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(Tęsinys) 

LTSR Prokuro ru i , 
Liudvikui Sabučiu i , 
P e r s i t v a r k y m o Sąjūdžiui, 
„Komjaun imo Tiesos" Redakcijai 

Eina nuo 1972 metų, 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink! 

Atviras laiškas 
O štai k u n . S. Tamkevičių už 

panašių faktų kėlimą aikštėn 
t e i s m a s a p k a l t i n o „ m ū s ų 
valstybės politikos Bažnyčios ir 
tikinčiųjų atžvilgiu šmeižimu". 
Ir netgi te igė , jog ta i nus ta ty ta 
„remiant is l iudininkų parody
mais" . O k a s gi tie liudininkai? 
Tikintieji?! Moksleiviai, patyrę 
religinę diskriminaciją? N e . 
Kad ir ka ip bebūtų keista — 
pedagogai. Taip. Tie patys , 
kur ie pažeidinėjo 50-tą LTSR 
Kons t i tuc i jos s t ra ipsnį . J i e 
tyčiojosi, j i e žemino mūsų vai
kus , jie ir „paliudijo", kad buvo 
„apšmeižt i" . Ir teismui t iko 
tokie „l iudininkai". 

Iš maždaug 200 apklaustų 
tikinčiųjų saugumo tardytojai 
nematė reikalo į apklausos pro
tokolus į t raukt i ir teismo me tu 
panaudoti nei vieno mūsų vaikų 
religinio terorizavimo fakto! Nei 
vieno mūsų kleboną kunigą 
Sigitą Tamkevič ių ginančio 
argumentuoto liudijimo! 

Ir dar vienas, bene rimčiau
sias kal t in imas: kunigas S. 
Tamkevičius priklausė TTCK 
Komitetui ir aktyviai dalyvavo 
jo veikloje. Komitetas dažnai 
savo dokumentus pagarsindavo 
užsienyje. Vieną iš tikinčiuosius 
ginančių pareiškimą adresavo 

netgi JUNESCO organizacijai. 
Deja, šiais viešumo laikai t 

kai plečiami visapusiški ryšiai 
su užsienio šalimis, tuo nieko 
nenustebinsi. I viešumo sąvoką 
netelpa tik kar in ių ir valsty
binių paslapčių pagarsinimas. O 
čia t ikra i ne kar inė ir ne vals
tybinė paslaptis... Galų gale į ką 
gi reikėjo kreiptis, kai tarybinės 
įstaigos į pare i šk imus ir pro
tes tus teatsakydavo t ik nau
jomis represijomis?! 

Teismo m e t u buvo nus ta ty ta , 
kad „kun. S. T a m k e v i č i u s 
žinojo, kad j am, ko gero, teks at
sakyti prieš įstatymą. „Taip. 
Žinojo. Ir vis dėlto stojo ne savo 
asmeninių interesų pusėje, be t 
tiesos! Ir už ta i : 

„Lietuvos TSR aukščiausiasis 
t e i smas , i šnag r inė j ę s bylos 
medžiagą, išklausęs liudytojus, 
pripažino S. Tamkevičių k a l t u 
pagal Lietuvos TSR baudžiamo
jo kodekso 6 8 str. pirmąją dalį 
(ant i tarybinė agitacija ir pro
paganda) ir nuteisė jį 6 me tams 
laisvės a tėmimo bei paskyrė 
papildomą bausmę — nutrėmi-
mą 4 metams. 

Ne . Dabar ne Stal ino laikai . 
Ir mūsų n i ekas Dubingių a r 
Nemečinės miškuose nešau
dė... 

(Bus daugiau) 

KGB paruošia liudininkus 
OSI bylose 

W a s h i n g t o n a s . Seminaras, 
kuriame b u s svarstomos dabar
t inės problemos OSI bylose ir 
nagrinėjamos galimybės atei
čiai, į vyks balandžio 29 d. 
Washingtone. Šis Americans for 
Due Process seminaras vyks 
visą dieną šeštadienį Crystal 
Gatevvay Marriott viešbutyje, 
kuris y r a netoli Washingtono 
National aerodromo. 

R y t i n ė s e sesi jose bus 
duodama apžvalga visų aktyvių 
OSI bylų. Etninių visuomenių 
šmeižto problemą svarstys trijų 
centrinių etninių grupių reikalų 
vedėjai i š Washingtono: Eugene 
Iwanciw — Ukrainiečių Taut i 
nės sąjungos, Eugenia Ordyn-
sky — r u s ų Amerikiečių kon
greso ir Mari-Ann Rikken — 
Amerikos Estų tarybos vardu. 

Kanados ukrainiečių pagrin
dinės organizacijos pirmininkas 
advokatas Jobn Gregorovich 
supaž ind ins k lausy to jus su 
esamu Kanados įs ta tymu ir 
kaip j i ems pasisekė sukrimi-
nalinti karo nusikaltėlių bylas. 

S a u g u m a s p a r u o š i a 
l i u d i n i n k u s 

Pirmoji sesija po pietų lies J. 
Demjanjuko Freedom of Infor
mation Act bylą JAV-bėse prieš 
Teisingumo Departamentą. Per 
tą bylą buvo išgauta daug žinių, 
kurios y ra laikinai sustabdę J. 
Demjanjuko nubrėžtą kelią į 
mirtį. Kalbės jį atstovavęs adv. 
John Broadley, kurio firma 
reprezentavo J . Demjanjuk be 
užmokesčio t.y. pro bono. Firma 
yra v iena iš didžiausių i r žino
miausių Amerikoje. J. Broadley 
yra v ienas iš jų vyr. partnerių. 

Vakar Vilniaus universiteto folklorinis ansambli* „Ratilio" baigė savo 
spektaklius Chicagos ir apylinkių lietuviams. Visi trys spektakliai buvo 

perpildyti klausytojais ir praėjo su nepaprastu pasisekimu. Ansamblio 
koncertus ruošė JAV LB Krašto valdyba. Nuotrauka Jono Kuprio 

IV Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio Seimo nutarimai 

Adv. John Rogers Carroll iš 
P h i l a d e l p h i j o s , a t s t o v a v ę s 
penkis OSI apkalt intuosius, pa
aiškins procedūrinių pakei t imų 
galimybes, pabrėždamas skir
tumus tarp civilinių ir krimina
linių bylų. J . Carroll atstovavo 
M. Shuk, kur i s savanor iškai 
atidavė savo pilietybę valdžiai. 
T i k po t o p a a i š k ė j o , k a d 
sovietiniai l iudininkai jo byloje 
buvo iš anks to saugumo pa
ruošt i liudyti. Ši byla pasiekė 
pirmuosius Los Angeles Times 
laikraščio puslapius, kur is n e t 
per du numerius plačiai aprašė 
šį įvykį. 

K a i amer ik i eč i a i l i e t u v i u s 
g ina n e m o k a m a i 

Advokatai Neil Hartzell i r 
Randolph Tucker iš Bostono 
kalbės apie savo pasisekimus ir 
OSI nepasitenkinimą dviejose 
lietuvių išpilietinimo bylose. J ie 
atstovauja Motiejų Kat inauską 
ir Vytautą Gudauską. Jų dide
lės firmos gina šiuos asmenis be 
atlyginimo (pro bono). R. Tucker 
firmoje par tner ia i s yra buvę 
Michael Dukakis ir VVilliam 
Weld, buvęs Teisingumo Depar
tamento Kriminalinio Skyriaus 
vedėjas. Šiuo metu R. Tucker 
y r a taip p a t par tner iu firmoje. 
Šiems dviems advokatams y r a 
pasisekė išsikovoti naujas pro
cedūras, liečiančias sovietines 
depozicijas,būtent, te ismas y r a 
įsakęs, kad apklausinėjimai tur i 
vykti Amerikos konsulate ir, 
kad sovietinis prokuroras neturi 
teisės jom vadovauti. OSI aršiai 
priešinasi šitokiam pakei t imui 
ir teigia, kad jis y ra sovietam 
nepri imtinas. Americans for 

Vi ln ius . Praėjusį sekmadienį 
buvo Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio IV s e i m a s . Čia 
skelbiame jo nutar imus , gautus 
per LIC. 

Lietuvos Persi tvarkymo Sąjū
džio S e i m a s p r i t a r i a , kad 
dabartinėje LTSR Konstitucijoje 
būtų padarytos šios pataisos — 
LTSR Aukščiausiosios Tarybos 
sesijoje p a t v i r t i n t a nauja 
keturių straipsnių redakcija. Jų 
teks ta i būtų: 

11 s t r a i p s n i s 
Žemė, jos gelmės, jūros šelfas, 

v idaus ir teri toriniai vandenys, 
oro erdvė, miškai ir kiti gamtos 
ištekliai y ra Respublikos na
cionalinis t u r t a s ir išimtinė 
Lietuvos TSR nuosavybė. 

Gamybos priemonės pramo
nėje, statyboje ir žemės ūkyje, 
energetikos, t ransporto ir ryšių 
t inkla i bei priemonės, bankų, 
įmonių, ūkių ir kitų Lietuvos 
TSR te r i to r i jo j e esančių 
juridinių asmenų bei piliečių 
nuosavybė, visos Lietuvos istori

jos bei kultūros vertybės taip 
pat y ra Respublikos naciona
linis t u r t a s ir yra jos juris
dikcijoje. 

Nuosavybės santykius regu
liuoja Lietuvos TSR įstatymai. 

31 s t ra ipsn i s 
Respublikoje nustatyta Lietu

vos TSR pilietybė. Lietuvos TSR 
pilietybės įgijmo ir netekimo 
sąlygas nustato Lietuvos TSR 
pilietybės įsttiymas. 

Lietuvos TSR piliečius už Jos 
ribų gina ir globoja Lietuvos 
TSR. 

37 s t ra ipsn is 
Lietuvos TSR piliečiai tur i 

visas socialines, ekonomines, 
politines ir asmenines teises bei 
laisves, kurias skelbia SNO 
Visuotinė žmogaus teisių dek
laracija ir užtikrina Lietuvos 
TSR Konstitucija bei įstatymai. 

Due P rocess y r a į te ikusi 
prašymus JAV LB-nei ir ALT-
ui padėti padengti šių dviejų 
advokatų kelionės išlaidas at
vykti į seminarą. 

Du gerai žinomi advokatai 
OSI bylose — Ivars Beržins iš 
New Yorko ir Povilas Zumbakis 
iš C h i c a g o s . a b u svars tys 
ateities galimybes. Adv. Beržins 
aptars pasikeitimus Amerikoje, 
o adv. Zumbakis pažvelgs į So
vietų Sąjungą dabar t in ių pasi
kei t imų šviesoje. 

Nau jo s g a l i m y b ė s 
Baigiamoji sesija diskutuos 

politinę veikla. John Nishnic, J . 
Demjanjuko žentas, kuris veda 
jo gynybos fondą, apibūdins jų 
ps tangas Kongrese pravesti 
„oversight bear ings" . Adv. Pa-
tience T. Huntwork , kurios pa
s t a n g o m i s buvo n u t r a u k t a 
A m e r i c a n B a r Association 
kooperacijos sutar t is su Sovietų 
Sąjunga, kalbės apie galimybes 
p r a v e s t i į s t a t y m ą , kur is 
„sukr imina l in tų" OSI bylas. 

Seminaras prasidės 9 vai. ryto 
ir tęsis iki 5 vai. p.p. ADP 
kviečia susidomėjusius asmenis 
dalyvauti. Registracijos mokes
t is 30 dol. Tolimesnei infor
maci ja i , p r a š a u skambint i : 
(516)671-7975. Registruotis gali
ma sekančiu adresu: Americans 
for Due Process, P.O. Box 85, 
Woodhaven, New York 11421. 

L ie tuvos TSR pi l ieč iams 
g a r a n t u o j a m a s šių te i s ių 
gynimas teisme. 

Piliečiai, naudodamiesi teisė
mis ir laisvėmis, neturi pažeisti 
Lietuvos TSR įstatymų. 

70 s t r a i p s n i s 
Lietuvos TSR galioja t ik 

v ieša i a p s v a r s t y t i i r jos 
Aukščiausiosios Tarybos priimti 
įstatymai. 

TSRS įstatymai ir kiti tei
siniai norminiai aktai Lietuvos 
TSR teritorijoje galioja t ik 
Lietuvos TSR Aukščiusiajai 
Tarybai juos patvir t inus ir 
įregistravus. Jų galiojimas gali 
būti apribotas ar sustabdytas 
Lietuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo nutarimu. 

IV LPS Seimo sesijos pirmi
ninkai A. Saka la s , M. Laurin
kus ir IV LPS Seimo sesijos sek
retorė A. R u p š y t ė . 

IV LPS Seimo sesijos 
rezoliucija 

Vilnius, 1989 m. balandžio 23 
d. (LIC) 

Lietuvos politinis gyvenimas 
kinta ne mėnesiais, o dienomis. 
Formuojasi naujos parti jos, 
a tg ims ta nepr iklausomybės 
metais veikusios organizacijos, 
savo vietos ir kelio ieško tauti
nių mažumų bendrijos. Sąjūdis 
palaiko šį dinamišką procesą, 
t ikėdamas, kad ta i veda į tikrą, 
o ne formalią visuomenės vie
nybę, paremtą demokratiniais 
principais. 

Neseniai įvykę TSRS liaudies 
deputatų rinkimai parodė, kad 
visuomenė nepasitiki LKP poli
tika ir neremia jos teisių apie 
Lietuvą TSRS sudėtyje. Visuo
menė trokšta Lietuvos suvere
niteto, rimtų politinių ir socia
linių permainų. 

L P S S e i m a s l a i k o s i 
n u o m o n ė s , kad: 

1. Rinkimai į LTSR Aukščiau
siąją Tarybą ir vietines tarybas 
turi įvykti šiais metais, prieš tai 
parengus ir priėmus Lietuvos 
TSR rinkimu įstatymą. 

2. Artimiausioje LTSR Aukš
čiausiosios Tarybos sesijoje 
būtina pataisyti LTSR Konsti
tucijos straipsnius, reglamen
tuo janč ius Respubl ikos 
nacional inį t u r t ą ir LTSR 
nuosvybę (11 str.), Lietuvos TSR 
pilietybę (31 s t . \ Lietuvos TSR 
piliečių teises ir laisvos (37 str.), 
Lietuvos TSR įstatymų virše

nybę prieš TSRS įstatymus (70 
str.). 

3. Toje pačioje sesijoje būtina 
priimti ,.Lietuvos TSR ekono
minio savarankiškumo įstaty
mą", grindžiamą visuotinai 
apsvarstyta Respublikos ekono
minio savarankiškumo koncep
cija. 

4. Tragiški įvykiai Gruzijoje ir 
jėgos demonstravimas Rygoje 
i t in i š ry šk ino b ū t i n y b ę 
įstatymiškai apibrėžti Vidaus 
reikalų ministerijos bei kitos 
specialios paskirt ies kariuo
menės buvimo ir naudojimo 
Lietuvoje teisinius ir politinius 
aspektus; ligi tol būtina sustab
dyti Įsakų dėl demonstracijų ir 
mitingų tvarkos, dėl specialiųjų 
dalinių panaudojimo ir dėl 
įs ta tymų apie vals tybinius 
nusikalt imus papildymų galio
jimą. 

5. LKP turėtų tapti savaran-
kiškapolitine partija ir atlikti 
partijos, o ne administracijos 
funkcijas. 

6. Visos po l i t inės ir 
visuomeninės organizacijos turi 
gauti juridini statusą ir būti re
gistruojamos vienodais pagrin
dais. 

Pasirašė rV LPS Seimo sesijos 
II posėdžio pirmininkai 

— „ L i n o " i šd i rb in ia i s 
Panevėžyje labai susidomėjo 
tarptaut inės mugės dalyviai 
Maskvoje. 

Areštai Maskvoje 

M a s k v a . — S e k m a d i e n į 
Maskvoje įvyko demonstracijos, 
ka i t ūks t anč ia i žmonių tą 
popietę susirinko Puškino aikš
tėje pr i s imint i 20 žuvusių 
gruzinų prieš dvi savaites. 

Demonstrantų nuotaika buvo 
įkaitusi, kai žmonės iš visų 
pusių pradėjo rinktis į aikštę. 
Šią susikaupimo demonstraciją 
suorganizavo Demokratų unija, 
kurią sudaro disidentai politikai 
ir pasisako už daugelio partijų 
sistemą Sovietų Sąjungoje. Kai 
kurie demonstrantai turėjo ca-
rist inės Rusijos baltos-mėlynos 
ir raudonos spalvų vėliavas. 
Gatvėse buvo daug maištams 
malšinti paruoštų policininkų 
kar tu su Vidaus reikalų minis
te r i jos da l in ia i s . Kel ių 
tūkstančių eisenai jie netrukdė 
tol, kol jie atėjo į Puškino aikštę. 
Nebuvo iš anksto organizuotos 
programos, bet susirinkusieji 
diskutavo Gruzijos įvykius. 

P r a s i d ė j o s u ė m i m a i 
Kai policininkai pradėjo artėti 

prie demonstrantų ir per savo 
garsiakalbius sakyti, kad jie 
i šs i sk i r s ty tų , nes Maskvos 
miesto taryba jiems nedavė 
leidimo, tai žmonės pradėjo 
skanduoti: Fašistai! Gestapo! 
Laisvės! Gėda jums!" Tada poli
cininkai ir saugumo agentai 
pradėjo stumdyti žmones ir juos 
griebti ir vesti į paruoštus 
autobusus ir policijos mašinas. 
Buvo suimta mažiausiai 47 
asmenys. 

. . Jūs patys esate r i auš ių 
sukė lė j a i , k a i ne l e idž i a t e 
žmonėms susirinkti ir pareikšti 
savo minčių, pasakė M. Adelai-
da. vienas iš Maskvos daktarų, 
kai saugumiečiai tempė vieną 
jaunuolį į savo mašiną, kuris 
dalino susirinkusiems žmonėms 
lapelius, kuriuose buvo para
šyta, kad už Gruzijos r iaušes ir 
nužudymus yra atsakinga ka
riuomenė. 

Tbilisi mieste žmonės sekma
dienį taip pat susirinko vigilijai 
ir meldėsi už savo žuvusius 
tautiečius. Pirmą kartą buvo 
leista į Gruziją nuvykti vienam 
kitam užsienio žurnalistui ir j ie 
matė vigilijoje susikaupusius 
žmones ir tose vietose, kur buvo 
nužudyti gruzinai, daug gėlių ir 
vainiku. 

Oficiali rusų žinių agentūra 
..Tassas" pranešė, kad buvo 
suimti 47 asmenys to susirin
kimo metu. Suimtųjų yra dau
giau, nes Demokratų unijos 
nariai pranešė, kad j au šešta
dienį ir anksti sekmadienį buvo 

PAVERGTOJE 
LIETUVOJE 

— L P S Seimo įvykusio p ra 
ėjusį sekmadienį, pa re i šk i 
m a s : LPS Seimas reiškia gilią 
užuojautą žuvusių ir nukentėju
sių Tbilisyje šeimoms ir visai 
gruzinų tautai. Jokie badaujan
čiųjų arba susirinkusių aikštėje 
politiniai reikalavimai negali 
pa t e i s in t i specialiųjų jėgų 
veiksmų, nužudančių žmones. 
Tokių veiksmų Tbilisyje balan
džio 9 d. kaltininkai turi būti 
išaiškinti, viešai pagarsinti ir 
patraukti teisminei atsakomy
bei. Visi suimtieji politiniais 
motyvais turi būti nedelsiant 
paleisti. 

— Lietuvoje šiuo metu disku
tuojami būsimieji r inkimai į 
Lietuvos Aukščiausiąją tarybą. 
Komunistų partija rinkimus 
nukėlė vėlesniam laikui, gal būt 
net į kitų metų pavasarį, kad 
galėtų geriau pasiruošti ir 
laimėti. Iki šiol buvo žinoma, 
kad tie rinkimai įvyks šį rudenį. 
Sąjūdžio žmonės nebijo, nes 
mano, kad Lietuvos žmonės 
pilnai pasisakys už Sąjūdžio 
kandidatus. 

— Ignalinoje branduolinėje 
energijos stotyje įvyko maži 
sutrikimai, bet kliūtys buvo 
greitai pašalintos. 

— Lietuvos Konservatorijos 
studentai sumanė atgaivinti 
velykinius papročius. Atvely
kio sekmadienį Konservatorijo
je susirinko etnografiniai an
sambliai ir visą vakarą netilo 
sūpuoklinės dainos ir iš Dzūki

jos atėję lalavimai. Atvažiavo 
dainininkai ir iš Tartu ir Rygos 
universitetų. Buvo margučių 
paroda, kepami t radic in ia i 
valgiai. Jaunieji ėmėsi prikelti 
senąsias lietuvių tradicijas. 

— K a u n e A n t a n i n a 
ir Ignas Alsiai pa r a šė 
spaudai laišką, sutikdami pri
imti į savo kuklų butelį Sibiro 
tremtinę moterį, kuri norėtų ap
sigyventi tėvynėje. „Mes jai 
paliksime, ką užgyvenome: 
baldus, virtuvės reikmenis, 
patalynę, rūbus ir kita. Tiesa, 
tai nedaug, bet vis dėlto šis tas". 
Alsiams jau daugiau kaip 70 
metų. 

— „Gyvenimas p o klevu" -
šiuo pavadinimu buvo rodomas 
sukurtas filmas Lietuvos tele
vizijoje vasario 12 d. Joje 
liečiamas senojo kaimo gyve
nimas, bylojama apie tautos 
likimą. Filmo režisierius Kazi
mieras Musnickas, dailininkas 
A. Šiugžda ir kompozitorius A. 
Martinaitis. 

— Vilniaus radijo kompo
nen tų gamyklos fojė buvo 
surengta Lietuvos respublikos 
pašto ženklų ir pinigų paroda. 
Čia lankytojai galėjo pamatyti 
nepriklausomos Lietuvos litus 
ir centus. 

suimti Demokratų unijos vadai. 
Nežiūrint to. demonstracijos 
įvyko, nes suimtuosius pakeitė 
kiti demokratai. 

KALENDORIUS 

Balandžio 25 d.: Šv. Morkus, 
evangelistas. Arėjas. Melą, Tol-
mantas. Žadmantė. 

Balandžio 26 d.:Anakletas, 
Marcelinas. Vilūne. Rimgaudas, 
Klaudijus, Dargaile. Gailenis. 

ORAS CHICAGO J E 

Saulė teka 5:57. leidžiasi 7:41. 
Temperatūra dieną 70 L, nak

tį 53 L 

• 
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KELIAS I SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

KELIAS Į SVEIKATA, 6515 So. California Ave., Chicago, IL 60629 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

KRŪTIES VĖŽYS (2) 

DAINUOJANTYS 
INŽINIERIAI 

Los Angeles vyrų kvarteto belaukiant 

Mokoviškai ir veiksmingai 
stokime kovon su vienu di
džiausiu moters priešu — 
krūtinės vėžiu. Tik tada 
pajėgsime jį sėkmingiau 
nugalėti ir tuomi moterų 
kančias nuo jo palengvinti. 

Didžion moterims pagalbon 
raginimas 

Krūtyje vėžys atsiranda tada, 
kai viena kuri krūties audinio 
celė pradeda nesulaikomai dau
gintis. Kažkas verčia krūtų 
normalią celę taip keistis. 
Manoma, kad tokį vienos celės 
pasikeitimą sužadina esančios 
aplinkoje medžiagos, kaip 
chemikalai maiste, vandenyje, 
ore ir kitur. 

Kai viena vėžiniai pakitusi 
celė pasidaugina, tada tos celės 
sudaro guzą. Kai toks vėžinis 
guzas dar kol kas prisilaiko vien 
krūtyje, jis esti vadinamas vie
tiniu vėžiu („localized cancer"). 
Tai neišsiplėtęs po kūną vėžys 
ir toks galima operacijos keliu 
prašalinti nesugrįžtamai. 

O kai bent viena celė 
atitrūksta nuo to vėžinio vieti
nio guzo ir per kraują bei limfą 
palieka krūtį ir nukeliauja į bet 
kurią kitą kūno vietą ir ten ima 
nesulaikomai daugintis, tada 
ten atsiradęs guzas vadinamas 
vėžio vaiku — metastazu. Tada 
vėžys laikomas išsiplėtusiu po 
kūną — metastazavusiu (,,me-
tastasized"). Tokiame stovyje 
moterį išgelbėti nuo vėžinės 
mirties tik stebuklas tepajėgia. 
Praktiškai, nežiūrint didžiau
sių, moderniškiausių pastangų 
kovojant su vėžiu išsiplėtusiu po 
kūną, kova po metų, kitų esti 
pralaimima. 

Vėžiniai guzai krūtyje esti 
dažniausiai pačių moterų 
užčiuopiami. Krūties vėžys—vė
žinis guzas dažnai gali būti 
užčiuopiamas, krūtį t i r iant 
pirštais. Toks guzas krūtyje 
dažniausiai yra užčiuopiamas 
pačios moters. Tokie vėžiniai 
guzai gali būti užčiuopiami 
jiems esant dar mažiems ir vieti
niams, dar neišsiplėtusiems po 
kitas kūno dalis. Tai yra tiesiog 
gyvybiniai svarbu, nes tik 
pakankamai anksti susektas 
vėžinis guzas gali būti lengviau 
ir sėkmingiau gydomas. 

Nepasiturinčiosios ir apsilei-
dusiosios nesuranda anksti savo 
krūtyje vėžio. Mes turime liau
tis vien tik sveikais, linksmais, 
pasiturinčiais mūsiškiais besi
rūpinę. Kristus mirė už mus 
visus: turtingus, nepasiturin
čius, stropius ir apsileidėlius, 
gerus ir blogus. Todėl būkime 
krikščioniškai nusiteikę ir im
kime rūpintis lygiai stropiai ne 
tik besiganančiomis žalioje lan
koje, bet ir paklydusiomis gyve
nimo kryžkeliuose avimis. 

Čia ir prieiname mūsų nesirū
pinimą nepasiturinčiomis, nesi-
orientuojančiomis, neapsišvie-
tusiomis moteriškėmis. Nelai
mė yra labai didelė, kad šio 
krašto moterų krūties vėžys 
nebūna surandamas laiku — pa
kankamai anksti, kada moterį 
būtų dar galima išgelbėti. Tai, 
žinoma, liečia ir lietuves 
moteris. Užtai mūsų visų su
sirūpinimas tokiomis moteriš
kėmis turi būti labai aktyvus ir 
darbingas. 

Kodėl krūties vėžys 
nesurandamas laiku? 

Yra daugelis išvengiamų prie
žasčių, kodėl taip mirtinai nu
kenčia kai kurios moterys dėl 
pavėluoto jų krūtyje vėžio 

susekimo. Atrodo, kad mes po 
senovei apsileidžiame, nors 
galėtume moteris, turinčias 
krūtų vėžį išgelbėti. 

Užtai dabar visi lietuviai 
atbuskime ir sukruskime padėti 
kiekvienai mūsiškei, nes viena 
iš tuzino, ar kas dešimta savo 
gyvenime bet kada (ne šiais 
metais kaip skelbiama „Drau
ge"), susilauks krūtyje vėžio ir 
jis neturi būt i pavėluotai 
susektas kaip iki šiol kad 
dažniausiai būdavo 

Štai dalis tų priežasčių dėl 
kurių lietuvė pavėluotai ima 
gintis nuo jos krūtyje įsiran-
giusio vėžio. 

1. Kai kurios moterys nemoka 
kaip tirtis — apžiūrėti , 
apčiupinėti savas krūtis. 

2. Kitos bijo surasti vėžį, todėl 
netikrina savo krūtų. 

3. Nepasiturinčiosios turi ir 
kitas priežastis dėl pavėluoto 
susekimo jų krūtyje vėžio: a. ne-
pasiturinčiųjų lankomos klini
kos, ambulatorijos turi per daug 
pacientų ir tarnautojai jose yra 
labai užimti, todėl jose anks
tyvas vėžys krūtyje gali būti 
lengvai pražiūrimas; b. daugelis 
moterų kreipiasi pas gydytoją 
tik jau turėdamos išsiplėtusio 
vėžio simptomus; c. yra ir tokių 
nepasiturinčiųjų, kurios nusto
ja vilties—pasitikėjimo, kad gy
dytojas gali pakeisti jų esamą 
liguistą stovį; d. pasiturinčios, 
pinigais ir išsilavinimu geriau 
apsirūpinusios moterys, reika
lauja daugiau iš gydytojų, gail. 
seserų, mokytojų ir kitų. Tokios 
ir gauna geresnę priežiūrą. 

4. Daugelis moterų net iki 
dabar dar nežino, kad anksti 
susektas krūtyje vėžys gali būti 
pagydomas. Tokios savų krūtų 
netikrina ir neprašo gydytojo-s, 
kad jis/ji patikrintų. 
Tokios keleriopai nesiorientuo-

jančios moterys privalo gauti 
lygiai gerą jų sveikatos prie
žiūrą kaip ir visos kitos — 
labiau išsilavinusios moterys ir 
storesnės piniginės savininkės. 

Jei kuri mūsiškė negali kaip 
kitaip su sav i gydytoju susitarti 
dėl jos krūtų patikrinimo, ji 
Chicagoje gali kreiptis \ spe
cialią tam reikalui esančią kli-
niką-ambulatoriją Cook apskri
ties ligoninėje (Cook County 
Hospital) paskambindama tele
fonu 633-5471 ir pasakydama, 
kad turi guzą krūtyje („I ha ve 
a lump in my breast"). Ten kai 
kas nors atsilieps ir praneš, 
kada atvykti į kliniką krūtų 
patikrinimui. Galima skambin
ti ir kitu telefonu: 633-5401, 
pager 4227. 

Trys pirmieji žingsniai, 
norint anksti susekti krūtų 

vėžį 
1. Kiekviena moteris gali ir 

turi išmokti savo krūtis tikrin
ti, kad galėtų anksti surasti 
guzą. 

2. Kiekviena gali kreiptis 
krūtų ištyrimui dėl praside
dančio vėžio pas gydytoją ar 
gail. seserį bei pas kitą 
nusimančią tame reikale 
moterį. 

3. Kiekviena po 35 m. moteris 
turi pasidaryti savo krūtų 
pirmąją x-ray nuot rauką 
(„mammograma"). 

Kiekvienai t u r i būt i 
neužmirštas mėnesinis savų 
krūtų savais pirštais tikri-
nimasis ir kasmetinis toks jų 
patikrinimas pas gydytoją. Jei 
gydytojas-a pamirštų tai atlikti, 
moteris turi jam/jai tai priminti. 

Krūtų nuotrauka pirmoji 

Jono Meko dokumentinis 
filmas „Lošt, lošt, lošt..." („Pra
rasta, prarasta, prarasta"...) 
mums liudija, kaip graudžiai 
atrodė iš Vokietijos pabėgėlių 
stovyklų į New Yorką atvyks
tantys mūsų tautiečiai — Lietu
vos ūkininkai, tarnautojai, 
mokytojai ir meno žmonės. 
Mano kartos vyrai tada dar 
buvo gimnazistai. Dabar jie jau 
pliktelėję, žilstelėję, įvairių 
JAV universitetų profesoriai, 
solidžių firmų inžinieriai, 
gydytojai, juristai, biznieriai, 
tvirtai suleidę šaknis į Ameri
kos žemę. Jie dabar jaučiasi 
kaip namie daugelyje pasaulio 
sostinių, kur j iems tenka 
lankytis tarnybos reikalais. Pati 
nesvetingiausia sostinė jiems 
būdavo Vilnius. Atvykstan
tiems leisdavom paviešėti vos 
penketą dienų, per tą laiką 
giminės spėdavo ištuštinti 
svečių lagaminus, Inturistas 
parodydavo Vilniaus senamies
tį, Trakus, Velnių muziejų Kau
ne ir — nešdinkitės, sveteliai, 
patys po velnių, nes kai kas 
nuogąstauja, kad „nesusigrą-
žintumėt prarastų fabrikų ir 
dvarų"... 

Dėkui Dievui (ir Gorbačiovui, 
kaip dažnas pasako), galim už
versti tą įgrisusi mūsų istorijos 
puslapį. Prieš mano akis — šių 
metų kalendorius: kovo mėnesį 
atvyksta profesorius, rašytojas 
Kazys Almenas, grįždamas iš 
Maskvoje sušaukto atominės 
fizikos specialistų simpoziumo. 
Balandžio mėnesį iš panašaus 
renginio Paryžiuj į Lietuvą 
pasuks profesorius Algirdas 
Avižienis. Jis dalyvaus pasitari
me, kaip čia mums atkūrus 
Kaune Vytauto Didžiojo univer
sitetą. Tuo metu Lietuvoje 
svečiuosis Ju ra ša i . Kauno 
teatre bus rodomas 600-sis 
„Šventežeris", deja, ne pats 
geriausias J. Jurašo sukurtas 
spektaklis. 

Gegužės mėnesį, kaip jau bu

vo rašyta, laukiam poeto B. 
Brazdžionio. Gegužės 9 d. iš 
Kalifornijos atvyksta „dai
nuojantys inžinieriai", Los 
Angeles Vyrų kvartetas: Rim
tautas Dabšys (bosas), Ema
nuelis Jarašūnas (pirmasis 
tenoras), Antanas Polikaitis 
(baritonas), Bronius Seliukas 
(antrasis tenoras) ir pianistė, 
kompozitorė Raimonda Apeiky-
tė. Jie tikisi koncertuoti Vilniu
je, Kaune ir kituose Lietuvos 
miestuose. 

Ruošdamiesi gastrolių į Lie
tuvą, dainininkai pakvietė 
mane į savo repeticiją Santa 
Monikoj pas Jarašūnus, sugrau
dino negirdėtomis Tėvynės il
gesio dainomis, paskui tą grau
dulį kaip ranka nuėmė links
mom, humoristinėm dainom, 
kurias kvartetas traukė nebe-
nustygdamas vietoj, tarpais 
pereidamas į tikrą šokimėlį. 

Po repeticijos būsimųjų svečių 
šio to paklausiau. 

— Aš jus girdėjau dainuo
jant prieš 20 metų. Kaip čia 
atsitiko, kad nei laikas, nei 
gyvenimo permainos, nei vi
l iūgės moterys — niekas 
nesugebėjo Jūsų išskirti? 
Kaip susikūrė toks pastovus 
Jūsų kvartetas? 

R. Dabšys. Jau buvom benu-
tylą, bet nusprendėm prieš išsi
skirstydami užrekorduoti, ką 
esam gražiau sudainavę. Sakom 
— išleiskim plokštelę, tegul 
anūkai pasiklauso... Tas mūsų 
albumas „Tu man viena" gana 
plačiai paplito. Mus pradėjo 
kviesti į kitus miestus — net į 
Australiją, Kanadą. Tada išlei
dom dar vieną plokštelę. Šiaip 
jau negalėčiau sakyti, kad visai 
nesipykstam. Antanas Polikai
t is dažnai baksteli man į 
pašonę, kad ne taip užtraukiu. 
Bronius Seliukas kartais prie
kaištauja žemaičiui Jarašūnui 
dėl jo tarmės. Čia jau mudu su 
Antanu einam iš vieno: abudu 
aukštaičiai. 

daroma sulaukus 35 metų. An
troji — 40 m. ir kas dveji metai 
iki 50 m. Po to — kasmet. 
Nuotrauka gali susekti krūtyje 
labai mažą vėžį, kurio pirštais 
dar negalima užčiuopti. Krūtų 
nuotraukos („mamogramos") 
yra ypač būtinos toms mote
rims, kurios turėjo krūtų 
operaciją, kurių šeimoje buvo 
krūties vėžys ir kurių krūtis 
sunku pirštais ištirti. Retai ir 
tokių pasitaiko. 

Kas darytina užčiuopus 
guzelį krūtyje? 

Jei trejopi dalykai dedasi su 
krūtimi: 1. Jei užčiuopei guzą 
krūtyje, 2. Je i atsirado 
skausmas krūtyje, 3. Jei pradėjo 
sunktis išskyros iš spenelio — 
nedelsdama eik pas savo 
gydytoją ar skubėk į nemokamą 
kliniką ar skambink čia nuro
dytais telefonais klinikon susi
tarimui, kada ten ateiti. 

Išvada. Visos lietuvės 
nerkitės lauk iš senoviško apsi
leidimo, nesusekant laiku vėžio 
krūtyje. Jis bus tikrai susektas 
vėliau, bet kas iš to tada mo
teriai! Išmokite pačios savas 
krūtis kas mėnuo tikrintis. 
Pasidarykite pirmą savo krūtų 
nuotrauką („mamogramą") 35 
metų sulaukusios, o dabar — 
nedelsdamos eikite reikiamon 
vieton tai a t l ik t i . Kartą 
metuose leiskitės daktarui jūsų 
krūtis patikrinti. Sėkmės! 

Pasiskaityti . US Depar-
tament of Health and Human 
Services: Breast Cancer. 

KAI VAISIAI PADEDA, 
NENAUDOK TAM 

REIKALUI VAISTŲ 
Klausimas. Gerb. Daktare, 

man vidaus ligų specialistas 

nustatė, kad aš turiu skrandy
je „upper gastritis". Imu Regnal 
(turi būti Reglan — J. Ad.) 
vaistus 3 kart prieš valgį. Man 
jie labai padeda. Mano klausi
mas yra: ar aš turiu tuos vaistus 
vartoti reguliariai, ar tik kai pa
juntu jog nevirškina—pučia. Kai 
naudoju daugiau vaisių ir 
daržovių, jaučiuosi gerai. 

Antras klausimas; man kas
dien traukia kojų raumenis, 
ypač vakare. Ko trūksta mano 
organizmui? Esu 65 metų, 
negeriu, nerūkau, nevartoju 
kavos, nenaudoju vitaminų ir 
kitokių vaistų. Su pagarba ir 
dėkingumu. 

Atsakymas. Reglan tabletės 
yra skirtos tik trumpalaikiui 
(4-12 savaičių) naudojimui ir 
tada, kai atsakančiu tyrimu 
(gastroskopija) uždokumentuo-
tas nustatytas skrandžio sunkos 
atsiliejimas į stemplę, tik tada, 
kai nuo tokio negerumo nepade
da priimtos medicinoje priemo
nės: nesilankstymas, vidurių 
diržais ar gorsetais nesuvaržy-
mas, po penktos valandos vaka
re nevalgymas ir negėrimas, 
lovos galvūgalio šešiais inčais 
pakėlimas... Kai Tamstos mini
mas valgis padeda, kitų prie
monių atsisakykite. 

Ko Tamstos kraujuje trūksta 
— sužinosi pilnai išskyrusi 
kraują. Dabar naudok norma
liais kiekiais kalcių: išgerk 
keturis puodelius nugriebto 
pieno paroje. Jokių kalcio table
čių nenaudok. Imk vitamino E 
400IU kapsulę kartą paroje (be 
recepto gaunama). Atsigulus 
gimnastikuokis: ištiestų kojų 
pėdas lenkt į save labai stipriai 
— taip pakartok po keliolika 
kartų. Taip elgiantis, neramios 
kojos susitvarko. Sėkmės! Vėl 
parašyk kaip einas. 

Rimtautas pradėjo dainuoti 
Vokietijoj, būdamas 13-kos 
metų, M. Liuberskio vadovau
jamam chore. Chorvedys dažnai 
prašydavo Rimtautą pademons
truoti bosams, kaip reikia paim
ti žemąsias gaidas. 

Kalifornijoj R. Dabšys daug 
kartų debiutavo kaip solistas. 
Yra dainavęs lietuvių mėgėjų 
operetėse, išleista jo įgiedota 
plokštelė „Septyni Kristaus žo
džiai". (Iš „Lietuvių dienų"). 

— Mane gerokai nustebino 
Jūsų išlavinta plastika. Kas 
Jus taip išmankštino? 

E. Jarašūnas. Mums daug 
padėjo režisierius ir dailininkas 
Petras Maželis. Muzikiniai 
mūsų vadovai buvo komp. Bro
nius Budriūnas ir muzikas 
Aloyzas Jurgutis. Jam vadovau
jant išleidome abi kvarteto 
plokšteles. 

Palangiškis E. Jarašūnas , 
jūros ir dainos mylėtojas, 
traukia pačias aukščiausias ir 
jautriausias gaidas. Dainuoti 
pradėjo Vokietijoj, gimnazijos 
chore. Clevelande Sv. Jurgio 
parapijos chore mane užkalbino 
čiurlionietis Ant. Kavaliūnas: 
„Žinai, tu būtum neblogas 
gaidys, galėtum giedoti ir Čiur
lionio ansamblyje". Tada buvau 
17-kos metų. Tame ansamblyje 
išdainavau 10 metų ir įsižiū
rėjau į vieną altu dainuojančią 
kanklininke, kuri tapo mano 
žmona". 

— Kaip dažnai Jūs koncer-
tuojat? 

A. Polikaitis. Per pastaruo
sius porą metų turėjom apie 20 
gastrolinių koncertų. Namie 
pagiedame bažnyčioj, padainuo
jame po kelias dainas įvairių 
švenčių ir minėjimų metu. 

„Gimiau Gudžiūnuose, penk
tas šešių vaikų šeimoje. Tėvas 
buvo dainininkas, muzikantas, 
grodavo armonika. Iš mūsų 
stiklinių gonkų dažnai skambė
davo dainos, pritariamos smui
ko, mandolinos ir armonikos. 
Išbėgant iš Lietuvos, seserys 
nusprendė, kad kelionėje armo
nikos dėžė bus reikalingesnė už 
pačią armoniką. O aš jau kiek 
pramokęs pagroti..." 

— Ką norėtumėt pasakyti, 
prieš atvykdami gastrolių į 
Lietuvą? 

Dr. Seliukas. Mes ten nė su 
kuo konkuruoti nesirengiam. 
Tik norim parodyti, kaip mes 
čia, toli nuo Tėvynės, gyvavom, 
kaip jūsų ilgėjomės, ka ip 
guodėm save ir kitus. 

Bronius — nuo Švenčionių, iš 
Erzvėto. „Dainuoti pradėjau 
beveik tuo pat metu, kaip pra
dėjau kalbėti. Dvi jaunos mano 
tetos garsėjo kaip geros dai
nininkės. Ir mane išmokė. Kaip 
Lietuvos kaime dainuodavo! 
Kad užplėš, būdavo, sustoję 
vyrai, net langai dreba, net 
žvaigždės mirksi danguje". 

— Per Kalėdas girdėjau Jus 
labai gražiai giedant. Ar 
nenorėtumėt pagiedoti ir Lie
tuvos bažnyčiose? 

A. Polikaitis. Atsivešime 
keletą giesmių. Ga lė tume 
pagiedoti ir visas mišias. Komp. 
Br. Budriūnas yra sukūręs 
mišių įvairiems chorams. Gie
dam ir Mikulskio mišias. Turim 
vieną kitą solinę giesmę. Pagie
dosim, jeigu pasitaikys proga. 

— Norėčiau, kad ir akompa
nuojanti pianistė tartų keletą 
žodžių apie save. 

R. Apeikytė. Aš esu gimus 
Vokietijoj. Lietuvoje dar nesu 
buvus todėl man bus ypatingai 
įdomu apsilankyti. 

— Kvarteto programoj yra 
ir Jūsų sukurtų dainų... 

R. Apeikytė. Esu baigusi pia
nino klasę, turiu magistro 
laipsnį. Kadaise man labai pati
ko Alf. Griciaus ei lėrašt is 
„Gulbė ir vėjas". Jis taip įsis
melkė į mano sielą, negalėjau 
nurimti, kol nesukūriau dainos. 
Vėliau parašiau dar keliolika 
dainų ir solinių kūrinėl ių 
pianinui. Kai ką atvažiavusi pa
grosiu. 

E. Jarašūnas. Kazy, grįžęs 
pasakyk ir parašyk — mes nesą-
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me profesionalai. Jaunystėj, dai
nuodami įvairiuose ansambliuo
se, sukūrėm lietuviškas šeimas, 
su daina padėdavom žmonėms 
laukti šviesesnių dienų, pa-
linksmindavom juos per šven
tes. Dainai galėdavom skirti tik 
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laisvalaikį. Kartais net keliones 
apsimokėdavom patys. Apsimo-
kėsim kelionę ir į Lietuvą. 
Džiauksimės, su daina galėdami 
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— Laimingo J u m s kelio! 
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Kolchozai Lietuvoje buvo 

ŠAUTUVU SUKURTI 
Žemės klausimas, kolchozai ir 

jų likimas, maisto stoka nūdien 
y r a okupuotos ios L ie tuvos 
žmonių, spaudos, susir inkimų 
bei posėdžių svarstymų dažna 
tema. Ir t a i todėl, kad lietuvis 
nuo amžių visa širdimi mylėjo 
savo žemę, it motiną, kuri jį 
išlaikė, rengė, maitino ir buvo 
jam šventa. Bet ir išeiviams, 
anksčiau a r vėliau savo žemę 
bei gimtinę apleidusiems, žemė 
ir jos apl inka liko atmintyje bei 
širdyje gyva iki kars to lentos. 
Ach ir dabar , kai k u r nors did
miesčiuose sueina į būrį senie
ji ateiviai, kurių gera dalis gra
žiuose mūriniuose namuose ar 
puošniose rezidencijose gyvena, 
pr is imindami paliktąją tėviškę 
ir jos aplinką, su gailia širdimi 
užtraukia „Kur bakūžė samano
ta, kurioje gimiau".. . 

Bet pokario metais žiaurūs 
okupantai išplėšė iš lietuvių ir 
šį brangiausią turtą , suvary
dami juos į kolchozus bei sov-
chozus. Nūdien lietuviai su di
deliu širdies skausmu prisi
mena tas šiurpias dienas, kurių 
metu neteko iš tėvų bei prabo
čių paveldėtos žemės, vaizduoja 
šiurpius momentus , kai buvo 
kuriami kolchozai. Štai Romas 
Gudaitis (gim. 1941 m.), str. 
„Kaip nenudžiūvęs ąžuolas" (L. 
ir M. Nr. 6) apie kolchozų stei
gimą rašo, kad valstiečiai buvo 
smaugte smaugiami pyliavomis 
ir mokesčiais, su šautuvu atva
romi į klubą — skaityklą, kad 
„savarankiškai pasirašytų pra
šymą stoti į kolchozą. Kai vie
nas valdininkas paklausė, kaip 
reiktų pavadinti naujai kuria
mą kolchozą, kaimietis a tsakė: 
„Pabaiga gyvenimo". O kai 
žemė buvo melioruojama, griau
namos sodybos bei medžiai: 
„Žiūrėjome ir regėjome melio
ruotą bedvasį peisažą". Buvo ir 
tok ių j au t r ių žemės mylėtojų, 
kur ie ger iau pasirinkdavo mir
tį, kaip kolchozą. 

Ilgus metus kolchozininkų gy
venimas ir uždarbis buvo labai 
skurdus. Bet dešimtmečiams bė
gant , dalis kolchozų, kuriuose 
gyveno darbštūs žemdirbiai, at
kuto, ėmė duoti didesnį derlių, 
gaminti daugiau produktų. De
ja, ne sau, o „valstybei". O t a 
valstybė didžiulė, ilga ir plati. 
Geriausi žemės ūkio produktai 
išvežami amžinai a lkanam „di
džiajam broliui" mait int i , o pa
t iems gamintojams lieka tik at
liekos, kanopos, ragai.. . Nors 
dabar Lietuva pagamina du su 
puse kar to daugiau žemės ūkio 
gaminių, kaip nepriklausomy
bės metais, bet aprūpinimas 
maistu toli gražu nepatenki
namas. Art i bado ribos. Atėjus 
„persitvarkymo gadynei", ieš
koma išeities iš blogos padėties. 

Turime po r anka Lietuvos 
žemdirbių sąjūdžio suvažiavimo 
biuletenį „Arimai". Ten, be ki
tos medžiagos, paskelbtas įdo
mus programinis rašinys „Mūsų 
kelias". J o autorius Mečislovas 
Treinys (gim. 1941 m.), Žemės 
ūkio akademijos propramoninės 
ekonomikos katedros vedėjas, 
docentas. J is apgailestauja, kad 
kolchozinio kaimo kelias buvęs 
vingiuotas ir duobėtas. „Toli 
paliko vienkiemių Lietuva, jos 
šiaudiniai stogai, pakelės kry
žiai, ilgesinga daina. Regime 
platesnius laukus ir gausesnes 
gyvulių bandas, vis daugiau ir 
didesnių mašinų sut inkame. 
Bet kurgi kaimo žmonės? Deja, 
jų veik nema ty t i . Pokar io 
kaimas išleido laimės ieškoti 
daugiau kaip milijoną savo au
gintinių. Ir dabar kasmet jį 
palieka k a s dešimtas jo gyven
tojas. Be to, kaimas sensta. 
15-oje rajonų per metus karstų 
padaroma daugiau negu lopšių. 
Taigi sodybų tuštėjimo metas 

tebesitęsia, o kaimas vėl kryžke
lėje". 

Dabar Lietuvos žemės ūkis vis 
dėlto pagaminąs nemaža ž.ū. 
produktų, „tačiau, kuo daugiau 
maisto gamina Lietuvos žemdir
bys, tuo daugiau jo atiduodama 
s t ip r i am cen t ru i (Maskvai) 
išlaikyti. O parduotuvių lenty
nos tuštėja ir tuštėja. Iš gamy
bos prieauglio Lietuvai lieka tik 
ekologinės šiukšlės ir nuo inflia
cijos tirpstantys sąjunginiai rub
liai". Str. pabaigoje autorius tei
gia, kad turi būti pravesta tei
singa žemės reforma: „Žemdir
bių ateities rūmai turi būti pa
statyti ant teisingumo pamatų. 
Ant ašarų, kraujo ir kaulų — jau 
statėme. Jis siūlo kai kuriuos 
pertvarkymus, atkurti priva
tinę nuosavybę, tačiau atmeta 
žemės nuomą, kuri Lietuvos 
žemės ūkį t ik pražudytų. Tai 
mokslininko žodis. 

Tuose pačiuose „Arimuose" 
Vyt. Knašys rašo, kad dabarti
nės Lietuvos žemdirbys vis dėlto 
sugeba pamaitinti 14 žmonių, 
kai visoje Sov. Sąjungoje pamai
tina 10, o Sovietų Rusijoje tik 5. 
Tuo tarpu Amerikos farmeris 
maitina 56, Olandijos — 80 pilie
čių. Padėtį gal galėtų pagerinti 
tik žemės nuosavybė. 

„Arimai" skelbia eilę ištrau
kų į iš kolchozininkų laiškų. 
Štai keletas jų. J. Gipas iš 
Ukmergės rajono rašo: „Jeigu 
man atiduotų tėvo žemę ir 
kumelę, tai aš laimingiausias 
pasaulyje žmogus būčiau. Nors 
ir vyžomis avėčiau, juoda duona, 
druska ir vandeniu maitin-
čiaus... Nuomininkas — ta i ne 
gaspadorius. Nuomininkas ir 
pusininkas — tarpas tarp gaspa-
doriaus ir ubago... Žemė turi 
būti grąžinta amžinam naudo
jimui su paveldėjimo teise". O. 
E. Girčienė iš Telšių rajono rašo: 
„Koks laimingas tas žmogus, 
kuris gali būti savo žemėj šeimi
ninku. Dabar aš valdiškame 
darbe nedirbu, bet auginu gy
vulius. Kokia laimė — turėti 
savo gyvulius, juos auginti ir ne
bijoti nei plano, nei koman-
dyrų". Vėl Jeronimas Veselka, 
35 m., iš Marijampolės rašo: 
„Jei gyvenčiau vienkiemyje ir 
savarankiškai ūkininkaučiau, 
tai mielai priimčiau iš Sibiro 
grįžtančius tremtinius, armė
nus ir kitos tautybės vaikus". 
Laiško pabaigoje apgailestauja, 
kad savo laiku „kažkieno pikta 
ranka mano sodybos kryžių iš
draskė". 

Prieš žemės nuomą pasisako 
eilė žemdirbių. L. Arnašius iš 
Tauragės rajono: „Nuomos ran
goje nebus žemės šeimininko. 
Jau pats žodis ,nuoma' reiškia, 
kad viskas yra ne tavo". „Vil
kaviškio Sąjūdžio balse" (1.28) 
nežinomas autorius rašo: „Ar tu 
norėjai, kad tavo tėvo medžiai 
tįsotų kaip milžinų lavonai? Ar 
tu veržeisi į gyvenvietę? Ar 
neįkišo tavęs į brokdarių pasta
tytą namą? Tau sako: grįžk prie 
žemės? O tu sakai: „Mus nuo 
žemės nuvalė su šautuvu. O 
dabar turbūt su šautuvu varys 
ir atgalios. Bet ką? Gal miru
sius?" 

Bet yra ir realistų, kurie ne
tiki, kad žemė vėl bus grąžinta 
amžinam valdymui. Štai ką 
rašo Juozas Patkauskas, pensi
ninkas iš Šiaulių: „Mes, lietu
viai, Sibiru mokyti. Mirė Stali
nas, bet stalinizmas atgulė pa
stovio (poilsio). Kas bus, kai 
atbus?"... 

Žemės ūkio pertvarkymo rei
k a l u s d i sku tuo ja Maskva, 
komunistų partijos ir viršūnės, 
Lietuvos persitvarkymo sąjūdis, 
bet kelias iš aklavietės vis dar 
nesurandamas. 

b . kv. 

KOORDINUOTA 
PARAMA LIETUVAI 

Vieninga veikla lietuvybės ugdymui išeivijoje 
DR. A N T A N A S RAZMA 

LIETUVIŲ OPERA 

4MU»*4 i-; *i 

Išgyvename ypatingą istorinį 
periodą, kada t a u t a a tgimsta ir 
kovoja už pilnutinę laisvę. Dar 
prieš metus apie dabar t in ius 
įvykius Lietuvoje nebuvo gali
ma nei sapnuoti. 

Lietuvių Bendruomenės veik
los d a r b a i į g a u n a g i l e s n ę 
prasmę, duoda daugiau vilčių 
siekiamų tikslų realizavimui. 
Taip pat Lietuvių Bendruomenė 
angažuojasi veiklai dviejuose 
frontuose — lietuvybės išlai
kyme ir ugdyme išeivijoje, viso
keriopos paramos organizavime 
tauta i . 

Išeivijoje yra begalybė darbų 
mums visiems, o darbininkų tal
k a ir finansų ištekliai riboti. 
Norint pasiekti kuo didžiausių 
rezultatų mūsų veikloje, tur ime 
savo ribotas darbo jėgas ir finan
sus koordinuoti tarp didžiųjų 
Lietuvių Bendruomenių — tarp 
PLB-nės, JAV LB-nės ir KLB-

nės. Šios trys Bendruomenės ir 
s u d a r o d idž iaus ią išeivi jos 
veiklos jėgą, bet ta ip pa t lygiai 
jos prisiima didelę atsakomybę 
už lietuvybės iš laikymą bei 
ugdymą laisvajame pasaulyje ir 
p a r a m ą t a u t a i . Austra l i jos , 
Europos ir kitų kraštų Bendruo
m e n i ų k o o r d i n a v i m a s y r a 
sunkesnis dėl distancijų ir kitų 
priežasčių. Aišku, jos t a ip pat 
at l ieka didelius darbus Metu-
vybės misijoje ir t au tos lais
vinime bei rėmime. Gaunan t 
dideles finansines pa ramas iš 
Lietuvių Fondo ir Kanados 
L i e t u v i ų F o n d o , t ų t r i jų 
Lietuvių Bendruomenių (PLB-
nės, JAV LB-nės, KLB-nės) 
veikla labai sustiprėja. 

L ie tuv ių B e n d r u o m e n i ų 
darbuotojų suvažiavimas yra 
svarbus ir jis tu r i bū t i reikš
mingas, nes tu r ime savo tarpe 
visų veiklos sričių pr i tyrusių 
organizatorių. Atskiruose ir 
bendruose posėdžiuose skir
tingų sričių vadovai pateiks 
savo veiklos p l a n u s ir bus 
diskutuojama kaip suder in t i 
d a r b u s , p ro jek tus , l e i d i n i ų 
spausdinimą, kad būtų išvengta 
darbų dublikacijos t a rp tų trijų 
L. Bendruomenių. Kiekvienam 
įnešant savo s iū lymus ir juos 
suderinus tarpusavyje, gausis 
tobulesni projektai, išeis geresni 
leidiniai, kurie t a r n a u s efek
tyviau išeivijos l ie tuvių visuo
menei ir dažnai gal ne t atgim
stančiai tautai . Koordinuodami 
savo darbus ,mes su taupysime 
daug lėšų ir tokiu būdu ta i s 
pačiais ištekliais įgyvendinsime 
daugiau projektų. 

Bendrai mūsų darbų sėkmin
gumui d a u g reikšmes turi psi
c h o l o g i n i a i n u s i t e i k i m a i : 
tu r ime išvystyti vieni kit iems 
pasitikėjimą, turime vieni kitus 
remti , vengt i intrigų ir neleisti 
iš šalies mūsų bendruomenines 
jėgas skaldyti . Taip pat nebijo
kime duoti kreditus tiems, kurie 
jų užsitarnauja. Turim išvengti 
pavydo asmenims, valdyboms, 
komis i joms , ku r ios s u g e b a 
pas iek t i žymius laimėjimus 
savo veikloje. Jų pasisekimai 
tur i būti mums pasididžiavimas 
ir paska ta mūsų veiklos tobuli
nimui. 

Venkime būti solistais, ne
svarbu, kokį postą valdybose 
užimtumėm. Atsiminkime, kad 
esame visi savanoriai, dirbame 
laisva va l ia ir be atlyginimo. 
Nekorekt išku elgesiu atstumsi-
me savo bendradarbius, o drau
giškumu, supratimu, entuziaz
mu p r i t r auks ime geriausius 
darbuotojus, su kuriais k a r t u 
mūsų veikla taps dinamiškesnė. 
pa t rauklesnė ir užkrečianti. 
Venkime vaidybos, supažindi
nant su savo veiklos darbais , 
būkime dalykiški, nes esame 
visi g u d r ū s ir lengvai at
skir iame t ikrus darbo rezul
ta tus n u o išpūstos panegirikos. 

Tauta t ikisi iš mūsų daug pa
ramos ir jai labai reikia tos 
p a r a m o s . I d e a l i a i L i e t u v ą 
a ts ta tydint i į pažangesnių lygį 
reikėtų daug milijonų dolerių 
kasmet — ko mes ir su ge
r iausiais noraisi negalime pa
rūpinti . Visgi gerai susiorgani
zavę ir pr is ta tę lietuvių visuo
menei konkrečius projektus 
atgimstančios tautos paramai , 
mūsų visos trys Bendruomenės 
(JAV, K L B ir PLB) galėtų su
rinkti a u k ų kasmet nuo ketvir
tadalio iki milijono dolerių. Tai 
n ė r a u topi ja! J e igu m e s 
sudarytumėm bendrą sąrašą 
įvairiausių projektų su kaino
mis ir nurodytumėm, kur ioms 
tautos institucijoms jie bū t ina i 
reikalingi , visa ta i profesiona
liai ir pa t raukl ia i paskelb-
t u m ė m spaudoje bei per radijo 
bangas , esu t ikras , a t s i ras tų 
daug stambių aukotojų. Be to, 
a t s i r a s t ų daugybė a s m e n ų , 
organizacijų, LB apyl inkių , 
kurios išsirinktų sau t i n k a m u s 
projektus ir taptų tų projektų 
mecenatais. Jie už t a i būtų 
atžymėti pas mus ir Lietuvoje. 
Aišku, šių projektų įgyvendi

nimui kiekvienoje LB valdybo
j e , apy l inkė je t u r ė t ų b ū t i 
par inkt i specialūs organiza
toriai, o jų ats irastų nemažai. 
Išeivija kiekvieną tautos lai
mėjimą, skausmą, t rūkumą 
išgyvena ka ip savo šeimos 
intymų įvykį. Lietuvis,šitokių 
emocijų, sukrės tas , yra labai 
dosnus. Mūsų Lietuvių Bend
ruomenės vadovų yra šventa 
pareiga š i tas situacijas gar
bingai p a n a u d o t i ir t a u t a i 
pagelbėti atsistatydinti ekono
miškai, moksliškai, ekologiškai, 
dvasiškai, sociologiškai ir t . t . 

Pinigų sur inkimui , išmokėji
mui už atskirus projektus ir nuo 
mokesčių at leidimui reikėtų 
sudaryt i te is iškai priimtiną 
planą. Taip pat reikėtų surasti 
geresnius kelius persiuntimui į 
Lietuvą. Šiuo metu ir Lietuvo
je daromos visos pastangos, kad 
persiuntimas daiktų eitų ne per 
rusų muit inę, bet šitą kontrolę 
išsikovotų pati Lietuvos valdžia. 

K i t a s s t i p r u s f inans in i s 
paramos šalt inis Lietuvai (taip 
pat ir kitoms Pabaltijo tautoms) 
turėtų būt i JAV-bių federalinė 
valdžia — paramos ar paskolos 
forma. 

Detales Lietuvių Bendruome
nės veiklos studijuosime ats
kiruose posėdžiuose. To siek
sime sėkmingai, t ik leiskime 
mūsų pačių išminčiai užvieš
patauti mūsų galvosenas, argu
mentacijas, o priekyje aukštai 
tegul būna kelrodis tauta, lie
tuvybė Aukščiausiojo globoje. 
Užmirškime, asmeniškumus , 
p a k i l k i m e v i r š egois t in ių , 
grupinų bei kitų pagundų ir tar
naukime aukštiesiems tautos 
idealams. Tada mūsų pašvęstas 
laisvalaikis, darbas, paaukotas 
doleris, rūpes t i s lietuviškai 
veiklai įgaus gilesnę prasmę, o 
pats gyvenimas taps mūsų ir 
visų kitų pasididžiavimu. 

Ka i balandžio 12 d. vakare 
drebėjo Jaunimo centro mūras 
nuo galingų dainos balsų, 
prisiminęs tos dienos maldos 
p s a l m ė s g i e s m ė s žodžius: 
„Tesilenkia, tegieda tau visa 
žemė, tegarsina tavąjį vardą", 
klausydamas Lietuvių operos 
choro, Verdi Trubadūro operos 
dainas , aš ta r iaus girdėdamas 
dainuojant dainos didvyrius, 
žygiuojančius lydint šūkiui „Su 
da ina j laisvę". Tau, Lietuva, 
sk i r t a jų daina, jie ir garsina 
tavąjį vardą. 

Balandžio 12 dienos vakare 
į vyko T r u b a d ū r o operos 
pastatymo paskut inė repeticija 
Jaun imo centre , tolimesnes 
repeticijas nukeliant į Morton 
auditoriją, ku r balandžio 29 ir 
30 dienomis bus operos spektak
liai. 

Saulei vakarop krypstant, 
skubėjo į repeticiją operos meno 
kolektyvas. Pro didelį Jaunimo 
centro įstaigos langą, mačiau 
veriančius duris, skubančius 
žvalius jaunuolius bei jaunuo
les, metais vyresnius, dvasia 
j a u n u s da inos v e t e r a n u s . 
Gyvendami gražiais idealais, 
gimimo met r ikas stalčiuose 
užrakinę, j ie gyvenimo kelyje 
keliauja su didžiais užsimoji
mais , s°vo talentus skirdami 
broliams bei seserims, švytė-
dami pavyzdžiu ateinančioms 
kartoms. 
Nuskubėjo žingsniai operos val

dybos pirmininko, jauno aka
demiko Vlado Žukausko, visa
dos nuotaikingo, su pilnomis 
kišenėmis humoro deimantų. 
Prisimenu jį vaikystėje išdykusį 
skautuką, skautininkams švel
n ias išdaigas parūpinant, pas
k i a u jaunystėje nepamainomą 
laužų kūrėją bei vedėją, rimtą 
studentą, moksle ir profesijoje 
pasižymėjusį. Dabar jis Lietuvių 
operos „ k a r a l i a u s k a r ū n a " 
pasipuošęs. Su jo žingsniais 
nuskubėjo visa jaunoji operos 
generacija. 

Įkandin pravėrė duris solistas 
Vaclovas Momkus , operos 

Lietuvių centre Lemonte lankantis 
Domanskis ir Jurgis Riškus. 

Iš kairės: Balys Gajauskas, adv. Rimas 

pažiba, v ienas iš didžiųjų 
dainos apaštalų, kur iam t inka 
pasakymas: ,,Tu esi lietuvių 
dainos rūmų vienas iš kert inių 
stulpų, ant kurių pas ta ty tas 
Lietuvių operos rūmas ilgus 
metus i š la ikys" . J i s choro 
dalyvis, jis solistas, valdybos 
pirmininkas ar vicepirminin
kas, jis plačiašakis visuome
ninėje veikloje. Draugiškas , 
malonus, ka r š t e sn ius suge
bantis nuraminti, abejojantiems 
padėti. Kaip solistas dažnai yra 
kviečiamas kultūrinių parengi
mų programose. Šioje Truba
dūro operoje jis spalvingai atliks 
čigono rolę. 

Skubėjo žingsniai, skubėjo 
žmonės — visi dainos didvyriai: 
dirigentas Bronius Kazėnas, 
šios operos chormeisterė Aud
ronė Gaižiūnienė, į repeticijas 
vykdama 200 mylių kelio atlik
dama, chormeisteris Robertas 
Mockus, akompaniatorius Ma-
nigirdas Motekai t is , devyni 
solistai, jų tarpe iš Lietuvos at
vykusi solistė Irena Milkevi
čiūtė. 

Mintimis perbėgu ilgų metų 
kelią. Mąstymo vyksmas ap-
griebia 40 metų dainos istoriją. 
Keturiasdešimt metų!... 1949 
metais susiorganizavo Chicagos 
Lietuvių vyrų choras, kur is 
davė pradžią Chicagos Lietuvių 
operai, 1957 m. kovo 30 d. 
davusiai pirmą spektaklį Verdi 
Rigoletto operą, kurios adminis
tratorium buvo Vytautas Ra-
džius, po to ilgametis operos 
valdybos pirmininkas. 

Prisimenu Lietuvių operos 
vieną sukaktį, kai aš buvau 
pakviestas pravesti po operos 
įvykusio pobūvio programą ir 
man buvo įteiktas, kaip spaudos 
komisijos nariui, dešimtmečio 
atžymėjimo ženklas. „Tik apie 
mus, choris tus, maž iaus i a i 
kalbėk", prašė choro vadovai. 

Tie jų pasakyti žodžiai mane 
lydėjo su k iekvienu operos 
spektakliu per 30 metų, kai 
l a n k y d a v a u operos choro 
repeticijas, po to vykus ius 
pastatymus. Jie gyvi ir dabar , 
kai lydėjau ateinančių į repe
ticijas choristų žingsnius ar 
palydėjau išeinančiųjų atsis
veikinimo balsus. Toks yra ir 
pasišventęs visas operos meno 
kolektyvas-solistai, muzikai , 
dailininkai, režisieriai, scenos 
darbuotojai. 

Kiek valandų paaukota žy
giuojant .,Su daina į laisvę", 
kiek daug ryžto, idealizmo paro
dyta , k iek meilės skir ta! . . 
Lietuvių operos didvyriai at
skleidė mums pasaulio ir lie
tuvių muzikos talentų kūrinius. 

Vytautas Kasniūnas 

TREMTIES KELIU 
A N T O S Ė MAKARAITĖ 

Giedrait ienė Aleksandra — Jurbarko gimnazijos 
direktoriaus žmona (vyrą a t skyrė Naujojoj Vilnioj, 
dukreles paėmė giminės); 

Bernotų — ūkin inkų , šeima (4 žmonės); 
Budrienės — mokytojos iš Goranių k., šeima (4 

žmonės); 
S taknienė — ūkin inkė , su dviem berniukais; 
Sk i rmantų — valsčiaus viršaičio iš Raseinių aps., 

šeima (6 žmonės); 
Zandalų iš Va inu to šeima (tėvas, duk tė ir žmonos 

motina. Žmona t r ėmimo metu gulėjo ligoninėje — 
gimdė, tai ir liko); 

Auškalnių iš Tenenių miestelio šeima (4 žmonės); 
Varnų — amat in inkų iš Varnių m., šeima (3 

žmonės). 
Ten iškėlė iš Vilniaus žydų rabinų mokyklos 

dvylika mokinių. 
Atsisveikinimas buvo graudus, įspūdingas. Bučia

vomės, šaukėm: „Nepasiduokite! Laikykitės! Nepa
mirškit, kad esate lietuviai!". Atsisveikinimo organiza
torius buvo t a s aukš tas i s pulkininkas . Vėl visi susi
kabinę pagiedojom himną. Sklido Komi miškais 
„Lietuva brangi" ir ki tos lietuviškos dainos, besiskun-
džiančios prievarta , baisia neteisybe, reiškiančios lie
tuvio, išplėšto iš tėvynės, skausmą, o drauge ir ryžtą. 
Išlingavo būriai su ryšuliais, maišais. Juos kran te 
pr iėmėjau kiti sargybiniai , o mes nuplaukėme tolyn. 

Sustojome Aikino prieplauką n,^-?1: miegančius 
rytą išbudino sargybiniai, perskai tė „^?ašus tų, 

kur iems čia reikės išlipti. Išlipome: 
Makarienė Ona — ūkininkė iš Žvingių, ir dvi 

duk te rys — aš — Antanina , ir Zosė, 19 metų; 
Adomaitienė — nėščia ir su aklu vaiku; 
Trijonienė Regina su dvejų metų sūneliu Eimučiu; 
Kačiulienė Elena — Kauno antstolio žmona; 
Latvių šeima (4 žmonės); 
Račiukų šeima (3 žmonės); 
Vaičaičių šeima (motina ir du vaikai, vyras atskir

tas); 
Didžpetris — inžinierius; 
Bataitis Pranas su motina (jo brolis buvo prezidento 

A. Smetonos sargybinis); 
Mozūraičiai (vyras ir žmona) — ūkininkai iš 

Suvalkijos; 
Liaugminų šeima (vyras, žmona, ir an t rų metų 

dukrelė) ir kiti 
Kitus nuvežė toliau: į Seriogavos druskų kasyklą, 

į Siktivkaro plytų fabriką. į Ust-Kulomą (sako, kad ten 
ba igė iškrauti mūsų baržą). 

Išlipant iš baržos, du nauji sargybiniai, rodydami 
į m u s jaunas , kalbėjo; 

— Pažiūrėk, kokios jaunos ir gražios merginos. Už 
ką jas atvežė čia mirčiai? 

R. Trijonienė suprato rusiškai ir mums išvertė. Tai 
buvo pirmi baisūs, bet teisingi žodžiai apie mūsų likimą 
— tik mirtis! Bet ir iki jos dar ilgas kančių kelias. Kiek 
melstasi Dievui, kad greičiau atsiųstų mirtį — mūsų 
išgelbėtoją. 

Išsikėlėm į krantą. Sėdėjome visą dieną pr ie upės. 
Niekam nereikalingi. Didžiausias vargas buvo su 
mažais vaikais ir senais žmonėmis. Mūsų m a m a vis 
kalbėjo rožančių ir verkė: „Aš tai sena, mirsiu, bet kas 
b u s su jumis? Kas atsit iko su sūnum Antanu?" 

Vakare atėjo virš ininkas su sąrašais, išsirinko 

stipresniuosius, be vaikų, ir išsivedė — jam reikalin
ga darbo jėga (ne žmonės!). Po to atvažiavo komis ir 
paėmė mus. Vaikus ir daiktus sukrovėme į vežimą, o 
mes pėsti ėjome 4 km į Vomino kaimą. Pradėjo skirs
tyti, kur nakvoti. Trobos neblogos: vienam gale gyvena 
žmonės, o kitam — gyvuliai (karvė). Mus paskyrė i 
vieną trobą, atrodė, švaru, grindys išplautos. Parodė 
gulti ant žemės. Lyg ir apsidžiaugėme po kelių savaičių 
patekę po stogu. Šį tą užkrimtom. pasitiesėm drabužių 
ir sugulėm. Bet vos ėmėme snausti, gausybė blakių 
ėmė lįsti iš visų trobos plyšių, o ypač krist i nuo lubų. 
Ta raudona lavina tiesiog puolė mus. aplipome šlykščia 
blakių mase. Neištvėrėme — išbėgome į kiemą, o čia 
— uodai, net t iršta. Kas geriau? Vis dėlto — uodai, o 
ne kirbinės alkanų blakių. Tokia neviltis apėmė; kad, 
rodos, tik šoktum į kunkuliuojančią upę, ir būtų kančių 
galas. Tik tikėjimas, tik Dievas man neleido nugrimz
ti į visišką neviltį — šokti į upę. 

Rytą atėjęs komis pasakė, kad mums reikės dirbti 
plytas. Upės krante buvo paruošta molio. Vyrai kasė 
tą molį į dideles dėžes, moterys nešė vandenį iš upės, 
pylė ant molio. Sesuo Zoselė ir Trijonienė nešė vandenį 
į kalną, o aš minkiau molį kojomis. Molis su upės 
vandeniu šaltas, slidus, o mini ir mini užtirpusiomis, 
nebejaučiančiomis kojomis. Ir taip per dienas. Darė 
medines formas, formavo plytas, džiovino prieš saulę. 
Vėliau vyrai po atviru dangumi pastatė krosnį, kur 
džiovindavo plytas. Taip gyvenome du mėnesius. 
Duodavo dirbantiems po 400 gramų duonos (atveždavo 
iš Aikino\ nedirbantiems — seneliams, vaikams — po 
200 gramų. Ir viskas! Nedirbantieji, kas stipresnis, 
eidavo į mišką, rinkdavo uogas, grybus. Po darbo 
bėgdavome ir mes į mišką uogauti, grybauti — visi prie 
duonos. 

(Bus daugiau) 
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„RATILIO" DETROITE 
LIUDA RUGIENIENĖ 

Bundančios Lietuvos aušros 
spinduliai palietė ir Detroito 
visuomenę, kai mus aplankė 
Vilniaus universiteto etnogra
finis ansamblis ,,Ratilio". Dar 
jiems neatvykus žinojome, kad 
tai bus nekasdienis įvykis, o 
renginio programos atlikėjai iš 
Lietuvos pas mus pirmą kartą. 
Su nerimu jų laukėme, o ypač 
Detroito organizacijų jauni-
mas,kurie kartu su radijo laidų 
„Lietuviškų Melodijų" vedėju 
Algiu Zaparacku buvo pagrindi
niai „Ratilio" koncerto rengėjai. 

Sekmadienį ryte balandžio 16 
d. Dievo Apvaizdos lietuvių pa
rapijos bažnyčia pilnutėlė, net 
šonuose kėdžių teko statyti taip, 
kaip prieš gerą dešimtį metų. Po 
pamaldų parapijos salėje žmo
nių dar daugiau prigužėjo. 
Nereikėjo raginti, kad užimtų 
vietas, jau žadama programą 
pradėti. Visi skubėjo patys 
geresnes vietas susirasti, norėjo 
iš kuo arčiau šiuos retus svečius 
pamatyti. Žinovų apskaičiuota, 
jog klausytojų susirinko 700 su 
kaupu. Mūsų kolonijoje tai jau 
t ikrai rekordinis skaičius. 
Svečių suvažiavo iš įvairių 
Michigano vietovių, aplinkinių 
Kanados miestelių, net ir iš 
Dayton, Ohio. 

Į sceną ansamblis atėjo pro 
salės šoną dainuodamas seno
višką lietuvių dainą, kurios 
skambesys mums buvo nevisai 
pažįstamas. Dainos užrašytos 
dar 18-tame.l9-tame šimtme
ty ir žiūrovui pristatytos taip, 
kaip senovėje buvo dainuoja
mos. „Ratilio" vadovė muzi
kologė Zita Kelmickaitė 
programą pradėjo aiškindama 
apie dainų rinkimą įvairiose 
Lietuvos srityse. NeTTerr dainų, 
bet ir šokių, ratelių mokytis jie 
kasmet vyksta į kaimus ir ten 
prašo dainininkų, pasakorių, 
muzikantų padainuoti, pade
monstruoti. Ypač skanaus juoko 
sukėlė jos tarmiškas apibū
dinimas žemaičių, aukštaičių, 
suvalkiečių ir dzūkų. Atliekan-
tieji programą yra daugiausia 
miestiečiai, tačiau ir jų tarpe 
yra tikrų žemaičių ir kitų. 
Pasakodami sakmes, liaudies 
anekdotus jie scenoje prabilo 
savo krašto tarme. Lietuviui 
kaimiečiui parodyta nepaprasta 
meilė. Kaimas iš tikrųjų ir yra 
tikrasis mūsų tautinės kultūros 
išlaikytojas. Audrius Braukyla, 
dirbantis ,,Radijo Vilnius" 
užsieniui, į žiūrovus prabilo 
angliškai. 

Scenoje išvydome „tikrąjį" 
senovišką Lietuvos kaimo jauni
mą, pasipuošusį šventadieniš
kais rūbais. Čia matėsi visų sri
čių lietuvaitės, kartu ir klai
pėdietė su sušukuotais germa
nišku stiliumi plaukais. Visų 
rūbai tikrai jau muziejiniai. 
Spalvų deriniai ramūs, daugu
moje dominuoja tamsios spal
vos: žalios, tamsiai raudonos, 
buroko atspalvio, baltos negau
siais raštais puoštos priejuostės, 
žinoma, išskyrus suvalkiečių. Iš 
viso rūbai nemirguliuoja raš
tais. Gal kiek keistai atrodo ant 
kaktos nuleistos karūnos, plau
kai papuošti įvairiaspalviais 
kaspinėliais, tačiau lengva įsi
vaizduoti, kad 18-tame šimtme
tyje, kuomet lietuvaitė pati 
verpė ir dažė siūlus, audė visus 
šeimos rūbus, džiaugėsi iš kitų 
kraštų atvežtais kaspinėliais ir 
karoliukais, jais puošė plaukus 
ir kaklą, klaipėdietė net ir ran
kinuką išsisiuvinėjo. Vyrų rū
bai taip pat tamsūs, pagrindi
niai rudų, juodų spalvų. Ap
ranga išmąstyta iki mažiausios 
smulkmenėlės. Net ir kaimo or
kestro instrumentai papuošti 
juostomis, kaspinėliais, bum
buliukais. Pažvelgęs i šios 
grupės autentišką aprangą, jau
nus veidus ir mėlynas akis. 

pasikeitimas dovanomis, dai
nos. Sužinoję, kad dar krau
tuvės atidarytos, kai kurie 
išskubėjo pirktis. Atsisvei
kindami žadėjome vėl greitai 
susitikti ar tai čia ar Vilniuje, 
o gal ir kokiame Lietuvos 
kaimelyje. Kitą rytą išvažiavo 
į tolimesnes lietuvių kolonijas. 

„Ratilio" koncertui Detroite 

jauteisi nors trumpam sugrįžęs 
į senosios Lietuvos kaimą, ypač 
tuomet, kai pradėjo skambėti 
sutartinės, raudos ir kaimo 
muzika, paįvairinta šokiais. Šie 
taip pat paprastučiai smagūs ir 
nuotaikingi. Mūsų jaunimas 
būdavo kuklus ir nedrąsus, tik 
vyresnieji daugiau sau leido. 
Todėl vyresniojo amžiaus mote
ris buvo ta grupės „pravadyrė", 
tai dainas vedė, tai apie orkes
trą sukinėjosi, tai sakmes pynė. 
Pasigedome jos amžius vyriškio. 

Nors esame nemažai išmokę 
partizanų ir tremtinių dainų, 
tačiau labiausiai mus sujaudino 
Sibiro tremtinių dainos, kokių 
dar iki šiol nebuvome girdėję. 
Beveik kiekvienas salėje esan
tis buvome paliesti žiauriųjų 
Stalino laikų trėmimų, todėl ir 
dainų žodžiai strigo visiems gi
liai į širdį. Vėliau ansamblio 
vadovai pasakojo, kad Lietuvo
je po šių dainų žmonės sustoja 
žuvusius pagerbti, tačiau pas 
mus priimta ploti, kartais ir ten. 
kur nereiktų. Mes tik taip mo
kame išreikšti, kad labai patiko. 

Programa per daug greitai 
baigėsi. Dar ausyse teskambant 
paukščių čiulbesiui ir linksmų 
šokėjų trepsėjimui, į sceną buvo J)aytona Beach, Fl 
įneštos gėlės, iškviestas Algis 
Zaparackas ir jam įteikta 
Vilniaus verba. Taip pat 
pakviestas ir grupės palydovas 
Vilniaus universiteto prorek
torius prof. dr. Rolandas Pavilio
nis. Žiūrovams pristatytas Lie
tuvos savanorio ir plačiai 
žinomo Sąjūdžio veikėjo Vytau
to Landsbergio anūkas tuo 
pačiu vardu ir pavarde. 

Koncerte dalyvavusieji buvo 
pakviesti namo neskubėti, pasi
vaišinti, o- pasisotinus, turėjo 
sekti žaidimai ir rateliai. Taip 
ir buvo. Po geros valandėlės į 
salės vidurį atėjo kaimo or
kestras ir prasidėjo dainos ir 
žadėti rateliai. Šį kartą įsijungė 
visas jaunimas, drąsesni vyres
nieji, kurie greitai pavargo ir 
vėliau, pusračiu susėdę apie 
besilinksminantį jaunimą, šne
kučiavosi. Orkestrui groti 
padėjo Detroito jaunimas, tai 
būgną mušė, tai armonika gro
jo, net visi kartu „Malūną" 
pašoko. Vyko nemažai ir asme
niškų pasikalbėjimų. Svečiai 
ypač džiaugėsi, kad Detroite 
dalyvauja daug jaunimo ir vai
kučių. Juos graudina, jog pakal
binti mažučiai atsako gražia 
lietuvių kalba. „Tik pagalvokit, 
po tiek laiko išeivijoje..." 

Vakare visi buvo nepaprastai 
pavargę, nes šeštadienį kon
certavo Clevelande. ten taip pat 
suspažinimo vakaras, vėliau 
kelionė į Detroitą, vos keletą 
valandų miegojo. Pas mus 
tikriausiai irgi daug nepailsėjo, 
nes visus jaunimas išsivežė 
nakvynei artimiau susipažinti, 
užmegzti ryšius. Pirmadienį 
ryte rinkosi prie parapijos ir 
autobusu išvažiavo į Central 
universitetą. Čia susirinko 500 
amerikiečių žiūrovų, sukviestu 
universiteto prezidento lietuvio 
Edvvard Jakubausko. Koncertas 
nepaprastai pasisekė. Amerikie
čiai buvo sužavėti lietuvių 
sugebėjimu įtraukti žiūrovus į 
programą bei juos pralinksmin
ti. Išvysčius abipusį nuoširdumą 
visa programa buvo sekama ati
džiai. Tiems, kurie domisi įvai
rių tautybių kultūromis ..Rati
lio" pasirodymas yra neįkai 
nojamai vertingas. Lengvai 
galima atpažinti rytų ir vakarų 
įtakas ne vien aprangoje, bet ir 
dainose, elgesyje, tačiau ir 
įtakoms suteiktas savi tas 
interpretavimas. 

Kad labai patenkinti sugrįžo 
iš Central universiteto, matėsi 
jų veiduose. Parapijoje laukė 
Detroito jaunimas, tėveliai. Vėl 
vaišės, dalinimasis įspūdžiais. 

CLASSIFIED GUIDE 

Vilniaus universiteto ansamblis Ratilio atlikęs programa Detroite. 

atsiminti išspausdinta speciali 
dailiai apipavidalinta programa 
su ansamblio trumpu apibūdini
mu, mūsų organizacijų ir in
stitucijų sveikinimais ir 
įvairiais linkėjimais. Išleido Vil
n iaus universiteto rėmėjų 
komitetas: Detroito radijo klu
bas, Lithuanian Chamber of 
Commerce, Detroito ateiti-

Nuotr. Algio Čereko 

ninkai, akademikai skautai, 
Jaunimo sąjunga, Lietuvos fron
to bičiuliai. 

Ilgai atmintyje pasiliks Lietu
vos kaimo vaizdas, sakmės, dai
nos, tarmiški žodžiai, o labiau
siai širdį kutens bendrai sugie
dotas Lietuvos himnas, kuris 
nuskambėjo su nauju ryžtu dirb
ti Lietuvos laisvei ir gerovei. 

LIETUVIAI FLORIDOJE 

Nelė Pal t in ienė 

SĖKMINGAI P R A Ė J O 
PALTINŲ KONCERTAS 

Lietuvių Bendruomenės 
Daytona Beach apylinkės 
valdybos dėka ir pastangomis 
muziko Arvydo ir solistės Nelės 
Palt inų pramoginių dainų 
koncertas įvyko balandžio 9 
Prince or Peace bažnyčios salėje, 
Ormond Beach. Koncerto pra
džioje LB apylinkės pirmi
ninkas Juozas Paliulis trumpu 
žodžiu pasveikino svečius 
menininkus ir gausiai susirin
kusius koncerto dalyvius. 
Valdybos narys dr. Vytautas 
Majauskas koncerto dalyvius 
supažindino su Nele ir Arvydu 
Paltinais, jų kūryba, išleistais 
kasetėse ir plokštelėse kūri

niais, drauge aptarė ir jų trum
pas biografijas. 

Muz. Arvydas Paltinas padė
kojo rengėjams už pakvietimą 
koncertuoti šiame lietuvių tel
kinyje ir perdavė Vasario 
16-tosios gimnazijos ir europie-
tiškus linkėjimus. 

Nelė ir Arvydas Paltinai 
Amerikoje vieši jau septintą 
kartą, o sąlygas jiems Ameriko
je paviešėti ir aplankyti su kon
certais didžiąsias lietuvių ko
lonijas sudaro Chicagoje vei
kiančio Margučio radijo laidų 
energingasis vedėjas Petras 
Petrutis. Paltinų koncertai 
visuomet susilaukdavo lietuvių 
dėmesio ir koncertai buvo 
gausiai lankom Savo vieš
nagių metu jie yra atlikę daug 
pramoginių koncertų. 

Šį kartą jie koncertavo Miami, 
St. Petersburg ir mūsų koloni
joje, o grįždami namo koncer
tavo Chicagoje. 

Koncertą menininkai pradėjo 
daina Tėvynei, klausytojus nu-
vesdami į toly pasilikusią ir pa
siilgtą, kupiną gražių prisimini
mų Lietuvą. Tarpe dainuotų 20 
dainų, ypač jautriai skambėjo 
dainos Pamiršti namai, Mamai 
(Motinos dienai artėjant ir jų 
garbei), Klaipėdai ir daug kam 
ašaras išspaudė Ave Mari
ja - Martini (Kaunaitė-Etevi-
čiūtė), kada solistė atsiklaupusi 
kartojo Marijos garbei jautrius 
posmus. Nepamirštamai įsimins 
ir dainą Žvejai iš marių grįžta. 

Svečius Nelę ir Arvydą 
Paltinus koncerto dalyviai šiltai 
sutiko, jiems atsidėkojo gausiais 
aplodismentais, o koncerto pa

baigoje, salėje dalyvavę, 
pagerbė sol. Nelę ir muz. Arvy
dą Paltinus atsistojimu ir aud
ringu plojimu. 

Rengėjų ir visų svečių vardu 
sol. Nelei Paltinienei gėles 
įteikė dr. Sigita Ramanauskie
nė. 

Arvydas Paltinas dėkojo lietu
viams už nuoširdų Vasario 
16-tos gimnazijos rėmimą ir 
painformavo apie jos darbus ir 
veiklą. Koncerto klausėsi iš pla
čiųjų -šio' telkinio apylinkių 
suvažiavę 126 žmonės, kas 
mūsų kolonijai yra jau daug. 

Sol. Nelę ir muz. Arvydą 
svetingai priėmė ir globojo šio 
telkinio bendruomenihinkai, 
kurie taip stropiai ir nuoširdžiai 
dirbo koncertą ruošiant ir jo 
metu. Kencerto dalyviai buvo 
pavaišinti saldumynais ir kava. 

Tenka nuoširdžiai padėkoti 
dr. Žilinskienei ir d. Shervin už 
atskirą auką koncerto išlaidoms 
padengti. Koncertas išskirtinio 
žanro pramoginių dainų meni
ninkų atliktas labai gerai ir 
paliko malonų įspūdį. 

LB apylinkės valdyba nuo
širdžiai dėkoja visiems į 
koncertą atsilankiusiems, savo 
dalyvavimu rengėjų pastangas 
palengvinusiems ir visiems ir 
visoms talkininkams. 

Ju rg i s Janušai t is 

PAGALBA RŪKORIAMS 

Chicagoje pradedama nauja 
programa — padėti rūkantiems 
nusikratyti šio sveikatai žalingo 
papročio. Panaudojamas video 
namuose. Jas parūpino 
American Lung Association. 

f\v1 midlcind radarai 
• • ^ ^ ^ Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MARQUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

925-7400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470 

BRIDGEVIEVV 
8929 S HARLEM AVE 

598-9400 

renr 
fOUMiOfiMC 
LENDER 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

RE/MAX GRBIT 
REALTORS ! PARDUODA 

! 1 
R I M A S L. S T A N K U S 

3 6 1 - 5 9 5 0 6 3 6 - 6 1 6 9 
Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 

NAMUS per šią rstaigą, prašome 
paminėti, kad esate artoajiorite būti 
Rimo Stankau* Klijentais Nuosa
vybės Įkainavimas nemokamai. 

FOR RENT . 

Išnuomojami 5 šviesūs kamb. 
II a. su ši luma ir karštu vandeniu. 
$300 į mėn. , 69 & Artesian. 

T e l . 460-4055. 

Išnuomojamas miegamas kam
barys moteriai, Beverly Shores. 

Te l . 219-872-2961 

Išnuomojamas erdvus 2 mieg. 
kamb. butas, I a., priešais Mar-
quette Parką. Su šiluma. 435 dol. 
+ deposit. Skambinti 436-0844. 
Kalbėti angliškai. 

^ Mis KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
B E L L - B A C E REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimaitis, Reg. Brokeris 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax. 

5953 S. Kadzie Ava. 
Chlcago, IL 80629 

Tai. 436-7878 

MISCELLANEOUS 

š L E K T R O S 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Chica^os miesto leidimą. Dirbu ir 
jžmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ibDe . ; 
.ai 
/ t 

A V I L I M A S 
M O V I NG 

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

10%—20°/o—30% pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel. — GA 4-8654 

Kambar ių , namų dažymas, 
elektros ir vandens vamzdžių 
TAISYMAS. Skambinti Vytui 
925-5300. 

•JBilt 
Tremtinį — tai vienas paveikslas is labai puošnios dail POVILO 
PUZINO monografijos, kuri yra didelio formato ir talpina net 28 
spalvotas reprodukcijas. Kartu ir XX amžiaus Madoną, apdovanotas 
aukšCftfbsia premija tarptautiniame madonų festivalyje Los Angeles. 
Calif. ir Grand National Award Amerikos dailiniikų profesinėje są
jungoje New Yorke. Puiki dovana ir tinka bent kuriomis progomis 
įteikti bet kam: svetimtaučiui ar lietuviui. Kaina su - persiuntimu 
27 dol. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 West 63rd Street, 
Chlcago, IL 00829 

Illinois gyventojai dar prideda $1.50 valstijos mokesnio. 

LIETUVIŠKAS TEATRAS JŪSŲ NAMUOSE 
JEIGU JŪS TURITE VCR (VIDEO) TAI GALITE 
UŽSISAKYTI ŠIAS AMERIKOS SISTEMOS. 

LIETUVIŲ KALBA VAIZDAJUOSTES. 

FILMAI-SPEKTAKLIAI: I Simonaitytės ..Vilius Karalius" 3 dalys. .,Urtė". 
J. Žemaitės ..Marti". .Petras Kurmelis". A Vienuolis ..Paskenduolė". 
..Žarckai". J. Baltušio ..Gieda gaideliai". J Grušo ..Barbora Radvilaitė". 
M Putinas ..Valdovas" 2 dalys. T Vaižgantas ..Nebilys". 

NUOTAIKINGOS KOMEDIJOS: .Amerika pirtyje". ..Palanga". 

. ..Multiplikacinių (cartoons) filmų VAIKAMS: ..Buratino nuotykiai 
rinkinys". ..Labanakt vaikučiai" 

MUZIKINĖS: ..Grok Jurgeli". ..Lietuvių liaudies dainos". ..Miss Lietuva 8y" 

KITI FILMAI-SPEKTAKUAI: ..Skrydis per Atlantą". ..Pinigėliai" 
..Gyvenimas po klevu". ..Karaliai visagaliai". ..Eglės namai" 

DĖL INFORMACIJOS PRAŠAU RAŠYTI ARBA SKAMBINTI: 
VAIZDAJUOSTĖ 

701S S. ROCKWELL 
CHICAGO, IL. 60629 

TEL. (312) 434-2655 po 4 P.M. 

t « 



LIETUVIAI FLORIDOJE 

St. Petersburg, Fla. 

MŪSŲ VEIKLA 

St. Petersburgo Lietuvių klu
bas balandžio 30 dienos sek
madienį ruošia atsisveikinimo 
pietus išvykstantiems vasarai į 
šiaurę. Reiškia, pas mus baigia
si žiemos sezonas ir šiauriečiai 
sugrįžta į savuosius namus. Su 
vasaros sezonu prasideda vietos 
lietuvių kolonijoje sumažėjusi 
ku l tū r inė bei v isuomeninė 
veikla. 

Lietuvių klubo kultūrinių po
piečių ratelis kovo mėnesį turėjo 
du skirtingo pobūdžio renginius. 
Kovo 15 d. gausiai susirinku
sieji St. Petersburgo apylinkės 
tautiečiai išgirdo svečią iš Lie
tuvos Arūną Degutį, kovo 26 d. 
vėl girdėjome paskaitininką, gy
venantį New Jersey, Rutgers 
universiteto profesorių Valen
tiną Šerną. Ekonomistas Arū
nas Degutis nupasakojo apie 
įvykius ir nuotaikas dabartinėje 
Lietuvoje. Tai buvo lyg ir visų, 
ten vykstančių įvykių sintezė. 
Kalbėtojas pabrėžė, jog knygos 
Lietuvoje yra labai laukiamos, 
tačiau girdisi, jog dar vis ne 
visos pasiekia adresatus. Tiki
masi, jog ir čia padėtis pagerė
sianti. Pasibaigus pranešimui, 
kalbėtojas atsakinėjo į klausy
tojų j am pateiktus klausimus. 

Kovo 26 dienos popietės prele
gentas buvo prof. Valentinas 
Šernas, kuris kalbėjo apie bran
duolinę energiją. Ypač buvo įdo
mus palyginimas Amerikos 
atominių jėgainių su tokiomis 
pat j ė g a i n ė m i s Sovie tų 
Sąjungoje. Ten esąs tik vienas 
modelis, Černobilyje tokia pati 
jėgainė kaip ir Ignalinoje. Tos 
jėgainės teršia gamtą, y ra ad
ministruojamos ir aptarnau
jamos rusų personalo, ir lie
tuviai galvoja, jog jos Lietuvoje 
yra visiškai nereikalingos. 

Abi šias popietes atidarė St. 
Petersburgo Lietuvių klubo 
pirm. A. Gudonis, o popiečių 
ratelio pirm. kun. dr. E. Gerulis 
klausytojus supažindino su 
prelegentais. 

Lietuvių klubo choras per 
savo daugiau kaip 30 metų 
gyvavimą St. Petersburge yra 
išvaręs gilią kultūrinę vagą. 

Nuo 1976 m. chorui vadovauja 
d ide l i s da inos i r m u z i k o s 
mylėtojas muz. P . Armonas. 
Choro koncertas buvo suruoštas 
balandžio 1 d. Lietuvių klubo 
salėje. Choro da inas palydėjo 
Bay Area Chamber Str ings 
orkestras. Abiem vienetam diri
gavo muz. P. Armonas. 

Choras pirmoje dalyje pa
dainavo 8, o antroje 7 dainas. 
Pradėdamas koncertą „Malda 
už t ėvynę" J. Dambrausko , 
choras prašė Aukščiausiojo pa
laimos Lietuvai. Visos koncer
to dainos skirtos l ietuviams 
kompozitoriams. įdomiai ir 
gyvai praskambėjo judrios nuo
taikos jaunosios kartos Lietuvos 
kompozitorių dainos, būtent 
„Pavasario žagrelės", A. Bra
žinsko, ir „Metų spalvos", V. 
Budrevičiaus. Daina „Einu per 
žemę", A. Bražinsko, klausyto
jus nukėlė į tuos la ikus , kai pa
vasaris pasipuošęs žiedais net ir 
žemę nubarstydavo jais. Nostal
giškoji „Žvaigždutė", B. Dva
riono, choro buvo padainuota su 
sol. A. Armoniene. „Skausmo 
kryžkelėj", J. Siniaus, su solis
tais O. Armoniene ir A. Kusins-
kiu praskambėjo didingai su 
giliu susikaupimu, o „Parveski, 
Viešpatie", J. Strolios, su St. 
Citvaro solo prašė „ramybės 
mūs namams". Ka i paskutinėje 
dainoje šaulių ir kar ių pulkai 
žygiavo „Pajūriais pamaria is" , 
Kuprevičiaus — Armono, tai , po 
tr iukšmingų publikos plojimų 
chorui teko „pažygiuoti" dar 
kartą. 

Pasibaigus koncertui „Aud
ros" šokėjų administratorė E. 
Radvilienė pasveikino chorą ir 
apdovanojo gėlėmis, o klubo 
pirm. A. Gudonis savo padėkos 
žodyje lietuvių i r anglų kalbo
mis nepagailėjo gražių žodžių 
muz. P. Armonui, choristams ir 
orkestrui. 

Tik pasibaigus choro kon
certui, balandžio 5 d. klubo 
salėje įvyko JAV LB Floridos 
apygardos suruoštas Nelės ir 
Arvydo Palt inų koncertas . Čia 
išgirdome estradinės muzikos 
kūrinius, nuotaikingai atl iktus 
sol. Nelės su muz. Arvydo 
palyda. St. Petersburge j ie jau 
pasirodė trečią kar tą . Šiam 
koncertui jų paruoš ta nauja 
estradinių dainų programa buvo 

DRAUGAS, antradienis, 1989 m. balandžio mėn. 25 d. 

Prez. Antano Smetonos 45-rių metų mirties minėjime menines programos atlikėjai su rengėjų 
atstove. Iš kairės: B. Pakštas, V. Jonušienė, Liet. Tautinės sąjungos vicepirm.. D. Mackialienė. 
Minėjimą rengė Lietuvių Tautinė sąjunga. 

Nuotr. I. Kriaučeliūnienė 

gana įvairi, o paskutinioji „Ave 
Maria" išsaukė publikoje audrą 
plojimų ir privertė solistę pa
kartoti . Klausytojų buvo 250 su 
viršum. Solistė rengėjų buvo ap
dovanota gėlėmis. 

JAV LB Floridos apygarda 
auga. Praeitais metais įsisteigė 
Day tonos a p y l i n k ė . Dabar 
a p y g a r d o s r ibose y r a 6 
apylinkės Floridoje ir Atlantos 
apylinkė, Ga. Paprastai kiekvie
nais metais yra šaukiamas 
apygardos suvažiavimas, kuris 
beveik visuomet įvyksta St. 
Petersburge. Šįmet suvažia
vimą buvo numačiusi suor
ganizuoti pas save Sunny Hills 
apylinkė. Deja, dėl nenumatytų 
kliūčių to įvykdyti jie negalėjo. 
Taigi suvažiavimas ir vėl įvyks 
St. Petersburge gegužės 6 d. Lie
tuvių klubo salėje, pradžia 10 
vai. ryto. Be įvairių pranešimų 
suvaž iav ime bus p a m i n ė t a 
„Varpo" sukaktis ir paskaitą 
šia tema skaitys kun . dr. E. 
Gerulis. Suvažiavimas bus už
baigtas pokyliu su menine pro
grama, kurią paprastai atl ieka 
apylinkių meninės pajėgos. Po
kylis bus t a ip pat gegužės 6 d. 
6 vai. vak. St. Petersburgo Lie
tuvių klubo salėje. Bilietus į 

pokylį reikią įsigyti iš anksto 
pas rengėjus, auka 12 dol. 
asmeniui . 

Dabart inę apygardos valdybą 
sudaro: pirm. P. Jančauskas, 

Laiškai 
ŠV. KAZIMIERO 

RELIKVIJŲ IŠTRĖMIMAS 
I R J Ų SUGRĮŽIMAS l 

VILNIAUS ARKIKATEDRA 

„Draugo" 71 (balandžio 12 d.) 
numeryje A. Dundulis atkreipė 
dėmesį į kai kuriuos prieštara
vimus spaudoje kalbant apie šv. 
Kazimiero palaikų perkėlimą į 
Vilniaus Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčią po to, kada buvo 
uždaryta Vilniaus katedra. 

Tuo metu arkivyskupo M. Rei
nio Vilniuje jau t ikrai nebe
buvo. Neteisinga manyti, kad iš 
uždarytos katedros šventojo 
karstas su jo palaikais buvo 
slapta išgabentas, t.y. be val
džios žinios. 

Pirmajame pokario dešimtme
tyje Lietuvoje masiškai užda
rant ka ta l ikų bažnyčias ir 
koplyčias, dažniausiai sovietinė 
valdžia leisdavo išnešti t iktai 
Švenčiausiąjį Sak ramen tą . 
Nieko daugiau iš tų bažnyčių 
negalima buvo paimti. Kurį 
laiką tos uždarytos bažnyčios 
pasilikdavo tokioje būklėje, 
tarytum jose dar tebevyksta 
pamaldos. Po to jose būdavo 
viskas grobiama, vag iama , 
daužoma, laužoma, pjaustoma, 
griaunama... 

N u o 1949 metų v idur io 
Vilniaus katedra sąmoningai 
buvo palikta be kunigo. Ir pats 
vyskupas K. Paltarokas netu
rėjo teisės joje pravesti kokias 
nors pamaldas. 1950 metų kovo 
mėn. gale ji iš tikinčiųjų buvo 

at imta. 
Tiktai vyskupo K. Paltaroko 

didelių pastangų dėka sovietinė 
va ldž ia p a g a l i a u le ido šv. 
Kazimiero karstą su jo palaikais 
iš jo vardo koplyčios katedroje 
perkelti į Vilniaus Šv. Petro ir 
Povilo bažnyčią. Tačiau tai 
turėjo būti padary ta t ik ta i pri
vačia tvarka. 

1952 m. spalio 9 dieną, daly
vaujant valdžios atstovams, vys
kupui K. Pal tarokui ir t r ims 
kunigams, iš sidabrinio karsto 
buvo išimtas viduje buvęs me
dinis kars tas su šv. Kazimiero 
rel ikvijomis. Padėję jį ant 
užpakalinės automobilio sėdy
nės, į Šv. P e t r o ir Povilo 
bažnyčią jį nuvežė pats vysk. K. 
Pal tarokas ir vienas kunigas. 
S i d a b r i n i s k a r s t a s buvo 
a tvež t a s vė l i au k rov in in iu 
automobiliu. 

1953 m. gegužės 3 dieną Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčioje įvyko 
šventų rel ikvi jų perkėl imo 
iškilmės. 

Tiktai 35 me tams praėjus jau 
nebe slapta, o su didelėmis 
i š k i l m ė m i s , jos vėl buvo 
sugrąžintos į Vilniaus arki
katedrą ir pakeltos virš alto
riaus šv. Kazimiero koplyčioje 
ten, kur jos anksčiau buvo iki jų 
ištrėmimo. 

V y t a u t a s S k u o d i s 

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 
KONFERENCIJA 
PARYŽIUJE 

Kovo 23 d. „Drauge" buvo 
paskelbtas s traipsnis „Tauti-

vicepirm. J. Mikaila ir valdybos 
na r ia i — kun. V. Dabušis, K. 
Krul ik iene , D. Mažeikienė, O. 
Šiaudikienė ir St. Vaškys. 

St. Všk. 

A.tA. 
MARIJA RŪBIENĖ 

SABRINSKAITĖ 

Gyveno Cicero, IL. 
Mirė 1989 m. balandžio 23 d 5:30 vai. ryto, sulaukusi 85 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Vilkaviškio apskrityje. Pajevonio para

pijoje. Amerikoje išgyveno 40 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnūs: Vytautas ir Ramutis 

su šeimomis, duktė Vaidilutė Vingilienė su šeima, dukterėčia 
Genutė Hurtikant su šeima, brolis Juozas Sabrinskas su 
šeima ir kiti giminės Lietuvoje ir Amerikoje. 

Velionė buvo našlė a.a. Juozo Rūbo ir motina a.a. Algir
do Rūbo. 

Kūnas pašarvotas pirmadienį, balandžio 24 d. ir antra
dienį, balandžio 25 d. nuo 5 iki 9 v.v. Butkus-Petkus 
koplyčioje, 1446 S. 50th Ave., Cicero, IL. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, balandžio 26 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Antano parapijos bažnyčią, kurio
je įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę sūnūs, duktė, brolis, dukterėčia ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 652-1003. 

n i u - d e m o k r a t i n i ų j udė j imų 
vienybės konferencija". J a m e 
buvo pate ikta plati informacija 
apie gegužės 9-10 Paryžiuje 
įvyksiančią konferenciją, kurią 
rengia Sovietų Sąjungos pa
vergtų kraš tų atstovai. Tame 
straipsnyje buvo glaustai at
pasakota konferencijos prog
rama. Joje bus atstovaujama i r 
Lietuvai. Visi lietuviai, kuriems 
leis galimybės tomis dienomis 
būti Paryžiuje, kviečiami toje 
konferenci jo je d a l y v a u t i . 
Konferencijos adresas toks: Con-
ference on the Democra t ic 
Alternative in the Soviet Bloc. 
La Maison de la Chimie, 28 Rue 
Saint Dominiąue, Par is . Konfe
rencijos pradžia — gegužės 9 d. 
10 vai. 

V y t a u t a s S k u o d i s 

LIETUVA 
PASAULINĖJE 
LITERATŪROJE 

Alfonsas šešplaukis-Tyruolis 

Ką Lietuva yra davusi kitų tautų 
literatūrai savo istorija, gamtovaiz
džiu ir žmonių papročiais pirmą 
kartą panagrinėta Alfonso Šešplau-
kio-Tyruolio knygoje 

LIETUVA PASAULINĖJE 
LITERATŪROJE 

Išleido Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centras Chicagoje. 244 psl 
Knygos kaina 8 dol.. su persiuntimu 
9.50 dol. Illinois gyventojai moka 
10.14 dol. Gaunama DRAUGE ir 
pas knygų platintojus. 

P A D Ė K A 
A.tA. 

JUSTINAS VIZGIRDA 
Mūsų brangus Vyras, Tėvelis, Uošvis. Svainis ir Brolis 

mirė 1989 m. kovo mėn. 10 d. ir buvo palaidotas kovo mėn. 
15 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. Kireiliui už rožinį ir maldas 
koplyčioje, šv. Mišių auką koncelebruotą su kun. Saulaičių 
ir kun. prof. Ray Webb ir prasmingą pamokslą bažnyčioje bei 
religines apeigas kapinėse. 

Širdingai dėkojame klebonui Puchenski, emeritui mons. 
Mozeriui, kun. Sauiaičiui, kun. prof. Ray Webb. ses. Mar
garitai ir ses. Loretai apsilankiusiems koplyčioje, pasimeldu
siems už veiionį ir išreikštą paguodos žodį mūsų šeimai. Šir
dingai dėkojme tarusiems atsisveikinimo žodį kapinėse. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie užprašė šv. Mišių 
auką už velionio sielą. Dėkojame visiems, kurie prisiuntė 
gėlių bei pareiškė mums užuojautą toje liūdesio valandoje 
asmeniškai ar per spaudą. 

Dėkojame sol. J. Vazneliui už giedojimą bažnyčioje. 
Dėkojame visiems, kurie lankė velionį koplyčioje ir laido
tuvėse dalyvavusiems, kuriems atskirai negalime padėkoti... 

Dėkojame karsto nešėjams ir laidotuvių direktoriams 
Gaidas ir Daimid už nuoširdų patarnavimą. 

Visiems, visiems nuoširdus ačiū. 

Nuliūdę: žmona, sūnus , dukterys, uošviai, broliai, 
seserys ir kiti giminės. 

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 PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Ca l i fo rn ia A v e n u e 
Te l e fona i - 523 -0440 i r 5 2 3 - 9 8 5 2 
4605-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 

T e l e f o n a s - 927-1741-1 
4348 S. Ca l i fo rn i a A v e n u e 

T e l e f o n a s — 523-0440 

P E T K Ų S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

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

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

Pagerbkime mūsų 

MOTINAS 
įjungdami jas į 

šį specialų 

šv. Mišių devindienj! 

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 VVest 6 9 t h S t r e e t - T e l . R E 7-1213 
1 1 0 2 8 S o u t h v v e s t H w y . — T e l . 9 7 4 - 4 4 1 0 
9 2 3 6 S. R o b e r t s R d . - T e l . 4 3 0 - 5 7 0 0 

V(i>ro% \ ,»rfy M t f d o p ^ 

M o t i n o s D i e n o s N o v e n a — G e g . 5—14 D . 

MARIJONŲ VIENUOLYNO KOPLYČIOJE 
Si novena. j Vilniaus Aušros Vartų Stebukl Gailestingumo ir 

Nepaliaujamos Pagalbos SvC. Dievo Motiną Mariją, bus celebruo-
jama už mūšy motinas, pamotes, uošves, močiutes ir žmonas, gyvas 
ir mirusias 

Reikjdama* dėkingumą u* motinos mede ir pasiaukojimą jungiu 
įą J *v. MiMu noveną. 

BUTKUS - PETKUS 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

1 4 4 6 S o u t h 5 0 t h A v e n u e 
C i c e r o , I l l i n o i s 

T e l e f o n a s - 6 5 2 - 1 0 0 3 

Sali v Donald M.. J r . 

jiy»a. mirvuJ 

MAJUAN FATHERS. 6SM S- Kilbourn Ave. Chicago, IL 40629 f 

.1 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 

1424 S o . 5 0 A v e . . C i c e r o I l l i n o i s 
PATARNAUJA CHCAGOJE BEI PRIKMIKSOU'OSE 

T e l . 652-5245 

m • < * . r - • ! * . . . « , . ^ ' J 



DRAUGAS, antradienis, 1989 m. balandžio mėn. 25 d. 

x Ses. M. Bernadeta, Nekal
tai Pradėtosios Marijos seserų 
vienuolijos provincijole, pasvei
kins seselių vardu susirinkusius 
vienuolijos rėmėjus metinėje va
karienėje sekmadienį, gegužės 
7 d. Jėzuitų koplyčioje 3 vai. p.p. 
bus šv. Mišios, 4 vai. Jaunimo 
centre vakarienė. Pakvietimus 
galima įsigyti Vaznelių parduo
tuvėje Marąuette Parke. Visi 
kviečiami. 

x An t r a s kaimas, neseniai 
grįžęs iš sėkmingų gastrolių 
Detroite (1989.111.11), intensy
viai rengiasi pasirodymui Bos
tone „Laisvės varpo" lietuviš
kos radijo programos 35 metų 
sukakties paminėjime, kuris 
bus Lietuvių Piliečių d-jos salėje 
gegužės 7 d. 3 vai. p.p. Tai bus 
60-toji „Laisvės varpo" suruoš
t a panašaus pobūdžio plataus 
užmojo programa nusipelnanti 
lietuviškos visuomenės pri
tarimo ir paramos. 

x Jaunuč ių ir jaunių ateiti
n inkų egzaminų diena (emble
mai gauti, įžodžiui duoti) bus 
šeštadienį, balandžio 29 d., 2 
vai. p.p. Ateitininkų namuose. 
Nariai iš Partizano Daumanto, 
Pr. Dielininkaičio ir Vysk. M. 
Valančiaus ateitininkų kuopų 
bus egzaminuojami kartu. Po 
egzaminų bus trumpa repeticija 
šventei pasiruošti. Po to bus 
„pizza" balius visiems sėk
mingai išlaikiusiems egzami
nus. 

x Quigley seminarijos va
j u s surinkti milijoną centų a.a. 
Tomo Lazausko, buvusio 
mokinio, fondui ir padėti į 
didelius sunkumus papuolusiai 
mirusio šeimai pereitą sekma
dienį buvo renkamos aukos 
Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčioje. Tuo norima pa
dėti mirusiojo likusiai šeimai 
išsimokėti skolas. 

x Gražinos Ruzgaitės su 
William J. August užsakai prieš 
moterystės sakramentą eina 
Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčioje Marąuette 
Parke. 

x Bronius Pranckevičius , 
Evergreen Park, 111., mūsų gar
bės p renumera to r ius per 
daugelį metų, pratęsdamas 
prenumeratą ir vėl paaukojo 25 
dol. Nuoširdus ačiū. 

x Alina Zuras, Rochester, 
N.Y., atsiuntė „Draugui" 100 
dol. čekį ir pratęsė prenumera
tą 1989 metams. A. Zurą 
skelbiame garbės prenumera-
tore, o už auką tariame nuošir
dų ačiū. 

x J o n a s Rauba, Woodha-
ven, N.Y., pratęsdamas „Drau
go" prenumeratą, pridėjo ir 30 
dol. auką. J. Ra ubą skelbiame 
garbės prenumeratorium, o už 
paramą labai dėkojame. 

x An tanas Valavičius, Chi-
cago, 111., mūsų nuoširdus ir dos
nus „Draugo" rėmėjas, garbės 
p r e n u m e r a t o r i u s , pra tęsė 
prenumeratą su visa šimtine. 
Nuoširdus ačiū. 

x I e š k a u d a r b o prižiūrėti 
ligonį arba vaikus ir gyventi 
kartu. Skambin t i 425-8967. 

(ak) 

x Prof. d r . Vytautas i r Ni
j o l ė V a r d ž i a i iš Norman, 
Okla., yra atvykę į Chicagą ir 
apsistoję pas dukterį ir žentą 
Elzytę ir Vytenį Lietuvninkus. 
J ie žada Chicagoje pabūti kelias 
dienas, aplankyti Kenoshoje V. 
Vardžio motiną ir atšvęsti jos 
gimtadieni. 

x Chicagos j aun imo tau
t inio ansamblio „Grandies" 25 
metų veiklos sukaktuvinis kon-
certas-pobūvis bus balandžio 29 
d., šeštadienį, 7:30 vai. vak. 
Jaunimo centre didžiojoje salėje. 
Visi kviečiami į pobūvį pasi
džiaugti gražiais lietuviškais 
šokiais. „Grandžiai" vadovauja 
tautinių šokių mokytoja Irena 
Smieliauskienė. „Grandies" 
muzikinei daliai vadovauja 
muz. Darius Polikaitis. 

x L a u r o s Ragaitės ir Al
b e r t o Va lav ič iaus užsakai 
prieš santuoką eina Nekalto 
Prasidėjimo parapijos bažny
čioje Brighton Parke. 

x Šv. J u r g i o p a r a p i j o s 
bažnyčio je Bridgeporte perei
tą sekmadieni, balandžio 23 d., 
3 vai. p.p. buvo Lietuvos Vyčių 
užsakytos šv. Mišios išlaikyti 
vilčiai Lietuvoje. Prieš Mišias 
paaiškinimus davė kun. A. 
Morkus, šv. Mišias laikė ir 
t i n k a m ą pamokslą pasakė 
parapijos klebonas kun. Richard 
Dodaro. Buvo giedamos lie
tuviškos ir angliškos giesmės. 
Dalyvavo daugiausiai vyčiai ar 
jiems pritaria iš visos Chicagos. 

x Pat iks l in imas . „Draugo" 
balandžio 12 d. laidoje po Jono 
Urbono nuotrauka buvo pa
rašyta klaidingai. Turėjo būti: 
Ma ta s P a a k y s . Už klaidą 
atsiprašome. 

x S tasys Baras , Oak Brook, 
111., Lietuvių Fondo tarybos 
pirmininkas, visuomenininkas, 
pratęsė prenumeratą 1989 
metams su visa šimtine. St. Ba
rui, mūsų garbės prenumerato
riui, rėmėjui, tariame nuoširdų 
ačiū. 

x J o n a s Ažubalis, Toronto, 
Kanada, atsiuntė 30 dol. auką 
dienraščio paramai ir 10 dol. už 
kalėdines korteles ir kalendo
rių, pratęsdamas prenumeratą 
1989 metams. J . Ažubalį įra
šome į garbės prenumeratorių 
sąrašą, o už aukas labai dėkoja
me. 

x J . Gudinskas , Niagara on 
the Lake, Ont., Kanada, pratęsė 
prenumeratą 1989 metams, o už 
kalėdines korteles ir kalendo
rių, pridėjo 20 dol. auką. J. 
Gudinską įrašome į garbės 
prenumeratorių sąrašą, o už 
auką dėkojame. 

x Kas norėtų vykti į Lin
coln P a r k šiltadarži ir zoolo
gijos sodą balandžio 28 d., pra
šomi registruotis Vyr. Lietuvių 
centre, tel. 476-2655. 

(sk) 

grupėj. Mėgsta skaityti, slidi
nėti ir jodinėti. Planuoja studi
juoti veterinariją. 

Linas Paulius, dr. Algio ir 
Violetos Paulių sūnus. Baigia 
Elgin High School. Išėjo trejų 
metų R.O.T.C. Junior Reserves 
Training Corps kursą. Aprašy
tas Who's Who Among Ameri
can High School Students. Pri
klauso biologijos ir ispanų klu
bams. Panther Recon, football ir 
rifle teams. Baigė Chicagos 
aukštesniąją l i tuanist ikos 
mokyklą. Lanko Pedagoginį li
tuanistikos institutą. Yra jūrų 
skautas budys su nardytojo 
pažymėjimu ir Jūrų jaunių va
dovas. Mėgsta buriuoti, jau 
penkerius metus dirba su buria
vimo stovykla. Taip pat mėgsta 
slidinėti ir kilnoti svorius. Stu
dijuos Univ. of 111. Chicagoje 
tarptautinį biznį ir ekonomiją. 

Lietuvių Opera repetuoja „Trubadūrą". Nuotr. J . Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
ŠIMTAMETĖ 

KAZIMIERIETĖ 
SESELĖ ANICETA 

Praėjo 83 metai, kai Lietuvos 
kaimo 17 metų mergaitė apleido 
Panevėžio apylinkės ramų ūkio 
gyvenimą ir viena leidosi i906 
m. užjūrin. Ta drąsuolė Stasė 
Paulauskaitė gimė 1889 m. 
balandžio 27 d. Šį mėnesj ji mini 
100 savo gyvenimo sukaktį 
švento Kazimiero seserų vie
nuolyne Chicagoje. kaip vie
nuolė vardu seselė M. Aniceta. 

Aniceta — šimtametė 

Seselė, brolio kviečiama, at
vyko i Chicagą 1906 m. ir apsi
gyveno Bridgeporte Šv. Jurgio 
bažnyčios artumoj. Augusi 
pamaldžių tėvų šeimoje, Staselė 
nudžiugo pamačiusi didingą Šv. 
Jurgio bažnyčią, nes dabar galė-
sianti dažnai dalyvauti 
pamaldose, kurių meilę jai įžie
bė pamaldūs tėveliai. Ir 14 m. 
ji ištikimai lankė šiuos Dievo 
namus, dalyvaudama įvairiose 

pamaldose. Kai 1915 m. įsistei
gė Vyčių kuopa parapijoje, Sta
selė ištikimai lankė susi
rinkimus, nes tų pobūvių dainos 
priminė jai tėvynę. 

Vieną lemtingą dieną viena 
seselė vienuolė pamatė Staselę 
besimeldžiančią bažnyčioje, 
pakvietė ją į vienuolyną ir 
nuvedė į koplytėlę. Mistinėje 
vienuolyno koplyčios prieblan
doje Staselei, kaip ekrane, vaiz
davosi pamaldus, ramus 
vienuolių gyvenimas, ir tada 
išryškėjo jos tolimesnio 
gyvenimo paskirtis. 

Staselė, būdama 31 m. pa
augusi mergina, 1921 m. įstojo 
į Šv. Kazimiero seserų vie
nuolyną. Atsiradus jaunesnių 
būryje buvo nelengva prisi
taikyti prie aplinkos. Neseniai 
ji seselei demencijai prasitarė: 
„Turiu prisipažinti, kad pra
džioje vienuolinis gyvenimas ne
buvo lengvas. Dievui padedant 
ir tvirtu ryžtu ištesėjau ir 1923 
m. kovo 4 d. įžadais pasi-
švenčiau Dievui". 

Čia trumpa apybraiža seselės 
Anicetos gyvenimo. Ji 66 metus 
iš savo 100 metų gimimo 
sukakties praleido vienuolyne. 
Šimtamete seselė Aniceta turi 
gerą atmintį, yra ramaus būdo 
ir šviesios malonios nuotaikos. 

Užklausta, už ką ji Dievui la
biausiai dėkinga ir ką palinkėtų 
seselėms. Seselė atsakė: „Ypa
tingai esu Dievui dėkinga už 
vienuolinį pašaukimą ir nuošir
džią seselių priežiūrą, kurią 
gaunu infirmarijoje, man sune

galavus, o seselėms linkiu pa
milti maldą ir būti ištikimoms 
savo vienuoliniam pa
šaukimui". 

Seselė M. Perpetua 

ABITURIENTŲ 
SUPAŽINDINIMAS SU 

VISUOMENE 

Kovaldas Balčiauskas, Ra
mutės ir Mindaugo Balčiauskų 
sūnus. Baigia Hinsdale South 
High School. Honor Roll moki
nys. Priklauso mokyklos soccer 
ir gimnastikos komandom. Pri
klauso moksleivių ateitininkų 
prez. Stulginskio kuopai. Šoka 
tautinius šokius Vyčių grupėje. 
Daugelį metų dalyvavo skau
tiškoj veikloj. Mėgsta kalnų ir 
vandens slidinėjimą ir buria
vimą. Rudenį pradės studijuoti 
inžineriją. 

x Chicagos KASOS narių 
susir inkimas įvyks sekma
dienį, balandžio 30 d., 12:30 v. 
p.p. Pasaulio Lietuvių centre, 
Lemonte. Visus narius ir Kasos 
veikla besidominčius, kvie
čiame dalyvauti. Tiems, kurie 
patys negali nuvažiuoti j 
Lemontą, Kasa parūpins 
nemokamą autobusą ten ir 
atgal. Po susirinkimo vienas au
tobusas važiuos į lietuvių operą 
ir, operai pasibaigus, sugrįš į 
Marquette Parką. Vietą auto
buse rezervuoti būtina skambi
nant: 737-2110. Autobusas nuo 
KASOS, 2615 W. 71 St., išvyks 
balandžio 30 d.. 11:30 v. ryto ir 
grįš 3:30 v. p.p. Rezervacijos pri
imamos iki balandžio 26 d. 

(sk) 

x Video ir s tereo apara tū
rą siunčiame į Lietuvą. Siun
čiame kargo į Maskvą arba 
Vilnių ir iš kitų JAV miestų. 
Tiksli i r sąžininga k a r g o in
formacija pers iunčiant jūsų 
d a i k t u s . R o m a s P ū k š t y s . 
Transpak , tel. 312-436-7772, 
namų tel . 312-430-4145. 

(sk) 

x Pasaul io Lietuvių centro 
adminis t raci ja ieško šeimi
ninkės aptarnauti nuolatinius 
gyventojus. Bus parūpintas 
butas, maistas ir alga. Smulkes
nei informacijai skambin t i 
257-8787. 

(sk) 

IS ARTI IR TOLI 
KANADOJE 

— L i e t u v i a i š a u l i a i Ha
miltono šaukia bendrą susirin
kimą balandžio 29-30 dienomis. 
Šaulių rinktinė „Vilnius" pasi
kvietė iš Montrealio vyrų okte
tą, vadovaujamą muz. A. Stan
kevičiaus. Rinktinė paminės 
savo 70 metų gyvavimo sukaktį. 

— A. a. M a r i u s Gr ince -
vičius, 67 metų amžiaus, mirė 
kovo 8 d. Brantfordo ligoninėje. 
Anksčiau velionis buvo lietuvių 
visuomenės veikėjas Delhi, Ont. 
Nuliūdime liko žmona Alė Val-
ta i tė-Grincevičienė, sūnūs 
Leonardas ir Marius, duktė su 
šeima Lietuvoje. 

Mu7 Arvydas Paltinas ir sol Nelė Paltinienė koncertavo Margučio sureng
tame koncerte Chicagoje. Paltinai šiemet septinta kartą koncertavo JAV. 

Nuotr. Jono Tamulaičio 

K dvyna Valkiūnaitė, Ritos 
JODO Valkiūnų duktė. Baigia 

Crystal Lake Central High 
School. Honor Roll mokinė. 
Aprašyta Who's Who Among 
American High School 
Students. Buvo gimnazijos ko
respondentė, yra laimėjusi 
premijas už konkursinius raši
nius. Priklauso vokiečių klubui 
ir tinklinio komandai. Baigė 
Kristijono Donelaičio aukštes
niąją mokyklą. Rašė į mokyklos 
aikraštėlį „Pirmieji žingsniai" 

metraštį ir į „Draugą". Baigė 
Vilniuj vasaros lietuvių kalbos 
kursus. Lanko trečius metus Pe
dagoginį lituanistikos institutą. 
Priklauso jūrų skautėms ir 
moksleiviams ateitininkams. 
Šoka „Grandies" tautinių šokių 

ALTOS DARBO 
KONFERENCIJA 

Chicagos Lietuvių Taryba ba
landžio 16 d., sekmadienį, 2 vai. 
po pietų Lietuvių Tautiniuose 
namuose šaukė metinę darbo 
konferenciją, kurios metu buvo 
pateikta 1988-89 m. apyskaita. 

Taryba nuoširdžiai kvietė lie
tuvių organizacijas ir visuo
menę minėtoje konferencijoje 
gausiai dalyvauti ir ją moraliai 
bei materialiai paremti, kad 
būtų galima stipriau ir efektin
giau pakelti savo balsą už laisvą 
ir nepriklausomą Lietuvą. 

Konferenciją atidarė Chicagos 
skyriaus Altos pirm. Mykolas 
Pranevičius. Buvo sugiedotas 
Amerikos himnas. Į prezidiumą 
buvo pakviesti kan. Vaclovas 
Zakarauskas, dr. Vytautas Dar-
gis, inž. Grožvydas Lazauskas ir 
Edmundas Jasiūnas. Invokaciją 
sukalbėjo kan. V. Zakarauskas. 
Ketvir tame darbotvarkės 
punkte buvo numatytas gen. 
konsulo V. Kleizos žodis. Gaila, 
konsulas raštu pranešė, kad dėl 
susidėjusių aplinkybių kon
ferencijoje negalėsiąs dalyvauti. 

Toliau buvo Altos pirm. Gr. 
Lazausko žodis. Pirmininkas, 
pasveikinęs visus nors ne taip 
gausiai susirinkusius, padėkojo 
skyriui už teikiamą finansinę 
paramą, pranešė apie atliktus 
darbus metų bėgyje ir ypač 
kreipdamas dėmesį į rengiamą 
Amerikos Lietuvių XI kongre
są, kuris bus 1989 m. spalio 
21-22 d. Los Angeles, Cal. 
Kongreso šūkis: „Sujungtomis 
jėgomis siekim nepriklausomy
bės Lietuvai!" Taip pat visus 
kvietė šiame kongrese dalyvau
ti. 

Vliko vardu sveikino inž. Pily
pas Narutis, kuris trumpai 
paminėjo įvykius okupuotoje 
Lietuvoje, linkėjo Altos valdy
bai sėkmės ateityje, dėkojo už 
gražų bendradarbiavimą ir už 
teikiamą paramą Vlikui. Dar 
sveikino buvęs Altos pirm. ir 
garbės pirmininkas Teodoras 
Blinstrubas, kuris savo jautria
me žodyje labai pasigedo 
žurnalistų, kurie daugiau 
parašytų apie Altą ir jo atlie
kamus darbus, pasigedo visuo
menės dalyvavimo darbo konfe
rencijose (pirma prisirinkdavo 
pilna salė). 

Toliau ėjo pranešimai. Pirm. 
M. Pranevičius labai smulkiai 
informavo konferencijos daly
vius apie atliktus darbus metų 

bėgyje: nuo 1988 m. balandžio 
16 d. iki 1989 m. balandžio 16 
d. Atlikta Vasario 16-tosios 
minėjimas, Baisiųjų Birželio 
įvykių, Juodojo kaspino dienos 
demonstraci jos, s u r e n g t a 
gegužinė, suvažiavimas, kurio 
metu buvo pagerbtas amžinos 
atminties dr. Pijus Grigaitis, 8 
valdybos posėdžiai, 6 posėdžiai 
su ta ryba ir dar daug iau 
mažesnių darbelių. 

Apie kasą pranešimą padarė 
iždininkas O. Kremeris, kuris 
taip pat labai smulkiai iš
vardino pajamas ir išlaidas. 
Pasidžiaugė, kad šiais metais 
Vasario 16-tos minėjimo proga 
gauta daugiau aukų, negu 
pereitais. Pinigai beveik visi 
perduoti Altos centro valdybai. 
Šiandieną buvo dar perduotas 
1000 dol. Tokiu būdu skyriaus 
kasoje liko tik apie tūkstantis 
dolerių. Revizijos k-jos aktą 
skaitė Ignas Andrašiūnas, iš ku
rio paaiškėjo, kad įrašai ir patei
s inami d o k u m e n t a i r a s t i 
tvarkoje ir už pavyzdingą kasos 
knygų tvarkymą išreiškė pa
dėką iždininkui O. Kremeriui. 
Visi pranešimai vienbalsiai pri
imti. 

Registracijos k-ja pranešė, ku
rioje dirbo V. Lenkevičius, O. 
Kremeris ir J. ir V. Stanaičiai, 
kad dalyvauja 46 asmenys ir 9 
organizacijos. Pranešimą pa
darė O. Kremris. 

Nominacijų k-jos pranešimą 
padarė I. Andrašiūnas, kuris 
pristatė šias pagrindines or
ganizacijas su savo atstovais į 
valdybą ir tarybą: Sandara, 
Tautinė sąjunga, Socialdemok
ratai ir L. R. Katalikų fede
racija. Be šių pagrindinių dar 
buvo pristatytos pagelbinės: 
Katalikių moterų, Anglijos Lie
tuvių klubo ir Krikščionių 
demokratų. Buvo pasiūlyta, kad 
daugiau organizacijų įsijungtų 
į Chicagos Altos skyrių. 

Šiais metais Altos skyriaus 
vadovavimą perima Sandara ir 
pirmininkas dr. V. Dargis. Kon
ferencijai sekretoriavo skyriaus 
protokolų sekretorė Angelė 
Katelienė. Rezoliucijas, kurios 
buvo vienbalsiai priimtos, per
skaitė dr. V. Dargis. 

Metinė darbo konferencija 
buvo baigta, sugiedant Lietuvos 
himną. Po to visi buvo pavai
šinti sumuštiniais ir kavute su 
pyragaičiais, kuriuos paruošė I. 
Pocienė, S. Palekienė ir Gr. 
Giedraitytė, J. Jas iūnienei 
vadovaujant. 

Šią Chicagos Lietuvių Tary
bos metinę darbo konferenciją 
reikia laikyti vispusiškai pa
vykusią, nors ir dalyvių skaičiu
mi nepasižymėjo. Naujajam 
pirmininkui ir valdybai linkime 
ryžto ir i š t ve rmės š iame 
kilniame, bet nedėkingame dar
be. 

Ant. Repšienė 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel . — 776-8700 

Darbo vai. n u o 9 iki 7 vai. vak. 
Šeštad. 9 v. r. iki 1 vai. d. 
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