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Aukščiausiosios Tarybos 
sausio 13 nutarimai 

Vilnius. 1991 sausio 13. (LIC) 
— Pateikiame visą eilę šiandien 
Aukščiausiosios tarybos pa 
skelbtų dokumentų, kuriuos 
Parlamento Infobiuras faksu 
perdavė Lietuvių Informacijos 
Centrui New Yorke. Visus 
pareiškimus ir atsišaukimus 
pasirašė Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis. 

Kreipimasis į visus 
Tarybų Sąjungos žmones 

Kariniai veiksmai, įvykdyti 
šiąnakt Lietuvoje, yra ne tik 
Lietuvos tragedija, bet ir Jūsų 
tragedija. Lietuva priešinasi 
tuo, kuo gali. Jūs taip pat turite 
padaryti tai , ką galite. Žmonės 
t iki tik darbais. 

Kreipimasis į pasaulio 
vyriausybes 

TSR Sąjunga pradėjo nepa
skelbtą karą prieš Lietuvos 
Respubl iką . Žūs ta niekuo 
nekalti žmonės. Iškilo grėsmė, 
kad demokratiniuose rinki
muose išrinkta teisėta valdžia 
ga l i būt i nuša l in t a . Mes, 
Lietuvos Respublikos Aukščiau
siosios Tarybos deputata i , 
kreipiamės i pasaulio valstybes, 
prašydami nedelsiant pripažin
t i , kad TSR Sąjunga užpuolė 
ki tą valstybę — suverenią 
Lietuvos Respubliką. 

Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos 
nutar imas dėl Lietuvos 

Respublikos laikinosios 
gynybos vadovybės 

sudarymo 
1. Sudaryti šios sudėties Lie

tuvos Respublikos Laikinąją gy
nybos vadovybę (LGV): 

V. Landsbergis, Z. Vaišvila, V. 
Zabarauskas, R. Ozolas. A. 
Šimėnas, A. Butkevičius. M. 
Laurinkus, A. Abišala. 

2. LGV vadovauja Lietuvos 
Respublikos fizinės (karinės), 
politinės, informacinės ir ki
tokios gynybos veiksmams, kol 
TSR Sąjungos užpuolimas ir 
karas prieš Lietuvą nebus nu
trauktas. 

3. LGV atskaitominga Aukš
čiausiajai Tarybai ir sudaro 
Lietuvos Respublikos gynimo 
struktūras bei koordinavimo 
grupes. 

Dėl Lietuvos Respublikos 
Ministro pirmininko 

Lietuvos Respublikos Aukščiau
sioji Taryba nutaria: atleisti iš 
pareigų Lietuvos Respublikos 
Ministrą pirmininką Albertą 
Šimėną, kaip esantį nežinia kur 
ir negalintį vykdyti pareigų. 

Dėl Lietuvos Respublikos 
Ministro pirmininko 

paskyrimo 
Lietuvos Respublikos Aukš

čiausioji Taryba nu ta r ia : 
Paskirti Lietuvos Respublikos 
Ministru pirmininku Gediminą 
Vagnorių. 

Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos 

paaiškinimas 
Jokių teisių tam neturintys 

asmenys paskelbė Lietuvoje 
komendanto valandą. Lietuvos 
Respublikos Aukščiausioji Ta

ryba paaiškins Lietuvos pi
liečiams, jog tokie nurodymai 
arba draudimai neturi jokio 
teisinio pagrindo. Tačiau TSR 
Sąjungos okupacinė kar inė 
valdžia jau įrodė savo nežmoniš
ką žiaurumą ir kiekvienas 
pilietis tu r i būti atsargus. 

Tarybos prezidiumo 
pareiškimas 

Naktį iš sausio 12 į 13-ąją, 
pas todami kelią agresor ių 
tankams, gindami Lietuvos 
nepr ik lausomybę , žuvo 
keliolika beginklių Lietuvos 
žmonių, daugiau kaip šimtas su
žeistų. 

Liūdėdama su visa Lietuva ir 
reikšdama užuojautą jų arti
miesiems, Lietuvos Respublikos 
Aukščiausioji Taryba sausio 
13-14-15 dienomis skelbia Lie
tuvoje gedulą. 

Gedulo dienomis kviečiame 
iškelti vėliavas su gedulo 
kaspinais , vakare languose 
žuvusiųjų atminimui uždegti 
žvakeles, o laidotuvių dieną vi
durd ien į skambint i visų 
bažnyčių varpais. 

Tikime, kad nauja skaudi 
Lietuvai auka priartins jos 
visišką išsivadavimą. 

Ministro Pirmininko 
pavaduotojo paskyr imas 

Lie tuvos Respubl ikos 
Aukščiausioji Taryba nutaria: 
paskirti Lietuvos Respublikos 
Ministro pirmininko pavaduoto
ju Zigmą Vaišvilą. 

Lietuvos Respublikos 
ministru paskyr imas 

Lietuvos Respublikos Aukš
čiausioji Taryba nutaria lai
kinai paskirti eiti ministrų 
pareigas šiuos asmenis: Tei
singumo ministru — Praną 
Kūrą, Žemės ūkio ministru — 
Vytautą Knašį, Pramonės mi
nistru — Rimvydą Jasinevičių. 
Materialinių išteklių ministru 
— Romualdą Kozyrovičių, Fi
nansų minstru — Marijoną Ma-
siukonį. 

Lietuvos Respublikos Aukš
čiausioji Taryba nutaria paskir
ti šiuos Lietuvos Respublikos 
ministrus: Vytą Navicką — 
Ekonomikos ministru, Leoną 
Vaidotą Ašmantą — Energeti
kos ministru, Darių Kuolį — 
Kultūros ir švietimo ministu, 
Vaidotą Antanaitį — Miškų 
ūkio ministru, Albertą Ambra
ziejų Sinevičių — Prekybos 
ministru, Kostą Birulį — Ryšių 
ministru. Algimantą Nasvytį — 
Statybos ir urbanistikos mi
nistru, Joną Biržiškį — Susi
siekimo ministru, Algį Dobra-
volską — Socialinės apsaugos 
ministru, Juozą Oleką — Svei
katos apsaugos ministru, Algir
dą Saudargą — Užsienio reikalų 
ministru. 

N u t a r i m a s dė l p r i e m o n i ų 
L i e t u v o s R e s p u b l i k a i 

g int i 

Nepaisydamos Lietuvos Res
publikos vyriausybės 1991 m. 
sausio 11 d. protesto notos 
Tarybų Sąjungos vyriausybei. 
TSRS reguliariosios ginkluo
tosios pajėgos sausio 11-12 d. 
toliau plėtė savo operacijas. 
Buvo ginklu užgrobiami bei 
niokojami valstybiniai objektai 
ir teisėsaugos įstaigos, blokuo
jami keliai, t ranspor tas ir 
ryšiai. Yra žuvusių, sužeistų ir 
pagrobtų. 

Lietuviai praėjusi sekmadieni susirinko ginti m okupantų savo Parlamento rūmus, kuriuose dienas ir naktis budėjo parlamentarai. 

Lietuvių delegacija Baltuosiuose rūmuose 
D e m o n s t r a c i j o s W a s h i n g t o n e L e n k a i p a d e d a l i e t u v i a m s . 

Washingtonas , 1991 sausio 
13. Specialus prezidento asis
tentas ryšiams su visuomene 
Sichan Siv sekmadienį po pietų 
priėmė Lietuvių Bendruomenės 
atstovus. LB įstaiga šio pa
simatymo Bak uosiuose rūmuo
se pareikalavo sekmadienio 
rytą, kada pasaulyje pasklido 
žinios apie Lietuvoje sovietų 
kariuomenės vykdomą smurtą 
ir neka l tų civilių žmonių 
žudynes. Delegacijai vadovavo 
JAV LB Washingtono įstaigos 
direktorė Asta Banionytė ir ją 
sudarė Washingtono apylinkės 
pirmininkė Audronė Pakštienė, 
Baltimorės apylinkės atstovė 
dr. Onilė Šeštokienė ir krašto 
valdybos visuomeninių reikalų 
tarybos narys Arvydas Barz-
dukas. Prie delegacijos prisidėjo 
ir JAV LB Tarybos pirmininkė 
Angelė Nelsienė iš Los Angeles. 

Dr. Razmos laiškas 
prez identui 

Delegacija įteikė prez. Bushui 
skirtą krašto valdybos pir
mininko dr. Antano Razmos 
laišką. J a m e ci tuojamas 
Lie tuvos Aukščiaus ios ios 
Tarybos p i rmininko ankst i 
sekmadienio rytą gautas pasisa
kymas, kur Landsbergis prašo, 
kad prez. Bushas tuoj pat 
susisiektų su sovietų preziden
tu Gorbačiovu ir pareikalautų, 
jog kariniai veiksmai ir žmonių 
puolimas Lietuvoje būtų sus
t abdy t i . Delegacija žodžiu 
nedv ip rasmiška i i š ryškino 
Amerikos lietuvių nepasiten
kinimą Baltųjų rūmų ligšioline 

Įvertindami įvykių pobūdį ir 
mastą. Lietuvos Respublikos 
Aukščiausioji taryba nutaria: 

1. Vertinti Tarybų Sąjungos 
ve iksmus pr ieš Lietuvos 
Respubliką kaip atvirą karine 
agresiją, kuri turi būti nedel
siant nutraukta. 

2. Pavesti Lietuvos Respub
likos Aukščiausiosios Tarybos 
prezidiumui kartu su Vyriau
sybe sudaryti Lietuvos Respub 
likos laikinąją gynybos vado
vybe, kurios sudėtį ir statusą 
tvirtina Aukščiausioji Taryba 

3. Pažymėti, kad Lietuvos 
Respublikos vidaus reikalų ir 
krašto apsaugos padaliniai svar
biausiųjų valstybinių objektų 
užpuolimo atvejais turi teise 
priešintis bet kuriam užpuo 
likui. 

laikysena Lietu.os nepriklau
somybės siekiu a tžvi lgiu . 
Kadangi Sichan Siv tvarko tik 
Baltųjų rūmų v.suomeninius 
santykius, delegacija parei
kalavo, kad lietuvių atstovus 
nedelsiant priimtu atsakingas 
asmuo, kuris tu ;takos į Bal
tųjų rūmų politiką ir nusista
tymą šiuo reikah.. Taip pat Asta 
Banionytė reikalavo, jog atsa
kingas ir aukštai Amerikos 
pareigūnas tuojau pat vyktų į 
Lietuvą ir tiesiogiai įvykius 
tirtų. Tą patį pakartojo ir New 
Jersey senatorius Bili Bradley 
televizijoje. 

P. Siv pasakė, jog Baltųjų 
rūmų saugumo tarybos atstovai 
sutinka priimti lietuvių dele
gaciją pirmadienį, sausio 14 d. 
Pasitarimas užtruko daugiau 
kaip puse vai. P Siv pasakė, jog 
kaip tik tuo metu, kada delega
cija su juo kalbe >si, vyko Baltųjų 
Rūmų aukštu p treigūnų pasita
rimas Lietuve- reikalu ir jis 
skubėjo dr. Razmos laišką ir lie
tuvių atstovų pasisakymus į tą 
posėdį nunešt; 

Delegaciją į Baltuosius rūmus 
palydėjo Wasr. agtono ir Balti
morės lietuvių demonstrantai, 
kurių daugiau saip du šimtai 
sus i r inkę srie sovietų 
atstovybės, demons t r an tų 
minia su vėliavom ir plakatais 
atžygiavo iki Baltųjų rūmų. 

Demonstracijos 
Kitoje pusėje gatvės nuo 

Baltųjų rūmu buvo susirinkę 
k i t a tiek estą, la tv ių ir 
ukrainiečiu <urie atžygiuo
jančius lietuv io9 entuziastingai 
sutiko. Deleca ijai įėjus j Bal
tuosius rūmus isi demonstran
tai grjžo pru - ietų ambasados 
ir toliau d<r nstravo iki ket-
virots valandos vakaro. I su
sirinkusius j triu ir tinkamu 
žodžiu kreipės ^sta Banionytė, 
kuri pasakė, g Lenkijos parla
mento Bariai a nuvykę į Lie
tuvą ir s o l : . z u o j a Lietuvos 
parlamenta: urt ir yra pasiryžę 
juos vietoj* . ti. 

Demons" tų delegacija 
buvo įsileis: ambasadą, kur 
ją priėmė ir .-.p e valandą laiko 
per vertėja v. bejosi ambasa
doriaus patarėjas ministeris Juri 
Somenko. ( daina" ta pati. 
šiek tiek para*. į Baltųjų rūmų 
svars tvm^ :įbasada neturi 
pilnos info' • *#•». tikisi, kad 
viskas btis k ' a ' išsnrpsts 

nežinc, k a s davė į sakymą 
šaudyti, l ie tuviai irgi šaudė ir 
1.1. Delegacija, kurią sudarė 
Audronė Pakš t ienė , dr. Onilė 
Šeštokienė ir Angelė Nelsienė šį 
teigimą girežtai užprotestavo, 
ne.- Lietuvą užpuolusi sovietų 
kariuomenė pirmiausia užėmė 
visus tu r imus ginklų sandėlius 
ir nėra jokių duomenų, jog kas 
nors iš lietuvių iššovė nors 
vieną šūvį. Net ir žuvęs sovietų 
kareivis kr i to nuo sovietiško 
ginklo kulkos. Delegacija pa
reikalavo, kad visi kariniai 
veiksmai Lietuvoje būtų tuoj 
pat sustabdyti . Kadangi Sov. 
Sąjungos ambasadorius dar tą 
patj vakarą vyko į Maskvą buvo 
pažadėta šį prašymą perduoti. 
Pr iėmimas buvo madangus ir 
nors delegacija savo nusis
tatymo labai kietai laikėsi, jokio 
reikšmingesnio pasisakymo iš 
sovietų nesu lauk ta . Demon
stracijas penktadienį ir šeš
tadienį organizavo JAV LB 

VVashingtono apylinkė, vado
vaujama Audronės Pakštienės. 

Dundz i los žodis 
Demonstracijas gana plačiai 

rodė visi Amerikos televizijos 
žinių tinklai. Ypač ryškiai ir 
tvirtai per televiziją pasisakė 
VVashingtono Bendruomenės 
narys Antanas Dundzila. kui 
sūnus yra Amerikos kariuo 
nės leitenentas ir šiuo metu yra 
Saudi Arabijos dykumoje. Jis 
puikiai sulygino įvykius Lie
tuvoje su Kuwaito okupacija. 

Bendruomenės delegacijai bu
vo pasakyta, jog prez. Bushas 
dar tą patį popietį daug tvirčiau 
pasisakys dėl sovietų teroro 
Lietuvoje ir vėliau televizijoje 
prezidentas pirmą kartą pasakė, 
jog Jungtinės Valstybės smer
kia sovietų veiksmus bei padarė 
užuominą, jog toks elgesys gali 
neigiamai atsiliepti į Amerikos 
ir Sovietų Sąjungos santykius. 
Žinoma, gaila, jog prezidentas ir 
toliau laikosi nusistatymo, jog 
čia yra „sovietų vidaus reika
las". Tokio ryškaus moralės 
atšipimo Amerikos istorijoje dar 
nėra buvę. J A y L B ^ 

Lietuvos Respublikos 
įstatymas egzilinės 

vyriausybės sudarymui 
Vilnius. 1991 m. sausio 13 d. 

LIC) — Spausdiname gautą 
tekstą egzilinės vyriausybės 
sudarymo klausimu. 

TSRS kariuomenei vykdant 
atvirą ginkluotą agresiją prieš 
Lietuvos Respubliką, tuo suke
liant grėsme teisėtų valstybės 
valdžios institucijų veiklai bei 
pačios Lietuvos Respublikos 
emigracijai, nutaria: 

1. Smurtu ar kitokia prievarta 
s u t r u k d ž i u s 1990 m e t a i s 
t e i s ė t a i i š r i n k t a i L ie tuvos 
Respubl ikos Aukščiaus ia ja i 
Ta ryba i vykdy t i savo įga
liojimus, tur i būti sudaryta 

Lietuvos Respublikos Vyriau
sybė emigracijoje. Nustatyti, 
kad Respublikos Vyriausybės 
emigraci joje įgaliojimai 
prasideda nuo to momento, kai 
tampa aišku, jog Lietuvos Res
publikos Aukščiausioji Taryba 
negali susir inkt i ir laisvai 
priiminėti sprendimų. Nuo to 
paties momento laikyti nete
kusia įgaliojimų 1991 m. sausio 
11d. paskirtą Lietuvos Respub
likos Vyriausybe, kartu su ei
nančiaisiais pareigas buvusiais 
Vyriausybės ministrais. 

2. Lietuvos Respublikos Vy
r iausybės galia emigracioje 
vadovu (Minis t rą ) sk i r t i 
užs ien io r e ika lų min i s t rą 
Algirdą Saudargą, suteikiant 
jam teisę skirti Vyriausybės 
emigracijos narius ir Lietuvos 
Respublikos diplomatinius ats
tovus. 

3. Šis įstatymas įsigalioja nuo 
jo priėmimo momento. 

Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos 

pirmininkas V. Landsberg i s 

Žuvusieji už 
nepriklausomybę 

Vilnius 1991 sausio 13 d., 4 
vai. popiet. (LIC) — Čia buvo 
gautas žuvusiųjų sąrašas, kurį 
čia spausdiname taip kaip 
perdavė Lietuvių Informacijos 
centras. 

1. Kanapinskas, Alvydas, iš 
Kėdainių, gimęs 1952 (sužalotas 
sprogimo'. 

Kiti asmenys žuvo nuo šauti
nių žaizdų: 

2. Matulevičius, Liudas, (Jono) 
iš Vilniaus, gimęs 1966. 

3. Kavolinkas, Algimantas, 
(Juozo), gimęs 1939, 

4. Masiulis, Titas. (Povilo) iš 
Kauno, gimęs 1962, 

5. Asanavičiūtė, Loreta, iš 
Vilniaus, gim. 1966, 

6. Šipulionis , Ignas , iš 
Vilniaus, gimęs 1973, 

7. Vaitkus, gimęs 1966, 
8. Mirkulka. Alvydas, (An

tano) iš Rokiškio, 60 m. 
amžiaus. 

9. Gerbutavičius. Darius, iš 
Vilniaus, gimęs 1973. 

10. Druskis, Virginijus iš Vil
niaus, gimęs 1969. 

11. Nežinomas, pagyvenęs, 
12. Nežinomas, jaunas, 
13. Desantininkas nušautas 

automato kulka. 
Ligoninėse esantys sužeistųjų 

iso 164 žmonės. Dvidešimt 
būklė kritiška arba labai 

sunki. 
Žinią paruošė J . Dzeveckas 
paga' Sveikatos Apsaugos 

ministerijos duomenis 

LIETUVOJE 
— Vytau tas Landsberg is 

kalbėjosi su Sovietų komen
dantu Vilniuje ir sutarė, kad 
Landsbergis paparašys žmones 
išsiskirstyti , o kariuomenė 
pasitrauks į savo stovyklą. Taip 
ir buvę padaryta. 

— P a b a l t i j o ir Sovietų 
respubl ikose vis ke l iamas 
klausimas, ar tikrai Gorbačio
vas valdo Sovietų Sąjungą. 
Manoma, kad jis esąs priverstas 
vykdyti KGB ir kariuomenės 
viršininkų įsakymus. Taip buvę 
ir su Lietuvos žudynėmis. 
Kareiviai patys, savo vietinio 
pulkininko įsakymu, pradėję 
riaušes. 

— Lietuvos prez. Landsbergis 
du kart telefonavęs Sovietu 
prez . Gorbačiovui, bet j is 
neturėjęs laiko kalbėti su lie
tuviu. 

— Lietuvoje esąs sudarytas 
kažkoks Išlaisvinimo komitetas, 
kuriam vadovauja Juozas Jar
malavičius. Tas komitetas esąs 
Kreml iaus suorganizuotas . 
Aukščiausioji Taryba dar 
suspėjo įspėti l ietuvius jo 
neklausyti , kol dar nebuvo 
užimtos televizijos ir radijo 
stotys. 

— Vilniuje geležinkelio stotis 
ir ae rouos tas yra sovietų 
kareivių kontrolėje. Kareiviai 
t ikr ina žmonių dokumentus 
gatvėse. Įvesta ruso komen
danto draudžiamos valandos 
rodytis gatvėse. 

KALENDORIUS 

Saus io 15 d.: Paulius. Medą. 
Ida. Skirgaila. Snieguolė. 

Sausio 16 d.: Marcelis. Hono-
ratas . Jovaras. Norgailas, Vy-
daitė. Berardas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saule teka 7:16. leidžiasi 4:44. 
Temperatūra dieną 30 L, 

nakti 20 1 



DRAUGAS, antradienis , 1991 m. sausio mėn. 15 d. 

KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI I R SVEIKTI P A J Ė G U M O UGDYMAS 

KELIAS I SVEIKATĄ, 6515 So. California Ave., Chicago. 111. 60629 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

IŠVIDINĖS PLAŠTAKŲ 
DERMATITO PRIEŽASTYS 

Prigimti-genetiniai (konstitu
ciniai) veiksniai yra svarbūs 
plaštakų dermatito išsivys
tymui. Jo yra keturios svar
biausios rūsys: pūslėtasis ir a-
topinis dermatitas, psoriasis 
ir dishidrosis. 

Mediciniška t iesa 

Psor ias is gali reikštis kaip 
plaštakų dermatitas. Kartais 
psoriasis nepasirodo niekur 
kitur ant kūno, o t ik ant delnų. 
Todėl tokios formos ta liga pra
džioje klaidingai diagnozuojama 
kaip plaštakos dermatitas. Vien 
ant delnų pasireiškiąs psoriasis 
esti kitokios išvaizdos negu 
tuomet, kai jis ant kitų kūno 
dalių apribotom plokštėm pasi
reiškia: delnai esti i š t i sa i 
paraudę ir pleiskanoti. Tik 
tuomet, kai pradžioje ant delnų 
pasireiškęs psoriasis išplinta po 
kitas kūno dalis — būtent 
alkūnes, kelius, lyties organus, 
galvos oda — išryškėja, kad žmo
gus serga ne delnų dermatitu, o 
tik ant delnų pasireiškiančia 
psoriasis liga. 

Kartais rausva, pleiskanota 
psoriasis ligos ap imta oda 
susilaukia egzemos reiškinių 
<šlapiavimas). Tada tos abi kar
tu esančios ligos esti vadinamos 
..psoriasiform dermatit is". 

Dishidrosis (dyshidrosis arba 
dyshidrotic eczema) dar kitaip 
vadinamas — pompholyx — 
pasirodo ant delnų ypač ant 
pirštų šonų kaip gilios, niež-
tinčios pūslės. Pradžioje jos 
atrodo kaip tapiokos pudingas. 
Pūslelėmis trūkus, lieka užde
gimas ir pleiskanojimas. 

Pus tu los is pa lmar i s — tai 
trečia rūšis delnų dermatito. Jis 
pasireiškia įvairaus dydžio, 
s te r i laus skysčio p i lnomis 
pūslelėmis. Jos esti ne t ik ant 
delnų, bet dažnai ir ant padų 
(pamoplantar pustulosis). Yra 
nuomonių, kad ta i esanti ki
tokia psoriasis ligos rūšis. 

Atopinis p l a š t akų derma
titas (atopic hand dermatitis) 
pas suaugusius dažniausiai 
pasireiškia p laš takų odoje. 
Priedui čia dažnai prisideda 
p l a š t akų egzema. J i es t i 
sunkesnė t iems asmenims, 
kurie savo vaikystėje turėjo 
atopinį susirgimą (atopic derma
titis), pasireiškusį būdinga galū
nių sulenkimuose egzema, kuris 
savaime pranyko ir tik vėliau, 
žmogui suaugus, vėl pasireiškia 
chronišku plaštakos dermatitu. 

P a d ė k i m e gydytojui 
nus ta ty t i p l a š t a k o s 

dermat i t ą 

Meskime iš savo galvų ne
teisingą nusiteikimą, kad gydy
tojas viską apie mūsų plaštakų 
dermatitą žino ir jam jokių 
klausimų tuo reikalu nelieka. 
Toli gražu taip nėra. Ligonio 
pareiga yra š iame re ika le 
talkinti gydytojui. Mat jis 
pilnai įvertindamas plaštakos 
dermatitu sergantį pacientą, 
turi atidžiai surašyti medici
nišką istoriją, privalo medici
niškai ligonį apžiūrėti ir pagal 
reikalą atlikti reikiamus tyri
mus (biopsiją, „patch" tyrimą, 
kalio h idroksido p a g a l b a 
tyrinėjimą). 

Gydytojui medicinišką istoriją 
rašant, pacientas gali talkin
ti, atidžiai atsakydamas į jo 
paklausimus. Gydytojas klaus 
apie paciento ir jo šeimos narių 
susirgimus egzema bei psoria
sis. Bus svarbūs klausimai apie 
prisilietimą prie įvairių medžia
gų darbe ir namuose; kokias me

džiagas ligonis rankomis liečia: 
a r tai bus chemikalai, muilai, 
valymui priemonės, guminės 
pirštinės, tepalai ar dirbtini 
pirštų nagai. Dar gydytojas 
klaus, kaip ilgai tas plaštakų 
dermat i tas turimas; ar jis atsi
rado įvykus pasikeitimui darbo
vietėje bei namuose (sakysim, 
pradėjus naują darbą ar gimus 
vaikui); kaip turimą dermatitą 
paveikė atostogos ar išvyka (1-2 
savaites nesant namuose); kiek 
kartų per dieną plaunamos plaš
takos; kokie vaistai odai nau
dojami... 

Gydyto jas p rašo l igonio 
atsinešti viską kas naudojama 
rankoms, kad sužinotų, kokie 
galimi alergenai (įjautrintojai) 
naudojami. 

Gydytojas nuodugniai apžiūri 
visą ligonio kūno odą. Delnų 
dermat i tas , ypač pūslėm bei 
pūlinėliais padengtas, nurodo į 
vidinės kilmės dermatitą, o pla
štakos viršuje esą odos paki
t imai dažniau atsiranda dėl iš
vidinių jaudintojų. Plaštakų 
psoriasis liga įtariama tada, kai 
tos ligos pleiskanoti pakitimai 
esti dar ir galvoje, lyties or
ganuose, sėdynės raukšlėse, ant 
alkūnių, ant kelių, o taip pat ir 
nagų — jų trupėjimas, nežiūrint, 
kad nagai šiaip yra normalūs. 

Įva i r iop i ty r imai . Gydytojui 
surašius ligos istoriją ir apžiū
rėjus pacientą, įvairūs tyrimai 
gali padėti nustatyti plaštakų 
dermati to diagnozę: 1. mikro
skopinis pleiskanų ar bipsijos 
keliu gautos medžiagos (punch) 
tyr imas; 2. tyrimas, panaudo
j a n t p o t a s s i u m hydrox ide 
(KOH). Vadinamas „patch" ty
r imas yra svarbus susekimui 
alerginio (prisilietimo) derma
t i to . Toks t y r imas bū t i na i 
a t l ik t inas tada, kai plaštakos 
dermat i tas nepasiduoda geram 
gydymui. 

Tokius tyrimus daro ir įver
t ina t ik tame reikale patyręs 
gydytojas, ypač universiteto 
odos klinikoje dirbąs. Tokio 
tyrimo pagalba susektas įjaut-
rintojas (alergenas) — chemi
kalas sut inkamas darbe ar ran
damas paciento odai naudo
jamame vaiste, gali padėti iš
gydyti laimingą pacientą, nes jo 
plaštakos liga būtų surasta 
esanti prisilietimui alergijos 
sukelta, o ne dėl įjautrintojo 
atsiradusi . 

Apie įvairios formos plaštakų 
dermatito gydymą — kitą karta. 

V I D U R I U O S E ŠIMTAS 
MAZGŲ, G Y D Y T O J O 

VAISTAI NEPADEDA, KUR 
MAN DĖTIS? 

Klaus imas . Esu jautri — kaip 
spirga raitausi dėl mažiausio 
menkniekio nervinuos, jaudi
nuos, už visus kenčiu. Vidinė 
į tampa mane taip suima, tarsi 
š imtais mazgų mano viduriai 
y ra surišti. 

Žinoma, imu gydytojo prirašy
tu s vaistus nuo įtampos, kaip 
gydytojas sako „stress", bet jie 
man nepadeda. J is juos vis ki
tokiais keičia, o aš vis t a pati 
sp i rga . K a r t a i s toks nusi
minimas apima, kad atrodo 
geriau būtų gulint po velėna. 

Ar Tamsta, gydytojau, gali ką 
nors naujo man patart i , nes 
va is t inėse ne rvams esamus 
vaistus beveik visus ant manęs 
gydytojas išbandė? Kur man da
bar dėtis? 

A t s a k y m a s . Lėk į gamtą, 
sukel ta , o ne dėl įjautrintojo 
nusiteik ja gėrėtis, džiaugtis ir 

gydytojo žinioje, palik šalimais 
mediciniškas nervams raminti 
priemones ir kreipkis į Tvėrėjo 
visiems mums parengtą nuo 
įtampos geriausią vaistinę, 
žaliąją gamtą. 

Tegul, pagal Pūkelevičiūtę, 
pievų žaliavimas, ievų žydė
jimas Tamstai talkina pamilti 
gyvenimą be įtampos. Nuo senų 
senovės lietuvis savo nervams, 
pagal Tamstą „mazgams", 
tvarkyt i naudojosi gamtos 
teikiama vaistine. Darželiuose 
gėlynai, sodybose vyšnių žiedai 
ir jų vaisiai, laukų arimai, 
Dubysos krantai, tie Nemuno 
vingiai talpino lietuvio širdin 
darbo pamėgimą, dainos-gies-
mės meilę, sąmojingus-skaisčius 
pokalbius, kitam gero darymą 
— vaiko auklėjimą, senelio glo
bojimą taip, kad įtampai ten 
vietos nelikdavo. 

Gamta gydo, ji — geriausia 
žmogaus įtampos šalintoja. Tik 
mes padėkime jai teikti mums 
šį patarnavimą: kai iš rūsio 
išėjus žmogų saulė paliečia, taip 
nervų jautrumas — įtampos 
stiprumas šalimais praslenka 
pro žmogų, kuris ją myli. Ne 
dirbtinos vaistinių priemonės 
lietuvio įtampą šalino, bet 
sekmadieniais po pietų su šeima 
Lietuvos ūkininkas palengvėle 
apeidavo savo ūkio laukus. Tai 
atgaivindavo jo nusiteikimus vi
sai savaitei. 

Tas senovės lietuvio gamtos 
pamėgimas, apsaugojęs lietuvį 
nuo buvimo suėstam įtampos, 
dabar gydytojų-psichologų-psi-
chiatrų jau yra įvertintas — 
būsi „išganyta". Būdama savo 
pripažintas geresniu vaistu 
prieš kasdieninių, kiekvienam 
pasitaikančių nemalonumų 
sukeltą įtampą (stress). 

Todėl dabar susipažinkime su 
bai įvertina tą tikro lietuvio 
prisirišimą prie gamtos. Vieto
je nešęsi iš vaistinių nervams 
ramint i tablečių-skysčių, 
kreipkimės į gamtos vaistinę: 
imkime gėrė t is paukščių 
čiulbesiu, vėjo dvelkimu, upelio 
čiurlenimu, miško ošimu, rugių 
lauko „plaukimu"... 

Žiūrėdami į keturias kam
bario sienas ar pro langą mieste 
į mūrus bei gatvės grindinį, mes 
tik didiname savyje įtampą — 
„mazgus". Bet mums nusitei
kus gamta gėrėtis, priešingi 
dalykai mus paliečia: įtampa 
atsileidžia, „mazgai" atsiriša. 
Todėl visi visu pajėgumu pa
verskime tokį nusiteikimą savo 
gyvenimo dalimi: tapkime gam
tos vaikais, net savas palanges 
kambariuose žolynais papuoš-
kime ir juos prižiūrėkime. 

G a m t a p a g y d o . Gamtos 
grožį Tvėrėjas skyrė ne vien 
žmoguje įdiegtam estetiniam 
pasigėrėjimui, bet ir mūsų nusi
teikimų sužmoginimui - vi
dinių „mazgų" atrišimui, at
sipalaidavimui nuo kasdien 
neišvengiamos įtampos. Gamtos 
grožis yra natūrali vaistinė, ku
rios medikamentai, kaip niekas 
kitas, pajėgia ja besigrožė-
jančiam išlaikyti savo sveikatą 
pusiausvyroje. Tik lankykime 
tą gamtos vais t inę, t i k 
naudokimės jos gyduolėmis, kad 
mes patys ir mūsų šeimų nariai 
sulauktų sveikesnių dienų. 

ly. Tas sodas tarnauja lankytojų 
nusiraminimui ir jų taikingu
mui. To sode ir miškų saugonių 
(U.S. Forest Service) darbuotojai 
pripažįsta gamtos svarbą žmo
gaus sveikatos pagerinimui. To 
sodo valdybos narys Charles A. 
Lewis rašo knygą, kurioje yra 
uždokumentuota neį t ikėt ina 
žaliosios gamtos gydomoji galia 
kūno ir psichikos ligoniams. 

Daugiau tuo reikalu kitą 
kartą. 

ANTROJI ŠIO SKYRIAUS 
NAUJŲ METŲ 
REZOLIUCIJA 

Visi dabar pa t i r iame šio 
krašto skubėjimą į pražūtį. 
Amerikoje padoriam žmogui, 
kaip t am rugiui dirsių nustelb
tam, sunku rasti saugų kampą. 
Toks stovis atsirado todėl, kad 
kriminalo pastovūs šaltiniai — 
pagrindinės visokio blogio 
ugdymo mokyklos jau pakan
kama i daug išleido savo 
absolventų. 

Visokio amžiaus ir išsilavi
nimo, įvairaus proto sumenki
mo, išmintingumo stokodami 
asmenys veržte veržiasi į žiau
rumo mokslavietes. Amerikie
čius žiauruoliais verčia filmos, 
televizija, video, radijas, knygos, 
žurnalai, laikraščiai, lipinukai, 
brošiūros, skelbimai, žaislai bei 
namuose, mokyklose ir net 
tū luose un ive r s i t e tuose 
dirbantieji. 

Nuolatinis ir pagrindinis žiau
rumo mokymas minėtose vie
tose nustelbė gėrio daigus gero
se šeimose, mokyklose, šven
tyklose.... Žiaurumo mokyklos 
visa jėga griauna kai kurių 
normaliųjų puoselėjamus gėrio 
daigus, nes puoselėjimas vyksta 
be nusiteikimo, be reikiamos 
energijos, tik galų pirštais ir tik 
kar tkar tėmis už tokio darbo 
griebiantis. 

Ir čia taip menko jų darbo vai
siai matosi: net su naujai išras
t u teleskopu vos įžiūrimi žmo
gaus vardo verti gyvūnai. Mat 
t i n g i n y s t ė n pa r s i davus , 
vengiama dirbti su jaunimu. 
Žaidžiama vien su pensininkais, 
nes savu kailiu labiau rūpi
namasi negu artimo gerove. 

Taip mums reikiamai nevei
kiant , ar tė ja atsiskaitymas: 
Hitlerio, Stalino laikai... Mes 
patys esame kalti, kad Tvėrėjo 
duotas mums jėgas savanau
diškai, o ne artimo gerovei 
naudojame. 

Todėl dabar visi iki vieno, ku
rių galvose dar neželia piktžo
lės, ryžkimės net ir kruviną 
p r a k a i t ą l i edami , globoti 
pasilpusius. Savu prakaitu nuo 
mažens padėkime virsti t ikrais 
žmonėmis mūsų vaikams, kad ir 
dabar Lietuvos moksleivius 
užversdami įvairiomis mokymo
si priemonėmis. 

Tokį darbą masiniai atliksime 
t ik tada, kai sugriausime visas 
užtvaras, trukdančias mums 
būti išmintingesniais. Tokių 

DIANA IR ČARLIS 
KAZYS BARONAS 

Mūsų k o r e s p o n d e n t a s Vokietijoje 

Gamta pajėgia žmogaus 
sveikatą užlaikyti . Mes lie
tuviai, ūkininkų ir darbi

ninkų vaikai, gerai žinome, kad 
kai esame gamtoje — sode, 
darže, darželyje, ar dirbdami bei 
poilsiaudami laukuose, miš
kuose ar ežeruose — jaučiamės 
tiek atsipūtę, kad net ir po 
sunkiausių darbų dainą užtrau
kiame. Tai gamtos jėga, kuri 
užlaiko žmoguje sveikatą. Da
bar jau ir mokslas tvirtina, kad 
gamta turi tokį poveikį. 

Gamtos pajėgumas atstatyti 
žmogaus sveikatą yra beveik 
universaliai pripažįstamas. 
Taip tvirtina netoliese Chicagos 
esančio botanikos sodo (Morton 
Arboretum), įkurto 1922 m., 
direktorius dr. Gerhard Donel-

Jau keletą kartų Europos 
spaudoje pasirodė i lgesni 
s traipsniai apie karalaičio 
Čarlio ir jo žmonos Dianos, 
populiariai vadinamos Lady Di, 
gyvenimą. Tikrovėje, kas vyks
ta už Kensingtono ar Bucking-
hamo rūmų sienų yra paslaptis. 
Tačiau tarnai daug naujienų 
„išneša" viešumon, o laikraš
čiai už gražų honorarą spaus
dina, sukeldami karal ienei 
daug skausmo ir nemalonumų, 
kadangi ji ir taip jau pergyveno 
įvairių nesusipratimų ir skyry
bų šeimos tarpe. Užtenka tik 
priminti dukrą Anne ar seserį 
Margaretą. 

Senokai visi „žvirbliai ant 
tvorų čirškia" apie Čarlio ir 
Lady Di nesugyvenimą. Man
ding, būsimo karaliaus šeimoje 
neinama pas advokatą, nedali
namas turtas ar vaikų globa. Be 
to, Čarlis turėtų atsisakyti 
sosto. 

Ką daro Čarlis? Jis ima visus 
savo asmeniškus daiktus iš 
Kensingtono rūmų ir persikelia 
gyventi į Highgrove pilį, kuri 
yra 200 km nuo Londono. 

Keistas yra Čarlis: jis kalbasi 
su gėlėm, su mirusiu dėde ar 
persirengęs paprastais rūbais 
vaikšto požeminio traukinio 
stotelėse, stebėdamas valkatų 
gyvenimą, vyksta į Afrikos 
dykumą mąstymams. 

Visi D. Britanijos gyventojai 
myli Dianą, gan šaltokai žiūri 
į būsimą karalių. Spauda ieško 
priežasčių, paduodama keletą. 

Čarlis nekenčia šokių, pobū
vių, atostogų paplūdimiuose, 
trumpų pokalbių, kikenimų, 
paviršutiniškų žmonių. Ką jis 
myli — medžioklę, jojimą (polo 
žaidimą), lašišų meškeriojimą, 
Škotijos miglą, senas bažnyčias, 
tapyti Italijoje, architektūrą, 
pasikalbėjimus prie namų židi
nio. 

Priešingai Diana — linksma, 
moderniškų šokių ir muzikos 
mėgėja draugysčių, pobūvių, 
bet visiškai abejinga rimtoms 
temoms, rimtiems pasikalbėji
mams. Princas vis dažniau 
pasitraukdavo į vienišą gyve
nimą, klausdamas pats savęs — 
kokią rolę jis turi gyvenime. 
Šias problemas jis nagrinėdavo 
su mokslininkais, politinio. 

kultūrinio bei ekonominio gyve
nimo atstovais. Pradžioje Čarlis 
imdavo savo žmoną, tačiau 
keletą kar tų ji apsijuokė savo 
naiviais klausimais (Diana yra 
baigusi t ik 10 klasių; vieną 
kartą pasakė, kad jos smegenys 
yra žirnio dydžio). Čarlis žmoną 
pal ikdavo namuose . Ji t a i 
pergyvendavo, numetė svorio, 
tačiau Čarlis to nematė. 

Diana myli prabangą (pompą). 
Ją puošia geriausių siuvėjų 
suknelės, jos spintos pilnos 
rūbų, milijoninės vertės papuo
šalų. Kalbama, kad Diana nie
kuomet nebuvo įsimylėjusi 
Čarlį, jos tikslas buvęs sostas. 
Neteisybė! Diana buvo per 
jauna galvoti vien tik apie 
papuošalus ar sostą. Ji geidė 
puikaus, didvyriško vyro, vaikų 
ir laimės. Juk tai visų mergaičių 
svajonė. Be to, Diana kad ir iš
tekėjusi, norėjo kurį laiką pa
dūkti. Deja, jos norai atsimušė 
į Čarlio šaltumą. 

Teko keisti gyvenimą, prisiar
tinant prie visuomenės, prie vie
šumos. O visuomenė, Britanijos 
gyventojai, priėmė Dianą at
viromis rankomis, ji visur buvo 
mielai laukiama, džiaugsmin
gai sutikta. 

Dar toliau — Čarlis nemoka 
auklėti vaikų. Jis džiaugiasi, 
kad Diana baigė vaiku auklių 
mokyklą, visuomet rūpinasi 
šeimos a t ža lynu . Čar l i s , 
būdamas išvykose, oficialiose 
kelionėse, niekuomet nepa
skambindavo į namus, nepa-
klausdavo vaikų ar žmonos 
sveikatos. 

O gal į Čarlio gyvenimą įsis
kverbusi y ra kita moteris? 
Labai dažnai minima lordo 
Tryon žmona, keturių vaikų 
motina Dale. Apie ją būsimas 
karalius taip išsireiškė: „Tai 
vienintelė moteris, kuri mane 
pilnai supranta". Jie kartu meš
kerioja lašišas, diskutuoja, 
lanko senas bažnyčias ir mielai 
klauso Beethoveno muzikos. 
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užtvarų griovimas tegul būna 
pats svarbiausias mano, Tams
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Gamtoje žmogus y ra silp
niausia būtybė. 

B. Pascal 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
166 East Superlor, Sults 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. — (1 312) 337-1285 

Kab. (1-312) 735-4477; 
Raz. (708)246-0067; 3:0a (706)246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORO MEOICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRUKGAS 
SPECIALYBE - - AK,g I iGOS 

3900 W. 95 St T»». (708) 422 0101 
Valandos pagal susiarmą 

Pirmd 3 v p p - 7 v v anlrd 12 30-3 v p p 
trecd uždarytaa. Kelvd 1-3 vpp . penmd 

ir šeštd 9 v r -12 v p p 

6132 S. K»07l» Ava., Chicago 
(1-312) 925-2670 arba (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Cardiac DiagnoS' . L td . 
Marqueite Medical 3u i l d ing 

6132 S Kedzie 
Cn.cago. IL 60629 

I ei. (1-312) 436-7700 

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

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

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzla. Chicago, III. 
Tai. (1-312)925-2670 

1185 Dunda* Ava., Elgln, III. 60120 
Tai. (708) 742 -0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venj 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 
Tai. (1-312)585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Pirm . antr. penki 12-3 v p p . ketv 2-7 v v 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarts Rd., Hlckory Hllls, 
1 n.yi'a i vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

IL 

DR. FRANK PLECKAS 
Opiometnstas (Kaloa lietuviškai) 

liknna akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71st St. 

Tai. (1-312)737-5149 
Vai pagal susitarimą 

Palos Vision Centar. 7152 W. 127th St. 
Palos Hgts. III Ketv. vai. 3-6 v v 

Tai. (708) 448-1777 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55 St. Chicago. IL 
Tai. (1-312) 476-2112 

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. 
Tai. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

.L 

Tai. kablnato Ir buto: (708)852-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIP JRGAS 
1443 So. 50th Ava., Clcaro 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
•šskyrus treč šešt 12 iki 4 vai popiet 

D R . P E T R A S V . K I S I E L I U S 
D R . E U G E N E M c E N E R Y 

D R . J A M E S B U R D E N 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ava.. SuH* 324 Ir 
5835 S. Pulaskl Rd., Chicago, IL 

81 St. Ir Kean Ava.. Justlcs, IL 
Tai. (1-312) 565-2980 (veikia 24 vai) 

Valandos pagal susitarimą 

D R . A N T A N A S G . R A Z M A 
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ L IGOS 

4 7 0 0 W. 95 St . 
Oak Lawn , IL 6 0 4 5 3 - 2 5 3 ? 

Tai . 7 0 8 - 6 3 6 - 3 1 1 3 

D R . S. L A L 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 W 71 st Straat 
(1-312)434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penki 2-7 

DR. DANA M. SALIKLIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cermak Rd . 
Vtfestchester, IL 6 0 1 5 3 

Tol . 7 0 8 - 5 3 1 - 1 1 1 3 
Valandos pagal susi tar imą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Straat 

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

Kablnato tai. (1-312) 778-2880. 
Ras. (708) 448-5545 

Kab. tai. (1-312) 585-0348: 
Raz. (1-312) 7/9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St 
Vai pagal susitarimą: pirm ir ketv 1?4 

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

Kab. tai. (1-312) 471-3300: 
Ras. (708) 442-6297 

VIDAS J. NEMICKAS. M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES L'GOS 

7722 S. Kadsls Ava.. 
Chicago, llt 60652 

Pirm . antr . katv ir penkt 
pagal susitarimą 

EDMUNDAS VIZINAS, M.D., S.C 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archar Ava. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (1-312) 585-7755 

ARAS 7.LI08A. M . D . 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Madlcal Csnter-

Naparvllla Campus 
1020 E. Ogdan Ava., Sulta 310, 

NaparvMa IL 80583 
Ta*. 1 708 527 0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kib. tai. (1-312) 588-3188; 
Namn (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS "R CHIRURGAS 

6745 Wast 63rd Straat 
Vai pirm. antr ketv ir penkt 3-6. 

Ceštad'emais pagal susitarimą 

« 



Lietuviškųjų žemių sugrįžimas 

KAIP ĄŽUOLS 
DRŪTS 

AMERIKOS LIETUVIAI - VYTAUTO 
DIDŽIOJO UNIVERSITETUI 

Op! op! Kas ten? Nemunėli!... 
Kai Lietuvoje buvo ir tamsu, ir 
juoda, tokiais žodžiais iš Ra
gainės ir Tilžės A. Vištelis-Viš-
tel iauskas šaukė miegančią 
tautą, kad ji pabustų ir nusikra
tytų ją kaustančius ledus. Ilgo
je mūsų istorijoje buvo didingų 
ir liūdnų momentų. Vienas iš 
tokių momentų, kuriuo tenka 
didžiuotis ir kurio nereikėtų 
užmiršti, ta i sausio 15-toji. Tai 
gal žymiausia ir garbingiausia 
diena (neskaitant Vasario 16-to-
sios), kuri apvainikuoja lietuvių 
t au tos t roškimą nepriklau
somam gyvenimui. Tos dienos 
žygiais buvo atitaisyta istorinės 
Lietuvos klaida. Tos klaidos 
mus ir šiandien dar persekioja. 
Mažiau reikėtų kreipti dėmesio, 
mūsų protėvių žygiams į slavų 
ir totorių stepes, o pasisukti 
veidu į savąją jūrą ir lietuvių 
protėvių žemes. 

Reikėtų užmiršti ir tą pasto
vų dejavimą, kad esame maži 
priešingoje ir nedraugiškoje 
jūroje. Esame dėl to maži, kad 
aisčių arba mūsų protėvių gen
tys buvo per daug susiskaldę ir 
per vėlai susiprato jungtis. U 
veikdamos pavieniai, neišlaikė 
slavų ir germanų spaudimo. Tas 
palinkimas susiskaldymui ir 
dabar dar aiškiai matomas. Ir 
jis nieko gero nežada. Tas, kuris 
sutvėrė tautas , davė joms ir 
gyvenamąją erdvę, tačiau jis 
neįsipareigojo ją ginti ir daboti. 
Tad nereikėtų dejuoti, kad 
esame likimo nuskriausti. Kiek
vienos tautos pareiga yra ginti 
savo protėvių palikimą. Ne 
visas istorines klaidas begalime 
atitaisyti, bet daugiau nagais 
įsikabinti į tą kampelį, kuris 
dar mums liko. 

Tokia buvo likimo ironija, kad 
tose žemėse, kuriomis buvo 
prekiaujama, atsirado pirmieji 
l i e t uvybės šviesul ia i . K a i 
Vilnius ir jo apylinkės lenkiš
koje pelkėje skendėjo, tai prūsų 
palikuonių žemėse pasirodė 
pirmutiniai lietuvybės daigai. 
Kai Lietuva dar skendo tamso
je ir spaudos draudimo naktyje. 
Ragainėje ir Tilžėje spausdi
nami lietuviški laikraščiai ir 
knygos . Tokiu būdu šioje 
Nemuno pakrantėje susibūrė 
saujelė mūsų rašto žmonių Tai 
išvirto į lietuvišką judėjimą, į 
kurį jungėsi ir tie. kurių protė
viai prieš daugelį šimtmečių 
kovojo prieš atėjūnus. Tą kovą 
jie pralaimėjo, bet šimtmečiais 
išlaikė žinojimą, kad jie yra šio 
krašto tikrieji šeimininkai. 

Supratę, kad jie, o ne atėjūnai 
yra krašto šeimininkai, padarė 
tiesiog nesuprantamą žingsnį. 
Dabar net sunku įsivaizduoti, 
kiek drąsos reikėjo turėti sau
jelei lietuvninkų paskelbti atsi
skyrimą nuo Vokietijos. Tokie 
drąsuoliai sudarė Mažosios 
Lietuvos tarybą, kuri 1918 m. 
lapkričio 30 d. Tilžėje pasirašė 
aktą, paskelbdama pasauliui 
apie atsiskyrimą nuo Vokietijos 
ir prisijungimą prie naujai at
s t a tomos Lietuvos. Nors 
pasaulis buvo užsiėmęs savais 
reikalais, tačiau jų atsišau
kimas neliko neišgirstas. Ver
salio sutartimi Klaipėdos kraš
tas buvo atskirtas nuo Vokie
tijos. Tai buvo tik maža dalis 
prūsiškosios Lietuvos žemių. 

Tokiam sąjungininkų sprendi
mui buvo daug priežasčių. 
Daugeliui Lietuvos sąvoka buvo 
labai neaiški ir nesuprantama. 
Taip pat Lenkija savo planus 

turėjo, o ji gana didelę įtaką ir 
daug draugų Paryžiaus diplo
matiniuose sluoksniuose turėjo. 
Tad įvairias pinkles mezgė. 
Vokietija, nors ir karą pra
laimėjusi, turėjo didesnį svo
rį negu Lietuva sąjungininkų 
planuose. Tad jie priėjo salia
moniško sprendimo. Kairysis 
Nemuno k r a n t a s , nors is
toriškai ir nevokiškos žemės, 
bet jau per daug germanizuotas. 
Sąjungininkų atstovai, žinoma, 
Gumbinės ir Įsručio apylinkių 
kaimų nelankė ir su žmonėmis 
nepasikalbėjo. Tad Ragainė ir 
Tilžė tai vardai, kurie į lietu
viško atgimimo puslapius stam
biomis raidėmis liks įrašyti. 
Sąjungininkų sprendimu ir 
toliau jie liko vokiečių žinioje. 
Nemuno pakrantės, dėl kurių 
š imtmečiais buvo kovota, 
svetimųjų priespaudos atsikra
tyti negalėjo. 

Sąjungininkai nors Klaipėdos 
kraštą atskyrė, bet Lietuvai jo 
pr i sk i r t i neskubėjo . Buvo 
sudarytas nau jas poli t inis 
vienetas „Memelgebiet", kuris 
alijantų pavedimu buvo paves
tas prancūzams administruoti. 
1920 m. vasario mėn. prancūzai 
įvedė savo karinę įgulą ir kraštą 
formaliai atskyrė nuo Vokie
tijos. Tuomet Mažosios Lietuvos 
komitetas perkėlė savo veiklą iš 
Tilžės į Klaipėdą. J au 1920 m. 
vasario 21 d. Prūsų lietuvių tau
tos taryba priėmė rezoliuciją, 
kur reikalavo su Lietuva susi
jungimo. Tų pačių metų kovo 20 
d. Kaune įvyko iškilmingas 
Lietuvos vals tybės tarybos 
posėdis, kurio metu t rys Prūsų 
lietuvių tautinės tarybos nariai 
buvo kooptuoti į Valstybės 
tarybą. Iškilmėse dalyvavo pre
zidentas A. Smetona, ministerių 
kabinetas, tarybos nariai, ka
riuomenės ir svetimų valstybių 
atstovai. Kalbėjusiųjų tarpe 
buvo ir Mažosios Lietuvos 
atstovai. Jų atstovas A. Lukšas 
pasakė: „Todėl dabar šiandie
niškoje susibroliavimo šventėje 
atnešam Didžiajai Lietuvai 
Nemuno srovę, kuri lyg kokia 
gyvasties gysla Mažąją Lietuvą 
su vyresniąja seserimi suriša; 
mes atsinešam drauge ir Klai
pėdos uostą..." 

* * * 

Tų deklaracijų neužteko, Klai
pėdos kraštą reikėjo dar ir krau
ju išpirkti. Lenkija su Prancū
zijos talka spaudė Lietuvą, kad 
už Klaipėda a ts ižadėtų 
Vilniaus. L ie tuvos seimas 
1921.XI. 11 priėmė rezoliuciją, 
reikalaujančią, kad Klaipėdos 
kraštas būtų prijungtas prie 
Lietuvos. Reikalams negerėjant 
ir jaučiant lenkų kombinacijas, 
kurioms buvo palankus prancū
zų komisaras Petisne. O eko
nominiam krašto stoviui pasto
viai blogėjant, Šilutėje susidarė 
Mažosios Lietuvos vyriausias 
gelbėjimo komitetas, kuris išlei
do manifestą ir pranešė, kad 
perėmė krašto valdžią. 

Žandarų pasipriešinimas buvo 
greitai palaužtas, tad Šilutė, Pa
gėgiai ir jų apylinkės greitai 
pateko sukilėlių kontrolėn. 
Klaipėdoje laikėsi prancūzų 
įgula ir didesni žandarų dali
niai. Tad buvo aršesnės kauty-
ės ir didesni nuostoliai. Užėmus 
prefektūrą ir prancūzų įgulai 
pasidavus, sausio 15 d. Klaipė
da buvo išlaisvinta. Po 700 metų 
Lietuva turėjo laisvą langą į 
pasaulį! 

J . Ž. 

Vytauto Didžiojo universiteto 
(VDU) atkūrimas — ypatingas 
Lietuvos kultūros ir mokslo 
istorijos reiškinys. VDU pirm
takas Lietuvos aukštieji kursai 
buvo įsteigti 1920 m. sausio 27 
d. jų steigėjai matematikas 
Zigmas Žemaitis , zoologas 
Tadas Ivanauskas, botanikas 
Liudas Vailionis, is tor ikas 
Augustinas Janulaitis ir pe
dagogas Jonas Vabalas-Gudai
tis. Po dviejų metų Aukštieji 
kursai tapo Lietuvos univer
sitetu, kurį 1930 m. perkrikštijo 
Vytauto Didžiojo vardu. Čia 
pravartu pastebėti, kad Aukš
tuosius kursus labai greitai ir 
gana dosniai parėmė Amerikos 
lietuviai. Pirmaisiais Aukštųjų 
kursų darbo metais aušrininkas 
Jonas Šliūpas Amerikoje būsi
mam universitetui surinko apie 
200,000 dol. Tai dideli pinigai. 

Šių žmonių geranoriškos au
kos netiesiogiai išsiliejo uni
versiteto auklėtinių kūryboje 
bei darbuose, ugdant univer
siteto tradicijas ir vystant Lie
tuvos kultūrą. Būtų gaila, jei jų 
vardai taip ir liktų nežinomi. 

Sovietinė vyriausybė po kele
rius metus trukusių perorgani
zavimų, gudravimų, Lietuvos 
visuomenės mulkinimo bei inte
ligentijos naikinimo 1950 m. 
VDU-tą uždarė. Dar iki šiol 
spaudoje pasirodo aiškinimų, 
esą, VDU uždarymo tikslas 
buvo Vilniaus univers i te to 
stiprinimas ir dviejų praktinės 
krypties — politechnikos ir me
dicinos institutų įsteigimas 
Kaune. Manau, jog tai netiesa 
ar pusiau tiesa. VDU-tas — lie
tuviškos dvasios bei kultūros 
centras, turintis savo tradicijas, 
aiškią tautinę dvasią bei są
monę, okupacinės vyriausybės 
siekiams buvo labai neparan
kus. Naudojant ano meto termi
niją — jį reikėjo likviduoti. 

Akivaizdu, jog VDU atkūri
mas yra ne tik principo reikalas, 
bet ir mums brangios dvasinės 
bei kultūros šventovės atsta
tymas. VDU-to atkūrimas buvo 
įtvirtintas iškilmingame atkū
rimo tarybos ir Lietuvos inte
ligentijos posėdyje Kauno muzi
kiniame teatre 1989 m. rugsėjo 
2 d. Tokia trumpa ir įsimintina 
VDU istorija, o dabartis? 

VDU atkurtas praktiškai tuš
čioje vietoje. Viena pagrindinė 
naujo un-to problema, kaip grei
čiau pasiekti pasaulyje pripa
žintų universitetų lygį, nugalint 
taip ilgai ugdytą atsiskyrimo 
bei izoliacijos pojūtį, kuris kai 
kurių inteligentų sąmonėje, vir-

MINDAUGAS SAULIUS 
VENSLAUSKAS 

to nepilnavertiškumo komplek
su. Mūsų auklėtiniai greitai 
turėtų patekti j tarptautinę stu
dentų ir mokslininkų šeimą. 
Čia itin svarbu, kad univer
s i t e t a s p r i t r auk tų aukštos 
kultuos, originalaus mąstymo 
dėstytojus — gerus savo srities 
žinovus. Tokių žmonių stinga 
visur, o ypač Lietuvoje. Nepri
klausomybės laikais VDU-tas 
kviesdavosi žinomus moksli
ninkus iš kitų šalių universi
tetų. Šios patirties nereiktų at
sisakyti ir dabar. 

Dėkinga šiuo atžvilgiu VDU-
t u i ap l inkybė palyginti 
gausi mūsų išeivijos inteligen
tija, jos tarpe įvairių JAV ir kitų 
šalių universitetų profesūra. Per 
pusantrų VDU gyvavimo metų 
jame atsilankė ir savo dalykų 
kursus glaustai išdėstė aštuoni 
Amerikos profesoriai ir vienas 
lektorius iš Romos. Fizikos-ma
tematikos ir informatikos fakul
tetų studentai išklausė Georgia 
technologijos instituto kom
piuterių mokslo žinovo, profeso
riaus Prano Zundės ir univer
siteto fizikos profesoriaus Rimo 
Vaišnio paskaitas. Humanitarai 
išgirdo originalų marksistinės 
filosofijos raidos aiškinimą, kurį 
išdėstė Indianos profesorius Ju
lius Šmulkštys. New Yorko 
valstybinio universiteto profeso
rius Martynas Yčas VDU hu
mani tarams parengė ir per
skaitė naują, originalų biolo
gijos mokslų įvadą. Palankiai su 
dėmes iu įvairių fakultetų 
studentai išklausė prof. Dalios 
Katiliūtės-Boydstun psichologi
jos paskaitas. Visą semestrą 
labai intensyviai (po 12 vai. sav. 
paskaitų) dirbo Pietų Karolinos 
un ive r s i t e to prof. Kęstutis 
Skrupskelis. Jo dėstomas filo
sofijos įvadas slaukė didelio visų 
fakultetų studentų dėmesio. 
Prof. K. Skrupskelis, vienas iš 
nedaugelio išeivijos profesorių, 
tur int is išsamią informaciją 
apie VDU-to studentų mentali
tetą, nes jis daug bendravo su 
studentais ir visus juos išegza-
minavo. Ne veltui universiteto 
rektorius prof. A. Avižienis jam 
įteikė tris VDU-to įkūrimui 
paminėti skirtus medalius. Pre
latas Vytautas Kazlauskas iš 
Romosjau antrą semestrą dėsto 
teologijos ir kitų fakultetų stu
dentams religijotyrą. Biologijos 
fakulteto studentai trumpai, bet 
gana turiningai bendravo su 
prof. Edvardu Tarvydu iš San

ta Monikos. Kai lankėsi Yale 
universi te to prof. Tomas 
Venclova, VDU mažoji aula 
buvo pilnutėlė. Čia universiteto 
žmonės iš pirmų lūpų išgirdo 
Lietuvos Helsinkio grupės 
istoriją ir disidentų vargus bei 
sėkmes gyvenant išeivijoje. Išei
vijos lietuvių talka bei ilgesnis 
ar epizodinis a ts i lankymas 
VDU-te yra labai svarbus 
moralinis veiksnys. Kitokioje 
nesovietinėje aplinkoje gyve
nantys ir išsimokslinę žmonės 
atneša naują dvasią ir kitokį 
mąstymo būdą. 

Ypatingo dėmesio nusipelno 
išeivijos parama VDU-tui siun
čiant knygas ir techninę įrangą. 
Besilankydamas VI pasaulio 
lietuvių simpoziume Chicagoje 
pastebėjau, jog išeivijos lietuvių 
tarpe nemaža norinčių padėti 
Kauno universitetui, tačiau bet 
kokią daiktinę paramą labai 
sunkina persiuntimo problema. 
Šį klausimą aptarėme su Li
tuanistikos centro Chicagoje 
pirmininku dr. Jonu Račkaus
ku. Dr. J. Račkauskas ėmėsi rei
kalo su pilna energija. Jo dėka 
Lituanistikos centras tampa ir 
paramos VDU-tui organizavimo 
cent ru . Apie ta i sužinoję 
išeivijos lietuviai ėmė siųsti į Li
tuanistikos centrą VDU-tui ski
riamą literatūrą ir pirmuosius 
prietaisus mokslo tikslams. Iš 
čia dr. J. Račkausko ir jo 
bendradarbių, kurių pavardės 
mums kol kas nežinomos, rū
pesčiu buvo išsiųstos trys siun
tos. Dvi iš jų pasiekė universi
tetą. Pirmojoje radome 95 dėžu
tes humanitarinės ir grožinės li
teratūros. Tai literatūra iš dr. B. 
Ciplijauskaitės, P. Gaučio. P. 
Žilinsko, Vydūno jaunimo fon
do Chicagoje, Lituanistikos 
tyrimo centro, Akademinio 
skautų sąjūdžio bibliotekų. Ši 
literatūra jau VDU biblioteko
je ir yra prieinama VDU studen
tams ir dėstytojams. 

Antroji siunta mus pasiekė 
per Kalėdų atostogas, todėl dar 
nespėjome sutvarkyti. Svarbus 
veiksnys visokeriopai remiant 
VDU-tą yra brolių Martyno ir 
Jono Yčų fondas (J. Yčas buvo 
VDU profesorius), veikiantis 
prie Lituanistikos centro. Jo 
pagr indinis steigėjas New 
Yorko valstybinio universiteto 
profesorius Martynas Yčas labai 
daug pasidarbavo įkur iant 
VDU-to biologijos fakultetą. 
Prof. M. Yčas biologijos 
fakultetui dovanojo maždaug už 
2000 dol. modernios biologinės 
literatūros. Jo dėka universiteto 

Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčios Alytuje izometrinis konkursinio pro
jekto maketas, laimėjęs pirmąją premiją. Architektai: Kęstutis Kisielius, Kęs
tutis Pempė ir Gytis Ramunis. 

žmonės turi galimybę skaityti 
naujausius pasaulinio mokslo 
žurnalus „Nature" ir „Science". 

Pirmus metus dirbantis bio-
logijos-ekologijos fakul te tas 
jaučia nuolatinę Valdo Adam
kaus paramą. Jo paprašyta ir 
paskatinta Arizonos univeisi-
teto profesorė Judith Kirijasis 
prisiuntė išsamią keliolikos 
Amerikos universitetų ekolo
ginių studijų apžvalga. Šia 
Amerikos universitetų patir
timi pasinaudojome, kur iant 
mūsų studentų mokymo planus 
(curicula). Dr. V. Adamkaus, 
prof. E. Tarvydo ir veterinarijos 
gydytojos Dalios Bložytės iš 
Clevelando dovanotos knygos — 
fakulteto ekologinės bibliotekos 
pradžia. Su V. Adamkaus pagal
ba pradedame kurti ekologinių 
tyrinėjimų ir studentų mokymo 
laboratoriją. Prof. antropologas 
Romas Vaštokas, atvykęs į prieš 
kalėdinį senato posėdį, pranešė, 
kad VDU universiteto absol
ventė, pageidavusi likti ano
nimu, universitetui dovanojo 
50,000 dol. 

Šiuo metu mums labiausiai 
reikia naujausių vadovėlių iš 
biologijos, ekologijos (envi-
ronmental studies), psicholo
gijos, sociologinių ir k i tų 
mokslų. Populiariausia užsienio 
kalba, kurią šiuo metu įstengia 

naudoti dauguma mūsų studen
tų, yra anglų kalba. Artimiau
siu metu universitetui būtina 
įsigyti kompiuterius bei moder
nišką įrangą vandenų, oro, 
dirvožemio ekologinio užteršimo 
tyrimui. Minėtos moderniškos 
įrangos kaina apie 150,000 dol. 

Daugumas mūsų tautiečių 
aiškiai supranta, kad VDU at
kūrimas Kaune yra nemažiau 
svarbus įvykis kaip Laisvės ar 
Nežinomojo kareivio paminklų 
atstatymas. Tauta, norinti būti 
laisva, pirmiausia turi rūpintis 
savo dvasinės kultūros ugdymu. 
Geriausia padėka ir atlygini
mas visiems, prisidėjusiems prie 
VDU kūrimo ir vystymo, yra 
būsimas teigiamas universiteto 
įnašas Lietuvos kultūrai ir 
nepriklausomybei. 

TOLSTOJAUS PREMIJA 
MOTINAI TERESEI 

Rusijos Vaikų fondas Mask
voje įteikė Tolstojaus premiją 
Motinai Teresei iš Kalkutos už 
jos labdaringą darbą. Nuo 
1989 m. jos vienuolijos narės 
dirba keliose ligoninėse Sovietų 
Sąjungoje. Be to. jos vienuolija 
veda kelis globos namus ir Rytų 
Europos kraštuose. 

Aš nesprendžiu apie žmogų iš 
jo žodžių, bet laukiu, kol jis pra
dės veikti. 

Laotse 

Geriausios žuvys pagaunamos 
sūriose jūrose, švenčiausios sie
los atrandamos kentėjimuose. 

Šv. Pranciškus Salezietis 

ROJAUS PAUKŠČIO 
GRĮŽIMAS 

RŪTA KLEVĄ VIDŽIŪNIENĖ 
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Pamažu slinko laiptais žemyn. Pirmą sekundę Jūra 
nesuprato, kas įvyko. Sprogimas buvo per arti, ir per 
duslus, tik pasijuto pakelta nuo žemės ir sviesta į šoną. 
Burna buvo pilna dulkių, kažkas trenkė j a i ; nugarą, 
ir ji griuvo pirmyn, ištiesdama rankas. Vėl mišinys 
naujų sprogimų, zvimbimo, lėktuvų ūžimo ir tarytum 
žmonių klyksmo. Keista šiluma apliejo viena ranką, 
ji buvo šlapia. Nugarą slėgė prispaudęs didelis svoris, 
ji muistėsi, norėdama išsivaduoti. Jautėsi dūstanti, 
spjaudė žemes iš burnos ir dejavimas veržėsi iš krū
tinės. Tačiau protas liko aiškus kaip diena ir dirbo 
nuostabiu greitumu. Jei aš neišsivaduosiu iš čia per 
minutę, aš nualpsiu ir tada viskas baigta. - skriejo 
mintys. Ranka užčiuopė kažką minkšto ir ji sušuko 
atsiminusi savo palydovę. Moteris nejudėjo. Jūra bandė 
atsipalaiduoti nuo nugarą slegiančio svorio, bet viskas 
buvo veltui, ji neturėjo jėgų. Dejavimas silpnėjo, viskas 
atrodė grimstą į minkštą nežinią. 

— Aš alpstu, pagalbos, pagalbos! — garsiai verkė. 
— Mano Viešpatie, Tu vienas man gali padėti! 

Tuo momentu pasigirdo naujas švilpimas ir trenks
mas vėl supurtė griuvėsius. Jū ra susigūžė i kamuolį, 
aplink lakstė akmenys, buvo trošku ir šilta Lenta, slė
gusi jos nugarą, apsaugojo jos galvą nuo naujų smū
gių, ji gulėjo ant pilvo prispausta prie žemes, vos galė
dama alsuoti. 

Šiluma didėjo ir dabar ji pradėjo atskirti keistą 
traškėjimą. Staiga jos sąmonę perskrodė mintis, kuri 
ją beveik paraližavo. Dega! Aplink viskas dega, o aš 
guliu prispausta prie žemės, sukruvinta ranka, nema
tančiomis akimis, šalia dar šilto kitos moters kūno! 

Siaubas suteikė jėgų raumenims ir ji dar kartą pa
bandė keltis. Vyko. Pamažu išlindo, nustumdama 
sunkumą į šalį — tai buvo didelis palengvėjimas. 
Tačiau to negana, reikėjo gelbėtis. Ausyse spiegė, 
nebuvo galima suprasti, ar tai žmonių klyksmai, ar 
vien sutrenktos galvos ūžimas. Nebuvo galima delsti. 
Jūra staigiu pasiryžimu nuplėšė nuo akių raiščius. 

Iš sykio nieko nematė, ir jos pirma mintis buvo, kad 
ji akla. Bet pamažu šviesėjo, skausmas lyg adatėlėmis 
ėmė badyti akis, sunku buvo atsimerkti, ašaros plūdo 
žemyn dulkinu veidu. Ji matė, ji matė! Dabar pradėjo 
aiškėti toje betvarkėje išmėtyti baldai, jos kūną slėgę 
durys, sukniubusi ant grindų kruvinu veidu moteriškė. 
Ak, kaip skaudėjo akis ir kaip sunku buvo jas laikyti 
atviras, bet Jūratė jau žengė artyn laiptų, stengdamasi 
per dulkes įžiūrėti kelią. Netoliese plėtėsi greita ir 
viską naikinanti liepsna, darėsi šilta ir silpna. 

Nusileido žemyn, ten viskas buvo apleista, apkri-
tę plytomis, bet grindys tebuvo sveikos. Juk kur nors 
turi būti žmonių, dabar ji aiškiai girdėjo dejavimus ir 
pagalbos šauksmus. Tik tos akys, kad jų taip ne
skaudėtų, gal tada jai pavyktų pasiekti gatvę. 

Kojos drebėjo nuo silpnumo, baimės ir per
gyvenimų. Sekančiame aukšte padėtis buvo geresnė, 
platus koridorius, nors pilnas dulkių, tebebuvo nepa
liestas. Per išbyrėjusius langus pamatė sodo žalumą 
Atsargiai, kad nesusižeistų nuo šūkių ir plytgalių, 
atsikabino langą ir šoko žemyn. Silpnos kojos neišlaikė 
kritimo, ji puolė veidu į žolę ir taip kurį laiką gulėjo 

nejudėdama. Ją buvo apėmęs išsigelbėjimo džiaugsmas, 
verkė tyliai įsikniaubusi j pavasariu kvepiančią žemę, 
spausdama prie savęs skaudamą ranką, nepajėgdama 
atsikelti. Didžiulis miego noras pradėjo apimti sąna
rius, taip gera buvo užmerkti degančias akis. Gal būtų 
ilgai ta ip gulėjusi, jei mintis apie ugnį nebūtų vėl 
pakėlusi ant kojų. Todėl pakilo sudejavusi nuo žemės 
ir pradėjo ieškoti išėjimo iš to degančio pragaro. 

Dabar vėl kaukė sirenos, atšaukdamos pavojų. Jū
ratė slinko dideliu sodu tolyn nuo liepsnojančio pasta
to, bandydama rasti išėjimą į gatvę. Akių šviesa ne
buvo tokia gera. kaip iš pradžių jai atrodė, dabar viskas 
pradėjo po truputį mirgėti, ji turėjo dažnai pastovėti 
užsimerkusi ir suspaudusi ranka svaigstančią galvą. O 
gal tai buvo tik silpnumas, nežinojimas ką daryti, kaip 
pasiekti savo senąją šeimininkę kitame miesto gale. 
Kas kitas galėjo dabar jai padėti, suteikti bent porai 
valandų pastogę ir lovą? 

Kaip gerai, kad spėjau apsirengti, — galvojo Jūra, 
klaidžiodama kažkokiu skersgatviu. Tuo momentu ji 
prisiminė niekad nematytą moterį, kuri jai padėjo 
rengtis, kurios r anka vedė ją į saugią vietą ir kuri da
bar gulėjo sukniubusi ant grindų degančiuose griuvė
siuose. Ir tos kelios senutės jų palatoje, kurios, turbūt, 
nespėjo išlipti nė iš lovų. dabar užtroškusios dūmuose 
ir visų užmirštos, baigę savo vargingą gyvenimą šioje 
ašarų pakalnėje. 

Gatvelė vedė į didelę alėją, kuri jau buvo pilna iš 
rūsių išlindusių žmogystų, smalsiai besidairančių į de
gančią ligoninę, pusbalsiu besikalbančių apie įvyku
sią nelaimę. Pro šalį bėgo prabėgo keli vyrai su raiščiais 
ant rankovių ir šalmais ant galvų. Jū ra prisiartino prie 
moterėlių. 

(Bus daugiau) 
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J a d v y g a ir J u o z a s Pa iml ia i savo 
50 metų vedybų šventėje. 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Daytona Beach, Fla. 

PENKIASDEŠIMT METŲ 
BENDRO GYVENIMO 

KELIU 

1990 m. gruodžio mėn. 29 d. 
prie gražaus Atlanto Daytona 
Beach, Fla., lietuvių telkinyje 
gyvenantys Jadvyga ir Juozas 
Pa l iu l ia i savo šeimos ir 
dideliame draugų būryje at
šventė savo prasmingo 50 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktį. 

I šią retą šeimos šventę iš 
Paryžiaus atskrido sūnus, 
dirbąs tarptautinėje prekyboje 
kaip specialistas Arūnas su 
žmona ak tore Karolina ir 
dukryte 3 metukų Linute. Iš 
New Jersey valstijos atvyko 
dukra, universiteto profesorė, 
psichologė Regina su vyru dr. 
Martynu ir vaikučiais — Marty-
nuku 10 ir dukrele 7 metų 
Simonaičiai. 

Pradedant šauniai paruoštas 
vaišes.sūnus Arūnas pasveikina 
mylimus tėvelius ir senelius 
šios prasmingos sukakties pro
ga, prašo jiems Dievo palaimos 
ir suka lbama palaiminimo 
malda — Tėve mūsų. 

Sukaktuvininkams ir sve
čiams užėmus prie stalų vietas, 
tėvelius ir senelius Jadvygą ir 
Juozą Paliulius apsupa dukros 
Reginos ir sūnaus Arūno šeimos 
ir dukraitės Lėlytė ir Linutė ir 
vaikaitis Martynukas kiek
vienas labai gražiais, jautriais, 
vaikų širdelėms artimais žo
džiais pasveikina močiutę ir 
senelį, juos išbučiuoja, kiek
vienas jiems įteikia po gyvų 
gėlių žiedą, kaip dėkingumo 
dovaną seneliams už rodomą 
mei lę j iems. Tikrai retas, 
jaudinantis momentas. 

Vaišėms įpusėjus, dukra 
Regina labai įdomiu žodžiu, 
sveikindama savo tėvelius, 
išsakė gražiausius savo prisimi
nimus nuo pat vaikystės. Ji sku
bėjo drauge su tėveliais ilgų 
metų kelionėje, prisimindama 
vaikystės dienas, pirmuosius 
žingsnius mokykloje, universi
tete, darbuose, kasdieniniame 
gyvenime. Ir vis su tėveliais, ji 
juos matydama laimingus, susi
rūpinusius, vargstančius, besi
džiaugiančius. Dėkojo tėveliams 
už nepaprastą meilę savo šeimai 
— vaikams juos auginant ir į 
gyvenimą išleidžiant. 

Po to savo credo tėveliams iš
s akė sūnus Arūnas, mart i 
Karol ina, žentas Martynas 
Simonaitis. Visi prisiminė ir su 
dėk ingumu vertino tėvelių 
rūpes t į ir meilę, visus 
sug laudus į gražią, mielą, 
laimingą šeimą. Dėkojo tė
veliams už visokeripą pagalbą 
auginant, sukūrus šeimas ir 
paskatas likti ištikimais Lietu
vos tėvynės vaikais. 

Po šeimos narių išreikštų 
gražiųjų linkėjimų kalbėjo visa 
eilė sukaktuvininkų artimųjų. 
Šių eilučių autorius sukaktu
vininkus pasveikino Lietuvių 
fondo ir draugų vardu ir įteikė 
visų svečių pasirašytą, menišką 
dail. Juozo Sodaičio paruoštą 
adresą. Prisiminė gražų Paliu-
lių gyvenimą, jų dalyvavimą ir 
Lietuvių fondo penktojo mili
jono talkoje su didesniu įnašu. 
Dr. Vytautas Majauskas kalbėjo 
Daytona Beach LB apylinkės ir 
Lietuvių fronto bičiulių vardu. 
Išryškino Jadvygos ir Juozo 
Paliulių jautrumą lietuviškiems 
reikalams. Juozas yra LB apy
linkės pirmininkas, abu Paliu
liai remia stambiomis aukomis 
LB darbus. Aktyviai reiškiasi 
Lietuvių fronto bičiulių or
ganizacijoje, dalyvauja studijų 
s ava i t ė s e , remia aukomis . 
Paliuliai visada iešką taikaus, 
gražaus sugyvenimo, iešką tie
sos ir teisingumo, visada tole-
rantai ir aktyvūs visuomeninin
kai. 

Klubo vardu pasveikino Gedi-

LIETUVAI 

minas Lapenas. Sietyno vardu 
— vadovas muz. Antanas Skri-
dulis, pasidžiaugdamas Juozo 
aktyviu dalyvavimu Sietyne. 
Gediminas Grajauskas ir dail. 
Juozas Sodaitis savo sveikinimo 
kalbas perpynė nuota ik ingu 
humoru. 

Po nuoširdžių sveikinimų ir 
linkėjimų pakeltas šampano 
tostas ir s u k a k t u v i n i n k a m s 
padainuota I lg iaus ių me tų 
linkėjimai. 

Pabaigoje jautr iu, dėkingu 
žodžiu kalbėjo J a d v y g a ir 
Juozas Paliuliai. Dėkojo visiems 
už atsilankymą, sveikinimus ir 
linkėjimus. Dėkojo už dovanas 
Lietuvos našlaičiams vaiku
čiams, kurias, šeimininkams pa
geidaujant nenešti asmeniškų 
dovanų, o aukot i Lie tuvos 
našlaičiams, suaukojo svečiai. 
Dovana našlaičiams 350 dol. 
Tuojau persiųsta Lietuvių ka
talikų religinei šalpai, kad ji 
tuos pinigus persiųstų Lietuvos 
našlaičių reikalams. 

Ir tai pirmas toks gražus at
vejis, kada vietoj asmeniškų 
dovanų duodame dovanėles 
prasmingiems t ikslams. 

Jadvyga ir Juozas Paliuliai 
pasidžiaugė nueitu bendro gyve
nimo keliu, sut iktus vargus, 
džiaugsmus ir gausybę išgyve
nimų. Džiaugėsi savo šeimos 
laimingu gyvenimu, vaikų šei
momis, anūkėliais, kurie yra jų 
laimė ir džiaugsmas. Prisiminė 
1940 m. gruodžio 6 d., kada Tau
ragės bažnyčioje vėlų vakarą 
prie Dievo altoriaus prisiekė 
viens antram ištikimybę, pa
garbą ir meilę. Ir tuos pasiža
dėjimus jie širdyje išnešiojo visą 
savo gražų gyvenimą. 

O pergyventa daug. Tėvynės 
netekimas, nežinios kelionės, 
vargai, ant rankų nešta pirmo
ji šeimos laimė — dukrytės 
mažytės Reginutės pirmieji 
va ikys tė s m e t a i . Bet per 
gyvenimą eita ryžtingai, dirbta, 
išmokslinti vaikai — dukra ir 
sūnus, užsitikrinta laimingesnė 
ateitis, pagaliau gražiai įsikur
ta ir prie Atlanto, kur Dievulio 
palaima mielus sukak tuv i 
n inkus telydi sve ika tos ir 
laimės keliais daugelį metų. 

Šia proga sukaktuvininkus 
pasveikino JAV prezidentas 
George Bush ir pon ia . O 
sekmadienį visa šeima meldėsi 

DONATAS ŠATAS 
(Pabaiga) 

Konsultacinis vizitas gali būti 
skirtas t ik t rumpam pasikal
bėjimui. Dažniausia tač iau 
užsakovo interesas yra speci
f i škesn i s . J i s ga l i t u r ė t i 
technišką problemą, kuri savo 
jėgomis atrodo nėra išspren
džiama ir yra priverstas ieškoti 
naujų idėjų, arba specifinės pa
tirties iš šalies. Užsakovas gali 
norėti plėstis į naują sritį, bet 
neturi toje srityje specialistų ir 
todėl jam reikalingas konsul
tantas rinkos galimybių ir gali
mų technikinių problemų įver
t inimui. Užsakovas gali būti 
pasirengęs padaryti didesnę in-
vestacią ir nori toje srityje paty
rusio konsultanto patarimo. 
Užsakovui gali būti reikalingas 
patar imas naujų produktų vys
tyme. Konsultantas gali būti 
naudojamas įvairiems tikslams. 

Mes taip pat galime žiūrėti į 
išeivijos pagalbą kaip konsulta
cinį procesą. Jei suinteresuota 
firma tiksliai žino, kokio pa
tarimo ar pagalbos jai reikia, tai 
tada konsultanto panaudojimas 
pasidaro gana paprastas. Tačiau 
dažnai reikalinga pagalba nėra 
taip lengvai formuluojama ir 
konsultanto veiklos apimtis ir jo 
sugebėjimai taip pat gali būti 
neaiškūs. Toks pirmas susiti
kimas ir turėtų tarnauti tiksliai 
išsiaiškinti, kokia pagalba yra 
reikalinga, ir taip pat ką kon
sultantas gali specifiškai padėti. 

Jei pagrindinis tikslas y ra tik 
išgirsti, kokios nors srities prak
tikos stovį užsienyje, tai kelių 
valandų pasikalbėjimas gali 
būti visiškai pakankamas, ne
bent jis vėliau galėtų būti pa
tikslintas atitinkamos litera
tūros atsiuntimu. 

Jei tikslas yra koks kitas: pa-
vyzdžui, parūpinti specifinės 
informacijos, ilgalaikis pagel
bėjimas kokio gaminio vystyme 
arba paieškojimas rinkos Lietu
voje gaminamoms prekėms, tai 
tada vienkartinio pasikalbėjimo 
tikrai neužteks, tačiau ilges
nis nei 1 ar 2 dienų susitikimas 
taip pat nereikalingas. Taigi 
tokiai konsultacinei pagalbai il
gesni vizitai yra nereikalingi ir 
konsultacijos praktikoje retai 
naudojami. Ilgesni konsulta
ciniai vizitai dažniausiai yra 
naudojami ne profesinių kon
sultantų tarpe, bet pensininkų, 
kurie kartais užsiima atsitik
tine konsultacija. 

Tačiau, kad konsultacija gerai 
vyktų iš tolimesnės distancijos, 
reikalinga daug ko kito. Pir
miausia tokio pirmo vizito metu 
turi būti aiškiai aptarta, ko iš 
konsultanto tikimasi ir ką kon-

bažnyčioje ir pamaldų metu 
klebonas taip pat pasveikino šio 
sukakties proga parapiečius 
Jadvygą ir Juozą Paliulius, 
palinkėdamas laimingo gyveni
mo. 

J u r g i s J a n u š a i t i s 

sultantas gali duoti. Lietuvoje 
besilankydami tautiečiai, daž
nai didelio entuz azmo pagauti, 
pažada per daug o grįžę dažnai 
savo pažadus užmiršta. Dar blo
giau, dažniausi;;, yra užmirš
tama aptarti smulkią darbo 
dienotvarkę, kada ir kas bus 
įvykdyta. Beaptariant tokią 
dienotvarkę, paaiškėtų, kas yra 
praktiška, o kas re. Taip pat pa
aiškėtų ir konsultanto profe
sinis pajėgumas Išeivijoje yra 
sumaišytos mėgėjo ir profesio
nalo sąvokos. Lietuvoje visiem 
lygiai rodomas dėmesys sudaro 
ypačiai puikią dirvą išeivijos 
diletantams. Tekia mėgėjiška 
veikla nėra žahnga, jei ji yra 
atpažįstama kaip tokia. 

Šeimininkai Lietuvoje taip 
pat dažnai yra kalti, prašydami 
paslaugų, ypač ieškant rinkos jų 
prekėms, net nežinodami ar jie 
tas prekes turi ir ar jas gali iš
siųsti. Asmuo, skyręs gerokai 
laiko beieškant pirkėjo, yra 
apviltas, kai pamato, jog tų 
prekių iš viso nėra. Dar blogiau, 
turbūt iš mandagumo jam tai 
dažniausiai nėra paaiškinama. 
Lietuvos pramonininkai per 
gana trumpą laiką jau spėjo ap
vilti visą eilę jiems padėti pasi
ruošusių asmenų. Geros valios 
resursai išeivijoje yra nemaži ir 
dar neišnaudoti, bet nevertėtų 
jų be reikalo alinti. 

Kad tokia tolimos distancijos 
konsultacija vyktų sėkmingai, 
labai svarbu t u r ė t i gerą 
komunikaciją. Blogiausia, kad 
negalima visiškai pasitikėti 
paštu. Paskutiniu metu Sovietų 
pašto patarnavimai pasidarė 
ypatingai prasti. Faksas veikia, 
bet reikia turėti daug kantrybės 
jį išsiųsti. Telefcaas veikia taip 
pat, bet daug laiko gali būti 
praleidžiama belaukiant su
jungimo. Vienintelis greitas ir 
patikimas informacijos pasikei
timo būdas yra teleksas, kuris 
yra pas mus sunkiau prieina
mas, tačiau VVestern Union turi 
vadinamą Public Telex, kurio 
abonentu galima pasidaryti už 
ne per didelį mokestį. 

Didžiausia komunikacijos pro
blema tai ne mechaninė, bet 
žmogiška. Lietuvoje yra įsi-
senėjęs paprotys nebūtinai at
sakyti į užklausimus, jei 
neatrodo, kad y r a svarbus 
reikalas ir jei tinkamo at
sakymo tuo metu nėra. Taip pat 
retai randama reikalo patvir
tinti, kad žinia yra gauta. Be to, 
dažnai žinios dingsta tarp sekre
torių ar kur nors kitur. Mano 
siųstas į Vilnių amerikietis, 
vienos firmos prezidentas, 
tokios komunikacijos dėka 
atvykęs į Vilniaus aerouostą 
nebuvo sutiktas ir jau galvojo, 
kad teks nakvoti aerouoste ant 
suolo. Laimei prieš pat iš
važiuojant aš jam vėl dėl visa ko 
pasiunčiau keletos pažįstamų 
telefonus. Tuo būdu susirado 
Vilniuje angliškai kalbantį 

asmenį, kuris juo pasirūpino. 
Kažkas mūsų komunikacijos 
grandinėje neperdavė žinios 
toliau. 

Konsultacinio tipo pagalbą 
Lietuvai reikėtų intensyviau 
ugdyti. Konsultuoti ir naudotis 
konsultacija iš didesnio atstumo 
reikia išmokti ir tai reikėtų 
atlikti per daug neišnaudojant 
geros valios kapitalo. 

CLASSIFIED GUIDE 

Semina ra s Pabaltijys — 
V a r t a i į Sovietų biznį 

Sovietų Sąjungos posūkis į 
laisvos rinkos ekonomiją ati
daro daug prekybinių galimybių 
Vakarų firmoms,ir šioje srityje 
europiečiai yra žymiai judresni 
nei JAV biznieriai. Šis posūkis 
taip pat atidaro galimybę Pa
baltijo kraštams dalyvauti kaip 
tarpininkams tarp Vakarų ir 
Sovietų prekybos įmonių. 

Ši idėja yra jau senokai kar
tojama mūsų tarpe ir jau pra
deda rasti konkretesnių ją 
propaguojančių formų. J a u 
anksčiau buvo galvota or
ganizuoti šia tema seminarą 
Bostone, skirtą prekybininkams 
ir pramonininkams, tačiau dėl 
blokados Lietuvoje planai buvo 
atidėti. Nors dar ateitis nėra 
aiški, bet toks seminaras yra 
numatytas 1991 metais kovo 
12-13 d. Bostone. Paskaiti
ninkais iš Pabaltijo valstybių 
yra numatyti dr. Raimundas 
Rajeckas, ekonomistas, Lietu
vos Mokslų akademijos vicepre
zidentas, dr. Rein Otsason, Es
tijos Banko prezidentas, Wol-
demars Gavars, ekonomistas, 
Latvijos universiteto profeso
rius. Iš vietinių gautas sutiki
mas iš Frank O'Connor, US 
Department of Commerce, Bos
tono srities direktorius, keletos 
pabaltiečių konsultantų bei 
prekybininkų. Programa dar te
bėra organizavimo stadijoje. Ši 
idėja atrodo yra populiari ir kitų 
pabaltiečių tarpe, ypatingai lat
vių. Taip pat daugiau aka
deminio pobūdžio konferencija 
yra rengiama Georgetown uni
versitete. Ši konferencija, nors 
nominaliai rengiama pabaltie
čių vardu, yra latvių dominuoja
ma. 

Kad mūsiškis seminaras pa
sisektų, reikalinga platesnės pa
galbos, ypačiai adresų po
tencialių jos lankytojų iš JAV 
biznio ir pramonės sferų. 

« E A L ESTATE REAL ESTATE 

Parduodame greičiau 
už didesnę kainą! 

Įkainojimas veltui! 
Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose 
Išlavinti ir patyrę tarnautojai. 
MLS kompiuteris 
Perkame-parduodame ir mažas ir di
deles nuosavybes 
Vietine (staiga 

ALEXANDER J. MOCKUS 
REALTORS. LTD. 

6610 S. Pulaski. Chicago, IL 60629 
(312) 767-6655 

I letuviams žinomas ir patikimas vardas 

ta MLS KOMPIUTERIŲ 
pagalna ga: 'e PIRKTI s- PARDUOTI 
NAMĄ nmeste u p« em esčuose Sąži
ninga patarnaus 

J . BACEVIČ IUS 
BE-.BACE REA^ORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIF 

778-2233 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
(312) 586-5959 (708) 425-7161 

Norintieji P IRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arbaj ior i te būt: 
Rimo Stankaus klijentais Nuosa
vybės Įkainavimas n e m o k a m a i 

[ 9 MLS Kompiuterio 
pagalba, B U D R A I T I S asmeniškai 
ir sąžiningai patarnauja įvairaus dydžio 
nuosavybių PIRKIME bei PARDA
V I M E . Vel tu i Į K A I N A V I M A S , 
nuolaida PENSININKAMS. 
Skambin t i : 3 1 2 - 7 7 8 - 3 9 7 1 arba 
312-767-0600 ONE STOP REAL 
ESTATE, INC., 6600 S. Pulaski Rd.. 
Chicago, IL 60629 

[B MIS 
Š I M A I T I S R E A L T Y 

Viktoras Šimaitis,Realtor 
Nuosavybių pardav.mas Income Tax 

5953 S. Kedzle Ave. 
Tel. 416-7878 

Parduodamas didelis gerai pastatytas 
..ranch" stiliaus namas Phoenix, AZ 4 
mieg. kamb.. 2V2 vonios kamb : kietmedžio 
grindys visur Tik $75,000. Kreiptis Gene 
Paluch. West USA Reatty, Phoenlx, AZ, 
te l . 602-938-0035. Kalbėt angliškai. 

HELP VVANTED 

Vyresnio amžiaus lietuvė ieško moters 
padėti namų ruošoje ir gyventi kartu 90 
mylių u i Chicagos. Darbas 4-6 mėn. ar i l 
giau. Kreipt is: 312-776-4513 arba 
608-365-2663; arba rašyti angliška; Ms. 
A. Post, R.N., Rt. 1 Cllnton. Wl 53525. 

FOR SALE 

Parduodamas 1989 m. automobilis 
Plymouth Gran Fury. 61.000 mylių. 
Automatinis, visi priedai, oro maišas. 
Automobilis puikiame stovyje. Kaina 
t ik $5,900. Skambinti (312) 
434-3062. 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 3 7 6 - 1 8 8 2 ar 3 7 6 - 5 9 9 6 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Stret 

Tel. — GA 4-8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI * 

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir 
užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS - ^ r 

Minint Juozo Giedraičio. Tautos fondo valdybos pirmininko. 80 metu sukaktį, susirr ke Baltijos 
salėje TF valdybos, tarybos nariai ir kiti svečiai 

Nuotr I.. Tamošaičio 

KODĖL GIEDA 
PAUKŠČIAI 

Ankstyvas vasaros rytas. 
Auksiniai saulės spinduliai, 
glostydami medžių viršūnes, 
skverbiasi į miško tankmę. Štai 
iš miško gilumos pasigirdo vie
n i šas , l iūdnokas , ,ku-kū". 
Pertraukdamas kukavimą, tan
kiai pušyje sukaleno genys. 
Kažkur tolumoje pragydo straz
das. Jam pritarė antras, trečias. 
Prasidėjo rytinis sparnuočių 
koncertas. 

Kodėl paukščiai gieda įvai
riais balsais? Iki šiol daugelis 
žmonių ypač valstiečiai, medžio
tojai, piemenys, mano, kad 
paukščiai tarpusavyje kalbasi. 
Jau anksčiau kai kurie moksli
ninkai pareiškė nuomonę, kad 
plunksnuočių skleidžiami gar
sai — tai signalai, kuriais 
paukščiai perduoda įvairią in
formaciją: perspėja apie pavojų, 
praneša, kur yra maisto ir pan. 
Norint šitai įrodyti, reikėjo 
ištirti paukščių balsus. Buvo pa
naudoti naujausi prietaisai — 
garso analizatoriai magnetofo
nai, kino aparatai. Kino filmai 
padėjo pažinti paukščių įpro
čius, o magnetofono įrašai — jų 
balsus. Dabar jau nėra abejonės, 
kad čiulbėdami paukščiai per
duoda įvairius signalus. Kiek
vienos rūšies, net tos pačios 
veislės, bet gyvenantys toli nuo 
kitų, paukščiai turi savo signa
lus. 

Matyt, netoli tas laikas, kada 
bus sudarytas... psukščių signa
lų žodynas — žinynas. 

Iš knygos „Genys margas, 
pasaulis dar margesnis" 

VILNIAUS KRAŠTO LEGENDOS 
Genrikas Songinas 

Knyga, kurią pradėjus norisi ir toliau skaityti. Istoriniai 
faktai ir nuotaikos, mitologija ir nuotykiai susipynę į vaiz
dingus pasakojimus, kurių realybė nekelia abejonių. 

Lengvai, sklandžiai skaitoma knyga, kuri tinka jaunam 
ir senam. 

Gražiai apipavidalinta, kietais viršeliais, patraukliu dail. 
Ramintos Lapšienės aplanku ir vinjetėmis. Puiki dovana įvai
riomis progomis. Kaina su persiuntimu 10 dol. Illinois gyven
tojai dar prideda 64 et. valstijos mokesčio. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL 60629 
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ANTRAS KAIMAS: VEIDAI IR 
TEKSTAI — stambi knyga su 
daugelio autorių straipsniais, 
humoristiniais ir satyriniais 
škicais, atsiliepimu ištrauko
mis, penkiais šimtais ilius
tracijų, gražiai išleista Am. 
Lietuvių Bibliotekos leidyklos 
(Lithuanian Library Press). 
Kaina su persiuntimu S22.0O 
Užsakymus siųsti: 

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

I l l i n o i s g y v e n t o j a i m o k . i $ 2 4 0 0 

*
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- ^ ^ i ^ ^ ^ ^ ^ ^ * ^ ^ ^ ^ ^ ^ " ^ ^ ^ "^^^ " ^^^ '^i' ' ^ i ' ^^^ "^^^ "^t1 

POVILAS PETKEVIČIUS 

LENKŲ OKUPACIJOSE IR JŲ KALĖJIMUOSE 

Šioje 187 psl. knygoje vilnietis autorius aprašo savo 
gyvenimo tarpsnį, praleistą lenkų okupuotoje Lietuvos daly
je ir aštuonerius metus kalėjimuose. Objektyvios ir sklandžiai 
parašytos apybraižos skaitytoją Įtikina, kad mūsų kaimynas 
buvo žiaurus ir suktas. Šią knygą kiekvienam verta pasiskai
tyti ir turėti savo knygų bibliotekoje Kaina su persiun
timu 9.50 dol Illinois gyventojai dar prideda 64 centus valsti
jos mokesčio 

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

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Omaha , N e b r a s k a 

VEDYBINĖ SUKAKTIS 

Praėjusių metų paskutinieji 
du mėn. prabėgo organizacinių 
vienetų, sukaktuvin ių metų 
minėjimais, jų renginiais ir 
ki tais prieššventiniais subu
vimais. 

Į tų sukakčių minėjimus ir ki
tus malonius subuvimus reikia 
įpinti ir vienos šeimos 40-ties 
metų vedybinę sukaktį. Algis ir 
Laima Antanėliai paskutinį 
spalio mėn. sekmadienį atšven
tė savo laimingo ir darnaus 
40-ties metų vedybinio gyve
nimo s u k a k t į . P r a s m i n g ą 
šeimos šven tę ruošės i j ie 
atšvęsti bažnyčioje šv. Mišių 
metu ir namuose savo šeimos 
tarpe. Tačiau, kaip ir daugeliui, 
kartais planai išyra. Algio ir 
Laimos dukra Danguolė Han-
son, gyvenanti Anglijoje, Lon
done, ir sūnus Algirdas, gyv. 
Lincoln, Nebr., sudarė suokalbį 
ir iškrėtė tėvams nelauktą-ne-
tikėtą pokštą. 

Danguolė su mažu sūneliu 
atskridusi į šeimos šventę tik 
sukaktuvių išvakarėse pranešė 
tėvams, kad rytoj tėvų namuose 
bus nemažas būrys svečių jų 
sukaktuvinėj šventėj. Svečiai 
sukviesti, viskas paruošta — 
jokių pakeitimų. 

Rytojaus dieną pavakarėje į 
A n t a n ė l i ų e r d v i u s n a m u s 
susirinko nemažas būrys šeimos 
artimųjų ir draugų. Ir gausiai 
vaišinami maloniai leido laiką 
ir linkėjo sukaktuvininkams 
ilgiausių metų. O Danguolės 
prašė, kad tokių „šposų" būtų 
ir ateityje... 

Algis ir L a i m a sus i t i ko 
Omahoje 1949 m. susipažino ir 
po metų graži jų draugystė 
atvedė jaunuolius prie altoriaus 
į Šv. Antano lietuvių parapijos 
bažnyčią. Po gražių ir didelių 
vestuvių jaunoji pora pradėjo 
žengt i į než inomą a te i t į 
svetimoje žemėje. Jaunieji nuo 
pat atvykimo į Omahą jau buvo 
įsijungę } chorą ir taut . šokių 
grupę. Įsisteigus skautams, pra 
dėtą Vokietijoj skautavimą jie 
tęsė toliau. Metams bėgant, lie
tuviškoj dvasioj užaugino jie 
dukrą Danguolę ir sūnų Algir
dą. Ilgoką eilę metų tėvai ir 
vaikai kartu skautavo ir stovyk
lavo, šoko taut inius šokius ir 
chore dainavo. Per ilgą eilę 
metų sukaktuvin inka i daug 
pas idarbavo bendruomene i , 
parapijai, skautams ir kitiems 
vienetams, kur iems jie pri
klausė. Jie dažnai nesąlyginiai 
moka aukotis ir aukoti. Laimos 
jautrią širdį ir dosnumą yra 
patyręs ne vienas Omahoje besi
lankantis svečias iš Lietuvos. 
Kartais atrodo, kad Laimai 

tėvynės ateitis ir jos žmonių 
vargai yra vienintelis jos dabar
tinio gyvenimo rūpestis. Šiuo 
metu A. Antanėlis jau treti 
metai yra LB pirmininkas. 
N e ž i ū r i n t r imtų širdies 
problemų, j is dažnai stato 
Lietuvos reikalus pirmoj vietoj. 
Gruodžio 10 d. Algis,nebodamas 
nuovargio, šalto oro ir nemažų 
išlaidų, dalyvavo Washingtone 
pas L ie tuvos atstovą St. 
Lozoraitį susitikti su Lietuvos 
Aukščiausiosios tarybos pirm. 
prof. Vytautu Landsbergiu. Tai 
buvo nepakartojama proga susi
tikti , pamatyti ir išgirsti jo 
kalbą visuomenininkų posėdyje 
diskutuojant. 

Algio ir Laimos Antanėlių 
gražaus 40-ties metų bendro 
gyven imo proga tegal ima 
nuoširdžiai palinkėti, kad mūsų 
Kūrėjas iš aukštybių laimintų 
jų gyvenimą, kuris pagrįstas 
pagalba art imui, giliu tau
tiškumu ir didele meile gimta
jai žemei bei jos žmonėms. 

J P . 

DOVANOS LIETUVAI 

Ne naujiena, kad Omahos 
lietuvių moterų klubas pasižy
mi nemažomis aukomis lietu
viškai veiklai, Lietuvos laisvi
nimo reikalams ir dovanomis 
Lietuvai. 

Per klubo veiklos eilę metų 
minė t in iems reikalams yra 
duota keletas tūkstančių. O tuos 
tūkstančius surinkti ypač mažoj 
bendruomenėj nėra taip lengva. 
Už tai klubo narės padeda daug 
pastangų ir dar daugiau darbo: 
bent du kar tus per metus su
ruošia jos visuomenei puikius 
p u s r y č i u s su laimėjimais. 
Dovanas daugiausia suaukoja 
pačios narės. Tokiu būdu jos ir 
dirba ir dar aukoja, kad sutelk
tų šimtus dolerių reikalingoms 
aukoms. Lapkričio mėn. narių 
susirinkime buvo iškeltas klau
simas dėl aukos Lietuvos „Cari
tu i" . Visos narės jautriai rea
gavo į šį reikalą ir nubalsavo 
paskirt i 500 dol. „Cari tui" 
apleistų vaikučių reikalams. 
Bendrai per praėjusius metus 
įvairioms aukoms buvo išleista 
1,450 dol. Tokiu būdu didelių 
pastangų dėka moterų uždirbti 
pinigai yra gražus pavyzdys 
visiems, kurie yra abejingi au
koms t ėvyne i , spaudai ir 
lietuviškos kultūros išlaikymui 
Amerikoje. 

Taip pat klubas pagal gali
mybę globoja ir šeštadieninę 
l i e t uv i šką mokyklėlę. Per 
mokyklėlės Kalėdinę eglutę 
klubas paskyrė sumą pinigų, 
kad būtų nupirktos dovanėlės 
16-kai mokinių. Sol. Rimas Reš-
kevičius atliko gerą darbelį, bū
damas malonus ir dosnus Kalė

dų Senelis, kalėdinėj mokinių 
programoj. Mokyklos vedėja A. 
Sakalaitė ir mokyt. Violeta 
Rotella pagal mokinukų suge
bėjimus buvo paruošusios pro
gramėlę, o taip pat saldžias vai
šes ir kavutę visiems į kalėdinę 
eglutę ats i lankiusiems sve
čiams. Tėvai yra dėkingi moky
tojoms už jų vaikų lietuviško 
akiračio praplėtimą. 

J . P . 

Gary, Ind. 

KALĖDŲ EGLUTĖ 

Gary lituanistinės mokyklos 
tradicinė Kalėdų eglutė įvyko 
1990 m. gruodžio 23 d. po pa
maldų parapijos salėje. 

Mokyklos vedėja ses. Janina 
Galubickytė pradėjo programą, 
paaiškindama ,Kalėdų eglutės' 
prasmę ir pristatė scenoje išsi
rikiavusius, tautiniais rūbais 
pasipuošusius artistus, kurių 
buvo 10. Paskelbė ne tik jų var
dus, bet ir jų amžių. Mokyt. 
Jane Valeikienė su savo sūneliu 
Antanu paaiškino ,kubilo' šokį, 
kurį visi jaunieji labai gražiai 
pašoko. Šokis buvo tik vienas, 
bet labai gerai paruoštas. 

Po to buvo religinė programa 
prie prakartėlės. Atvyksta trys 
karaliai ir piemenėliai. Įtei
kiamos dovanos. Atliekamos 
giesmės: Sveikas Jėzau gimusis, 
Piemenėliai. Kalėdinė Lopšinė 
— deklamacija. Giesmes — 
Tyliąją naktį ir Gul šiandiena 
pagieda visi. Atvyksta ,Kalėdų 
senelis' — (Viktoras Baltrušai
t is) , i šda l inamos dovanos. 
Vaišės, kurias paruošė motinos 
Loreta Vician, Birutė Pečiu
lienė ir Jane Valeikienė. 

Šiais metais mokykloje dirba 
ses. Janina, Jane Valeikienė, 
šokių mok., ir Joana Rudzevi-
čiūtė. Kos t i umus paruošė 
Birutė Pečiulienė, sceną Loreta 
Vician. 

krp. 

nuilstamą rūpestį ir nuoširdų 
darbą Amerikos Lietuvių Ro 
mos Katahkių Moterų sąjun
goje. Su dideliu dėkingumu ski 
riame šį žymenį". Buvusi pirm. 
P. Hassett dar pareiškė, kad J 
Miliauskienė 20 metų, vykdo 
kuopos sekretorės pareigas 
Visa ta i Miliauskienę su
jaudino, nes prie apdovanojimų 
nepripratusi. Džiaugiasi, kad 
Dievulis teikia jėgų ir stiprybės 
dirbti; visas jos rūpestis — 
darbas ir pastangos jį atlikti ge 
riausiai, nežiūrint, koks jis 
būtų. 

Sekretore perskaitė valdybos 
šių metų sąstatą. Pirmininkė 
Jadvyga Spirauskienė, vicepir 
mininkė Aldona Jakniūnaitė. 
sekretorė ir lietuvių kalbos ko 
respondente Janina Miliaus 
kienė, iždininkė Elena Banis, fi
nansų sekretorė Elzbieta Ala-
vošienė. Renginių komitetas: O. 
Kildišienė ir Elzbieta Rudienė. 
Iždo globėjos Bernadeta Mi-
liauskaitė-Harris ir Marija Dug-
gan. Nominacijų komitetas: 
Ona Miller. Angelė Garsienė ir 
Elzbieta Rudienė. 

Pirmininkė perskaitė VVorces-
terio Lietuvių organizacijų tary
bos valdybos kvietimą dalyvauti 
Vasario 16-tos minėjime vasario 
10 dieną. Nutarta dalyvauti or
ganizuotai, su vėliava, ir įteikti 
100 dol. auką ..Dovana Lietu
vai" fondui 

Praėjusiais metais prieš Kalė 
das kuopa paskyrė 100 dol. 
auką (per „Caritas") našlai
čiams ir seneliams Lietuvoje. E. 
Alavošienė pranešė, kad už 
visas ligones nusiųsta maldų 
Novena. 

Liutkienė, esanti senelių na
muose gegužės mėnesį švęs 100 
metų gimtadienį. Ir šiais metais 
k iekvieno mėnesio pirmą 
sekmadienį narės rinks maistą 
benamiams. 

Pabaigoje žodį tarė sekr. J. 
Mil iauskienė. Padėkojo už 
apdovanojimą, kurio nesitikėjo. 

Pareiškė, kad per 20 sekre-
toriavimo metų kuopoje dirbo su 
7 pirmininkėmis. Jos visos ir 
valdyba buvo labai geros. Ypač 
paminėjo tris pirmininkes. Pi ifl 
cila Hassett, Aldona Shuimvay 
ir Jadvyga Spirauskienė Jos su 
pe r t r aukomis p i r m i n i n k e s 
pareigose išbuvo ne vieną, bet 
kelias kadencijas. Pasidžiaugė, 
kad į kuopos vicepirmininkės 
pareigas atėjo, jauna, gabi 
Aldona Jakniūnaitė, kuri tikrai 
nenorės iš šių pareigų pasi
traukti mažiausia bent 20 metų. 
Savo žodį užskleidė šia mintimi: 
„Kūnas gali pasenti, plaukai 
pražilti, pečiai sulinkti, bet dva
sia turi likti visada jauna, 
visada veržtis kažkur aukštyn... 
Crescendo visus žavi. Tad 
gyvenkime ta mintimi". 

Po susirinkimo buvo vaišės. 
Kėlėme raudono vyno sklidinas 
taureles, linkėdamos viena kitai 
Laimingų Metų. o brangiai 
Tėvynei Lie tuvai la isvės. 
Esame dėkingos mielam kle
bonui už malonų prieglobstį' 
klebonijoje. j . M. 

PAVOJINGIAUSI KRAŠTAI 
ŽURNALISTAMS 

Pernai, eidami savo pareigas, 
visame pasaulyje buvo nužudyti 
36 žurnalistai. Tai praneša 
Prancūzijoje veikianti spaudos 
ir medijos laisvės organizacija 
„Reporters sans Frontieres". 
Organizacija užregis t ravo 
žurnalistų nužudymus 17-je 
kraštų, daugiausia Lotynų 
Amerikoje. Azijoje ir Afrikoje. 
Anot jų^ pavojingiausias kraštas 
korespondentams yra Filipinai, 
kur 1990 m. buvo nužudyti sep
tyni, po to Kolumbija ir Pakis
tanas, kur žuvo po keturis ko
respondentus. Be to. 1990 už 
savo straipsnius a r nuomones 
buvo areštuoti 1989 žurnalistai, 
daugiausia jų Irane (41), Kini
joje (32». Turkijoje <28>. Izraely
je (25). Sudane (13). SyrijojedD 
ir 6 Irake. 
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A.tA. 
JUOZUI DAMBRAUSKUI 

mirus, žmonai JADVYGAI, sūnums LEONUI. 
ALGIMANTUI, ANICETUI, dukter ims ONAI. 
DANAI ir jų šeimoms reiškiame gilią užuojautą. 

Reverly Shores Lietuviu klubas 

Demonstracijos Chicagos miesto centre prieš Sovietu Sąjunsi-į puolančia ir žudančia Lietuvos 
žmones. 

N'uotr. Jono Kuprio 
Worcester, Ma. 

VALDYBOS PRIESAIKA 
IR SUSIRINKIMAS 

Sausio 6 d. Šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčioje per lietuviš
kas šv. Mišias, jas aukojęs kleb. 
kun. V. Parulis, MIC, kuopos 
dvasios vadas prisaikdino 
naująją Lietuvių Katalikių 
Moterų sąjungos 5-tos kuopos 
valdybą. Pasveikino, palinkėjo 
sėkmės ir toliau dirbti Dievo 
garbei, organizacijos gerovei ir 
pakvietė į kleboniją susirin
kimui. 

Susirinkimą pradėjo buvusi 
pirm. P. Hassett. Pasveikino J. 
Spirauskienę ir perdavė jai 
pirmininkės pareigas, kurioms, 
po poilsio, ji įsipareigojo antrą 
kartą. 

Dalyvavo ir buvusi Sąjungos 
pirmininkė Aldona Shumvvay, 
kuri kuopos sekretorei J. 
Miliauskienei padarė staigme
ną, įteikdama Amerikos Lietu
vių Katalikių Moterų sąjungos 
žymenį su įrašu: „Už Jūsų ne 

A.tA. 
JUOZUI DAMBRAUSKUI 

mirus, jo žmonai JADVYGAI, sūnums LEONUI ir 
ALGIUI su šeimomis, dukroms ONUTEI ir DANU 
TEI su šeimomis, sūnui ANICETUI ir tiaicma 
giminėms reiškiame nuoširdžia užuojautą. 

Ona Kreivėnienė, 
Mindaugas. Teresė ir Genia 

A.tA. 
RAMONĄ DERENČIUS 

Gyveno Union Pier. MI. anksčiau Oak Lawn. IL. 
Mirė 1991 m. sausio 12 d., sulaukusi 33 m. amžiaus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime tėvai Vincas ir Marija 

Derenčiai, sesuo Rita Derenčius, brolis Norbertas Langys su 
žmona Elvira, viena dukterėčia, du sūnėnai, tetos, dėdės, 
pusbroliai ir kiti giminės. 

A. a. Ramoną buvo ištekėjusi už Clayton Potter. 
Kūnas pašarvotas trečiadieni, sausio 16 d. ir ketvirtadieny 

sausio 17 d nuo 2 iki 9 v.v Petkus Marąuette koplvčioje. 2533 
VY 71 St. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, sausio 18 d. Iš koplyčios 
9:30 vai. ryto bus atlydėta j Švč M. Marijos Nekalto Prasi
dėjimo parapijos bažnyčią, kurioje 10:30 v. ryto įvyks gedul
ingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta 
į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę tėvai, sesuo, brolis ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A Petkus Tel. 312-476 2345. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852 

4805-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. California A v e n u e 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

STEPONAS C. LACK IR SUNŪS 
Laidotuvių direktoriai 

nuo 1916 metų 
PRANEŠA 

kad atidaro naujus l a i d o t u v i ų n a m u s 

6541 S. KEDZIE 
Marąuette Parke 

Kiti S. C. Lack l a i d o t u v i ų namai: 
11028 Southvvest H w y . * Palos H i l l s 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory H i l l s 

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 Wesl 7Ut Street 

Chicago I l l inois h062° 
l-<312>-476-2345 

Hills Funeral Home 
•0201 South Robem Road 
Palos HilK Illinois NUf^ 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South ^Oth Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South ^Oth Avenue 

( Ki-jo Illinois 606^0 
708-652-1003 

Visus laidotuvių n a m u s ga l i t e p a s i e k t i 
s k a m b i n d a m i l - (312)-476-2345 

ANTHONY B PFTKUS 
DONALD A PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
l AVVRENCE C GASUNAS 
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x Prez identu i G. Bush nu
s iun t ė telegramą, pasirašytą 
dr. A. Razmos, dr. K. Bobelio, 
dr. V. Bieliausko, inž. G. La
zausko, primindami, kad Sovie
tų karinės jėgos užpuolė demok
r a t i š k a i Lietuvos i š r ink tą 
vyriausybę ir parlamentą, tuo 
sulaužydami tarptautinius įs
tatymus ir tautų apsisprendimo 
teises bei nepriklausomybę. 
Pasinaudodami Persų įlankos 
krize. Sovietų vyriausybė su
griovė Pabaltijo tautų nepri
klausomybę. 

x Vakaronė šį penktadienį, 
sausio 18 d., Jaunimo centre bus 
nauja ir įdomi. Pranešimą darys 
Meilutė Palijūnaitė. viešosios 
nuomonės tyrimo instituto dar
buotoja, apie „Lietuvos Respub
likos vystymosi perspektyvas". 
Ruošia Jaunimo centre Moterų 
klubas. 

x JAV LB kraš to va ldyba 
posėdžiavo savo būstinėje sau
sio 12 d. Buvo girdėti įvairių 
reikalų pranešimai: švietimo, 
socialinių reikalų, kultūros ir 
visuomeninių reikalų. Krašto 
valdybos nariai išgirdo vėliau
sias žinias apie reikalų Lietuvo
je stovį, o po posėdžio kai kurie 
valdybos nar ia i a ts tovavo 
kraš to valdybai pabaltiečių 
vigilijoje Daley Plaza. 

x 24-iems absolventams Pe
dagoginio Lituanistikos insti
tuto diplomai bus įteikti šeš
tadienį, sausio 19 d.. 7 vai. vak. 
Jaunimo centro didžiojoje salėje 
tuo tikslu ruošiamam vakare. 
Institutas paruošia mokytojus 
išeivijos lituanistikos mokyk
loms, todėl yra reikalingas 
visuomenės dėmesio ir paramos. 
Vakaro programoje — aka
demija, diplomu įteikimas, etno
grafinio ansamblio atliekama 
koncertinė dalis ir karšta vaka
rienė. Visi kviečiami. 

x Nemokamas kojų sveika
t o s pat ikr inimas atliekamas 
Šv. Kryžiaus ligoninėje, atei
nančių pacientų skyriuje. Susi
tarimui dėl patikrinimo skam
binti tel. 312471-5550. Reikalui 
esan t , ligoninėje lazer iu 
išoperuojamos karpos, įaugę na-

x Kard . J o s e p h L. Bernar-
din išleido raštą, apgailestau
damas Lietuvos. Latvijos ir Es
tijos likimą ir Sovietų Sąjungos 
persekiojimus ir žudynes. Ji 
neleidžia toms tautoms pačioms 
apsispręsti. Pareiškimas buvo 
išleistas demonstracijoms sausio 
12 d. Švč. M. Marijos Gimimo 
par. bažnyčioje sausio 14 d. buvo 
vigilija, kurią pravedė klebonas 
kun. J. Kuzinskas. melsdamasis 
už Pabaltijo respublikų žmones. 

x J A V LB Wash ing tono 
b ū s t i n ė s v e d ė j o s A s t o s 
Banionytės balsą jau ne kartą 
teko girdėti kaip vertėją įvai
riems Lietuvos valdžios parei
gūnams radijo ir televizijos pro
gramų interviu metu. Sausio 11 
d. Asta vertėjavo prez. Vytautui 
Landsbergiui per National Pub
lic Radio programos „Ali Things 
Considered*' programą. NPR 
girdima Chicagoje per WBEZ 
91.5 F M stotį. 

x Chicagos skautų vado
vybe praneša , kad visų ketu
rių tuntų bendra stovykla vyks 
liepos 13-27 dienomis Rako sto
vyklavietėje Custer. Michigan. 
Stovyklos viršininkė bus skau
tininke Marytė Utz. Skautų.-čių 
levai, planuodami šeimų atosto
gas, prašomi įsidėmėti stovyklos 
datą. 

x Mundelein seminarijoje 
sausio 30 d. bus lietuviškos 
vakarinės pamaldos — Mišparai 
ir po pamaldų lietuviškų valgių 
vakarienė. Dalyvaus profeso
riai, klierikai ir kiti svečiai. 
Maistą gamins O. Norvilienė, 
M. Petrošius ir A. Lietuvnin-
kienė. Chorui diriguos muz. 
Antanas Linas, vargonais gros 
Kazys Skaisgirys. Pamokslą 
sakys Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos klebonas kun. Jonas 
Kuzinskas. 

x Ramunės Gaižutytės ir 
Vy tau to P a p a r č i o užsakai 
prieš moterystės sakramentą 
eina Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčios Marąuette 
Parke. 

x KARGO J LIETUVA! G. 
T. International praneša, kad 
nuo gruodžio 24 d. dėl sunkios 
ekonominės padėties, labdaros 
vardan, visus rūbus ir maistą 
VISIEMS galime siusti KAR
GO - Lietuvą be MUITO. Siun
čiame oro linija: $1.45 sv. Mi
nimumas 50 kg. arba 110 sv. 
Kreiptis į: G. T. Internat ional , 

tel. 708-430-7334. 9525 S. 79th 
Ave., Hiekory Hills, IL 60457. 

(sk) 

x Romas Pūkš tys , TRANS-
PAK firmos savininkas, prane
ša, kad vel vyksta į Lietuvą va
sar io mėn. pradžioje. PINI
GAI pervedami DOLERIAIS 
jūsų giminėms. Pigiai perkami 
nauji automobiliai . Atsiskai
tyti iki vasar io 6 d. TRANS
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago. 
IL, 60629, te l . 312-436-7772. 

i'sk) 

x Lietuvos keliauninkų dė
mesiui. Kas nori patvirtinti 
ar pakeisti Aerofloto ar kitų li
nijų skrydžius į Lietuvą, ar gau
ti patarnavimus New Yorko ae
rodromuose, iškaitant bilie
tus i kitus miestus — lėktuvais, 
traukiniais ar autobusais — 
skambinkite i New Yorko ke
lionių agen tū ra , , V Y T I S " 
718-769-3300. 

x RŪKYTOS MĖSOS GA
MINIAI — aukštos kokybės 
Pristatome Į namus Lietuvoje — 
$84.00. TRANSPAK, 2638 W. 
69 St„ Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

'sk> 

TO COMMUNIf T!C PROMISE 
Iš sausio 12 d. demonstracijų Chicagos Daley Plaza kur l ietuviai parodė savo vienybe su t au ta . 

Nuotr J o n o Kuprio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
KRIAUČELIŪNL 

J U B I L I E J U S 

Viena iš populiariausių šeimų 
Chicagoje. gal ir visose JAV yra 
Irenos ir dr. Leono Kriau-
čeliūnų. Jie dosnūs lietuviš
kiems reikalams, jie stipriai 
reiškiasi išeivijos visuomeninėje 
veikloje, atminimui jų anksti 
jauno mirusios sūnaus Eu
genijaus jie kasmet skiria tūks
tant ine premijai labiausiai 

x I g n a s Š i m u l i o n i s , 18 
metų. buvo pirmoji auka už 
laisvę, kai žiaurus mongolas 
perskėlė jo galvą šautuvo buože 
Vilniuje. Šią žinią perdavė sol. 
Nerija Linkevičiūtė iš Wa-
shingtono. nes buvo jos artimas 
giminaitis. Chicagoje gyvena 
kiti jo giminės. 

x Švč. M. Marijos Gimimo 
bažnyčioje sekmadienį po šv. 
Mišių klebonas Jonas Kuzins
kas pranešė apie paskutinius 
įvykius Lietuvoje ir paprašė 
žmones pasimelsti ir sukalbėti 
vieną rožančiaus dalį. Nė vienas 

gai, neuromos. Gydomi įvairūs žmogus neišėjo, daugelis aša-
išnarinimai, sausgyslių patem- rodami meldėsi. Parapijos cho

ras tikrai įspūdingai giedojo 
tautines ir patriotines giesmes 
Mišių metu. 

p i m a i . 

x Lietuvių Romos katalikų 
labdar ių sąjunga yra surinkusi 
9,244.32 Siamo dvynukėms 
Vilijai ir Vitalijai operacijai 
daryti. Prašome jūsų paramos. 
Čekius prašome rašyti Lithua-
nian Roman Catholic Charities 
ir siųsti 2636 W. 71st Street. 
Chicago. IL 60629. 

x Brighton P a r k o LB apy
linkės Vasario 16 d. minėjimas 
bus vasrio 24 d. tuoj po lietu
viškų šv. Mišių mokyklos salėje. 

x DRABUŽIAI , avalyne, 
maistas ir kt: VAISTAI — re
ceptiniai ir nereceptiniai. Kie
k i a i n e r i b o j a m i . MUITO 
NĖRA! Iš kitų miestų savo 
daiktus siųskite mums paštu ar
ba UPS. Automobilius par
duodame pigiai. TRANSPAK. 
2638 W. 69 St., Chicago, IL 
60629 tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x Norėdami atšvęsti įvai
rias šeimos šventes bei šermenų 
pietus prieinamomis kainomis, 
prašome kreitis į Baltijos res
toraną, 8100 Rober ts Rd., 
Just ice , D. tel. 1-708458-1400. 

(sk) 

x Papi ldomas LB Krašto 
valdybos aukų są ra šas Lie
tuvos laisvės darbams rf-mti: 
Vida Šimėnas, Grayson. N.J. 
100 dol.; Salomėja Blanford. 
VVashington, D.C. 50 dol.; dr 
Vytenis Grybauskas, Chicago. 
IL 50 dol.; V. P. Janušonis, 
Dausman. WI . 50 dol.; Elena 
Druskis, Palos Park, IL 20 dol.; 
G. Lapšienė, MD 10 dol. 

(sk) 

x Lemonto LB apy l inkė 
sekmadienį, sausio 13 d., iš
siuntė daugiau kaip 600 laiškų 
senatoriams ir kongresmanams, 
prašydama vėl užtarti Lietuvą 
prieš rusų naują priespaudą ir 
žudymą. 

x Zita Visockienė, aktorė, 
režisierė, dalyvaus Dailiojo žo
džio popietės programoje sausio 
16 d. Seklyčioje — vyresniųjų 
centre, 

x Siuntiniai į Lietuvą! Mari
ja Noreikienė praneša, kad 
žiniomis iš Vilniaus muitinės, 
leidžiama siųsti ir dėvėtus, 
gerame stovyje, drabužius. Jų 
muitas 50^ kainos, nustatytos 
naujiems drabužiams. Taip pat 
siuntinyje praleidžiami nedideli 
kiekiai aspirino, vitaminų ir 
konservuoto maisto (metalinėse 
dėžutėse). Už vaistus, maistą ir 
naujagimio drabužius muito 
nėra. Siuntiniai priimami: pir-
mad. ir t rečd. 10 v.r.—4 v.p.p., 
2543 W. 71 St., Chicago, IL tel. 
708-857-7281. Skambin t po 6 
v.v. 

(sk) 

x G.T. INTERNATIONAL 
parūpina jūsų giminėm bilietus 
iš Lietuvos į įvairius Amerikos 
miestus neskrendant per Mask 
vą. Su jūsų giminėmis ryšį 
palaiko ir perduoda visas infor
macijas mūsų raštines atstove 
Vilniuje. Prašome kreiptis: G.T. 
I N T E R N A T I O N A L , INC. . 
9525 S. 79th Ave., Hiekory 
Hills. IL. Tel. (708) 430-7272. 

(sk) 

pas ižymėjus io j aunuo l io . 
Daugelis dabar taip žymiai besi
reiškiančių jaunosios kartos 
veikėjų yra jų premijuotieji. Jie 
globoja Dainavos ansamblį, rem
dami jį aukomis ir burdami juos 
draugėn ruošiamomis vaišėmis. 
J ie nemokamai duoda naudotis 
n a m u s l i e t u v i š k a m va ikų 
darželiui. I rena Kriaučeliū-
nienė sėkmingai vadovavo vajui 
telkti lėšas 75 m. jubiliejų šven
čiančiai „Dirvai'* ir sukaupė 
rekordinę š imto tūks tančių 
dolerių sumą. J i buvo jaunimo 
cent ro ir T a u t i n i ų n a m ų 
d i rek to rė , o dr. Leonas 
Kriaučeliūnas eilę metų vado
vavo Tautinei sąjungai, tam pa
aukodamas daug energijos ir 
laiko, kurio jam taip trūksta, 
būnant veterinarijos gydytoju. 
Jo patarnavimų '.augelis ieško. 
Dr. Leonas yra Vliko vicepirmi
ninkas. J i e my* Lietuvą ir 
brangina religinius krikščio
nybės idealus. Gali pasidžiaugti 
toje pačioje dvasioje išugdę savo 
dvi dukteris, o dabar turėdami 
tais pat keliais pradedančius 
eiti vaikaičius. 

Šiemet Kriaučeliūnai švenčia 
40 m.vedybų sukaktį. Sausio 12 
d. Olympia Fields Country Club 
salėje Chicagos pietuose jų su
k a k t i s buvo i š k i l m i n g a i 
paminėta vakarienės puotoje, 
kur dalyvavo arti 200 svečių. 
Pradžioje mokslo la ipsn ius 
pas i ekus i jų d u k t ė J o l i t a 
i š re iškė didelį dž iaugsmą, 
sulaukus taip brangios sukak
ties. Pažymėjo, kaip labai ver
t inama draugystė susirinku
siųjų, su k u r i a i s buvo 
da l i namas i dž iaugsmais ir 
skausmais. Jos pakviestas Jė
zuitų provinciolas kun. Ant. 
Saulaitis, laimindamas jubilia-

x Select Wines & Liųuors , 
3018 Hobson Rd., Woodridge, 
IL 60517 pristato gėr imus 
lietuvių pobūviams urmo kaina. 
Kreiptis: Vytas Miceika, tel . 
708-969-3880. 
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x „ Ž A I B A S " N r . 10 -
skanios rūkytos dešros ir skilan
džiai bus pristatyta jūsų nurody
tu adresu L> uvoje. 4 kg 
lietuviško skilandžio, 2 kg „Žal
girio" dešros, 2 Kg „Suvalkie
tiškos'' dešros ] kg „Sodžiaus" 
dešros, 1 kg. fik plėvelėje. Pilna 
kaina $100.00 kreiptis „Žai
b a s " 9525 S< h 79th Ave., 
Hiekory H UI- 1. 60457. Tele
fonas (708)4 

tus ir vaišių valgius, sukalbėjo 
maldą. 

Vyko padavėjų aptarnaujama 
skaniai paruošta vakarienė. 
Svečiai džiaugėsi salės erdvumu 
ir j a u k u m u , kur dar buvo 
Kalėdų eglutės žiburiai. Bet 
ypač svečius žavėjo puikus 
Franz Bentley styginis orkest
ras, bene geriausias tokioms 
progoms Chicagoje, perteik
damas klasikines melodijas, 
įjungiant ir religinę. Visi jautė, 
kad vaišių metu vyksta aukštos 
k lasės koncer tas , kurį d a r 
sustiprino ir buvusio Metropoli
tan operos solisto Alg. Brazio 
r o m a n t i š k a solo daina su 
orkestro palyda. 

Jubi l ia tus sveikino ir mažoji 
dukraitė Kristina. Žentas Algis 
J o n u š a s , pasveikinęs š i l t u 
žodžiu, įtraukė visą salę galin
gai sugiedoti „Ilgiausių metų". 
Duktė Vida Jonušienė pasi
džiaugė, kad šioje iškilmingoje 
vakarienėje dalyvauja svečiai, 
atvykę net iš New Yorko. Los 
Angeles, Detroito, Clevelando. 
Wisconsino, St. Petersburgo ir 
kitų vietų. Tarp svečių buvo 
gen. kons. A. Simutis ii New 
Yorko, gen. kons. V. Čekanaus
kas iš Los Angeles, gen. kon. V. 
Kleiza iš Chicagos. Dalyvavo 
Vliko valdybos pirm. dr. J. 
Bobelis su žmona, Alto pirm. 
inž. Gr. Lazauskas, Liet. Bend
ruomenės vadovybės nariai ir 
daugelis kitų svečių. Paskutinį 
žodį Vida paprašė (kaip visada) 
tart i mamą. 

I r ena Kr iauče l iūn ienė 
pažymėjo, kad tai buvo jų 40 
šeimos meilės metų, nejuntant 
vienatvės ir siekiant ką nors 
gero palikti žemėje. Dėkojo už 
visa gera, ką yra patyrę iš susi
rinkusių ir kvietė toliau visus 
džiaugsmingai linksmintis. Or
k e s t r u i grojant , jubi l ia ta i 
pasilinksminimą pradėjo valsu. 
Į pabaigą svečiai dar galėjo pasi 
gerėti prie skanėstų stalo. Kvie
timuose buvo pažymėta, kad 
jūsų dalyvavimas bus mums 
vert ingiausia dovana, todėl 
nuoširdžiai prašome kitomis 
dovanomis nesirūpinti. Tai buvo 
ypatingos vedybinės sukakties 
vaišės — be kalbų ir be dovanų. 

Juoz . Pr. 

„ŽIBURĖLIO" KALĖDŲ 
EGLUTĖ 

Mokyklos vedėja Dana Dirvo-
nienė kar tu su asistentėm 
Violeta Karal iene ir Milda 
Šat iene paruošė įspūdingą 
Kalėdų Eglutės pasirodymą. 
Trejų, ketverių ir penkerių 
metų vaikučiai linksmai ir 
en tuz i a s t i ška i deklamavo 
lietuviškus eilėraščius. Vaiku
čių balseliai skambiai giedojo 
kalėdines giesmes ir parodė tė
veliams pradinį tautinių šokių 
sugebėjimą. Net Kalėdų Senelis 
apsilankė, atnešdamas visiem 
„Žiburė l io" mokiniams po 
žaisliuką ir lietuvišką knygelę. 

Po pasirodymo tėvai pasivai
šino prie tradiciniai paruošto 
Kūčių stalo. Vaikučiai valgė 
prie savo įprastų staliukų, 
gražiai sukalbėjo poterėlius ir 
mandag i a i k a r t u pavalgė 
Kūčias. Visi smagiai praleido 
rytą. Pasibaigus Eglutės pro
gramai, tėveliai ir vaikučiai 
skirstėsi namo pakilia Kalėdinė 
nuotaika. 

Sausio 7 dieną prasidėjo Le
monto „Žiburėlio" mokyklėlės 
antras semestras. Mokyklėlė 

PADĖKIME LIETUVAI -
SKAMBINKIME! 

(Tekstai ką sakyti telefonu 
yra parašyti angliškai apačioje) 

LITHUANIA 
NEEDS YOUR H E L P ! 

For over 10 months the people 
of Lithuania have been asking 
for recognition by Western 
demoeratie nations. 

Lithuania has pursued its 
goal of freedom only by peaceful 
and demoeratie means. Please 
don't let this freedom die. Don't 
keep silent now when a fellovv 
demoeracy needs your help. 

1. C A L L THE W H I T E 
HOUSE COMMENT LINE... 
1-202-456-1111 (9 AM - 4 PM) 

Tell President Bush to inform 
Gorbachev that h e should 
not use force on the Baltic Coun-
tries of Lithuania, Latvia and 
Estonia. 

Americans for Li thuanian 
Freedom (S.O.S. Lithuania) and 
the Lithuanian-American Com-
munity. For any ąuetions you 
can call Lithuanian American 
Community 1-312-436-0197. 

H0O0. 
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.Žiburėlio" vaikai r imtai žiūri i Kalėdų Eglutės programą. 

veikia 5 dienas per savaitę. 
Tėvai gali pasirinkti rytinę pro
gramą (8:30-l l :30\ pratęstą 
rytinę programą (8:30-1:30), 
popiet inę programą 
(10:00-3:00). „Ž iburė l io" 
mokyklėle bus atidaryta apžiū
rėjimui sekmadienį, balandžio 
21 dieną, nuo 12:00 iki 2:00 
valandos po pietų. Tuo metu 
vyks regis t rac i ja k i t i ems 
metams. Maloniai kviečiame 
tėvelius, ku r ių vaikučiams 
suėjo ar greitai sueis treji me
tukai paskambinti į „Žiburėlį" 
tel. 708-257-8891 dėl informa
cijos. 

, ž iburė l io" tėvų komitetas 
ka r tu su Marąuette Parko 
„Vaikų namelių" tėvų komitetu 
jau pradėjo ruoštis šių metų 
Madų parodai, kuri įvyks va
sario 24 dieną, sekmadienį, ele
gantiškoj Martiniųue pobūvių 
salėje, 2500 W. 95th Street. 
Evergreen Park, nuo 12:00 iki 
4:00 valandos po pietų. Kvie
čiame visus ateiti smagiai pra
leisti sekmadienio popietę, pa
bendrauti su savo pažįstamais, 
sočiai pavalgyti pietus ir pasigė
rėti puikia programa. Veiks tur
tingas laimės šulinys. Visas 
pe lnas sk i r i amas ,, Vaikų 
namelių" ir „Žiburėlio" išlai
kymui. Rezervuojant stalus 
prašome skambinti Vidai Slap-
šienei, „Žiburėlio" mokyklėlė 
708-968-3057 arba Rasai Alek-
siūnienei „Vaikų nameliams" 
312-476-0399. Iki pasimatymo 
Madų parodoj! 

Gailė Leipienė 

x Pr i s ta to ! < Lietuvoje t ik 
naujus autom >ilius. Visų fir-
mų mašinos ; cesnės negu 
Vilniaus dc 
sos su ga 
aukštu san 
liūs. Pa rūp ina 
naičiams. ! 
vai. dienos tel 

e 20-30%. Vi-
a. Keičiame 
lolerius į rub-
e bu tus gimi-
inkite iki 12 
12) 434-8618. 
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DAINA TILTAS, KURIS 
SUJUNGIA M U S SU 

LIETUVA 

Mes lietuviai, turime labai 
daug gražių dainų. Mūsų tauta 
jau labai seniai pamilo dainą. 
Daina ramina, guodžia, per 
dainą geriau suprantame vienas 
kitą. Lietuvių dainos dažniau
siai liūdnos — atspindi tautos 
vargus ir rūpesčius. Šiuo metu 
Amerikoje lankosi Kauno vyrų 
ansamblis „S tumbras " . Jų 
repertuare daug dainų, bet dau
giausia liūdnos. Dainuoja apie 
gimtinę Lietuvą, kurią dar vis 
slegia rūpesčiai. Tokios melsvos 
dangaus padangės neturi kitas 
kraštas tik Lietuva. Gintarą 
renka sesutės, o brolis gins jos 
žemę nors ir mirt reikės. Turim 
tik vieną Tėvynę, ją saugosime 
labiau nei savo gyvybę. Taip 
dainuoja Kauno vyra i . Sį 
ansamblį galime išgirsti sausio 
19 d. 7 vai. vakaro Lietuvių cen
tre Lemonte. Nemuno vingyje — 
tavo ir mano Lietuva. 

Kviečiame visus atvykti į 
koncertą, p a b e n d r a u t i ir 
pasiklausyti jų tautos ilgesiu ir 
jos žemės grožiu spindinčių 
dainų. 

IŠ ARTI IR TOLI 
J A V A L S T Y B Ė S E 

— Palaiminto arkiv. Ju rg io 
Matulaičio šventė bus sekma
dienį, sausio 27 d.. Nekaltai 
Pradėtosios Marijos seserų vie 
nuolyne Putname, CT. Sesuo 
Ona Mikailaitė duos dvi paskai
tas tema: Palaimintojo meilė 
žmogui 10 v.r. ir jo meilė Bažny
čiai po pietų. Šv. Mišias laikys 
ir pamokslą sakys vienuolyno 
kapelionas dr. V. Cukuras. Bus 
rodoma vaizdajuostė: Lietuva su 
Kristumi. Norintieji dalyvauti 
prašomi pranešti savaite prieš 
telefonu 203-928-7955. 

„Žiburėlio" Montesson mokyklėles vedėja D Dirvonienė ir vaikučiai. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
624? S. Ked/ie Avenue 

Chicago, F L 60629 

Tel . (1-312) 776-8700 
Darbo vai nuo ^ ik' " vai vak 

šrfUd u v r iki 1 \a\ d 


