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(Tęsinys) 

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

TSKP CK Generaliniam Sekretoriui M. Gorbačiovui 

Pareiškimas 
Daug vilčių mes dėjome į Jūsų 

paskelbtą šalies pertvarkymo ir 
demokratizacijos programą, 
tikėdamiesi, kad ji iš esmės 
pagerins žmogaus teisių padėtį 
Sovietų Sąjungoje, kad bus 
paleisti sąžinės belaisviai ir 
pasibaigs žmonių persekiojimas 
dėl politinių, tautinių, religinių 
motyvų. Buvo žengtas ir pirmas 
žingsnis ta kryptimi (sic). TSRS 
Aukščiausios tarybos š.m. 
vasario 2 ir 9 d. įsakais iš 
sovietinių kalėjimų, lagerių bei 
tremties buvo išlaisvinta apie 
100 asmenų,nuteistų už taip 
vadinamus „valstybinius nusi
k a l t i m u s " . Deja, re ikia 
pastebėti,kad šis sovietinės 
valdžios aktas, taip plačiai iš
reklamuotas Vakaruose, buvo 
ne politinė amnest i ja , o 
bausmės „dovanojimas", kuris 
pal ie tė tik nežymią dalį 
politinių kalinių. Mūsų duome
nimis, didesnė dalis lietuvių 
sąžinės belaisvių tebėra 
bausmės atlikimo vietose. Mes 
labai susirūpinę tų žmonių, 
mūsų tautiečių ir buvusių 
nelaisvės draugų likimu ir 
norime atkreipti Jūsų dėmesį į 
jų padėtį. 

Kunigai — A. Svarinskas ir S. 
Tamkevičius — 1933 m. buvo 
nuteisti už visuomeninę religinę 
veiklą, kurią inspiravo ne 
s iek imas nuverst i sovietų 
valdžią, bet gilus savo 

žmogiškos ir kunigiškos 
pareigos supratimas. Š.m. 
pradžioje kun. A. Svarinskas ir 
kun. S. Tamkevičius buvo 
atgabenti į Vilniaus KGB 
izoliatorių, kur mainais į laisvę 
jiems buvo siūloma atsisakyti 
savo principų. Nelaikydami 
save kaltais, jie nesutiko daryti 
kompromisų su sąžine. Tada 
kun. A. Svarinskas buvo 
sugrąžintas į Permės lagerį, o 
kun. S. Tamkevičius į naują 
įkalinimo vietą — Mordoviją. 

V. Petkus ir B. Gajauskas — 
Lietuvos Helsinkio grupės 
nariai. 1977 m. jie buvo suimti 
ir nuteisti po 10 metų laisvės 
atėmimo ir po 5 metus tremties. 
V. Petkus kartu su kitais 
grupės nariais yra iškėlęs eilę 
žmogaus teisių pažeidimo faktų 
Lietuvoje, ragindamas Sovie-

. tinę vyriausybę laikytis Hel
sinkio susitarimų raidės ir dva-
sos. Taip pa t yra pasisakęs už 
Lietuvos išstojimą iš TSRS. B. 
Gajauskui pateikti kaltinimai: 
rinkimas dokumentų apie stali
ninį terorą Lietuvoje, materia
linės pagalbos kaliniams orga
nizavimas, mėginimas išversti 
A. Solženicino knygą „Archi-
pelag Gulag". Iš viso B. 
Gajauskas sovietiniuose kalėji
muose ir lageriuose iškalėjo 35 
metus, V. Petkus — 25 metus, 
kun. A. Svarinskas — 20 metų. 

(Bus daugiau) 

Svarbus apeliacijos teismo 
nutarimas 

Washingtonas. — Apeliacijos 
teismas Washingtone atmetė 
specialių prokurorų buvimą, 
kurie tiria galimus aukštųjų 
valdžios pareigūnų nusikalti
mus. Apeliacijos teisėjai nutarė, 
jog tas įstatymas, kuris buvo 
priimtas po Watergate skandalo 
pažeidžia konstitucijoje valdžios 
atskyrimo galią ir neleidžia pre
zidentui paskirti ir pašalinti 
aukštuosius valdžios pareigū
nus ir kontroliuoti federalinių 
nusikaltimų investigacijas ar 
vesti teismo bylą. 

Šis apeliacinio teismo nutari
mas sako, kad kas buvo daroma 
iki šiol, priešinosi konstitucijai 
ir yra nepaprastai svarbus Rea-
gano administracijai. Jei tai bus 
patvirtinta Vyriausiojo Teismo, 
ta i pavyzdžiui, turės būti 
a t š auk ta s Michael Deaver 
nuteisimas, kuris buvo vienas 
Reagano padėjėjų. Jis buvo 
rastas kaltu už priesaikos sulau
žymą. Jį rado kaltu specialus 
prokuroras W. Seymour. 

Mažiau abejonių kelią Irano — 
Contras speciali prokuroro 
investigacija, kuria dabar 
atlieka Lawrence Walsh, nes jis 
buvo paskirtas Teisingumo 
departamento, kuris yra vy
riausybės dalis. Jei Vyriausias 
Teismas su tuo sutiks, tai atei
tyje visi aukštųjų pareigūnų 
nusikaltimai bus vedami Teis
ingumo departamento ir jo 
paskirto specialaus prokuroro, 
kurį prezidentas bet gi galės 
atleisti, kaip įvyko su Archibald 
Cox, kurį atleido prez. Nixonas 
1973 m. 

Teisėjų nuomonė 

Teisėjai Laurence Silberman 
tuo reikalu parašė 88 puslapių 

Nauja Paryžiaus - Bonos 

Įsteigta bendra apsigynimo taryba 

Sen. Pete V. Domenici, dešinėje, kalba su reporteriais, kai respublikonų vadai susitiko su preziden
tu ir aptarė Nikaragvos laisvės kovotojų Contras reikalus. Su juo kartu sen. Bob Dole, kairėje, 
Senato mažumos vadas, kongresmenas Robert H. Michel, Atstovų rūmų mažumos vadas, ir už 
jų sen. Alan K. Simpson. 

Izraelio kareiviai muša ir kankina 

apeliacinio teismo teisėjų nuo
monę. Dauguma pasisakė, jog 
Kongresas neteisingai pasiėmė 
kai kurias prezidentines parei
gas ir tuo pažeidė egzekutyvinę 
valdžios šaką. Teisėjas Silber
man rašo, jog tie atvejai giliai 
pažeidė prezidento egzekuty
vinę galią ir atsakomybę, o tai 
yra ne konstituciniai veiksmai. 

Šiuo metu keturi specialūs 
prokurorai veda bylas dešimčiai 
oficialių valdžios pareigūnų, 
įskaitant ir Lyn Ncfziger. 
buvusį Reagano patarėją. 
Nepriklausomas prokuroras 
turi būti paskiriamas Teis
ingumo departamento, rašo šis 
apeliacinio teismo teisėjas. 

Vyriausias Teismas praėjusią 
savaitę atmetė pulk. Oliver 
North prašymą, kad nebūtų jam 
keliama byla specialaus pro
kuroro. Tad Apeliacinio teismo 
nutarimas derinasi su Vyriau
siojo Teismo pasisakymu, nes 
Lavvrence Walsh specialiu pro
kuroru Irano — Contras reika
lams buvo paskirtas Teisin
gumo departamente. 

Šis sprendimas vėl atstato 
prezidento galią pašalinti bet 
kokį specialų prokurorą, kuris 
nedaro taip, kaip prezidentas 
nori. Konstitucija reikalauja, 
kad specialų prokurorą skirtų 
prezidentas, o Senatas tik gali 
pritarti. Jei paskiriamas asmuo 
be prezidento kontrolės, tai yra 
pažeidžiama prezidento vienin
telė galia kontroliuoti valstybės 
kriminalinius įstatymus. Ta
čiau Teismas sako, jog, jei 
Kongresas nemėgsta kaip prezi
dentas tvarko savo administra
cijoje korupciją, Konstitucija 
suteikia Kongresui galią apkal 
tinti. 

Nablus. — Apie Izraelio karių 
veiksmus pasakojo užsieno žur
nalistams 22 m. arabas Imad 
Omar, gulėdamas ligoninės 
lovoje. „Jie įsiveržė į namus 
kaip gyvuliai, šaukdami. Jie 
išsivedė mus, mušdami per 
galva* ir tvodami su šautuvais 
per šonus". Tada juos nusivedė 
prie nebaigto statyti namo ir 
užmovė ant galvos kibirus, o 
rankas surišo. Keli kareiviai jį 
sulenkė ir ištiesę rankas prie 
sienos laikė, o kiti du su len
tomis daužė rankas ir sužalojo 
jo kaulus, paskojo tas studentas. 

Šitokie sužalojimai yra nauja 
Izraelio karių politika, paskelb
ta arabams viešai, manant, kad 
palestiniečiai pabūgs ir baigs 
pasipriešinimą Vakarų Kranto 
ir Gazos okupuotose srityse. 

vyresnės moterys. Per tris 
dienas ligoninėje atsidūrė 197 
palestiniečiai. Bet daugelis 
palestiniečių vengia eiti į 
ligonines, nes bijo, kad ten 
nebūtų suareštuoti Arba, kad iš 
ligoninėje rastų sąrašų, nebūtų 
vėliau areštuoja' !. Šimtai yra 
sužeistų, kai buvo paskelbtas šis 
kankinimo ir mušimo būdas. 
Palestiniečių stovyklos yra 
uždarytos ir žurnal is tams 
uždrausta ten įeiti. Sužeistųjų 
tarpe yra ir moterų. 

„Mes esame pritrenkti, maty
dami brutalumą, kaip žmonės 
yra mušami", pasakojo Angelą 
Williams, kuri yra Jungtinių 
Tautų šalpos agentūros direk
torė Gazos srityje. „Mes esame 
specialiai sujaudinti senų 
moterų ir vyrų mušimais". 

Šiuose protestuose jau yra žuvę • Izraelio ministeris pirmininkas 
Shamir betgi gynė šį būdą 
palestiniečių sutramdymui, 
įdomu, kad ir Izraelio spaudoje 
pasirodė šių žiaurumų 
aprašymai. Izraelio televizijoje 
vienas kapitonas pasakė: „Tu 
turi gaudyti kiekvieną ir mušti 
jį, nes tai išeina į gerą". 

„Gyvuliai, ne kareiviai" 

Baldų krautuvės savininkas 
Abed Hamdan papasakojo, kad 
jis nedalyvavo riaušėse ir pabė
go nuo jų. Jis buvo vėliau 
sugautas kareivių, surištas ir 
atvežtas į aikštę prie kareivių. 
Jie neklausė iš kur jis ir neleido 
jam pasakyti kas jis yra. Jis 
buvo mušamas lazdomis, kumš
timis ir keikiamas. Jie net 
sulaužė tas lazdas, bemušdami 
jį per šonus ir per galvą. „Tada 
jie pasodino mane šalia sąšlavų 
ir liepė man sakyti, kad Arafa
tas yra maniakas. Aš atsisa
kiau. Tada jie spardė kojomis į 
mano veidą ir nugarą. Jie 
spjaudė ant m?nęs pusantros 
valandos". Kitas palestinietis 
Shadi Abdullah buvo pagrobtas 
nak t į iš lovos, sumuštas , 
sužeistos kojos ir išmestas ant 
kelio. „Jie yra gyvuliai, ne 
kareiviai", pasakė jis spaudai. 

Kariuomenės vadas gen. Dan 
Shomron Izrae^o televizijoje 
aiškino. „Kareiviai turi labai 
aiškias instrukcijas. Jie privalo 
jėga išsklaidyti demonstracijas 
tuojau pat. ...Nuo to momento, 
kai riaušės sustoja, mušti yra 
draudžiama. Tada jie nebegali 
mušti žmonių ir liesti nuosa
vybės". 

40 palestiniečių. 
Kankinimai, kaip 

koncentracijos stovykloje 
Kitas studentas, 17 metų 

Hassan Kernai papasakojo 
panašų savo įvykį. Jis buvo 
pagrobtas iš namų, atvestas prie 
nebaigto statyti namo. Ten su 
lentgaliais kareiviai sulaužė jo 
rankas. Jo motina buvo 
sumušta, kai bandė užstoti 
sūnų. Šeši žmonės toje ligoni
nėje guli su sulaužytomis 
rankomis, pasakojo ligoninės 
personalas, o kiti devyni su 
sužeistomis kojomis. 

„Pirmasis būdas yra 
panaudoti jėgą, galią, mušimą", 
pasakė Gynybos ministeris Yit-
zhak Rabi n. Toks esąs nusis
tatymas. 

Liudininkai pasakojo, kad 
matė ir tokį vaizdą. Vienas iš 
keturių jaunų palestiniečių 
buvo įvestas į policijos būstinę. 
Po pusvalandžio, kurio metu 
buvo girdėti pagalbos šauksmai 
ir rėkimas, pro duris pasirodė 
neštuvai, atvyko ambulansas ir 
jaunuolis buvo išvežtas. Jo 
veidas jau buvo sutinęs ir 
gulėjo nejudėdamas, be 
sąmonės 

Žiauraus elgesio politika 

Policija neslepia savo 
veiksmų, bet protesto demons
tracijos vyksta toliau. Panašių 
atsitikimų pilna visur. Demons
trantai beveik nebemėto akme
nų, bet taikiai demonstruoja, 
nešdami Palestinos vėliavas. 
Demonstruoti pradėjo ir 

Paryžius . — Praėjusį penkta
dienį Prancūzija ir Vokietija 
paminėjo savo bendradarbia
vimo sutartį įsteigiant bendrą 
karo tarybą ir suorganizuojant 
prancūzų - vokiečių brigadą. 
Abiejų valstybių vadai — taip 
pat pranešė, kad sudaro pataria
mąją tarybą, kur i koordinuos 
abiejų valstybių ekonominę 
politiką. 

Ta diena buvo iškilmingai 
paminėta. Prezidentas Mitter-
rand ir kancleris Kohl savo vie
šose kalbose gyrė pasirašytas 
sutartis ir draugiškumą tarp 
dviejų buvusių priešų. Nors tą 
dieną lijo, bet iškilmės vyko 
Invalidų aikštėje. Prancūzų ka
r iuomenės o rkes t r a s grojo 
Vokietijos himną po to buvo 
prancūzų Marselietė, kurią 
atliko vokiečių karių orkestras. 
Tai buvo pirmas kartas, kai 
vokiečių kariškas dalinys taikos 
metu buvo atvykęs j Prancūziją. 

Mažėja sk i r tumai 
Formalus suorganizavimas 

karo tarybos ir sudarymas bend-

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Washingtone diena po die 
nos admirolai, generolai bei ros karių brigados, pagal Bonos 
aukštieji administracijos pa- pareiškimą, yra labai svarbus 
reigūnai atvyksta į Kapitelių žingsnis, kad Prancūzija artėja 
pasakyti Kongreso vadams, kad P n e N A T 0 organizacijos, kurią 

de Gaulle 1966 metais buvo 

Rinkimuose — tik 
partijos nariai 

. • 

Amerikos karinės jėgos nėra 
paruoštos atremti priešą, jei 
įvyktų puolimas. 

— Washingtone šią vasarą 
išleistame pranešime preziden
tui, bet niekada nepaskelbtame 
visuomenei, prezidento paskir
ta komisija, ištyrusi Amerikos 
ambasados šnipinėjimo bylą, 
kurią vykdė sovietų KGB 
Maskvoje, sako, jog buvęs am 
basadorius Hartman yra už 
daugelį dalykų atsakingas, kad 
ambasadoje galėjo įvykti 
šnipinėjimo darbai. 

— Slovakijoje mirė Trnava 
arkivyskupijos apaš ta l in i s 
administratorius vysk. Julius 
Gabris. Jis buvo sulaukęs 74 
metų, vyskupu buvo konsek
ruotas prieš keturiolika metų. 

— Kinija išleido iš kalėjimo 59 
tibetiečius, kurie nori laisvo 
Tibeto, pranešė Vakarų 
diplomatai. 

— Sovietų Sąjungos Užsie
nio reikalų ministeris E. She-
vardnadze a ts iuntė laišką 
Jungtinių Tautų sekretoriui, 
prašydamas imtis iniciatyvos 
sukviesti užsienio reikalų 
ministerius apsvarstyti tarp
tautinės taikos konferencijos 
reikalų Vidurinių Rytų klau
simu. 

— Maksvoje „Pravdos" laik
raštis rašo, jog gali būti per 12 
metų atleista iš darbo apie 16 
milijonų darbininkų, kurie 
nesistengs būti gerais darbinin
kais ir nepaklus nustatytai dis
ciplinai. 

— Australijoje, netoli Sidnė
jaus, pastebėti skraidantys ob
jek ta i , kurių neįmanoma 
nustatyti, kas jie yra ir iš kur 
jie yra. 

— New Yorko Filharmonijos 
orkestras gegužės mėnesį 
vyksta su koncertais j Sovietų 
Sąjungą. Van Cliburn vyksta 
kartu kaip pianistas solistas. 
Zubin Metha bus tų koncertų di
rigentas. 

— Italija nori gauti tuos 72 
amerikiečių kovos bombonešius, 
kuriuos Ispanija paprašė 
Ameriką išvežti iš jų bazių 
netoli Madrido. 

Varšuva . — Lenkijos komu
nis tų pa r t i j a kategor iškai 
atsisakė priimti, kad opozicijos 
kand ida t a i bū tų įjungti į 
krašto politinį gyvenimą. Polit-
biuro narys Kazimierz Bar-
cikowski pasakė viešai, jog tik 
Komunistų parti jos nariai 
tegali būti renkami ir kad 
opozicijos kand ida tams yra 
draudžiama dalyvauti krašto 
rinkimuose. Komunistų partija 
tegalinti nuspręsti, kas gali 
miestų, apskričių ir viso krašto 
rinkimuose būti renkamas. Gali 
būti tai pačiai vietai keli kan
didatai, bet jie privalo būti iš 
Komunistų partijos. 

Tai stipriausias komunistinės 
valdžios pareiškimas, kuris 
rodo, kad Lenkijoje nė ra 
esminių pasikeitimų demokrati
jos link. 

Ollie — tautinis 
herojus 

Washingtonas . — Viceprez. 
George Bush sako, jog jis tiki, 
kad pulk. Oliver North, ką jis 
atliko Irano — Contras reikaluo
se, bus laikomas tautiniu hero
jumi. 

Jis mano, kad „Ollie yra prin
cipo žmogus. Apie jį buvo visur 
kalbama kaip tvirto nusista
tymo vyrą prieš komunizmą, 
todėl jis padėjo Nikaragvos 
laisvės kovotojams". Bush savo 
pasikalbėjime su britų televizi
jos žurnal is tu David Frost 
pasakė, kad North tiki į tiesą. 
Jis Senato apklausinėjimuose 
pasisakė padaręs klaidų ir to 
neslėpė. Bet jis aiškiai pasisakė 
už la isvę Nikaragvoje i r 
Afganistane. Jis padėjo Contras 
kovotojams, kurie nori demo
kratiškos ir laisvos Nikaragvos. 
Šis Frosto pasikalbėjimas su 
vicepir. Bush buvo transliuotas 
ir per Amerikos televizijų stotis. 

paneigęs. Prancūzai tačiau 
aiškina, kad tai yra žingsnis 
išvengti neutralumui, nes tai 
būtų pražūtis Europai. Tačiau 
Britanijos, Italijos ir Olandijos 
vadai bijo, kad ta draugystė 
nesusilpnintų NATO karinės 
organizacijos tuo atveju, kai 
amerikiečiai pasitrauks iš 
Europos. 

Bet prancūzai ir vokiečiai 
sako, jog ši sąjunga bus pa
grindinis apsigynimo postas ir 
kad kitos Europos valstybės 
turėtų prisidėti prie gynybos 
tarybos. Kancleris Kohl pasakė, 
jog Prancūzija ir Vokietija tuo 
nenori diktuoti kitoms valsty
bėms ir atsiriboti nuo Amerikos. 

Apsigynimo taryba 
Paryžiuje 

Apsigynimo taryba, kurios 
tikslas bus suvienodinti apsigy
nimą ir nusiginklavimo politi
ką, prižiūrės ginklų gaminimą 
ir lygins nuomones tarp abiejų 
valstybių ir ką reikės daryti, kai 
vidutinio nuotolio raketos bus 
išvežtos ir Europos. Įdomu, jog 
vokiečiai mano, kad turėtų būti 
susitarta sumažinti ir trumpųjų 
distancijų raketas, tačiau pran
cūzai kitaip galvoja. Kancleris 
Kohl savo pasikalbėjime su Le 
Monde laikraščiu, pasakė, kad 
nėra reikalo būkštauti, „Vokie
tija neparsiduos". Pirmasis Ap
sigynimo tarybos darbas yra 
suorganizuoti bendrąją karių 
brigadą, kurioje pradžioje bus 
4,200 kareivių. Tos Apsigynimo 
tarybos būstinė bus Paryžiuje. 
Brigados buvimo vieta nusta
tyta Boeblingen mieste. į pietus 
nuo Štutgarto ir pradžioje jai 
vadovaus brigados generolas 
Jean—Pierre Sengeisen, vokiš
kai kalbąs prancūzų generolas. 

Nuolatinė Sovietų grėsmė 

Europos diplomatų nuomone, 
ši brigada yra tik pradžia 
plačios apimties kariško bendra
darbiavimo. Vokietijos Gynybos 
ministeris Manfred Woerner 
šia proga pasakė, kad tai tik 
pradžia, nes „vieną dieną galės 
būti bendra kariuomenė". 
Sovietų Sąjungos baimė verčia 
pačiai Europai ieškoti būdų 
apsigynimui. 

Vakarų Vokietijos brigados 
karius sudarys tie kareiviai, 
kurie nėra NATO priklausomy
bėje. Tuo būdu bus išvengta 
prancūzų karių priklausymas 
NATO komandai, kuriai dabar 
vadovauja gen. John Galvin. 
Tačiau karo atveju, ji lengvai 
galės įsijungti į NATO pajėgų 
dalinius, nes ginklai bus tie 
patys. 

Naujoji Finansų ir Ekonomi
jos taryba rinksis dukar t 
metuose ir jai vadovaus tos 
srities ministeriai. Vakarų 
Vokietija pasiliko sau teisę, kad 
jų centrinis bankas ir toliau liks 
nepriklausomas. 

KALENDORIUS 

Sausio 26 d.: Timotiejus ir 
Titas. Paulė. Rimantas. Singa. 

Sausio 27 d.: Pal. Ju rg i s 
Matulaitis, Vitalis. Angelė, 
Auksuolis, Vejūnė. 

ORAS 

Saulė teka 7:09. leidžiasi 4:57. 
Temperatūra dieną 12 1., 

naktį 5 1. 
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KELIAS I SVEIKATĄ 
NESIRGTI IK ŠVEIKU PAJĖGUMO UGDYMAS 

KELIAS | SVEIKATĄ, 6515 So. California Ave., Chicago. IU. 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

NUŠALIMO IŠVENGIMAS 
IR JO TVARKYMAS 

Stenkimės nenušalti, o nuša
lus mokoviškai tvarkykimės. 

Mediciniškas raginimas 

Negydomas nušalimas gali 
būti mirtinas. Dabar šalčiams 
siaučiant, dažnai pasitaikęs 
nušalimas gali tapti gyvybei 
pavojingu. Nušąlama tada, kai 
pavojingai daug netenkama 
kūno šilimos. Tokį nušalimą 
gydytojai vadina „hypother-
mia". Tai iš dviejų graikiškų žo
džių susidedąs pavadinimas: 
„hypo" — žemas ir ,,thermo" — 
šilima. 

Atšąlama tada, kai šaltyje 
kūnas išleidžia šilimos daugiau, 
negu jos pagamina. Tokio stovio 
pasekmė yra pavojingas vidinės 
kūno šilimos kritimas. Tada 
kūne atsiranda gyvybei pavojin
gi reiškiniai. Juos reikia kiek
vienam atpažinti ir stengtis jų 
išvengti neperšalant. 

Kūno atšalimo priežastys 

Yra penkios svarbiausios 
kūno atšalimo priežastys. 1. 
Didelis šaltis. 2. Ilgai buvimas 
nedideliame šaltyje (30-65 F 
laipsnių). 3. {kritimas j šaltą 
vandenį. 4. Vėjo šaltumas. 5. 
Sušlapimas-sudrėkimas. 

Kūno atšalimas gali būti 
mirtinas, jei nesusekamas ir 
anksti negydomas. Pensi
ninkams šaltas oras yra ypač 
pavojingas. Jiems net truputį 
sumažėjusi temperatūra, jei ji 
ilgesnį laiką tęsiasi, gali sukelti 
atšalimą. 

Staigaus atšalimo reiškiniai 

Kreipkime dėmesį į staigaus 
atšalimo reiškinius, nes tada 
reikia greitos mediciniškos pa
galbos. Štai kokie gali būti stai
gaus nušalimo reiškiniai. Neaiš
ki kalba, klumpanti eisena, su
trikusi galvosena, drebulys, 
kuris gali mažėti ir liautis. Atsi
randa silpnumas, nuovargis, 
silpnas pulsas ir paviršutiniškas 
alsavimas. Kai nušalusiojo 
temperatūra pavojingai sumaž-
ta , ligonio raumenys gali 
sustingti ir nereguliarus širdies 
plakimas atsirasti. Toks ligonis 
gali netekti sąmonės. Jis gali 
mirti dėl širdies ar plaučių 
nepakankamo veikimo. 

Pas nušalusį pensininką gali 
atsirasti mieguistumas, sunku
mas vaikščioti ir jo veidas gali 
išsipūsti. Oda gali pabalti ar 
keistai ružava pasidaryti. Gaii 
imti drebėti viena kūno pusė, ar 
tik viena ranka bei koja, arba 
gali sustingti. Kai įtari, kad 
žmogus atšalo, šauk gydytoją, ar 
dar geriau — greitąją pagalba, 
gaisrininkus. Tegul jie nuga
bena atšalusįjį ligoninėn. Pa
galiau, ir šiaip žmogus tegul 

tokį pristato į ligoninę. Visi atsi
minkime, kad greita mediciniš
ka pagalba nušalusiajam yra la
bai svarbi. 

Je i nušalusysis a ts idur tų 
miške ar tokioje vietoje, kur 
nebus greitai suteikta reikiama 
pagalba, reikės tada teikti 
pirmąją pagalbą šitaip. Pa
talpink nušalusįjį į šiltą pa
stogę. Perkirpk ar nuvilk šla
pius rūbus. Nušalusįjį laikyk 
šiltai. Nemasažuok ir netrink 
nušalusiojo odos. Būk pasi
rengęs dirbtinam alsavimui, jei 
ligonis paliautų reguliariai 
alsavęs. 

Kaip saugot is nušal imo 

Šiltai apsirenk, ypač ap
saugok nuo šalčio kaklą, krū
tinę ir šakumą. Vilkėk vandens 
ir vėjo nepraleidžiančius išo
rinius — vilnonius rūbus. Dėvėk 
šiltą kepurę, nes šilimos greitai 
netenkama per galvą. Gerk 
naudingus skysčius: pieną, 
sodą, vandenį ar buljoną. Toks 
gėrimas palaikys reikiamą 
skysčių pusiausvyrą kūne. Ne
gerk alkoholio. Laikyk kūną 
sausai, nes kūnas daug greičiau 
netenka šilimos būdamas šla
pias ar drėgnas. Laikyk ligonį 
sausame ore ir apvilk sausais 
rūbais. 

Valgyk reikiamus valgius. 
Daug energijos duodanti užkan
da suteikia kūnui gausiai ener
gijos. Valgyk razinkas, riešutus, 
žemės riešutus, šokoladą bei sal
dainius. Niekada šaltyje nebūk 
vienas. Lauke būdamas, veskis 
kitą asmenį su savimi. Pasakyk 
kur būsi lauke savo namiš
kiams bei draugams ar pažįsta
miems. O jei vyksti į kalnus sli
dinėti, įsiregistruok centrinėje. 

Neik ant plono ledo. Nečiuožk, 
jei nežinai, kad ledas yra pakan
kamai storas. Saugoti reikia 
vaikus. Tėvai turi suorganizuo
ti vaikų priežiūrą prie kūdrų. 

Automobilyje turėk pirmos 
pagalbos žieminius daiktus: 
smėlį, batereiką, kastuvą, ledo 
nuskutėją, kaldras, įrankius, 
žybčiojančią šviesą, pirmosios 
mediciniškos pagalbos reikme
nis ir kt. 

Nuo peršalimo reikia saugotis 
ir namo viduje esant: 

1. Gerai apšildyk savo namą. 
jei pats neišgali pakankamai šil
tai apsišildyti, kreipkis į valsty
bines bei vietines valdžios agen
tūras prašydamas pagalbos du
joms ir joms įrengimų. Kasmet 
vasaros metu patikrink šildymo 
sistemą. Per šalčius laikykis šil-
čiausiame namo kambaryje, 
sau lė tame jei gali. Žiemą 
nešildyk negyvenamų kamba
rių. Laikyk termometrą miega
majame kambaryje. Turi žinoti 
savo kambario temperatūrą. 

Šimto ir dviejų metų Izidorius Straukas papasakojo savo sveikatos užlaikymo 
paslaptį: dirbo, geroj nuotaikoj gyveno ir be riebalų ir cholesterolio maitinosi. 
Jam už pavyzdingo gyvenimo teikiama pavyzdi dėkoja šio skyriaus tvarkyto
j a s Aivudo pažmonyje Lietuvio sodyboje. Nuotr. M. N a g i o 

2. Palaikyk ryšį su kitais. 
Palaikyk ryšį su kaimynu bei 
giminaičiu reguliariai. Tegul jie 
žino kaip laikaisi. 

3. Vilkėk pakankamai šiltus 
rūbus. Pensininkai, ypač pensi
ninkės „pusnuogės" po kambarį 
mėgsta bastytis ir dejuoja, kad 
kambariuose šalta, nors šilimos 
juose esti virš valdžios nusta
tytos normos. 

4. Nešildyk kiemo. Dažnas 
pensininkas praranda nuovoką, 
vėdindamas kambarius žiemos 
metu. Savuose namuose gyven
damas šykščiai taupo šilimą — 
nevėdina kambarių. O pas ką 
kitą gyvendamas, šildo kiemą — 
ilgai laiko atvirus langus, 

kai yra didelis šaltis lauke. 
Kiekvienas turime tuo reikalu 
susitvarkyti. Kai lietuviškos 
galvos nepamesime, visada 
teisingą išeitį rasime. 

Šalto oro sukelti sužalojimai 
gali visam gyvenimui suluošinti 
žmogų. Kai kuriais atvejais 
galima nušalti net iki mirties. 
Daugumas žmonių pažįsta 
nušalusią kūno dalį. Tada 
galima jos netekti. Apsauga nuo 
nušalimo yra geriausias apsi
saugojimas. Naudok sveiką 
lietuvišką galvą, kai yra šaltas 
oras, ypač siaučiant drėgmei ar 
vėjui. 

Ypač senesnius ir jaunuosius 
saugokime nuo nušalimo. Pri

žiūrėkime, kad nešiotų pirš
tines, muftas, šiltas-vilnones ko
jines, batus, kepurę, šaliką... 
Vilnonis rūbas gerai saugo nuo 
nušalimo. Nesantieji prie šalčio 
pripratę, turi ypačiai saugo
tis nušalimo geru apsirengimu. 
Prižiūrėkime, kad dėvėtų rūbus 
atsparius drėgmei ir apsau
gančius nuo vėjo, kad galvą, 
kojų-rankų pirštus ir nosį stro
piai saugotų nuo šalčio. Nenu
varkime patys ir liaukimės 
menkai maitinęsi. Pratinkimės 
prie šalčio palaipsniui. 

Nušalimo pasekmės 
Pirmas negerumas, nušalus 

kokią kūno dalį yra skausmas, 
paraudimas ir dygčiojimas. Ta 
vieta vėliau pabąla ir lieka ne
jautri — nejaučiama skausmo. 
Pasidaro sunku tą dalį judinti, 
ji įgauna baltą, vaškinę išvaiz
dą. Tai jau labai pavojingas 
stovis. Nušalusioji vieta gali pa
rausti ir gali pradėti skaudėti 
tuoj pat ar atšildoma. Nušalu
sioje vietoje gali iškilti pūslės. 

Nušalusios vietos gydymas 
Svarbu grei ta i atšildyti 

nušalusią vietą. Nušalusią vietą 
geriausia atšildyti kambary, — 
ten šilima gali būti reguliuo
jama, naudok tik šiltą (100 ar 
110 F. laipsnių) vandenį —jokiu 
būdu ne šiltesnį, nes gali 
sužaloti. Nušalusią vietą at-
šildžius, kreipk dėmesį į tą vie
tą, kad ji vėl nenušaltų —ji tam
pa daug jautresnė šalčiui. Pasi
tark su gydytoju dėl tolimesnės 
tokios vietos gydymo. 

PHILADELPHIA SR APYLINKĖS 

Akademinio skautų sąjūdžio nariai, vadovaujami fil. Algio Korzono (kr.), tn. 
Vilija Gudaitė, fil. Alvida Baukutė. fil. Albertas Tuskenis (choristo Alfonso 
Šidagio anūkas) ir tn. Kristina Likanderytė aplankė Aivudo pažmonyje 
Lietuvio sodyboje susirinkusiuosius. Jie jiems pagiedojo, padainavo ir savo 
darbo skanėstais apdovanojo. Visi dalyviai buvo labai patenkinti ir dėkingi. 

Nuotr. M. Nagio 

KALĖDŲ EGLUTĖ 
V. KRĖVĖS LIT. 

MOKYKLOJE 

Sausio 10 d. po 10:30 vai. 
Mišių Philadelphijos lietuviai 
rinkosi į Šv. Andriejaus liet. 
parapijos salę, pakviesti radijo 
bangomis lit. mokyklos mokinių 
ir iš sakyklos klebono kun. K. 
Sakalausko. Salėje jų laukė 
skanūs pietų užkandžiai ir mo
kinių programa. Malonu pažy
mėti, kad dalyviai neapsivylė. 

Nors mokinių pasirodymas 
vyko antruoju programos punk
tu, bet apie jį rašome pirma, nes 
tai buvo esminė programos 
dalis. Vaikų vaidinimėlis — 
montažas buvo labai nesudė
tingas. Įstaigos patalpų va
lytojas (mok. Gintaras Šnipas) 
valo po Kalėdų vaišių patalpas. 
Atsisėdęs pailsėti užmiega. Jam 
sapne pralekia jo vaikystės 
gražūs Kalėdų prisiminimai. 
Prie eglutės vaikai deklamuoja, ( 
dainuoja, vaidina. Parinkta 
poezija vaikų amžiui V. Nemu
nėlio. Palčiauskaitės, Kašiu-
bienės. B. Raugo, S. Neries, 
dainos — Juozapaičio, Viskan
tos. 

Buvo malonu klausytis, kai 
tokio amžiaus mokiniai, taip 
puikiai išmokę savo eiles, 
į spūd inga i deklamavo ir 
dainavo. Net su solo intarpais 
(Rasytė Stirbytė). Ir taip pat 
žinant, kad 6 iš tų mokinių (iš 
viso mokykloje 14) yra trečios ar 
ketvirtos kartos arba mišrių 
šeimų lietuviukai ir jie taip 
gražiai reiškėsi lietuvių kalba, 
ta i buvo t ikra i malonu 
klausytis. Tai darbo rezultatai 
pagelbinės klasės (lietuviškai 
nekalbančių) mokytojos J. 
Stirbienės, kuri yra taip pat ir 
mokyklos vedėja. Pasibaigus 
p rograma i , scenoje vaikų 
nustebimui atsirado ir Kalėdų 
senelis (Dainora). 

Vaidinimėlį — montažą pa
ruošė mokytojos M. Sušins-
kienė, J. Stirbienė ir A.R. 
Rukšienė, muziką paruošė ir 
režisavo muz. mokytoja 
Raimonda Rukšienė, kuri tik 
veik prieš metus yra atvykusi iš 
Lietuvos. Suflerė — Daiva 
Radžiuvienė , dekoracijos 
Esteros Washowsky ir Rasos 

Krokytės. Šviesos ir techninė 
pagalba Juozo Kasinsko, Anta
no Vainiaus, Rimanto Stirbio ir 
Brigitos Kasinskienės. 

Programos dalyviai buvo taip 
pat skaniai pavaišinti karštais 
pietumis ir pyragų užkandžiais, 
kurių buvo taip gausu. Pietus 
paruošė mokinių motinos, vado
vaujant Loretai Vainienei. 

Dalyvis 

VAKARINIAI LIETUVIŲ 
KALBOS KURSAI 

Veikia Philadelphijoje Šv. 
Jurgio parapijos salėje nuo 7 
vai. iki 9 v. ar vėliau, nes 
studentai neskuba į namus. 
Nori pabendrauti, pasikalbėti 
15 studijuojančių. Nuotaika 
pakili. Studijuojantys nori kuo 
daugiau išmokti lietuviškai, nes 
kalbos reikia, kai nori važiuoti 
į Lietuvą ar svečiai atvažiuoja 
iš Lietuvos. Nuotaikos — 
malonu būti lietuviu... 

Turėti vakara is lietuvių 
kalbos kursus iškėlė mintį 
Elena Campbell (buv. Linkevi
čiūtė) ir Lynne Cox (Jucytė). Kai 
jos savo vaikus pradėjo leisti į 
šeštadieninę mokyklą, ta i 
panoro ir pačios išmokti lietuvių 
kalbą ar pasitobulinti lietuvių 
kalboje. Dabar vaikai ir mamos 
mokosi lietuviškai. 

Lietuviu kalbos kursų 
direktorė Jūratė Krokytė-Stir-
bienė. Kursantai žada pavasarį 
pasirodyt j su savo programa vie
šumai, parodyti, kiek išmokta 
kalbos. Pažengusių klasės 
mokytojas B. Krokys. Taip pat 
yra gaminamos garsajuostės 
lietuvių kalbai prie dr. D. Ta-
mulionytės vadovėlio „Lietu
viais norime ir bū t" . 
Garsajuostės vadovėlius ir pra
timus galima įsigyti pas lie
tuvių kalbos kursų lektorius. 

Kor. 

RUOŠIASI SUKURTI 
LIETUVIŠKĄ ŠEIMA 

Praėjusių metų rugsėjo mėn. 
Philadelphijoje sutarė sukurti 
lietuvišką šeimą ir susižiedavo 
Renata Baraitė su inž. Linu 
Kuču. 
Renata, baigusi farmacijos 
mokslus, registruota farma

cininkė, dirba savo specialybėje j 
Pennsylvanijos ligoninėje. Ji 
yra veiklių tėvų, aktyvių bend-
ruomeninkų Vincentos ir Prano 
Barų duktė, augusi lietuviškoje 
šeimoje, sąmoninga lietuvaitė ir 
seka savo tėvelių pėdomis. 
Aktyviai reiškiasi LB veikloje, 
o metus dirbo LB Philadelphi
jos apylinkės valdyboje. Gabi 
organizatorė, ypač geba organi
zuoti lietuvių jaunimą įvairiems 
darbams atlikti. 

Inž. Linas Kučas, veiklių 
visuomenininkų Reginos ir 
Viktoro Kučų sūnus, baigęs 
civilinę inžineriją. Šiuo metu 
dirba savoje specialybėje, Phi
ladelphijoje vadovauja didelėms 
civilinio sektoriaus statyboms. 
Augęs lietuviškoje šeimoje, taip 
pat eina tėvelių lietuviškos 
veiklos takais, aktyvus skautų 
veikloje. 

Renata ir Linas savo laimės 
kelius sujungs, sumainydami 
žiedus. rugpjūčio mėn. 
Philadelphijoje. 

Renatos ir Lino nutarimu 
sukurt i dar vieną gražią 
lietuvišką šeimą džiaugiasi jų 
tėveliai — Vincenta ir Pranas 
Barai ir Regina ir Viktoras 
Kučai, o taip pat Lietuvių Bend
ruomenė, skautų organizacija ir 
lietuviškasis jaunimas, kurio 
gretose aktyviai reiškiasi 
Renata ir Linas. 

Linkėtina, kad jaunoji 
lietuviškoji būsimoji šeima ir 
ateityje savo darbais džiugintų 
lietuvių visuomenę. Tad 
linkime jiems laimės. 

Ju rg i s Janušai t is 

LIETUVA 
PASAULINĖJE 

LITERATŪROJE 
Alfonsas šešplaukis-Tyruotis 

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

LIETUVA PASAULINĖJE 
LITERATŪROJE 

Išleido Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centras Chicagoje. 244 psl. 
Knygos kaina 8 dol., su persiuntimu 
9.50 dol. Illinois gyventojai moka 

: 10.14 dol. Gaunama DRAUGE ir 
pas knygų platintojus. 
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DR. LINAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA 

2636 W. 71 st Street 
Priima trečiadieniais, 

ketvirtadieniais ir penktadieniais. 
Susitarimui skambint 436-5566 

DR. 2IBUTE ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AklL LIGOS - CHIRURGIJA 
166 lašt Superior, Suite 402 

Valandos pagal susitarime 
Tel. - 337-1285 

DR. VIJA Y BAJA/, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — VIDAUS UGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 
(Augliai nuimami ofise) 

Priklauso Hoiy Cross ir Christ ligoninėms 
. 2434 W. 71 Street, Chicago 

Tel. 434-5*49 (veikia 24 vai) 
Pirm., antr. ketv., penkt. nuo 12 iki 6 v.v 

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. tel. 471-3300; rez. 442-6297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

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

Pirm , antr., ketv ir penKt. 
pagai susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ UGOS 

2655 W. 69 St. 
TeL 776-9691 

pirm. 12-2 v. p.p.; trec. 12 - 2 v. p.p. 
penkt.: 1 - 3 v. p.p. 

3900 W. 95 St. 
Tel. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Of iso tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEViClUS 

JOKŠA 
VAIKV LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagai susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVAUŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

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

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

Remalui esant atvažiuoju ir j namus. 

Tel. RE-llsr.ce 5-1811 
DR. V/ALTER J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas 
3925 West 59th Street 

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

Treč ir sežt. uždaryta 

Tel. ofiso ir buto: Olympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1 iki S vai vak 

išskyrus treč\ Sešt 12 iki4 vai popiet 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marouette Medical BuikJing 

6132 S. Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

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

Namu 584-5527 
DR. AL6IS PAUUUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGIIA 
6132 S. Kedzie. ChicaRO. III. 

Tel. 925-2670 
1185 Dundee Ave., Eljzjn, III. 60120 

Tel. 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

DR. L D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOIA 
8104 S. Roberts Road 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETR1STAS 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

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

Vai pagal susitarimą Uždarvta treč. 

Dr Tumasomo ofisą perėmė 

T. RAMA. M.D. 
Spetialvbr -- Chirurgija 
2454 VVest 71st Street 

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

3 iki 7 v v Tik susitarus 

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

2836 W. 71st St., Chicago. M. 
Tel.: 436-0100 

11800 South*>*st Hlgtmay 
P«lo» H.igrrts M. 80463 

312) 3614220 312Į 361-0222 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

PROSTHODONTICS — karūnėles 
tilteliai, plokjteles :r bendroji praktika 

2659 W. 59 St. Chicago 
Tel. 476-2112 

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 VV. 81st Street 

Ofiso tel. RE 7-1168; 
Rezid. 385-4611 

DR. LEONAS SEIBUTIS 

Vai 

Ofi 

INKSTŲ PŪSLĖS IR 
PROSTATO CHIRURGIIA 

2656 VV. 63rd Street 
antr 1-4 p p ir ketv 2-5 

Sešt pagal susitarimą 
PP 

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

Dr. Tumasonio ofisą perėmė 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 VV. 71st Street 
434-2123 

Pirm 2-7 Antr. ir 
ketv 9-12. Penkt. 2-7 

NANCY STREITMATTER. M . D . 
KARDIOLOGE 

2454 W. 71 Street 
Totl. 434-6777 

Valandos pagal susitarimą 

Edmundas Vižinas. M.D„ S.C 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 5 8 5 - 7 7 5 5 

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

DR. FRANCIS MA2BKA 
GYDYf OJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

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

Vai. pagal eusKarlmą pirm., antr. 
Ketv. Ir penkt nuo 3-7 v.v. 

http://RE-llsr.ce


„Glasnost" vykdant 

GRIŪVANTI TVORA 
Šį kartą rašinį pradėsime 

skaitytojams neįprasta tvarka 
— perspausdindami iš sovietinės 
spaudos („Gimtojo krašto" nr. 1. 
1988) žinomos feljetonistės Vy
tautės Žilinskaitės parašytą, 
groteską „Tvora". Štai jos 
tekstas. 

„Tvora buvo kaip tvora: ant 
jos čirkšdavo žvirbliai , 
nutūpdavo balandžiai, o prie 
pamatų glaudėsi blyškūs žolės 
lapeliai. Sumūryta iš balkšvų 
plytų, ji stūksojo aklina ir gan 
aukšta, kad negalėjome matyti, 
kas dedasi anapus. Rytais palei 
ją traukdavome į darbą, vaka
rais — iš darbo, ir ilgainiui taip 
su ja apsipratome, kad beveik 
nepastebėdavome. 

Tik vieną rytą išvydome ant 
jos kabantį šūkį: ŠI TVORA 
YRA LABAI TVIRTA! Nustebę 
įsispitrojome į tvorą atidžiau nei 
paprastai ir tik dabar pama
tėme: kur cemento drėbta, kur 
nepridrėbta, kur plyta išlindusi, 
kur nutrupėjusi... kas čia bus 
toliau? Toliau tvora pasidabino 
nauju šūkiu: Ši t vo ra yra tvir
t e snė už k i tas tvoras! 

Kas gi vėl atsitiko? Dar 
įdėmiau nužvelgėme tvorą ir 
aiktelėjome: vienur kitur jau 
eižėja, o ant keteros stypsto 
berželis, šaknimis trupindamas 
cementą... Vėl įprastu keliu 
skubėjome į darbą ir atgal. 
Tvora taip pat nestovėjo vietoje, 
ir naująjį šūkį išstūmė dar 
naujesnis, šįkart itin didelio for
mato: ŠI TVORA YRA TVIR
ČIAUSIA IŠ VISU TVORŲ! 
Kas gi vėl? Net sustojome kaip 
įbesti, kad geriau įsižiūrėtume. 
Kaip tik po šūkiu tvora buvo 
įtrūkusi ir į viršų ėjo platėjan
t is plyšys. 

Nespėjome šio reginio apmąs
tyti, tai yra, kad nespėtume 
apmąstyti, tvora pasidengė nau
ju šūkiu — dideliu kaip niekad: 
Šia i tvora i nepri lygsta jokia 
pasau l io tvora! Iškart sumė
tėme, kad atsitiko kažkas rim
to. Nesuklydome: audeklas su 
šūk iu buvo iš temptas ant 
didžiulės išgriovos, kurios šonai 
buvo pavojingai pasvirę. . . 
Vėliau tvora dangstėsi dar 
grandioziškesniais šūkiais, 
tačiau neturėjome laimės jais 
gėrėtis: iš toli aplenkdavome 
tvorą, kad neužgriūtų mums 
ant galvos..." 

Tai ir visas groteskas, pa
skelbtas sovietinėje spaudoje. 
Nekomentuosime — paliekame 
skaitytojams. 

„Glasnost" (viešumo) dėsnio 
įtakoje okup. Lietuvos kultūri
ninkai pasidarė atviresni. Susi
darė galimybės ir spaudoje 
skelbti mintis, ką jie galvoja. 
Tokių jų atvirų pasisakymų mes 
esame ne viena proga paskelbę. 
Neseniai (1.12) šioje vietoje pa
citavome kai kurias rašytojo 
Vytauto Petkevičiaus mintis, 
pareikštas vieno pokalbio metu 
ir paskelbtas „Literatūros ir 
meno" savaitraštyje. Mintys, 
kad ir „perestroikos" laikais, 
drąsokos. Atrodo, kad už jas V. 
Petkevičius gavo „pylos", nes 
„Gimtojo krašto" nr. 1 aiški
nasi: „Bet vos tik atsigrįžtu į 
mūsų respublikos spaudą, pra
dedu abejoti. Štai blykstelėjo 
nedidelė liepsnelė .Literatūroje 
ir mene' , padiskutavome mes, 
literatai, ir pasirodo, padegėme 
sulėtinto veikimo bombą. Ji į 
kūrybiškumo atmosferą išmetė 
didelį kiekį gaižių, senoviškų 
subjektyvizmo dūmų. Ret
karčiais tokia liepsnelė užsidega 
,Gimtajame krašte', .Kultūros 
baruose', bet vėl prislopsta, nes 
kol kas nepalanki kūrybinė at
mosfera neleidžia ištiesti spar
nų savo dalyką išmanantiems, 
mylintiems ir dėl jo išgyvenan-

NUTARIMAI IR JŲ VYKDYMAS 
Trys Lietuvių Bendruomenės projektai 

tiems žmonėms... Netikiu, kad 
deržimorda, visą savo gyvenimą 
siekęs karjeros per kitų galvas, 
gali persitvarkyti per dieną. 
Tačiau tikiu, kad partija sukurs 
sąlygas ir sudarys tokią 
kūrybinę atmosferą, kuri vieną 
kartą pastatys į vietą tuos ne
gabius, kelis lozungus iška
lusius ,aktyvistus' ir nebeleis 
jiems lozungais užtrenkti arba 
nesavu balsu perrėkti kūrybinio 
ir sveiko mūsų tautos proto... 
Persitvarkymo laikotarpiu man 
gerokai sunkiau pasidarė 
gyventi, nes žengti naują 
kokybinį žingsnį ne taip jau 
lengva, juo labiau, kad vėl esi 
draudžia nu s, 'raukomas, ištri
namas, tik .bai tyliai, be 
didelio ankstesnio triukšmo. 
Skaitytojai mane laiko lyg ir 
didvyriu, lyg ir doru žmogumi, 
o biurokratai — demagogu ir 
melagiu". 

Mūsų minėti „pasisakymai" 
ir sovietinio gyvenimo kritika 
yra naudingi Sovietų žmonėms, 
o mums išeiviams įdomūs. Bet 
iš kur jie kyla? Iš viršaus ar iš 
apačios? Daug kas teigia, kad 
M. Gorbačiovas nėra pavergtų 
tautų draugas ar koks nors li
beralas rusas, atvirkščiai — di
džiarusis. Lankydamasis Latvi
joje, Estijoje, sovietų S-gos 
šiaurėje, rytuose, Ukrainoje ir 
kitur, jis visiškai nesidomėjo 
vietinių tautų kultūriniu gy
venimu ir nieko joms nežadėjo. 
Jo reformos turėjo būti grynai 
ekonominės. O kultūrinė ini
ciatyva atskirose respublikose 
išėjo iš jų pačių, t.y. iš apačios, 
pasinaudojant M. Gorbačiovo 
„viešumo" dėsniu. Sakysime, 
paskelbta demokratiškesnių 
rinkimų (iš ne vieno, bet kelių 
kandidatų) teise pasinaudojo ir 
kai kurios mokslinės bei kul
tūrinės institucijos. 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
XI taryba trečiojoje sesijoje St. 
Petersburg, Floridoje, lapkričio 
13-15 d. priėmė eilę nutarimų, 
kurie jau buvo paskelbti spau-

JUOZAS K O J E U S 

tarybos sesijų nutar imų 
vykdymą. Ne paslaptis kad 
kiekvienoje LB tarvboje yra tam 

: , :..:.,, visuomene gana j t i k r a g ^ ^ ^ n a ; į ų k u r f e v a l . 
dybos atžvilgiu yra opoziciškai 

„Perestroiką" iš esmės reiktų 
vertinti teigiamai, nors ji ir 
nesiryžo keisti centralizuotos 
diktatūros pagrindų. Tačiau 
nėra duomenų, kad naujos refor
mos būtų įgyvendintos. Jau 
dabar aišku, kad vadinamoji 
„ūkiskaita", t.y. dėsnis, kad 
kiekviena įmonė turės išsivers
ti savo pajamomis, gali atnešti 
20 milijonų bedarbių. Sumažinti 
valdžios aparatą (18 mil. 
tarnautojų!) nevyksta, nes, lik
vidavus vienas įstaigas, jų vie
toje įsisteigia kitos, tik naujais 
vardais. Sovietai yra masinės be
darbės akivaizdoje. Pakelti ga
mybos lygį neįmanoma be užsie
nio technologijos ir jo paskolų. 
Bet kuri Vakarų šalis skolins 
Sovietams? Manoma, kad žalia
vos ir investacios ligi 1991 m. 
pabrangs 50-100%. Kartu pa
brangs ir reikalingiausios pre
kės. Dabar valstybė savo prie
mokomis subsidijuoja žemės 
ūkio gaminius. Pigia kaina par
duodama mėsa, jos gaminiai, 
pieno produktai, daržovės ir kt. 
Šiam reikalui valstybė skiria 
apie 100 bilijonų rublių. Ap
skaičiuojama, kad prekių 
kainos pabrangs 50-100%, o 
atlyginimai tepakils 20-35%. 
Kyla visuotinis darbininkų 
nepasitenkinimas. M. Gorbačio
vui opozicijoje yra daugelis polit-
biuro narių, partinio aktyvo 
dauguma. Taigi jo dienos gali 
būti nebeilgos... 

O kas po jo? Spėliojimai įvai
rūs: gali atsirasti naujas kietes
nis diktatorius, gali iškilti ka
rinė diktatūra. Tuo atveju būtų 
pavojus, kad būtų panaikintos 
sąjunginės respublikos ir įkur
ta rusiška valstybė. Šiuo atve
ju Lietuva sulauktų kieto 
režimo. Tačiau, kaip ten kas iš 
tiesų įvyktų, pranašauti nedrįs
tame. 

b . kv. 

nusivylusi rezoliucijomis ir nu
tarimais. Daugelio įsitikinimu 
tai esą suvažiavimų, seimų ar 
kongresų lyg papuošalas ir dėl 
jų vykdymo niekas nekvaršina 
galvų, kaip ir dėl Naujųjų Me
tų pasižadėjimų. Kituose su
važiavimuose vėl priimamos 
maždaug tokios pat rezoliucijos 
pasidžiaugti patiems ir padžiu
ginti visuomenę. 

Tokiam įs i t ikinimui pa
grindas yra. Jei kas padarytų 
tyrinėjimus ir surinktų visų or
ganizacijų viešai paskelbtas 
rezoliucijas, ras tų kalnus 
neįvykdytų pažadų, pasiryžimų 
ir tuščiažodžiavimų. Tuo neno
rima pasakyti, kad taip yra 
visur ir visada, bet atsakingai 
priimamų save įpareigojančių 
rezoliucijų yra maža. Nebus 
sudramatizuota, teigiant, jog tai 
beveik išimtiniai atvejai. 

Kad su tokia padėtim susi
gyvenusi ne tik visuomenė, bet 
ir organizacijų vadovai ir 
veikėjai, pailiustruoja Vliko 
seimas Montrealyje. Ten Vliko 
vicepirmininkas, tapęs nuta
rimų komisijos pirmininku, 
seimo dalyvių pasiūlytas re
zoliucijas ir nutarimus susidėjo 
į kišenę ir posėdyje, kuris turėjo 
tas rezoliucijas priimti, nepasi
rodė. 

Gali atsirasti neatsakingų 
žmonių ir rimtai organizacijai 
tokių pokštų iškrėsti, bet kaip 
galvoti, kada dėl tokio rimto 
reikalo viešo paaiškinimo visuo
menei nedavė tos organizacijos 
vadovybė ir nė viena iš penkioli
kos sudarančių grupių nematė 
reikalo padaryti viešo pa
reiškimo nei Vliko valdybai 
užklausimo. Juk metiniai sei
mai tam ir kviečiami, kad pri
imtų vykdomųjų organų apy
skaitas ir padarytų nutarimus 
kitų veiklos metų vykdymui. 
Vienintelis aiškinimas, kad or
ganizacijos vadovybė, nei ją su
darančios grupės į nutarimus 
rimtai nebežiūri. 

Bendruomenėje kitaip 

Pabrėžtinai šviesia išimtimi iš 
niūrokos situacijos išsiskiria 
JAV Lietuvių Bendruomenė 
Krašto valdyba ne tik teoriškai, 
bet ir faktiškai atsakinga tary
bai. Atsakinga už praėjusios 

nusiteikę. Jie pirmieji valdybos 
pateiktas apyskaitas sutinka su 
pastabomis, paklausimais, kri
tika. Bet organizuotai bendruo
menei tai išeina į naudą. Kraš
to valdyba todėl stengiasi 
rūpestingai vadovautis sesijoje 
priimtais nutarimais. Kiek
viename posėdyje pirmiausiai 
peržiūri sesijos nutarimus ir 
patikrina, kas atlikta ir kas dar 
reikia atlikti. Valdyba žino, kad 
ateinančioje sesijoje reikės duoti 
pi lną ir argumentuotą 
apyskaitą. 

Nutarimai sesijų metu daromi 
parlamentarine tvarka. Pir
miausiai klausimai svarstomi ir 
nutarimai formuluojami atski
rose komisijose. Susilaukus dau
gumos pritarimo komisijoje, nu
t a r ima i ir pasiūlymai pa
teikiami plenumo posėdžiams. 
Čia daromi galutini sprendimai. 
Vėl vyksta diskusijos. Vieni pa
siūlymai priimami, kiti pa
keičiami arba grąžinami komi
sijoms persvarstyti, o dar kiti 
atmetami. Beveik juokingai 
atrodo kartais spaudoje pasi
rodanti LB kritika, kada atski
ro tarybos nario pasisakymas 
diskusijose priskiriamas visai 
Lietuvių Bendruomenei. 

JAV Lietuvių Bendruomenėje 
pasiūlymų svarstymas ir nuta
rimų priėmimas yra pagrindinė 
tarybos sesijų dalis. Visa kita, 
— tai lyg pasiruošimas padary
ti JAV Lietuvių Bendruomenės 
vardu save įpareigojančius nu
tarimus. Net pagalvoti ne
galima, kad kas sesijos metu 
komisijų pasiūlymus įsidėtų į 
kišenę ir plenumo posėdžiui jų 
svarstyti nepateiktų. Sesija 
būtų lyg ir neįvykusi. 

LB tarybos sesijose pasitaiko 
aštrių susikirtimų, iškyla stip
rių kontroversijų, bet tai nor
mali ir galbūt reikalinga par
lamentarinės tvarkos apraiška. 
„Pasibarę" posėdžiuose, tarybos 
nariai dažniausiai taikingai 
bendrauja asmeniškai. Todėl į 
tarybos sesijas važiuojama ne 
vien iš pareigos, bet ir iš malo
numo. Tarybos sesijose galima 
pamatyti ir pasimokyti, kaip 
veikia demokratinė sistema, 
kurioje reikia nusilenkti dau
gumos valiai. 

Trys LB projektai 

Kaip jau minėta, nutarimus 
daro LB tarybos sesijos, juos 
vykdo krašto valdyba. Tačiau 
krašto valdyba tarpsesiniame 
laikotarpyje gali daryti spren
dimus, kai iškyla skubių 
reikalų, ir sesijos laukti nebe
galima. (Sesijos normaliai vyks
ta vieną kartą metuose). Tačiau 
valdybos sprendimai, surišti su 
didesnėmis išlaidomis, turi 
laukti artimiausios sesijos, kad 
gautų tarybos pritarimą. 

Žiūrint iš politinės perspekty
vos, rašančiojo nuomone, 
buvusioji taryba patvirtino du 
svarbius krašto valdybos pro
jektus: sutartį parašyti nacių 
okupacijos laikotarpio Lietuvoje 
(ir kiek su juo susiliečia pirma
sis bolševikmetis) istoriją ir, an
tra, reprezentacinį lietuvių cen
tro Washingtone kūrimą. 

Pasirašyta sutartis 
Sutartį istorijai parašyti 

krašto valdyba pasirašė su dr. 
Saulium Sužiedėliu, kelerius 
metus išdirbusiu JAV Teisin
gumo departamento specialiųjų 
investigacijų įstaigoje — OSI ir 
pasitraukusiu iš ten, protes
tuojant dėl nežmoniško pasi
elgimo su Amerikos natūrali-
zuotu estų kilmės piliečiu Kari 
Linnas. 

Tos sutarties klausimas buvo 
diskutuotas pirma krašto 
valdybos posėdyje ir paskui pa
teiktas tarybos trečiajai sesijai. 
Atsirado negausi, bet kieta 
opozicija. Kai kam buvo sunkiai 
suvirškinamas faktas, kad su

tartis daroma su asmeniu, kuris 
dirbo OSI įstaigoje, net nekves
tionuojant jo mokslinių kvali
fikacijų, akademinio sąžinin
gumo ir lietuviško garbingumo. 
Nepasitikėjimo klausimas buvo 
remiamas faktu, kad Sužiedėlis 
dirbo OSI įstaigoje. Jis dirbo ten 
kaip ekspertas — istorikas. 
Buvo platinama pora jo pa
reiškimo citatų, kaip įrodymas 
jo nesupratimo ano meto pro
blemų esmės. Tačiau atskira 
citata, išimta iš konteksto, gali 
būti klaidinanti, o ir kontekste 
gali būti a tv i ra ne vienai 
interpretacijai. Pagaliau vienas 
antras ir ne visai laimingas pa
reiškimas dar nėra rimta prie
žastis diskvalifikavimui. Tokių 
pareiškimų padaro ir labai dide
lės asmenybės. 

Tarybos dauguma buvo nuo
monės, kad dr. S. Sužiedėlis yra 
vienintelis iš esančių istorikų 
geriausiai kvalifikuotas tokiam 
darbui parašyti. Tarybos sesija 
didele dauguma krašto valdybos 
padarytą sutartį patvirtino. 
Istorijos parašymas kainuos 
apie 37,500 dolerių. Tikimasi, 
kad visuomenė supras tokio vei
kalo reikalingumą ir tą svarbų 
projektą finansiškai parems. 

Norėdamas išgirsti neutralią 
nuomonę, rašantysis šį klau
simą išdėstė nuosaikiam ir labai 
išsilavinusiam nelietuviui. Jo 
atsakymas buvo toks: „Faktas, 
kad jis dirbo tokioje įstaigoje, 
yra teigiamas. Jei jis kvalifikuo
tas kaip mokslininkas, esate 
laimingi, k a d tokį žmogų 
turite". 

Centras Washingtone 
Amerikos l ietuvių centro 

Washingtone steigimo mintį jau 
senokai kelia jaunieji VVashing-
tono lietuviai, kurie supranta 
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tokio centro reikšmę. Krašto 
valdyba ne tik tą klausimą 
studijavo ir susipažino su pa
ruoštais planais ir finansiniais 
apskaičiavimais, bet taip pat 
turėjo keletą pasitarimų su 
galimais to projekto finansiniais 
rėmėjais ir organizaciniais 
talkininkais. Valdyba pateikė 
savo priimtą projektą sesijai. 
Vėl išsivystė kietokos disku
sijos. Opozicija įrodinėjo, kad 
projektas netvirtintinas, nes 
neturima visų plano detaliu. 
Bet nė vienas didelis visuome
ninis projektas neprasideda su 
pilnomis detalėmis. Dauguma 
suprato projekto reikalingumą 
ir jį patvirtino. įdomu, kad buvo 
tarybos narių, kurie privačiuo
se pasitarimuose projektą rėmė, 
o plenume pakeitė nuomonę ir 
balsavo prieš. Bet tai yra de
mokratinė laisvė. 

Šį projektą krašto valdyba 
pilnu tempu studijuoja ir ruo
šiasi vykdyti. 

Išeidama iš bendrųjų krašto 
valdybai duotųjų įgaliojimų, ji 
planuoja platesnę akciją, nu
kreiptą į JAV kongresą ir kraš
to vyriausybę, kad Pabaltijo 
valstybių bylą įtrauktų į vad. 
„regioninių konfliktų" su Sovie
tų Sąjunga sąrašą. Valdžios 
atstovai oficialiuose pareiš
kimuose nuolat mini Afganista
ną, Nikaraguą, Angolą, Etio
piją, dalinai Persų įlanką ir 
Artimuosius Rytus, bet niekad 
kartu su tais kraštais nepamini 
Pabaltijo valstybių. Iš tikro Pa
baltijo valstybių atvejis turi kla
siškus „regioninių konfliktų" 
elementus, lygiai kaip Afganis
tanas. Krašto valdybos pirmi
ninkas Vytautas Volertas kar
tu su kitais tą klausimą paju
dino susitikime su valstybės 
sekretoriaus George Schultz pa
vaduotoju John Whitehead 
prieš pat Gorbačiovo atvykimą 
į Washingtoną. 

Šis planas gali neturėt i 
aiškios pabaigos ribos, nes nėra 
įstatymiškai aptarti kraštų, 
kuriuose vyksta „regioniniai 
konfliktai" požymiai. Tai ilga
laikis projektas, siekiant Pa
baltijo valstybių klausimą išlai
kyti neišspręstų pasaulio prob
lemų sąraše. 

Tų projektų sėkmingam vyk
dymui reikia visuomenės geros 
valios, darbo ir finansinės 
talkos. 

Nykštukai laukia Kaiėdų senelio apsilankymo Dariaus Girėno lituanistinės 
mokyklos šventėje. 

Nuotr. Vlado Žukausko 

Ateikite į mūsų tikybą, ji mus 
padaro laimingus... Jokia kita 
laimė neturi vertės, kaip tik ši. 
Tai tiesa, kuri yra amžina... Tik 
Jėzuje, ne kur kitur, yra mums 
pagalba ir išganymas, — 
kreipėsi į Wagnerį. 

Franz Liszt 

DANGORAIŽIO ŠEŠĖLIS 
P. MELNIKAS 

Romanas 
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Ir jos atsidavimas neišvengiamybei praėjo su ap-

dujusiom akim. Po toji kiūtojo vienoj lovos pusėj, alsiai 
kvėpuodama ir pirštais gremždama jo ranka. Susi
jaudinusi ji vis tiek dėl kažko kentėjo. Pro viešbučio 
langą, mėlynoje šviesoje, jis matė pirmų žvaigždžių 
grūstį ir jam atrodė, kad jis kyla lėktuvu ir daugiau 
nenusileis. Nekreipdamas dėmesio į ją, jis kiek prisnū
do. Buvo kresteltas po to ir pažadintas Lenos su pa-
brinkusiom, turbūt išverktom akim ir vokais. Reikėjo 
važiuoti vėl į Grand pastatą, prieš dvylikta nakties 
tikrinti, ar visi ten dirba, vairuoti apsvaigusiam nuo 
išgėrimo ir tartis su Lena, kur jie vedę ieškos buto... 

Taip, viskas gerai praėjo. 
Jis buvo patenkintas tokiu laimėjimu. 
Jam dingojosi, kad nieko blogo neatsitiko. Visi 

vyrai juk tokie kaip ir jis. Medžiotojai, „grobuonys", 
apgavikai nuo vaikystės... Jis mylėjo savo motiną ir 
jos bijojo. Bijojo, kad neuždraustų jo vaikišku žaidimų, 
suktybių ir mažų mergaičių skriaudimų. 

Ji buvo jam didelė ir žiūrėjo pasilenkusi i ji- Jis jai 
pavydėjo visagalybės, nepaklusnumu jai priešindavos. 
mažais kumščiukais barbendavo į jos krūtis ar pilvą, 
kai supykdavo. 

Kiek paaugęs gerai jautėsi tik su paaugliais. 
Vyriškų žaidimų rituale jie viens kitą suprato, 
kalbėdavo tarp savęs su neapykanta motinoms ir buvo 

agresyvūs su merginomis. Kiekvienas girdavosi 
donžuaniškais laimėjimais, niekindami mergaičių 
pavydą viena kitai ir jų norą būti viliotojomis. Kai jaute 
savotišką jaunuolišką silpnumą, vienas kitam prisiek
davo: „Mes draugai iki mirties" ir j savo žaidimus 
mergaičių neįsileisdavo. Jos tik tykojo, kaip savo grožiu 
ir burtais berniukus paglemžti ir pririšti prie savęs. 

Tik dalinai taip atsitiko... 
Kai vedė Ameliją ji norėjo jį kontroliuoti, pasiimti 

visą sau ir dukrai Ritai, bet Devinskis nesileido. Į 
Amelijos „kur eini ir kada grįši?" jis dabar nerado 
reikalo net atsakyti. Paskutiniu laiku ji net 
nebeklausė. Jis įsitraukė i tokią darbo rūšį bendrovėje 
ir diskotekos prižiūrėjimą, kad beveik visa para buvo 
užimta. Namie pasirodydavo tik retkarčiais. 

Ir taip vėl tarsi grįžo į tą stadiją, kai, bijodamas 
motinos, niekindavo merginų naivumą ir tartum dar 
keršijo Gimdytojai Motinai. Jautė, kokia tai absurdiška 
padėtis: motinoj nematė sau artimos sielos, o Lenoj tik 
meilužę, ir jokios draugystės joms abiems negalėjo būti. 

To ir nereikia. Nei Lena, nei Glowertis, nei White 
negalėjo būti jo draugais. Kam draugai jam reikalingi? 
Kaip su jais kalbėti, jei nuo kiekvieno vis ką nors slėpė? 
Reikėjo taip dažnai meluoti, beveik kiekviename 
žingsnyje. 

White bendrovėje Devinskis prisėdo prie Prūso ir 
tikrino dangoraižio statybos darbų tabelės progresą. 

— Po šimts, — nustebo Prūso nekritiškumu, bet to 
ir tikėjosi. 

Prūsas dirbo iš trijų tabelių. Viena buvo 
paruošiamojoj stadijoj, jo paties surašyta, kita — White. 
o trečia — rangovo. Prūsas turėjo kritiškai ir 
smulkmeniškai jas patikrinti. 

Jo darbe, deja, nesimatė nieko naujo. 
— Čia lengvas darbas, — pasakė Devinskis. — Tu 

; diktuoji sąlygas ir darbo laiko tempą primeti savo 

tabelėje. 
— Tai rezultatas iš trijų tabelių. — Papurtęs Prūso 

veidas sudrebėjo. 
— Matau, bet nepasitikėk nė viena. Ypač rangovu. 

Iš brėžinių perstudijuok. Statybos darbo laikas — 
pinigas mūsų klijentui. 

— Peržiūrėjau ir brėžinius, — pyko Prūsas. 
— Statyk sau klausimus, kaip šios trys tabelės at

sirado. Imk dėmesin ir būsimus pakeitimus — 
brėžiniuose jų dar bus. 

— Kokie pakeitimai? 
— Kritiškai žiūrėk į netikėtumus. Juos turėjome 

panašiam darbe į šitą... 
Devinskis pakilo, pasirausė stalčiuose ir atnešė 

Prūsui panašaus dangoraižio tabelių pundą, paklojo ant 
stalo ir vėl aiškino, kaip reikia skaičiuoti rangovo darbo 
valandas, dienas... 

Putliame Prūso veide įsispaudė nepasitenkinimas. 
Jo visas atliktas darbas buvo iškritikuotas. Jam buvo 
duotas pavyzdys, kurį reikėjo greitai perstudijuoti. Ar 
jis suspės? 

— Ponas Devinskis! — per garsiakalbį nuaidėjo 
Marilinos balsas, šaukiantis jį prie telefono. 

Savo kabinete jis pakėlė telefono ragelį. Lenos 
balsas jį maloniai nuteikė. Atsirėmęs į kėdės atlošą jis 
sukiojosi joje, žiūrėdamas pro stiklą, kaip Prūsas var
to ant stalo jam sukrautas tabeles ir ilgai klausyda
masis Lenos jauno balso. Pasisekimas su mergina 
kuteno jo savimeilę, ji buvo tokia linksma ir pilna 
sumanymų. 

— Alanai, buvau parduotuvėse, — jos čiauškėjimas 
pakito, pasidarė rimtesnis. 

— Ir ką? 
— Ar man atleisi, kad dairaus po parduotuves? 

(Bus daugiau) 
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GALIMYBĖ SUBURTI 
LIETUVIŠKOJE 

VEIKLOJE 
NEDALYVAVUSIUS 

A N T A N A S MASIONIS 

M a n tokia galimybė pasitaikė 
visai netikėtai, be jokių mano 
pastangų, net nežinant, kad iš 
viso tokios galimybės esama. 
Tačiau, toj srity šiek tiek padir
bėjęs, įsitikinau, kad šitai nėra 
vien tik koks retas ar grynai 
atsitiktinis dalykas, bet galimas 
kiekvienam, turinčiam šiokių 
tokių kvalifikacijų ir ypač no
rinčiam padirbėti lietuvybės ar
ba, kaip mes paprastai sakome, 
tėvynės labui. Taigi šio mano 
straipsnio tikslas yra atkreipti 
m ū s ų ve iksn ių ir ve ikėjų 
dėmesį į tą dar neišnaudotą 
galimybę, nes, t inkamai ja pasi
n a u d o j u s , g a l i m a p a s i e k t i 
nepapras ta i gerų rezul ta tų . 
Rašysiu grynai iš savo patirt ies 
ir š iek tiek detaliau, kad norin
tieji taip pat šioje srityje padir
bėti žinotų, kaip ir nuo ko 
pradėti . 

Dabar jau reikia pasakyti, kas 
ta galimybė ir kodėl ji man buvo 
net ikėta. Netikėta dėl to, kad, 
išmokytojavęs 30 metų (15 metų 
Lietuvos mokyklose ir 15 metų 
amer ik ie t i škose , n e s k a i t a n t 
darbo šiame krašte lituanistinje 
mokykloje), prieš 11 metų išėjęs 
į pensiją ir sulaukęs jau 78 
m e t ų , tu rė jau vėl grįžti į 
mokyklą ir vėl pradėti mokyto
jo da rbą . Gal ne v i e n a s 
pamanys, kad aš čia jau lei
džiuosi į fantazijas, nes kas gi 
gali versti žmogų pensininką, 
sulaukusį tokio amžiaus, vėl 
dirbti, ypač čia Amerikoje. O vis 
dėlto vertė! Vertė l ietuviška 
sąžinė, nes buvau pakviestas į 
Communi ty College dės ty t i 
kursą apie Lietuvą: Lietuvos 
geografiją, istoriją, kalbą ir kul
tūrą. Kas gi mano vietoje bū tų 
tokio pasiūlymo ramia sąžine 
atsisakęs? 

Tiesą pasakius, nesipuoliau 
tuoj pat tą pasiūlymą pri imti . 
Turėjau t am t ikrų abejonių. 
Pirmiausia norėjau sužinoti, a r 
aš būsiu pri imtinas dėl savo 
amžiaus, nes buvau kviečiamas 
ne pačios administracijos, bet 
per kitus asmenis, o an t ra , 
norėjau daugiau pat i r t i apie 
pačią kolegiją, pvz., kaip toli ji 
nuo mano gyvenamos vietos, 
kuriom valandom man bus skir
t as darbas, koks apie tą laiką 
kolegijos link judėjimas, būtent , 
ar pakelsiu tai savo amžiuje 
fiziškai. Apie atlyginimą nė ne-
si teiravau, pagalvojęs, kad už 
tokią progą dar mes tu rė tumėm 
primokėti , kad mus tokiai pro
gramai į kolegiją įsileidžia. Pa
galvojau, kiek duos, tiek bus 
gera i , o jei ir nieko neduos, bus 
ir t a i gerai. 

Sužinojęs, kad mano kursas 
bus vakarais nuo 7 iki 9 vai . 
vakaro, kad kolegija nuo mano 
gyvenamos vietos yra už 30 
mylių ir pats patyręs, kad tuo 
m e t u y r a , t i e s a , n e m a ž a s 
judėjimas, kad man t ruks nuo 
valandos iki pusantros kolegiją 
pasiekti , bet bus daug lengviau 
nak t į grįžti, apsisprendžiau 
pasiūlymą priimti. Pasiūlymas 
dėstyt i dalykus apie Lietuvą 
buvo per daug viliojantis, kad 
būčiau galėjęs, kaip minėjau, 
r a m i a sąžine jį atmesti . 

Dabar šiek tiek apie tai, kaip 
ir iš kur kilo sumaaymas or
ganizuoti toje kolegijoje kursą 
apie Lietuvą, ko iki šiol nėra ten 
buvę. Tas sumanymas kilo iš la
bai menko ir visai paprasto 
dalyko. Viso to kaltininkas buvo 
vieno žmogaus, Edvardo Bara
nausko iš Schenectedy, laiškas 

Bridges redaktorei, k u r jis tarp 
ki tko užsimena, kad jo žmona 
dėsto kursą apie Lietuvą vienoje 
Community College New Yorko 
valstijoje. Tą laišką, skaitydama 
Bridges, pamatė viena lietuvių 
kilmės medicinos sesuo Betty 
DiAndriole (Elzbieta Tamolai-
tytė), dirbanti Community Col
lege of Morris, Randolph, N.J. 
J a i tuoj kilo mintis, kodėl toks 
kursas negalėtų būti įvestas ir 
jos kolegijoje. Pirmiausia ji 
norėjo daugiau sužinoti apie 
patį kursą, kad su t a informa
cija galėtų kreiptis į savo kole
gijos a t i t inkamo departamento 
tokių programų organizatorę ir 
jau tiesiog prašyti , kad, jei ten, 
New Yorko valstijoje, tokio pat 
tipo kolegijoje tas kursas dės
tomas, tai kodėl negalėtų būti 
įvestas ir jos kolegijoje, nes ji 
buvo įsitikinusi, kad ir čia atsi
ras pakankamai klausytojų 
tokiai klasei sudaryti . 

E lzb ie ta p a r a š ė Br idges 
redaktorei Demie Jonait ienei, 
paprašydama apie tą kursą dau
giau informacijų, ir ne t rukus 
gavo tai, kojai reikėjo. Ir gavo, 
ko ji net nesitikėjo, būtent Xer-
ox kopiją, atspaustą iš Hudson 
Valley Community College pro
gramų katalogo. Ji tą atspaudą 
tuoj perdavė savo kolegijos Com
munity Service programų or
ganizatorei Lindai Lower ir 

paklausė, kokia yra galimybė 
įvesti tokią programą jų kole
gijoje. Linda Lovver, susipa
žinusi su ta programa, pasakė, 
kad tokiai programai įvesti 
jokių kliūčių nebus , jei t ik bus 
s u r a s t a s t ok ios p rog ramos 
dėstytojas. 

Dėstytojo Elzbieta ieškojo irgi 
labai p a p r a s t u būdu. Skai
tydama Patersono vyskupijos 
s a v a i t r a š t i T h e Beacon, ji 
pamatė, kad Liet uvos vyčiai Pa-
tersone rengia festivalį ir kad 
dėl bilietų ir visokios kitokios 
informacijos ga l ima kreipt is į 
Janiną Meižienę. Tad Elzbieta 
ir paskambino J a n i n a i laikraš
tyje duotu telefonu, prašydama 
padėti ja i suras t i t am kursui 
dėstytoją. J a n i n a užsirašė jos 
telefoną ir pažadėjo savo pa
galbą. J i tuoj m a n paskambino, 
nupasakojo visą reikalą, davė 
Elzbietos telefoną ir patarė, kad 
aš jai paskambinčiau, nesvarbu, 
ar mano a t sakymas būtų tei
giamas ar neigiamas. Taip ir 
užs imezgė m a n o r y š i a i su 
Community College of Morris. 
Šioje vietoje re ikė tų pabrėžti, 
kaip mums y r a labai svarbu 
skelbtis ir redaktoriams laiškus 
rašyti ir mūsų pačių ir kitų 
l e idž iamuose l a i k r a š č i u o s e 
anglų kalba. K a d a tik mes Pa-
tersone taip pasiskelbdavome, 
visuomet į mūsų parengimus 
ateidavo daugiau niekad nema
tytų lietuvių, kur ie paskui prisi
d ė d a v o ar t a i p r i e mūsų 
organizacijų ir prie parapijos. 
Kaip matėme, toks paprastas 
l a i š k a s ir p a p r a s t a ž inutė 
angliškuose la ikraščiuose pa
dėjo ne t kursą apie Lietuvą 
kolegijoje įvesti. 

Kaip t ie mano užmegzti ryšiai 
su kolegija to l iau vystėsi, pa
p a s a k o s i u v ė l i a u . D a b a r 
norėč iau supaž ind in t i skai
tytojus su tomis Community 
kolegijomis, kokius ku r sus jos 
o rgan izuoja i r kok ios y ra 

gal imybės mums su savo kur
sais į j a s įsibrauti. Tos kolegijos, 
kurių JAV yra labai daug, 
papras ta i turi atskirą skyrių, 
vadinamą Community Service 
Programs, su atskiru direk
tor iumi, su atskira įstaiga ir 
savais tarnautojais, bet naudo
jas i bendrosios kolegijos pa
talpomis, įrengimais ir mokslo 
priemonėmis. Kaip jau pats tos 
kolegijos vardas pasako, šis 
bendrosios Community College 
padalinys specialiai tarnauja to 
apskri t ies (county) dažnai jau 
b randesn io amžiaus gyven
tojams šviestis toliau. Tačiau 
klausytojais gali būti ir kitų 
aplinkinių apskričių gyventojai. 
Jokia amžiaus riba, ta ip pat ir 
mokslo lygis, stojant į šį kole
gijos padalinį, nenustatyta. Čia 
klausytojai gali būti nuo 20 iki 
80 ir daugiau metų. Čia gali 
sėdėti klasėje net ir pradžios 
m o k y k l o s nebaigęs g r e t a 
turinčio doktoratą. Tokių, kaip 
vėliau matysime, buvo ir mano 
kurse. Užtat šitokie kursai yra 
c red i t f ree arba no c red i t kur
sai , k i ta ip sakant, šį kartą bai
gusiam neduodamas joks pažy
mėjimas, nebent jam būtų rei
ka l ingas pažymėjimas, kad jis 
tokį kursą yra lankęs. Panašias 
vakar ines mokyklas suaugusių 
šviet imui mes turėjome ir Lie
tuvoje. Jos vadinosi liaudies 
universitetais (žiūr. Liet. Encik
lopedija, XIV, 503 psl). 

Šios Community Service Pro
grams turi aibę visokiausių 
kursų įvairiausio ilgumo, pra
dedant nuovienosiki keliolikos 
sesijų. Sesijų ilgis labai nevie
nodas. Viena sesija gali būti 
dviejų, trijų valandų ilgumo, 
kita gali užtrukti net visą dieną 
(šeštadienį) ir per tą dieną yra 
užbaigtas visas kursas. Pra
ėjusiame rudens semestre kole
gijoje suaugusių švietimui arba 
įvair iose srityse pasi tobuli
nimui buvo suorganizuoti 182 

kursai, žinoma, ne tuo pačiu 
v a k a r o m e t u ir ne t o m i s 
pačiomis valandomis, nors ji y ra 
labai talpi, nes iš viso joje y r a 
apie 9000 studentų. Koks skai
čius tų kursų suaugusiems, toks 
įvairumas ir programų. Čia iš
vardysiu tik keletą charakterin-
gesnių. pvz., kaip pasirinkti i r 
pagaminti žuvį, kaip pagaminti 
valgį tik vienam žmogui, ka ip 
pakeisti mokytojo karjerą į 
pelningesnę, programa dantisto 
chirurgo asistentui paruošti , 
kursas apie federalinius ir vals
tijos mokesčius, šokių kursai , 
biznio ir investavimo, ka ip 
daryti su kuo nors intervievv, fi
nansų planavimas, išeinant į 
pensiją, ir dviejų sesijų kursas 
apie kelionę į Sovietų Sąjungą 
ir iš tos kelionės skaidr ių 
rodymas. 

Už visus kursus i m a m a s 
mokes t i s . J i s yra į v a i r u s , 
būtent, pagal kurso svarbą ir 
ilgumą. Pvz., vienos sesijos, bet 
visos dienos kursas apie gamtos 
vaizdų ir atskirų objektų gam
toje fotografavimą kainuoja 32 
dol., pensininkams tik 4 dol., o 
u i sekretoriavimo kursą pagal 
Wang OIS sistemą, trukusį t ik 
visą dieną šeštadienį ir pusę 
dienos sekmadienį , re ikėjo 
mokėti 132 dol. Pensininkams 
mokestis net nenurodytas, nes 
jie tokių komplikuotų kursų j au 
neima. Tarp kitko, už mano kur
są, kur i s buvo p a v a d i n t a s 
„Lietuva: kalba, istorija ir kul
t ū r a " ir buvo 6 sesijų (12 
valandų kursas), r egu l ia rūs 
klausytojai mokėjo kolegijai 37 
dol., o pensininkai — tik 5 dol. 

CLASSIFIED GUIDE 

DAUG BIUROKRATŲ 
Federalinių įstaigų studija pa

rodė, kad Illinois valstijoje dau
giausia biurokratijos, valdi
ninkijos, yra 6,627 valdžios 
įstaigos. Po to eina Pennsylvani-
ja su 4,956 valdžios įstaigų. 

STUDENTŲ ŽIEMOS 
STOVYKLA NERINGOJE 

J O N A S V. D U N Č I A 

Kalėdų švenčių laikotarpyje 
t rumpam poilsiui į Neringą 
suvažiavo būrys studentų atei
t in inkų. Gražios, kalnuotos, 
sniegu padengtos Vermonto 
apylinkės priviliojo į Neringą 
ry t in io pakraščio s tuden tus 
atei t ininkus. Nepabūgo Nerin
gos aplankyti ir vienas k i t as 
net iš Toronto ir Rochesterio. 
S m a g u ir p rasminga buvo 
p r a l e i s t i s ava i t ę l a i k o 
nepaprastai gražiame gamtos 
p r i eg lobs ty je ir p a g y v e n t i 
lietuviškoje nuotaikoje. Seselė 
Igne ta proga atvyko iš Putnam 
ir visus maloniai priėmė. Kaip 
minėta, šis stovyklavimas buvo 
daugiau skirtas poilsiui bei 
pramogai, norint t rumpai at
sipalaiduoti nuo visokių mokslų 
ir kitų įsipareigojimų. Ta proga 
savaitės eigoje buvo keletas 
iškylų į garsias Vermont slidi
nėjimo vietoves. Oras pasitaikė 
geras, tik šaltokas. Vieną dieną 
S t r a t t o n ka lno v i r š ū n ė j e 
t empera tū ra pasiekė „wind-
chil l" -60 laips. C. Lietuviai 
nepabūgo šalčių ir ke le tas 
stovyklautojų išdrįso tą dieną 
slidinėti. 

Be spo r t av imo , s u s p ė t a 
p a s i k a l b ė t i r e l i g i n ė m i s , 
taut inėmis ir visuomeninėmis 
temomis. 

Algis Lukoševičius iš New 
H a v e n , Conn. , p r a v e d ė 
pašnekesį apie t a u t i š k u m o 
išlaikymą svetur. Daugumos 
nuomone stipriausias veiksnys 
prilaikyti lietuviškumą yra lie
tuviškos stovyklos. Visi pasi
žadėjo, sukūrę šeimas, būt inai 
siųsti savo prieauglį į lietuviš
kas stovyklas. 

Sekmadienį kun. V. Cukuras , 
atvykęs iš Putnam, atlaikė šv. 
Mišias. Prieš Mišias jis pravedė 
pašnekesį apie tos dienos Mišių 

skai tymų reikšmę. 
Dr. Jonas Dunčia iš Delaware 

kalbėjo apie mokslus baigusio 
jauno žmogaus kelio krypties 
pasirinkimą, s iekiant pilno ir 
prasmingo gyvenimo. 

Seselė Igne supažindino su 
knyga „The Postponed Gene-
rat ion". Autorė dr. Susan Litt-
win nagrinėja klausimą, kodėl 
Amer ikos j a u n i m a s žymiai 
vėliau bręsta, kodėl daugumai 
sunku nutar t i kokią profesiją 
pasir inkti . 

Stovyklautojai patys suorga
nizavo sus ikaupimo vakarą. 
Jame buvo įdomiai nagrinėjami 
esminiai gyvenimo klausimai , 
ypač liečiantieji j aunų žmonių 
moralę. Atsakymai ras t i Šv. 
Rašto iš t raukose. 

Naujų Metų išvakarėse sto
vyklos šeimininkės stud. Asta 
L u k o š e v i č i ū t ė ir R a m u n ė 

Naujųjų Metų išvakarėse Neringoje 
Sužiedėlis ir Audrė Lukoševičiūtė. 

A d a m s paruošė i šk i lmingą 
vakarienę. Kavutei suspėta iš
kepti gražūs ir labai skanūs 
tortai . 

Nauji Metai sutikti su daina 
ir šampano taurėmis, linksmai 
pasišokus, baigėme labai pasise
kusią i r puikiai suorganizuotą 
s t u d e n t ų žiemos s tovyk lą 
Neringoje. 

MISCELLANEOUS 
REAL ESTATE 

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

Tel. 3 7 6 - 1 8 8 2 a r 3 7 6 - 5 9 9 6 

10°, b — 20% — 30% pigiau mokėsit u r 
apdrau^ą nuo ugnies ir automobilio pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 W e V 95th Street 

Tel. — GA 4-8854 

m MLS, KOMPIUTERIŲ 

pagalba galite PIRKTI ar P 'RDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

mCOME TAX - INSURANCE 
6529 S. KEDZIE 

778-2233 

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

436-6937 
r '?l- s ir namų apšildymo 

emų pataisymai. 
.ytautas Taras 

Iš kairės: Laura Šatinskaitė, Aras 

New Yorko studentų draugo
vei tar iame nuoširdų ačiū už 
pavyzdingai atliktą darbą. Pa
grindiniai šios stovyklos orga
nizatoriai ir darbininkai buvo 
Audrė Lukoševičiūtė, Laura Ša-
t i n s k a i t ė , Andrius A d a m s , 
virėjos Asta Lukoševičiūtė ir 
Ramunė Adams, visi iš New 
Yorko. 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuo
tai ir sąžiningai. 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

H E L P W A N T E D 

MAITENANCE 
ELECTRO/MECHANIC 

Looking for an individual to perform 
eletrical maintenance vvork. Duties include 
troubleshooting and reading blue prints of 
480v applications with 1 10V controls. Lay 
out vvork in installation of production equip-
ment. eletrical buildmg maintenance and 
p.m. maintena 3 are among other 
responsibilities of this position. 3-5 years 
expierence required along with a good 
mechanical aptitude of manufacturing 
equipment is essential for this position. 
Mušt oe able to read and wnte English. 
Apply m person between 8arr.-3pm: 

ALCAN BUILDING 
PRODUCTS 

11440 W. Addtson 
Franklin Park, IL 60131 

equal opportunity employer m/f 

REWAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
3 6 1 - 5 9 5 0 6 3 6 - 6 1 6 9 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba .norite būti 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybės Įkainavimas namokamal 

FOR RENT 

Pigiai parduodu tinkamus 
naudoti Lietuvoje 

VIDEO R E K O R D E R I U S 
(312) 839-5829 

For rent 2 beautiful cottages in nice, 
quiet area; 1 bl. from lake; pvt. beach, 
linens incld.; seasonal or monthly 
availab. Lakeside, Ml. Call Rita: 
312-445-4465. 

Išnuomojami 2 kamb. su atskiru 
įėjimu 71 St. & Rockwell Ave. apy
linkėje. Skambinti 925-7612. 

Išnuomojamas 5 kamb. (2 mieg.) 
švariai įrengtas butas 64 St. ir Cali-
fornia Ave. apylinkėje. Skambinti 
436-1355 po 6 v.v. Kalbėti angliškai. 

IS THAT YOU LAUGHING, COMRADE? 
Algis Rukšėnas 
m 

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. nepavykusį pabėgimą į laisvę 
iš sovietinio laivo) autorius surinko kursuojančius anekdotus ir 
charakteringus juokus, kurie kursuoja Sovietų pogrindyje ir 
atskleidžia komunistinės sistemos tikrąjį charakterį. 

Secaucus, New 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 

Naujųjų Metų išvakarėse susirinkę Neringos stovykloje. Iš kairės: Henrikas Šatinskas, Ramunė 
Adams, Algis Ankus ir Gailė Jonytė iš Toronto. 

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ 
ŽODYNAS 
V. Baravykas 

Apie 30.000 žodžių ir posakių 
Redagavo A. Laučka ir A. Dantaitė 

Žodyne duodama palyginti nemaža bendrinės kalbos 
žodžių, šnekamosios kalbos žodžių, kurie dažnai vartojami 
kaip amerikonizmai. Žodynas skirtas pirmiausia besi
mokantiems anglų kalbos vidurinėse ir aukštosiose 
mokyklose ir padeda išversti vidutinio sunkumo angliškus 
tekstus. Kieti viršeliai. 

Kaina su persiuntimu in USA $18.90. 
Illinois gyventojai moka $20.25. 
Kaina su persiuntimu į Kanadą ir į užsienį $19.70. 
Užsakymus siųsti: 

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



Jauniausi Dariaus Girėno lituanistinės mokyklos mokiniai scenoje rodo savo vaidybinus gabumus. 
Nuotr. Vlado Žukausko 

ĮDOMUS 
PRECENDENTAS 

Įdomus, gal ir istorinis faktas 
įvyko Clevelande, kai žydai, 
lietuviai ir kitos tautybės kar
tu kreipėsi į JAV prezidentą 
Reaganą, Senato daugumos 
lyderį Byrd ir Sovietų komunis
tų partijos generalinį sekretorių 
Gorbačiovą, prašydami atšaukti 
nacių-sovietų (Stalino-Hitlerio 
1939 metų) paktą, nebekišti 
sąžinės kankinių į psichiatrines 
ligonines, leisti žydams, krikš
čionims ir kitų religijų bei tau
tybių žmonėms emigruoti iš 
Sovietų Sąjungos. Kaip prisi
mename, Sovietų lyderio lanky
mosi ir atominių ginklų INF su
tarties pasirašymo metu Wa-
shingtone žydai ir pabaltiečiai 
bei kitos tautos demonstravo 
atskirai. 

Šis reikalavimas buvo pasi
rašytas Ohio Helsinki Accords 
Council, American Jewish Com-
mittee Cleveland Chapter, JAV 
Lietuvių Bendruomenės ir Com-
mittee in Suport of Solidarity-
Pomost, minint Žmogaus teisių 
dieną Clevelando miesto rotu
šėje 1987 m. gruodžio 7. Kaip šis 
precedento neturintis faktas vir
to realybe? Ohio Helsinki Ac
cords ta rybas Clevelando 
skyriui vadovauja Gaila Klimai-
tė, Vasario 16-sios, Nepriklau
somybės akto signataro Petro 

Lietuviai Floridoje 

St. Petersburg, Fla. 
„SAULĖS" MOKYKLOS 

KALĖDŲ EGLUTĖ 

1987 gruodžio 19 d. St. Peters-
burgo .,Saulės" lituanistinė 
mokykla suruošė apylinkės 
vaikučiams Kalėdų eglutę. 
Mokyklos salėje susir inko 
mažas būrelis tėvelių, kurie 
kar tu su vaikučiais norėjo 
pasidžiaugti Kalėdų senelio 
atvykimu. 

Vaikučiai atliko programą, 
kurioje jie suvaidino vaizdelį 
„Jėzaus gimimą" ir padekla
mavo eilėraščių. Po trumpos 
pertraukos į salę atvyko Kalėdų 
senelis ir atnešė pilną maišą 
dovanėlių. Visi vaikučiai turėjo 
progos pasikalbėti su seneliu. 
Jis kiekvienam vaikui įteikė po 
dovanėlę. O taip pat ir apy
linkės lietuvių bendruomenė 
neužmiršo mokinukų ir jiems 
davė po dovanėlę. 

Po programos buvo vaišės, ir 
visi svečiai turėjo progos pasi
šnekėti, o vaikai tikrino gautas 
dovanėles. 

„Saulės" lituanistinė mokyk
la veikia kas šeštadienį Don 
Vista Community Center, Gulf 
Blvd.. St. Petersburg Beach nuo 
9:30 ryto iki 12:30. Mokyklos 
vedėja yra Aurelija Robertson. 
Ji taip pat ir mokytojauja kar
tu su Rita Moore. Dabar yra pri 
s i rašę 13 vaikų. „Saulės" 
mokykla visuomet laukia naujų 
mokinių. 

Krist ina Sabalytė 
Krulikienė 

Klimo brolio Adolfo duktė. To
je organizacijoje Lietuvių Ben
druomenei atstovauja LB kraš
to valdybos narys specialiems 
reikalams dr. Viktoras Stankus, 
o Ohio ir Kentucky apygardos 
žydų komiteto (American Jew-
ish Committee) direktorius ir 
vietinio Clevelando skyriaus pir
mininkas yra dr. Martin Plax. 
Po eilės pasitarimų tarp žydų ir 
Lietuvių Bendruomenės buvo 
įsitikinta, kad sovietų-nacių 
pakto neatšaukimas kenkia 
žydų ir krikščionių žmogaus 
teisių pagerinimui ar įgyvendi
nimui Sovietų Sąjungoje, pabrė
žiant, kad to pakto išdavoje 
buvo okupuotos ir Pabaltijo 
valstybės. Gruodžio 5 d. dr. V. 
Stankus parašė laiškus prez. 
Reaganui, krašto apsaugos pa
tarėjui (National Security ad-
viser), ltn. gen. Collin Powell, 
valstybės sekretoriui George 
Shultz, valstybės Europos ir 
Kanados reikalų pasekretoriuį 
(Assistant Secretary of State for 
European and Canadian Af-
fairs) ambasadorei Rozanne 
Ridgvvay, nurodant, kad minint 
Jungtinių Tautų paskelbtos 
Žmogaus teisių dienos proga 
Clevelando miesto rotušėj bus 
iškilmės, kur dalyvaus Ohio 
Helsinki Accords Council, Ame
rikos žydų komitetas, JAV 

"Lietuvių Bendruomenės atsto
vai kartu su kongresmanu 
Feighan ir Clevelando miesto 
meru Voinovich kreipsis į Gor
bačiovą panaikinti paskutinį 
nacių-sovietų paktą, paskutinį 
tos sutarties dar tebevykstantį 
aktą. 

Taip, gruodžio 7 d., 12-1 vai. 
įvyko miesto rotušės rotundoje 
iškilmės, kur, be minėtų or
ganizacijų bei asmenų, dalyvavo 
AFL-CIO, A. Philip Institute, 

Amerikos Lietuvių Tarybos Cle
velando skyrius, Pabaltiečių 
komitetas. Ukrainiečių or
ganizacijų sąjunga, Polish-
American Congress-Ohio Divi-
sion, Jungtinis ispanų-ameri-
kiečių komitetas, Vietnamiečių 
bendruomenės atstovai, čekų 
komitetas ir tautybių sąjūdis. 
Šių iškilmių metu buvo pagerb
tas ir prof. Vytautas Skuodis, 
kuris buvo Clevelando lietuvių 
svečias, pakviestas atvykti Cle
velando Altos skyriaus. Po visų 
ceremonijų buvo pasiųsta tele
grama Gorbačiovui su nuorašais 
prez. Reaganui ir Senato dau
gumos vadui R. Byrd. Pasirašė 
dalyvaujančių organizacijų at
stovai. Miesto etninių reikalų 
direktorius August Pust taip 
pat pranešė, kad meras Voino
vich asmeniškai kreipsis į 
Amerikos valdžią tuo reikalu. 

Ir nuostabiai greitai, tą pačią 
iškilmių dieną, buvo gautas 
atsakymas iš valstybės pasekre-
torės ambasadorės Rigway LB 
krašto valdybos vicepirmi
ninkui dr. V. Stankui, kur am
basadorė dėkoja už siųstus 
laiškus prezidenui, valstybės 
sekretoriui Shultzui ir pagyrė 
už pastangas atšaukti Rib-
bentropo-Molotovo aktą ir Pa
baltijo valstybių nepriklau
somybių atstatymą. Laiške vėl 
patvirtinama Amerikos nusista
tymas nepripažinti prievartinio 
Pabaltijo įjungimo į Sovietų 
Sąjungą nacių-sovietų susi
tarimo slaptais protokolais. 

Dr. Stankus mano. kad tokie 
teigiami ir greiti reagavimai 
Pabaltijo valstybių klausimu 
Valstybės pasekretorės, 
kongresmano Feighan, mero 
Voinovich ir kitų valdžios parei
gūnų yra tautybių bendros, 
sujungtų rankų veiklos išdava. 
Į stipresnį balsą, ryškiau ir 
garsiau atsiliepiama. 

Šis įdomus precedentas rado 
atgarsio ir amerikiečiuose. 

V. R. 

St. Petersburgo. Fla., „Saulės" lituanistinės mokyklos vaikučiai. 

A.tA. 
ILMARAI GULBINSKIENEI 

mirus, dukrą MILDĄ LENKAUSKIENĘ, Lietuvių 
Fondo Tarybos narę, jos šeimą ir artimuosius nuo
širdžiai užjaučiame 

Lietuvių Fondas 

A.tA. 
STELLA B. MORIARITY 
Gyveno Chicagoje. 
Mirė 1988 m. sausio 22 d., Manitowish, Wis., sulaukus 82 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. 
Pasiliko dideliame vyras John, sūnus Stephen Sluzinski, 

keturi anūkai ir septyni proanūkai. 
Velionė buvo našlė pirmojo vyro a.a. Paul Sluzinski ir 

motina a.a. Florence Mason. 
Kūnas pašarvotas antradienį, sausio 26 d. nuo 3 iki 9 v.v. 

Egan Funeral Home koplyčioje, 3700 W. 63rd St. 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, sausio 27 d. Iš koplyčios 9:45 

vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos 10:30 ryto už 
velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lie
tuvių kapines. 

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

Nuliūdę vyras, sūnus ir anūkai. 
Laidotuvių direkt. Egan Funeral Home. Tel. 582-2000. 

DRAUGAS, antradienis, 1988 m. sausio mėn. 26 d. 

PENKERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
PETRUI MIKULIUI 

Lietuvoje mirus, dukrą VERUTE, žentą STASĮ ir vai
kaitį ALGIMANTĄ MYKOLAIČIUS skaudžiame 
liūdesyje giliai užjaučiame 

G. ir V. Ankai 
S. ir J. Činčiai 
J. ir J. Gramai 

J. Karsas 
J. Paškevičiūtė 
B. Razminienė 

Už a.a. Stasės Genovaitės Žadvydienės sielą buvo 
atnašaujamos šv. Mišios Pranciškonų vienuolyno švento
vėje 1988 m. sausio 13 d. Kennebunkport. Maine. 

Prašau draugus ir pažįstamus maldoj prisiminti 
velionę. 

Liūdintys: vyras Osvaldas ir pusbroliai Ju rg i s 
Kukoris, Stasys Razgaitis. I 

A.tA. 
JOZEFINAI SKUČIENEI 

mirus. Gen. T. Daukanto jūrų saulių kuopos nariams 
dukrai PAULINAI MIKŠTIENEI ir žentui ANTA
NUI MIKŠTUI, giminėms bei artimiesiems liūdesio 
valandoje reiškiama gili užuojauta. 

Gen. T. Daukanto j . š. kuopos 
Vadovybė ir nariai 

A.tA. 
JOZEFINAI SKUČIENEI 

mirus, jos dukrai PAULINAI MIKŠTIENEI, žentui 
ANTANUI MIKŠTUI, giminėms ir art imiesiems 
liūdesio valandoje reiškiame giliausią užuojautą. 

R. V. Albrechtai 
S. Juodakis 
V. A. Karaičiai 
O. L. Kronai 
J. J. Labanauskai 

M. P. Neniai 
O. P. Petriai 
E. J. Rudzinskai 
L J. Rimkūnai 
B. E. Vengianskai 

Mielai, buv. Rockfordo gyventojai, kuri mums 
visada nuoširdžiai talkindavo, 

A.tA. 
PAULINAI JAKIMČIENEI-NEKRASH 
mirus, jos sūnui ZIGMUI ir jo šeimai reiškiame gilią 
užuojautą. 

Rockfordo lietuviai 

GAIDAS—DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Cal i fornia Avenue 
Telefonai - 523-0440 i r 523-9852 
4605-07 South Hermi t age Avenue 

Telefonas — 927-1741-1 
4348 S. Cal i fornia Avenue 

Telefonas -- 523-0440 

A.tA. 
Sktn. PRANUI ZAILSKUI 

mirus, jo sūnus ARŪNĄ ir ALGIMANTĄ su šeima, 
brolį ANTANĄ, mūsų draugijos narį, su šeima ir kitus 
gimines bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime JJgūkų Braugija 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2533 West 71 St., Ch icago 
Telefonas — 47«-2345 

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

A.tA. 
KONSTANCIJAI STRAZDIENEI 

mirus, širdgėlos valandoje reiškiame gilią užuojautą 
jos vyrui JONUI, sūnums ALGIMANTUI ir PETRUI 
ir jų šeimoms. 

Vytautas ir Bronė Bildušai 
Leonas ir Laima Bildušai 

A.tA. 
ALGIMANTUI ASTAŠAIČIUI 

staiga mirus, giliame liūdesyje likusią žmoną BENI
TĄ, dukterį DAINĄ, žentą DAVID ir sūnų ALGI 
nuoširdžiai užjaučiame ir kar tu liūdime. 

Dalia ir Algis Augūnai 
Gražina ir Algirdas Petruliai 
Laima ir Petras Žemaičiai 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 W e s t 69 th S t r e e t - Te l . R E 7-1213 
11028 S o u t h w e s t H w y . — T e l . 974-4410 
9236 S. R o b e r t s R d . - Te l . 430-5700 

-

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

1446 South 50th Avenue 
Cicero. I l l inois 

Telefonas — 6 5 2 - 1 0 0 3 

* 
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x Dail. Aleksandros Vilijos 
Eivaitės naujausių dailės dar
bų paroda dabar vyksta Hart-
marx Corporation — 101 N. 
Wacker Drive. Chicago, IL., Pa
roda buvo atidaryta sausio 6 d. 
ir tęsis iki balandžio 2 d. Kas
dien lankoma nuo 8 iki 8 vai. 
vak. Visi kviečiami parodą 
aplankyti ir pasidžiaugti Eivai
tės kūrybiniais darbais. 

x Ukrainiečiai sausio 24 d., 
sekmadienį, Sheraton viešbu
tyje prie O'Hare minėjo 70 metų 
Nepriklausomybės atgavimo ir 
1000 metų krikščionybės sukak
tis. Sukaktys buvo paminėtos 
didžiuliu banketu, kuriame 
dalyvavo 600 žmonių Garbės 
svečių tarpe buvo daug pa
vergtų tautų atstovų. Lietu
viams šiame minėjime atsto
vavo Pavergtų tautų komiteto 
pirmininkas Kazimieras Oksas, 
Matilda Marcinkienė ir Birutė 
Jasaitienė. 

x Seklyčioje b u s dr. V. 
Nemicko paskaita „Širdis ir jos 
priežiūra" sausio 27 d., trečia
dieni, 2 vai. p.p. Visi kviečiami 
dalyvauti. 

x Vyresnio amžiaus žmo
nėms skausmo terapija bus 
paaiškinta keliose vietose. Lie
tuviams arčiausiai bus 6117 So. 
Kedzie Ave. vasario 8 d., pirma
dieni, 1:30 vai. p.p. 

x Lituanicos tunto balius 
bus vasario 6 d., šeštadienį. Jau
nimo centro didžiojoje salėje. 
Programoje pasirodys Clevelan-
do vyrų oktetas ir sol. Irena Gri-
galiūnaitė. Šokiams gros 
orkestras „Žara". Iš anksto 
galima įsigyti bilietus pas 
Ramunę Glovacki tel. 776-0996. 

x „Draugo" aprašyme apie 
K. Gimžauską St. Petersburge, 
Fla., buvo klaidingai atspaus
dinta, kad kun. V. Dabušis svei
kino Toronto bičiulių vardu, o 
turėjo būti: fronto bičiulių var
du. Už klaidą atsiprašome. 

x Yra ruošiamas Amerikos 
Uetuvių gydytojų vardynas, 
kuris apims 100 metų 

(1884-1984). Žinių trūksta apie 
tuos gydytojus, kurie baigė uni
versitetus Lietuvoje arba Vokie
tijoje ir, atvykę į Ameriką, nesi
verčia privačia praktika, ir apie 
jaunuosius gydytojus, kurie bai
gė universitetus Amerikoje. 
Reikalingos yra šios žinios: pa
vardė ir vardas, gimimo data ir 
vieta, medicinos mokykla ir bai
gimo data. Pareigos Lietuvoje, 
kurie baigė Lietuvoje, praktikos 
teisės Amerikoje, valstybė ir 
metai, specialybė — pasirinktoji 
ir American Board. Pareigos ir 
laipsnis Amerikos universite
tuose, dabartinis adresas. Pagei-' 
dautina ir fotografija. Žinias 
siųsti: Lithuanian American 
Medical Directory. c/o Dr. M. 
Budrys P.O. Box 8432. Long-
boat Key, Fl. 34228. 

x Muz. fleitistė Asta Šepe-
tytė ir rašyt. P. Gaudys atliks 
programą Čiurlionio galerijos 301 
m. veiklos šventėje sausio 30 d. 
7:30 v.v. Čiurlionio Galerijoje, 
Jaunimo centre. Rezervacijoms 
skambinti 422-4288. Auka 
15.00 asmeniui. 

(sk.) 
x Dail. Pr. Lapė dalyvauja 

parodos atidaryme, kuri įvyks 
minint Čiurlionio galerijos 
30-metį sausio 29, 7:30 v.v. 
Jaunimo centre, Čiurlionio gale
rijoje. Lankymo valandos: penk
tadienį 7-9 v.v., šeštadienį ir 
sekmadienį 11 ryto — 7 v.v. Pa
roda uždaroma vasario 7 d. 

(sk.) 
x Minint a.a. J o n o Vinciū-

no dviejų metų mirties sukaktį, 
šv. Mišios už jo sielą bus auko
jamos š.m. sausio 30 d., šeš
tadienį 8 vai. ryto. Tėvų Jėzui
tų koplyčioje, Chicagoje. Pra
šomi draugai ir pažįstami prisi
minti velionį savo maldose. 

Draugai 

x Kun. dr. K. Trimakas Ci
cero Balfo skyriaus metinio 
susirinkimo proga sausio 31 d. 
10:30 v.r. Sv. Antano parapijos 
bažnyčioje aukos šv. Mišias už 
mirusius narius ir aukotojus ir 
pasakys pamokslą. Mišių mal
da bus prisiminimas iš mūsų 
tarpo anapus išėjusių ir savo ar
timo meilės darbų kraiteles pas 
Aukščiausią nunešusių. Po 
pamaldų parapijos salėje bus 
susirinkimas: metinės veiklos ir 
rudenio vajaus apyskaitos ir rin
kimai. Susirinkimą atidarys 
skyr. pirm. dr. Pranas Budi-
ninkas. Po susirinkimo pabend
ravimas prie užkandžių. Nariai 
ir svečiai kviečiami gausiai 
dalyvauti pamaldose ir susi
rinkime. 

x Ligonių s laugymas — 
gail. sesers Onos Ankienės pra
nešimas Alvudo pažmonyje Lie
tuvio sodyboje šį sekmadienį 
nuo 2 v. p.p. Dalyvauja kun. 
Juozas Juozevičius. Gydytojas 
atsakinėja į sveikatos reikalu 
paklausimus. Kraujospūdžio 
matavimas. Alvudo gėrybėmis 
pasivaišinimas. Linksmoji našlė 
— video operetė. Visi laukiami. 

x Aras Pe t r a s Narutis, dr. 
Jolitos Kisieliūtės ir dr. Vyto 
Naručių pirmgimis sūnelis, 
buvo pakrikštytas sausio 24 d. 
Sv. Antano parapijos bažnyčioje 
Cicero, 111. Krikšto tėvai buvo 
Dainė Narutytė-Quin, jaunojo 
tėvo sesuo, ir dr. Petras V. Ki
sielius, jaunosios motinos brolis. 
Krikštynų vaišės giminėms 
buvo Klas restorano salėje. 
Svečius pasveikino jaunasis 
tėvas dr. Vytas Narutis, o 
naujagimiui buvo sugiedota 
Ilgiausių metų. 

x Tautodailininkė Aldona 
Veselkienė, Chicagos Lietuvių 
tautodailės instituto įsteigėja ir 
tarybos pirmininkė, atidavusi 
Chicagos lietuviams didelę kul
tūrinę duoklę, nuolatiniam apsi
gyvenimui grįžo į Kanadą. Jos 
adresas: A. Veselkienė, c/o A. 
Tamošaitis, R.R. 2, Kingston, 
Ont., K7L 5H6, Canada. 

x Vida Ingaunienė, Les 
Fleurs Elegante gėlininkystės 
savininkė, Oak Brook Terrace, 
Illinois, paaukos visas gėles sta
lams papuošti ir scenos dekora
cijoms madų parodai, kurią ruo
šia abi Montessori mokyklėlės 
sekmadienį vasario 21 d. 2 v. 
p.p. Jaunimo centre. 

x Marauet te Delicatessen 
savininkė Daiva Jurys parems 
Vaikų namelių ir Žiburėlio 
ruošiamą madų parodą paauko
dama visus pyragus. Paroda bus 
sekmadienį, vasario 21 d., 2 v. 
p.p. Jaunimo centre. Rezerva
cijoms skambinti Audronei 
Vanagūnienei 386-3454 ar 
Rūtai Milo 971-1795. 

(sk.) 

x Balzeko Lietuvių Kultū
ros muziejus ieško apmokamų 
bibliotekos tarnautojų 2-3 
dienoms savaitėje. Reikia 
mokėti rašyti mašinėle. Skam
binti muziejaus direktoriui: 
582-6500 nuo 10 vai. r. iki 4 vai. 
P P - (sk.) 

x Ispanija-Portugalrja-Fa-
tima. 1988 m. balandžio 23 - ge
gužės 8 d. Autobusu Atlanto ir 
Viduržemio jūros pakraščiu, pro 
Pirenėjų ir kitus kalnynus. 
Kraštai turtingi žavia gamta, 
menu, architektūra, istorija, 
šventovėm. Vadovas kun. dr. K. 
Trimakas. Rengia Travel Advi-
sers, Inc. 1515 N. Harlem Ave. 
Suite 110, Oak Park, IL 60302. 
USA. Telef. 312-524-2244. 

(sk.) 

x V. ir P . JanušoniaL Dous-
man, Wisc., mūsų nuoširdūs ir 
nuolat iniai rėmėjai , su 
prenumeratos pratęsimo mokes
čiu atsiuntė visą šimtinę. V. ir 
P. Janušonius skelbiame garbės 
prenumeratoriais, o už gražią 
auką tariame nuoširdų ačiū. 

x Klemensas Juškev ič ius , 
Chicago, 111., niekad nepamirš
ta savo dienraščio ir jį paremia 
auka. Prieš Kalėdas lankėsi 
„Drauge", pratęsė prenumera
tą ir vėl pridėjo 20 dol. auką. Kl. 
Juškevičių skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už auką la
bai dėkojame. 

x J . Rugys, Toronto, Kana
da, pratęsdamas „Draugo" pre
numeratą, pridėjo ir 50 dol. 
auką. J. Rugį skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už rėmimą 
lietuviško žodžio labai dėko
jame. 

x Bronius Pranckevič ius , 
Evergreen Park, 111., nuolatinis 
„Draugo" rėmėjas, pratęsdamas 
prenumeratą, vėl paaukojo 25 
dol. Br. Pranckevičiui, mūsų 
garbės prenumeratoriui, ta
riame nuoširdų ačiū. 

x Rita Finizio iš Rialto, Cal., 
yra nuolatinė dienraščio rėmėja, 
švenčių proga atsiuntė 35 dol. 
auką ir palinkėjo visiems 
džiaugsmingų ir laimingų 1988 
metų. Nuoširdus ačiū. 

x Ona Si l iūnienė , I rena 
Truškūnas, John Gumbaragis, 
Irena Kairys, visi iš Chicagos, 
V. Šamatauskas, Miami, Fla., 
Antanas ir Klara Rugiai. West 
Palm Beach, Fla., Izabelė 
Ramanauskas, Daytona Beach, 
Fla., Viktoras Rutkauskas, Cle-
veland, Ohio, Izabelė 
Jonaitienė, Euclid, Ohio, kiek
vienas; pratęsdamas „Draugo" 
prenumeratą, pridėjo po 15 dol. 
auką. Nuoširdus ačiū. 

x Liudas Sagys i r dir . Bro
nius Kazėnas tarėsi su JAV 
LB Kultūros tarybos pirmi
ninke reprezentacinio vieneto 
įsteigimo reikalu. Šiam pro
jektui ištirti lėšas yra paskyręs 
Lietuvių fondas. 

x Konsulariniam pr iėmi
mui pasirengimas intensyviai 
vyksta. Chicagos lietuviškų or
ganizacijų komitetas keletą 
vakarų susirinkęs pas B. Jasai
tienę, šio komiteto pirmininkę, 
tvarkė laiškų ir pakvietimų 
siuntinėjimą. Visos lietuviškos 
organizacijos, ypač tos, kurios 
randa reikalo konsulą į savo 
renginius kviestis, turėtų at
kreipti dėmesį ir į konsulo kvie
timą. Chicaga yra lietuviškos 
išeivijos sostinė, tad ir pasi
rodymas yra vertas. 

x Užgavėnių k a r n a v a l a s 
rengiamas vasario 13 d. Jauni
mo centre. Yra numatyta daug 
pramogų ir įvairumų. Didžiojoje 
salėje pagrindinė karnavalo pro
grama, vyks kaukių paradas ir 
konkursas. Premijos už geriau
sias kaukes. Šokiai grojant 
„Gintaro" orkestrui. Apatinėje 
salėje Cicero medžiotojų ir meš
keriotojų klubas į r engs 
romantišką restoraną. Egzotiš
ki medžiotojų patiekalai — 
baras. Gros Balio Pakšto or
kestras. 

x Lietuvos Dukterų d r a u 
gijai mirusiems atminti auko
jusių sąraše klaidingai įrašytos 
dvi pavardės: a.a. A. Žemaitai-
tienės (ne Žemaitienės) atmini
mui aukojo A. ir A. Gedminai; 
a.a. M. Dilkienės (ne Dikinie-
nės) atminimui aukojo Em. 
Kielienė. Už klaidas atsipra-
š o m e - (sk.) 

x A. a. dipl. inž. Česlovo 
Staniulio penkerių metų mir
ties sukaktį minint, šv. Mišios 
už jc sielą bus atnašaujamos 
Dievo Apvaizdos bažnyčioje Det
roite, š.m. sausio mėn. 31 d., T. 
Jėzuitų koplyčioje vasario mėn. 
10 d. ir Romoje Prašome visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
pasimelsti už velionio sielą. 

Staniulių še ima 
(sk.) 

..Žiburėlio" Montessori mokyklėlė 1987-88 metais. Stovi iš kaires: vedėja Dana Dirvonienė, pa
dėjėjos — Silvija Radvilienė ir Violeta Karalienė. „ T . ,T . ., 

J Nuotr. L. Volodkos 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
ŽIBURĖLIS MONTESSORI 

MOKYKLĖLĖ 

Ruduo labai greit prabėgo, 
užsibaigė Kalėdų atostogos ir 
vaikučiai sugrįžo į Žiburėlio 
Montessori mokyklėlę pilni nuo
tykių ir entuziazmo. 

Šiais mokslo metais 28 
vaikučiai lanko mokyklą. Juos 
moko mokyklos vedėja Dana , 
Dirvonienė ir dvi pagelbininkės 
— Violeta Karalienė ir Silvija 
Radvilienė. Yra net ir keletas 
mamyčių pasisiūliusių padėti 
klasėje, kai reikia. Jos yra Lidia 
Ringienė, Audronė Elvikienė, 
Ramunė Valiulienė. Mokytojos 
su vaikučiais nepaprastai gra
žiai dirba, joms viskas sklan
džiai sekasi. 

Ypatingi įvykiai kol kas yra 
buvę. Vaikučiai spalio mėnesį 
buvo išvykę į Bengstons Farms 
moliūgų rinkti bei pasivažinėti 
traktoriais. Lapkričio mėnesį 
vaikai gavo progą parodyti savo 
t ėve l i ams klasę ir visus 
darbelius, kuriais jie dienomis 
užsiima. Visi sutiko, kad tėvo ir 
vaiko vakaras labai sėkmingai 
praėjo. Gruodžio mėnesį visi 
vaikai dalyvavo kalėdinės eglu
tės programoje, deklamuodami 
B. Brazdžionio „Meškiukas rud-
nosiukas"' ir kitus eilėraščius. 
Taip pat pašoko ir dainavo iš
moktas daineles ir šokius. Tė
veliai, mokytojos ir seneliai 
smagiai pabendravo ir pasi
svečiavo Žiburėlio kūčiose. 
Kiekvieneriais metais kūčios 
būdavo klasėje, bet šiais metais 
mūsų skaičius labai padidėjo, I 
nebetilpom į klasę. Tai Liepo-
niai mums leido naudotis Old 
Oak Country Club sale. Viskas 
buvo labai gražiai sutvarkyta ir 
papuošta. Ačiū jiems. 

Rudenį visi tėvai turėjo progos 
pabaliavoti kartu spalio gale 
tradiciniam Spalibaly. Šiemet 
tradicijos buvo truputį pakeis
tos. Spalibalis buvo suruoštas 
bendru darbu abiejų Montesso
ri mokyklų Žiburlėlio ir Kriau-

čeliūnų vardo vaikų namelių. 
Visi smagiai valgė, šoko ir 
linksminosi. Spalibalis buvo ne 
tik smagus, bet ir abiems 
mokykloms pelningas. Bendros 
pastangos ir pasidalinimas dar
bais išeina visiems į naudą. 
Kitas didelis bendras įvykis bus 
madų paroda, kuri bus sekma
dienį vasario 21 d. 2 v. p.p. Jau
nimo centre. 

Mokykloje yra vaikučių, 
kurių tėveliai padeda darbu, 
kad mokyklėlė galėtų išsilai
kyti, bet atrodo, kad vis trūks
ta pinigų. Šiai padėčiai išgelbėti 
vis pasirodo dosnių geradarių. 
Šiemet mums jau 1500 dol. pa
aukojo Tėviškės parapija, dr. 
Dalia Petreikytė 100 dol. ir 
Algis Čepėnas 100 dol.. Jiems 
visiems Žiburėlio mokyklos 
mokytojos, vaikai ir tėvų valdy
ba nuoširdžiai dėoja. 

Taip greit prabėgo pirmi keli 
šių mokslo metų mėnesiai. 
Svarbiausias tikslas kasdien 
vykdomas mūsų vaikučių auk
lėjimas ir mokinimas malonioj 
lietuviškoj aplinkoj. 

R. S. 
DARIAUS GIRĖNO 

MOKYKLOJE 

Jaunimo centre veikiančioje 
Dariaus Girėno lituanistinėje 
mokykloje Kalėdų eglutė yra 
visų labiausiai laukiamas me
tinis renginys, kurio ruošon 
jungiasi mokiniai, mokytojai, 
tėvų komitetas ir tėveliai. Nors 
pasiruošimus šiai šventei ir 
labai trukdė kai kuriuos moky
tojus ir mokinius ištikusios ne
laimės ir susirgimai, suspėta 
paruošti, kad ir neilga graži 
kalėdinė programa. 

Gruodžio 19 d. šventiškai 
papuošton Jaun. centro mažojon 
salėn susirinkusius mokinius, 
mokytojus ir tėvel ius pa
sveikino mokyklos vedėjas mok. 
Juozas Plačas. Šventės pro
grama buvo pradėta linksmai, 
vyresniųjų skyrių mokinių 
šokamu „Vėdaru". Vll-to sky

riaus mokinys Gytis Vygantas 
poetės Danutės Lipčiūtės-Augie-
nes eilėraščiu „Kalėdos" davė 
mintį tolimesnei programai. 

Didžiulėmis snaigėmis ir įvai
riaspalvėm švieselėm žybčiojan
čiomis eglutėmis papuoštoje 
scenoje A. Paškevičienės „Kalė
dos pas nykštukus" sėkmingai 
nykštukus, snaiges, žvėrelius ir 
karalių Šaltį vaidino Vilius Žu
kauskas. Linas Juodvalis, 
Petras Plačas, Tomas Šatas, 
Aliukas Juškys, Andrius 
Paulėnas, Elytė Žukauskaitė, 
Danutė Mikrutaitė. Rima Žu
kauskaitė, Rima Augaitytė, 
Leila Saib, Rimas Marčiulionis. 
Andrius Matranga, Raimundas 
Cicėnas. Birutė Jurjonaitė, 
Indrė Žukauskaitė, Darius Saib 
ir Karina Pauliūtė. Labai įtiki
nančiai karaliaus Šalčio vaid
menį atliko Vilius Žukauskas, 
nežiūrint dėl susirgimo praleis
tų repeticijų. 

K*MS 
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Julija Stelmokai te ir Ani Daugirdaitė puošia pyragaičių namelius per 
šiaurinės Chicagos priemiesčių Kalėdų eglute. 

Du angeliukai — Karolis Užgiris ir 
Rytas Vygantas pasirodo per Dariaus 
Girėne lituanistinės mokyklos Kalė
dų eglutę 

Mok. Gailutės Valiulienės 
vaizdelį „Flamingo Kalėdos" 
atliko IV-to skyr. mokiniai 
Rima Pauliūtė, Dana Lukaitė, 
Daina Saib, Karina Turnerytė, 
Marius Vygantas, Vytas Jurjo-
nas ir Andrius Paulius. 

Nešdami degančias žvakutes 
ir auksines žvaigždeles scenoje 
išsirikiavo I-mo skyriaus ir 
vaikų darželio ..angeliukai". 
Labai nuoširdžiai įsijautę į savo 
vaidmenį jie padeklamavo eilė
raštuką „Adventas". 

Mokyklos mokinių choras, 
pasigėrėtinai vadovaujant stu
dentei Rimai Polikaitytei. 
sugiedojo kelias kalėdines gies
mes. Giedojiman jungėsi ir 
mokytojai bei dalis dalyvavusių 
tėvelių. 

Po programos, kurią sklan
džiai pravedė VlII-to sk. moki
nys Algis Woss. Belaukiant 
Kalėdų senelio, scenon buvo 
iškviesti visi mokytojai ir jiems 
įteiktos dovanėlės. Čia visi labai 
pasigedo ilgamečio dainų moky
tojo muz. Fausto Strolios, 
sveikstančio po jį ištikusios 
nelaimės, ir vyresniųjų skyrių 
mokytojos Eugenijos Bielskie
nės. Jiems, linkėdami sveikatos, 
visi pasirašė sveikinimo kor-

IŠ ARTI IR TOLI 
KANADOJE 

— Calgario lietuvių dvi
dešimt asmenų grupė, apsi
rengusi tautiniais drabužiais, 
nešdama lietuvių kalba olimpi
nį šūkį, atstovaus lietuviams 
McMahon stadione XX Žiemos 
olimpiados atidarymo ceremo
nijose. Kartu su kitomis 50 
tautų grupėmis atliks bendrą 
olimpinį choreografinį pasi
rodymą ir kaip individuali 
grupė pašoks malūną. Ati
darymo iškilmės bus transliuo
jamos per TV visame pasaulyje. 

— Joana Dubauskienė, il
gai dirbusi švietimo valdyboje 
kaip sekretorė, išėjo į pensiją. 
Calgary, Alb., lietuviai džiau
giasi, kad ji dabar padės lietu
viams, kaip ja pasinaudodavo ir 
anksčiau. Ji net susirgusi suge
bėjo tvarkyti savo reikalus ir fi
nansinius atsiskaitymus. Todėl 
ji savo viršininkų buvo labai 
vertinama. 

— Lietuvos Kankinių pa
rapijos bažnyčioje pereitais 

metais pakrikštyti 29 kūdikiai, 
pirmąją Komuniją priėmė 4 
vaikai, palaidoti 25 asmenys, 
susituokė 5 poros. 

teles, tikėdamiesi juos vėl ma
tyti ateinančiame mokyklos 
renginyje. 

Entuziastingai visų dalyvių 
sutiktas Kalėdų senelis pasi
kalbėjo su mokiniais ir visiems 
įteikė gražias ir naudingas 
dovanėles. 

Išlydėjus Kalėdų senelį, dar 
kurį laiką pabendrauta šventiš
koje nuotaikoje ir pasivaišinta 
tėvų komiteto paruoštomis 
vaišėmis. M 

UPYTĖS KLUBO VEIKLA 

Upytės draugiško klubo prieš-
metinis susirinkimas įvyko 
gruodžio 11 d. Pirm. Bernice 
Žemgulis atidarė susirinkimą, 
pasveikino visus narius ir 
pranešė liūdną žinią, kad mirė 
vienas mūsų narys — Mykolas 
Marcinkus. Nariai tylos minute 
atsistojo pagerbti mirusį narį ir 
jo šeimai pareiškė gilią 
užuojautą. 

Nut. rast. Antoinnete Kalys 
perskaitė protokolą iš praeito 
susirinkimo, kuris vienbalsiai 
priimtas kaip skaitytas. 

Pranešta, kad labai serga 
Eugenia Strungienė, ji buvo 
ligoninėje ir dabar yra namuose, 
bet dar labai silpna. Linkime jai 
greit sustiprėti ir būti sveika. 

Buvo rinkimas valdybos 1988 
metams. Visa ta pati valdyba 
pasiliko dar metus tarnauti., 
Pirm. Bernice Žemgulis, 
vicepirm. Matilda Palus, nut. 
ras t . Antoinette Kalys, 
kasininkė Anna Casey, fin. rast. 
Anna Condux 

Komisiją knygoms patikrinti 
apsiėmė Sophie Petrošius, Anne 
Wiechecki ir Ann Kryzovvski. 
Pirm. Bernice Žemgulis 
apsiėmė priimti valdybą ir 
komisiją į savo namus ir susi
rinkime 1988 m. vasario 24 d. 

Buvo nutarta pasveikinti su 
Kalėdų auka Lietuvos Aidų 
radiją. A. Siutas radiją, Draugą, 
Dariaus ir Girėno veteranus ir 
Palšy vaikučius. 

Pirm. Bernice Žemgulis 
uždarė susirinkimą. Po susi
rinkimo visi nariai buvo pavai
šinti skaniais šiltais pietumis ir 
gėrimais. Buvo Matilda Folius 
pasveikinta su gimtadienio pro
ga. Jai buvo sudainuota Happy 
Birthday ir Ilgiausių metų. 
Kitas susirinkimas įvyks kovo 
11 d. 

A. Kalys 

Advokatas Jonas Cibait is 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

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




