,255. 

Sol. Ričardas Daunora? su žmona Asta ir dukrele Rūta „Drauge*' pokalbio 
metu. _, . 

Nuotr. V. Rimšelio 

DANGORAIŽIO ŠEŠĖLIS 
P . M E L N I K A S 
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— Ir mane atleido. Bet nieko jam nepadarysi — oda 

kieta kaip mulo. 
— Parašiau ir išsiunčiau skunda White bendrovei. 

Laukiu atsakymo. 
Nesutikdamas su paprasta gyvenimo samprata, į 

kurią dėjo tiek vilties, Prūsas dabar turbūt galvojo, kad 
įprastos gyvenimo sampratos yra klaidingos, net visų 
priimtas atleidimas iš darbo. 

Tai kovotojas! 
— Ir kuo jiems galėjai skųstis? 
— Diskriminacija. Devinskis nekenčia užsieniečių. 
— Jis nekenčia visų. Matytum... Atleido visus ir 

vienas dabar taiso brėžinius. Galvoja turbūt ir G!ower-
čiui pakišti koją! Ar jau radai kur nors darbą.' 

— Net nepradėjau ieškoti. Žinau, kokie bus rezulta
tai . Laikai blogi. Tik vaikščiosiu, terliosiuos ir via blo
giau apie savo sugebėjimus mąstysiu. Jau ir taip galvo
ju, kad esu nulis. 

— Nesi. Taip negalvok. Darbdaviai tave verčia taip 
galvoti tam, kad jiems mažiau reikėtų tau mokėti. 

— Nebloga mintis! Iš karto man pasidarė lyg 
geriau. O ką pats? 

— Šlifuoju gatves. Gal pavažiuosiu į pietų valstijas. 
— Ir aš pradėsiu. Gal kada kaktomuša kur susi-

dursim vėl kokioj bendrovėj. 
— Galbūt. 
— Parašyk skundą ir tu. 

Bet Dobilas nesirengė rašyti skundo kaip Prūsas. 
Ką tuo pasiektų? Kokia prasmė skųsti, jei bendrovė 
po dangoraižio pastatymo nebeturi darbų? 

Galėtų skųstis, kad tankiai atleidžiamam, 
mėtomam iš darbo technikui sustabdomas jo protinis 
vystymasis, nusilpsta jo pajėgumas tobulėti ir tuo 
žlugdoma jo profesija. Juk profesinio žinojimo išvysty
mui ir patyrimui nėra ribų. Bet ji silpninama per 
griežtai laikantis „privačios iniciatyvos" dogmos, 
nekontroliuojamo bendrovių noro staiga kitų sąskaiton 
praturtėti be jokios atsakomybės samdiniui. 

Daug ką surašytų į tokį skundą — išeitų net atski
ra knyga. Parodytų taip aukštinamą „baltarankių" ir 
„viduriniosios klasės" bejėgiškumą prieš visagalį darb
davį. Ši klasė bendrovių rankose yra stipriau 
spaudžiama už darbininką. Be unijų ji visai bejėgė ir 
bailiausia, nes dėl jos nesivaržoma ir elgiamasi kaip 
patinka. 

Argi ne bergždžia visa tai surašyti? Juk jo mintyse 
visos šios neteisybės jau daugelį metų bijojo tarsi koks 
akmuo būtų pririštas prie kaklo. Tos neteisybės jį 
kankino nuo to laiko, kai, baigęs mokslus, šokinėdamas 
kaip žiogas, perėjo per dešimtis profesinių darbų, bet 
aukščiau pakilti neįstengė. Taip mėgo statybinio meno 
karalaitę — architektūrą, bet matė tik išjos daromą 
biznį, ne kūrybinio pajėgumo išvystymą. 

Dolerius garbiną pirkliai ir dolerinė sistema jį 
apgavo. Padėjęs ranką sau ant širdies visa tai galėjo 
patvirtinti. Prieš Didįjį Teisėją prisiekti... 

XXVI 

— Kas tau? — iš ryto gan vėlokai į darbą išeinančio 
Alano paklausė Amelija. 

Devinskis pakėlė savo portfelį nuo staliuko 

vestibiulyje ir vėl pastatė atgal dvejodamas, ar eiti į 
darbą. J is namuose dažnai išreikšdavo įvairius savo 
nepasitenkinimus. Nuolat keikdavosi, trankydavosi, 
kažką murmėdavo panosėje. Kartais vien dėlto, kad 
Amelija jo paklaustų, kas atsitiko. Jis tada nusukdavo 
kalbą į kitą pusę îr ji jo nesuprasdavo. 

— Velniai! Privėlė brėžiniuose tiek klaidų, — šaukė 
jis, mušdamas kumščiu į savo storą portfelį ir dre
bindamas staliuką. 

— Ar neužtenka laiko? Juk pataisysit, ar ne? 
— Kaip šunis visu"s atleidau ir kas man dabar 

padės? — kažkam jis grasino, tačiau piktai galvodamas 
apie Leną ir jos nekenčiamą motiną. 

— Kas ten dedasi toje braižykloje? 
— Aš pats vienas turėsiu sėdėti ir šimtus lapų 

ištaisyti! 
— Kodėl paskubėjai visus atleisti? Ar ne visuomet 

taip darydavai, Alanai? 
— Visuomet, nevisuomet! Glowertis ant manęs 

galanda dantį. Jaučiu, ir White laukia kažkokios pro
gos... 

— Nemanau, kad Glovvertis toks... 
— Tu nieko nemanai... — burbtelėjo Devinskis ir 

išėjo pro duris į darbą. 
Ten vėl nerimo. Neliesdamas darbo vis mąstė apie 

Leną. Ką ji sau galvoja taip ilgai tylėdama ir slėp
damasi kažkur? Kur liko jos jausmai? Jam niekada taip 
nebuvo atsitikę. Merginos dažniausiai jo ieškojo — ne 
jis jų. 

Gal Lena visai kitokia mergina ir labai išdidi? Bet 
galėtų bent paskambinti. Tiek laiko be jokio laiško, be 
jokio ženklo yra nežmoniška, baisu. Kiek kainuotų 
brūkštelėti bent porą žodžių, padejuoti, net apkaltinti 
jį nemaloniais žodžiais? 

tBus daugiau) 

i 
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KELIONĖ Į MEKSIKĄ 
Ar ji senų prūsų kilmės? 

VYTAUTAS BELIAJUS 

Išskridome po ilgo trukdymo 
dėl sniego pūgos. Lėktuvas buvo 
paskutinis prieš uždarant 
Denverio aerodromą. Nors 
skridimas ir buvo baisus, bet 
Meksikos miestą pasiekėme 
vidurnaktį. Buvau pasižadėjęs, 
kad, jeigu, pasieksiu Meksiką 
gyvas, tai grįšiu su traukiniu. 
Bet to pasižadėjimo 
neišpildžiau... 

Rytojaus dieną išvažiavome į 
Oaxtepec, apie 80 kilometrų į 
pietus nuo Meksikos miesto — 
iš vakarykščio sniego į šiltąjį 
rojų. lyg tai būtų per kokį burtą. 
Šilumos apie 80 laipsnių, gėlės, 
vijokliai ant sienų ir vartų, 
krūmai, krūmeliai , aukšti 
medžiai su plačiomis viršūnė
mis, apdengti visokių spalvų 
žiedais. Vaikai ir suaugusieji 
plaukė baseinuose! Kaip 
malonu... 

Ten yra du Oaxtepekai — abu 
istoriški. Slėnyje buvo pasku
tinio aztekų karaliaus Montzu-
mos vasarvietė ir kurortas. Ten 
yra mineraliniai šaltiniai ir 
dievaičių statulos. Slėnis 
pristatytas vasarnamių, klinikų 
ir šiaip jau visokių pastatų. 
Kalnų viršūnėje yra moderniški 
viešbučiai, labai ilgi baseinai, 
kuriuose per olimpiadą 1965 
metais buvo plaukiojimo varžy
bos. Ten yra ir visokių valdžios 
įstaigų. 

Kitoje dalyje yra indėnų 
apgyventas miestelis su labai 
didele bažnyčia, apie 400 metų 
senumo. Bažnyčia lyg kokia 
tvirtovė, statyta dėl maldų ir ap
sigynimo nuo indėnų, kurie 
bandė išvaryti jų žemės 
užgrobėjus — ispanus. Vienas 
bokštas su kryžiumi viršūnėje, 
o antras bokštas kaip fortas, iš 
kurio buvo galima šaudyti. Prie 
bažnyčios kasdien yra turgus, 
kur pardavinėja maistą ir 
visokias prekes — kaip lietu
viškas jomarkas po atlaidų... 

Oaxtepekai pastatyti ant 
užgesusio ugniakalnio viršūnės. 
Prieš 20 milijonų metų tas ug-
niakalnis išspjovė lyg iš pragaro 
sutirpusių akmenų ir lava 
padengė apie šimtą kilometrų. 
Važiuojant į Meksikos miestą 

Laiškas 

ISTORIJOS PAMOKOS 

1988 metų vasaris buvo ypa
tingai įdomus savo naujienomis 
per spaudą, radiją ir televiziją. 
Turėdamas laiko kartais pasi
klausau Amerikos Balso ir ok. 
Lietuvos radijo programos užsie
niui. Būna įdomu pasiklausyti 
— palyginti dviejų skirtingų 
sistemų programų. 

Šių metų vasario mėnesį abi 
minėtos radijo stotys pradėjo 
seriją 1918-1919 metų Lietuvos 
istorijos apžvalgą. 

Per Vilniaus radijo programą 
užsieniui daugiausia istoriją 
aiškino St. Žiugžda, palies
damas Lietuvos tarybos ir 
valdžios ryšius su kaiserio 
Vokietijos vyriausybe. 

Vilniaus radijo žiniomis 
Amerikos Balsas geriausiai gir
dimas Lietuvoje ir jo klausosi 
apie 5% lietuvių. Lietuviams 
dabar sudarant apie 80^ visų 
gyventojų, iš 3.6 milijonų, tai 
atrodytų, kad Amerikos Balsą 
klausosi apie 144,000 lietuvių. 
Nebloga audiencija... 

Per Amerikos Balsą apie 
Lietuvos istoriją 1918-1919 
metais kalbėjo dr. Saulius 
Sužiedėlis. 1918-1919 metų Lie
tuvos istorijos pamokos radijo 
bangomis pasibaigė. Prasidėjo 
kitos, truputį vėlesnės. 

- T . M . 

matyti keistų lava apdengtų 
kalnų. Lygumos derlingos ir 
gražiai žaliuoja. Kalnai nuogi, 
bet vaizdingi. 

Pirmasis Oaxtepekas dabar 
valdiška vasarvietė. Ja naudotis 
tegali vien valdžios tarnautojai, 
ar būtų jie valdovai ar gatvių 
šlavėjai. Įvažiuoti per vartus 
reikia turėti leidimą. Šokių 
seminaro vadovė yra šokių 
profesorė valdiškame universi
tete. Ji gavo leidimą turėti 
pamokas vieną kartą per metus. 
Per penkiolika seminaro metų 
man ten teko dalyvauti penkis 
kartus. 

Mokiniai atsilankė iš Vokie
tijos, Olandijos, Šveicarijos ir 
Aliaskos, taip pat iš Amerikos 
ir Kanados. Tarp lankytojų 
buvo viena įdomi moteris. Ji 
gyvena Santa Fė, N.M. Ją 
įkalbėjo ten atsilankyti viena 
vokiečių kilmės draugė, šokių 
mėgėja, kai sužinojo, kad ji yra 
lietuvių kilmės. Jai ta vokietė 
pasakė, kad Meksikoje įvai
rius tautinius šokius mokys 
lietuvis... Karo pabaigoje ji 
pabėgo iš Karaliaučiaus, atvyko 
į Ameriką ir ištekėjo uš škotų 
kilmės amerikiečio. Ji dabar 
turinti 70 metų. Prieš Hitlerio 
laikus ji manė, kad ji vokietė, 
taip kaip yra Bavarijos 
vokiečių, švabų ir t.t., tai ji buvo 
prūsiška vokietė. Bet Hitleris, 
norėdamas, kad vokiečiai būtų 
tyro vokiško kraujo, pasakė jų 
šeimai, kad jie ne vokiečiai, bet 
l ietuviai. Jos mergaut inė 
pavardė buvo Jessaitis, jos 
motinos mergautinė pavardė 
buvo Taruttis. Abu vardai 
grynai lietuviški, nors ir su 
dvigubomis raidėmis. Prieš tą 
atradimą ji nevadino savęs 
lietuvaite. Jos tėvų seneliai jai 
pasakė, kad prūsų dievaičiai 
buvo Perkūnas, Patrimpas ir 
dar trečias dievaitis, kurio var
do ji neatsiminė. Ji net nežinojo, 
kad ten buvo kokio panašumo 
su lietuviais. Ji nemokėjo jokio 
kito lietuviško žodžio. Ji dėvėjo 
tamsios spalvos gintarinius ka
rolius vien dėlto, kad ji mėgo 
gintarą ir kad Karaliaučiuje 
daugelis moterų juos dėvėjo. Aš 
jai papasakojau apie Jūratę ir 
Kastytį — ši pasaka ją labai 
sudomino. 

Vieno vakaro susirinkime aš 
pasakojau apie lietuvius, jų 
vargus su kryžiuočiais, kaip 
kryžiuočiai užkariavo Prūsiją. 

CLASSIFIED GUIDE 

Vasario 16 gimnazijos mokiniai pamaldose, kuri: > buvo laikomos už pavergtą Lietuvą vasario 
13 d. Po pamaldų buvo dviejų valandų susikaupimas ir kryžiaus keliai gimnazijos parke. 

Nuotr. M. Šmit ienės 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Ft. Myers, FL 

VASARIO 16-TOSIOS 
MINĖJIMAS 

Vasario 16-tos dienos minė
jimas mažam Ft. Meyers mieste
lyje įvyko vasario 21 dieną. 
Gausus būrelis lietuvių ir jų 
draugų susirinko vieno restora
no salėje papietauti ir pabend
rauti. Iš viso buvo apie 70 
žmonių. Daug kas išgirdo apie 
šį minėjimą per vietinius ame
rikiečių laikraščius. Šis 
minėjimas, kurį ruošė Lithu-
anian Freedom Forum, buvo 
paskelbtas kaip „Captive Na-
tions Freedom Day" ir visi tie, 
kurie trokšta visam pasauliui 
la isvės, buvo kviečiami 
dalyvauti. 

įžanginį žodį tarė Vilius Bra
žėnas, kuris yra pirmininkas 
Lithuanian Freedom Forum. 
Visus šiltai pasveikino ir pa
dėkojo jiems už jų atsilankymą. 
V. Bražėnas trumpai apibūdino 
šio minėjimo tikslą. — kad visi 
sus i r inkę dirbtų ka r t u 
skleisdami kuo daugiau žinių 
tarp amerikiečių apie pavergtus 

išnaikino prūsų gentį ir 
pasisavino jų žemes ir net 
vardą. Mano kalba visiems buvo 
naujenybė,nes niekas apie tai 
nežinojo. 

Beveik visi svečiai, kurie ap
silanko Meksikoje, suserga 
viduriu skausmais ir sutrikimu. 
Juokais tą ligą vadina ,.Monte-
zuma's Revenge". atseit Monte-
zumos kerš tas balta-
džiams už jo ir indėnų išžudymą 
ir Meksikos užkariavimą ir 
pasisavinimą. 

kraštas, ypač apie Lietuvą. 
Toliau Ričardas Krulikas skai
tė apie Lietuvos nepriklau
somybę, jos praeitį ir dabartinę 
padėtį. Buvo pagerbti žuvusieji 
už Lietuvos laisvę vienos 
minutės atsistojimu. Toliau kitų 
tautų atstovai turėjo progą 
pasveikinti publiką. 

Šis Vasario 16-tos minėjimas 
buvo pravestas anglų kalba, nes 
daugumas buvo ne lietuviai. 
Niekad nesitikėjome, kad 
susirinks toks didelis skaičius 
žmonių. Mes džiaugiamės, kad 
turime tiek daug draugų, su ku
riais susipažinome, susidrau
gavome ir su kuriais ateity galė
sime dirbti. 
Kristina Sabalytė-Krulikienė 

St. Petersburg, Fla. 

KANADOS LIETUVIŲ 
VEIKLA 

Žiemos šalčiams užėjus, daug 
Kanados lietuvių pensininkų 
važiuoja Floridon. Dalis jų apsi
gyvena St. Petersburge. Čia vie
tiniai letuviai labai veiklūs ir 
dosnūs lietuviškiems reikalams, 
užtat ir atvykusius kanadiečius 
įjungia į veiklą. 

Štai, vasario mėn. kanadietės 
Z. Sčepanavičienė ir J. Šarū-
nienė užsimojo lietuvių klube 
virti pietus ir gautą pelną 
aukoti Vasario 16 gimnazijai. 
Joms mielai pritarė kitos kana
dietės: St. Štukienė, M. 
Gudelienė, E. Kronienė, St. 
Matulevičienė, M. Laurina
vičienė, Z. Beržanskienė, T. 
Sekonienė. Sunkesniems dar
bams talkininkavo Br. Sčepa-
navičius ir J. Gudelis, aukų 
rinkime B. Kronas. 

iT^A VIENINTELĖ PROFESIONALI 
1 1 / ^ L ^ LIETUVIŲ KELIONIŲ 

[STAIGA KANADOJE 
SKELBIA ir 

GARANTUOJA 
Pigiausias kainas kelionėse { 
L I E T U V Ą 1988 metais 

5-kiom. 10-čiai bei 15-kai dienų patogiausiomis lėktuvų linijomis 
I švyk imo da tos iš T o r o n t o ir k i tų Š. A m e r i k o s mies tų 
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Užsisakykite dabar - gausite papildomą nuolaidą. 
S m u l k e s n e s ž i n i a s t e i k i a m e 

tel. {4rA e) 769-2500 
Mūsų įstaigoje Jums patarnaus: 

AUDRONĖ. LIUSĖ, DALIA. INGĖ. JOANNE. PAULIUS. 

Mes kalbame — lietuviškai, angliškai, prancūziškai, rjsiškai. 
lenkiškai, vokiškai, itališkai, ispaniškai 

Mūsų istaigoie įrengti kompiuteriai: PEGASUS/GEMINI bei TOS 
Mūsg (Staiga yra narys — IATA. T-comm BBB CLIA 

Adresas: 2100 Bloor St. W. Toronto. Ont., Canada. M 6 S 1M7 
Tel. (416) 769-2500 Telex 06-986766 TOR 
KVIEČIAME NAUDOTIS MŪSŲ LIETUVIŠKO BIURO PASLAUGOMIS. 

Mūsų registracijos numeriai: retail nr 2559030 wholesale nr 2475066 

1988 m. vasario 28 d. pietums 
prigužėjo pi lnas klubas 
valgytojų. Klubo salėje netilpo, 
reikėjo panaudoti ir kitas pa
talpas. Pavalgius pietus, buvo 
at l ikta t rumpa programa. 
Amerikietė l ietuvė Duric-
kaitė-Moore supažindino valgy
tojus su Vasario 16 gimnazija. 
Kadangi jos sūnus ten mokėsi ir 
ji pati buvo nuvažiavusi sūnaus 
lankyti, tai ji galėjo nuosekliai 
ir teigiamai pasakoti apie 
mokyklos veiklą ir jos įtaką 
lietuviškam jaunimui. T. Seko-
nienė,trumpai nušvietusi grubų 
kelią lietuviško žodžio, padekla
mavo iš vysk. Baranausko 
„Anykščių Šilelio" ištrauką: 
Miško atbudimas auštant. To 
mūsų kanadiečių vieningo dar
bo rezultatai geri: už pietus 
gauta pelno 740 dol. ir aukomis 
260 dol. Tad 1000 dol. bus 
įteikta Vasario 16 gimnazijos 
direktoriui, kuris kovo mėn. 
žada lankytis St. Petersburge. 

Tokių rezultatų nebūtų be St. 
Petersburgo lietuvių pritarimo. 
Rengėjos labai dėkingos liet. 
klubo pirmininkui Karniui už 
leidimą naudotis klubo patalpo
mis, Gerdvilienei už naudingus 
patarimus ir pagalbą, Durickai-
tei-Moore už gerą supažindi
nimą su Vasario 16 gimnazija, 
dail. Vaitiekūnui už plakatą, 
Purtulienei už aukų rinkimą 
Vasario 16, Krivienei, Acienei, 
Lukaševičienei už talki
ninkavimą, išduodant maistą, 
Vasliauskui už pagalbą pyragus 
kepant. Dėkojame visiems tau
tiečiams už gausų atsilankymą 
pietums. Nuoširdžiai dėkojame 
tautiečiams, aukojusiems 
Vasario 16 gimnazijai. Labai 
visiems dėkingos. 

Viešnios iš Siaurės — 
kanadietės 

Lietuviškos Kepyklos Omahoje 
Populiarus visoje Nebraskoje 

NAPOLEONAS 
Bet kokia proga, pagal užsakymą, (sušaldytas) yra 

siunčiamas į 48 Amerikos valstijas 
Ar extraordinary taste treat for ANY OCCASION! 

Ali items are shipped frozen in dry ice, via (J.P.S. to the 
Continental 48 statės. For further information... 

Kaina: 24 dol. 
su pcntuntimu 

Torto dydc 8 in. dtom 
Appnwtm«tdy 

16Krvfngs 

£ 
LITHUANIAN 8AKERY INC 

S2'7Sout1 33r0 Av*>-ue ! > » » • N»t>';»«»* 68107 
,*02< 733-30*6 

Founders: V & S Mackevičius 

Skambinti toitfree 
1300-255-2255 

ex t !471 

Price includes all shipping & handling charges to the 48 Continental 
States via U P S Endosed. D Check OMO. n visa OMC 

CardNo. 
Name -
Address 
City __ 

_Exp. Date 

.State. JZip 

MISCELLANEOUS REAL ESTATE 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

10% — 20% — 30'•*> pigiau mokėsit uZ> 
apdraudą nuo ugnies ir automobilio pas 
mus. 

FRAMKZAPOLIS 
3208V2 Wes" 9 5 t h S t ree t 

T e l . — G A 4-8 ^ 5 4 

S Mts KOMPIUTERI!/ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S. KEDZIE 

778-2233 

V.T. ELECTRIC CO. 
Licensed, Insured — Bonded 

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagcs miesto leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuo
j i ir sąžiningai. 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

POPULAR 
LITHUANIAN 
R E C I P E S 

Nauja dev into j i la ida 
S u r e d a g a v o 

J u z ė O a u ž v a r d i e n ė 

Šiomis dienomis „Draugo" 
spaustuvė atspausdino devin
tą laidą šios populiarios virimo 
knygos. 

Tai geriausia dovana nau
joms žmonoms ar marčioms. 
Daugel is apdovanojo kita
taučius supažindindami juos: 
su lietuvišku maistu ir virimu. 
Šios knygos susidomėjimas ir 
pasisekimas tarp lietuvių ir 
ki tataučių v isuomet buvo 
didelis. 

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

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

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba .norite būti 
Rimo Stankaus kiijentais. Nuosa
vybes (kain'avimas namokamai. 

THE CHOSEN PEOPLE 
A look into the past 

Danielius Ralys 
Šioje anglų kalba knygoje au

torius dr. D. Ralys istoriškai nagri
nėja ryšį tarp baisaus žydų tautos 
istorinio persekiojimo, net jų 
žudymo ir jų gyvastingumo per 
aštuoniolika šimtmečių „Diaspo
roje". Knygą sudaro šeši skyriai. 
Paskutiniame daug rašoma apie 
Lietuvos žydus: Vytauto Didžiojo 
laikais, Nepriklausomoje Lietuvoje, 
Rusų ir Nacių okupacijose. Printed 
in Toronto, Canada. Kaina su per
siuntimu 12 dol. Illinois gyventojai 
moka 12.80 dol. Užsakymus siųsti: 

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

AilhRfl Pranešame, 
fj M " M kad mūsų įstaigai reikalingi 

7t\AAJdL<> l ie tuv iškai ir angl iškai 
ka lban tys asmenys 

(outside saies rep.), gyvenantys įvairiuose Kanados 
bei JAV miestuose, norintys ir sugebantys organizuoti 

grupines bei individualias keliones lietuviams. 
Smulkesnių žinių teirautis mūsų įstaigoje tel. ( 4 1 6 ) 7 6 9 - 2 5 0 0 , 

2100 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6S 1M7. 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

AUŠRA PALIŪNUOSE, romanas iš AUŠROS 
laikų. Vyt. Alantas. 312 psl $10.00 

TAVE MYLĖTI TEGALIMA IŠ TOLO, radijo pra
kalbos į Lietuvą. Br. Raila. 442 psl $8.00 

PALIKĘ TĖVIŠKĖS NAMUS, Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinės Čikagoje. Albumai lietuvių 
ir anglų kalbomis. Išl. Lietuvių foto archyvas. 

252 psl $ l 9 - 9 5 
GELMIŲ BALSAI, premijuotos novelės. Vyt. Alan

tas. 236 psl $10.00 
JONIŠKĖLIO APSKRITIES PARTIZANAI, 1919 

m. Petras Gudelis. 220 psl. (kaina suma
žinta; buvo $10.00) $6.00 

JONIŠKĖLIO APSKRITIES PARTIZANŲ ATSIMI
NIMAI. Petras Gudelis. 373 psl. (kaina 
sumažinta; buvo $10.00) $6.00 

LIETUVOS LIKIMO KELIAIS, IV tomas. St. Rašti
kis. 782 psl $20.00 

KALBĖKIME LIETUVIŠKAI (vaikams) Nijolė 
Mackevičienė. 88 psl $3.00 

PELENĖ (knyga ir kasetė) Nij. Mackevičienė, 
Ram. Račkauskienė. Gail. Valiulienė. 37 psl. 

$5.00 
PRAKTINĖ LIETUVIŲ KALBOS VARTOSENA. 

Paruošė Juozas Vaišnys, S.J. 240 psl. . . $8.00 

P a s t a b a . Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti, 
užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir persiun
timo išlaidos. 

I 



ČIURLIONIS 
ST. PETERSBURGE 

J U R G I S J A N U Š A I T I S 

A. A. JUOZO KELIUOČIO 
PENKERIŲ METŲ MIRTIES 

ATMINIMUI 
St. Pe tersburgo lietuvių ko

lonija t u r i r i m t o pagr indo 
didžiuotis savo kultūrine veikla, 
organizacijų gausumu, gyven
tojų graž iu į s ikūr imu, savo 
dosnumu remiant mūsų pagrin
d i n i u s v e i k s n i u s bei k i t u s 
didesniuosius ir mažesniuosius 
l ietuviškosios veiklos planus. 

I St. Pe te r sburgą iš įvairių 
didesnių ir mažesnių tolimų 
v i e t o v i ų k e l i a u j a m ū s ų 
menin inka i , visuomenininkai , 
p o l i t i k a i , k u l t ū r i n i n k a i , 
r a š y t o j a i , i r č ia v i e to s 
organizacijų a r klubo valdybos 
pas tangomis y ra suruošiami 
įvairūs, sėkmingi ir prasmingi 
renginia i , nešą ir mūsų tautos 
kul tūr in ius lobius į lietuviškąją 
visuomene. 

Ka i p r o g a p a s i t a i k o ir 
ka imyna i nevengiame stabte
lėti St. Pe te rsburge , aplankyt i 
senus draugus , drauge pabuvoti 
jų renginiuose ir pasigėrėti 
našia veikla . 

Spaudoje nuskardeno žinia, 
kad šios kolonijos scenos dar
buotojų sambūr i s „Žibintas" 
ruošiasi į sceną išvesti mūsų 
tautos genijų Čiurlionį. Tad pro
ga gera arč iau susipažinti ir su 
Žibinto pas tangomis . 

Į St. Pe te rsburgą važiuojame 
drauge su rašytoju Andrium ir 
akt . Ona Mironais vasario 19 d. 
Valandėle atsikvėpę pas Birutę 
ir Kazimierą Sekmakus , pasi
vaišinę pavakar iop skubame į 
Lietuvių klubą, kur vyksta 
Čiurl ionio reprodukcijų meno 
paroda, o po to stebėsime scenoje 
Žibinto s ta tomą stat ine forma 
Jurg io Gl iaudos 3 veiksmų 
biografine dramą Čiurlionį. 

Meno parodą suorganizavo 
Juozas Taoras , išs tatydamas 70 
gražių Čiurl ionio darbų repro
dukcijų. J . Taoras — įdomi 
asmenybė — kruopščiai surenka 

ekspona tus ir juos , progoms 
pas i t a ik ius , eksponuoja Lietu
vių klube. J i s y r a didelis fila-
listas. su r inkęs visus Lietuvos 
pašto ženklus . Neperseniausiai 
b u v o s u r u o š ę s l i e t u v i š k ų 
atviručių parodą, kurioje buvo 
i š s t a t ę s ap i e 1000 įva i r ių 
l ietuviškų atviručių. Viena pro
ga teko gėrėt is jo suruošta fo
tografijų ir Korp! Neo-Lithuania 
gyven imo paroda . J. Taorą 
reikia laikyti mielu kultūri
n inku ir geru parodu organiza
tor ium. 

6 vai. atsiskleidžia scena ir 
sekame Čiurl ionio nuostabų, 
t r a g i š k a gyvenimą. Veikalą 
režisavo Dalila Mackialienė, 
drauge pat i pa rašydama pasa
kotojui t eks tu s . Vaidina net 12 
artistų. Kad išliktų ateičiai, juos 
čia suminės iu . Pasakotojas — 
Albinas Karn ius , Čiurlionis — 
Vytau tas Mažeika: Vai manas , 
pramonininkas — Kaz. Jasinskas; 
Voimanienė , jo žmona — Dali
la Mackia l ienė: Daškevičius, 
muzikos profesorius — Aleksas 

Kusinskis; Grafaitė — Dana 
Mažeikienė; Pani Anė, pirklio 
našlė — Irena Kusinskienėi 
Averinas, rusų dailininkas — 
Algis Ulbinas; Filatova, rusų 
dailininkė — Sofija Vaškienė-, 
Katar in inkas , muzikantas — 
Bronius Ginčauskas; Psichiat
rijos gydytojas — Antanas 
Kovera; Psichinis ligonis — 
Stasys Vaškys. 

Veiksmas vyksta Varšuvoje, 
Petrapilyje ir Pustelninko psi
chiatrinėje ligoninėje. Režisierė 
Dal i la M a c k i a l i e n ė Ju rg io 
Gl i audos d r a m ą Čiur l ionį 
gerokai sutrumpino, pritaikė 
tekstus skaitymui, parinkdama 
b ū d i n g i a u s i u s Č iu r l ion io 
gyvenimo bruožus. 

Nežiūrint , kad vaidintojai 
savas roles atliko skaitydami, 
vis t ik buvo malonu sekti 
Čiurl ionio nuos tabia i sudė
tingą, vargingą, skaudų gyve
nimą. Art is tai skai tė su giliu 
įsijautimu į savus vaidmenis, 
p e r t e i k d a m i Č iu r l ion io 
gyvenimo nuotaikas, drauge su 
priderama vaidybine išraiška, 
kas paties veikalo stebėjimą 
darė nenuobodžių ir žiūrovą 
kvietė giliau, arčiau pažinti 
Čiurlionio gyvenimo ir kūrybos, 
muzikos ir meno pasaul į . 
Paskutinis veiksmas, stebint 
Čiurlionį Pustelninko psichiat
rinėje ligoninėje, ne vienam 
spustelėjo ir širdį. 

Tai mano. kaip eilinio meno 
mėgėjo, nuomonė , Veikalo 
pastatymu, kaip pastebėjau, 
d a u g e l i s ž iū rovų gėrėjosi , 
publika vadinimą sekė su didele 
atida, visiška tyla, susikau
pimu, o va id in imą baigus, 
pas ipylė a u d r i n g i padėkos 
aplodisimentai ir į sceną buvo 
nešamos r ež i s i e re i ir vai
dintojams dėkingumo rožės ir 
gėlės. 

Ve ika lo n u o t a i k a i buvo 
pritaikytos kuklios, simbolinės 
dekoracijos. Jų eskizus paruošė 
kun. dr. E. Gerulis, dekoracijas 
pagamino K. Staponkus, V. 
Gružas, J. Jas inskas . Scenos 
technika rūpinosi Z. Radvila, 
garso — A. Ulbinas. 

Po vaidinimo dalyviai salėje 
buvo vaišinami vynu, sūriais, 
kava ir saldumynais. Vaidinimą 
stebėjo apie 250 žmonių. 

Tai dar viena graži akimirka 
St. Petersburgo lietuvių koloni
joje kultūrinio gyvenimo hori
zontuose. Neabejojama, kad tai 
Žibinto kolektyvo nuoširdus 
darbas, o režisierės Dalilos 
M a c k i a l i e n ė s s u m a n u m a s , 
ryžtas ir drąsa. Žibintas veikia 
jau šešeri metai. Čia jo organiza
vime anksčiau daug sielos, dar
bo ir sumanumo įdėjo Algis 
U l b i n a s , p a t s rež i savęs 
ankstyvesnius veikalus, o dabar 
talkinąs Dalilai Mackialienei. 

Po pasižmonėjimo salėje gra
fai tė D a n a Maže ik ienė ir 
Čiurlionis — Vytautas Mažeika 

Anuomet, kai mes peržengėm 
vaikystės slenkstį i gyvenimą, 
kai bėgiojom jaunystės šviesiais 
ir idealų kupinais tėvynės 
takais , mums atrodė, k a d kiek
vienam iš mūsų Aukščiausiojo 
buvo dovanota bekraštė laiko 
jūra... Tačiau laikas teka, kaip 
p a v a s a r i o upių vandenys , 
nenumaldomai primindamas, 
kad mums reikės peržengti ir 
antrąjį Viešpaties paski r tą 
amžinybės slenkstį. 

T a i p ir Juozas nemaža i 
keliavo — daug didelių darbų 
atlikęs ir siaubingai plėšrių 

pakvietė į savo jaukius namus 
artistus su vyrais ir žmonomis 
ir talkininkus valandėlei pa
bendrauti ir pasidalinti įspū
džiais. 

Čia besivaišindami turėjome 
progos arčiau pažinti Žibinto 
rūpesčius bei užsimojimus. 
Gražų sveikinimo žodį tarė 
klubo pirmininkas Albinas Kar
nius ir visa eilė kitų Žibinto 
darbuotojų. Padėkos šiltą žodį 
visiems artistams ir talkinin
kams tarė režisierė Dalila Mac
kialienė, pripažindama, kad 
scenos darbas y ra nelengvas, 
tačiau su tokiais darbininkais, 
kaip Žibinto artistai, galima 
pasiekti daug ir atiduoti duoklę 
scenos menui. Žibintas turi 
gražią veiklos praeitį, pastatęs 
eilę veikalų, dalyvavęs ir Teatro 
festivaliuose. Sėkmės Žibintui. 

Sibiro kančių už gimtąją ir 
myl imą savo žemę, didį 
skausmą iškentėjęs, 1983 m. 
kovo 25 d., Vilniaus pavasaryje, 
išvyko jau negrįžtamai. Bet jo 
ištikimybė jaunystės idealams, 
gimtojo krašto aukštiems prin
cipams ir žmoniškumui pasiliko 
mūsų širdyse amžinai gyvi. 

Nesvarbu, kad žmonių pėdas, 
įspaustas žemėje užpusto epo
chų vėjai, bet jo ir kitų kilnie
ji darbai, Tėvynės meilė, didžios 
idėjos, širdies šiluma ir gerumas 
pasilieka įkvėpimas gyviesiems. 
Net ir laikas čia bejėgis ir 
gyvenimo upė, tekanti į ateitį , 
taip pat. Juk gyvieji seka ir žen
gia gyvenimu su savo herojų 
iškilia praeitimi bei jų nu
veiktais didžiaisiais ir dvasiš
kais darbais, nešdami ir palik

dami tuos pačius idealus ir atei
ties kartoms. 

Kad Juozas Keliuotis buvo tas 
neužgestantis spaudos fakelas ir 
nešė tą degantį žiburį mums vi
siems, aš dovanoju j am nors 
mažytę nevystančią gėlytę jo 
šviesiam, pagarb iam, skau
džiam ir nepamirš tamam atmi
nimui, paskirdama 350 dol. 
šiom institucijom: gerojo „Drau
go" pastangomis išlaikomai 
mūsų tautos gyvybei (100 >, Lie
tuvių Fondui (100), šv. Mišioms 
už jo sielą Marijonų vienuoly
nui, Thompson, CT.. (50) ir PLB 
— pogrindžio leidiniams (100). 

Mūsų mie lam ir didžiam 
Tėvynės mylėtojui, j au esan
čiam Aukščiausiojo prieglobs
tyje, tebūnie su te ik ta amžinoji 
šviesa, Viešpaties ramybė ir 
lengvas poilsis Vilniaus ir Lie
tuvos žemelėj mylimoj, už kurią 
jis tiek daug iškentėjo ir siaubių 
kančių atidavė. 

Žmogaus praeit is eina kartu 
su gyvenimu. Y r a sena teisybė, 

DRAUGAS, antradienis , 1968 m. kovo mėn. 22 d. 

MENO VARŽYTINĖS 
MASKVOJE 

Britų Sotheby's varžytinių 
namai organizuoja šiais metais 
tarptautines meno varžytines 
Sov. Sąjungoje. Jos įvyks liepos 
2 d. tarptautiniame prekybos 
centre Armand Hammer Mask
voje. Tarp varžytinėms skirtų 
paveikslų priklauso tapyba 
kelių dešimčių šiųdieninių so
vietinių dailininkų, kur ie yra 
Vakaruose jau atkreipę į save 
dėmesį. Tuo būdu sovietų meni
ninkams ir kolekcionieriams 
atsiranda proga pirmą kartą 
parduoti savo darbus tarp
tautinėje rinkoje. Visi parduoti 
darbai yra laisvi eksportui, tik 
tur i būti užmokami angliškais 
svarais. Be darbų, kaip Iljos Ka-
bakov, Vadimo Zacharov ir Na
talijos Nesterovos, parduodami 
paveikslai rusų avantgardo tarp 
1910-1920 metų. Pastaruoju 
laiku didėja rinkėjų skaičius, 
galerijų ir muziejų Europoje, 
Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse ir Japonijoje ir auga 
dėmesys dabartiniam rusų me
nui. Bet tik dabar per ..glas-
nost" atsirado galimybė meni
ninkams rodyti savo darbus ir 
parduoti. Varžytinėms skirtas 
spalvotas katalogas anglų ir 
rusų kalba bus gaunamas nuo 
gegužes 30 d. pas Sotheby's. 

Z. T. 

L 

St. Petersburgo vaidintojai vaidina statine forma Čiurlionį. 

A.tA. 
MARIJA MILAŠIENĖ 

Mirė 1988 m. kovo 19 dieną, sulaukusi 77 metų amžiaus. 
Buvo a.a. Benedikto Milašiaus žmona. 
Gimė Latvijoje, lietuvių tėvų šeimoje. Išaugino penkis 

sūnus ir keturias dukteris. 
Giliame nuliūdime pasiliko: brolis kun. Stasys Gaidelis. 

SJ, Australijoje, seserys Ona, Apolonija ir Jadvyga ir brolis 
Jonas su šeimomis Latvijoje; dukterys: Marija ir žentas Kazys 
Mončiai, Birutė ir žentas Stasys Ališiai, Jadzė ir žentas Juozas 
Šliteriai, Teresė ir žentas Ričardas Kružikai; sūnūs: Stasys 
ir marti Giedrė Milašiai, Mykolas ir marti Maris Milašiai, 
Kazys ir marti Kathleen Milašiai, Jonas ir Marti Concilia 
Milašiai, Juozas ir marti Bronė Milašiai; ir penkiolika anūkų. 
Taip pat vyro brolio a.a. Roberto Milašiaus dukros: Leontina, 
Juzefą, Marija ir Irena su šeimomis; vyro brolis Donatas 
Milašius Australijoje; brolienė Genė Gaidelienė, jos duktė 
Teresė ir sūnus Vitalis su šeimomis; vyro pusbrolis Klemen
sas Matkevičius ir plati Milašių giminė. 

Kūnas bus pašarvotas antradienį, kovo 22 d. 5-8 vai. p.p. 
Lendman-Mischler Funeral Home 708 57th Street, Kenosha. 
Wisc. Koplyčioje pamaldos įvyks 7 v.v. Laidotuvės įvyks 
trečiadienį kovo 23 d. 

Iš koplyčios 9:30 vai. ryto kūnas bus išlydėtas į Šv. Petro 
parapijos bažnyčią, kur 10:00 vai. įvyks gedulingos šv. Mišios 
už velionės sielą. Po pamaldų bus palydėta į Ascention 
kapines. Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šermenyse ir laidotuvėse. 

Nuliūdę dukterys, sūnūs , anūkai, broliai ir seserys. 

A.tA. 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

Mirė 1988 m. kovo 18 d., sulaukęs 75 m. amžiaus. 
Gimė Latvijoje. Amerikoje išgyveno daugelį metų. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Alice-Zalvis ir sesuo 

Aldona Kirstuk. 
Velionis buvo a.a. Ursulos ir Jono Kirstuk sūnus ir II 

Pasaulinio karo veteranas. 
Priklausė Lietuvos Vyčiams, kuopa 112. 
Kūnas pašarvotas pirmadienį, kovo 21d. nuo 1 iki 9 v.v. 

Lack & Sons koplyčioje, 2424 W. 69 th St. 
Laidotuvės įvyks antradienį, kovo 22 d. Iš koplyčios 9 vai. 

ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona ir sesuo. 

Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 737-1213. 

A.tA. 
EMILIJAI JURŠĖNAITEI 

mirus , jos pusbrol iu i K L E M E N S U I MATKEVIČIUI 
re i šk iame nuoširdžią užuojautą. 

Vytautas Juchnevičius, sūnūs 
Vytautas ir Aleksas su šeimomis 

A.tA. 
HERTAI BUMELIENEI 

staigiai mirus Kanadoje , didžiam liūdesy l ikusioms 
seserims LIDIJAI PETERSONIENEI ir VANDAI 
ŠEPETIENEI bei jų šeimoms re išk iame nuoširdžią 
užuojauta. 

Detroito skaučių „Židinys" 

kad viskas, ką mes paliečiame 
savo širdimi — Tėvynė, žmonės, 
da ik ta i ir mūsų pergyventi 
įvykiai — pavirsta praeit imi. Ir 
tą savo praeitį , n i eku r jos 
nenumesdami, mes nešamės 
kar tu su savimi. Taip ir mano 
gyvenime ne išnyko v ienas , 
labai ryškus ir išskir t inas epi
zodas, kuris verčia ir mane a.a. 
Juozo Keliuočio niekados nepa
miršti, bet savo ats iminimais ir 
mintimis visados sutapt i su 
mūsų j aunys t ė s ir bendros 
praeities, net ir ki ta is iškilu
siais įvykiais. 

Mar i j ona L e m k y t ė -
P e t r a u s k i e n ė 

(Nacių gestapo išvežta kalinė) 

Lietuviai Floridoje 
F L O R I D O S K A N D I D A T A I 

l L B T A R Y B Ą 

Kadangi „Draugo*' kovo 16 d. 
buvo kla idingai paskelbti LB 
k a n d i d a t a i \ naują tarybą, tai 
juos pakar to jame. 

Kand ida t a i y ra Adolfas Ar
mal is , 73 m., pensininkas , e ina 
Floridos apygardos p i rmin inko 
pareigas; Mečys Krasauskas , 75 
m., pens in inkas , XI tarybos 
narys ; Kazys Urbšait is , 76 m., 
pens in inkas . XI tarybos narys; 
P r a n a s Zunde, 64 m., profeso
r ius , buvęs Atlantos apylinkės 
p i r m i n i n k a s . Už k l a i d ą 
a t s iprašome. 

A.tA. 
SESUO MARY (MARIJONA) 

MENALIS, SSC 
Mūsų mylima Seselė mirė Šv. Kryžiaus ligoninėje 1988 

m. kovo 19 d., sulaukusi 83 m. amžiaus. 
Į Vienuolyną įstojo iš Šv. Juozapo parapijos. Mahanov Ci

ty. PA. 
Vienuolyne Įžaduose išgyveno 61 metus. 
Paliko nuliūdime Šv. Kazimiero Seseris ir artimuosius 

gimines: brolius Theodore and Francis Menai is, seserį Theresa 
James ir jos vyrą dr. Justice James ir jų šeimas, taip pat kitu* 
gimines ir pažįstamus. 

Kūnas pašarvotas Šv. Kazimiero Vienuolyne. 2601 W. 
Marąuette Road, Chicago, antradienį, kovo 22 d. 10:00 vai. 
ryto. 

Laidotuvių šv. Mišios antradienį, kovo 22 d. 7:00 v.v. 5v 
Kazimiero Seserų Vienuolyno Koplyčioje. 

Laidotuvės Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse trečiadienį, 
kovo 23 d. 10:00 vai. ryto. 

Prašome dalyvauti laidotuvių Mišiose ir pasimelsti už 
Seselės siela. 

Šv. Kazimiero Seserys ir Menaliu šeima. 

Laidotuvių direktorius Petkus Funeral Kome. 

G A I D A S - D A I M I D 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS P R I E M I E S Č I U O S E 

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

T e l e f o n a s — 9 2 7 - 1 7 4 1 - 1 
4 3 4 8 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 

T e l e f o n a s — 5 2 3 - 0 4 4 0 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2 5 3 3 Wes t 7 1 S t . , C h i c a g o 
T e l e f o n a s — 4 7 6 - 2 3 4 5 

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

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213 
11028 Southwest Hwy. — Tel. 974^*410 
9236 S. Roberts Rd. - Tel. 430-5700 

V A S A I T I S — B U T K U S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, I l l inois 

Telefonas — 6 5 2 - 1 0 0 3 



DRAUGAS, antradienis, 1988 m. kovo mėn. 22 d. 

x A. a. ses. Mary Manalis, 
Šv. Kazimiero seserų vie
nuolijos narė, 83 metų, kilusi iš 
Sv. Jurgio parapijos Mahanoy 
City, Pa., vienuolyne išbuvusi 
61 metus, mirė kovo 19 d. Šv. 
Kr>žiaus ligoninėje. Visą 
gyvenimą buvo mokytoja, o 
1941-58 metais vienuolyno 
naujokių mokytoja. Tik pasku
tiniais metais sirgo ir gyveno 
vienuolyne senoms skirtame 
skyriuje. Pašarvota antradienį, 
kovo 22 d., 10 vai. Šv. Mišios 
vienuolyno koplyčioje bus 7 vai. 
vak. Trečiadienį, kovo 23 d., po 
pamaldų 10 vai. bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines. 

x Muz. J u o z a s Sodait is 
buvo apdovanotas Šaulių 
žvaigždės ordinu už nuopelnus 
Lietuvai ir Šaulių sąjungai. J. 
Sodaitis dabar aktyviai dirba 
Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje. 

x Už gražiausius vaikų nu
margintus margučius bus ski
riamos dovanos per Verbų 
sekmadienio priešpiečius Jau
nimo centre. Priešpiečiai bus 
kovo 27 d. didžiojoje salėje tuoj 
po rekolekcijų Jėzuitų 
koplyčioje užbaigimo apie 11:00 
vai. ryto. 

x Dr. J . Meškausko pager
bimas ir supažindinimas su jo 
parašyta knyga „Lietuvos Me
dicinos istorija" bus balandžio 9 
d., šeštadienį, 6:30 vai. v. Jau
nimo centro didžiojoje salėje. I 
akademią ir vakariene vietas 
prašome rezervuoti. 

x Antanas Tuskenis, Chi-
cago. Iii.. Stanley Mikalauskas, 
Cleveland. Ohio, Anna Bigelis, 
Cicero, 111., Juozas Linartas. St. 
Petersburg Beach, Fla., Rita 
Bureika, Glandale. Cal., Anna 
Palionis. Chicago. 111., Jadvyga 
Jokūbaitis. Palm Beach Shores. 
Fla., J. Turčinskas, Chicago, 111., 
Anton Kašubą, St. Petersburg 
Beach, Fla., R. Apanavičius, 
Euclid. Ohio, kiekvienas atsiun
tė po 10 dol. už kalėdines kor
teles ir kalendorių. Nuoširdus 
ačiū. 

x Alice J . Tamulis, Mount 
Olive, 111.. Petras Manelis, 
Davis, Cal., Juozas Kirstukas, 
Baltimore. Md.. A. Smilgys. 
Vancouver, B . C Kanada, 
Stella Kontvis, VVestminster, 
Cal., Eduardas Bielskis, 
Wheaton, 111.. Kazys Kazlaus
kas. Waukegan. 111., Jonas Gri
gaitis, Chicago, 111., Ona 
Daškevičienė, Palos Hts., 111., 
Jonas Stoškus, Chicago. Iii, Tė
vai Pranciškonai. Rochester. 
N. Y., pratęsė . .Draugo" 
prenumeratą vieneriems 
metam? ir kiekvienas pridėjo po 
15 dol. už kalėdines korteles ir 
kalendorių. Labai dėkojame. 

x Kla idos a t i t a i s y m a s . 
Broktoniečiai Aukoja Lietuvos 
Laisvinimo Reikalams sąraše, 
skelbtame „Drauge" kovo 8 d., 
per klaidą praleista viena 
eilutė: Vincas Grybauskas 
aukojo $60.00. Už klaidą 
atsiprašo Stasvs Ei va. 

(sk) 

x Universi teto chemijos 
fakultetui reikalinga sekre
torė. Įdomus ir įvairus darbas 
su profesoriais ir studentais. 
Priedas: mokslas nemokamai. 
Kreiptis 9-4 vai., tel.: 996-3161. 
Prašyti: Nijolė Gražulis. 

x ALTO's pranešimas vi
suomenei. Š m. kovo 23 d., 
trečiad., 6:30 v.v. Tautiniuose 
namuose bus padarytas prane
šimas spaudai ir visuomenei 
apie sovietų propagandines 
pastangas ..suporuoti" okupuo
tos Lietuvos Vilniaus miestą su 
Madison. Wis. Pranešimą pa
darys Madison ALTOs skyriaus 
pirm. inž. Algirdas Čiaplenas. 
Tuo reikalu bus parodytas ir 
dokumentinis video filmas. 
Kviečiami visi dalyvauti . 
ALTO's inf. 

(ak) 

x Kard. Joseph Bernardin. 
Chicagos arkivyskupas, laikys 
pamaldas Quigley Seminary 
South, 7740 So. Western, 
balandžio 4 d., pirmadienį. 7 
vai. vak. su įvairių tautybių 
atstovais. Taip pat kviečia įvai
rių tautybių atstovus pamaldose 
dalvvauti. 

x Danutės Račiūnaitės ir 
Algio Norvilo užsakai prieš 
santuok4 eina Nekalto Prasi
dėjimo parapijos bažnyčioje 
Brighton Parke. Danutė 
Račiūnaitė, buvusi Akademinių 
prošvaisčių redaktorė ..Drau
ge", yra iš Brighton Parko, o 
Algis Norvilas yra iš New 
Yorkc. 

x Lietuvių Žagarės klubo 
metinis narių susirinkimas bus 
šeštadienį, kovo 26 d., 1 vai. po 
pietų Anelės Kojak salėje, 4500 
So. Talman Ave. Nariai prašomi 
susirinkime dalyvauti, nes yra 
svaroių reikalų aptarti. Po susi
rinkimo bus vaišės. 

x Vakaronė tema „Lietuvos 
rezistencijos slopinimas antrojo 
pasaulinio karo metu ir jo šiuo
laikiniai atgarsiai" rengiama 
kovo 25 d., penktadienį, 7:30 
vai. vak. Baizeko Lietuvių kul
tūros muziejuje. Kalbės prof. M. 
Mackevičius ir inž. P. Narutis. 
Jie abu buvo Stutthofo įkaitai. 
Taip pat bus rodomos skaidrės. 

x S. Stankevičius, Toronto, 
K a n a d a , buvęs nuola t in is 
..Drauge" skaitytojas daugelį 
metų. staiga iškeliavo į Amži
nybę. Jo broliai likutį nuo 
„Draugo" prenumeratos sumo
je 50 dol. paaukojo „Draugui"*. 
Nuoširdus ačiū. 

x G r a ž i n a M a r k o n i e n ė . 
Chicago, 111., pratęsė ..Draugo" 
p renumera tą vieneriems 
metams su 25 dol. auka. G. Mar-
konienę skelbiame garbės 
prenumeratore, o už paramą 
dienraščiui tariame nuoširdų 
ačiū. 

x Ray Mas i l i ūnas , Oak 
Lawn, 111., atsiuntė 25 dol. 
„Draugo" paramai ir pratęsė 
prenumeratą 1988 metams. R. 
Masiliūną skelbiame garbės 
prenumeratorium, c už auką la
bai dėkojame. 

x Mar ius Sodonis , Juno 
Beach. Fla., P. Šukys, Kearny. 
N.J.. Kazys Daulys, Chicago, 
111.. Vytautas Musonis, Oak 
Lawn. 111 . pratęsdami „Drau
go" prenumeratą, kiekvienas 
paaukojo po 20 dol. už kalėdines 
korteles ir kalendorių. Nuo
širdus ačiū. 

x Norintieji po rekolekcijų 
Jėzuitų koplyčioje kovo 27 d., 
sekmadieni, dalyvauti Verbų 
pusryčiuose Jaunimo centre 
prašomi iš anksto rezervuoti 
vietas pas Juzę Ivašauskienę 
tel. 925-6193. 

(sk) 
x Willow Springs, liuksu

sinis 2 mieg. butas; yra virykla, 
šaldytuvas, vėsinimas. Duoda
ma šiluma. Be gyvuliuku; šei
mininkas lietuvis. Willas & 
Assoc , Inc. Tel.: 839-8455. 

'sk> 

x Tradicinės Gavėnios re
kolekcijos lietuvių jėzuitu 
koplyčioje įvyks prieš Verbas 
ketvirtd.. penktd. ir šeštd.. 
kovo 24, 25 i r 26. Tomis die 
nomis koplyčioje konferencijos 
vyks rytais 10:30 vai. ir vaka
rais 7 vai. Rekolekcijoms vado
vaus Tėv. Antanas Saulaitis, 
S. J. Rekolekcijos baigsis Verbų 
sekmadieni 10:15 vai. Mišiomis, 
po kuriu Jaunimo centre ruošia
mi pusryčiai 

(sk) 

?o „Draugo"' koncerto, vykusio kovo 20 d. Marijos aukšt. mokyklos salėje, programos atlikėjai. 
Iš kairės: akompaniatorius muz. Alvydas Vasaitis, sol. Birutė Dabšienė-Vizgirdienė ir sol. Ričar
das Daunoras. N u o t r v Rimšelio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
Š A U N U S „ D R A U G O " 

KONCERTAS 

Seniai lauktas ir skelbiamas 
„Draugo" koncertas, kurio ren
gimu daugiausia rūpinosi ren
ginių komitetas, vadovaujamas 
Marijos Remienės, prabėgo su 
dideliu pasisekimu kovo 20 d., 
praėjus* sekmadieni, Marijos 
aukšt. mokyklos salėje Mar-
quette Parke. Susirinkus didelei 
klausytojų miniai, buvo užpildy
ta saiė. Prieš sale Vilhelmina ir 
Edvardas Lapai pardavinėjo 
solisto Ričardo Daunoro iš 
Vakarų Vokietijos Įdainuotas 
plokšteles, o K. Rožanskas 
knygas. Dalinamas ir „Draugo" 
koncerto programos leidinys, 
kuriame išspausdinti artimųjų 
sveikinimai Marijonų vienuoli
jos 75-rių metu Amerikoje įsikū
rimo sukakties proga su trum
pa lietuvių ir anglų kalba 
Marijonų veiklos Amerikoje 
istorija. 

Koncerto solistai Birutė Viz
girdienė ir Ričardas Daunoras 
ka r tu su akompaniator ium 
muz. Alvydu Vasaičiu buvo su
tikti plojimais ir pasirodė sų 
duetu Anoj pusėj Nemunėlio (P. 
Olekos). Po to sol. R. Daunoras 
padainavo tris dainas iš eilės — 
Oi užkilokit vartelius (B. Dva
riono), Ein meškins <P. Olekos) 
ir Neturiu aš namelių (R. Žigai-
čio). Vėi išėjo sol. B. 
Dabšienė-Vizgirdienė su trimis 
dainomis — Oi, liūdnas žalias 
berželis (J. Gaubo), Kampelis 
(A. Kačanausko) ir Aš augau 
pas tėvelį (S. Šimkaus). Abu 
solistai buvo šiitai ir dideliais 
plojimais priimti klausytojų. 

Paskiau sol. R. Daunoras pa
dainavo Išėjo tėvelis, Anoj pusėj 
Dunojėlio ir Kur bakūžė sama
nota (visos trys S. Šimkaus). O 
so!. B. Dabšienė-Vizgirdienė da
vė vėl tris dainas — Pirmasis 
šypsnys (G. Gudauskienės). Dai
nos gimimas (B. Budriūno) ir 
Romansas (Chopino). Visoms 
dainoms akompanavo muz. 
Alvydas Vasaitis savo įgudusia 
palyda neužgoždamas solistų ir 
duodamas gražią muzikinę 
melodiją. 

Po ilgokos pertraukos vėl pir
moj vietoj pasirodė solistas iš 
Vak. Vokietijos R. Daunoras su 
Caro mio ben (T. Giordani). Vec-
chia Zimarra iš La Boheme op. 
(G. Puccim), Fiesco arija iš 
Si mon Boccanegra f G. Verdi) ir 
Basilio arija iš II Barbiere de 
Siviglia (G. Rossini). Nesusto
jant klausytojams ploti, bisui 
padainavo Šią nakte lę (M. 
Petrausko^ ir dar Žaliojoj girelėj 
(J. Tallat-Ke!pšos\ 

Solistė iš Los Angeles B. 
Dabšienė-Vizgirdienė. pasirodė 
antroj daly su O mio Babbino 
Caro (G. Puccini). Vissi D'arte 
iš op Tosca (G. Puccim* ir Ah! 
Je veux vivre iš Romeo et 

Juliette (C. Gounod). Bisui dar 
davė Kaip aš norėčiau. 

Pabaigoje vėl abu solistai pa
dainavo duetą Jūros laivelis 
plaukia (liaudies daina). 

Pabaigoje Daina Tijūnėlytė ir 
Indrė Rudaitytė solistei įteikė 
gėlių puokštes, o publika dar il
gai plojo. 

Gausi publika skirstėsi po 
koncerto sužavėta abiem solis
tais, kurie Chicagoje, nors čia 
muzika ir dainomis klausytojai 
y r a paso t inami , sk i rs tės i 
patenkinta naujumu ir naujais 
balsais, naujais veidais ir nau
ja dainų intepretacija. 

Po pavykusio koncerto 
Marijonų vienuolyno salėje (prie 
„Draugo") buvo susirinkę dar 
solistai, jų šeimos ir artimieji, 
r eng in ių komiteto na r i a i , 
Lietuvių Katalikų spaudos 
draugijos direktoriai, gen. kon
sulas V. Kleiza su žmona ir 
įvairių organizacijų vadovai. 
Visi buvo pavaišinti, sveikinant 
solistus ir visus prisidėjusius 
prie koncerto pasisekimo. Pro
gramai vadovavo renginių kom. 
pirm. Marija Remienė, kalbėjo 
Liet. Kat. sp. dr-jos pirmininkas 
dr. P. Kisielius, Marijonų pro
vincijolas kun. V. Rimšelis, gen. 
kons. V. Kleiza ir kt. 

Vaišių metu buvo aptarti ne 
tik kultūriniai ir meniniai 
reikalai, bet taip pat pakalbėta 
ir apie lietuvišką spaudą išei
vijoje, kuri yra reikalinga pačiai 
išeivijai, nes tai dalis lietuvių 
tautos, ypač reikalinga pa
vergtai Lietuvai, nes tai yra jų 
balsas svetur, kur jie negali pra
kalbėti ir tiesos apie savo 
gyvenimą pasakyti. 

„Draugo" metiniai koncertai 
ir kitos šventės su t raukia 
lietuviškos spaudos rėmėjus ir 
palaikytojus, spaudos bendra
darbius ir kultūrinio gyvenimo 
darbininkus. Ps . 

MARIJONŲ 
BENDRADARBIŲ SEIMAS 

Praėjusį sekmadienį, kovo 20 
d., vyko jau šešiasdešimtas 
Marijonų bendradarbių seimas. 
Nors Marijonų bendradarbių 
sąjunga gyvuoja jau 64 metus, 
bet seimai negalėjo būti kasmet. 
Todėl šiemet yra jubiliejinis 
seimas, kuriame buvo paminėta 
ir Marijonų vienuolijos 75-rių 
metų įsikūrimo Amerikoje 
sukaktis. 

Būriui bendradarbių susi
rinkus, Marijonų vienuolijos 
koplyčioje 11 vai. ryto sąjungos 
dvasios vadas kun. Antanas 
Švedas, MIC, atlaikė šv. Mišias 
ir pasakė progai pritaikytą pa
mokslą. Pamoksle jis priminė 
šv. Ignoto žmonių j tris grupes 
suskirstymą, būtent tuos, kurie 
nori Dievui tarnauti, bet svajo
ja ir negali tarnauti kaip reikia, 
tuos, kurie nori Dievui tarnau
ti, bet gyvenimo rūpesčiai ir 
pasaulio reikalai, sutrukdo juos 
tinkamai tarnauti ir dieviškų 
tikslų siekti visomis jėgomis. 
Trečioji žmonių grupė yra tie, 
kurie Dievui ir žmonėms tar
nauja nepaisydami kliūčių ir 
sunkumų, visu uolumu, visais 
darbais ir visu užsidegimu, 
paaukodami savo jėgas. Tai 
prilygino jis prie Marijonų 
bendradarbių, kurie Dievui, 
vienuolijai ir per ją žmonėms 
dirba iki senatvės, kartais iki 
visiško jėgų paaukojimo. 

Po pamaldų Marijonų vie
nuolyno salėje buvo bendri pie

tūs, kuriuos trumpu žodžiu pra
dėjo bendradarbių pirmininkė 
Stella Kaulakienė, pakvies-
dama Marijonų vienuolijos pro
vincijolą kun. V. Rimšelį 
sukalbėti prieš pietus maldą ir 
palaiminti valgius. 

Pietumis pasisotinus pra
sidėjo seimo posėdžiai, kuriems 

vadovavo dvasios vadas kun. A. 
Švedas, padedamas pirmininkes 
St. Kaulakienės. Pereito seimo 
protokolą perskaitė pirm. Stella 
Kaulakienė. Jis buvo priimtas 
be pastabų. Cicero bendra
darbių pranešimą davė P. 
Tamošiūnienė, Bridgeporto pati 
S. Kaulakienė. Ji taip pat davė 
pranešimą kaip pirmininkė ir 
iždininkė. Pranešimą davė kun. 
A. Švedas, kuris laiškais ir 
aukomis surinko Marijonų 
bendradarbių iždui nemažą 
sumą pinigų. Pasveikino ses. 
Angelė, Šv. Kazimiero seserų 
vienuolijos narė, taip pat su ja 
buvo ses. Nelida Varanaus-
kaitė, viešnia iš Argentinos. 
Dar kalbėjo buvęs dvasios vadas 
kun. J. Duoba. 

Bendradarbių ir dvasios vado 
buvo pasiūlyta ir paskui visų 
nutarta neturėti seimų, o turėti 
dvi metines žaidimų popietes, į 
kurias daugiau gali suseiti ir 
pabendrauti. Taip pat dvasios 
vadas kun. A. Švedas pranešė, 
kad liepos 16 d. bus šv. Mišios 
už ligonius. Jas laikyti apsiėmė 
kun. Antanas Nockūnas, MIC, 
iš Kenoshos, Wisc. 

Seimą uždarė malda Br. T. 
Margis, MIC. Visi skirstėsi 
patenkinti, tik apgailestau
dami, kad per mažai susirinko. 

- P n . 

MONTESSORI DRAUGIJOS 
SUKAKTYS 

Sukaktys ir minimų įvykių is
torijos yra daug svarbesnės žmo
nėms, kurie tą istoriją kūrė, iš
gyveno tuo laiku. Bet sukaktys 
ir jų istorijos vaidina svarbų 
vaidmenį įvykių tęstinume 
duodamos jėgų, naujų idėjų ir 
perspektyvos tolimesnei pasi
rinktos organizacijos veiklai. 

Kovo 13 d. lietuvių 
Montessori draugijai buvo svar
bi diena, nes buvo minimos trys 
draugijos veikloje svarbios 
sukaktys: 30 metų nuo drau
gijos atkūrimo Amerikoje, 25 
metai Vaikų namų atidarymo ir 
5 metai nuo „Žiburėlio" Mon
tessori mokyklos atidarymo 
Lemonte. 

Prisiminti šias svarbias datas 
draugijos gyvenime buvo pasi
rinktas labai paprastas, ramus, 
be didelių iškilmių būdas. 

Jėzuitų koplyčioje 10:15 vai. 
buvo atlaikytos šv. Mišios už 
draugijos mirusius narius. 
Altorių puošė pavasariškai nu
teikiantis gėlių krepšys. 
Bažnyčioje matėsi daug jaunų 
šeimų su mažamečiais vaikais, 
buvusių mokinių, rėmėjų. Po 
pamaldų posėdžių salėje vyko 
sus i r ink imas - sus i t i k imas . 
Skoningai papuoštas vaišių 
stalas pirmiausia patraukė 
mažųjų dėmesį. 

Susirinkimą atidarė draugijos 
pirmininkė Marytė Utz pasvei
kindama susirinkusius, pasi
džiaugė pasiaukojusiomis lietu
vybei auklėtojomis D. Dirvonie-
ne „Žiburėlio" mokykloje, L. 
Germaniene Vaikų nameliuose. 
Jos ir buvusios Vaikų namelių 

auklėtojos J. Juknevičienė, D. 
Petrutytė ir S. Vaišvilienė buvo 
apdovanotos orchidėjomis. 

Šia proga tarti žodį M. Utz 
pakvietė D. Petrutytę, kuri su 
a.a. Varnais yra pradininkė 
Montessori judėjimo ne tik lie
tuvių, bet ir amerikiečių tarpe. 

„Nuoširdžiai džiaugiuosi, kad 
prieš 30 m. įžiebtas žiburėlis — 
Amerikos lietuvių Montessori d-
ja Chicagoje, nors ir neįsilieps
nojo į didesnį šviesulį, bet ir 
neužgeso. Dėkoju visiems ir 
visiems, kur ie tą įžiebtą 
.žiburėlį' globojo ir išlaikė 

neužgęsusį iki šios dienos. Tai 
brangi dovana mano deiman
tiniam gimtadieniui", kalbėjo 
D. Petrutytė. Ji tylos minute 
pakvietė pagerbti žinomus 
mirusius d-jos narius Lietuvoje, 
Amerikoje ir kitur. Mirę drau
gijos nariai JAV-se: Marija 
Varnienė ir prof. dail. A. Var
nas, prof. Vanda Tumėnienė, 
Dan Kuraitis, Izabelė Norušie-
nė, Vladas Norusis, Ona Juod-
valkienė, Kotryna Katkevi
čienė, Stasė Kuršienė, Jadvyga 
Lukošiūnienė, S. Grigaliūnienė 
ir kun. Vincius. 

Mirusieji d-jos nariai Lie
tuvoje, Sibire, Australijoje: prof. 
Stasys Šalkauskis, Kazys 
Ubeika, Kauno pradžios 
mokyklų inspektorius, kun. 
Vladas Mažonas, MIC, Karolis 
Dineika, kūno kultūros inspek
torius J. Mileris, Jablonskio pr. 
m-los vedėjas Kaune, Elena 
Reisonienė, advokatė Australi
joje ir Petrė Mačiulytė 
Lietuvoje. 

Lietuvių Montessori draugija 
buvo įsteigta 1935 m. Kaune M. 
Varnienės, kuri buvo baigusi 
tarptautinius Montessori kur
sus Romoje ir 1930 m. atidarė 
Montessori klasę ir pradėjo 
mokytojų paruošimo kursus. 
Vėliau Švietimo ministerijos 
globoje buvo atidaryti dvejų 
metų kursai. 

Karas nutraukė veiklą Lie
tuvoje. A.a. Varnai ir D. Petru
tytė atsidūrė Ravensburge ir 
ten suorganizavo klasę vaikams 
nuo 2-10 metų amžiaus. Atsidū
rusios Chicagoje M. Varnienė ir 
D. Petrutytė įsijungė į šešta
dieninių mokytojų eiles, sekma
dieniais skaitė paskaitas tė
vams. Vėliau jos įsteigė 
mokyklėlę savo namuose, o 
1958 M. Montessori d-ja atgijo 
Chicagoje. Tuo pačiu laiku buvo 
organizuojami kursai tėvams, 
ruošiamos paskaitos ir parodos 
visuomenei, įkurti Varnas 
Center. 1963 m. dr. Kriauče-
liūnui nupirkus namus įkurti 
Vaikų namai, o vėliau reikalui 
iškilus buvo suorganizuotas 
„Žiburėlis" Lemonte, kuriam d-
ja davė lėšų, o energinga jaunų 
šeimų grupė su D. Dirvoniene 
atidarė duris prieš penkerius 
metus mažamečiams. 

D. Petrutytė baigdama savo 
žodį palinkėjo toliau tęsti nusi
statytus draugijos tikslus, o 
ypač daug dėmesio atkreipti į 
jaunų šeimų reikalus. 

Trumpą susirinkimą baigė M. 
Utz, kviesdama atsilankiusius 
pabendrauti. 

S. Vaišvilienė 

M •r.;o,v<*ori draugijos minėjime Iš kairės: L. Germaniene, St Vaišviliene. D. Petnitytė, J. 
Juknevičienė, G. Remienė, D. Dirvoniene ir M. Kučiniene. 

IDEALISTŲ SĄJŪDIS 
Chicagoje veikia vadinamas 

Serra klubas, turįs tikslą rem
ti krikščionybės idealus ir 
Bažnyčios darbą, ypač ieškant 
naujų pašaukimų į dvasinį 
darbą. Jie kas mėnesį daro susi
rinkimus — pietus Marshal 
Field rūmuose. Jų eilėse yra 
advokatų, verslininkų. Valdybo
je yra adv. dr. S. Kuprys. Savo 
susirinkime kovo 18 d. jie turėjo 
paskaitininką prof. prel. G. Kel
ly. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629. 
j e i . _ 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
Šeštad. 9 v. r. iki 1 vai d. 

' 




