
THE LIBRARY OF CONGRESS (GRATIS) 
REFERSNCE DEPARTMENT ' 
SERIALS DIVISION 
VASHINGTON, DC 20025 D" 

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIU DIENRAŠTIS 
4645 WEST 63rd STREET • CHICAGO. ILLINOIS 60629 

1 KI £Fi )N AS (312) 585-9600-1 -23 

T H E Li"T"i~iLJAi\ii/\rvi VA/OIUD-VA/IDF D A I L Y 

Vol. LXXXI Kaina 30 c. 

Aušra, N r. 50 
Iš užsienio radijo laidų 

ANTRADIENIS - TUESDAY, SAUSIS - .JANUARY 6 1987 N r . 2 . 

Kalba Tomas Venclova 
Tribunolas turėjo pr imint i 

Europai ir pasauliui apie 
Baltijos valstybių padėt j . ap ie 
žmogaus teises, teisinių bei 
religiniu teisių pažeidimus 
mūsų kraštuose — Lietuvoje. 
Latvijoje. Estijoje. Ir ne t ik 
priminti, bet ir objektyviai 
įvertinti. 

Apie ta i , kad įvyko T r i b ū n o 
l a s . T a r y b ų S a j u n g o s 
vyriausybei buvo p raneš ta , 
pasiųstas oficialus la iškas ir 
buvo paprašyta , kad T S R S 
atsiųstų į Kopenhagą savo 
liudininkus ir gynėjų. Ta rybų 
vyriausybė laišką gavo (y ra 
gautas raš t i škas p raneš imas , 
kad la iškas buvo įteiktas), bet 
į jį neatsakė, taigi a t s i s akė 
gintis, matyt, nu jausdama, 
kad apsiginti bus nelengva. 

Buvo 5 teisėjai. Paminės iu 
j uos: 

Tai Teodoras— (pava rdės 
tiksliai nenugirstos. todėl 
nepateikiame) — Insbruko 
universiteto Austrijoje profe
sorius, teisės mokslų dakta
ras, skiriąs savo gyvenimą 
p i r m i a u s i a i mažųjų t a u t ų 
r e i k a l a m s . J i s s t u d i j u o j a 
tautas ir kultūras, kur ioms 
gresia pavojus. Yra pa rašęs 
apie tai ne vieną knygą. 

Pol (...) — an t ra s i s teisėjas 
— vienas iš švedų liberalų 
partijos lyderių, buvęs Švedi
jos ministro pirmininko pava
duotojas, taip pat žu rna l i s t a s 
ir poetas. Mane konkrečiai j i s 
klausinėjo ne tik apie žmogaus 
teisių padėtį Lietuvoje, bet ir 
apie lietuvių l i teratūros padė
tį-

Kun. Maikel Burdo (?) — 
Kesten (?) koledžio įkūrėjas i r 
vadovas. Tame koledže y r a 
mokslo įstaiga, kuri specialiai 
studijuoja religijos padėtį 
k o m u n i s t i n ė s e v a l s t y b ė s e . 
Burdo y ra išspausdinęs knygą 
apie IJetuvą. Neseniai j i s 
gavo aukšto prestižo ta rp tau

t inę premiją, kurią yra gavęs 
ir A. Solženicynas. 

Ketvir tasis teisėjas (...) — 
prancūzų pa r l am en t o narys , 
v ienas iš Prancūzijos dele
gatų SNO. J i s 9 metus buvo 
Europos žmogaus teisių prezi
dentas , v ienas i š žymiausių 
pasaulyje t a rp t au t i nė s teisės 
speicialistų. Turi dar ir kitą 
specialybę — yra as t ronomas . 

Mums. b a l t a m s . Tribunolo 
pagrindinis kal t intojas — ta i 
dr. Pavlovskis (?). latvis — 
Pasaul inės baltų santa lkos 
p i rmininkas . PBS — veikia 
jau 14-15 metų, yra lietuvių, 
latvių ir estų vadovąujančių 
veikėjų organizacija, jungi
nys. Tarybų Sąjunga su 
neįprastu a š t r u m u reagavo į 
Baltų tribunolą Kopenhago
je. Tuo klausimu buvo paskel
t a s specialus TASS-o pareiški
mas , pasirodęs ir I i e tuvos 
spaudoje. Pare i šk ime buvo. 
nekalbant j a u apie jo bendrą 
kryptį, daug konkrečių netiks
lumų, suminėti a smenys , kurie 
kaip l iudininkai į teismą visai 
nebuvo pakviest i , asmenys , 
kurie su Bal tų t r ibunolu visiš
kai neturi nieko bendro. (...) 

Įdomu pas tebėt i ta ip pa t . 
kad to TASS-o pareiškimo 
buvo dvi versijos: viena vidi
n iam naudojimui, kita — 
užsienio spauda i — Irumpes-
nė ir. reikia pasakyt i , žymiai 
švelnesnė ir su mažesniu 
netikslumų skaičiumi. 

Tokia reakci ja rodo. k a d 
Baltų t r ibunolas Kopenhagoje 
Tarybų Sąjungai tikrai nebu
vo malonus . 0 juk jo išvengti 
būtų gal ima, jei t a ryb inė 
vyriausybė parodytų valsty
binės išminties i r santūrumo, 
gerbdama žmogaus teises ir 
tau t ines te ises Balti jos valsty
bėse. 

f..Amerikos balsas". 
1985. II1.19) 

Sovietai kalt ina savo 
biurokratus 

M a s k v a . — Sovietų vyriau
sybės kontroliuojama s p a u d a 
kalt ina Komunistų parti job 
biurokratus, kad nepakanka 
mai greitai vykdo Sovietų 
Sąjungos vado n u r o d y t u s 
pasiūlymus. 

M. Gorbačiovas valdžioje 
yra 21 mėnuo. Ši sukord inu ta 
akcija rodo Gorbačiovo augan
tį nekan tmmą. kad pe rdaug 
ilgai delsiama su reformomis. 
Šiuo metu vėl t rys aukš t i 
pareigūnai pakeisti jaunes
n i a i s ž m o n ė m i s . P r a v d o s 
vedamasis s t ra ipsnis r a š o . 
kad turi būti daromi pagerini
mai d a u g greičiau, nes t a m 
pilnai pribrendęs laikas. . .Ne 

Gaisre žuvo 96 
S a n J u a n . — Naujų metų 

vakare sudegė 22 aukštų Du-
pont iš taigingas viešbut is . 
Žuvo 96 žmonės. Daugelio 
negalima atpažinti, nes k ū n a i 
labai apdegę, tik 27 a s m e n y s 
buvo t ikrai atpažinti , jų t a r p e 
ir viešbučio admin i s t r a to r i aus 
lavonas. ?,uvo 17 viešbučio 
tarnautojų. Puerto Rico teisin
gumo sekretorius Hector C r u z 
sako, kad viešbutis buvo 
padegtas galbūt kokio n o r s 
arsonisto FBI pradėjo t a rdy 
mus. Viešbučio vadovybė turė
jo nesusipratimų su darb in in
kais. Unijos tuoj paneigė, kad 
jų darbininkai galėjo ta i 
padaryti ir paskyrė tam t ikrą 
sumą pinigų, kas padės suras
ti kaltininką. 

v i skas mūsų visuomenėje 
da roma tokiu greičiu, kaip k a d 
mes norėtume. 1986 metai 
b u v o r e i k š m i n g i m ū s ų 
kadrams , be t n e viskas d a r 
padary ta" . 

A t l e i s t i t r y s 
p a r e i g ū n a i 

Š i s vedamas is pasirodė ka ip 
tik tada. k a i Sveikatos minis-
ter is Sergei P. Burenkov, kuris 
y ra 63 m., buvo atleistas i š 
pareigų. Pr ieš ta i P ravda rašė . 
kad sveikatos s is temos reika
lai šlubuoja, jog yra įsigalė
jusi korupcija ir nesugebė
j i m a s vadovaut i . 

P r a ė j u s i ą s a v a i t ę b u v o 
at le is tas i r prekybos minis-
ter is Grigory I. Vashchenko. 
J i s spaudoje buvo kritikuo
j a m a s , kad krautuvės neįvyk
do savo p a r d a v i m o normų ir 
kad vodkos p a r d a v i m a s tebe
buvo aukš tame lygyje, nežiū
rint Gorbačiovo antialkoholio 
programos. 

T a i p p a t turėjo pasi t raukt i 
k i t a s b iu rok ra t a s Philip T. 
Yermash. kur is vadovavo 
vals tybinei filmų industri jai . 
J i s apka l t in tas per dideliu fil
mų cenzūravimu. 

S a b o t a ž a s p r e k i ų 
p r i s t a t y m e 

Keli s t ra ipsn ia i kalt ino 
b iurokra tus už sąmoningą 
pi ekiu sulaikymą, kad vėliau 
jie patys j omis galėtų pasinau
doti. L i t e ra tumaja Gazeta 
rašė , kad mėsos ir Pieno 
produkcijos ministerija šabo-

Biudžeto subalansavimo 
problemos 

Krašto ekonomija geresnė 

Prezidentas Reaganasirjožmona Nancy mojuoja 
trumpų atostogų Californiįoie. 

•> pasitikusiems žmonėms, kai jie sugrįžo iš 

Vienas reikalingiausių 
kariškių 

W a s h i n g t o n a s . — Spauda 
plačiai rašo apie pulk. Oiiver 
North. kuris tyli ir neišduoda 
paslapčių apie įvykius su 
Iranui parduotais ginklais. 
Lapkričio 25 d. jis buvo atleis
t a s iš Saugumo tarybos narių 
ir nuo to laiko nėra nieko 
kalbėjęs apie tai. 

Iki šiol jau buvo apklau
sinėta 40 Valstybės departa
mento. Baltųjų rūmų ir Penta
gono asmenų. Iš jų daugiau 
sužinota apie 5 metų North 
t a rnyba Saugumo taryboje. 

P u l k i n i n k a s O. North 
priklausė mažai intelektualų 
grupei, kurie buvo iš Penta
g o n o , C I A ir Vals tybės 
d e p a r t a m e n t o žmonių ir 
planuodavo s laptas progra
m a s Europoje. Viduriniuose 
Rytuose, centrinėje Amerikoje 
ir Karibų srityje. Jo įtaka 
buvo jaučiama visur. Nors jis 
neturėjo pilnos kontrolės, 
tačiau j is dalyvavo visuose 
slaptuose administracijos už
sienio planuose, juos sudary
d a m a s , p a p i l d y d a m a s a r 
pakeisdamas . 

P u l k i n i n k o v e i k l a 

Baltųjų rūmų šaltiniai nuro
do, kad pulk. O. North buvo 
pagrindinis asmuo Grenados 
invazijoje 1983 m., padėjo CIA 
aprūpinti Nikaragvos contras 
ginklais bei kita amunicija, 
kuriems telkimas prasidėjo 
1983 m. pavasar i , užminavo 
tr is Nikaragvos uostus 198} 
m., sumažino mirties koman
dų reikšmę EI Salvadore, užra 
šė TWA lėktuvo pagrobimą 
1985 m. vasarą į Beirutą ir 
padėjo kariškai išlaisvinti 39 
p a g r o b t u o s i u s , s u p l a n a v o 
Egipto lėktuvo su laivo Achille 
Lauro grobikais nusileidimą 
Italijoje, dalyvavo administra
cijos programoje parduoti 
Iranui ginklus ir išlaisvinti 
amerikiečius iš Libano, ir 
padėjo subombarduoti Libi
joje numaty tus taikinius 1986 
m. pavasarį . 

R e i k a l i n g i a u s i a s žmogus 

J o kolegos pasakoja, kad 
puik. North buvo reikalin
giausias žmogus prezidentui. 
J i s sugebėjo vykdyti tokius 
planus, kurie buvo slapčiausi 
valstybės reikalai, mokėdavo 

tuoja naujų produktų garny 
bą. Kažkokia naujoji kompa
n i ja p a t i t ies iog turėjo 
pristatyti viščiukus į krautu
ves, nors tai priklauso minis
terijos žiniai. Ji kaip tik su
laikė tos kompanijos produktų 
pristatymą. 

parinkti asme- -. kuriais 
būdavo galima pasitikėti ir 
pažino daugelį direktorių. 
Savo penkeriu metų Saugumo 
taryboje jis t&rėk) keturis 
viršininkus. Generolas Paul 
Gorman sako, k-d North yra 
tas geriausias karininkas, 
kuris pavojaus metu suranda 
išeitį. 

J i s pradžioje šioje tarnyooje 
buvo tik laikinai paskirtas, bet 
vėliau įsigijo didelį pasitikė
jimą. J o idėjos būdavo priima
mos, ypač veikloje prieš tero
ristus. J o pirmasis darbas 
buvo sumoderninti saugumo 
tarybos veiklą. įsigyjant soi'is-
tikuotus kompiuterius ir kitas 
komunikac i jos pr iemones , 
kurių neturėjo Baltieji rūmai. 
Krizių metu jis buvo nepamai
nomas žmogus. 

J o karjeroje pats didžiau
sias įvykis buvo, kai jis 1983 
m. buvo paskirtas į centrinės 
Amerikos grupę, kuri nustaty
davo to regiono politika slap-
slaptuose posėdžiuose, kurie 
r e g u l i a r i a i s u s i r i n k d a v o 
V a l s t y b ė s d e p a r t a m e n t e . 
Tokia grupė buvo sudaryta 
1981 m. 

Kai specialus prokuroras 
pradės savo darbą, paaiškės ir 
visi Irano ginklų pirkimo 
reikalai ir įvairių fondų 
pervedimai Nikaragvos kovo
tojams 

Prezidentui 
padaryta operacija 

VV'ashingtonas. — Prez. Ro-
nald Reagan sugrįžo iš Palm 
Springs trumpų atostogų j 
VV'ashingtoną ir tuoj išvyko į 
Bethesdos laivvno ligoninę, 
kur jam padaryta prostatos 
operacija ir patikrintos prieš 
18 mėnesių padarytos vėžio 
operacijos pa s< k m ės. Rasti 4 
polypai. kurie išpjauti. 

Prezidentui dabar jau 75 
metai amžiaus Paskutiniai 2 
metai jam, kaip stebėtojai 
mano. bus sinkiausi, šian
dien susirenka ;'K)-sis Kongre
sas, kuris yra kontroliuo
j a m a s demokratą . I rano 
ginklų padav imo klausimas 
bus dar kurį aiką aktualus. 
Baltųjų rūmų darbą trukdys 
įvairių komitetų tardymai, o 
ypač ieškojim pinigų, kurie 
buvo pervesti Nikaragvos ko
votojams; kas uos pervedė ir 
kiek. ar kas n >rs nepasisavi
no ir neuždirb' . 

Savo progra ną prezidentas 
paskelbs jung nėję Kongreso 
sesijoje sausio '7 d. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— \ V a s h i n g t o n e prezi
dento Reagano kabinetas 
pateikė pirmąjį vieno trilijono 
biudžeto projektą 1988 me
tams. 

Ko lumbi jo j e du motocik-
listai nušovė žinomą žurnalis-
•ą Guillermo Cano. kuris buvo 
l i en rašė io EI E s p e c t a d o r 
jedaktorius. J i s rašydavo 
oranešimus apie narkotikus ir 
ių pardavinėtojus. 

— NVashingtone Komerci
jos depar tamentas praneša, 
kad ekonominis lygi'; lapkri
čio mėnesį pakilo 1.2%. Pagal 
tai manoma, kad ekonomija 
1987 m. gerės. 

— H o n d ū r o valstybėje 
prasidėjo manevrai , kuriuose 
dalyvauja 3,000 Amerikos 
karių, o 2,000 Hondūro karių 
atvyko į Ameriką ir čia jie 
d a l y v a u s p r a t i m u o s e su 
amerikiečiais. Be to. National 
Guards 4.500 vyrų dar atvyks
ta į Hondūrą 4 mėnesių kariš
kiems pra t imams atskirai . 

— J o r d a n e kardinolas 
O'Connor susitiko su karaliu
mi Hussein ir aptarė arabų 
blogėjančius santykius su 
Izraeliu, o ta ip pat ir pales
tiniečių įkurdinimo proble
mas . 

— L e n k i j o s policija ėmėsi 
naujos takt ikos prieš pogrin
džio spaudą, konfiskuodami 
mašinas, jei sugauna vežant 
komunistų uždraustą spaudą. 

— P r e z i d e n t a s sekančią 
savaitę siunčia Vals tybės 
sekretoriaus asistentą Ri-
ehard Murphy į Vidurinius 
Rytus arabų ir Izraelio taikos 
reikalais. 

— W a s h i n g t o n e statisti
kos biuras praneša, kad 2000 
metais bus 6.2 bil. gyventojų 
pasaulyje. 

Keičia 
ambasadorių 

Maskvoje 
W a s h i n g t o n a s . — Mask

voje ir \Vashingtone praneša
ma, kad dabar t in is amba
sadorius Arthur Har tman 
Sovietų Sąjungai turės užleis
ti savo postą kitam diploma
tui , g re i č i aus i a J a c k M. 
M atlock. Jr . 

V a l s t y b ė s d e p a r t a m e n t o 
kalbėtojas Charles Redman 
pasakė, kad šis sprendimas 
yra padary tas prezidento ir 
sekr. Shultz kartu. Vakarų 
diplomatai mano. kad Hart-

NVashingtonas . — Kongre 
so biudžeto įs taiga praneša , 
kad vyriausybė šiais metais 
turės 174.5 bilijonus dol. defi
cito, o kitais meta is 169.2 
bilijonus deficito, jei Konge-
sas nesiims pakeist i dabar 
tinio įstatymo. Kai 99-sis 
Kongresas išsiskirstė spalio 
mėnesį, tai buvo p ramatoma . 
kad bus deficito tik 151 bil. 
dol. šiais fiskaliniais metais. 

Rudolph G. Penner . kuris 
yra Kongreso biudžeto įstai
gos direktorius, sako. kad šie 
nauji skaičiai y ra išnagrinė
jus naujų mokesčių sistemą, 
vyriausybės iš laidas ir ekono
mijos augimą. Savo laiške 
Kongreso v a d a m s jis rašo. kad 
ekonomija šiais metais ir 
kitais metais padidės tik 3%. 
Prezidento biudžetas, kuris 
buvo vakar įteiktas Kongre
sui, numato, kad ekonomija 
pakils 3.2"' šiais meta is ir 3.7"•' 
kitais metais. Praėjusiais 
m e t a i s šiuo m e t u . k a i p 
administracija pranešė, ekono
mija padidėjo 4%. Kongreso 
numaty tas deficitas yra arti 
administracijos deficito — 
173.2 bil. dol. 

D e f i c i t a s 
p a l a i p s n i u i m a ž ė s 

Biudžeto įs taiga numato, 
kad ekonomija kasmet augs ir 

Viceprezidentas 
kreipiasi į 

Poindexter ir North 
A l t o o n a . — Viceprez. G. 

Bush. ka lbėdamas Iovvos poli
cijos akademijos naujos laidos 
išleidimo proga, kreipėsi į 
adm. Poindexter ir pulk. 
North. kad jie atsisakytų 
konstitucijoje suteiktos teisės 
neatsakyti į klausimus ir 
pasakytų viską, ką žino apie 
ginklų bylą Iranui. Abu vyrai 
turėtų padaryti didelę auką 
ats isakydami Fifth Amend-
ment. 

Viceprezidentas norėtų, jei 
abu kariškiai negali visko 
pasakyti , tai tegul pasako, a r 
prezidentas žinojo apie pinigų 
pervedimą kitiems, a r ne. J i s 
būtų laimingas, jei atsaky
mas būtų ne. 

Ši jo kalba buvo po to. kai 
prezidentas pageidavo, kad 
Senato žvalgybos komitetas 
suteiktų jiems imuniteto teisę. 
Nežiūrint to. kalbėjo Bush. 
kad Poindexter ir North yra 
patriotai vyrai ir jie davė 
priesaiką ta rnau t i savo kraš
tui, turėtų žinoti, kad reikia 
dar daugiau pasiaukot i . 

Statistiniai duomenys rodo. 
kad Bush p o p u l i a r u m u i 
pakenkė I rano reikalas ir jis 
nebeskai tomas kaip pirmasis 
kandida tas į prezidentus 

Pulk. North pasakė, kad jis 
netiki, jog prezidentas nori. 
kad j is a t s i s a k y t ų s avo 
konstitucinių teisių. Žmonės 
visame pasaulyje miršta už 
tas teises. P ranešama , kad 
uždaroje sesijoje North prašė 
kongresmenų neatsisakyti ir 
to l iau remt i N i k a r a g v o s 
laisvės kovotojus 

mano a t šauk imas iš amba
sadoriaus posto Maskvoje, yra 
daugiau pa remtas jo kritika 
administracijai, kaip yra 
vedami reikalai tarp didžiųjų. 
Spaudos konferencijoje Hart
man nekrit ikavo vyriausybės, 
bet apgailestavo, kad iki šiol 
dar negalėjo būti pasi rašyta 
ginklų kontrolės sutart is . 

deficitas mažės. 1989 m. bus 
162.2 bil.. 1990 m. 133> bil. ir 
1991 m. 109.2 bil. dol. deficito. 
T a m e pranešime sakoma, kad 
vyriausybės didėjančios išlai
dos sudarys didžiausią proble
mą, kaip subalansuoti biudže
tą. Federalinės įstaigos turės 
daugiau padėti toms finan
sinėms institucijoms, kurios 
turės nuostolių, ypač taupymo 
bendrovėms. Numatoma, kad 
vyriausybė taupymo bendro
vėms turės primokėti ap ie 6 
bil. dol. šiais metais, tai yra 
daugiau 4.2 bil. dol.. negu kad 
buvo numaty ta praėjusią 
vasarą. 

F e d e r a l i n i a i 
p r i m o k ė j i m a i 

Žemės ūkio kainų palaiky
mui teks primokėti apie 3 bil. 
dol. šiais metais, o sekančiais 
net 6 bil. dol. 

Sveikatos išlaidos praėju
siais metais labai padidėjo, 
nes Medicare ir Medicaid 
vyresnio amžiaus žmonėms 
prašoko visas viltis ir numa
toma, kad šiais metais dar 
labiau didės, nes bus daugiau 
to amžiaus žmonių. 

Numatoma, kad teks didinti 
kar ines išlaidas. Pagal dabar
tinį įstatymą, tos išlaidos 
padidės 6 " . maždaug 1,009.4 
bil. dol. šiais metais . Fiskali
niai metai prasideda spalio 1 
d. 

B i u d ž e t o d i r e k t o r i a u s 
pranešime rašoma, kad ne 
kar inės išlaidos padidės 1 I. t ' 
a rba 185.4 bil. dol. Ypač 
padidėjo visokios darbininku 
aprūpinimo išlaidos, kaip tai 
pensijos, atostogos: draudi
mai net dvigubai daugiau 
kainuoja, negu kad buvo praei
tą vasarą. Visos šios rūšies 
išlaidos vyriausybei kainuos 
beveik pusę viso biudžeto — 
481 bil. dol. šiais metais , taigi 
14 bil. dol. daugiau, kaip buvo 
numa ty t a rugpjūčio mėnesį. 

Kongreso biudžeto įstaiga 
sako. kad Kongresas, baig
d a m a s savo sesiją, priėmė kai 
kuriuos įs tatymus, ir pagal tai 
sumažino deficitą tik 32 bil. 
dol. 

B iudže to į t a k a 
p a s i t a r i m a m s 

Prezidento Reagano nauja
s i s b i u d ž e t a s j au d a b a r 
krit ikuojamas. J a m e skiriama 
1.8 trilijonus dol. apsigink 
lavimui išleisti per "i metus. 
Ta i yra 20 bil. dol. daugiau 
kasmet ginklavimosi išlai
doms. Larry Speakes. Raitųjų 
rūmų kalbėtojas, sako. kad 
naujasis prezidento biudžeto 
projektas yra taip sudarytas . 
kad būtu tęs iamas ekonomi
nis krašto kilimas ir apsau
gota Amerika kariškai. Nauja
s i s b i u d ž e t o p r o j e k t a s 
priversiąs sovietus rimtai 
d e r ė t i s n u s i g i n k l a v i m o 
reikaluose Vidaus rinkoje bus 
d a r labiau skat inama privati 
laisva iniciatvva. 

K A L E N D O R I U S 

Sausio 6 d.: Kasparas . 
Merkelis Baltazaras. Mela-
nijus. Makra. Arūnas, ( i inda. 

Sausio 7 d.: Raimundas . 
Liucijus. Juli jonas. Rntenis, 
Radvile. 

O R A S 

Temperatūra diena 45 1.. 
naktį X\ 1. 

Saulė teka 7:18, leidžiasi 
4:34. 
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KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI IB SVEIKU PAJĖGUMO UGDYMAS 

KELIAS | SVEIKATĄ. S51S So. Califomia Ave., Chicago, IU. « « » 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

KIETVIDURIAMS 
SĖLENINĖ PAGALBA (3) 

Pilnutiniu maistu min-
tant ir grūdų sėlenoms, 
bei daržovių-vaisių skai
duloms talkinant mes 
galime savus vidurius 
apsaugoti nuo užkie
tėjimo. 

Mediciniška t iesa 
Kiekvienas vaistas turi ša

lia savo gerų savybių ir nei-
giamvbių. Taip yra ir su šėle 
nomis bei vaisių-daržovių 
skaidulomis. Todėl visus vais
tus ir sėlenas reikia naudoti 
išmintingai. 

Kai mėginama vidurių 
užkietėjimą tvarkyti su sėleno
mis, jų teigiamas veikimas 
gali ne tuojau pasirodyti. 
Todėl žmogus turi turėti kant
rybės ir laukti 3-4 savaites 
sėlenų naudos pasirodant ir 
tik po tokio laukimo daieisti. 
kad sėlenos neveikia. 

An t ru - trečiu būdu 
kietų vidurių 

ša l in imas 
Nepamirština, kad sėlenų 

veikimo belaukiant, būtina 
gerinti maisto per žarnas 
slinkimą dar antru ir trečiu 
būdu: 1. Tai judėjimas, darba
v imas i s , g i m n a s t i k a — 
mankšta dviračiu važinėji
mas, baseine plaukiojimas — 
tik jokiu būdu ne sėdėjimas bei 
gulėjimas. Cia pensininkams 
suorganizuoti šokiai yra savo 
vietoje. Mat. vieną savaitę gu
lint kaulai netenka vieno pro
cento savo masės. Tokį 
nuostolį kaulai aptun tik per 
metus, kai žmogus juda. kru
ta. Priešingai, net sustiprinti 
kaulus galima netoli keturių 
nuošimčių per tris ketvirtis 
metų žmogui vietoje nesėdint. 
Darbavimasis, judėjimas, kru
tėjimas stiprina kaulus. 

Už tai mes visi, pavieniai ar 
j bendruomenes, visuomenes 
susimetę eikime minkštakau-
liams padėti judėti. Dar geriau 
padarysime, jei vyresniųjų sės
liųjų nepamiršime ir bėgsime 
jų kaulų suminkštėjimui už 
akių per išjudinimą kiekvieno 

pagyvenusio mūsiškio bent į 
minimalią veiklą. Mat, vien 
parašymo ar pasakymo pagy
venusiems negana: reikia 
jiems aktyvios pagalbos tame 
reikale. Neapsileiskime: tokią 
pagalbą jiems teikime. Tuomi 
parodysime, kad mumyse 
kalėdiškas nusiteikimas dar 
nėra visai išblėsęs. 

Nereikia pamiršti dar ir tre
čios priemonės kietas žarnas 
tvarkant. Tai gausus naudin
gų skysčių gėrimas. Išgerti-
nos mažiausiai aštuonios stik
linės vandens per parą. Iš ryto 
ant tuščios išgertinos dvi stik
linės gerokai šilto vandens. 
Tas sužadina žarnų judesius. 
Dvi stiklinės, kad ir ne šilto 
vandens išgertinos per pietus 
ir dvi einant gulti. Tos šešios 
stiklinės vandens tegul bus 
kaip vaistai. Aišku, kad val
gant tris kartus per dieną 
nereikia mažinti būtinai 
valgytinų trejerių sriubų. 
Nereikia sakyti, jog kadangi 
gėriau vandenį, tai neval
gysiu daugiau sriubų bei vai
sių, daržovių. Tai daugumoje 
irgi vanduo. Žinoma, valgy-
tina lietuviškai: tris kartus 
sriubų po gerą dubenį — rytą 
javainius su nugriebtu pienu 
įskim milkJ, dieną — kopūs-
tinę. vakare — bulvienę su mor
komis bei pupelėmis. 

Taip. kad skysčių priseis 
išgerti įvairiame pavidale iki 
12-15 stiklinių per parą ar dar 
daugiau. Aišku, nereikia apsi
leisti gausiai vaisių, daržovių 
sudorojant. Visi lietuviai 
pereikime prie naudingų skys
čių gausaus naudojimo. Gydy
tojui nesipriešinant, naudo
kime naudingus skysčius 
galionais. 

Dar viena pr iemonė 
tušt ini mui si 
palengvint i 

Sunkiai viduriams tuštinan
tis, po to, kai mes išpiidome 
viską, kas aukščiau patarta, 
galime pamėginti dar ir šią 
priemonę: sėmenų klijaus po 

SĖLENŲ-SKAIDULŲ ŠALTINIAI 

Pusryčiams javainiai 

All-bran 
Cornflakes 
Rice Krispies 
Shreded wheat 
Special K 

Duona 

Balta 
Pilnų kvietinių miltų 

Vaisiai 

Obuoliai 
Bananai 
Persikai 
Kriaušės 
Žemuogės, braškės 

Riešutai 

Brazilijos 
Žemės riešutai (peanuts) 
Žemės riešutų sviestas 

Daržovės 

Brokoliai 
Kopūstai 
Kalafijorai 
Saiotos 
Morkos 
Virtos pupelės 
Žirniai 
Pomidorai 

Sėlenų 
100-me 
gramų 

26.7 g 
11.0 g 
4.5 g 

12.3 g 
5.4 g 

Sėlenų 
vienoje 
porcijoje 

9.9 g 
2.8 g 
1.4 g 
3-0 g 
1.7 g 

2-7 g 
8.5 g 

1.4 g 
17 g 
2.4 g 
2.4 g 
2.1 g 

7.7 g 
9.3 g 
7.5 g 

0.8 g 
2.4 g 

3.2 g 
5.9 g 
2.1 g 
3.1 g 
3-3 g 

5.4 g 
5.7 g 
2.1 g 

4.1 g 
2.8 g 
1.8 g 
1.5 g 
3.2 g 
7.1 g 
6.3 g 
1 4 g 

5.6 g 
1.9 g 
2.5 g 
0.8 g 
3.7 g 
18.6 g 
11.3 g 
3.0 g 

* • « ^ - • : - • & • 

į 

• " * ' : 

aw£ * '%' 

T - > ^ . ~ ; ^ "*•<•• 

-Jfc -
31 m* 

«^i 
JI H 

^W*BBF!^al 

laal aa»»iš.s£MP9ap 

Muz. Elena Aleknienė seka kul
tūrinę programą Alvudo pažmo-
nyje Lietuvio sodyboje. 

Nuotr. M. Nagio 

kvort.4 kasdien išgerti: kas 
valanda po porą šaukštų išg
eriant. Du valgomus šaukštus 
šviežių sėmenų sėklų (flax 
seed) kvortoje vandens valan
dą, kitą pavirinus (dapylus 
vandens, jam nugaravus) ir 
ataušinus naudoti kaip minė
ta. 

Svarbu iš ryto eiti tuštintis 
tuo pačiu laiku nors ir neno
rint: pusę valandos pasėdėjus, 
eiti kasdieninės ruošos atlikti. 
Ir taip elgtis kas rytas — žar
nos įpras tuštintis reguliariai, 
jei jos taip nesituštino. 

Kar t a i s sunku 
nus ta ty t i sė lenomis 

gydant is gerą jų 
pasekmę 

Kartais yra sunku nustatyti 
sėlenomis konstipacijos gydy
mo pasekmę, nes ne vien pasi
keitimas išmatų dydžio, jų k ie 
tumo ir dažnumo patenkina 
lrietvidurį. Toks gali skųstis 
dar ir vidurių negerumu, stip
riu sylinimusi ir jausmu, kad 
dar ne viskas išsituštino. 
Tokiems nusiskundimams gali 
būti ir kitoks išaiškinimas 
negu vidurių užkietėjimas. 

Sėlenų—skaidulų 
šal t iniai 

Yra ne vienas sėienų-skai-
dulų šaltinis tvarkymui kietų 
vidurių. Medicina pataria 
naudoti sekančius sėlenų-skai-
dulų šaltinius: vaisius, dar
žoves, grūdus ir riešutus. Pasta
ruosius įvairiausius, kokie kam 
patinka. Lentelėje nurodomi 
įvairūs sėlenų šaltiniai ir kiek 
juose yra sėlenų. 

Storosios žarnos veik la 
pagerėja, naudojant daržoves, 
vaisius ar papi ldomąs ias 
(komerciškas) sėlenas: net dar 
geresnė vidurių veikla atsie
kiama su pastarosiomis. 

Amerikiečiai naudoja per 
mažai sėlenų-skaidulų 

Vidutinis amerikietis per 
dieną sunaudoja sėlenų-skai
dulų mažiau negu 25 gramus. 
Afrikiečiai ir meksikiečiai 
sėlenų-skaidulų sunaudoja 60-
90 gramų per dieną. Jie neturi 
kietų vidurių ir vėžys esti la
bai retas svečias jų storojoje 
žarnoje. O amerikiečių tarpe 
toks vėžys dažnai pasitaiko — 
jis čia randasi net trečioje vie
toje po plaučių ir krūtų vėžių. 

Kietų vidurių tvarkymui rei
kia padidinti sėlenų-skaidulų 
kiekį dvidešimčia gramų die
nos davinyje, naudojant pilnų 

Antanas Marma ir Antanina Repšienė džiaugiasi sveikatos patari
mais Alvudo pažmonyje lietuvio sodyboje. 

Nuotr. M. Nagio 

kvietinių miltų (vvhole vvheat) 
duoną, sėlenų javainius (all-
bran cerealsj, daržoves ir vai
sius. 

Atsimintina, kad daržovės ir 
vaisiai turi daug vandens; 
todėl jų reikia labai daug nau
doti idant iš jų didesnį kiekį 
sėlenų apturėtum. 

Sė l en in i a i pusryčiai 
— kietviduriui 

ger iaus ias va i s tas 
Sėleniniai javainiai pusry

čiams yra labai patogus sėle
nų šaltinis. Tokie javainiai 
suteikia sėlenas praktiškoje, 
koncentruotoje formoje. Pusė 
puodelio tokių javainių sutei
kia kasdieninį sėlenų 10 
gramų priedą prie valgio. 

Čia neturime apsigauti: vien 
žodis „bran" (sėlena) dar 
nesako, kad žmogus gaus 
pakankamą sėlenų kiekį, nes 
sėlenų kiekis įvairių rūšių 
javainiuose nėra vienodai 
didelis. 

Kartais kai kurie žmonės 
nepakelia kvietinių sėlenų 
(vvheat b ran ) . O sėlenos 
pyragaičių pavidale gali būti 
neskanios. Šviežias pienas su 
i svainiais gali sukelti vidurių 
išpūtimą ar pieno nevirš-
kinimą Tokie pieno nepa
keli antieji žmonės tegul nau
doja jogurtą ar rūgusį pieną 
visada ir visur (net ir su javai-
niais). 

Bus žmonių, kurie 
naudos papi ldomąsias 

sė l enas v ietoje 
v ai si ų—daržovių 

Nežiūrint geriausių gydy
tojų pastangų žmones skati
nant padidinti suvalgomų 
sėlenų kiekį su maistu, atsiras 
žmonių, kurie dėl patogumo ir 
mėgstamumo naudos papil-
domąsias-priedines (komerciš
kas-pokeliuose paruostas) šėle 
nas. Krautuvėse randasi labai 
daug gatavai paruoštų sėlenų 
pvz. Prompt Sylact, Serutan, 
Metamucil, Konsyl, Fiberal, 
Citrucel... viso 21 sėlenų gami
nys. Jų sudėtyje vyrauja psyl-
lium ir methylcellulose. Tik 
Gibermes , Excel-Fiber ir 
Fiberup turi vien kvietines 
sėlenas. 

Kai kurie komerciški sėlenų 
gaminiai turi dar vitaminų bei 
liuosuoj ančių vidurius medžia
gų priedus. Fabnkanta i mano, 
kad tuos priedus turėtų vertin
ti ne tik pacientai, bet ir gydy
tojai. Tikrumoje, gi, tų priedų 
(vitaminų, mineralų ir virš
kinimo sulčių) nauda visada 

yra abejotina, o kaina tokių 
sėlenų dėl tų priedų gerokai 
pakyla . Todėl niekuomet 
nevartokime tokių komer
ciškų sėlenų gaminių, ku
riuose yra pridėta vidurius 
Ii u o s u o j a n č i ų m e d ž i a g ų 
(stimulant laxatives) ir ku
riuose yra sodos (bicarbonate) 
idant žmogus jaustų šnypš
t imą putojimą — tokie gali 
sukelti vidurių pūtimą 

Komerciškų sėlenų 
žala 

Nėra atlikta tyrimų paly
ginant įvairių komerciškai 
paruoštų sėlenų naudojimo 
p r i i m t i n u m ą p e n s i n i n k ų 
tarpe. Jų skanumas priklauso 
nuo jų kvapo, stambumo ir 
naudojimo būdo: ar su šaltu 
vandeniu, ar su vaisių s u n k a 
ar šiaip vienas tokias sėlenas 

patariama naudoti. 
Komerciškos sėlenos suside-

dai tai iš psyllium, tai yra 
iš metylinės celuliozės. J a s pa
gyvenusiems patogu naudoti, 
nes pas tokius asmenis dažnai 
esti dantys sutrikę ir ryti jiems 
nėra taip lengva. Taip tokių 
apetitas esti sumenkęs ir jiems 
sunk iau duodasi maisto 
paruošimas. Taip iš pažiūros 
atrodytų lyg ir naudingos būtų 
tos komerciškos sėlenos. 

Bet kartu gali būti ir nėge 
rūmas su tomis komerciš
komis sėlenomis. Gausios ir 
ruimingos komerciškos šėle 
nos gali sumažinti pensinin
kų apetitą Tai labai nepagei
dautinas reiškinys tokiems 
žmonėms. 

Mūsų apsileidimu netei
kiant pagyvenusiems reikia
mos globos pasinaudoja 
prekybininkai ir pagamina 
minėtas komerciškas sėlenas. 
Jei mes kalėdiškai atgimsime 
pagyvenusiųjų reikiamai glo
bai, jei mes savus pensininkus 
reikiamai globosime, jei jiems 
padėsime maistą parengti, jei 
mes talkinsime jiems aantis 
susitvarkant, jei mes paruo
šime jų mėgiamą valgį ir jei 
mes turėsime kantrybės juos 
maitinant, nereikės jiems jo
kių komerciškų sėlenų. 

Je i jau negalėsite apsieiti be 
komerciškų sėlenų, ta i parin
kite jiems jas priimtiniausias: 
vien iš sėlenų susidedančias, 
be jokių ten virš minėtų prie 
dų. Paprastai, komerciškų 
sėlenų dozėje yra 3 gramai 
sėlenų Taigi, reikės jų imti še 
šis kartus per dieną idant 
padvigubinus kasdieninę 
sėlenų dozę. 

Išvada. Kietus vidurius, 
kaip ir kokią kitą negalę tu
rėdami, visų pirma tarkimės 
su gydytoju. Sėleninį maistą 
naudokime išmintingai, kant
riai ir gausiai. Taip elgdamie
si didžiausia dalimi sau pade 
s ima Tik retais atvejais, 
g y d y t o j o v a d o v a u j a m i , 
atsakančiais kitais keliais ei-
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darni Iri et vidurio negalę leng
vinsime. Bus sėlenas nepa-
keliančiųjų. Taip yra su 
kiekvienu vaistu bei maistu. 
Nenusiminkime! Gydytojas 
ras priemonių ir tokiems padė
ti. 

Pas i ska i ty t i . Cummings 
JH: Constipation.dietary fi-
ber, and the control of large 
bowel function. Postgrad 
Med. J.60.811-819,1984. 
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STENGIANTIS 
ATJAUSTI 
SENELIUS 

A m e r i k o s B a n k i n i n k ų 
draugija, patyrusi, kad vyres
nio amžiaus asmenys padaro 
68% visų įnešimų j banką ir 
kad jų Čekių knygelių balan
sai būna tarp 25% ir 50K aukš
tesni už kitų taupytojų, susi
rūpino, kaip pakelti banku 
personalo jautrumą vyres
niųjų specialiems poreikiams. 
Pasikvietus talkon Amerikie
čių pensininkų sąjungą 
(American Association or Reti-
red Persons), jie paruošė 
banko tarnautojams specialią 
patirtinę programą, kaip ge
riau patarnauti vyresnio am
žiaus žmonėms. 

„Modern Marturity" žurna
le buvo duotas vienas pavyz
dys tokios patarnautojos paty
rimo: Su kiekvienu žingsniu 
einant prie langelio, šios 
„senelės" veidą perkreipė 
skausmo grimasa, nes i jos 
batus buvo pripilta grūdų. 
Sustojus prie langelio ji ilgai 
laukė patarnavimo, bet nema
tė, kad jis neaptarnautas, nes 
jos akiniai buvo vezeiinu 
aptepti. Kai ją patarnautoja 
už poros žingsnių maloniu 
balsu pasaukė prie sekančio 
langelio, ji stovėjo, kaip stovė
jusi, nes jos ausyse buvo 
pr ikiš ta vatos. Pagaliau, 
atvesta prie aptarnaujamo 
langelio, ji gavo išpildyti pini
gų išėmimo blanką, bet ir tas 
jai nepasisekė, nes jos pirštai 
buvo suklijuoti pliasteriais. 

Nors be abejo tik retesnis 
taupytojas yra ir kurčias, ir 
aklas ir riaumatizmo, artričio, 
a r kitų ligų taip dramatiškai 
sukaustytas, tokioj programoj 
tarnautojai išmoksta ne tik 
senelius atjausti, bet ir geriau 
su jais komunikuoti. Daugė
jan t vyresnio amžiaus žmonių, 
atrodo, kad jau pradedama 
matyti ženklų vyresniųjų bei 
kitų suluošintų asmenų 
gyvenimo sąlygų palengvė
jimo. 

a. j.z. 
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Sovietų Sąjungoje 

NAUJA EKONOMINĖ 
POLITIKA 

Šių metų rudenį Sovietų 
Sąjunga, kurios sudėtyje da
bar yra (mūsų nelaimei) ir 
Lietuva, minės savo gyve
nimo 70 metų sukaktį. Tai 
nemažas metų skaičius ne tik 
atskiram žmogui, bet ir valsty
bei bei rėžimui. Taigi gera pro
ga peržvelgti nueitą kelią, 
susumuoti laimėjimus ir 
nesėkmes. Deja, sukaktuvinis 
balansas liūdnas, nes laimė
jimų žymiai mažiau, kaip 
pralaimėjimų. Komunistų 
žadėtas rojus taip ir liko 
nesukurtas, apie jį dabar nė 
nekalbama. Gyvenimas grei
čiau virto pragarišku. Tiesa, 
išplėstos valstybės ribos, 
pavergtos ištisos tautos, bet 
užtat prarasta dešimtys mili
jonų gyvybių bei kankinių 
aukų. Pilietis nuskurdintas, 
atimant iš jo ne tik materiali
nes gėrybes bei turtą, bet ir 
pagrindines žmogaus teises. 
Pagaliau didžiausia valstybė, 
turinti neaprėpiamus geros 
žemės plotus ir begalę gamtos 
turtų, nuolat stokoja būtiniau
sių gyvenime reikmenų, duo
ną ir kitus maisto produktus 
įskaitant. 

Bet sovietai geri propagan
distai bei falsifikatoriai. Jie 
visada sugeba įrodyti, kad juo
da yra balta ar atvirkščiai. 
Tačiau nuo to gyvenimas 
nepagerėja Michailas Gorba
čiovas neseniai atskleidė 
nelinksmą tikrovės vaizdą, ką 
daryti vengė prieš jį buvusie
ji diktatoriai. Jis, lyg tas 
Anderseno pasakos vaizdas, 
sušuko, kad „karalius yra nuo
gas". O tas karalius — tai So
vietų Sąjunga ir jos žmonės. 
M. Gorbačiovas nutarė sovie
tinės imperijos negeroves nai
kinti dviem keliais: moder
nizuoti pramonę ir leisti bent 
dalinę privačią iniciatyvą. 
Apie pastarąją čia ir pakal
bėsime. Bet pirmiausia šiek 
tiek istorijos. 

Kai 1917 m. Lenino vado
vaujami komunistai paėmė 
Rusijos valdžią, jie tuojau įve
dė labai kietą proletariato dik
tatūrą bei karinio komunizmo 
— čekos režimą. Ligšiolinė ka
pitalistinė santvarka buvo 
paskubomis sugriauta. 
Nacionalizuoti ne tik fabrikai 
bei įmonės, bet ir visa preky
ba, žemės ūkiai, nusavinti 
maisto produktai. Tuo pačiu 
metu vyko pilietinis karas, 
naujas socialistinis ūkis nega
lėjo būti sukurtas, nes nebuvo 
tam pasiruošta Visas kraštas 
atsidūrė chaose, sustojo gamy
ba siautėjo badas, aprūpi
nimas maistu ir kitais būti
nais dalykais suiro. Reikėjo 
kas nors daryti. 

Taigi, dar vykstant pilie
tinio karo veiksmams, 1921 m. 
Leninas paskelbė naują ekono
minę politiką (Novaja ekono-
mičeskaja politika — trumpai 
NEP). Tai buvo lyg koks 
kompromisas tarp kapitalis
tinių ir socialistinių principų. 
Atsisakyta kraštutinių komu
nizmo priemonių, leista lais
viau veikti amatininkams, 
smulkiems prekybininkams, 
padarytos nuolaidos smul
kiam žemės ūkiui bei nuosa
vybei. Valstiečiai galėjo sa
vo pagamintus produktus par
davinėti laisvoje rinkoje, 
amatininkai privačiu keliu be 
komunistinių artelių atlikti 
įvairius patarnavimus ir gau
ti už juos reikiamą atly
ginimą. Per trumpą laiką gy
venimas pagerėjo, atsirado 
daugiau prekių ir maisto 
produktų. Tačiau tai buvo tik 
laikinos nuolaidos kapitalis
tinėms apraiškoms. Lygiagre
čiai vyko žmogaus teisių nai
k in imas , rel igi jos 
persekiojimas, suėmimai. 
žudymai. 

NEPas nustojo veikti Leni
nui mirus ir Stalinui paėmus 
valdžią. 1928 m. jį pakeitė I-jo 

JAV LIETUVIU BENDRUOMENĖS 
SUVAŽIAVIME 

Vienuoliktosios tarybos antroji sesija 

penkmečio planas — petilet-
ka. Laikinos nuolaidos vis bu
vo mažinamos ir jos visiškai 
išnyko, proletariato diktatūra 
bei čekos veikla labai išaugo. 
Pagaliau kolchozų įvedimas 
visiškai sunaikino žemdirbių 
klasę. Vėl kilo badas, pasi
priešinimas, bet tai nebesu-
kliudė galutinai įsigalėti 
komunizmui. 

Ir štai dabar vėl M. Gorba
čiovas pradėjo daryti žygius 
bei bandymus įvesti kažką 
panašaus į Lenino NEPą. Šiuo 
reikalu ruošiami įstatymai. 
NEPas turėtų pradėti veikti 
jau šiais metais. O kai kur jis 
jau ir veikia 

M. Gorbačiovas pastebėjo, 
kad be galo išaugusi sovietinė 
biurokratija stabdo gamybą 
bei patarnavimus, kurie čia 
yra blogiausi, kaip bet ku
riame kitame pasaulio krašte. 
Taigi būsianti skatinama 
privati iniciatyva ir dalinis 
privatus ūkininkavimas. Pir
masis sėkmingas bandymas 
buvo atliktas nedideliame 
Gruzijos miestelyje Katšreti. 
Čia prie kelio tebuvo aprūpi
nimo benzinu stotis prava
žiuojantiems keleiviams. Ji 
buvo išnuomota privačiam 
kolektyvui, kuris įruošė resto
raną, veikiantį be valstybinės 
kontrolės. Jo atmosfera iš 
pagrindų pasikeitė: patar
navimas greitesnis, man
dagesnis, valgių pasirinkimo 
sąrašas ilgesnis, patys val
giai skanesni, maistingesni, o 
kainos žemesnės. 

Privatinei iniciatyvai vesti 
ir tvarkyti numatoma greitu 
laiku perduoti pirmiausia dau
gelio amatų sritis: kilimų 
mezgimą, baldų gamybą, auto
mobilių remontą, plaukų kirpi
mą bei šukavimą, radijo bei 
televizijų taisymą taxi auto
mobilių patarnavimus, smul
kią prekybą ypač daržovėmis, 
mėsa, kai kuriais kitais pro
duktais, o taip pat vynu ir ki
tais gėrimais. Iš viso numa
tyta apie 30 pozicijų. Tačiau 
amatininkams nebus leidžia
mi taisyti ginklai, nebus lei
džiami steigti lošimų klubai. 
Užtat siuvėjai, batsiuviai 
galės savo amatu verstis ir ne 
artelėse. Labai galimas daly
kas, kad būsią leista gydy
tojams verstis privačia prak
tika tačiau operacijas jie 
galės daryti tik valstybinėse 
ligoninėse. Pažymėtina, kad 
dabar Sovietuose, palyginti, 
labai žema pensijos amžiaus 
riba vyrams 60, moterims tik 
55 metai. 56 milijonai darbo 
veteranų sėdi namuose be dar
bo. Dabar susidarysiančios 
galimybės jiems įsitraukti į 
privačią gamybą bei verslus. 
Svarstomas klausimas per
leisti privatiems asmenims ir 
kai kurias užsienio prekybos 
sritis. 

Vykdant šias reformas, 
nusižiūrėta daugiausia į 
Vengrijos ir Rytų Vokietijos 
pavyzdžius, kur komunistinė 
sistema nepanaikino priva
tinės iniciatyvos. Ten yra 
nepalyginamai geresnis gyve
nimas, kaip Sovietų Sąjun
goje. Pagaliau ir komunis
tinės Kinijos milžinas iš 
pagrindų kratosi komunis
tinės ekonominės sistemos. 
„Suprivatinimas" pirmiausia 
būsiąs pradėtas Lietuvoje. 
Latvijoje, Estijoje ir Kaukazo 
respublikose, kur gyventojai 
nesą taip labai komunizmo 
sugadinti, kaip pačioje Rusi
joje. 

Šiomis reformomis numa
toma pagerinti gyvenimą, 
gyventoji? aprūpinimą bei 
patarnavimus. O valstybė 
turėsianti daugiau pajamų iš 
mokesčių. Tačiau Sis NEPas 
bus jau didelis žingsnis toliau 
nuo komunizmo. 

b. kv. 

Tarybos sesijos septintasis 
posėdis buvo pradėtas Anta
no Mažeikos, Koalicijos 
pirmininko žodžiu. Jis prašė 
visų atkreipti labai rimtą 
dėmesį ir pasižiūrėti, kokios 
svarbos mums turi OSI reika
las, kokią reikšmę Lietuvių 
Bendruomenei turi Koalicija. 
A. Mažeika į šį darbą įsijungė 
1984 metais ir dirba kartu su 
kitom etninėm grupėm kartu, 
kad turėti didesnę įtaką 
Washingtone. Iš amerikiečių 
susilaukia vis daugiau ir 
daugiau palankaus atsiliepi
mo, jau 50 organizacijų yra 
juos parėmusios ir į Koaliciją 
žiūri, kaip vadovus. Taip pat 
auga dėmesys amerikietiškoje 
spaudoje, OSI nėra toks tvir
tas, kaip buvo anksčiau, jau 
yra visa eilė žurnalistų kriti
kuojančių OSI ir „teigiamai 
žiūri į mūsų pusę". Auga 
pasiryžimas ir etninėje visuo
menėje. Washingtone spalio 
mėn. demonstracijoje daly 
vavo 500 asmenų. ..Koalicija 
turi tam tikrą respektą iš 
spaudos, televizijos ir iš opozi
cijos". Į šį reikalą atsiliepia ir 
lietuvių jaunimas. Iš lietuvių 
Bendruomenės Koalicija prašo 
finansinės ir moralinės para
mos. 

Kitas kalbėtojas buvo 
Algimantas Gečys, kuris šiuo 
metu vadovauja visuomeni
nių reikalų komisijai krašto 
valdyboje. Šios komisijos 
apimtis yra plati, ypač šiais 
metais, kai vyko konferen
cijos Berne ir Vienoje bei JAV 
prezidentas buvo susitikęs su 
Gorbačiovu Genevoje. Kiekvie
nu atveju JAV LB krašto 
valdyba stengėsi kelti lietuvių 
reikalus. Prezidentui Reaga-
nui įteiktas memorandumas 
tautos apsisprendimo ir žmo
gaus teisių klausimu. įteiktas 
memorandumas ir Genevoje 
JAV delegacijos nariams. 
Valstybės departamento atsto
vams ir JAV Helsinkio komi
sijos nariams pasiųsta PLB ir 
lietuvių informacijos centro 
paruošta dokumentinė medžia
ga, taip pat siuntinėjama 
paruošta informacinė ir doku
mentinė medžiaga JAV val
džios įstaigoms. JAV LB yra 
įsipareigojusi finansuoti studi
ją apie Lietuvos Helsinkio 
grupės narius. Aplankyta visa 
eilė valdžios pareigūnų, 
institucijų, užmegzta naujų 
kontaktų, kaip pavyzdžiui su 
ambasadorium J. Matlock. 
Černobylio katastrofa palie
tė ir Lietuvą. Rūpintasi, kad 
Iietuvoje būtų informuojami 
žmonės per Amerikos Baisa 

LIUDA RUGIENIENĖ 

Taip pat bandyta gauti kiek 
įmanoma daugiau informaci
jos dėl galimo pavojaus Lietu
vos gyventojams. Chicagoje 
socialinių reikalų komisijos 
pirm. D. Valentinaitė sušaukė 
tuo reikalu specialią amerikie
čiams spaudos konferenciją. 
Ignalinos atominės jėgainės 
apsaugos klausimais yra 
baigiamas ruošti LB memo
randumas. Jis bus siunčia
mas tarptautinėms įstai-
gims, sus i rūp inus ioms 
atominių jėgainių saugumu. 
JAV IJ3 krašto valdyba 
darbavosi žmogaus teisių 
srityje ir ukrainiečio Medvid 
reikalu. Spausdinimui ati
duo t a s G. Damušytės 
suredaguotas „Violations of 
Human Rights in Soviet Occu-
pied Iithuania — a Report for 
1983-1984". Gudijos lietuvių 
persekiojimo bei nutautinimo 
klausimai buvo kelti LB vizi
to valstybės departamente 
metu. Nemažiau rūpintasi ir 
OSI reikalais per atstovus 
lietuvių teisėms ginti komi
tete ir Koalicijoje, remiant šių 
institucijų projektus. Palaiko
mi glaudūs ryšiai su kitų 
tautybių organizacijomis, 
vykdomi įvairūs pareiškimai, 
kaip telegramų siuntimo akcija 
parėmimui JAV politikos 
Nikaragvoje. Vasario 16-tosios 
ir baisiojo birželio minėjimų 
progomis buvo paruoštos radi
jo programos anglų kalba ir 
rezoliucijos bei pavyzdiniai 
laiškai JAV prezidentui, 
kongreso nariams, laikraščių 
redakcijoms. 

Pradėjo savo darbą jau prieš 
sesiją ir yra antra didžiausia 
komisija savo narių skaičiumi 
taryboje. Pirmininkauja dr. 
Kazys Ambrozaitis. Posėdyje 
paruošė nutarimus ir rezoliu
cijas, kurios buvo tarybos 
patvirtintos. 

JAV LB XI taryba įparei 
goja JAV LB krašto valdybą 
toliau tęsti organizavimą 
pasitarimo su federalinės 
valdžios ir valstijų įstaigose 
dirbančiais lietuviais ir jį 
įvykdyti 1987 m. pradžioje. 

Bendradarbiaujant su 
Amerikos baltų laisvės lyga, 
rūpintis, kad JAV kongresas 
priimtų praeitam kongresui 
pateiktą rezoliuciją, House 
Resolution 669, kuri įpareigo
tų JAV vyriausybę kasmet 
painformuoti Jungtinių tautų 
narius apie Pabaltijo valsty
bių aneksijos nepripažinimą. 

Sudaryti komisiją Lietuvių 
įstaigos Wasbingtone planui 

paruošti. 
Sekti JAV vidaus ir 

tarptautinės politikos įvykius, 
kurie vienaip ar kitaip liečia 
lietuviškas problemas ir pagal 
aplinkybes vykdyti atitinka
mą akciją. Šiai akcijai vesti 
prie apygardų ir apylinkių 
organizuojami politikos būre
liai. 

Oėti pastangų, kad Baltųjų 
rūmų santykiams su visuo
mene biure (Public liason 
Office) būtų atstovai pabaltie-
čių reikalams, kaip turi loty
nų kilmės amerikiečiai, 
negrai, žydai ir kiti. 

JAV LB XI taryba teigia
mai vertina PLB ir JAV LB 
valdybų ligšiolinę akciją dėl 
Vilniaus vyskupijos prijun
gimo prie Iietuvos bažnytinės 
provincijos ir prašo ta linkme 
akciją tęsti toliau. 

Teigiamai vertina lietuvių 
teisėms ginti komiteto Ameri-
cans for Due Process ir Coali-
tion for Constitutional Justice 
and Security darbus. XI-ji 
taryba pageidauja, kad sudė
tis būtų sustiprinta ir surinkti 
pinigai naudojami tik bendri
niams teisinės pagalbos reika
lams. 

JAV LB XI-ji taryba reiškia 
pasitenkinimą, kad JAV LB 
krašto valdybos bendra
darbiavimas su Amerikos 
Lietuvių Taryba vystosi 
teigiama ir Iietuvos intere
sams naudinga linkme ir 
skatina tolimesnį šių ryšių 
stiprinimą. 

Septintojo posėdžio pabai
goje, darbotvarkės laiką 
pratęsus, buvo svarstomi 
jaunimo veiklos reikalai, 
galbūt labiausiai jautrūs šioje 
sesijoje. Svečių teisėmis atvy
ko ne tik JS valdybos nariai, 
bet keletas ir iš naujai 
įsisteigusio New Yorko 
skyriaus. Nors kartais, 
nesuprasdami tarybos sesijoje 
tvarkos eigos kėlė nereikalin
gą triukšmą, tačiau buvo 
miela matyti mūsų jaunimą 
besirūpinant savais reikalais 
ir parodant entuziazmą. 
Jaunimo reikalais kr. valdy
bos vardu pirmajai teko kalbė
ti man. Mūsų valdybai rūpėjo 
ir rūpi lietuviškojo jaunimo 
veikla: dažnai pakalbame, 
kaip sekasi skautams, 
ateitininkams, vyčiams, neoli-
tuanams ir kitiems. Puikiai 
žinome, kad iš šių organiza
cijų išauga veiklieji lietuviai, 
kurie nuo vaikystės mokosi, 
kaip vadovauti, kaip dirbti 
kartu. Jaunimo sąjungai, kuri 
dalinai pakeitė lietuvių Stu

dentų sąjungą, JAV darbas iki 
šiol nesisekė ir jie veiklos 
neišvystė. Veiklesnieji įsijun
gė į įvairias pareigas kartu su 
v y r e s n i a i s i a i s , tač iau 
jaunimas pats nepajėgė 
susiorganizuoti. Kaip ir prieš 
kiekvieną kongresą pasirodo 
gyvybės ženklai: po kongreso 
jie vėl išnyksta. Todėl 
nenuostabu, kad vyresnieji 
žiūri į Jaunimo sąjungą 
skeptiškai. Krašto valdyba, 
apgalvojusi visą šią padėtį, 
pasitarusi su jaunimo organi
zacijų vadovybėmis ir gavusi 
jų raštiškus pritarimus, siūlė 
steigti komisiją jaunimo reika
lams, į kurią įeitų atstovai 
jaunimo organizacijoms. 
Jaunimo sąjungai ir atstovas 
krašto valdybai. Jie iš savo 
tarpo išsirinktų pirmininką, 
kiek įmanoma koordinuoti 
jaunimo veiklą ir. jei būtų 
susitarta ir atsirastų reikalas, 
įvykdyti kai kuriuos bendrus 
uždavinius. Ši komisija veik
tų, kaip ir kitos krašto valdy
bos komisijos. Ji tikrai 
nepakenktų Jaunimo sąjun
gai, priešingai, net turėtų 
palengvinti jų darbą, nes 
padėtų užmegzti ir palaikyti 
ryšį su jaunimo organizaci
jomis, ko iki šiol nepasisekė 
padaryti. 

Jaunimo sąjungos vardu 
kalbėjo pirm. dr. Aras Žlioba. 
Pirmininkas ir jo valdyba 
jaučia, kad supranta lietu
viško jaunimo padėtj Ameriko
je. „Manome, kad suprantam 
jaunimo silpnybes ir stipry 
bes. itin jaunosios kartos 
idealizmą ir pragmatizmą, 
kurie yra kasdieninio gyveni
mo rūpesčių lemiami"" 
Pirmininkas sutiko su 
vyraujančia visuomenėje 
nuomone, kad jaunoji karta 
ignoruoja lietuvišką veiklą ir 
greičiau jungiasi į socialinius 
pobūvius, nei j darbą ar kokio 
nors uždavinio vykdymą, 
vadovavimą. .,LJS-gos 
organai JAV nesugebėjo 
išnaudoti galimybes ugdyti 
lietuvybę, ir nepajėgė užčiuopti 
jaunimo energingumą lietu 
viškiems reikalams". A. 
Žlioba galvoja, kad suorgani-
zuoti jaunimą nebus lengva. 
Valdyba suprojektavo veiklos 
planą, kuris turi keturis ben
drus tikslus: atnaujinti JAV 
LJS-gos veiklą, supažindinti 
jaunimą su lietuviams svar
biais politiniais klausimais ir 
skatinti jaunąją kartą įsijung 
ti į lietuvių politinę veiklą: 
sumoderninti JAV LJS-gos 
organizacinę infrastruktūrą, 
kad ji derintųsi prie dabar
tinių sąlygų: pasiruošti VI 
PLJ kongresui. Baigdamas 
savo žodį A. Žlioba užtikrino, 
kad Jaunimo sąjunga nori 
artimai dirbti su JAV LR. 
,,Mes tikimės jūsų paramos ir 
laukiame jūsų patarimų". 

Trečioji kalbėjo jaunimo 

reikalams pirm. Zina Dresliū-
tė. Komisijos posėdyje daly
vavo 7 asmenys, kurie pasiūlė 
sesijai nutarimus ir rezoliu
cijas. Jie vienbalsiai patvirtin
ti 

JAV LB XI taryba įpareigo
ja kiekvieną LB apylinkę 
kviesti bent vieną jaunuolį ar 
jaunuolę dirbti tos apylinkės 
valdybos apimtyje ir rūpintis 
jaunimo reikalais. 

JAV LB XI taryba įsteigia 
vienkartinę komisiją ištirti 
galimybes įjungti į benduo-
menės veiklą lietuvišką jauni
mą, ypač neveikliuosius ir 
lietuviškai nekalbančius. Ši 
komisija paruošia apklausinė 
jimo anketą, kuri bus 
skleidžiama LB apylinkėse per 
jaunimo reikalų atstovą. 
Anketos tikslas yra surinkti 
duomenis, kurie padėtų geriau 
organizuoti lietuvišką jauni
mą. 

JAV LB XI taryba vertina 
jaunimo organizacijų darbą 
lietuviškojo auklėjimo srityje 
ir skatina, kad mūsų jauni
mas aktyviai jungtųsi j 
organizacijų eiles. 

Įvertina PLIS leidžiamą 
..Žiniaraštį"* ir ragina kiekvie
ną LB apylinkės vaidybą šį 
„Žiniaraštį" platinti jaunimo 
tarpe ir rinkti jo leidimui 
aukas. 

Vertina JAV" Lietuvių 
Jaunimo sąjungos pastangas 
jungti JAV jaunimą ir skati
na, kad visose LB apylinkėse, 
kur tik yra lietuviško jauni
mo, būtų įsteigti arba 
atgaivinti Jaunimo sąjungos 
skyriai. 

Krašto valdybos pasiūly
mas steigti komisiją jaunimo 
reikalams šeštadienį vakare 
po ilgų ir karštų diskusijų, 
jaunimo atstovams prašant jo 
nepatvirtinti, buvo atmestas. 
Sekmadienio posėdyje šis 
reikalas vėl buvo keliamas, 
nes daugumas tarybos narių 
nakties metu persigalvojo ir 
jautė, jog jaunimo organizaci
jų darbas yra per daug svar
bus ir prasmingas, kad galima 
būtų jį ignoruoti. Po naujų 
svarstybų buvo priimtas nuta
rimas. 

JAV LB XI taryba įpareigo
ja krašto valdybą paskirti 
valdybos narį jaunimo organi
zacijų reikalams, kuris 
rūpintųsi visomis jaunimo 
organizacijomis ir teiktų 
ypatingą paramą Jaunimo 
sąjungai ir ideologinėms 
organizacijoms bei siektų 
nuolatinės konsultacijos ir 
koordinacijos su jaunimo 
organizacijų vadovais. 

Šeštadienį vakare visi 
sesijos dalyviai vyko į LB 
Klizabeth apylinkės rengiamą 
koncertą Programą atliko 
Viktoro Ralio vadovaujama 
Harmonija ir Rūtos Raudytės 
akordeonistų grupė. 

T'HHf A H/tr^f? ^f^RY7/?!^/ J? Oišt Lukas, kuris akimis sekė vvnuoge. 
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Humoristinis romanas 

Išvertė P. GAUCYS 

suvalgė. 
Po to visi atsisėdo. Buvo kalbama apie rudenį, 

kuris vis tebebuvo labai sausas, nors jau buvo 
praūžusios eksinokcnos audros, buvo kalbama apie 
galimumą naujo karo tarp Napoleono ir Austrijos. 
užsispyrusiai tikima, kad imoeratoriškoji karino 

13 menė niekada neužpuls Ispanijos. Advokatas 
nusiskundė laikotarpio nepastovumu bei nelemtu-

Nei vienas, nei kitas savo pastabų netaikė bur- mu. pavydėdamas anų savo tėvų laikų (kaip jo tėvai 
mistrui, tačiau abi pastabos pripuolamai labai ati- pavydėjo savo senelių laikų*. Papūga išrėkė penkta 
tiko tą. kas čia buvo įvykę, kad don Eugenijus Zuni- valandą... ir į garbaus vyskupo ženklą jauniausias 
ga pamėlo iš pykčio ir. bučiuodamas vyskupo ži"da. pažas nuėjo prie vyskupo karietos (stovėjusios prie to 
tarė: paties įdubimo, kur tūnojo antstolis) ir grįžo m 

— Garbingas pone, tai reiškia mane pavadinti puikiu pyragu, kuris vos prieš valandą buvo išimtas 
lape! iš krosnies. 

— Tu dixisti*! — šis atkirto su meiliu griežtumu Atsilankiusiųjų viduryje buvo pastatytas stalių 
šventojo, koks. kaip sakoma, jis tikrai buvo. — <as, pyragas buvo supjaustytas ir. nepaisant didelio 
Kxcusatio non pedita, accusatio manifestą. Qualis atsisakinėjimo. dėdei Lukui ir poniai Fraskitai buvo 
vir, talis oratio. Bet satis jam dictum. nulius ultra sit įteiktos atitinkamos dalys... ir tikrai demokratiškai 
sermo* Arba, kas yra tas pat, palikime lotynišku- lygybė viešpatavo po tais vynuogienojais, kurie košė 
mus ir paragaukime tų garsiųjų vynuogių. besileidžiančios saulės paskutiniuosius puošnumus. 

Ir paėmė... vieną uogą... iš kekės, kuria jam 
burmistras padavė. Kuosa pasakė varnai 

— Labai geros! — sušuko prieš šviesa žiūrė . 
damasį tą vynuogę ir tučtuojau ją atiduodamas savo Valandą su puse po to visi garsūs užkandžio 
sekretoriui. - Gaila, aš negaliu jų valgvti! dalyviai jau buvo grįžę j miestą 

Taip pat ir sekretorius apžiūrėjo vynuogę, padą- Vyskupas su savo šeimyniškiais sugrjžo daug 
rė mandagaus nusistebėjimo mostą ir ja įteikė anksčiau, nes važiavo karieta ir jau buvo rūmuose, 
vienam tarnų k u r Juos pabksime besimeldžiančius. 

Tarnas pakartojo vvskupo veiksmą ir s- k reto- Įžymusis advokatas (kuris buvo labai sausas) ir 
riaus mostą, netgi leido sau pauostvti vvnuoge. o po abu kanauninkai (kiekvienas jų stambesnis ir gar-
to... su skrupulingu atsargumu ją įdėjo į kaselę, bingesnis už kitą^ palydėjo burmistrą ligi miesto 
patvliukais susirinkusiems pasakvdamas: valdybos durų. kur jo myhsta pasisakė norįs padirbe-

— Jo ekscelencija pasninkauja... ti, o tada pasuko į savo namus, besivaduodami 

žvaigždėm, kaip navigatoriai. ar graibinėdami skers
gatvius, kaip akliai, nes jau buvo sutemę. Dar nebu
vo pasirodęs mėnulis, o miesto apšvietimas (lygiai 
kaip ir kitos šio amžiaus šviesos) ten dar tebebuvo 
dieviškam užmanyme. 

Priešingai, nebuvo reta matyti kai kuriom 
gatvėm judant žibintėlį, kuriuo pagarbus tarnas 
apšvietė savo grakščiuosius ponus, ėjusius j įprasti
nį subuvimą ar aplankyti savo giminių. 

Greta beveik visų žemų virbalais apsaugotų 
langų buvo matyti ar. geriau pasakius, buvo jaučia
mas tylus juodas pavidalas. Tai buvo įsimylėjusieji, 
kurie, išgirdę žingsnius, akimirkai liaudavos myia-
vęsi. 

— Ar mes nesame lėbautojai? — kalbėjosi 
advokatas su kanauninkais. — Ką pagalvos namiš
kiai, mus pamatę tokiu laiku begrįžtančius? 

— Ir ką pasakys apie mus sutiktieji gatvėje, 
truputį po šeštos su puse vakaro, kaip kokius plėši
kus, tamsa besidangstančius? 

— Reikia pasitaisyti... 
-- Ak, taip! Bet tas palaimintas malūnas!.. 
— Mano žmonai jis kaip krislas akyse... — tarė 

akademikas tokiu tonu. kuriame atsispindėjo didelė 
tarp vyro ir žmonos besiartinančių barnių baimė. 

— O mano dukterėčios? — sušuko vienas 
kanauninkų, kuris buvo katedros nuodėmklausvs. — 
Mano dukterėčios sako. kad kunigai neturėtu lanky
ti kūmučių. 

*Tu pasakei 
* Neprašytas pasiteisinimas yra akivaizdus <aves 

apkalt inimas Koks vyras, tokia įo ir kalba Bei pakanka 
mai buvo pasakyta, daugiau apie tai nebekalbėkime. 

(Bus daugiau) 
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32 METŲ RADIJO 
TARNYBĄ BAIGUS 

Henriko Savicko pagerbimas 

Henrikas Navickas 

Rugsėjo 27 Henrika- Savickas. 
Philadelphijos ..Bendruomenės 
Baiso" radijo valandėlės re
daktorius ir pranešėjas, po 32-jų 
įtempto darbo metų oro bangomis 
graudžiai atsisveikino su radijo 
klausytojais, išsisklaidžiusiais po 
t r i s valstijas: Pennsylvania, 
Dela\vare ir Conr.ecticut. Pa
dėkojęs ..Lietuvos atsiminimų" 
radijo programų vedėjui dr. 
-Jokūbui Stukui ir ..Tėvynės gar
su * vedėjui Juozui Stempužiui už 
bendradarbiavimą bei talka, tarp 
kitko pareiškė: ..Savo darbe ban
džiau būti bešališkas ir išlaikyti 
reikiamą balansą. Ir turiu prisi
pažinti, kad tai buvo gal net ir 
sunkiausias darbas Laviruoti 
t a rp . įvair ių ideologijų. įsi-
nkiramu. grupuočių ar net klikų 
yra labai sunku. Tačiau dažniau
siai man ksžkarp sekės;". 

Kadangi Philadelphijos lietu
vius sterio bangos jau jungia 
daugiau kaip pusšimtis metų. 
norėtųsi pateikti šiek tiek bendrų 
žinių ir atskleisti raidą radijo 
programų, kurių užuomazga 
siekia 1931 m. Tada gal geriau 
išryškės H. Savicko darbas. 

Pirmųjų lietuviu pėdsakai 
Philadelphijoje aptinkami jau 
devyniolikto šimtmečio viduryje. 
Metu slinktvj ju skaičius sparčiai 
didėjo. 1915 m. čia jau gyveno 
15.000 mūsų tėvynaičiu. 1926 m. 
'prieš 60 m.\ JAY-bems šven
čiant 150 m. nepriklausomybės 
sukakti, daugtūkstantinėie fi-
!adeif:jiečių eisenoje žygiavo 
apie 11.000 lietuviu kilmes 
žmonių. Jojo pora šimtu raiteliu. 
pasipuošu>iu l i e tuv iška is 
ženklais. O ta proga suruoštoje 
dainų šventėje pasirodė 800 
choristu. Apie 1950 m.. Phila
delphijoje pradėjus telktis vadi
namiesiems dypukams. pagal 
oficialius Amerikos gyventojų 
surašymo duomenis lietuviais 
dar pasisakė 12.523. iš ju 4.678 
gimė Lietuvoj, o 7.845 JAV-bėse. 
Deja. vėlesniuose gyventojų sura
šymuose tautybės jau nebebuvo 
klausiama, todėl nutrūko ir 
statistikos duomenys. 

Tuometinėm lietuvių masėm 
visko reikėjo: bažnvčiu. klubu. 

įvairių draugijų, radijo pro
gramų, chorų. II didžiojo karo 
audrų Philadelphijon atblokšti 
800 dypukų, čia dar rado tris 
katalikų, vieną protestantų ir 
vieną tautinę bažnyčia: keturias 
lietuvių spaustuves, šešis savi 
šaipos klubus, daugybe organiza
cijų, iš vienos radijo stoties 
transliuojamas radijo programas, 
taupymo-skolinimo įstaigą, kuri 
šiuo metu y ra pav i r tus i į 
milžinišką finansine instituciją. 
Per daugiau kaip šimtą metu šioj 
kolonijoj gyvenimas virte virė. 
nenusoja j is kunku l iavęs ir 
dabar. Surašius viską, kas buvo 
padary ta , į Phi ladelphi jos 
lietuvių istorijos lapus, gautųsi 
didingas vaizdas. 

Šios kolonijos gyventojai taip 
pat buvo vieni iš pirmųjų, orga
nizuojant radijo programas. Pir
masis į savuosius gimtąja kalba 
1931 m., per Velykas, prabilo jau
nas Philadelphijos ..Civic" operos 
solistas. „Dainos" choro vadovas, 
Petras Petraitis, t.y. tais pačiais 
metais kada oro bangoms į čika-
giečius prašneko Antanas Vana
gaitis ..Margučio" radijo progra
moje. Žinant, kad Marconi išras
tas radijas platesniu mastu pra
dėtas vartoti tik apie 1926 m., 
nusistebėjimą kelia ano meto 
lietuvių veržlumas bei pažanga. 

Maždaug po dviejų metu Petrai
čio balsas nutilo. Jo vietą užėmė 
Dominikas ir Petronėlė Anta
naičiai, ištvėrę net 18 metų. Juos 
pakeitė Kazimieras Kisielius '4 
metusi. Toliau radijo programų, 
pavadintu ..Tėvynės garsai", 
vedėjas buvo Antanas Dzikas. 
J a m mirus , pr ie to paties 
mikrofono atėjo Stasys Petraitis. 
Visi suminėti asmenys, išskyrus 
Stasį Petraiti, jau yra mirę. 

Lietuvių bendruomenės idėją 
puoselėjantys asmenys radijo 
programomis nebuvo pilnai 
pa tenk in t i . J i e norėjo, kad 
daugiau laiko būtų skiriama 
lietuviško ku l tū r in io , visuo
meninio, bendruomeninio gyve
nimo apraiškom. Susidaręs ini
ciatorių būrelis, susidedantis iš 
profesorių Jono Puzino. Antano 
Salio, studento Kosto Ostrausko 
ir visuomenininku Adolfo Gaiga
lo. Vytauto Volerto bei Balio Rau
go, vadovaujant pirmajai Lietu
vių bendruomenes apylinkės val
dybai. 1953 m. sausio 3 iš Dziko 
nupirko 10 minučių ir įvedė kul
tūrinį skyrelį, kurį tvarkė Ost
rauskas. Tų pačių metu balandžio 
11 laikas buvo prailgintas ir pir
mą kartą programa buvo pradėta 
..Lietuviais esame mes gimė. 
lietuviais ir turime būt" N'uo čia 
;r prasidėjo naujų programų, pa
vadintu ..Bendruomenės Balsu", 
transliavimas, besitęsiantis iki 
šių dienu. Iniciatorių radijui nu
statytos gairės buvo trumpos ir 
labai patrauklios: ..Populiarinti 
bendruomenės idėją, ugdyti tau
tine kultūrą ir kovoti del Lietu
vos l a i svės " . J u ir nūdien 
tebesilaikoma. 

Trisdešimt trejų metu laiko
tarpyje keitėsi redaktoriai, pra-
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nešėjai. Betgi ilgiausiai išsilaikė 
Henr ikas Savickas, ka ip 
pradžioje minėta, net 32 metus. 
Jam teko išgyventi visokias radi
jo valandėlės krizes. Buvo kri
tikuotas ir girtas, peiktas ir 
viešai pagerbtas, dėl programų 
brandesnio turinio susilauk
damas begalės realių ir fantas
tiškų pasiūlymų. 

S.m. lapkričio 29 nedidelio 
būrelio inciatyva Lietuvių na
muose jam buvo suruoštas pager
bimas. Balys Raugas, „Kario" 
žurnalo redaktorius, nuosekliai 
suminėjęs įvykius, susijusius su 
radijo programomis, pareiškė: 
„Tai buvo 1954 m. rudenį, bene 
lapknjčio 23 d„ kai Henrikas 
Savickas prabilo per „Bendruo
menės Balso" mikrofoną, nutil
damas tik po 32 m., ir šiam 
įsipareigojimui a t iduodamas 
daugiau kaip pusę savo išgyvento 
amžiaus metų. Taigi Henrikas 
Savickas, kai palyginame su ki
tais radijo valandėlės dirbusiais 
asmenimis, yra čempionas". 

Man viename pokalbyje, ruo
šiant reportažą „Darbininkui", 
Savicką paklausus, kas jį skatina 
tokiam ilgam ir sunkiam darbui. 
a tsakė: . .Priklausau žmonių 
grupei, kuri galvoja, jog čia 
išeivijoj kiekvienas privalome 
judėti. Palikdami savo kraštą, 
pažadėjom dirbti mielos tėvynės 
labui. Iš mūsų daug ko laukia 
Lietuva. Tik didžiausia grėsmė — 
laikas. Jis atneša nuovargį ir 
nerangumą. Džiaugsmą suteikia 
vaizdas, jog įvairiose srityse atsi
randa pakaitalai. Tikiuos, kad ir 
mano vieta užpildys jaunoji 
karta". 

Savickui, pasitraukusiam po-
ilsin. dėkojo už ištvermingą darbą 
ir geriausius linkėjimus pažėrė 
Julija Dantienė. LB apylinkes 
ku l tū r in ių reikalų vadovė. 
Vytautas Volertas. Piet. Nevv 
-Jersey LB atstovas. Juozas 
Drumsta, trečios vyčių kuopos 
delegatas, ir dr. Jokūbas Stukas, 
specialiai su žmona Loreta 
atvykęs i pagerbimo pobūvį. Jis. 
pas isakęs , kad prie radijo 
programų paruošimo bei translia
vimo jau dirba 46-ti metai, 
apgai les tavo, jog sk i r s t an t 
įvairias premijas pamirštami 
reikšminga darbą dirbantvs radi

jo valandėlių direktoriai. 
Veik visi kalbėtojai į savo 

žodžius įpynė švelnaus, progai 
pri taikyto humoro. Savickas 
nuoširdžiai padėkojo pokylio ren
gėjams ir į jį atsilankiusiems. Ja
ne Kaulinienė ir Vladas Bagdo
navičius, bene svarbiausi pager
bimo ruošėjai, visų dalyvių vardu 
įteikė spalvotą televizija, kad ne
būtų nuobodūs vakarai, „bedar
biui" Savickui. 

Pobūvis buvo apvainikuotas 
gražia Kasinskų šeimos kon
certine programa, ušt rukusia 
pusvalandi. Plačiai išgarsėjusi 
muzikė Brigita grojo smuiku, jos 
vyras dr. Juozas gitara, o duktė 
Aleksa fagotu J ie a t l i ko 
lietuviškų šokių pynę. Karolynos 
vestuvinę dainą, Medelin. Pasku
t ines t rad ic i jas . S e r e n a d ą 
(Toselli) ir lietuvių l iaudies 
dainą. Visi kūriniai, išskyrus Se
renadą, yra aranžuoti dr. Ka-
sinsko. Dėkodami už klausytojų 
jiems pareikštą jautrų dėmesį bei 
ap lodismentus , dar pagrojo 
lietuviška potpourri. Vakaronės 
programą gražiai pravedė Vy
tautas Matonis, Lietuvių namų 
valdybos pirmininkas. Po to sekė 
jauki vakarienė. 

Radijo programų tęst inumui 
užtikrinti LB apylinkės valdyba 
sudarė kolektyvą, kurio žmonės 
nustatytom datom paruošia įdo
mias programas ir jas radijo 
stoties mikrofonu perduoda klau
sytojams. Nuo lapkričio 1 pro
gramos girdimos nauju laiku, 
šeštadienio rytais, nuo 9:00 vai. 
iki 9:30 iš tos pačios WTEL radi
jo stot ies 860 AM b a n g a . 
Anksčiau transliacijos tęsdavosi 
visą valandą. 

Bronius Vaška i t i s 

N A U J I K U N I G A I 

D a b a r j a u 31 b u v ę s 
episkopalų kunigas y ra įšven
tintas katalikų kunigu JAV-
ėse ir episkopalų kunigų perė
jusių į katal ikus ir prašančių 
būti katalikų kunigais pradė
jo augti. Tai prasidėjo, kai 
1980 m. buvo išleistas specia
lus pastoracinis potvarkis 
JAV-ėms, leidžiantis taip 
daryti. 

Laiškas 
„ L I T H U A N I A " 

ALBUMO IŠLEIDIMO 
RE ĮKALU 

Atsi l iepdamas j „Draugo" 
vedamąjį „Latviai mus pralen
k ė " (1986.12.3), kuriame J . Pr. 
aprašo latvių išleistą liuksu
sinį a lbumą „I>atvia", noriu 
skaitytojus painformuoti, kad 
u ž m a n y m a s leisti panašią 
knygą apie Lietuvą jau yra 
keletos iniciatorių vykdomas. 
Neseniai m a n teko susipažin
t i ir g a n a plačiai išsikalbėti su 
,,I^atvijos" redaktoriumi Vito 
S imanis , kuris neslėpdamas 
pasakė , jog po „I>atvijos" išlei
dimo, j is bando sueiti su lietu
vių ir estų entuziastais, kurie 
pasirūpintų panaš ių albumų 
išleidimu apie savo tautybes. 
J o noras y ra turėti albumų 
trilogiją — apie Lietuvą, Lat
viją ir Estiją. Pirmieji lietuvių 
vienetai, kurie š iam sumany
mui parodė dėmesio yra 
Amerikos Lietuvių Biblio
tekos leidykla (ji būtų „Lithua-
n i a " a lbumo leidėjas), Ameri
kos Lietuvių Bendruomenės 
Kultūros taryba, vadovauja
m a Ingridos Bublienės, kuri 
pažadėjo f inansinę paramą — 
rėmėjų pagalbą apmokėti 
vienerių metų algą leidimo 
redaktoriui, kuriuo sutiko būti 
Mykolas Drunga. Drunga 
apsiėmė per metus laiko 
paruošti leidinio tekstą. Aš 
pats pasiėmiau leidimo veiklą 
koordinuoti ir rūpintis vaiz
dine a lbumo medžiaga. Turi
m e ir rėmėją, paaukojusį 
pirmąją tūks tan t inę „Liethua-
n ia" a lbumo išleidimui — dr. 
P r a n a s ir Ada Sutkai iš Home 
wood. IL. Tad r a t a s jau prade 
t a s sukti. Toks reprezentaci
n is leidinys apie Lietuvą ir 
lietuvius būtinai reikalingas. 
Reikia tikėtis, k a d lietuviams 
nepritruks jėgų ir noro jį 
sėkmingai privesti iki galo. 
kaip jų nepritrūko mūsų 
k a i m y n a m s latviams. 

Algimantas K ežys 

Jeigu mes nebūtume bend
rojo Tėvo Dievo vaikai, mes 
tebūtume tik neteisėtų vaikų 
r a s ė " F. Sheen 

tguti HOUSIG 
LENDER 

MAPOUETTE 
NATONAL BANK 

63rd and VVestern Avenue £76-|100 
62nd and Pulaski Road 838-3300 

MEMBERFO.C • MEMBER FEDERAL PESERVE SYSTEM 

H E L P W A N T E D 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBĄ 
2606 W. 63 St. 

Chicago, IL 60629 
778-6900 

REAL ESTATE 

MISCELLANEOUS 

[3 MLŠ KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite nusipirkti ar parduoti 
namą mieste ir priemiesčiuose 
Sąžiningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

6529 S KEDZIE 
778-2233 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

10o/o _ 20% — 30% p.giau mokėsit už 
apdraudą nuo ugnies ir automobilio pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 W e s t 9 5 t h St reet 

Te l . — GA 4 - 8 6 5 4 

RE/MAX GREIT 
REALTORS ' PARDUODA 

MASTER PLUMBING 
Licensed, Bonded, insured 

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

SERAPINAS — T e l . 6 3 6 - 2 9 6 0 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-0169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOT! 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba/iorite būti 
Rimo Stankau* klientais. Nuosa
vybės Įkainavimas namokamal. 

Dienrašč io , ,Draugo" admin is
tracijoje ga l ima pasirinkti įvair ių 
i iaudies meno darbų: medžio, ke
ramikos ir drobės. 

Užsakymus siųsti 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., 
Ch icago, IL 60629 

VILNIAUS ARKIVYSKUPIJA. II dalis 
Šioje V-to t. Il-je dalyje aprašyta 

Vilniaus arkivyskupijos istorinė ir 
jos dabartinė padėtis; sprendžiama 
Bažnytinės provincijos priklausomy
bė kitoms valstybėms, santykiai su 
lenkais. Čia aprašomos ne tik dabar
tinės Lietuvos, bet ir sovietinėje 
Gudijoje administruojamos bažny
čios, paminklai, vyskupai, valdyto
jai, kunigai . . . 

Architektūrinių ypatybių aprašy
mai yra dr. inž. Jurgio Gimbuto. 

592 psl. 763 iliustr.. kieti vir
šeliai, gerai paruoštas leidinys. 

Išleido Am. Lietuvių Bibliotekos 
leidykla (Lithuanian Library Press). 

Tekstą rinko Draugo spaustuvėje. 
Atspausdino Morkūno spaustuvė. 
Kaina su persiuntimu S22.50. 

Užsakymus siusti: 
DRAUGAS. 4545 W. 63rd St. 
Chicago. IL 60629 USA 

Illinois gyventojai moka $24.00 

BRONIUS KVIKLYS 

UETUVOS 
' BAŽNYČIOS 

CHURCHES OF LITHUANIA 

Vilniaus arkivyskupija II 

LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAS 
ŽODYNAS 

Vilius Pėteraitis 
Šis žodynas, apimantis daugiau ka ip 30,000 žodžių, 

parinktų iš įvairių sričių ir kasdieninės kalbos, pritaikytas 
l ietuviui. Išleido Lietuviškos Knygos k lubas 1985. IV-ji laida. 
Kieti viršeliai. 

Kaina su pers iunt imu in USA $ 1 8 . 9 0 . 
Illinois gyventojai moka $ 2 0 . 2 5 . 
Kaina su persiunt imu į Kanadą ir į užsienį $ 1 9 . 7 0 . 
U ž s a k y m u s siųsti : 

D R A U G A S 

4 5 4 5 W . 6 3 r d Str., C h i c a g o , IL 6 0 6 2 9 

IS THAT YOU LAUGHING, COMRADE? 
Algis Rukšėnas 

• c į • jtuanistikos instituto etnografinis ansaml 
ka" — smalsuolė, moterims ruošiantis pabaigtuvėms. 

pastnu's ..Kutfiapjui', 
N'uotr J . Duobos 

Knygos antrinis pavadinimas: ..The VVorld'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. nepavykusi pabėgimą Į laisvę 
iš sovietinio laivo) autorius surinko kursuojančius anekdotus ir 
charakteringus juokus, kurie kursuoja Sovietų pogrindyje ir 
atskleidžia komunistinės sistemos tikrąjį charakterį. 

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

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



GEN. T. DAUKANTO 
KUOPOS 

PRIEŠKALĖDINIS POBŪVIS 
Artėjančių šv. Kaiėdų 

išvakarėse gruodžio 14 Chica-
gos šaulių namuose Gen. T. 
Paukanto jūrų šaulių kuopa 
sėkmingai surengė prieškalė
dinį Kūčių vakarienės apraiš
kų dvasioje renginį. Į salę su 
Kalėdų Senelio krepšiui skir
tomis dovanomis 3 vai. p.p. 
gausiai rinkosi kuopos nariai, 
šauliai, jūrų šaulių veiklos 
rėmėjai ir svečiai, kurių su vai
kais susidarė gera šimtinė. 
Visų atvykusių laukė puošni 
Vytauto Didžioji rinktinės 
moterų lietuviškais ornamen
tais išpuošta ir šiaudinukais 
gausiai apkabinėta didžiulė 
eglė, tradiciniais kūčių patie
kalais apdėti stalai. Šio ren
gimo šeimininkai Gen. T. Dau
kanto jūrų šaulių kuopos 
vadovybės pareigūnai, jūrų 
šaulės,-iai ir pasitiko lietu
viškos kalėdinės muzikos bei 
giesmių džiaugsmingi garsai. 
Atvykus kviestiems svečiams 
vyr kapelionui kun. J. Bore-
vič iui . są jungos CV I 
vicepirm. V. [šganaičiui. gar
bės pirm. A. Raudžiui. Alt-os 
pirm. T. Blinstrubui, LKVS 
„Ramovės" pirm. K. Juškai-
čiui su žmona, LDK Birutės 
dr-jos pirm. M. Babickienei su 
palydovėmis;- Cicero Klai
pėdos jūrų i;aūlių,kuopos pirm. 
JL Mikuliu, su grupe narjų ir 
jūrų kapit. B Krištopaičrui, 
visi sėdosi nri^ stalu, buvo 
pradėta programa. 

Kuopos pirm. E. Vengians-
kas, pasveikinęs gai'«=i* susi
rinkusius, pravedė tradicines 
jautrias kalėdinių žvakučių už
degimo apeigas. Kviečiami 
žvakutes uždegė: mirusių Gen. 
T. Daukanto jūrų šaulių kuo
pos narių ir visų šaulių amži
nam prisiminimui — vyr. kap. 
kun. J. Borevi6us. žuvusiems 
Iietuvos laisvės kovose ka
riams, šauliams ir parti
zanams prisiminti — ramo-
vėnų pirm. K. Juškaitis, už 
ištremtuosius koncentracijos 
lageriuose bei kalėjimuose 
kenčiančius brolius ir seses — 
birutininkių pirm. M. Babic-
kienė. prisimenant lietuvius 
jūreivius pasaulio vandeny
nuose plaukiuojančius po 
svetima vėliava — jūr. kpt. B. 
Krištopaitis ir už pavergtą 
Tėvynę Lietuvą bei jos po 
platųjį pasaulį išblaškytus 
vaikus — Altos pirm. T. Blins-
trubas. Kaiėdinę eglutę savo 
įvairiaspalvėmis spindin
čiomis šviesomis visus jun
giančią i bendrą ir vieningą 

lietuvišką šeimą tą vakarą su 
broliais ir sesėmis pavergtoje 
tėvynėje bei visame pasaulyje 
įžiebė s-gos vicepirm. ir Vy
tauto Didžiojo rinktinės pirm. 
garbės narys V. Išganaitis. 
Šios jautrios ir jausmingos 
žvakučių uždegimo bei kalė
dinės eglės įžiebimo apeigos 
baigiamos visiems dalyvavu
siems sugiedojus tautinę gies
mę „Lietuva brangi". 

„Lietuva brangi" giesmės 
garsams nutilus kun. J. Bore-
vičius sukalbėjo kalėdines 
maldas, palaimino Kūčių 
vaišes ir visiems sugiedojus 
kalėdinę giesmę, buvo laužia
mos plotkelės, linkima vienų 
kitiems džiaugsmingų bei 
linksmų ir nuotaikingų šv. 
Kalėdų. Visus pagauna links
ma šventinė nuotaika, vyrau
ja broliškos ir seseriškos mei
lės, t a ikos ir b e n d r a i 
išgyvenamo džiaugsmo dva
sia. 

Pradedamos Kūčių vaišės. 
Vaiš inamasi t r ad i c in i a i s 
Kūčių valgiais, kurių tą 
vakarą buvo daugiau negu 
dvy l ika Buvo j v a i r i a i 
pagamintų silkių. žuvies, 
kisieliaus, sližikėlių. kelių 
rūšių vinigreto. saldžių įvai
riaspalvių drebučių, pyragų, 
kavos, kas norėjo, galėjo ir 
vynelio paragauti. Nors vis
kas buvo ir su pasninku, 
tačiau išryškino rengėjų, jūrų 
šaulių moterų puikius kuli
narinius sugebėjimus ir vai
šingumą. 

Vaišėms įpusėjus, kuopos 
pirmininkas E. Vengianskas 
dalyvi t s pristato Vytauto 
Didžioje Šaulių rinktinės dai-
ninkių grupę — A. I^atonienė. 
F. F. Braunienę, M. Radze
vičienę, A. Rastienę, S. Rudo
kienę, J. Paškevičienę ir E. 
Aleknienę, vadovaujamą muz. 
J. Sodaičio. Jos. pagiedoda-
mos keliolika kalėdinių gies
mių, pateikė visiems daly
viams malonią staigmeną. Jų 
gražiai ir darniai skambiais 
balsais pagiedotos giesmės 
sudarė pakilią šv. Kalėdų nuo
taiką ir su padėka buvo 
išklausytos. 

Giesmių garsams nutilus, 
staiga pasigirdo garsus varpe
lio skambėjimas ir į salę. di
džiausią maišą an t pečių neš
damas, dviem jūrų šauliams 
padedant, atvyko su dova
nomis Kalėdų Senelis ( j.š.V. 
Zinkus) to vakaro svečius ir 
šaulius su Šv. Kalėdom 
pasveikinti. Kalėdų Senelis 

RENGINIAI CHICAGOJE 
Sausio 9 d. — Marijos Tū-

belytės-Kuhlman knygos ..Įsi
brovėlė" sutiktuvės Jaunimo 
centro kavinėje. Ruošia Lietu
vių Moterų federacijos Chica-
gos skyrius. 

Sausio 11 d. — Lietuvių 
liaudies dainų popietė Jauni
mo centro kavinėje. Rengia 
Manigirdo Motekaičio daina
vimo studija. Pradžia 3 vai. 
p.p. 

Sausio 16 d. — Susipažini
mo su dail. Rolandu Poška 
vakaronė Jaunimo centro 
kavinėje. 

Sausio 17 d. — Pedagogi
nio Lituanistikos instituto 
absolventų išleistuvių vaka
ras .Jaunimo centre. 

Sausio 24 d. — Spaudos ba
lius Nikos pokyliu saloje. 
Dalyvauja Los Angeles Vyrų 
kvartetas ir pianistė Raimon
da Apeikytė. Rengia AL. 
Tautinė sąjunga. 

Sausio 25 d. — Klaipėdos 
dienos jūrų skautų ir skaučių 
iškilminga sueiga Jaun. cen
tro didž. salėje. 

— Jaunimo centro „Links
ma popietė" didžiojoje salėje. 
Tautiniai Šokiai, filmas ir 
muzika. 
Sausio 31 d. — „Lituanicos" 
tunto pokylis Jaun. centro 
didž. salėje. 

Vasar io 8 d. — ALTo ruo-

DRAUGĄS, antradienis, 19H7 m. sausio mėn. 6 d. 

A.tA. 
ALEKSUI MASKOLIŪNUI 

mirus, jo žmoną MELANIJA, dukras RIMVYDĄ 
BAIPŠIKNĘ ir DALIĄ GRIGAITIENĘ bei jų šeimas 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Kulikauskų šeima 

Gen. T. Daukanto jūrų šaulių kuopos moierys, nurengusios prieškalėdinį pobūvį. Iš kaires pirmoj 
eilėj:. G. Kuzmienė, P. Mikštienė, G. Martinkit-nė. A. Kernagienė ir vadovė U. Zinkienė; antroj 
eilėj: M. Malas, H. Martinkienė, R. Darienė, A. Janušauskienė, B. Rusteikienė. M. Gydienė, J. 
Skvarčienė ir S. Aleksandravičienė. 

Nuotr. E. Vengiansko 

šiamas Lietuvos Npriklau-
somybės paskelbimo sukak
ties minėjimas Cicero Šv. 
Antano parapijos salėje. 

— Lietuvos Dukterų draugi
jos steigėjo kun. d r. Felikso 
Gurecko mirties dešimtmečio 
šv. Mišios ir minėjimas Jauni
mo centro maž. salėje. 

Vasa r io 22 d. — Madų 
paroda J a u n i m o centre. 
Rengia Montessori Vaikų 
nameliai. 

Vasa r io 28 d. Tradicinis 
mažlietuvių Šiupinio vakaras 
Lietuvių T a u t i n i u o s e na
muose. Rengia Cbicagos Maž. 
Lietuvos Lietuvių draugija. 

Kovo 8 d. — Kaziuko mugė 
Jaunimo centre. Metinis skau
tų ir skaučių renginys. 

Kovo 14 d. — Religinė va
landa Nekalto Prasidėjimo 
parapijos salėje Brighton Par
ke. 

Kovo 15 d. — „Margučio" 
koncertas Jaunimo centre. At 
liks solistė Vilija Mozuraitytė 
ir muzikai Raminta Lamp-
satytė-Collar8 ir Michaelis 
Collars. 

— Religinė valanda Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
salėje Marquette Parke. 

Kovo 2 8 d. Vydūno Jauni 
mo fondo 35 metų Sukaktuvi
nė šventė Lietuvių Tauti
niuose namuose. 

dovanomis apdalino visus—di
delius ir mažus, senus ir jau
nus, šaulius ir svečius... 
Visiems dovanų užteko ir net 
kitom Kūčiom liko. Tuo Gen. 
T. Daukanto sūrų šaulių kuo
pos 1986 metų prieškalėdinio 
renginio — Kūčių vakarienės 
programa buvo baigta. 

Programą išsėmus. pasi
vaišinus ir su Cbicagos jūrų 
šauliais ketvertą valandų 
smagioje šventinėje nuotai
koje pabuvojus. dalyvavę 
dėkingi kuopos moterų vado
vei U Zinienei. jos pava
duotojai M. Gydienei už pui
kių kūčių suorganizavimą, 
jūrų šaulėms A. Aleksandra
vičienei. P. Mikštienei, R. 
Darienei, G. Kuzmienei. G. 
Martinkienei, M. Malas, A. 
Janušauskienei. H. Martin
kienei. A. Maletienei. B. Rus
teikienei, J. Skvarčienei ir A. 
Kernagienei už skanių patie
kalų pagaminimą. Kalėdų 
Seneliui — V. Zinkui už gau
sias dovanas, Vytauto Didžio
jo šaulių rinktinės dainin-
kėms ir jų vadovui J. Sodaičiui 
už gražiai pagiedotas gies
mes, kuopos renginių vadovui 
V. Utarai, renginio tarnybos 
pareigūnams N. Martinkui. J. 
Marui ir J. Utarai. Gen. T. 
Daukanto jūrų šaulių kuopos 
vadovybei bei šauliams už 
suteiktą malonią progą paki
lioje dvasioje sulaukti šv. 
Kalėdų, skirstėsi kas sau į 
namus, išsinešdami geriau
sius kalėdinius ir 1987-siems 
Naujiesiems Metama ilgai 
atmintinus Chicagos jūrų šau

lių sveikinimus ir linkėjimus. 
Gen. T. Daukanto jūrų šau

lių kuopa, sėkmingai besireiš
kianti šauliškoje veikloje 
Chicagoje, šiuo prieškalėdiniu 
Kūčių vakarienės renginiu ir 
gruodžio 20 d. kuopos moterų 
su dovanomis apsilankymu 
Lemont, 111., Šv. Šeimos sese 
Hų kazimieriečvj išlaikomuose 
senelių namuose ten gyvenan
čius lietuvius senelius ir sese
les kazimienetes pasveikinti 
šv. Kalėdų proga baigė savo 
1986 metų veiklą ir įžengė į 
naujus 25-rių metų kuopos 
gyvavimo sukakčiai pasi
ruoši am uosius metus. Jie iš 
kuopos narių ir vadovybės 

pareikalaus daug asmeninio 
pasišventimo ir darbo, kad 
Chicagos jūrų šaulių kuopos 
dvidešimt penkerių metų 
veiklos sukaktis būtų tinka
mai paminėta. 

Tad geriausios sėkmės ir 
gero vėjo Gen. T. Daukanto 
jūrų šaulių kuopai 1987 Nau
jaisiais Metais' 

J.S. 

Gyvendami su vienas kitu: 
žmonės turėtų vienas kitą 
šelpti taip, kad kiekvieno 
žmoniškumas tarptų ii augtų, 
o ne būtų skaudžiamas. 

Vydūnas 

MYLIMAI MOTINAI 

A.tA. 
ELZBIETAI SLONSKIENEI 

mirus/Vyrijos narį BALĮ SLONSKĮ, jo seserį JAI) 
VYGĄ KUPRENTENĘ bei jų šeimas giliai užjaučia
me. 

Vyrija ..Plienas" 

1 

A.tA. 
ELZBIETAI SLONSKIENEI 

mirus, sūnų BALI SLONSKĮ ir šeimą nuoširdžiai už
jaučiame. 

Viktoras Petravičius 
Leopoldas ir Izida ron Braun 

K o v o 29 d, — Šv. Pranciš
kaus seserų rėmėjų vakarienė 
Šaulių namuose. 

— „Lituanicos" skautų tun
to sueiga Jaunimo centre. 

Ba landž io 5 d. —- Marijo
nų bendradarbių seimas Mari
jonų vienuolyne. 

Ba landž io 25 ir 2 6 d. — 
Lietuvių Operos 31-jo sezono 
Smetanos operos „Parduotoji 
nuotaka" spektakliai Morton 
HS teatre. Cicero, IL. 

Gegužės 2 d. — Lietuvos 
Dukterų draugijos Pavasario 
pokylis Jaunimo centre. 

Gegužės 9 d. — Ateitinin 
kų namų pavasario pokylis 
Atei t in inkų namuose Lė
ni ont e. 

Gegužės 10 d. — Arvydo ir 
Nelės Paltinų koncertas Jau
nimo centre. Rengia „Mar
gutis". 

Gegužės 17 d. — ..Laiškų 
Lietuviams" metinė šventė 
Jaunimo centro didž. salėje. 

Gegužės 22-23 d. — Poezi 
jos dienos Jaunimo centre. 

Biržel io 13 d. — Joninės 
„Dainavos" stovyklavietei 
paremti. Ateitininkų namuose 
Lemonte ruošia „Dainavos" 
rėmėjai. 

Rugpjūčio 16 d. — Ateiti
ninkų namų gegužinė Atei
tininkų namų sodelyje Le
monte. 

Spal io 4 d. — Seselių Pran-
ciškiečių rėmėjų seimas Mari
jonų vienuolyne. 

A.tA. 
ELZBIETAI SLONSKIENEI 

mirus, jos sūnui BALIUI SLONSKIUI ir šeimai reiš
kiame gilią užuojautą. 

Cicero Lietuviu Medžiotojų-
Zuvautojų klubas 

A.+A. 
EDMUNDUI CICĖNUI 

Kanadoje mirus, nuoširdžią užuojautą raiškiame jo 
broliui JERONIMUI su šeima. 

Vladas Bielinis 
Juozas Rastenis 

MYLIMAM BROLIUI 

A.+A. 
JONUIVADOPALUI 

amžiams iškeliavus, reiškiame nuoširdžią užuojautą 
JUOZUI su BRONE VADOPM.AMS ir liūdime kartu. 

Zofija RukSienė 
Irena ir Petras Vėbrai 

Romanas Vadopalas 

MIRUS 
A.TA. 

ALEKSUI MASKOLIŪNUI 
reiškiame užuojautą velionio žmonai MELANIJAI 
MASKOLIŪNIENEI, jų dukroms RIMVYDAI BAIP 
SIENEI. mūsų valdybos narei, ir DALIAI GRIGAI
TIENEI ir jų Šeimoms. 

Lietuvių Bendruomenės Los Angeles 
apylinkės valdybos nariai: 

Edmundas Kulikauskas Janina Ruibytė 
Jonas Matulaitis j n a Sekienė 
Danguolė Navickienė Ona Sepikaitė 
Jonas Navickas Laima Tumaitė 
Ona Razutienė 

A.+A. 
JULIUI-ALMUI CARNECKUI 

mirus Californijoje. jo žmonai VERONIKAI ir duk
roms RŪTAI ir RASAI, tėvui STASIUI CARNEC
KUI ir jo žmonai FELICIJAI, sesutei ZITAI ir jos vy
rui, tetai BRONEI ALEKNIENEI ir vyrui JOKŪBUI, 
pusseserei RITAI ir jos šeimai reiškiame nuoširdžią 
užuojautą ir drauge liūdime. 

Juozas ir Zofija Budriai 
Liudas ir Valė Zeikai 

Chicaga 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai — 523-0440 ir 523-9852 
4605-07 South Hermi tage Avenue 

Telefonas - 927-1741-1 
4348 S. California Avenue 

Telefonas - 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2533 West 71 St., Chicago 
Telefonas — 476-2345 

1410 So. 50th A v., Cicero 
Telefonas — 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th St ree t - Tel. RE 7-1213 

11028 Southvvest Hwy„ Palos Hills, Illinois 
Tel. — 974-4410 

V A S A I T I S - B U T K U S 
IAIDOTUVIU DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 

v 
! 



DRAUGAS, antradienis. lf»H7 m. sausio mėn. fi d. 

x ln/ . I.iu. is Grinius iš 
\Yashingtono. !>.('.. kaipVliko 
valdybos atstovas, atvyko j 
Chicagą dalyvauti Vliko tary
bos posėdyje, kuris buvo sau 
sio 4 d. Ta proga svečias 
aplankė „Draugą" pasikal
bėjo su redakcija, painfor
mavo apie Miko valdybos 
veikla ir užmojus. Taip pat 
atliko įvairius reikalus „Drau
go" administraeijoie 

x Detroi to atei t ininku 
žiemos išvyka !><;s Daina 
voje sausio 10-11 dienomis. 
Kviečiami ir kitu vietovių 
sendraugiai, studentai, moks
leiviai ir jaunieji ateitininkai. 
Prašome registruotis pas -luri-
ną Rugienienę tel. 313—471-
4486 arba pas Giną -Janušiene 
313—R7if-0773, kad visiems 
užtektu vietos ir maisto. 

x Gail. sesuo Ona Ankie-
nė pasakos įspūdžius iš kelio
nes Kinijoje. M u z. Juozas 
Sodaitis vadovaus giesmių ir 
dama atlikimui Alvudo 
pažmonyje Lietuvio sodyboje 
šį sekmadienį nuo 2 v. p.p. 
Kun. Juozo Juozevičiaus kil
nios mintys, maldos už ser
gančius ir mirusius ir palai
m i n i m a s . Kraujospūdžio 
matavimas. Gydytojo atsaky
mai i sveikatos reikalu 
paklausimus. Video filmas 
„Kartą pavasari". Alvudo 
gėrybėmis pasivaišinimas. \ -
si laukiami. 

x Gen. T. Daukanto jūrų 
šaulių kuopos rengiamas 
Chicagoje Klaipėdos krašto 
atvadavimo metinės sukak
ties paminėjimas bus sausio 
18 d. 3 vai. p.p. Šaulių namuo
se. Kviečiami visi šauliai, 
ramovėnai. birutininkės, kū
rėjai savanoriai. Klaipėdos 
krašto atvadavimo kovų daly
viai. Mažosios Lietuvos lietu
vių dr-jos nariai, jūrų skau
tininkai, budžiai ir Chicagos 
lietuviškoji visuomenė daly
vauti. 

x Šv. Vardo vyrų drau
gijos Svč. M. Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčioje atei
nantį sekmadienį per 8 vai. šv. 
Mišias bus bendra šv. Komu
nija, o po pamaldų parapijos 
salėje bus trumpas susirinki
mas ir pusryčiai. 

x Vyresn io amžiaus žmo
nėms ir invalidams pakaitos 
bus įvairiose vietovėse Chi
cagoje ir priemiesčiuose. Lietu
viams artimiausia vieta yra 
6117 So. Kedzie Ave. Vyresnio 
amžiaus žmonėms paskaitos 
bus 12 vai. dienos sausio 9. 
vasario 13, kovo 13 ir balan
džio 10 dienomis. Invali-
damas tomis pačiomis die
nomis bus 10 vai. prieš pietus. 
Pneš tai reikia paskambinti 
744-7035. 

x Širdies a takos išvengi
mas — 658 Alvudo radijo 
paskaita šį sekmadienį 8:15 
v.r. Sofijos Barkus radijo šei
mos valandos metu. 

x Liaudies dainų popie
tė, kurioje girdėsite lietuvių ir 
kitų kraštų dainas. įvyks 
sekmadienį, sausio 11 d., 3 vai. 
p.p. Jaunimo centro kavinėje. 
Dainininkus paruošė ir akom-
ponuos Manigirdas Motekai-
tis. Visi kviečiami atsilankyti 
ir pasidžiaugti iš širdies sukur
tų melodijų. 

(pr.) 

x Pedagoginio Li tuanis
t ikos Inst i tuto vakaras bus 
1987 m., sausio 17 d. ( ne 
vasario 17 d., kaip klaidin
gai buvo atspausdinta* 7 v.v. 
.Jaunimo centre. Įėjimo auka 
15 dol suaugusiems. 10 dol. 
studentams. Stalus arba at
skiras vietas užsisakyti tel. 
M7-1693. 

(sk.) 

x A.a. A leksand ra s Teni-
sonas . miškininkas, mūsų 
nuolatinis bendradarbis, gyve
nęs Belgijoje. Kdegem mieste, 
savo dukters poetės Zentos 
Hellemans-Tenisonaitės glo
boje, mirė gruodžio 22 d. Buvo 
ginies Latvijoje. Stavo—Sal-
lats vietovėje, 189rt m. kovo 
21 d. Palaidotas Belgijoje. 
Liko nuliūdime duktė, anūkai, 
proanūkai ir kiti giminės. 

x Didelj darbą darote-Jūs. 
rašydami ir leisdami .Lie
tuvos bažnyčių knygas. Mūsų 
tautos žmonės ir Dievas žino 
tai" — Kaso minėtų knvgų 
autoriai kun. Kostas Bur 
bulys. Šv. Rašto Senojo tes
tamento vertėjas bei komen
tatorius. 

x „Medicina" . Pasaulio 
lietuvių gydytojų sąjungos 
žurnalas, nr. '1. išėjo iš spau
dos ir pasiekė redakciją. Šia
me numeryje yra keletas 
mokslinių straipsnių. apie 
uvdytojus Lietuvoj praeityje ir 
daug informacijos apie lietu
vius gydytojus šiame krašte ar 
Ka įadoje.Taip pat gausiai 
iliustruotas nuotraukomis iš 
gydytojų veiklos ir naujai 
baigusių gydytojų. Žurnalą 
redaguoja dr. Vaclovas 
Šaulys, redakcinę kolegiją 
suda ro d a k t a r a i Kazys 
Ambrozaitis. Milda Budrienė. 
F.V. Kaunas. Kazimieras Rim
kus ir Vytautas Tauras. 

x Lietuvos bažnyčių kny
gų naujas tomas, skirtas Vil
niaus arkivyskupijos provin
cijos bažnyčioms, jau at
spausdintas M. Morkūno 
spaustuvėje, Chicagoje. Arr.er. 
Lietuvių Bibliotekos leidyklos 
rūpesčiu. Plačios apimties 
knyga yra 592 puslapių su 763 
iliustracijomis tekste. Tai tebe
veikiančių ir okupantų uždary
tų bažnyčių, koplyčių vaizdai, 
žemėlapiai, dokumentinė me
džiaga. Šioje knygoje aprašy
tos 82 bažnyčios, dabar esan
čios sovietinės Lietuvos 
teritorijoje ir 73 sovietinėje 
Gudijoje. Veikalas gaunamas 
pas lietuviškų knygų platin
tojus, o taip pat ir ..Drauge". 

x Kun. R. K r a s a u s k a s , 
Putnam. ('t.. Vytas ir Dana 
Norvilai. Filomena Černiuvie-
nė. Tėvai Jėzuitai. Joseph 
Dauparas, Chicago. 111.. E. 
Veleckis. Orland Park. I1L. 
Stasys Nutautas. Woodhaven, 
NY.. Ligija Bociūnas, Phi-
ladelphia. Pa., atsiuntė po 20 
dol. aukų už kalėdines kor
teles ir kalendorių. Nuoširdus 
ačiū. 

\ Dr. Kazys Šid lauskas . 
St. Petersburg Beach. Fla.. B. 
Rakauskas, Gulfport, Fla.. St. 
Ignatavičius. Cleveland, Oh., 
•Jonas Strazdas, Sunny Hills. 
Fla.. Vincas Urbonas. Chi
cago. 111.. Dalila Mackialienė, 
St. Petersburg. Fla.. kiekvie
nas atsiuntė po 20 dol. auką 
už kalėdines korteles ir kalen
dorių. Labai dėkojame. 

x S.H. Bačkai t is . Great 
Falls. Va., per kun. J. Duobą, 
paaukojo „Draugo" paramai 
30 dol. Nuoširdus ačiū. 

x Spaudos Balius. 1987 
sausio 24 Niko's pokylių sa
lėje. 7600 So. Harlem. Prog
ramoje: Raimonda Apeikytė ir 
Los Angeles vyrų kvartetas. 
Orkestras „Žara". Pradžia 6 
v.v. Kviečiami visi. Registruo
tis tel. 434-7270 pas E. Valiu-
kėnienę. arba 448-7420 jst. 448-
1520 namuose pas Vidą 
Jonušienę. Rengėjai: A.L. 
Tautinė S-ga. 

(sk.^ 

x Daugelio kraš tų — dau
giausia Lietuvos — liaudies 
dainos skambės Jaunimo cent
ro kavinėje sekmadienį, sau
sio 11 d.. 3 vai. Visi kviečiami 
pasidžiaugti lengvai supran
tamomis melodijomis, nors kai 
kurias kompozitoriai labai 
„perremontavo" Po koncerto 
bus kavute. 

(sk.i 

\ LB Kast St. I.ouis. 111 . 
•i'l\l>os pirmininkas Zigmas 

!>mas mums rašo: ..Drau-
• draugiškumas palengvina 
i'isų, gyvenančių toli nuo 
i>:u\iškų centrų gyvenimą. 
V>redami l>ent kuklia auka 
•'lengvinti ..Draugo" gyve

nimą, siunčiame 25 dol. čeku-
i Nuoširdus ačiū už rėmimų 
et u visko žodžio ir gražius 

nums žodžius. 

\ Laima Degutis, Prospect 
l i s . 111.. mūsų garbės prenu-
i'iatorė. miela rėmėja, su 

; i ' - numera to s mokesčiu 
• s iun tė 20 dol. jo paramai. L. 
' 'egutj ir toliau laikome gar-
•••-• sąrate, o už paramą savai 

- : > n ūdai labai dėkojame. 

x Bronius -Jurgutis, Wis-
"tisiii Delis. VVisc. su prenu

meratos pratęsimo mokesčiu 
itsiuntė ir 22 dol. dienraščio 

stiprinimui. B. Jurgutj skel
biame garbės prenumerato
rium, o už auką tariame 
nuoširdų ačiū. 

x Kun. Valdemaras M. 
Cukuras , Putnam, Ct„ Mrs. 
' ' Vilkaitis. Downers Grove, 
lil.. Kaze Jameikienė. Rock-
tord, 111.. dr. L. Petrauskas. 
1 >ak Park. 111.. B. Gaižauskas. 
St Petersburg Beach, Ha., už 
kalėdines korteles ir kalen
dorių atsiuntė po 15 dol. aukų. 
Labai dėkojame. 

x Ju l ius Sirka. Chicago, 111.. 
Kristijono Donelaičio aukšt. ir 
žemesniosios lituanistikos 
mokyklos direktorius, lietuviš
kos spaudos ir žodžio rėmėjas, 
pratęsdamas „Draugo" prenu
meratą, pridėjo 25 dol. auką. J 
širkai. mū^ų garbės prenu
meratoriui, už nuolatinę 
paramą tariame nuoširdų 
ačiū. 

x LB Detroi to apyl inkės , 
Mich., Jonas l.'rbonas, valdy
bos narys specialiems rei
kalams, rašo: „...žinodami 
jūsų sunkią finansinę padėtį, 
ne vien susijusią su laikraščio 
leidimu, bet dar priedo sąrišy-
je su teisinėmis išlaidomis bei 
atsidėkodami už jūsų paslau
gas... siunčiame 50 dol. čekį 
..Draugui" paremti. Tuo pačiu 
mūsų nuoširdžiausi sveikini
mai ir l inkėjimai Jums 
visiems artėjančių švenčių 
proga". Ačiū už paramą ir 
linkėjimus. 

x Kun. J u o z a s Prunskis , 
Amerikos Lietuvių Tarybos in
formacijos vedėjas, „Draugo" 
artimas bendradarbisl už kalė
dines korteles ir kalendorių 
jteikė 75 dol. auką. Nuoširdus 
ačiū. 

x Dr. P r a n a s Sutkus, 
Homevvood, 111., už kalėdines 
korteles ir kalendorių atsiuntė 
50 dol. auką. Nuoširdus ačiū 

x Dr. Fr. Mažeika iš Chi
cagos. 111.. atsiuntė 50 dol. 
auką už kalėdines korteles ir 
kalendorių. Nuoširdus ačiū. 

x Kot ryna ir inž. Marius 
Sodoniai , Juno Beach, Fla.. 
už kalėdines korteles ir kalen
dorių atsiuntė 50 dol. auką. 
Labai dėkojame 

x Stel la Sheput is , Cicero, 
111.. už kalėdines korteles 
atsiuntė 15 dol. auką, o už 
kalendorių 20 dol. Nuoširdus 
ačiū. 

x A. Kaz lauskas , Orland 
Park, 111., apmokėdamas sąs
kaitą už knygas, pridėjo 20 už 
kalėdines korteles ir 4.29 dol. 
už kalendorių. I^abai dėko
jame. 

x V. Adickas , Dovvners 
(irove. 111., Edvardas Bubnys, 
Memphis, Tn., Vytautas Lum-
bis, St. Petersburg, Fla., Vin
cas Olšauskas. Chicago, 111., 
R. ir Loretta Grigaliūnas. 
Forest Park. 111.. T. Sakalaus-
k.i-. Lake Geneva. 111., kiek
vienas atsiuntė po 25 dol. 
auką už kalėdines korteles ir 
kalendorių. Nuoširdus ačiū. 

Rašyt. Jonas Vizbaras-Sūduvas kalba Jaunimo centro kavinėje vakaronėje, kurioje gruodžio 
19 d. buvo supažindinimas su jo romanu ..Kur bėga Šešupė". Nuotr. K. Biskio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
„KUR BĖGA Š E Š U P E " 

Naujos knygos ..Kur bėga 
Šešupė" sutikimas — susi
pažinimas su knyga, dalyvau
jant pačiam autoriui Jonui 
Vizbarai-Sūduvui, įvyko gruo
džio 19 d., penktadienį. Jauni 
mo centro kavinėje. Nors Šven
čių periodas yra laba i 
nepatogus laikas kultūri
niams susibūrimams, tačiau 
gana daug dalyvių i kavinę 
susirinko. Rengėjai pasisten
gė kavinę gražiai papuošti ir 
sudaryti šventišką nuotaiką. 
Be gražiai šiaudinukais pa
puoštos kalėdinės eglutės, kuri 
stovi kavinėje Jaunimo centro 
administracijos rūpesčiu, 
rengėjai kavinę papuošė ža
lumynais ir ant stalų pastatė 
žvakutes. Visa tai sudarė jau
kią nuotaiką. 

Vakaronę pradėjo Matilda 
Marcinkienė, pristatydama 
autorių ir trumpai supažin
dindama su Marijampole, ku
rioje vyksta vyksmas. Tai 
buvo dar spaudos draudimo 
laikais Marijampolėje ir jos 
gimnazijoje, kuri vėliau mums 
buvo žinoma Rygiškių Jono 
gimnazijos vardų. Po jos ati
daromojo žodžio Balio Pakšto 
styginis ansamblis atliko Kur 
bėga Šešupė — Česlovo 
Sasnausko. 

Su pačia knyga kiek pla
čiau supažindino rašyt. Anato
lijus Kairys. Jis į ją pažvelgė 
ne iš literatūrinio, bet iš isto
rinio taško. Knygoje vaiz
duojama priešaušrio gadynė ir 
įvykiai. Kalbėtojo žodžiais, 
neaišku, kurie įvykiai ar vei
kėjai yra istoriškai autentiški, 
o kurie yra išgalvoti. Istori
niame veikale yra labai svar
bu nenutolti nuo istorinės 
teisybės. Knygos herojus yra 
knygnešys Užupis, kur is , 
būdamas dekoruotas caro 
armijos veteranas, sugeba 
maskuoti savo pėdsakus ir ku
riam laipkui išvengti arešto. 
Šiaip ar taip skaitytoją knyga 
nukels į priešaušrio laikus ir j 
tų laikų Marijampolę. Po rašy
tojo Anat. Kairio apie Sūduvą 
ir Marijampolę kalbėjo kun. J. 
Vaišnys. Jo žodžiais, jis buvo 
prašytas kalbėti labai trum
pai ir linksmai. Bet, sako. 
noriu labai rimtai pakalbėti. 
Atrodo, ta knyga ir Mari
jampolės prisiminimai paža
dino jame suvaikietį. Pradėjęs 
skaityti naujai pasirodžiusią 
knygą, tik ją atsivertęs vos 
neapalpo. Reikia įsivaiz
duoti... suvalkiečio knygos 
kalbą — taisė žemaitis (A.P. 
Bagdonas). Bet kun. J. Vaiš
nys, nežiūrint jo norų. vistiek 
nepajėgė susirinkusiųjų rim
toje nuotaikoje išlaikyti. Iš 
pradžių jis nostalgiškai pa
kalbėjo apie gimnaziją . . . 
gimnazistes ir leitenančiukus 
'kurių gimnazistai nemėgo). 
Kol kalbėjo apie gimnaziją ir 
gimnazistes, tai susirinku
siųjų buvo rimtai išklausytas. 
Bet kai pradėjo kalbėti apie 
suvalkiečius, kelti jų gerąsias 

savybes, svetingumą ir vai
šingumą — tai susirinkusiųjų 
buvo pasitiktas su juoku ir . . . 
bet tai vis tiek prisidėjo prie 
geros nuotaikos sudarymo. 

Galiausiai buvo pristatytas 
pats knygos autorius, kuris 
lietuviškai visuomenei jau yra 
gana gerai žinomas. Neinant į 
detales, tenka tik nurodyti, 
kad jis yra buvęs „Draugo" 
premijos laureatas. Užbaigai 
sekė Balio Pakšto Chicagos 
lietuvių styginis ansamblis ir 
rageliai, kurį sudaro smui
kininkai Povilas Mariukas, 
Vanda Matiukienė, Juozas 
Remys ir Petras Vacbergas, 
Balys Pakštas — viola ir rage
lis ir Vincas Vaitkevičius — 
ragelis. Ansamblis atliko lietu
vių kompozitorių ir liaudies 
kūrinius, o užbaigė Juozo Nau
jalio kalėdinėmis giesmėmis, 
kurios vakaronės dalyvius 
nuteikė kalėdine nuotaika. Po 
giesmių kalėdinėje nuotaikoje 
buvo dar pasivaišinta ir pasi
dalinta įspūdžiais. 

J.Ž. 

LEDA Ž I L I N S K A I T Ė 
- MAGISTRĖ 

Leda 2ilinskaitė-Klein. 1982 
Illinois universitetą Urbanoje 
baigusi bakalaurės laipsniu iš 
istorijos ir politinių mokslų, 
tolimesnėm studijom buvo 
priimta j didelio prestižo Har
vardo un-tą, Cambridge, MA. 
Studijas šio un-to Graduate 
School sėkmingai baigusi, 
1986 m. birželio 5 d. gavo Eas-
tem European and Soviet Stu-
dies magistrės diplomą. 

Visi, kas Ledą Žilinskaitę-
Klein pažįsta, sutiks, kad tai 
lietuvaitė iki kaulų smegenų. 
Jos mokslinimasis prasidėjo 
Chicagoje. Marijos Varnienės 
Montessori vaikų daržely, sekė 
Švč. M. Marijos gimimo 
parapinė m-la. kur buvo dės
toma lietuvių kalba. Kai su tė
vais išsikėlusi j Springfieldą. 
IL, vidurinį mokslą ėjo Šv. 
Uršulės akademijoj, lygiagre
čiai kiekvieną šeštadienį lankė 

ir Kristijono Donelaičio 
lituanistinę m-lą, kelionei į 
Chicagą padarydama po dau
giau kaip du šimtus mvlių. 
Abi mokyklas baigė geriau
siais pažymiais. Priklausė 
Kernavės skaučių tuntui. Tiek 
Šv. Uršulės akademijoj, tiek 
un-te Urbanoj ir vėliausiai 
Harvardo un-te rašto dar
bams temas rinkdavosi tai iš 
Lietuvos istorijos, tai iš sovie
tų okupacijos Lietuvoj, kel
dama Lietuvos didingą praei
tį ir žiaurią dabartį. 

Leda Zilinskaitė-Klein 

Ledai tenka palinkėti dok
torato ir mokslinio darbo, ku
rio vaisiai Lietuvai tikrai bus 
naudingi! 

AM. 

ŽAGARĖS KLUBAS 

Lietuvių Žagarės klubo 
priešmetinis narių susirinki
mas vyko lapkričio 22 d. 
Anelės Kojak salėje 4500 So. 
Talman Ave. Pirmininkė Emi-
iy Nemchausky atidarė susi
rinkimą 1:20 vai. p.p. Nutari
mų sekr. perskaitė pereito 
susirinkimo protokolą, kuris 
buvo priimtas su pagyrimu. 

Buvo išrinkta valdyba 1987 
metams: pirmininkė Emily 
Nemchausky vicepirm. Helen 
Mengeliauskas. nutarimų rast. 

JAV LB tarybos nariai posėdyje adv. Daina Kojelytė ir Virgu? Voler-
tas. 

Nuotr. A. Nelsienės 

IŠ A K U lKTOl.l 
J . A. VALSTYBĖSE 

— Šv. Kalėdų ir Naujųjų 
1987 metų proga prezidentas ir 
ponia Reagan. vicepreziden
tas ir ponia Bush. valstybės 
sekretorius ir ponia Shultz. 
JAV protokolo šefė ir jos 
vyras Roosevelt, Šv. Sosto pro-
nuncijus ark. Pio I^aghi. 
\Vashingtono ark. James A. 
Hickey, Washingtono meras ir 
ponia Barry. Jr.. atsiuntė svei
kinimus ir linkėjimus Lie
tuvos atstovui ir poniai Bač-
kienei, kurie taip pat pasiuntė 
sveikinimus, linkėjimus aukš
tiesiems sveikintojams. Šven
čių proga O. ir S. Bačkiai pasi
keitė sveikinimais su daugelio 
valstybių ambasadoriai i ir jų 
žmonomis. 

— Gintė Damušytė iš New 
Yorko. daug pasidarbavusi 
Vienoje keldama Iietuvos ir 
lietuvių sąžinės kalinių" rei
kalą, dalyvaus politinių stu
dijų savaitgalio programoje 
sausio 31 — vasario 1 d. Poli
tines studijas organizuoja 
JAV LB Vakarų apygarda. 
Jaunimo sąjungos Los Ange
les skyrius, LF bičiulių L A 
sambūris ir Baltų Laisvės ly
gos lietuvių sekcija. 

— A.a. Juozas Pe t r ikas 
mirė lapkričio 16 d. Santa 
Momca, Calif. Liko žmona 
Bronė ir sūnus. Velionis buvo 
uolus lietuvių Šv. Kazimiero 
parapijos rėmėjas. 

— A.a. Ona Ivaškevičiū-
tė-Isbach, 84 metų amžiaus, 
mirė Los Angeles mieste 
lapkričio 11d. Ji yra gyvenusi 
Paryžiuje, Prancūzijoje, mokė
jo daug kalbų ir darbavosi lab
daros srityje. Ja ligoje rūpi
nosi Stasė Pautienienė ir 
Lietuvos dukterys. Palaidota 
šalia savo anksčiau mirusio 
vyro Hollyvvoode. Chicagoje 
liko jos giminaitė Gerda 
Leškauskienė. 

— P r a n a s V a l i u š k i s 
(Francis Valuskis), lietuviško 
filmo pionierius Hollyvvoode, 
1926 metais sukūręs filmą 
„Naktis Lietuvoje", mirė gruo
džio 12 dieną, sulaukęs 91 
metų amžiaus. 

— Kalifornijos Lietuvių 
golfo klubo metinis susirin
kimas bus sausio 18d., sekma
dienį, 2 vai. po pietų Arūno 
Barkaųs rezidencijoje, 8121 
Varna Ave., Van Nuys, Ca. 

PRANCŪZIJOJE 

— Skulptorius Antanas 
Mončys ir dailininkas Pranas 
Gailius rengia savo darbų 
parodą Paryžiuje vasario 7-8 ir 
14-15 dienomis nuo 4 iki 8 vai. 
p.p. 23 des Fosses St., 
Facgues. Paroda pavadinta 
„Deux Lithuaniens de l'ecole 
de Paris". 

Rožė Didžgalvis, finansų rast. 
Anna Caesy, kontrolės rast. 
Josephine Masilionis, iždinin
kė Bernice Zemgulis, koresp. 
Rožė Didžgalvis. Knygų revi
zijai išrinkti Peggy Dovidaus-
kas, Theresa Palionis, pas 
Bernice Zemgulis, 2535 W. 42 
St., vasario 27 dieną 1 vai. p.p. 
Taip pat klubas nutarė pasvei
kinti su Kalėdų šventėmis 
spaudą — „Draugą", radijo — 
Kazę Brzdžionytę, Aldoną 
Daųkus ir Dariaus Girėno 
veteranus. 

Kitas susirinkimas bus kovo 
28 d. Po susirinkimo nariai 
buvo pavaišinti gerais pie
tumis ir visa valdyba linkėjo 
nariams linksmų Švenčių ir 
geros sveikatos. Visi skirstėsi 
linksmi ir labai patenkinti. 

Rožė Didžgalvis 
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