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(Tęsinys) 
Teismo sprendimu aš čia 

atvežtas atlikti bausmę. Taisy
tis man nėra iš ko. Aš nežu
džiau, nevogiau, nebuvau 
chuliganu. Mano sąžinė švari. 
O tokius „pataisos" metodus, 
kokie čia buvo panaudoti š.m. 
spalio 30 d., aš visiškai pagrįs
tai vertinu kaip fizinį kanki
nimą už įsitikinimus. Man 
mano įsitikinimai, už kuriuos 
aš buvau nuteistas, branges
ni už gyvybę, nes jie pagrįsti 
tiesa. 

Kas dėl „taisymo" darbų, tai 
man ir dabar dar neaišku, 
kodėl jau ketvirtas mėnuo, po 
pervedimo manęs iš skalbyk
los, a š privalau dirbti valgyk
loje valytojų ir indų plovėjų be 
išeiginių ir šventinėmis dieno
mis. Aš kasdien dirbu po 8 
vai., kurios ištęstos nuo 7 vai. 
iki 20 vai. Tokiu būdu mano 
darbo savaitė yra ne 48 vai., o 
56 vai. ištisinio darbo. Tai 
aiškiai prieštarauja RTFSR 
DPK 38 ir 41 str. Už šito 
priminimą du kartus baudė 
karceriu. 

Prašau Jus, pilieti viršinin
ke, šj mano laišką vertinti 
kaip skundą, kurį aš turiu 
teisę siųsti Jums pagal RTF
SR PDK 36 str. Be to, prašau 
turėti omenyje, kad už šitą 
laišką man gali keršyti. 

Kartu su šiuo siunčiu regist
ruotą laišką politauklėja-
mosios dalies viešininkui, 
kurio turinys identiškas šiam. 

V. Skuodis — 
pagal gimimo liudijimą — 

Benedict Scott, JAV pilietis 

Abiejų pareiškimų pradžioje 
nurodytas vienas adresas su 
atitinkamom pastabom pareiš
kimų pabaigoje. 

Vietoje oficialaus atsaky
mo, XII.21 atvyko politinio 
skyriaus viršininkas, kuris 
iškvietė pokalbiui dalyvau
jant zonos viršininkui vyr. 
Įeit. Šalinui. Viršininkas majo
ro laipsniu buvo atidus ir 
korektiškas, tačiau pokalbį 
užbaigė pasakydamas: „Jus 
nubaudė teisingai..." Su turi
mu parėdymu bausti už bada
vimą taip ir nesupažindino. 

Tokia buvo okupanto valia 
1985 m. respublikos kny

gynuose labai mažu tiražu 
pasirodė knygiūkštė „Lietu
vos Liaudies Seimas". Steno
gramos ir medžiaga. (,,Min
t i s " . Vilnius, 1985 m.). 
Provincijos rajoniniai knygy
nai gavo tik po 10 egz. Gali
ma drąsiai teigti, kad neužte
ko net bibliotekoms. 

Tuo pačiu laiku pradingo iš 
knygynų lentynų 1977 m. 
išleisti J. Šliūpo rinktiniai raš
tai, iiot pačiame „Aušros" 
Šimtmetyje neišpirkti skaity
tojų, nors knygos autorius 

buvo ano meto aušrininkas. 
Taigi, išleisti 15,000 egz. 
tiražu, šio bedievio raštai išgu
lėjo .knygynų lentynose 8 
metus ir nesudomino net pačių 
valdiškų bedievių. Tos pačios 
Lituanistinės bibliotekos, tik, 
žinoma, kitų autorių, pvz. A. 
Baranausko, M. Valančiaus, 
M. Mažvydo. Lietuvos Metraš
tis ir kt. nei vienos dienos 
neišbuvo knygynų lentynose. 
Tai buvo liaudies valia turėti 
gerą knygą (tiražai — 5,000« 
egz.). 

(Bus daugiau.) 

Užsienio spauda 
pas Sacharovą 

Maskva . — Andrei Sacha
rovas pirmą kartą priėmė 
užsienio spaudos žurnalistus, 
kai j am buvo leista grįžti į 
Maskvą ir dirbti Mokslo 
akademijoje. Kalbėdamasis su 
jais, j is pasakė, kad ir toliau 
reikalaus laisvės sąžinės kali
n i a m s , be t n e v a d o v a u s 
žmogaus teisių akcijai. J is 
norįs daugiau dirbti moksli
nėje srityje. 

P a s k o l i n o p a t a l p a s 
Žurnalistai atvyko į jo butą 

ir su juo praleido 90 min. Čia 
buvo New York Times, 
Washington Post, Chicago 
Tribūne ir U.S. News & World 
Report reporteriai. Prieš tai jis 
turėjo interviw su CBS ir NBC 
atstovais. Amerikos televizi
jai sovietų televizija leido 
pasinaudoti jų patalpomis 
viską užrašant filmoje. Tai 
irgi pirmas kartas, kad Vaka
rų televizija ouvo įsileista j 
sovietų televizijos patalpas. 

D a u g pas ike i t imų 
Sacharovas kalbėjo labai 

atsargiai. J is matąs didelį 
pasikeitimą sovietų vyriausy
bėje. Tokio atvirumo dar 
niekada nėra buvę nuo revoliu
cijos pradžios. Ir tas atvi
rumas turįs būti dar daug 
didesnis, kad spaudoje būtų 
galima pasisakyti ir prieš, ir 
pagirti gerus dalykus. 

Kiti disidentai aplanko 
Sacharovą vakarais ir disku
tuoja įvykusius pasikeitimus. 
Jis sako, kad Sovietų Sąjun
goje yra dar keletas tūkstan-

Šventasis laisvės karas 
pergalės 

Politinis sprendimas nepriimtinas 

Afganų pabėgėliai, prisimindami 7 metų sovietų invaziją j Afganistaną, degina padarytą M. 
Gorbačiovo iškamšą protesto demonstracijų^-netu Pakistane. 

Prezidentas gera 
vertina 1986 m. 

Los Angeles . — Preziden- laisvosios valstybės. Sovietai 
tas savo savaitinėje radijo turi suprasti, kad jiems tai vis 
kalboje pasakė, kad 1986 daugiau ir daugiau kainuos, 
metai buvo geri metai, nes jei jie nenorės afganus palikti, 
padaryta pažanga Amerikos ir kad jie patys apspręstų savo 
Sovietų Sąjungos santykiuose likimą. ..Afganų žmonės 
besikalbant ir sužinota, kur nepakvietė sovietų, kad jie 
kiekvienas kraštas stovi ir ką bombarduotų v r degintų jų 
reikia daryti toliau. Taip pat kaimus, žudytų jų vaikus ir 
matomas, kad ir mažas moteris, perrašytų jų istoriją ir 
pagerėjimas žmogaus teisių varžytų jų religiją ir kultūrą, 
gerinimo linkme. J ie neprašė sovietus sunaikin-

Jis šį savo pranešimą ti jų visą kraštą", kalbėjo 
p a d a r ė , ka i a t v y k o iš prezidentas gruodžio 27 d., kai 
Washingtono į Palm Springs prieš 7 metus tada sovietai 

čių disidentų kalėjimuose. Jis 
Gorbačiovui pasiuntęs 14 
labai gerai žinomų disidentų 
pavardžių ir prašęs juos 
paleisti. Sacharovas sako, kad 
Gorbačiovas esąs labai 
sunkioje pozicijoje; j is turįs 
daryti sprendimus daugeliui 
dalykų. Klausimas, ar norėtų 
išvykti į užsienį, atsakė, kad 
norė tų tik re tka rč i a i s 
pavažinėti po užsienio kraš
tus. 

Abejoja mūsų 
apsigynimo programa 

Nusiginklavimo klausimu 
pasisakė, kad jis abejoja, ar 
Amerikai pavyks suorgani
zuoti tokią strateginio apsi
gynimo programą, kuri galėtų 
pakenkti Sovietų Sąjungos 
raketų programai. J i s sakė, 
kad jis sutinka su Gorbačio
vu, jog Reagano strateginio 
a p s i g y n i m o in ic ia tyvos 
programa, vadinama žvaigž
džių karo programa, yra tik 
pinigų išmetimas. Sovietai 
gali išrasti daug mažiau 
kainuojančią programą ir ge
riau veikiančius ginklus už 
raketų apsigynimo skydą. Jis 
sakėsi netikįs, kad ši Reagano 
programa būtų įgyvendinama 
ir tai ne dėl moksliškų ar 
technikų kliūčių, bet dėl gry
nai militarinių bei strate
ginių, kadangi esą daug leng
viau surasti apsigynimą 
erdvėje. 

Nėra lietuvių 
S a c h a r o v a s š i a m e 

pasikalbėjime atkreipė dėmesį 

savaitei atostogų. 
Prieš jam išvykstant, Baltie

ji rūmai išleido pranešimą, 
kuriame JAV prezidentas 
ragina Sovietų Sąjungą 
nustatyti tikrą laiką savo 
kariuomenės dalinių išve
dimui iš Afganistano. Jis 
tame pranešime sako, kad 
Amer ika s t i p r i a i r emia 
Afganistano žmonių rezis
tenciją 

Šiais metais esą kalbėta iš 
savo pozicijų Reykjaviko susi
tikime nusiginklavimo klausi
mais. Sekančiais metais teks 
tęsti nebaigtus pasitarimus. 

Turbū t t ik 
neaps iž iūrė j imas 

PraneSime sakoma, kad šis 
pareiškimas yra tam, kad būtų 

įžengė į svetimą kraštą. 

Prezidentas R. Reagan ir jo 
žmona Nancy darbo atostogų 
metu Californijoje. 

Prezidentas priminė, kad 
priminta spetintoji Afganis- .Jungtinėse Tautose 122 tautos 
tano okupacijos sukaktis. Tik p r įėmė rezoliuciją, reikalau-
bendras reikalo išsprendimas. j a n e j ą greito politinio sprendi-
kuris užtikrintų pilną nepri- m o j r k ad tuoj būtų išvesta 
klausomybę ir garbingą pabė- S O v i e t ų k a r i u o m e n ė iš 
gėlių sugrįžimą, tegali būti Afganistano. „Jei sovietai 
priimtinas Afganistano santy- tikrai nori taikos, tegu jie 
Iriuose. Jame nebereikalau- pateikia Genevoje realų laiką 
jama, deja, sovietų trupių s a v o trupių išvažiavimui iš 
pasitraukimo. Praeityje, prez. Afganistano". Kol yra sovietų 
Reagan as b u v o a i šk i a i įr j ų pavaldinių žmonės 
pasakęs, kad sovietų kariuo- teriojami jų pačių žemėje, 
menės išvedimas iš Afganis- kalbėjo Reaganas, tol mes 
tano yra pagrindinė sąlyga turime padėti jiems, 
geresn ių s a n t y k i ų t a r p 
VVashingtono ir Maskvos ———————— 
įgyvendinimui. 

7 metų t o r o r a s Pagrobtasis 
lėktuvas sudužo Tačiau savo radijo kalboje 

jis vėl pasakė, kad afganų Rįydh. — Pagrobtasis Ira-
rezistentams turi padėti visos k o lėktuvas nukrito ir sudužo 
" - — — — — _ — — — Saudi Arabijos dykumoje, kai 
į 9 politinius kalinius, kurie tas lėktuvas užsidegė nuo 
turėtų būti tuoj paleisti, bet dviejų sprogusių granatų. 62 
tame sąraše nėra nė vieno žmonės buvo užmušti, o 32 
lietuvio, kaip praneša minėti buvo sužeisti. Keleivių tarpe 
reporteriai. Yra tik vienas n e buvo amerikiečių, 
estas Mart Nikius, gamtos frako žinių agentūra sako, 
mokslų žinovas, kalėjime esąs k ad buvo du nežinomi grobi-
nuo 1981 m. Jis buvo Estijos \^a[ Vienas buvo saugumo 
tautinio judėjimo aktyvus p a r e i g ū n o nušautas, o kitas 
narys ir 1980 m. pasirašęs 2uvo, kai lėktuvas nukrito, 
protesto raštą prieš Afganis- Sužeistieji bus grąžinti Irakui, 
tano okupavimą. k a i #y c a ]ės išeiti iš ligoninės 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Kuboje lankėsi Kanados 
vyskupų konferencijos dele
gacija. Tai buvo pirmas Kana
dos vyskupų vizitas Kuboje po 
komunistinės valdžios įsigalė
jimo. Kanados vyskupai susi
t iko su Kubos vyskupų 
konferencijos atstovais, taip 
pat pasimatė su Kuboje 
dirbančiais kanadiečiais misi-
jonieriais. 

— Aus t r a l i j a pasirašė 
sutartį, kuri deklaruoja, kad 
Pietų Pacifikas yra laisva 
zona nuo branduolinių ginklų 
naudojimo ar jų bandymo ir 
nuo atominių liekanų išme
timo į šį vandenyną. Kiti 
septyni kraštai tokią pat 
sutartį pasirašė anksčiau. 

— Genevoje vienas iš trijų 
didžiausių Šveicarijos bankų 
, , u ž š a l d ė " i šmokėj imus 
Nikaragvos kovotojams, kaip 
praneša oficialūs asmenys. 
Tai padaryta pagal Amerikos 
prašymą. 

— Houstone federalinis 
teisėjas priteisė sumokėti 
Monsanto kompanijai 108 mil. 
dol. savo darbininkui Jack 
Skeen, kuris 5 metus dirbda
mas tame chemijos fabrike 
gavo leukemiją. 

— Richland, Wash., esąs 
plutonijaus reaktorius uždary
tas šešiems mėnesiams, kad 
būtų patobulinti saugumo 
pagerinimai, kurie reikalingi 
pagal naujus valdžios reika
lavimus. 

— Garmisch-Par tenki r -
chen šeši žmonės buvo užmuš
ti ir 26 sužeisti, kai tenai 
Bavarijos kalnų viešbutyje 
sprogo dujų vamzdžiai. 1936 
m. čia buvo žiemos olimpiniai 
žaidimai. 

— Kanados Imigracijos mi-
nisteris Gerry VVeiner prane
ša, kad Kanada nori padidinti 
imigrantų skaičių iki 125,000 
metuose. 

— Leningrado operoje 
Aidos partiją atliko Gražina 
Apanavičiūtė. Tai buvo jos 
debiutas. Po to ji buvo 
pakviesta dainuoti ir kitus tos 
operos spektaklius. 

Saudi Arabijoje. Grobikai 
buvo iš Libano. Irako ambasa
dorius VVashingtone praneša, 
kad grobikai buvo proiranie-
čiai ir skrido iš Bagdado į 
Ammaną. 

I s l amabad . — Pakistane 
prisiglaudę a fganų pabė
gėliai, protestuodami prieš 
septintąją Sovietų Sąjungos 
k a r i u o m e n ė s į v e d i m ą į 
Afganistaną, sudegino sovie
tų vėliavas ir padarytą M. 
Gorbačiovo, sovietų vado. 
iškamšą. Daug iau , kaip 
tūkstantis afganų demonstra
vo Islamabado gatvėse, sutar
tinai šaukdami šūkius, nešda
mi prieškomuni&tusnukreiptus 
plakatus i r r e ika l audami 
išvesti sovietų karo jėgas iš 
Afganistano. Pakistano poli
cija neleido žygiuoti prie 
Sovietų Sąjungos ambasados. 

Protesto demons t rac i jos 
įvyko ir Baluchistan provin
cijoje, kurioje daugiausia 
gyvena afganų pabėgėlių. Ne 
mažesnės demons t rac i jos 
įvyko ir K a r a c h i mieste. 
Pakistane yra daugiau, negu 
trys milijonai afganų pabė
gėlių. 

Tuo pačiu metu Indijoje 
Nevv Delhi mieste afganų 

Privačios aukos 
kovotojams 

VVashingtonas. — Admi
nistracijos pareigūnai sako, 
kad mažiausiai 20 mil. dol., 
kurie buvo gauti aukomis, 10 
mil. iš Brunei valstybės sulto
no ir kita 10 mil. iš privačių 
aukotojų buvo pravesti Nika
ragvos kovotojams. Tai pir
mas administracijos praneši
mas, kad būtų bet kur minima 
suma pinigų, kai iškilo Irano 
ginklų pardavimo byla. { šią 
sumą yra neįskaitomi tie pini
gai, kurie buvo gauti už 
ginklus, jei jie buvo persiųsti. 
Kongreso investigatoriai žino

jo, kad vis dėlto yra kažkokia 
suma, gauta iš privačių šalti
nių, perduota contras, bet kad 
būtų 10 mil., to nežinojo. 
Brunei sultono dovanoti 10 
mil. dol. buvo įdėti į Šveica
rijos banką, kurį parinko pulk. 
North, ir kartu su kitais 
gautais pinigais perduoti cont
ras vadams. 

20 mi l i jonų 
k o v o t o j a m s 

Kongreso tyrinėtojai rado 
pulk. North papkėse užrašus, 
kad Irano ginklų pardavimo 
pelnas eitų Nikaragvos kovo
tojams. Tie užrašai daryti tada, 
kai administracija nelaimėjo 
Kongreso palankumo, kad 
būtų duodama militarinė para
ma contras. Tačiau ir dabar 
tyrinėtojai negali tiksliai 
nustatyti, kiek iš tikrųjų tų 
pinigų gavo contras ir kiek 
nuėjo į lritus šonus. Contras 
vadai sako, kad jie gavo daug 
mažiau negu 20 mil. dol. 

Teisingumo departamento 
pareigūnai teigia, jog pulk. 
North pasakęs jiems, kad 
milijonai dol. yra duoti con
tras. 

Valstybės d e p a r t a m e n t o 
sekretoriaus asis tentas Elliott 
Abrams praneša, kad jis 
kreipėsi į Brunei sultoną ir iš 
ten buvo gauta tam tikra 
suma pinigų, kurie buvo skirti 
Nikaragvos kovotojams, 
kadangi Brunei sultonas yra 
griežtai nusistatęs prieš komu
nistus. 

— D e t r o i t e pranešama, 
kad dvi Japonijos kompanijos 
sutarė statyti 500 mil. dol. 
vertės fabriką kukurūzų 
laukuose, netoli I^afayette. 
Indianos valstijoje. J ame bus 
.sutatomos naujos mašinos. 

pabėgėliai, kurių nėra tiek 
daug kaip Pakistane, suruo
šė protestus, kuriuose daly
vavo apie 900 afganų. 

Visur buvo deginamos sovie
tų vėliavos. Afganų partizanų 
vadai, kurie kalbėjo tų protes
tų metu, stipriai pabrėžė, kad 
nenustos kovoti tol, kol sovie
tų jėgos bus jų žemėje. „Mūsų 
šventasis karas bus tęsiamas 
tol, kol nors vienas užsienietis 
k a r y s bus Afganis tane" , 
kalbėjo Gulbuddin Hek-
m a t y a r , pa r t i zanų karių 
vadas. 

V i e n i n g a s 
t au t in i s f ron t a s 

Ki tas pa r t i zanų vadas, 
Sibghatullah Mujaddidi, kuris 
vadovauja Tautiniam afga-
nistanų laisvės frontui, protes
to didžiuliame susirinkime 
pareiškė, kad afganų tauta 
priims tik tokį sprendimą, 
kuris įsakys išeiti sovietų 
kariuomenei rr bus panaikin
t a komunistinė sistema, kurią 
įvedė sovietai. 

Visos septynios afganų 
partizanų grupės, susijun
gusios į Tautinį Afganistano 
Laisvės frontą, dalyvavo šia
me protes to pareiškime 
I s l a m a b a d e prieš sovietų 
p a s t a t y t ą vyr iausybę . Jų 
plakatai skelbė kovą iki 
pergalės. Pagrindinis milži
niškas plakatas išreiškė jų nu
sistatymą: „Mes nenorime 
politinio sprendimo!" 

Tai yra atsakymas į Jungti
nių Tautų organizacijos pradė
tą akciją ir pasitarimus tarp 
Pakistane ir prokomunistinės 
Afganistano vyriausybės bei 
Sovietų Sąjungos, kad būtų 
s u r a s t a s sp rend imas J T 
organizacijos rėmuose. Sovie
tų Sąjunga yra pareiškusi, kad 
ji iš Afganistano pasitrauks, 
jei bus surastas politinis 
sprendimas. Sovietai spalio 
mėnesį išvedė apie 8 tūkst. 
karių, tačiau kitu keliu juos 
pakeitė nauji daliniai. 

Sov ie ta i t e i s inas i 
Maskvoje vyriausybės dien

raštis Izvestija šeštadienį 
rašė, kad Sovietų Sąjungos 
sprendimas įvesti kariuomenę 
į Afganistaną, padarytas 1979 
m., yra teisingas. Ten rašo
ma, kad sovietai savo kariuo
menę pasiuntė į Afganistaną 
tada, kai to meto vyriausybė 
p a p r a š ė paga lbos padėti 
sutvarkyti kraštą. Sovietų 
in tervenci jos dėka, buvo 
pašalintas Hafizullah Amin ir 
įvestas jo vieton Babrak Kar
mai, kuris dabar jau pašalin
tas ir jo vieton vėl Įritąs 
paskirtas, Najib, buvęs saugu
mo policijos viršininkas. 

Izvestija rašo, kad Ameri
kos apmokomi partizanai 
Pakistano valstybėje, sudaro 
nemažą problemą. Jų esama 
apie 100.000. Kaltinami Vaka
rai, kad nieko naujo nepasiūlo 
Afganistano reikale. Pakis
tano spauda gi primena, kad 
visos problemos prasidėjo, kai 
sovietai įžengė į Afganistaną. 

K A L E N D O R I U S 
Gruodžio 30 d.: Mansvetas. 

Anyza, Augąs, Audronė. 
Gruodžio 31 d.: Silvestras. 

Melanija, Davis. Mingailė. 

ORAS 
teka 7:17. leidžiasi Saulė 

4:28. 
Temperatūra 

naktį 26 1. 
dieną 32 I. 
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KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR S V E I K U PAJĖGUMO UGDYMAS 

KELIAS I SVEIKATĄ, 6515 So. Califomla Ave., Chicago, 111 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

KIETŲ VIDURIŲ 
TVARKYMAS SĖLENOMIS 
Grįžkime visi j normalią 
lietuvišką mitybą, tada 
nežinosime, kas yra vidu
rių kietumas! 

Mediciniškas 
r ag in imas 

Vidurių užkietėjimu (consti-
pation) negaluoja kas dešim
tas čionykštis, taigi ir lietu
vis. Nors viduriai kietėja dėl 
daugelio priežasčių, vienok 
pagausinimas sėlenų (fiber) 
maiste padeda sutvarkyti tą 
negerovę. Maiste esamas 
sėlenas sudaro nekrakmoli-
niai sudėtiniai cukrus (poly-
saccharides) besiranda auga
luose, vaisiuose ir daržovėse. 
Tos medžiagos patenka į sto
rąją žarną (colon) kartu su 
įvairiais kiekiais kitų nesu
virškintų maisto dalių ir 
sudaro gerą dirvą paspartin
tam augimui storosios žarnos 
mikroorganizmų — naudin
gų bakterijų. Tos bakterijos 
padidina išmatų tūrį ir veikia 
liuosuojančiai. Priedu kai ku
rios sėlenos šiek tiek apsivirš-
kina ir prisigerdamos van
dens veikia liuosuojančiai. 

Išmatų tūris ir jų pašali
nimo dažnumas pagausėja 
pagausinus su maistu aptu
rimų sėlenų kiekį. Tas toks su 
maistu sėlenų pagausinimas 
atsiekiamas daugiau valgant 
javainių (cereals). duonos, dar
žovių ir vaisių, arba komer
ciškai pagamintų sėleninių 
priedų (fiber supplement). 

Nepamirština, kad naudo
jant būtinas žmogaus svei
katai sėlenas bei jų priedus, 
kartais susiduriama su tam 
tikrais nepatogumais bei paša
liniais sėlenų sukeltais veiki
mais, ypač sėlenas naudojant 
pagyvenusiems žmonėms. 

Maiste esamos 
sėlenos reguliuoja 

vidurių veiklą 
Žmogaus valgomas maistas 

turi įtakos kai kurioms kietų 
vidurių rūšims. Imant kraš
tutinumą, astronautai gauna 
..fiziologinį" vidurių kietumą, 
nes jie minta elementais: visai 
sugeriamu į kraują iš žarnų 
maistu. Šiaip normalios svei
katos , tik nepakankamai 
sėlenų valgantiems žmonėms 
pagausinimas sėlenų maiste 
sureguliuoja vidurių išsitušti
nimą. 

Kas pagal iau y ra 
ta sėlena (fiber)? 

Sėlena yra lukštas valgomo 
grūdo, vaisiaus ar daržovės 
žievė, kuri neturi krakmolo, 
susideda, mediciniškai vadi
nant, iš sudėtinių cukrų (poli-
saccharidų) ir yra nesuvirš
kinama. Sėlena sudaro tą 
grūdo, vaisiaus a r daržovės 
dalį, kuri nesivirškina žmo
gaus virškinimo kanale ir 
nesusigeria į kraują plonose 
žarnose, kaip tai atsitinka su 
visu kitu maistu. 

J sėlenos sudėtį įeina celiu
liozė — ląsteliena (cellulose), 
pusiau celiuliozė, kai kurios 
gumos ir pektinas. Tos me
džiagos ne visada esti sėleniš-
kai nesuvirškinamos. Dalis jų 
esti kiek bakterijų apskaldo-
mos storoje žamoje. Sėlenas 
sudaro mišrių ir sudėtingų 
angliavandenių grupė, kuri 
įvairuoja savo chemine sūdė 
timi, dalelių dydžiu ir sėlenų 
kilme. Didesnės sėlenų dalelės 
didina išmatų svorį. 

Tos sėlenų savybės įtakoja 
storosios žarnos veikimą. 
Pastarojoje bakterijų veikia
mos sėlenos esti nevienodai 
stipriai apskaldomos. 

Sėlenų s v a r b a 
s to ros io s ž a r n o s 

ve ik la i 
Pirmas studijavo su talki

ninkais gyd. Birkitt kaip 
sėlenos pakeičia į gerą puse 
storosios žarnos veiklą. J ie 
stebėjo daugiausia vegetariš
kai mintančių Afrikos kaimie
čių išmatas ir lygino jas su 
mažiau sėlenų naudojančių 
vakariečių išmatomis. 

Tiek jų tyrinėjimai sukėlė 
didelį dėmesį sėlenoms — jų 
gera įtaka ne tik normaliam 
vidurių veikimui, bet ir apsau
ga nuo storojoje žarnoje atsi
randančių tokių negerovių, 
kaip kišenėlės (diverticula) ir 
vėžio. Kol kas visia tikra, 
kad sėlenų nuo tų ligų apsauga 
kad nenustatyta—tyrimai tę
siami. Tik yra žinoma, kad sė
lenos tiesiogiai paveikia plo
nų žarnų ir storosios žar
nos gleivinės celių daugi
nimąsi. Tas gali turėti nuo vė
žio apsaugojamąją galią. 

Sė lenų į t a k a v idur ių 
t u š t i n imu i 

Storojoje žarnoje išmatų tū
rio pagausėjimas atsiranda ne 
vien dėl nesusigėrusių į krau
ją sėlenų. Tokiam gausėjimui 
pasitarnauja keletas veiksnių. 
1. Sudėtingieji polisaccha-
ridai paruošia gerą dirvą sto
rosios žarnos bakterijų augi
mui — jos padidina išmatų 
svorį- 2. Kiek apskaldytos sėle
nos prisigeria vandens. 3. Abu 
minėti v e i k s n i a i p r i s i 
deda prie maisto pagreitinto 
per žarnas praslinkimo. 4. Sto
rosios žarnos susitraukimą 
skatina bakterijų perdirbtos 
medžiagos pavidale žarnų 
dujų ir tam tikrų riebalinių 
rūgščių (short-chain fatty 
acids). Ypač kvietinės sėlenos 
<wheat bran) sugeria vandenį. 
Išmatos pasunkėja mikro
organizmams pagausėjus. 

Kietų v idur ių 
g y d y m a s 

Nors viduriai užkietėja, kaip 
jau žinome, dėl daugelio p r i e 
žasčių, vienok dažniausiai jie 
tokiais tampa dėl svarbiausių 
sekančių priežasčių. 1. Netin
kamas maistas. 2. Nejud
rumas žmogaus. 3. Vaistų 
naudojimas ir 4. Fiziologiniai 
pakitimai regulų ir nėštumo 
metu. 

Vidurių užkietėjimas apta
riamas kaip retas ir sunkus 
tuštinimasis, kaip nenor
maliai kietos išmatos bei jų 
pakitusi sudėtis-konsistencija. 

Daugeliui pacientų yra sun
ku nustatyti išmatų kiekį. 
Mat, mėšlo rinkimas yra 
nepraktiškas, neestetiškas ir 
nuobodus darbas, atl iekamas 
tik ypatingais atvejais, kai 
žmogus turi Šiaip priemonė
mis nepa ta i somą vidurių 
užkietėjimą. Taip pat nereikia, 
turint kietus vidurius, tirti 
žarnose išmatų judėjimo grei
tį ir išeinamosios žarnos jude
sius. 

Jei surašius nuodugnią 
medicinišką istoriją, nuodug
niai pacientą ištyrus, įskai 
tant išeinamosios ištyrimą, 
dėl kietų vidurių vis dar 
nerandama aiškios priežas
ties — prisieina tirti lanksčiu 
vamzdeliu (flexible sigmoido-
scope) storosios žarnos toli
mesnį trečdalį ir tirti išmatas 
dėl kraujo (stool guiac tes-
ting). Tada patar iama pacien
tui gausiau sėlenų valgyti su 
maistu. Tai paprasčiausias ir 
dažnai sėkmingiausias vidu
rių užkietėjimo gydymas. 

Pensininkai ir jų svečiai Alvudo pažmonyje Lietuvio sodyboje artinasi 
prie Dievo stalo kun. Juozui Juozevičiui komuniją dalinant. 

Nuotr. M. Negio 

Giesmėms vadovauja muz. Juozas Sodaitis su Vlado Bražioniu (kr.). 
Jonu Kaunu ir Alfonsu Šidagiu AI vudo pažmonyje Lietuvio sodyboje. 

Nuotr. M. Nagio 

T r i m i s atvejais 
sė lenomis gydymas 

est i sėkmingas 
Visi įsidėmėkime, kad vien 

sėlenomis galime savo kietus 
vidurius sutvarkyti. 1. Kai 
žmogus nepakankamai nau
doja sėlenų. 2. Kai jis mažai 
juda, mankštinąs, darbuojas. 
3. Kai jis turi jautrius vidu
rius (irritable bowel synd-
rome). Atsimintina, kad kieti 
viduriai pagyvenusiems daž
nai sukelia baimingumą 
(anxiety). Tokiems, ypač lovo
je gulintiems pridėjus po 6-15 
gramų sėlenų kasdien — jų 
viduriai apsitvarko. 

Sė lenomis gydymo 
kai k u r i e negerumai 

Nepamirškime, kad sėlenos 
(fiber) nėra vienas ir vieninte
lis vaistas kietiems vidu
riams. Bus vidurių sukietėji-
mui tokios priežastys, kurių 
neprašalins sėlenos. Dar to ne
gana: atsiras tokių žmonių, 
kurie nuo gausaus sėlenų var
tojimo susilauks komplikacijų 
ir sėlenų pašalinio veikimo. 
Kelis selenų sukeltus nege
rumus čia suminėsim. 

1. Paskiri žmonės gali įvai
riai reaguoti j pagausintą šėle 
ninį maistą. Ypač mažai išma
tų turintiems mažiau padeda 
sėlenos. Tas jų sumažėjimas 
atsiranda pailgėjus išmatų per 
žarnas slinkimo laikui. Užtai 
tokiems prisieina duoti dau
giau sėleninio maisto, kad 
pagreitinus atmatų slinkimo 
laiką ir tuo pačiu prašalinus 
konstipaciją. 

2. Kai kuriems priedinis 
sėlenų kiekis gali ne tik nepa
gerinti, bet dar pabloginti 
nusiskundimus dėl kietų vidu
rių. Tas gali atsitikti gydant 
chronišką konstipaciją jau
noms moteriškėms, kurių pir
minė negerovė yra sunkumas 
pradėti kaip reikiant tuštintis. 

3. Bus tokių kietvidurių. ku
rių storosios žarnos sienelių 
raumenys susilpnės — Hir-
schsprungo liga, žarnų ta
r i a m a s u ž s i d a r y m a s ar 
mechaniškas žarnų nepraei
namumas atsiradęs dėl sto
rosios žarnos vėžio, dėl žarnos 
išsiveržimo ar dėl skran
džio į žarnas atsidarymo su
siaurėjimo. Tais atvejais, aiš
ku, nebus sėkmingas, bus net 
pavojingas sėleninio maisto 
pagausinimas. 

4. Gausus sėlenomis mais
tas kai kuriems žmonėms gali 
sukelti viduriavimą ir vidurių 
išpūtimą. Pastarasis atsiran-

da dėl bakterijų pagamintų 
dujų žarnose (vandenilis, ang
lies dvideginis, metanas). Kar
tais sunkiai Susigerianti pie
no rūgštis (lactic acid) gali 
sukelti viduriavimą. 

5. Sėlenos gali sugerti tul
žies'' rūgštis ir mineralus 
geležį, kalcį, cinką) o taip pat 
ir kaistus. Tu© būdu tų *9e 
"džiagų prašaliaimas su išma
tomis pagausėja. Tai daugiau 
teoretiškas rūpestis, kad kele 
tas mineralų gali sumažintai 
susigerti j kraują ilgai ir gau
siai sėlenas naudojant Mais
tas sudarąs sėlenas iš daržo
vių ir pektino (obuolio žievė) 
sumažina cholesterolį krau-
juje, gi, javų :lukštai gali jį 
pagausinti. 

6. Daugelis prekyboje esamų 
sėlenų gaminių savo sudėtyje 
turi psyllium. Pastarasis gali 
pabloginti astmą. Grūdo lukš
to sėlenos kardais gali suer
zinti dantų smegenis. 

Tai vis reti atsitikimai, kada 
sėlenos gali ^mogui vargo 
sukelti. Toks vargas kartais 
pasitaiko beveik su kiekviena 
medžiaga bei vaistu. O vartoti 
vaistus prisieina reikalui es
ant. Todėl ir kietų vidurių 
tvarkymas su sėlenomis yra 
savo vietoje. 

Išvada. Kietais viduriais 
sunegalavęs tarkis su gydy
toju. Jo patartas gydykis su 
maiste apturimimos sėlenomis. 
Nevartok jokių vidurius liuo-
suojančių vaistų. Nepasiduok 
jokiai reklamai bei draugų-
draugių patarimais, kad jie 
vartoja tokias ir tokias piliu
les ir jiems gerai esą. Tegul jie 
daro kaip išmano, bet nuo 
dabar joks mūsiškis tegul nė iš 
tolo nežiūri į jokias vidurių 
liuosavimui sk i r tas prie
mones. Išmintingas mūsiškis 
tik su maistu tvarko savo 
vidurių užkietėjimą. Daugiau 
tuo reikalu kitą kartą. 

Pasiskai tyt i . Moore T: Die-
tary fiber Food or fetish? Lan-
cet ii: 1040,1986. 

NUO MKDICINISKU 
KLAIDI; TOLINKIMftS 

KAIP NUO VKLNIU 
K l a u s i m a s . Gerbiamas 

Daktare, su Tamstos pagalba 
jau susilaukiau netoli 90 m. 
amžiaus. Bet žmogus daro 
klaidu norėdamas vis dar 
geresnės % sveikatos. Mano 
padaryta labai didelė klaida. 
Turėdamas negalavimo ant 
plaučių, kur tai sužinojau, kad 
Aloe Vera Ge! žoles gerti pade 
da plaučiams. Paskubėjau 

nusipirkti tų Vera Gel. 2iūriu, 
kad išpiešta ta žolė. Atidariau 
— žiūriu, kad kažin koks pau-
deris — į klijus panašus. Bet 
visgi penkis kartus pavarto
jau po puse arbatinio šaukšte
lio. Tuoj aus iš ryto pradėjo 
pykinti ir valgant prakaitavi
mas atsirado, bet iki vėmimo 
nepriėjo. Sustojau gėręs ir už 
savaitės su ta Vera Gel nuvy
kau pas daktarą. J i s pažiūrėjo 
tuos vaistus ir pasakė, kad jie 
negeriami, bet iš viršaus 
vartojami ir pasakė, kad jų 
vartoti nereikia. 

Bet pykinimas kartojas ir 
skrandžio riaugėjimas atsi
rado. Gerbiamais Daktare, 
norėčiau Tamstos pagalbos. 
Ką aš turiu toliau daryti, kai 
jau 3 savaitės vis dar nepraei
n a Su pagarba. Skaitau Drau
gą. 
Atsakymas. Negerk iš avies 

pėdeles, nes pavirsi j avį. 
Neperženk Health Food krau
tuvės durų ir būsi sveikas. Vi
sada žiūrėk, kur eini, ką geri ir 
valgai. Liga raita atjojo, turėk 
kantrybės — ji pėsčia išeis, jei 
daugiau mediciniškai nenu-
sidėsi, jei su visokiomis velnia-
vomis nesusidėsi. 

Nenusimink, nes ne vienas 
toks mediciniškas nusidėjėlis 
esi — milijonai čia pat suki
nėjasi tokių — s veikesniais, 
linksmesniais būti norinčių, iš 
savo kailio išsinerti ir su „vel
niais" susidėti trokštančių — 
„high" pabuvoti geidžiančių. 

Vieni tokių jų vaistus per-
vartoja, svaigalais, kava, pap-
sais save menkina; kiti uosto 
klijus, naudoja kokainą bei 
kitokį nieką; treti rūko kana
pes ar pornografija gėrisi bei 
intymumą perdozuoja ir prie 
stalo saiko nesilaiko bei kiio 
apkalba save maitina. 

Vis tai prigimties žmogui 
duotą teisingą norą vengti 
nuobodulio, keisti sąmonę bei 
nuotaiką — žodžiu, ajtsirasti 
„aukštumoje" į niekus paver-
čiantieji ir savo kūno, proto ir 
nuotaikos sveikatą suardan-
tfeji bei prie kalėjimo yjSrttj 
dažnai atsirandantieji mūsiš
kiai ir ne mūsiškiai. 

Vienintelis nuo tokios savi-
žudystės išsigelbėjimas yja 
štai koks: dar negimusia žmo
gaus stengimasis jį nuteikti 
džiaugtis naudinga -— kūry
bingu — artimui pagelbs-
tinčiu darbu ir dvasiniais 
dalykais — meditacija menu, 
literatūra, mokslu, daile... 

Pilnutiniu žmogumi tapęs 
asmuo pajėgs džiaugsmą 
gyvenime rasti jau minėtuose 
dalykuose ir tokiam jam nerei
kės už visokių jį žudančių nie
kų griebtis. Šią tiesą lietuviai 
akademikai turėtų nepaliau
jamai skelbti visur ir visada, 
ypač šio krašto spaudoje, na ir 
saviškiams tos tiesos karto
jimas būtų labai ne pro šalį. 
Nepadės Šiame reikale jokia 
dresūra — toks sakymas „No 
to Drugs": nusiteikimas gėriui 
turi ateiti iš žmogaus vidaus. 

Nuo pat mažens jam įdieg
tas tėvų bei artimųjų. Mokyk
la ir aplinka turi palaikyti, o 
ne naikinti tikro žmogaus 
savybes. Tik tokius būtinus 
reikalavimus įgyvendinus ims 
žmogus tapti kalėdiškesniu. 
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OR. LINAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA 

2636 VV. 71*t Street 
Priima trrcud nuo 2 iki 5 v v 
Ketvirtad nuo 10 v r. iki 6 v.v 
Susitarimui skambint 436-5566 

DR. 2IBUTE 7APARACKAS 
OR. PAUL KNEPPER 

AKIL LIGOS - CHIRURGIJA 
166 East Superku. Suite 402 

Valandos pagai susitarimą 
- Tei. - 337-1285 

2mogus, būdamas sukurtas 
pagal Dievo paveikslą ir 
panašumą, visados nešiojasi 
savo gelmėse Dievo idėją ir vi
sados yra traukiamas tiesos ir 
gėrio, kurie juk yra ne kas 
k i t a , k a i p d i e v i š k u m o 
atošvaistos pasaulyje. 

A. Maceina 

r 
DR. VIJAY BAJAJ 
GYDYTOJAS Ifl CHIflUflGAS 

SPECIALYBĖ - VOAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami ofisei 
2434 W. 71 Street, CMcago 
Tei. 434-5849 (veikia 24 vai.) 

., antr. ketv . penkt nuo 12 *i 6 v.v. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Street 
T e i . — 476-2400 

Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 1-7; 
antr ir penkt. 10-4; šešt 10-2 vai. 

Ofs. 735-4477; 
Rez. 246-0067; arba 246-6581 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJ* IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Te i . -
SPECIALYBE 

3921 VV. 

233-8553 
- A K I U LIGOS 

103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tei. — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVICIUS 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 VV. 81st Street 

Ofiso tei. RE 7-1168; 
Rezid. 385-4811 

Dr. Tumasonio ofisą perėmė 
DR. S. U L 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 VV. 71st Street 

434-2123 
Pirm. 2-7 Antr. ir 

ketv. 9-12. Penkt. 11-2 

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

DR. FRANCIS MA2EIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4 

6-o, antr. 12-6; penkt. 10-12; 1-o. 

Tei. 436-7700 
VIDAS J. NEMICKAS, M.O. 

F.A.C.C. 
KARDIOLOGAS 

Širdies ligos 
6132 S. Kedzie Ave. , Chicago 

Valandos pagal susitarimą 

JOKŠA 
VAIKU LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

— 
6132 S. Kedzie Ave., Chicajco 

VVA 5-2670 arba 489-4441 
DR. K. A. JUČAS 

ODOS LIGOS 
KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susiturima 

RAUDONO KRYŽIAUS 
NEUTRALUMAS 

Tarptautinis Raudonasis 
Kryžius nustojo neutralumo. 
Lapkričio 2 jo vien iš šveicarų 
sus ida ran t i s Trap tau t in i s 
komite tas pasidavė poli
tiniams spaudimams ir nubal
savo i konferenciją neįsileisti 
Pietų Afrikos valdžios dele
gacijos. Nors šis veiksmas 
buvo nukreiptas prieš Pietų 
Afrikos valdžią, ne prieš jos 
gyventojus, tai vis vien gero
kai apsunkins Raudono Kry
žiaus darbą, ypač gelbėjant 
teroristų dviračio padanga 
s u r i š a m a s ir padegamas 
(„necklacing") aukas. Britų 
Raudonojo Kryžiaus draugija 
šį sprendimą pavadino labai 
pavojingu, o tarptautinio 
Raudonojo Kryžiaus pir
mininkas perspėjo, kad šis jo
kio precendento neturįs spren-
d i m a s n e p a s i d a r y t ų 
precedentu ateity. 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

TRADE CENTER BUILDING 
9525 So. 79th Avenue. Hickory HHIs 

Ant 9Stfi St '. blokas į rytus nuo Rotoerts Rd ) 
Tai. 598-8101 Vai. pagal susitarimą 

D R . A L G I R D A S K A V A L I Ū N A S 
Specialybė vidaus \~ kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tai. 585-2802 

Valandos pagal susitarimą: 
Penkt., antr.. ketv. ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir •• namus. 

Namu 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGIJA 
6132 S. Kedzie, Chicago. III. 

Tei. 925-2670 
1185 Dundee Ave., Elgin, III. 60120 

Tei. 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

Tei. 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 

Chicago Eve Institute 
4200 N. Central Ave. 

Valandos >agal susitarimą 

DR. L D. PETREIKIS 
DA!1. ' GYDYTOIA 
8104 S. Roberts Road 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

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

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta trec". 

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

Lietuvis gydytojas 
3925 West 59th Straet 

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

Trec. ir sėst. uždaryta 

Tel. ofiso ir butą OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 5Cth Ave., Cicero 
Kasdien 1 iki 8 vai vak 

išskyrus treč. Sešt 12 iki4 vai popiet 

Dr Tumasonio ofisą perėmė 

T. RAMA. M.D. 
Specialvbė - Chirurgių 
2454 VVest 71 st Street 

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

3 ikl 7 v.v. Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialybė - Vidaus ir plaučiu ligos 

M M W. 71 ai St., CMcaea. m. 
Tai.: 436-0100 

11*00 Soutmvast Hlgtmay 
Patoa Hatgtrts. m. 00403 

(312) 301-0220 (312) 301-0222 

0R. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

PROSTHODONTICS — karūnėlės. 
tilteliai, plokštelės ir bendrop praktika 

2659 W. 59 St. Chicago 
T a i . 476-2112 

Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

antr 1-4 pp ir ketv 2-5 pp 
Sešt pagal susitarimą 

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

Vai 

Edmundas Vižinas. M.D, S.C 
Specalvbė - V,daus ligų gvdvtoias 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. fprie Aust.n) 

Valandos pagal ^usitanma 
Tel . 585 -7755 

http://da.lv
http://ountr.es


1986 metus baigiant 

ŽVILGŠNIŠĮ 
MUS PAČIUS 

Stovime ant paskutinio 1986 
metų laiptelio. Taigi senieji 
metai jau praeitis — jie nuke
liavo j amžinybę, kaip ir dau
gelis ankstesnių metų. Nusi
leido j amžių gilumą bekraštę, 
neturinčią nei pradžios, nei 
pabaigos, kurioje mes visi 
atsidursime, iš kurios niekas 
negrįžta. 

1986 metai Lietuvai ir lietu
viams išeiviams nebuvo kuo
mi nors ypatingi, nepasižy
mėjo sukrečiančiais įvykiais ir 
neatnešė naujų vilčių, nepriar
tino mūsų tėvynės prie išlais
vinimo. Vertėmis eiliniais 
rūpesčiais. 

Pasaulinėje politikoje tautų 
laisvės idėja buvo ir toliau 
išdavinėjama. Sovietiniai ru
sai ir toliau engė pavergtas 
tautas, o vakariečiai jiems 
linkčiojo, daugiau a r mažiau 
pritardami. Tiesa, Vienoje ir 
dar kai kur kitur buvo kal
bama apie žmogaus teises, bet 
neužsiminta apie pavergtų 
tautų išlaisvinimą. 

Okupuotoje Lietuvoje, tauta 
ir toliau kovojo dėl savo tei
sių. Tiesa, nebėra ten ginkluo
tos rezistencijos, apsilpo ir 
pogrindžio spauda, bet tai dar 
nereiškia, kad tauta sutiko su 
okupacija ar nustojo jau 
pr ieš inus is . Ne, Lietuvos 
žmonės okupantui priešinosi 
visą laiką. Pr ieš inas i ir 
dabar, tik kovos priemonės 
kiek kitokios. Atrodo, kad prie
šinimasis pereina į „legalaus 
pasipriešinimo" etapą: ieško
ma būdų, kaip galima tautai 
egzistuoti tokiose sąlygose, 
kaip dabar ji yra. Ir reikia 
pasakyti, kad ten mūsiškiai 
nemaža padaro kultūrinėje 
srityje. 

* 

1987 metai bus Lietuvai 
išskirtini. Tai Lietuvos krikš
to atnaujinimo bei įtvirtinimo 
600 metų sukaktis. Yra gerų 
vilčių, kad tais metais Lietu
va susilauks naujo palaimin
tojo — Vilniaus vyskupo Jur
gio Matulaičio asmenyje. Kai 
lietuvių tauta labai mažai 
teturi savų šventųjų bei palai
mintųjų, šis įvykis bus tautai 
gera naujiena, maloni Vieš
paties ir Bažnyčios dovana. 

Bet krikščionybės sukaktis 
nėra koks nors triukšmingas 
įvykis. Ji turi turėti pirmiau
sia gilią dvasinę prasmę. Kiek
vienas mūsų jos proga turi 
mesti žvilgsnį į save, į savo 
šeimas, artimuosius, į visą 
tautą. Reikia pagalvoti, ar 
mes esame pakankamai susi
p ra t ę kr ikšč ionys . Apsi
žvalgykime — mūsų parapijų 
narių bei bažnyčių lankytojų 
skaičius mažėja, lietuviškų bei 
krikščioniškų draugijų narių 
eilės retėja. 

Pažvelkime į mūsų susirin
kimus. Jeigu juose dar susi
renka didesnis skaičius vyres
niosios kartos žmonių, tai 
jaunimo labai mažai tema
tyti... Emigracijoje gimusi ir 
augusi karta, išaugusi ir išsi
mokslinusi naujose sąlygose, 
savyje turi lyg du pradus: iš 
tėvų paveldėtą lietuvišką ir čia 
įgauta vietinį. Jos įsijun
gimas į lietuvių tautos akty
vių narių tarpą yra nelengvas 
dėl įvairių aplinkybių, kurias 
gerai visi žinome. 

Šiuo reikalu, atrodo, mes 
daug veikiame, daug darome, 
n e m a ž a lėšų išleidžiame. 
Tyrinėjame jaunosios kartos 
nutolimo priežastis, paruošia
me sieksnines anketas, ruo
šiame konferencijas, skai
tome pranešimus, referatus, 
spausdiname lietuviškas kny
gas bei skaitinius, steigiame ir 
išlaikome lituanistines mokyk
las, lietuviškas organizacijas, 
daug rašome spaudoje, o rezul
tatai nelabai žymūs. Priežas
čių daug, visų neišsakysime. 
Sustokime prie vieno pagrin
dinio veiksnio — šeimos. 

* 

Sių eilučių autorių kartais 
paklausia: ką darai, kokias 

ypatingas priemones judu su 
žmona vartojate, kad judviejų 
vaikai ir vaikaičiai sklandžiai 
lietuviškai kalba, rašo, skaito, 
dalyvauja lietuviškoje veik
loje? Atsakyas paprastas: jo
kių ypatingų priemonių nevar
tojome ir nevartojame. Tai 
kaip gi ta lietuvybė atsiran
da? Atsakymas vėl visiškai 
paprastas: šeimoje visą laiką 
tik lietuviškai kalbame, vai
kus siuntėme į lietuviškas mo
kyklas. Jie patys įsirašė į 
lietuviškas organizacijas. Visa 
šeima stengiamės lankytis lie
tuviškose pamaldose, paren
gimuose. Namuose vaikai 
skaito lietuviškus laikraščius 
bei knygas (žinoma, skaito ir 
angliškas). Su artimaisiais 
lietuviškai susirašinėja. Viena 
kita proga buvo ir į okup. 
Lietuvą nuvykę, ten užmezgė 
ryšius su artimais giminėmis. 
Dukros, bendraudamos su 
lietuviais, ir ištekėjo už lietu
vių. Ir jų šeimose lietuviškai 
kalbama. Visi vaikaičiai lietu
viškai kalba, skaito ir rašo. 
Niekada ir niekur nebuvo 
vartojama prievarta, lietu
vybė niekam nebuvo jėga bru-
kama._J i lyg savaime atsi
rado... 

Taigi labai svarbus dalykas 
yra lietuviška šeima. Deja, ne 
visose mūsų šeimose pagrin
dinė jos narių kalba yra lietu
vių. Daug kur nusilenkiama 
gyvenamo krašto kalbai. Yra 
tėvų. kurie angliškai mokosi iš 
savo vaikų. Dar blogesni rei
kalai yra tautiškai mišriose 
šeimose. Bet ir čia yra šviesių 
išimčių. Yra „žentų" ir „mar
čių", kurie mielai leidžia savo 
vaikams lietuviškai mokytis ir 
kalbėti. Kiti net juos nuveža į 
lituanistines mokyklas. Užei
nu kartą pas savo dukrą. J i 
augina pora savo lietuviškai 
kalbančių vaikučių. Stebiu 
juos, o su jais žaidžia ir lietu
viškai gražiai kalba viena gal 
7 metų mergaitė. Kieno ji? — 
klausiu. Pasako motinos lietu
višką vardą — sakysime, Biru
tė, o tėvas? — italas. Dukrą ir 
kitus vaikus lietuviškai kalbė
ti išmokė lietuvė motina. 

Gal tokių motinų nėra daug, 
bet vis dėlto yra ir galima jų 
daugiau turėti. Šia proga iškel-
tinos tos lietuvaitės jaunos 
motinos, kurios ne tik namuo
se su vaikais lietuviškai kal
ba, bet juos į lietuviškas 
mokyklas šeštadieniais nuve
ža, į mūsų organizacijas įra
šo, padeda paruošti pamokas, 
išmoko lietuviškų dainų, žai
dimų ir k t 

Tačiau iš esmės, imant emi
grantų visumą, lietuviškas 
vaizdas nėra linksmas. Lietu
viai nėra tautiškai atsparūs ir 
greitai nutausta. Pirmiausia 
nyksta gimtoji kalba. O tauta 
bus gyva tol, kol jos nariai 
savo kalba kalbės. 

Kas darytina, kad lietuvybė 
būtų gyva ir perduodama 
a t e i n a n č i o m s k a r t o m s ? 
Klausimas nelengvai atsako
mas, tad nedaug ką naujo 
galime išgalvoti. Pirmiausia, 
stiprinkime mūsų lietuviškas 
šeimas, sudarykime vaikams 
namuose lietuvišką nuotaiką, 
sudarykime sąlygas jiems 
bendrauti su lietuviais žaidi
mų draugais. įrašykime juos į 
l ie tuviškas organizacijas, 
sporto klubus, tautinių šokių 
grupes, vežkime į lituanis
tines mokyklas, o jeigu jų arti 
nėra — mokykime juos namie 
lietuviškai skaityti, rašyti, kal
bėti. Užsakykime lietuviškus 
laikraščius, nupirkime lie
tuviškus skaitinius. Vasaros 
metu siųskime į lietuviškas 
stovyklas. Žodžiu, visais bū
dais stenkimės sudaryti progą 
bendrauti su lietuviais. Gim
tosios kalbos išlaikymas užtik
rins ilgesniam laikui ir lietu
vybės išlaikymą. To visomis 
jėgomis reikia siekti 1987 
metais. b. kv. 

ŠUOLIS ATGAL Į GIMTĄJĮ ŽEMYNĄ 

Uždaruose ir stipriomis sargy
bomis apsaugotuose rūmuose 
vyksta Vienos didžiųjų kon
ferencija. Kasdien vietos spauda 
papuošta Shultzo, Shevardnadze 
ir kitų didžių Europos poli
tikos vadovų portretais. Miesto 
krautuvės ištisomis dienomis 
užpildytos jų palydovų, sekreto
rių ir šeimos narių. Kartais 
atrodo, kad jie tik tam ir 
atvažiavo j Vieną. 

Bet pagrindinėje Vienos mies
to gatvėje rikiuojasi visai kiti 
žmonės. Rikiuojamos tautinės 
vėliavos, kurioms neleidžiama 
plevėsuoti savose šalyse. Rikiuo
jami plakatai su skambiais 
antibolševikiniais šūkiais. Eilėn 
statomi politinių kalinių didžiu
liai portretai. Šie visi žmonės j 
konferencijos sales neįleidžiami. 
Tad ir jie neturi progos pasaulio 
politikams prabilti vardu visų tų, 
kuriems savo gimtuose kraštuose 
net ir balsiai kalbėti neleidžiama. 

Visa ši didinga eisena sujuda. 
Dargis iš Chicagos paragina 
visus garsiai šaukti: „Eins, zwei, 
drei — Litauen wird frei — 
Shevardnadze raus". Visi skam
biai pritaria. Šiuo šūkiu skamba 
ne tik visa gatvė, bet ir visa Šv. 
Stepono katedros aikštė. 

Kažkaip netyčia eisenoje 
susigretinu su nežinomu austru. 
Pradedame šnekučiuotis. 

— „Litauen wird frei"— juk tai 
tik sapnas. 

— Sapnas, — atsakau jam, — 
bet malonus sapnas. O kodėl 
nepasapnuoti malonius sapnus? 

— Taip tai jūsų sapnas, — atsa
ko man ūsuotas bendrakeleivis, 
— bet žinai, kad ir mes, austrai, 
buvome labai netoli iki šio sapno. 
Juk anuo metu raudonoji armija 
jau buvo įžengusi į mūsų žemę. Ir 

Bolševikų baimės šešėliuose 
JONAS DAUGĖLA 

niekas nežinojome, ar ji kada 
pasitrauks iš mūsų žemės. 

— Ir aš gyvenau tuo metu 
Austrijoje ir pats išgyvenau 
bolševikų pavojų. Vos vos spėjau 
nuo jo pabėgti toliau j vakarus. 
Bet nesuprantu, kodėl jūs rusiš
kus bolševikus laikote savo 
išvaduotojais? 

— 0 kas tau tai sakė? 
— Nagi čia pat už kelių 

kryžkelių dar vis stovi didžiulis 
paminklas Austrijos išvaduotojui 
— raudonarmiečiui. 

— Dar ir šiandien nu
griautume šį gėdos paminklą. Bet 
nenorime užpykinti rusų. 

Viešint Austrijoje, tiek pačioje 
Vienoje, tiek platesnėje aplinko
je kiekviename žingsnyje galima 
pastebėti neapykantą bolševi
kams ir rusams. Pradžioje komu
nistų partija sugebėjo išrinkti net 
keliolika savo atstovų į šalies 
parlamentą. Tačiau šiuose rinki
muose jau jie net nebandė siūlyti 
savo kandidatų. Tačiau jų parti
ja veikia ir bando savo narius 
infiltruoti į kitas, ypatingai socia
listų, partijas. 

Tačiau taip pat net ir nuoga 
akimi galima kasdieniniam 
gyvenime pastebėti ir tą didžiulę 
baimę komunistinio pasaulio 
pavojui. O ypatingai ši tiek 
valdžios, tiek eilinių gyventojų 
baimė padidėjo po tragiško 
vengrų tautos sukilimo, kuris 
paliko gilias žaizdas ne tik pačioje 
Vengrijoje, bet visoje Rytų 
Europoje. Visos pavergtos tautos 
suprato, kad jų vienų jėgos nepa
kankamai stiprios išsivaduoti iš 
bolševikų vergijos, o vakarų 
demokratinės galybės yra 
bejausmės jų pastangas paremti 

ir jomis negalima pasitikėti. 
Vengrijos sukilimas prasidėjo 

1956 m. lapkričio 2 d. Tad šio 
sukilimo trijų dešimtmečių 
sukaktis kaip tik sutapo su Vie
nos konferencijos pradžia. 

Tiek vengrai, tiek austrai 
kasmet šios tragedijos sukaktį 
prisimena. Pačioje Vengrijoje ši 
diena yra minima, kaip vengrų 
tautos pergalės ir laimėjimo 
diena. Šia proga vėl vengrų 
tautai ir visam pasauliui visomis 
priemonėmis pakartojamas 
melas, kad šį sukilimą orga
nizavo Amerikos kapitalistai per 
savo CIA įstaigą. Iškeliamas 
vengrų tautos ryžtas priešintis 
kapitalistų vergijai ir pagaliau 
liaupsinamas vengrų proletariato 
laimėjimas. 

Bet slapta Vengrijos kaimuose 
ir sodžiuose Vengrijos patriotai ir 
Šio sukilimo išlikę gyvieji liudi
ninkai šią sukaktį išgyvena tau
tinio pasididžiavimo nuotaikom. 
Tik jie vieni aprauda savo 
žuvusius brolius ir kiekvieneriais 
metais primena, kad tautų 
laisvės raktas yra pačių tautų 
rankose. Kurie pasitiki kitų 
parama ir gražiais pažadais, lieka 
tik nuvilti. Neabejotina, kad 
panašiomis nuotaikomis ir lietu
vių laisvės kovotojai-partizanai 
išgyveno savo pralaimėjimo 
valandas. Ir tų sukakčių 
prisiminimą. 

Tačiau ypatingai plačiai, bent 
spaudoje, televizijoje ir radijo pro
gramose, ši sukaktis buvo 
paminėta Austrijoje. Vietos 
laikraštis „Kurier" net per sep
tynis numerius išsamiai nusakė 
to meto Vengrijos įvykius. Šio 
laikraščio bendradarbis M. 

Pavergtųjų tautų demonstracija Šv. Stepono aikštėje Vienoje, Austrijoje. Priekyje — lietu
vaitė A Bobelytė. 

Rauchensteiner labai vaizdžiai 
aprašė tų dienų vengrų tautos 
politines nuotaikas. Jis aprašė 
vengrų patriotų didvyriškas 
kovas ir jų tikėjimą geresne atei
timi. Visi aprašomieji įvykiai pa
vaizduoti dar iki šiol išlikusiomis 
nuotraukomis ir sukilimo vadų 
autentiškais pareiškimais. 

Autorius labai vaizdžiai aprašo 
ir to meto austrų nuotakas. Pra
džioje visoje šalyje vyravo 
džiaugsmas. Visa Austrija tikėjo, 
kad didžiosios vakarų demokra
tijos parems šį sukilimą. Visa 
Austrija pasipuošė istorinėmis 
austro-vengrų imperijos vėliavo
mis. Visa Austrija tikėjo, kad 
Vengrija išsivaduos iš bolševikų 
vergijos, o tuo pačiu ir bolševizmo 
pavojus bus nustumtas toliau nuo 
jų sienų. 

Austrai, gyvendami pačioje 
Vengrijos pašonėje, ryškiausiai 
girdėjo paskutinįjį sukilimo vado 
ir ministerio pirmininko Imre 
Nagy pagalbos šauksmą per ra
dijo. Jis dar beviltiškai šaukėsi 
vakarų demokratijų pagalbos. 
Austrai šį jo šauksmą girdėjo, bet 
tada jie vakariečių va?ia buvo 
visai nuginkluoti ir nieko 
negalėjo pagelbėti žūstančiai 
vengrų tautai. O tie, kurie 
Europos žemyne turėjo bombo
nešius, povandeninius laivus ir 
atominius šaudmenis, šio vengrų 
tautos šauksmo neišgirdo. Tiesa, 
jie per Raudonąjį Kryžių pasiun
tė šiek tiek tvarstomosios me
džiagos ir raminančių vaistų. 

1956 m. lapkričio 4 d. radijo 
bangomis buvo į vakarų pasaulį 
perduotas paskutinysis šauks
mas: „Rusų kariuomenė staiga 
užėmė visą Budapeštą. Mes 
šaukiamės vakarų pagalbos. 
Kalbu min. pirm. Imre Nagy var
du. Po šio pranešimo mikrofo
nuose pasigirdo šūvių garsai ir 
Vengrijos laisvės radijas nutilo ir 
tyli iki šių dienų. 

Po šio istorinio pranešimo pats 
Imre Nagy dar spėjo pasisislėpti 
Jugoslavijos ambasadoje. Tačiau 
vėliau jis su savo patarėjais buvo 
išduoti rusams. Dar ir šiandien 
oficialiai jų likimas nėra žinomas. 
Tačiau mums, kurie labai gerai 
žinome stalininę santvarką, jų 
likimas yra labai gerai žinomas 
ir jokių abejonių nesukelia. 

Tragiškai vengrų sukilimui 
pasibaigus, masės vengrų bėgo į 
kaimyninę Austriją. Juos vijosi 
bolševikų kariuomenės daliniai. 
Jie peržengė Austrijos sieną. 
Tada ir prasidėjo ta didžioji 
austrų tautos baimė. Niekas 
nežinojo, kiek toli į Austriją 
žygiuos raudonosios armijos 
tankai. Niekas nežinojo, kada jie 
pasitrauks ir ar iš viso kada nors 
pasitrauks. Tačiau pirmieji tos 
armijos dalinių kariai tuojau 

klausė austrų, kiek toli yra 
amerikiečių kariniai daliniai. 
Kai austrai patikino, kad 
amerikiečių karinių pajėgų iš 
viso nėra Austrijoje, tai jie 
rūpinosi kuo greičiau suras
ti geras austrų „knaipes" ir 
išsivežti stipraus „schnapps". 

Atrodo, kad tada dar bolševikai 
jautėsi labai nesaugiai. Tad 
užgėrę gero „schnapps", paliko 
vengrus ramybėje ir skubiai 
sugrįžo j Vengriją. 

Tačiau jie Austrijoje, o galbūt ir 
kitose pavergtose valstybėse 
paliko baimės ir nepasitikėjimo 
nuotaikas. Šios nuotaikos dar ir 
šiandien jaučiamos šiose šalyse, 
o ypač Austrijoje. 

Sukilimo metu į Austriją pasi
traukė 180,000 vengrų. Apie 
20,000 jų dar ir šiandien gyvena 
Austrijos miestuose ir kaimuose. 
Taip, kaip ir mes lietuviai, jie 
sudaro didžiulį politinių išeivių 
telkinį, kurio nariai budriai seka 
pasaulio politikos vingius, 
gyvena skaidriomis viltimis ir 
sapnuoja tą didįjį laisvės sapną. 

Aplamai Austrijoje nėra į-
manoma pastebėti neapykantos 
ar keršto jausmų Amerikai. 
Tačiau ryškiai yra jaučiamas 
nepasitikėjimas JAV ir kitų 
vakariečių politika. Tad ir JAV 
ministerio Shultzo drąsūs ir tei
singi pareiškimai Vienos konfe
rencijoje vietinėje austrų spau
doje buvo labai abejingai priimti. 

Lapkričio 6 d. visi Vienos 
laikraščiai pirmuosiuose pusla
piuose paskelbė, kad naktį Juo
dojoje aikštėje (Schwartzen-
burgplatz) buvo išsprogdintas 
rusų pergalės paminklas. Visi 
laikraščiai spėjo, kad tai padarė 
Europos pabėgėlių — egzilų 
grupės. Tačiau paminklo ne
išsprogdino. Jie apdaužė gerokai 
paminklo šonus ir paliko užrašą: 
„Čia tik pradžia". 

Prie šio paminklo ir prie visų 
bolševikų ambasadų tuojau buvo 
sustiprintos sargybos. O kai 
įdėmiai bandėme apžiūrėti pada
rytus nuostolius, vienas sargy
binių pasakė: „Ir kaip jie negalėjo 
tiksliai apskaičiuoti". O vienas iš 
bendrakeleivių atsiliepė: „Tai čia 
tikrai ne lietuviai darė. Mes 
būtume apskaičiavę"... 

K E I S AMBASADORIŲ 
Sovietų Sąjunga pakeis savo 

ambasadorių prie Islandijos, 
nes dėl jo neapdairumo, Gor
bačiovui atskridus į Reykja-
viką, Islandijos prezidentas 
Vigdis Rinnbogadot t i r ir 
ministeris pirmininkas Stein-
grimur Hermansson dalyvavo 
Islandijos parlamento Althing 
atidaryme, ir dėl to Gorbačio
vą pasitiko tik prezidento 
asmeninis sekretorius ir Islan
dijos užsienio ministeris, tuo 
tarpu, kai dieną anksčiau 
atvykęs prez. Reaganas jų 
buvo su t ik t a s su visom 
ceremonijom. 

TRIKAMPĖ SKRYBĖLĖ 
PEDRO ANTONIO ALARCON 

Humoristinis romanas 
Išvertė P . GAUCYS 

— Neblogai sugalvota! — sušuko ji, vėl 
nusikvatodama — Tas velnias madridietis! Matyt, 
jis tiki esąs burmistras ir man! Bet čia eina... Iš tikrų
jų, Gardunja, jį sekęs iš nedidelio atstumo, atsisėdo 
pakrantės pavėsingam įdubime... Kokia kvailybė! 
Gerai pasislėpk tarp vynuoginenojų, nes mes turė
sime juoko daugiau, nei tu įsivaizduoji! 

Ir, tai pasakiusi, gražioji navarietė pradėjo 
dainuoti fandangą*, kuris jai jau buv^ tiek įprastas, 
kaip ir jos krašto dainos. 

Pamplonos bombardavimas* 
— Lai Dievas tave saugo, Praskita... — pusbal

siu tarė burmistras, įžengęs į altaną ir eidamas 
pirštų galais. 

— Malonu tamstą matyti, pone burmistre! — 
atsakė ji pilnu balsu ir daug kartų jam nusilenk
dama — Jūsų malonybė šitokiu metu čionai? Ir kai 
taip karšta' Jūsų malonybė eikite atsisėsti. Čia vėsu. 
Kodėl jūsų malonybė nepalaukėte kitų ponų? Čia j au 
yra paruoštos jiems kėdės, šią popietę laukiame 
paties vyskupo, kuris mano Kukui pažadėjo ateiti 
paragauti pirmųjų vynvędžio uogų. Ir kaip jūsų 
mylistai sekasi? Kaip laikosi ponia? 

Burmistras buvo sumišęs. Trokštama vienatvė, 
kurioje rado ponią Fraskitą, jam atrodė sapnas ar 
spąstai, kuriuos jam spendė priešiškas likimas, kad 

nugramzdintų i nusivylimo praraja 
Tad pasitenkino atsakyti: 
— Nėra taip anksti, kaip sakai... Jau turi būti 

trys su puse... 
Tuo metu papūga riktelėjo. 
— Dabar yra dvi su ketvirčiu, — tarė navarietė, 

atidžiai bežiūrėdama į madridietį. 
Šis nutilo, kaip nebenorįs gintis nuteistas 

nusikaltėlis. 
— Ir Lukas? Miega? — kiek palaukęs, paklausė. 
Čia turime pažymėti, kad burmistras, lygiai kaip 

ir visi neturi dangų, kalbėjo šnypšdamas ir 
švebeldžiuodamas, lyg kramtydamas savo lūpas. 

— Tikriausia! — atsakė ponia Praskita — 
Priartėjus šiai valandai, užmiega ten, kur miegas 
pirmiausia jį sugriebia nors tai būtų ir prarajos 
pakraštėje... 

— Tad klauskyk... leisk jam miegoti! — sušuko 
senas burmistras, pabaldamas labiau nei buvo. — O 
tu, mano brangioji Fraskitą paklausyk... girdi... 
ateik čia.. Atsisėsk šalia manęs! Turiu daug dalykų 
tau pasakyti... 

— Jau sėdžiu, — atsakė malūnininkė, pagrieb 
dama žemą kėdę ir ją pastatydama visiškai arti prie 
i°-

Atsisėdusi Fraskitą užmetė vieną koją ant kitos, 
atsilošė į priekį, vieną alkūnę atrėmė į jojantį kelią, 
ir šviežią bei gražų veidą priglaudusi prie delno, 
galvą truputį palenkusi, su šypsena lūpose, penkiom 
duobutėm judant, ir ramius vyzdžius rėmusi į 
burmistrą laukė jo mylistoe prisipažinimo. — Buvo 
galima ją palyginti su Pamplona. bombardavimo 
belaukianti a 

Vargšas žmogelis norėjo prabilti, bet paliko su 
pravira burna užkerėtas to didingo griožio, žėrinčių 
apžavų akivaizdoje priešais tą baisią moterį. 
alebastro spalvos, pilnakūnę. švaria ir besijuo

kiančia burna, žydriom ir neišmatuojamom akim, 
kuri atrodė esanti Rubenso* teptuko sukurta. 

— Fransk i ta ! . . — paga l i au sušvagždėjo 
karaliaus atstovas prigesusiu balsu, tuo tarpu kai jo 
nuvytęs veidas, visas prakaituotas, išsikišdamas iš 
jo kupros, rodė begalinę kančią. — Fraskitą! 

— Toks mano vardas! — atsakė Pirenėjų dukra 
— Ir kas? 

— Viską, ką tu panorėsi! — tarė senis su begali
niu meilumu 

— Kai dėl mano norų, — malūnininkė sakė, — 
tamsta jau žinai. Aš noriu, kad jūsų malonybė vieną 
mano brolvaikį, gyvenantį Esteloje, paskirtum 
miesto valdybos sekretorium... ir kuris tuo būdu 
galės atvykti iš anų kalnų, kur jis kenčia skurdą... 

— Fraskitą aš jau tau sakiau, kad tai neįmano
m a Dabartinis sekretorius... 

— Tikras vagia girtuoklis ir galvijas! 
— Aš žinau. . Bet jį stipriai remia nuolatiniai 

tarybos nariai, ir aš negaliu paskirti kitą be tarybos 
sutikimo. Priešingu atveju man gresia... 

— Man gresia! Man gresia! Dėl jūsų malonybės 
ne tik mes, bet ir šitų namų katės nepaisytume jokių 
pavojų! 

— Ar už tą kainą mane mylėtum? — mikčio 
damas paklausė burmistras. 

— Ne, senjore, nes jūsų malonybę myliu 
nemokamai. 

* Fandangas — senas Andalūzijos šokis, lydimas gita
ros ir kastanječių. 

* Pamplona — Navaros sostinė, istorijos eigoje dažnai 
buvo puolama. Aliuzija į Fraskitą, kuri buvo navarietė. 

* Peter Paul Rubens (1577-1640) garsus flamų dailinin
kas, kurio moterys pasižymi vešlumu ir kilniom propor
cijom. 

(Bus daugiau1 
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PROF. PRANO 
DOVYDAIČIO 

GIMIMO ŠIMTMEČIO 
ATŽYMĖJIMAS 

Gruodžio 14 dieną Atei
tininkų namuose Lemonte, 
sekmadienį, 11 valandą buvo 
atnašaujamos šv. Mišios už 
prof. Praną Dovydaitį jo gimi
mo šimtmečiui atžymėti. Jis 
buvo gimęs 1886 metais gruo
džio 2 dieną. 

Pirmojo masinio lietuvių 
trėmimo į Sibirą metu 1941 
metais 14-17 d. profesorius 
buvo savo ūkyje suimtas, 
išvežtas į Sibiro Gulagą ir ten 
po metų ir kelių mėnesių 
sunaikintas. 

Kun. Jonas Kidykas dienos 
evangelijos žodžiais apibūdi
no prof. Praną Dovydaitį, kaip 
lietuvių tautos apaštalą, 
pradėjusį sąjūdį už Kristų. Su 
kitais vienminčiais jis pasi
rinko šūkį „Visa atnaujinti 
Kristuje", pradėjo leisti „Atei
ties" žurnalą ir įkūrė atei
tininkuos sąjūdį. Tai buvo lyg 
Jono Krikštytojo balsas 
neprielankioje nihilistinėje 
ateistinėje aplinkoje. Po 
Mišių visi dalyviai buvo 
pakviesti kavutei ir pokalbiui, 
kuriame, kaip buvo pranešta, 
dalyvausianti ir profesoriaus 
anūkė Rūta, jo vyriausiojo sū
naus Jono jauniausioji duk
ra. 

Dr. Adolfas Darnusis, pokal
bį pradėdamas, atkreipė dėme
sį, kad anų laikų jaunas stu
dentas Pranas Dovydaitis 
nepritarė lietuvių visuomenė
je vykstančiai netiksliai, jo 
nuomone, segregacijai. Joje 
vieni stengėsi išskirtinai pre
tenduoti socialinėms prob
lemoms, kiti tautinėms prob
lemoms a t s t o v a v i m ą , o 
krikščionims buvo skiriama 
religinė sritis su aiškia ten
dencija ją atribojant nuo vie
šojo gyvenimo. 

Prof. Pranas Dovydaitis ir 
prof. Stasys Šalkauskis ir kiti 
vienlaikiai pasisakė už visų 
sričių integraciją. Jie iškėlė 
visų pagrindinių gyvenimo 
veiklos sričių sintezės idėją. 
Lietuviui krikščioniui rūpi ir 
socialinis solidarumas bend
rojo gėrio principu, ir tautinė 
kultūra, ir vertingi religiniai 
principai. Tokios integracijos 
idėja per ateitininkiją gavo 
gyvą atgarsį lietuvių tautos 
moksleivijoje, o taip pat 
ūkininkijoje. darbininkijoje ir 
inteligentijoje. Čia tiko ir 
prigijo prof. Stasio Šalkaus
kio pilnutinės asmenybės ir 
pilnutinio gyvenimo sąvokos. 
Toji sintezės idėja buvo čia 
paryškinta technologiniu 
pavyzdžiu. Varis, cinkas, ala
vas yra vertingi metalai, bet 
kiekvienas jų atskirai dėl savo 
žemo atsparumo ir nedidelio 
kietumo nepajėgdavo paten
kinti visų žmogaus poreikių. 
Jų lydiniai — bronza ir misin-
gis plačiau ir efektingiau yra 
naudojami žmonijos tarny
boje. 

Viešnia Rūta Dovydaitytė 
Riaubienė pateikė visą eilę įdo
mių prisiminimų iŠ prof. 
Prano Dovydaičio šeimos gy
venimo. 

Pirmojo masinio trėmimo 
metu 1941 metais birželio 14-
17 dienomis Marcelė Dovydai
tienė su trimis vaikais Jonu, 
Vytautu ir Laima buvo suim
ta Kaune ir išvežta į Sibirą. 
Vyriausioji duktė Ona buvusi 
išvykusi į Vilnių išvengė 
suėmimo. Nuo to laiko M. 
Dovydaitienė su savo vyru 
Pranu niekad nesusitiko. 

Sūnus Jonas, kaip jau suau
gęs vyras, nuo motinos, brolio 
ir sesers buvo atskirtas. Jis, 
grįžęs iš trėmimo, bandęs 
susekti tėvo pėdsakus. Bet 
nesėkmingai. Iki 1946 metų 
KGB apgaudinėjo šeimą, esą 
profesorius yra gyvas. Vėliau 
buvo patirta, kad jau 1942 
metais lapkričio 4 dieną jis 

buvo iš Sverdlovsko kalėjimo 
išvestas ir sušaudytas kaip 
„revoliucijos priešas". 

Kai 1942 metais lapkričio 2 
dieną prof. Pranas Dovydaitis 
buvo vedamas iš celės, jis 
suprato, kad KGB vykdys 
savo slaptą sprendimą. Tada 
nusivilko savo šiltą palai
dinukę ir atidavė vienam iš 
savo draugų kalinių. Vieno 
ukrainiečio, su kuriuo buvo 
susidraugavęs, prašė, jei jis 
liksiąs gyvas, teperduoda 
žinią apie jį Lietuvai: „Pasa
kyk jiems, kad čia liko tik ma
no dulkės, o siela ir širdis ten 
— Lietuvoje". Tą pilną ištrau
kos paragrafą Rūta perskaitė 
iš dr. Juozo Girniaus parašy
tos monografijos „Pranas 
Dovydaitis" puslapio 305. 

Rūtos motina mirė ją gim
dydama. Senelė Marcelė Dovy
daitienė ją nuo pat gimimo 
globojo ir užaugino. Anūkės 
pasakojimu nebuvo dienos, 
kad senelė būtų neprisiminusi 
vienu ar kitu būdu savo vyro 
profesoriaus. Kartais vieno ki
to pakalbama, kad kaimo mer
gina netiko suprasti vyro sie
k i m ų . T a i n e t e i s i n g a . 
Dovydaitienė buvo apsiskai
čiusi ir apsišvietusi. J i gerai 
buvo pažinusi ir supratusi 
savo vyro idėjas ir jam talki
no. Tarp senelių, Prano ir 
Marcelės, buvo tikroji meilė, 
gili pagarba vieno kitam ir 
tvirtas dvasinis ryšys. 

Rūtos patirtimi, jos senelio 
įsitikinime tautybė ir religija 
ir savo turiniu ir forma buvo 
harmoningoje neatskiriamoje 
vienybėje. 

Žinių apie savo senelį kan
kinį Rūta gavo iš senelės. 

KGB profesoriaus knygyną 
Kaune sunaikino. Bet ji daug 
buvo skaičiusi „Ateities", 
„Vaidilutės" numerių bei šiaip 
pasitaikiusių tais klausimais 
knygų, vienokiu ar kitokiu ke
liu pas ją užklydusių. 

Senelė M. Dovydaitienė mirė 
1972 metais. Rūtos tėvas 
Jonas mirė prieš porą metų. 
Rūta ištekėjo už lietuvio aus-
traliečio Rimo Riaubos, kuris 
kelis kartus lankėsi Lietuvoje. 
Ten jie susipažino ir apsivedė. 
Po dvejų su puse metų R. 
Riaubai pavyko žmoną atsi
kviesti į Australiją. Tai įvyko 
maždaug prieš 18 mėnesių. 
Rūta yra baigusi lietuvių kal
bą ir literatūrą Vilniaus uni
versitete. 

Vienam pokalbio dalyviui 
paklausus, a r yra žinoma pro
fesoriaus kapo vietovė. Bend
rai buvo pasiaiškinta. Papras
tai sušaudytuosius, šalčiu ar 
badu numarintus kalinius 
nepagarbiai suversdavo į 
bendrą duobę ir užkasdavo. 
Vėliau ant tų masinių kapų 
statydavo barakus naujiems 
atgabenamų kalinių transpor
tams talpinti. Taip egzeku-
toriai bandė nuslėpti savo 
kriminalinius prasižengimus. 

Ateitininkų federacijos va
das Juozas Polikaitis pasvei
kino Rūtą ir pranešė, kad atei
tininkų federacijos vardu jai 
bus įteiktas, kai tiktai bus 
gautas prof. Stasio Šalkaus
kio Rinktinių Raštų I-as 
tomas. Šis vertingas beveik 
700 puslapių veikalas dr. Juo
zo Girniaus redaguotas, Lietu
vių Katalikų Mokslo akade
mijos išleistas, jau pasirodė 
rinkoje. 

Po to buvo visa eilė klausi
mų. Išsivystęs gyvas pokal
bis, trukęs kiek daugiau kaip 
valandą, praėjo įdomiai ir 
dalyvių buvo sekamas su gi
liu dėmesiu. 

j.a. 

CLASSIFIED GUIDE , 

Vysk. Paulius Baltakis po šv. Mišių St. Paul of the Cross parapijos salėje. IS kairės- kt-n V 
Pikturna, vysk. P. Baltakis, kun. A. Senkus, L. Staskūnas. kalba V. Balčiūnas. 
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MOSU KOLONIJOSE 
Brockton, Mass. 

S V. KAZIMIERO 
PARAPIJOS 

LIETUVIŲ VEIKLA 
SUSIKAUPIMO 
VALANDĖLEI 

P i r m a d i e n i ų v a k a r a i s 
Brocktono lietuviai 7 vai. vak 
renkasi į Šv. Kazimiero bažny
čios krikštyklą susikaupimui 
ir maldai už Lietuvą, kanki
nius, sergančius, pašaukimų 
prašymus, amžinybėn iškelia
vusius, šv. Rašto skaitymus 
bei jo aškinimus. Susikaupi
mo valandėlėms vadovauja 
Irena ir Stasys Eivos. Visi 
bendrai gieda, kalba rožinį ir 
g i e d o d a m i p a g a r b i n a 
Švenčiausiąjį Sakramentą. 

PARAPIJOS BAZARAS 
Spalio 26 d buvo parapijai 

paremti baza ras (turgus) 
parapijos salėje. Organizaci
jos ir pavieniai lietuviai 
parapiečiai sekmadienio rytą 
suvežė įvairius savo pagamin
tus rankdarbius, pyragus ir 
kitas gėrybes. 

Katalikių Moterų s-gos 15 
kuopos moterys su dosniomis 
parapietėmis svečius vaišino 
kepsniais ir lietuvišku bulvi
niu kugeliu. Ant Moterų s-gos 
stalo buvo lietuvių tautodailės 
gintaro ir kitų gražiai išdėsty
tų dovanėlių Atvykę svečiai 
pirko dovanėles, palikdami 
žaliukus parapijos ir parapi
nės mokyklos išlaikymui; 
bažnyčios, klebonijos, mokyk
los ir seserų namų pataisy
mams, pagražinimams. Šįmet 
į bazarą atvykę sukaupė 5,-
599.50 dol. 

PARAPIJOS MOKYKLA 
Parapinei mokyklai vado

vauja Jėzaus Nukryžiuotojo 
šviesi ses. Concepta, mokyto
jos — 3 seselės ir 4 pasaulie
čiai. Mokykla aštuonių skyrių 
ir vaikų darželio. Šiais mokslo 
metais mokosi 172 drausmin
gi mokiniai. Dėl klasių stokos 
m o k y k l a n e g a l i p r i imt i 
daugiau mokinių. 

rimai lietuviams padeda išlik
ti vieningais, darbingais. 

SVEIKINO 
SUKAKTUVININKĘ 

Lapkričio 2 d. parapiečiai 
pasveikino Barborą Zemeikie-
nę, jos 96-jo gimtadienio 

Lapkri6o 7 d. po gedulingų 
šv. Mišių kleb. kun. P. Šakalio 
atnašautų, išlydėjome į 
kapines šviesų lietuvį Nikode
mą Labuką, artimą giminaitį 
vysk Labuko. 

E. Ribokienė 
Gardner, MA 

Gardnerio lietuvių klubas 
atšventė savo 60 metų sukaktį 
spalio 18 d. banketu ir šokiais proga. Kleb. kun P. Šakalys s a v o U u b o t a l M i e g t 0 

sukalbėjo su visais maldą. m e r a s Allen Agnelli parūpino 
Susmnkę sugiedojo „Ilgiau- „ ^ J „ « . 0 •:„ *3 -• 
sių, sveikiausių metų". P ^ a m a a j ą * " ! * * « ir pats 
B e s i š y p s a n č i ą j u b i l i a t ę 
sveikino tortu, iškeptu O. 
M i l e i k i e n ė s , i r k i t a i s 
skanumynais Jos pagerbime 
nesimatė dukrelės ses. Igno-
tos, kuri dirbo Worcesterio 
parapijos mokykloje. Daug 
metų Šv. Kazimiero vienuoli- m S į klubo' rarvs. Benedikta 
jos buvo skinama arčiau moti
nos, kad galėtų ją globoti 

perskaitė bankete. 
Salė buvo puikiai papuošta 

gėlėmis ir gražiu plakatu. 
Edvardas Tamulėnas pristatė 
garbės stalą, kuriame sėdėjo 
klubo pirm. Juozas Bekeris su 
žmona Brone, Stasys Misevi
čius, 93 metų amžiaus ir 60 

Užsidarius mokyklai Woroes-
terį, Mass., gal nebėra galimy
bės dažnai motiną lankyti. B. 
Žemeikienė kasdien pat i 
ateina į Šv. Kazimiero bažny
čią 7 vai. ryto išklausyti šv. 
Mišių, nors ją ir slegia 96 m.. 
n a š t a 

KULTŪRINIAI 
SUBATVAKARIAI 

1986 Sąmoningo Tikėjimo 
metais Brocktono lietuviai 
pradėjo ruošti Kultūrinius 
subatvakarius, Martyno Jan
kaus šaulių kuopos pirm. J. 
Stašaičiui vadovaujant. 

Pirmasis sėkmingas subat-
vakaris įvyko spalio 11d. 6:30 
vai. vak Sandaros salėje. 
Antras buvo lapkričio 15 d. 
Trečias — gruodžio 13 d. — su 
programa ir kūčių valgiais. 
Tikėkime, kad subatvakariai 
bus ruošiami ir ateinančiais 
Jubiliejiniais metais. 

KITI RENGINIAI 
Lapkričio 8 d. Balfo 72 skyr. 

suruošė vakarienę su progra
ma ir aukų sutelkimu šalpai. 
Lapkričio 16 d. po 10 vai. 
lietuviškųjų Mišių parapijos 
salėje skaidrėse buvo rodoma 
Lietuvos Krikščionybės isto
rija. 

VARGO MOKYKLA 

PARAPIJOS CHORAS 
Parapiečių 

sekmadieniais ir 
didžiosiomis šventėmis lietu
vių choras gieda 10 vai. 
pamaldose, vargonais paly
dint vargonininkei M. Blaževi-
čiūtei-Crowley. Choras dainų 
ir giesmių paruošimui kviečia 
muziką. 

PARAPIJOJ PO 
PAMALDŲ 

Sekmadieniais po 10 vai. 
pamaldų lietuviai su svečiais 
renkasi į parapijos salę. Čia 
vaišinasi Irenos Eivienės 
paruostais užkandėliais, kava 
ir vaisvandeniais. Antano 

Parapijoje veikia Vargo 
mokykla, vienos mokytojos 

džiaugsmui mokoma liet. kalbos, jos kultū-
įvairiomis r o s ' tradicijų, istorijos ir juos

tų audimo. Mokosi įvairaus 

Vaitiekienė, 91 metų amžiaus 
ir vieno iš klubo steigėjų 
žmona, meras su mergina, 
mūsų apylinkės valstijos 
atstovas lietuvių kilmės iš 
senelės pusės (Antosė Kielai-
tė) Chester Suchocki negalėjo 
dalyvauti. 

Susirgus kun. Jus t inui 
Steponaičiui maldą už miru
s i u s sukalbė jo V i l i m a s 
Višniauskas. Didelį tortą 
iškepė narys Michael Tanso, 
Ališauskienės anūkas. Buvo 
turtingos varžybos, kurias 
suruošė Bronė Bekerienė su 
pagelbininkėm, o vakarienę 
paruošė Bronė Višniauskienė 
su padėjėjom. 

Buvo svečių iŠ Athola, 
Farmingham, So. Bostono. 
Dalyvavo 150 žmonių. 

Vietinis laikraštis, mėnesio 
tarpe įdėjo tris straipsnius 
apie klubo pradžią iki šios 
dienos, o po sukakties įdėjo 
nuotrauką pirm. Bekerio su 
žmona ir aprašymą Tikrai tai, 
buvo puiki sukaktis. Mes dar 
džiaugiamės turėdami savo 
klubą, kai didesni miestai 
nebegali savo klubų išlaikyti. 

Klubo 120 draugija sukurta 
a.a Antano Daukanto rūpes
čiu. Pagelbėti klubui finansiš
kai draugija turėjo savo 
vakarienę su šokiais lapkričio 
1 d. Dalyvavo pilna salė 
žmonių 

MIRĖ 
A.a. Albina Aurilaitė-Biels-

kienė mirė sulaukusi 78 metų 
amžiaus spalio 22 d. Ji buvo 
gimusi Lawrence mieste, bet 

amžiaus jaunimas iš plačios * * * ? Alytaus apskr. Paliko 
Atlanto pakrantės. dukterį New Yorke ir sūnų 

_ . T O J S Oregono valstijoje ir du anū-

NIKODEMAS LABUKAS A .a . John Balsevich mirė 
Be šviesių Šv. Kazimiero turėdamas 56 metus. Buvo 

lietuvių parapijoje susibū- Kazimiero Balsevičiaus, vieno 
rimų — dažnėja ir liūdesiu i s lietuvių klubo steigėjų, anū-
apgaubti — ligos ir mirtys. ^as- Koresp. 

kia lietuvius įsigyti knygą ar lietuvius, gyvenančius tėv 

Žmoguje tiek gero tėra: jo 
naujieji jausmai ir jo senosios 
mintys. ' '----*--' 

VLIKO SVEIKINIMAI 
SV. KALDĖDŲ 

IR NAUJŲJŲ METŲ PROGA 
Šeduikio gražiai išrykiuotos §a Kalėdų ir Naujųjų Metų tas apsikrikštydami įjungė 
knygos ant ilgo stalo, patrau- profĘa Vlikas sveikina visus Lietuvą į krikščioniškų valsty

bių bcndruomen* Sovietų 
sąjunga okupavusi Lietuvą 
klastoja ir naikina jos isto
riją, kalbą ir kultūrą. 

Tebūnie ateinantys metai 
visų mūsų tautinės ir reli
ginės atgaivos pakilimo ir 
stiprėjimo metai. 

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas 

pasidžiaugti gausiai, gražiai 
išleistomis lietuvių kalba ar 
apie Lietuvą — lietuvius anglų 
kalba parašytomis knygomis. 

Ne retai organizacijų 
valdybos kuriame salės kampe 
susėdę, aptar ia , pramato 
organizacijos darbų planą. 

J. Jourbet Tokie sekmadienių susibū-

nėje ir svetur ar vargstančius 
kalėjimuose, psichiatrinėse 
ligoninėse, lageriuose ar trem
tyje. 

1987-tieji metai yra Lie
tuvos krikšto sukaktuviniai 
metai — geros naujienos ir vil
ties metai. Lietuvos valdovai 
Mindaugas. Jogaila, Vytau-

H E L P W A N T E D PEAL ESTATE 

ALTAS IEŠKO REIKALŲ VEDĖJOS 
Pasitraukiant ilgametei reikalų vedėjai 
p. Irenai Blinstrubienei. ALTAS ieško 
reikalų vedėjos ar vedėjo. Dėl in
formacijų kreiptis tarp 9 vai. ir 2 vai. 
P-P-l 

AMERIKOS UETUVIŲ TARYBĄ 
2606 W. 63 St. 

Chicago, IL 60629 
778-6900 

Looklng for a woman to live-in and to 
nelp take care of an elderly vvoman. Room 
and board plūs good salary — references 
required. Mušt speak some English. Call 

776-3609 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
• • — 

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

FRANK ZAPOUS 
3208V2 West 95th Street 

Te l . — GA 4-8654 

MASTER PLUMBING 
Ucensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
lės. Karšto vandens tankai. Flood con-
trol. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
elektra. Palikite pavardę ir telefoną — 
lietuviškai. 
SERAPINAS — Tel. 636-2960 

RE/MAX 
REALTORS 

arnur 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6109 

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

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosavybę, 

taip pat pristatysim pagal pageidavimą, 
sąrašą parduodamų namų jūsų ieškomoj 
apylinkėj, mieste ar priemiesty. 
Suinteresuoti prašau skambinti ar užeit pas 

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

776-0600 

G.'ŠĖį" KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite nusipirkti ar parduoti 
namą mieste ir priemiesčiuose. 
Sąžiningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

6529 S. KEDZIE 
778-2233 

Dienraščio „Draugo" adminis
tracijoje galima pasirinkti įvairių, 
liaudies meno darbų: medžio, ke
ramikos ir drobės. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629 
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Krištanavičiaus Fondo tarybos, valdybos ir 
komisijų vardu, sveikinu visus ir linkiu laimin
gų Naujųjų Metų. 

Krištanavičiaus Fondas turėjo pelningus 1986 
metus. Mūsų narių dėka, Fondo kapitalas 
užaugo maždaug $25,000. O su nuošimčiais Fon
do taryba šįmet išdalino nuošimčius sekančiai: 
lituanistikos tyrimo ir studijų' centras gavo 
$7,205, Tėvai Jėzuitai $2,000, Jaunimo centras 
$600 ir Žuvusiems dėl Lietuvos laisvės pamink
lo globos komitetas $250. Iš viso Fondas įsipa
reigojo išdalinti $10,055. 

1987 m. vasario 1 d. bus minimos dvi svarbios 
sukaktys, t.y. Tėvo Broniaus Krištanavičiaus, 
S. J. mirties 10 metų ir Krištanavičiaus Fondo 
veiklos 5 metų. Minėjimas prasideda mišiomis 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje 11:15 v.r., o tesis Jau
nimo centro mažojoje salėje 12:30 v.p.p. Visi 
kviečiami dalyvauti. 

Pradedame 1987 metus su viltimi, kad Fondo 
geradariai vėl ateis su moraline ir materialine 
pagalba. Čekius „Krištanavičius Foundation" 
vardu galima siųsti 5620 So. Claremont Ave., 
Chicago, IL 60636. 

Su pagarba, 

Robertas Vitas 
Pirmininkas 

IS THAT YOU LAUGHING, COMRADE? 
Algis Rukšėnas 

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

Seca -cus. New Jersey: Citadel Press, 1986. Kaina su per
siuntimu in USA $7.90. Illinois gyventojai moka $6.40. 

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

. i 



KEIČIASI LIETUVIŲ 
FONDO VADOVYBĖ 

S*« 

A. JUODVALKIS 
Lietuvių Fondo tarybos po

sėdis įvyko 1986 m. gruodžio 5 
d. savoje būstinėje. Posėdį 
atidarė ir vedė tarybos pirm. 
Povilas Kilius, o sekretoriavo 
Alė Steponavičienė. Posėdyje 
dalyvavo 15 tarybos (iš 18), 7 
valdybos ir 2 kontrolės komi
sijos nariai. Išklausyti tary
bos, valdybos ir komisijų 
pirmininkų pranešimai. Priim
ti spalio ir lapkričio mėn. įsto
ję 36 nauji nariai. Per šių metų 
11 mėnesių Lietuvių Fondas 
turėjo 243,000 naujų įplaukų ir 
pasiekė 3,557,000 dol. pagr. 
kapitalą Dedamos pastangos 
ateinančiais metais, švenčiant 
sidabrinę sukaktį, pasiekti 4 
milijonus dol.. Pasitikint lietu
vių ligšioliniu dosnumu, trūks
tama suma turėtų būti suauko
ta. Krintant palūkanoms ir 
mažėjant pajamoms, reikia 
didinti pagrindinį kapitalą, 
kad paramai skiriama suma 
nemažėtų. Akcijų rinka yra 
gera ir vertė pakilusi. Reikia 
manyti, kad akcijų prieauglio 
ati t inkama suma bus perves
ta pelno skirstymo komisijai. 

Lietuvių Fondo valdyba 
išsiuntinėjo nariams šventi
nius sveikinimus su Vilniaus 
katedros ir Gedimino pilies 
panorama, o lietuviškų radijo 
laidų vedėjams magneto
fonines juostas su „kiškio 
pyragu". Juostose girdimas 
žodis Lietuvių Fondo vadovų: 
tarybos pirm. Povilo Kiliaus, 
valdybos pirm. dr. Antano 
Razmos ir pelno skirstymo 
komisijos pirm. Stasio Baro. 
Įvadus padarė informacijos 
komisijos pirm. Antanas Juod
valkis. 

I šk laus ius ir pr iėmus 
pranešimus, buvo prieita prie 
kito svarbaus šio posėdžio dar
botvarkės punkto — Lietuvių 
Fondo vadovybės rinkimų. 
Praėjusiame tarybos posėdyje 
sudarytoji nominacijų komi
sija: dr. G. Balukas, dr. F. 
Kaunas ir A. Juodvalkis 
pasiūlė kandidatus ir vienerių 
metų terminui buvo išrinkti: 
valdybos pirmininke Marija 
Remienė ir perrinkti tarybos 
p i r m . P o v i l a s K i l i u s ir 
sekretorė adv. Daina Kojelytė. 
Marija Remienė, plačiai žino
ma gerų darbų rėmėja, organi
zatorė ir Lietuvių Fondo 
valdybos pirm. pavaduotoja, 
tarybos ir pelno skirstymo 
komisijos narė. 

Dr. Antanas Razma, Lietu
vių Fondo pradininkas ir 
vienas iš vadovų nuo pat LF 
įsisteigimo. laikantis įstatu,, 
negali ilgiau pasilikto tose 
pačiose pareigose kaip trejus 
metus. Šio nuostato LF tary
ba prisilaiko ir pirmininkai 
keičiasi. 

Mažėjant pasiaukojančių 
darbininkų skaičiui, ilgainiui 
gali susidaryti sunkumų ir 
Lietuvių Fondui surasti kvali
fikuotus žmones į vadovybę, 
bet bent šiuo metu tos proble
mos nėra. Kiekvienas tarybos 
narys turi pakankamai kvali
fikacijų ir gali užimti vadovo 
vietą, jei tarnyba ir gyvena
mas nuotolis leidžia. 

Išrinktieji vadovai pasakė 
po žodį ir pasižadėjo sumanu
mą ir laisvalaikį skirsti Lietu
vių Fondo ugdymui. 

Sveikiname naująją Lietu
vių Fondo vadovybe ir linki-
kime sėkmingai a tšvęst i 
sidabrinę veiklos sukaktį. 
Dėkojame pasitraukiančiam 
pas iaukojus iam valdybos 
pirmininkui dr. A. Razmai už 
sėkmingą ne tik trejų metų, 
bet nuo pat LB įsisteigimo 
darbą. Tikime, kad dr. A. Raz
ma nepas i t r auks nuo jo 
„pagimdyto" Lietuvių Fondo 
ir pasiliks aktyviu darbuo
toju, nes turimos garbės komi
teto p i rmininko pareigos 
leidžia dalyvauti visuose LB 
darbuose. Kaip teko nugirsti, 
naujoji valdybos pirm. M. 
Remienė kviečia dr. A. Razmą 
pasilikti valdyboje ir būti LF 
ambasadorium visuomenėje ir 
kitose organizacijose. 

Rašytojas 
Stasys Tamulai t is 
Lietuvių Fondui 

paliko 20,000 dol. 
Rašytojas Stasys Tamulai

tis, sudarydamas testamentą 
ir skirstydamas savo turtą 
nepamiršo ir Lietuvių Fondo. 
Ilgokai užsitęsė testamento 
tvirtinimas ir tik lapkričio 4 d. 
buvo gautas jo palikimas 
19,750 dol. 

Stasys Tamulaitis gimė 
1909.1.23 Sutkiškių km., 
Šakių apskr., mirė 1982.IV. 16 
St. Petersburge, FL. Baigė 
Mar i jampolės Mar i jonų 
gimnaziją ir Vilniaus u-to 
humanitar inius mokslus. 
Mokytojavo Utenos, Vilka
viškio, Kybartų ir Kauno 
gimnazijose. Veikė pavasa
rininkuose ir šauliuose. Rašy
tojas ir daugelio lietuviškos 
spaudos bendradarbis, rašy
tojų s-gos valdybų narys, LB 
kultūros fondo steigėjas ir kitų 
o r g a n i z a c i j ų v e i k ė j a s . 
Daugkartinis l i teratūrinių 
konkursų bei premijų jury 
komisijų narys, už savo nove
les yra laimėjęs kelias premi
jas. 

Grįžtant raudonajam tero
ru i , S t a s y s T a m u l a i t i s 
pasitraukė į Vokietiją, o iš ten 
emigravo į JAV ir apsistojo 
Chicagoje. Išėjęs į pensiją 
apsigyveno St. Petersburge, 
FL, kur ir baigė šią žemišką 
kelionę. 

Stasys Tamulaitis buvo 
šviesus ir veiklus lietuvis, 
sielojosi "'etuvių kultūrine 
veikia ii ją rėmė. Sudary
damas testamentą didžiąją 

•avvtojas 
"'ulaitis 

a.a. Stasys Ta-

D/.i.iUįjįasi sėkminga Lietuvių Fondo veikla. Iš kairės: tarybos pirm. 
I'(.\ ii is Kilius ir pelno skirstymo komisijos pirm. Stasys Baras. 

Lietuviai Floridoje 
Daytona Beach, Fl, 

PAMALDOSE 
PRISIMINTAS 

A.A. BALYS MACKIALA 
Gruodžio 14 d. Prince of 

Peace katalikų bažnyčioje Or-
mond Beach įvyko įprastinės 
lietuvių pamaldos. Šį kartą 
pamaldose buvo išskirtinai 
prisimintas lapkričio 4 d. 
miręs šioje lietuvių koloni
joje gyvenąs a.a. Balys 
Mackiala, o taip pat Janutės 
Rumbaitienės sesutė a. a. Ele
na, mirusi okup. Lietuvoje, ir 
Bumelienės brolis a.a. dr. A 
Jasys. 

Šv. Mišias atnašavo kun. dr. 
Kazimieras Ruibys. Pamoksle 
citavo lietuvių poetus J. Ais
tį, Balį Sruogą ir Salomėją 
Nėrį, kurių kūryboje atspindi 
tikėjimas ir ieškojimas Kris
taus, amžinumo sąvokos ir 
žmogaus sielvartas. Šių eilė-
raštių mintis surišo su Kalė
dų švenčių artėjančiomis 
nuotaikomis. 

Sv. Mišių metu meno 
ansambl i s „ S i e t y n a s " , 
vadovaujamas muziko Anta
no Skridulio, giedojo ses. 
Bernadetos, I-eonardo Šimu
čio ir Bethoveno kūrinius, o 
nuotaikingai Šiluvos Mariją 
muz Alfonso Mikū'slrio solo 
pageidojo oper. sol. Juoze 
Daugėlienė. Sv. Mišių skaity

mus atliko inž. Kazimieras 
Barūnas. 

Pamaldoms pasibaigus, čia 
pat žodį tarė klubo pirminin
kas Jonas Daugėla. Savo 
žodyje priminė, kad dabar
tinės klubo vaidybos kadenci
ja baigiasi ateinančių metų 
sausio 11 d. Tada įvyks lietu
vių pamaldos, o po jų metinis 
klubo narių susirinkimas, kur 
valdyba padarys savo veiklos 
pranešimus ir bus renkama 
kitam terminui klubo valdy
ba. Kvietė aktyviai dalyvauti 
susirinkime. 

Šia proga tenka pažymėti, 
kad dabartinė klubo vaidyba 
dirbo nuoširdžiai, suruošė 
keletą gerų renginių ir šaunią 
gegužinę, rūpinosi ir iždo 
papildymu. 

Paragino nedelsiant regist
ruotis ir į Naujųjų metų sutiki
mą, kurį klubo valdyba ruošia 
Sweetwater restorano salėje 
gruodžio 31 d. vakare. 
Priminė, kad tuojau po pamal
dų bažnyčios salėje įvyksta 
„Sietyno" tradicinis dainų 
koncertas. Pamaldose daly
vavo gana daug šios lietuvių 
kolonijos gyventojų, o taip pat 
nemažas skaičius buvo ir 
svečių, atvykusių iš šiaurės ir 
kitų apylinkių. 

Kitos pamaldos lietuviams 
Prince of Peace katalikų 
bažnyčioje bus jau Naujuose 
metuose, sausio 11d. 

Jurgis Janulaitis 

rai įsidėmėti ir įsisąmoninti, 
kaip veikiantieji findai tiksliai 
vadinasi ir kuriam palikimas 
ar auka skiriama. Reikia, kad 
aukotojo noras būtų pilnai 
įvykdytas. 

Gaila, kad apie V. Povilaitį 
neturime daugiau žinių ar 
nuotraukų. Bandome surasti jį 
pažinusius žmones ir daugiau 
sužinoti apie jo gyvenimą ir 
veiklą. 

Lietuvių Fondas yra dėkin
gas V. Povilaičiui už jo 
stambų palikimą ir jo drau
gams už pagalbą sudarant 
testamentą. Nėra jokio pagrin
do manyti, kad ne tam fondui 
Povilaitis norėjo palikti, nes 
tikslus fondo pavadinimas ir 
nurodytas adresas tą parodo. 

IEŠKOMA DIALOGO 
SAN SALVADORE 

Arkivyskupas Artūro Rive 
ra Damas tebetęsia pastan
gas vėl suvesti pasišnekėjimui 
San Salvadoro prezidentą 
Jose Napoleon Duarte ir dvi 
pogrindines revoliucines 
grupes: Farabundo Marti tau
tinio išlaisvinimo frontą ir 
Demokratinio revoliucinio 
frontą. Ark. Damas, atvykęs į 
Bogota, Kolumbiją Lotynų 
Amerikos vyskupų tarybos 
suvažiavimui, buvo susitaręs 
ten susitikti su pogrindinių or
ganizacijų atstovais. Tačiau jų 
slaptos radijo stoties praneši
mu lapkr. 10, jokių susitikimų 
nebūsią. 
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turto dalį paliko Lietuvių Fon
dui. Lietuvių Fondui paliktas 
ar paaukotas doleris yra amži
nas lietuvybės išlaikymo 
rėmėjas. 

Pasekime šviesiu rašytojo 
Stasio Tamulaičio payvzdžiu 
ir sudarydami testamentus 
nepamirštkime įipšyti ir Lietu
vių Fondo (Ii thuanian Foun
dation, Inc., 3001 W. 59th S t , I 
Chicago, Iii.). 

Antras stambus palikimas 
— 14,000 dol. — pasiekė Lietu
vių Fondą iš tolimosios 
Australijos. Vaclovas Povilai
tis, gyvenęs Geelonge, sudarė 
testamentą ir ketvirtadalį turo 
paliko Lietuvių Fondui. įrašęs 
anglišką pavadinimą ir tuolai
kinį būstinės adresą — Iithua
nian Foundation, 2422 West 
Marąuette Road, Chicago, Il
linois. Nežiūrint tikslaus 
pavadinimo ir adreso, V. 
Povilaičio palikimo 14,000 dol. 
čekis nukeliavo į Tautos Fon
do būstinę New Yorke ir tik po 
susirašinėjimo buvo atgautas. 
Tai ne vienintelis atvejis, kai 

fondai sumaišomi. Reikia ge- r 

P A D Ė K A 

A.tA. 
Leonardas A. Dargis 

Mūsų mylimas tėvas ir brolis mirė 1986 m. spalio 26 d. 
ir buvo palaidotas spalio 29 d. šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse Chicagoje. 

Dėkojame kan. V. Zakarauskui už gedulingas pamal
das, už maldas koplyčioje ir palydėjimą į kapines. 

Dėkojame kun. A. Saulaičiui už maldas koplyčioje ir 
užuojautą. 

Nuoširdus ačiū L.S.T. Korp! Neo-Lithuania ir kol. V. 
Mažeikai už pravedimą atsisveikinimo koplyčioje ir kole
goms V. Račkauskui, M. Valiukėnui ir V. Žukauskui, taru
siems nuoširdžius žodžius. Dėkojame karsto nešėjams, kole
goms J. AndraŠūnui, A. Juodvalkiui, J. Jurkūnui, V. 
Mažeikai, M. Valiukėnui ir P. Vėbrai. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems giminėms ir draugams, 
kurie dalyvavo šermenyse, užprašė šv. Mišias, atsiuntė 
gėles, mus guodė ir palydėjo velionį į amžino poilsio vietą. 

Ačiū laidotuvių direktoriui D. Petkui už širdingą ir 
rūpestingą patarnavimą 

Liūdintys: sūnūs, podukra, sesuo ir brolis su šei
momis. 

A.tA. 
ALEKSUI MASKOLIŪNUI 

mirus, jo žmonai MELANIJAI, Kėdainių gimnazijos 
klasės draugai reiškia gilią užuojautą ir kartu liūdi. 

Juozas V. Ruokis 
Aldona Ruokienė-Bliūdžiūtė 
Birutė Saldukienė- Tijūnaitytė 
Stasė Semėnienė-Lapaitė 
Regina Šepetienė-Poviliūtė 
Zina Vyšniauskienė-Safrončikaitė 

A.tA. 
ALEKSUI MASKOLIŪNUI 

Santa Monikoje minis, jo žmoną MELANIJĄ, dukras 
RIMVYDĄ ir DALIĄ su šeimomis giliai užjaučiame ir 
kartu liūdime. 

Marija Pisarevienė 
Rita Peterson su šeima 

Irena Luther ir šeima 

A.tA. 
KAZIMIERUI KATELEI 

mirus, žmonai dr. ELVYRAI, dukrai IRENAI, sūnui 
JURGIUI reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Vida, Rimas, Linas, Dalia. 
Ona ir Robertas Čepelės 

Juozas Brazaitis 

RAŠTAI VI 
Tai paskutinis šio kultūrininko ir valstybininko raštų to

mas, kuriame perspausdinta knyga „Vienų vieni" ir pridėta 
12 kitų straipsnių, liečiančių pokarinių metų mūsų laisvės 
kovas ir pasaulio abejingumą mūsų šauksmui. Redagavo 
Alina Skrupskelienė ir Česlovas Grincevičius. Knyga turi 578 
puslapius teksto ir iliustracijų, kietais viršeliais. 

Kaina su persiuntimu 17.90 dol. Illinois gyventojai 
moka 19.20 dol. 

Užsakymus siųsti: 
Draugas 
4545 W. 63rd Str. 
Chicago, Iii. 60629 

A.tA. 
ANNA BERECKIS 

Gyveno ilgus metus Cicero, Illinois. 
Mirė 1986 m. gruodžio 27 d.. New Yorke. 
Gimė Chicago, Illinois. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Camilla Macina. 

vyras Donald; anūkės Deborah ir Diane: brolis Joseph 
Valaitis, brolienė Antoinette ir jų seimą bei kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. 

Velionė buvo žmona mirusio a.a. Juozo Bereckio. 
Kūnas pašarvotas Butkus. 1466 S. 50 Ave., Cicero, 111., 

koplyčioje, antradienį, gruodžio 30 d. nuo 4 vai. p.p. iki 9 
vai. vakaro. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, gruodžio 31 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Antano, Cicero, 111., parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių 
kapines. 

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

Nuliūdę duktė, žentas, anūkės ir brolis su šeima. 
Laidotuvių direkt Sally Butkus. Tel. 652-1003. 

A.tA. 
ELZBIETAI SLONSKIENEI 

mirus, jos sūnų BALĮ SLONSKĮ, Amerikos Lietuvių 
Inžinierių ir Architektų sąjungos narį ir jo šeimą nuo
širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

ALIAS. Chicagos skyrius. 

Neseniai mirus tėvui, o dabar amžinybėn pašaukus 
vyrą, 

A.tA. 
Dr. ANTANĄ, 

daugelio metų bičiulei dr. IRENAI JASIENEI reiš
kiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

Magdalena ir Juozas Kriaučiūnai 

GAIDAS—DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. Cal i forn ia Avenue 
Te le fona i - 523-0440 i r 523-9852 
46O5-07 South H e r m i t a g e Avenue 

Te le fonas — 927-1741-1 
4348 S. Cal i forn ia Avenue 

Te le fonas — 523-0440 

PETKUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2 5 3 3 West 71 St. , Chicago 
Te le fonas — 476-2345 

1410 So . 50 th Av., Cicero 
Te le fonas — 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 6 9 t h S t r ee t — Tel . RE 7-1213 

11028 S o u t h w e s t Hwy. , Pa los Hills, I l l inois 
Tel . — 974-4410 

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

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003 
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x . . D r a u g a s " n e i š e i s 
Naujųjų Metų dieną ir dieną 
po Naujųjų Metų. sausio 1 ir 2 
dienomis. Redakcija ir spaus
tuvė trečiadieni, gruodžio 31 
d., nedirbs, bet dirbs iki 12 vai. 
paštas ir administraci ja . 
„Draugo" ateinančių 1987 
m.pirmas numeris išeis šešta
dienį, sausio 3 d., su kultūri
niu priedu. 

x A t e i n a n t į k e t v i r 
tadienį, sausio 1 d., yra Nau
jųjų Metų šventė. Visiems 
katalikams privaloma šventė. 
Visi turi išklausyti šv. Mišias. 
Parapijos bažnyčiose bus 
sekmadienio tvarka. Bus gali
ma išklausyti Mišias ir trečia
dienio vakare. 

x Fi la te l i s tų draugi jos 
Lietuvos biuletenis spalio-
gruodžio mėn., nr. 3 d. išėjo iš 
spaudos. Šiame numeryje rašo 
J. Variakojis, J. Adomėnas, V. 
Lesniauskas, P. Barbata-
vičius, A. Bernotas ir iš „Drau
go" perspausdintas P. Vaiče
kausko straipsnis. Yra ir šiek 
tiek informacijos iš filatelijos 
žinių. 

x Naujų Metų sutikimui 
Atei t in inkų namuose dar 
galima rezervuotis vietas arba 
stalus. skambinant namų 
valdybos pirmininkui Alfon
sui Pargauskui tel. 361-2817. 

x D r. J o n a s P runsk i s . 
anesteziologas, kuris dirba 
Chicagos universiteto ligo
ninėje, dalyvavo operacijoje 
mergaitei Meghann I^aRocco 

\ net tris kartus persodinant 
kepenis. 

x J o n a s L. Paukš t i s , 
Lietuvos Vyčių ir Dariaus-Gi
rėno posto veikėjas, turėjęs La 
Grange Community ligoninė
je operaciją, jau sveiksta savo 
namuose žmonos prižiūrimas. 

x Rimas T. Lukošiūnas 
pažymėtas kaip Brother Rice 
aukšt mokyklos šio ketvirčio 
mokslą baigęs su aukščiau
siais pažymiais. 

x K. Ražauskienė . Dear-
born Hts.. Mich.. pratęsdama 
prenumeratą, pridėjo visą šim
tinę su prierašu: ..Sveikatos, 
kantrybės, pasisekimo ir Die
vo palaimos linkime švenčių 
proga'*. K. Ražauskienei. 
mūsų garbės prenumeratorei 
ir mielai rėmėjai, už auką ir 
linkėjimus nuoširdžiai dėko
jame. 

x Ignas Kušlikis. Grand 
Rapids. Mich.. užprenumera
vo ..Draugą'' vieneriems me
tams sūnui Algirdui, gyv. 
Shipock. N.M., kaip kalėdinę 
dovaną. 

x Kun. A. Valiuška. Sun 
City. Az., 9945 Ironwood Dr.. 
už kalėdines korteles ir kalen
dorių atsiuntė 25 dol. auką, 
palinkėjo linksmu šv. Kalėdų 
ir laimingų Naujų Metų I^bai 
dėkojame. 

x U / a . a . B r o n i ų 
Steikūną, ketverių metų mir
ties skaudų atminimą minint, 
šv. Mišios bus atnašaujamos 
sausio 4 d., sekmadienį 11:15 
vai. ryto Tėvų Jėzuitų koply
čioje, Chicagoje, ir tuo pačiu 
metu Šv. Juozapo parapijos 
bažnyčioje. Miami Beach. 
Floridoje. I,abai prašau drau
gų, giminių ir pažjstamų daly
vavimo ir maldos už velionį. 

Liūdinti žmona 
(pr.) 

x Lietuviai pensininkai ir 
kiti. organizuojasi išvykai 12 
dienų j Texas Fiesta, kovo 16 
d. Informacijai nedelsiant 
registruojasi pas J. Skeivį, tel. 
778-6536. 

<sk.) 

x P a s a u l i o L i e t u v i ų 
a n k e t o s duomenys, kaip 
motyvas išeivijoj sudaryti 
lietuviškas šeimas, bus prof. 
dr. Kęstučio Trimako pateikti 
pokalbiuose ateitininkų jau
nimo žiemos kursuose Dai
navos stovyklavietėje Man-
chester, Michigan. 

x P a š t o v i r š i n i n k a s 
F r a n k C. Goldie prašo 
pranešti, kad sausio 1 d., 
ketvirtadieni, Naujųjų Metų 
dieną, paštas neveiks, laiškai 
nebus išnešiojami. Bus išne
šiojami tik specialūs laiškai ir 
vieną kartą bus išimti laiškai 
iš dėžučių. 

x Ge r t a Blasevič ienė , 
gyvenanti Chicagoje, gruo
džio 27 d. lėktuvu išskrido į 
Vak. Vokietiją da lyvau t i 
laidotuvėse savo motinos a.a. 
Jadvygos Čekienės, 91 metų 
amžiaus, mirusios gruodžio 24 
d. Paskutiniu metu ji gyveno 
slaugymo namuose Kappeln-
Schlei, Schleswig-Holzstein 
provincijoje. 

x Ana to l i jus L a k a s „Chi
cagos Anglijos Lietuvių klu
bas", 25-rių metų veiklos 
sukaktis. Čia duodama iš kar
to buvusių iš Anglijos atsikė
lusių lietuvių dviejų klubų, 
paskui susijungusių į vieną 
istorija, veikla ir finansinė 
apyskaita. Daug iliustracijų ir 
pagrindinių veikėjų nuotrau
kų. Knyga yra 101 psl. su 
viršeliais. Redagavo Anato
lijus I^kas. 

x Kun. J . Kr iv i ckas . Put-
nam, Conn., pratęsė „Drau
go" prenumeratą su 125 dol. 
auka ir palinkėjo nuoširdžiau
sių sveikinimų ir linkėjimų 
švenčių proga. Kun. J. Krivic
kui, mūsų dosniam rėmėjui ir 
garbės prenumeratoriui, taria
me nuoširdų ačiū. 

x P r a n ė Bu tkuv ienė , Cle-
veland Hts.. užprenumeravo 
vieneriems metams ..Draugą" 
kaip kalėdinę dovaną Nijolei 
Adam, gyv. Sebastopol. Cal. 

x Andr ius Va i tkus , Belle-
ville, 111., pratęsė „Draugo" 
prenumeratą su visa šimtine ir 
prierašu: „Nuoširdžiausieji 
švenčių sveikinimai ir linkė
jimai". A. Vaitkų skelbiame 
garbės prenumeratorium, o už 
paramą ir linkėjimus tariame 
nuoširdų ačiū. 

x J u o z a s Duoba, Nor 
wood. Mass.. pratęsė ..Drau
go" prenumeratą pridėjo 15 
dol. už kalėdines korteles ir 
kalendorių, palinkėjo links
mų Kalėdų švenčių ir lai
mingų Naujųjų Metų visam 
„Draugo" štabui. Nuoširdus 
ačiū už viską. 

x Reg ina i r N a p o l e o n a s 
Sabal iūnai , Hot Springs. 
Ark., pratęsdami prenumera
tą savo ir dukrai Ginai Reinie
nei, pridėjo auką 14 dol. 
„Draugo" gynimo fondui, o vi
siems „Draugo" darbuoto
jams palinkėjo Šv. Kalėdų ir 
sėkmingų Naujų Metų. Labai 
dėkojame. 

x G r a ž i n a G r a ž i e n ė . 
R.Ph.. Chicago. UI., pratęsė 
„Draugo" prenumeratą ir dar 
pridėjo 50 dol. jo stiprinimui. 
Gr. Gražienei, mūsų garbės 
prenumeratorei ir mielai rėmė
jai, už paramą labai dėko
jame. 

x Zita Dres l iuv ienė , Hart
ford. Conn.. parėmė savo dien
raštį 20 dol. auka ir pratesėjo 
prenumeratą 1987 metams. Z. 
Dresliuvienę įrašome į garbės 
prenumeratorių sąrašą, o už 
mielą auką tariame nuoširdų 
ačiū. 

% KASOS, lietuvių Fede
ralinės Kredito Unijos tarp-
šventinės įstaigos valandos: 
gruodžio 24 trečiadieni, nuo 
10 iki 2 vai., gruodžio 26 d. ir 
31 d. uždaryta. Malonių šven
čių. 

(pr.) 

x Msgr. F. Bulovas , Mas-
peth, N.Y., Bronius ir Elena 
Sudzinskai, Helerstown, Pa., 
„Draugo" apsigynimo fondui 
atsiuntė po 50 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

x A. i r A. Mitkevičiai , Los 
Angeles, C a , „Draugo" apsi
gynimo fondą padidino 40 dol. 
auka. Birutė Martick, So. Bos
ton, Mass., — 32 dol. Po 25 
dol.: J. Janavičius, Chicago, 
111., ir Algirdas Eitmanas, 
West Peterson, N.J. Visiems 
nuoširdus ačiū. 

x A. J u r j o n a s , Chicago, 
111., „Draugo" apsigynimo fon
dui atsiuntė 40 dol. auka. 
Liucija Puskepalaitienė, Dear-
born, Mich., J. Žiūraitis. Oak-
ville, Kanada, Bronė Karaš-
kienė, Delran, N.J., atsiuntė 
po 30 dol. aukų. Nuoširdus 
ačiū. 

x A. K a n a p k a , George-
town, O n t , Kanada. A. Mingė-
la, Hamilton, Kanada, „Drau
g o " a p s i g y n i m o fondą 
padidino po 35 dol. auka. 

x L i e t u v i ų L a b d a r o s 
d raug i j a . Maironio Park. 
Shrevvsbury, Mass., į „Draugo" 
apsigynimo fondą įnešė 200 
dol. auką. Nuoširdus ačiū. 

x Zenonas i r Kaz imie ra 
Gobia i , Kirtlan. Ohio, Fr. 
Vincent Radvina, Cloverdale, 
Ca.. kiekvienas atsiuntė po 
100 dol. „Draugo" apsigyni
mo fondui. Nuoširdus ačiū. 

x I r e n e Š a n k u s , Oak 
Lawn, 111., „Draugo" apsi
gynimo fondą padidino 50 dol. 
auka . Eugenija Kezienė. 
Woodhaven. N.Y., tam pa
čiam reikalui atsiuntė taip pat 
50 dol. auką. Nuoširdus ačiū. 

x Alb inas i r Gabr ie lė 
Dz i rvona i , Chicago. 111.. 
Eugenijus Kleinas. Woollas-
ton. Mass.. Joseph Vizgirda. 
Aurora. 111., Jonas Vizbaras, 
Dorchester, Mass., Stanley V. 
Drevinskas. Hartford, Conn., 
kiekvienas įnešė į „Draugo" 
apsigynimo fondą po 25 dol. 
aukų. Nuoširdus ačiū. 

x LB Wisconsino apyl in
k ė , Ratine, Wisc., Leontina 
Zavickas, Mąnchester, Ct„ Jo
nas Staras. Lake Worth, Fla., 
atsiuntė po 25 dol. auką 
„Draugo" apsigynimo fondui 
Nuoširdus ačiū. 

x R a i m u n d a s i r D a n u t ė 
K o r z o n a i , Chicago, 111., 
„Draugo" apsigynimo Fondą 
padidino 25dol. auka. Po 20dol.: 
Petras ir Marta Paliai, Rich-
mond Hills, N.Y., Valė Toči-. 
liauskienė, Chicago. 111., Jonas 
Prunskis, Oak Lavvn. Ill„ 
Skgutė Užupienė, Worth, 111., 
Jonas Kardokas, Baltimore, 
Md.. Adolf Petrus, Union Pier, 
Mich., Vladas Simutis, Red-
ford, Mich., Richard Kuchins-
kas. Los Angeles, Ca„ B. Kūka
lis, New Britain, Ct„ Anelė 
Kirvaitis, Chicago, m., Petras 
Jurėnas, Toronto, Kanada. 
Vytautas, Julija ir Birutė Bulo
tai . Chicago, III., visiems už au
kas tariame nuoširdų ačiū. 

x J o s e p h Laučka , Bethes-
da. Md., „Draugo" apsigyni
mo fondui atsiuntė 50 dol. 
auką. Po 20 dol. tam pačiam 
t iks lui a ts iuntė : Vladas 
Staškus, Detroit. Mich.. Jus
t ina Petkevičienė, Cleveland. 
Ohio . S t a sys Daržinskis , 
Ponce Inlet, Fla. Po 15 dol.: 
Vytautas Ripskis. Evergreen 
Park. 111.. Adolfas Jaras . 
Kenosha. Wisc.. A. Seliokas. 
Etobicoke. Kanada. Po 10 dol. 
— Anastazija ir Antanas 
Tamošaičiai. Kingston, Ont.. 
Kanada. Juozas Fabijonas. 
So. Lake Tahoe, Ca., Adelė 
Kaspar. Chicago. 111.. Fredas 
Palioką. St. Petersburg. Fla., 
An tanas Baziliauskas. Wor-
cester. Mass., A. Janušonis. 
Rochester. N.Y.. Jonas Biels
kis. Rockford. 111.. Juozas 
Karazija. Chicago. 111. Po 7 
dol. — Povilas Ziškus. Cor-
chester. Mass.. Bronė Lanku
tis, Lausdale, Pa., Visiems 
nuoširdus ačiū. 

San Francisco dalis lietuviško jaunimo, susirinkę pasiklausyti poetės Julijos Švabaitės-Gylie-
nės rečitalio. Iš kairės: B. Bružaitė, Ramunė Ambrozaitytė, dr. Alvydas Koncė, poetė Julija 
Švabaitė-Gylienė, Jurga Gylytė, dr. A. Alekna ir Aida Smalinskaitė-Harris. 

Nuotr. Albertos Astraitės 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
KALĖDŲ EGLUTĖ 
DARIAUS GIRĖNO 

MOKYKLOJE 

Kalėdų eglutė Dariaus Girė
no lituanistinėje mokykloje 
yra mokinių labiausiai lau
kiamas metinis renginys. 
Eglutė jau daudelj metų ruo
šiama paskutinį prieš Kalė
das šeštadienj. Tą rytą mokyk
loje būna didelis sujudimas, 
nes vietoje įprastinių pamokų 

x K u n . L e o n a r d a s 
Musteikis, Sunny Hills, Fla., 
„Draugo" apsigynimo fondui 
atsiuntė 40 dol. auką. A. 
Galdikas, Bretwood, Ca., — 15 
dol. Po 10 dol.: Antanina 
Baleišis, Chicago, 111., dr. V. 
Leknius, Shelby, Mich., Myko
las Razutis, Phoenix, Az., 
Albinas Petrauskas, Chicago, 
111., Stasė Vosylius, Claren-
don Hills, 111., Koste Augaitis, 
Providence, R.I., atsiuntė 7 
dol. Anna Geibi s, Kansas-
ville. Wisc. — 6 dol. Visiems 
nuoširdus ačiū. 

x Ona J u o d v a l k i e n ė , 
Chicago, 111., padidino „Drau
go" apsigynimo fondą 30 dol. 
auka L ir O. Kizlauskai, Cice
ro, 111., - 27 dol. Frank Mozū-
raitis, Chicago, 111., atsiuntė 
22 dol. Visiems nuoširdus 
ačiū. 

x Po 20 dol. „ D r a u g o " 
apsigynimo fondui atsiuntė: 
Kotryna Bulota, Los Angeles, 
Ca.. Kazys lietuvninkas, Chi
cago, m., Walter Mačinskas. 
Glendale, Ca.. L.E. Graužinis, 
Santa Monica, Ca., E. Barškė 
tienė. Chicago. 111.. Monika 
Dudienė. Kagawong, Kanada. 
Juozas Naikelis. Omaha, Ne., 
Anna Vitkauskas, Hollyvvood. 
Fla.. Vyt. ir Joanas Dailidės. 
Crete, 111., Vladas Zinkevi
čius. Chicago. 111.. Marcelė 
Mackus, Cicero, 111., visiems 
nuoširdus ačiū. 

x Stanley Astras , Grand 
Rapids. Mich.. Anelė Kručas, 
Chicago, 111., Stanley Jurgilas 
taip pat iš Chicagos. Mečis
lovas Skruodys. Cicero, 111., 
kiekvienas atsiuntė po 25 dol. 
aukų „Draugo" apsigynimo 
fondui. Labai dėkojame. 

x Frank ir Ger t rūda 
Vaičiuliai, Oak Lavvn, 111., 
padidino „Draugo" apsigy
nimo fondą 25 dol. auka. Po 20 
dol. atsiuntė Stanley Vilins-
kas, Vindsor Ct, Stasė Gri-
tėnas, Melrose Park, III, Sofi
ja ir Stasys Vaškiai, St. 
Petersburg Beach, Fla.. Bro
nius Juška, Kenosha, Wisc, 
Marija Strungys. Chicago, 111., 
atsiuntė 15 dol. Po 10 dolerių: 
Agota Šuopys. Chicago. 111.. 
Antanas Ramanauskas. Day-
tona Beach Shores, Fla., Ire
na IJlpaitė, Dorchester, Mass., 
Leonas Kiženius, Willowick, 
Oh. Visiems tariame nuoširdų 
ačiū. 

vyksta pasiruošimas šventei-
pasirodymui scenoje gene
ralinė repeticija, kurioje daly
vauja visi mokiniai. 

Šįmetinė Eglutė įvyko 
praėjusį šeštadienį, gruodžio 
20 d. Vaikai rinkosi mokyklon 
9 vai. ryto, deja, šventiško su
judimo ir lūkesčio nebuvo. 
Scenoje repetavo būrelis 
parinktų vaidinti mokinių; 
visi kiti, kaip ir kiekvieną šeš
tadienį, sėdėjo klasėse skai
tydami, rašydami, mokyda
miesi gramatikos. 

11 vai. ryto mokiniai, moky
tojai ir tėvai rinkosi Jaunimo 
centro maž. salėje. Programą 
pradėjo tautiniais drabužiais 
pasipuošusi pranešėja — 8-to 
skyriaus mokinė Aidė Užgi-
rytė, pakviesdama mokyklos 
vedėją mok. Juozą Plačą 
prabilti į susirinkusius. 

Mokyklos vedėjas, pasvei
kinęs visus dalyvius, dėmesį 
nukreipė į mokinius, savo kal
boje išryškindamas tikrąją 
Kalėdų prasmę. Šį Dievulio 
gimtadienį kvietė mokinius 
pasveikinti Jėzulį gerojo dar
belio dovana-dalinantis su ki
tais turimomis gėrybėmis ir 
prisiminimu savo geradarių. 
Kalėdos — ne vien dovanų 
gavimo proga, bet kitiems mei
lės parodymo ir gerų darbų bei 
pasiaukojimo šventė. 

P r a n e š ė j a i i š v a r d i n u s 
vaidintojus. scenoje buvo 
atliktas mok. N. Nausėdienės 
parašytas, jos ir talkininkės 
mok. M. Šatienės paruoštas 
vaizdelis „Kalėdų dovanos". 
Vaidinime trumpais vaid
menimis pasirodė: 2 kiškiai, 4 
nykštukai, 4 voverytės, var
na, meškinas, vilkas ir 8-nios 
snaigės. Vaidiniman buvo 
įjungtas ir tradicinis snaigių 
šokis, kurį kasmet mergaites 
išmoko mok. N. Pupienė. 

Antroje programos dalyje 
pasirodė mažųjų choras, 
sudainuodamas net septynias 

daineles, kai kurias entuzias
tingai judesiais paryškin
damas. Gerai dainavo ir gie
dojo vy re sn ių jų c h o r a s . 
Dainų ir giesmų išmokė ilga
metis dainavimo mokytojas 
muz. Faustas Strolia, kuris, 
nežiūrint daugelio įsiparei
gojimų, jaučia pareigą talkin
ti lituanistinei mokyklai. 

Arti valandą trukusiai prog
ramėlei pasibaigus, mokyklos 
vedėjas scenon iškvietė visus 
mokytojus, o tėvų komiteto 
vardu jiems dovanėles įteikė 
Viktorija Matrangr Pasi
gesta mok. Nijolės } ienės, 
kuri, po netikėtos sun: ,os ope
racijos, sveiksta Christ Com
munity ligoninėje. 

Netrukus pasirodė ir visų 
laukiamas Kalėdų senelis su 
maišu dovanų. Mokiniai jį tuoj 
apspito, nes visiems rūpėjo, 
kas jiems šiemet iš to maišo 
teks. Salės gale prie suneš
tinių vaišių stalo sparčiai dar
bavosi tėvų komiteto nariai, 
vaišindami dalyvius, o moki
niams paruošdami dar ir jų 
mėgstamas karštas dešreles. 
Dalis pyragaičių buvo įteikti 
LB Socialinių reikalų tarybos 
narėms, prašant jais pavai
šinti senelius. 

Pasivaišinę ir pasidalinę 
įspūdžiais visi skirstėsi Kalė
dų atostogoms tikėdamiesi, 
kad ateinančiais metais Kalė
dų eglutėn bus grąžinta ilga
metė mokyklos tradicija, lei
džiant scenoje pasirodyti 
kiekvienam mokiniui — ir 
gerai, ir silpniau lietuviškai 
kalbančiam. To nori vaikai ir 
pageidauja mokinių tėvai. 
I jtuanistinėje mokykloje kiek
vienam mokiniui turi būti tei
kiama lygiateisė galimybė 
pasireikšti pasirodymuose sce
noje, o entuziazmo stokojan-
tieji privalo būti mokytojų 
skatinami. Dalyvavimas vai
dinimuose ugdo vaikų pasi
tikėjimą savimi ir talkina kal

bos išmokime. O mokinius 
paruošti pasirodymams nėra 
jokių kliūčių, turint būrį suma
nių mokytojų, jų tarpe dramos 
studijas baigusią ir jau keletą 
platesnio masto vaidinimų 
Chicagos visuomenei pasta
čiusią aktorę Marytę Smilgai-
tę ir entuziastingrjį muziką 
Faustą Strolią. 

Po Kalėdų atostogų moks
las mokykloje vėl prasidės 
sausio 10 d. 

IR 

LIETUVIŲ 
PENSININKŲ 

PRIEŠKALĖDINIS 
POBŪVIS 

Lietuvių pensininkų sąjun
gos valdybos pirm. St. Vana-
gūnas ir valdybos nanai EI. 
Paketurienė, J. Skama, J. 
Blažys, J. Skeivys, St. Dagys, 
Br. Erčius ir A. Zaura, tęs
dami jau nusistovėjusią tradi
ciją kasmet prieš Kalėdų šven
tes suruošti pobūvį su menine 
programa, gruodžio 17 d., 1 
vai. p.p. tokį pobūvį suruošė 
šaulių salėje. Susirinko apie 
180 Chicagoje gyvenančių 
lietuvių pensininkų. Pirm. St. 
Vanagūnas, padėkojęs už atsi
lankymą, kvietė visus šį prieš
kalėdinį pobūvį praleisti jau 
kalėdinėj nuotaikoj. 

Atsistojimu, tylos minute ir 
susikaupimu pagerbti amži
nybėn nebegrįžtamai iškelia
vusieji mūsų sąjungos nariai. 

Meninė programa buvo 
atlikta ant pakilios scenos prie 
l ietuviškais š iaudinukais 
gražiais papuoštos kalėdinės 
eglutės. Mūsų sąjungos narė ir 
buvusi ilgametė valdybos narė 
Br. Variakojienė palinksmino 
dalyvius savo sukurtu nuotai
kingu feljetonu. Vytauto Didž. 
šaulių rinktinės Moterų dai
nos vienetas — A. Latonienė, 
F. Braunienė, M. Radzevi
čienė, J. Paškevičienė, S. 
Rudokienė ir A. Raštienė — 
gražiai. padainavo Tėvynė 
Lietuva (Bražinsko). Anoj pu
sėj Nemuno(J. Stankūno — 
aranžuota J. Sodaičio), Tykus 
vakaras (J. Sodaičio), Pašauk 
mane (T. Makačino). Malo
niai nuskambėjo tų pačių dai
nininkių sugiedotos giesmės 
Ateikit džiaugsmingai (J. 
Reader), Ties Betliejum (J. 
Sodaičio), Naktis tyloje (J. Si-
niaus), Kalėdos (A. Vanagai
čio) ir Pasklido balsas . 
Akompanavo muzikas Juo
zas Sodaitis. Meninės prog
ramos vadovas — mūsų valdy
bos narys kul tūr iniams 
reikalams J. Petrauskas. Vi
siems buvo malonu pakilioje 
nuotaikoje pasigėrėti puikiai 
atlikta menine programa, o 
pirm. St. Vanagūnas visiems 
nuoširdžiai padėkojo. 

Prie baltom staltiesėm 
apdengtų stalų mūsų nuola
tinių darbščių šeimininkių visi 
norintieji buvo pavaišinti p i e 
tumis, už kuriuos reikėjo užsi
mokėti. Pietūs buvo paga
minti skaniai ir visiems 
pakako. Juos pagamino ir 
pristatė Talman Grocery savi
ninkai Kupcikevičiai. Besivai-
šinant buvo proga savo tarpe 
pabendrauti, o V. Paketurio 
išstatyti laimėjimai visų akis 
traukė. Visi laimėjimai ati
teko laimingiesiems, o sumes
ti žaliukai valdybos kasai. 

Kaip šis pobūvis, taip ir kiti 
mūsų pobūviai bei susirin
kimai daugeliui iš mūsų pensi
ninkų paįvairina vienatvės 
dienas. 

K. 

PERKA DAUG 
AUTOMOBILIŲ 

Chicagoje lapkričio mėnesį 
buvo parduoti 33.003 vietinės 
gamybos ao^mobiliai. Paly
ginus su pernai metų lapk-

'ričio mėnesiu, šiemet pirki
mas paaugo 29% 

Dalia Kučėnienė skaito savo kūrybą Korp! Giedros šventėje gruo
džio 7 d., šalia sėdi pirmininkė R. Marchertienė 

Nuotr. R. Balčiūnienė* 

6247 S. J(tJzU <=Ąvinai 

Ckicaao, 0Xbo62Q 

— -776-8700 
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