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(Tęsinys) 

Replika 

Tegul meilė Lietuvos 
Dega mūsų širdyse, 
Vardan tos Lietuvos 
Vienybė težydi! 

Ar Lietuva prašė 
Nes kai pasidomėsime, kas gi 

įgaliojo Saujelę komunistuo
jančių literatų dėti parašus 
tautos vardu po jos laidotuvių 
aktu — vėl neatrasime tokio 
įgaliojusiojo — nei buržujaus, 
nei proletaro. Iki šiol neaišku — 
kokia Lietuva prašė, kad būtų 
uždraustos katalikiškos jauni
mo organizacijos — „Pavasaris", 
„Ateitis", kurios įsteigėjo prof 
Prano Dovydaičio (beje, mirusio 
1941 m. Sibiro lageryje) 
100-ąsias gimimo metines 
minime; 

— kas pageidavo, kad būtų 
uždaryti visi nekomunistiški 
Lietuvos laikraščiai ir žurnalai. 
per Nepriklausomybės dvide
šimtmetį pasiekę iki šiol 
nepralenkto mokslinio ir filoso
finio brandumo; 

— kokie Lietuvos tikintieji 
troško, kad būtų atimtos ir 
išniekintos tokios bažnyčios, 
kaip Vilniaus Katedra, tautos 
Krikšto lopšys, Šv. Kazimiero 
bažnyčia, Kauno Įgulos 
bažnyčia, Klaipėdos Taikos 
karalienės šventovė (neseniai 
tarybinė spauda gyrėsi, kad 
uolus kraštotyrininkas V. Jasiu-
kevičius su entuziazmu ruošiasi 
koplytėlėj* įrengti ...veterinari
jos mokslo raidos ekspozicijai!"1 

Kažin, tai irgi daroma Lietuvai 
„užprašius"?); 

— kokie lietuviai norėjo, kad 
būtų nugr iaut i unikalūs 
tautinio atgimimo paminklai 
Kaune: statula „Išlaisvintoji 
Lietuva" ir Nežinomojo Karei
vio kapas, kurio piramidė buvo 
sumūryta iš akmenų, surinktų 
svarbiausių Nepriklausomybės 

kovų vietose — prie Giedraičių, 
Radviliškio, Širvintų? 

— c gal ir cenzūrą — skaityti 
t i k tai , kas išleidžiama 
tarybinių spaustuvių — 
Lietuvos skaitytojai patys sau 
užsidėjo (nei Br^^dži^nio, nei 
Aisčio, nei žinomo išeivijos 
satyriko Antano Gustaičio, nei 
Nobelio premijos laureatų A. 
Solženicyno, Č. Milašiaus. 
Skaitykite į sveikatą Jono 
Lukoševičiaus pamfletus — ar 
bereikia sotesnio dvasinio 
peno?!); 

— o ar Lietuva prašė, kad 
teisminio teroro kumščiu būtų 
sudaužyta prieš dešimt metų 
(1976 m. lapkričio 25 d.) 
įsisteigusi Lietuvių Visuome
ninė Helsinkio grupė? Jos 
nar ia i : V. Vaičiūnas, M. 
Jurevičius, V. Petkus nuteisti, 
kunigas Bronius Laurinavičius 
1981 m. lapkričio 24 d. Vilnių-
je, Žalgirio ir Dzeržinskio gatvių 
sankryžoje pastumtas po 
sunkvežimiu. Kas prašė, kad 
būtų nuteisti TTGKK nariai 
kunigai Sigitas Tamkevičius ir 
Alfonsas Svarinskas? Tiesa, 
juos suėmus tauta prašė — 
turbūt, galima teigti, kad tauta 
prašė, jeigu po išlaisvinimo 
reikalavimais suskaičiuojama 
virš 100 tūkstančių parašų?! 
Tačiau abu sąžinės belaisviai 
iki šiol Permės koncentracijos 
stovyklose. 

Taigi, prieš rašydamas naują 
panašų pamfletą, gerai pasvars
tykite, Korespondente — ar 
Lietuva prašė... 

Jūsų kolega — Žurnalistas 

Kinija pritaria Amerikai 
Washingtonas. — Kinijos 

Užsienio reikalų ministeris Wu 
Xueqian pasiprašė, kad jį priim
tų pezidentas Reaganas. Vizitas 
įvyko ir tęsėsi 40 minučių. 

Kinijos reprezentantas pra
nešė prezidentui, jog jo kraštas 

Panamoje nėra pinigų 
Panama. — Panamos vyriau

sybė penktadienį įsakė užsida
ryti visiems bankams, kol bus 
gauta naujų dolerių. Panama 
naudoja Amerikos pinigus. Tai 
padaryta todėl, kad žmonės ne
išimtų visų pinigų ir bankai 
visai nebegalėtų operuoti ir 
turėtų sustabdyti savo finansi
nes transakcijas. 

Panamoje pasibaigė keturių 
dienų streikas, kurį buvo 
paskelbęs tikrasis krašto prezi
dentas, generolo Noriegos pri
verstas pasislėpti. Atsidarė 
krautuvės ir pradėjo veikti pre
kyba ir fabrikai, bet kai sužino
jo, kad negali gauti pinigų ir 
turi tik naudoti savo pinigus, 
kuriuos turi kišenėje, po pietų 
vėl visos krautuvės ir fabrikai 
užsidarė. Centrinis bankas ne
begalėjo kit iems bankams 
suteikti daugiau pinigų. Visos 
transakcijos sustabdytos; t: k do
lerių banknotai ir monetos bu
vo kurse. 

Panamos vyriausybė siunčia 
savo advokatus į New Yorką, 
kad išgautų užšaldytus fondus. 
Amerika per Valstybės departa
mentą paskelbė, kad šiuo metu 
amerikiečiai susilaikytų nuo va
žiavimo į Panama. 

p r i ta r ia pasaulinio mąsto 
ginklų embargo prieš Iraną, jei 
Jungtinių Tautų Saugumo tary
ba tai patvirtins. Ministeris r 
užtikrino prezidentą, jog Kini
j a daugiau nebeparduoda Silk-
worm raketų Iranui. 

Baltųjų rūmų reakcija į šį 
pareiškimą buvo labai optimis
tiška, nes tai stipriai remia 
Amerikos poziciją. Manoma, 
kad ir Sovietų Sąjunga daug 
stipriau pasisakys embargo 
reikalu. Iki šiol Kremlius tik 
bendrais posakiais pareiškė pri
ta r imą ginklų embargo. 
Manoma, kad dabar bus galima 
priimti prieš Iraną ginklų em
bargo rezoliuciją Saugumo ta
ryboje. 

Tibeto laisvės reikalais 

Kinijos Užsienio reikalų 
ministerio vizitas Amerikoje 
užtruko visą savaitę ir jo metu 
norėta pagerinti ryšius, kurie 
buvo pradėję atšalti. Paskuti
niai įvykiai Tibete prisidėjo prie 
tų ryšių pablogėjimo. Bet tai 
nebuvo keliama šio vizito metu. 
nors Dalai Lama parašė prez. 
Reaganui laišką, prašydamas 
padėti tibetiečių laisvės 
reikalui. 

Kinija taip pat siunčia 
ginklus ir Irakui. Manoma, kad 
Kinija jau yra pardavusi ginklų 
už 2 bil. dolerių. 

Kinija, kuri yra nuolatinė 
narė Saugumo taryboje. labai 
daug šiuo pareiškimu padėjo, 
kad būtų priimta Jungtinių 
Tautų rezoliucija embargo 
įvykdymui prieš Iraną. 

Abu tyčiojasi iš Amerikos 
taikos plano 

Kasdieniniai vaizdai Izraelio užimtoje teritorijoj*. Palestiniečių reakcija Vakarų Kranto Nablus 
mieste, kai Izraelio kareiviai nušovė palestiniečių jaunuolį gatvėje, kuris reikalavo, kad Izraelis 
pasitrauktų iš jo tėvų žemės. 

Galbūt pirmoji 
bus 

Chicago. — Sentinel laikraš
tis,kurį leidžia Chicagos ir 
apylinkių žydų organizacija, 
rašo. kad, jei Massachusetts gu
bernatorius Michael Dukakis, 
demokratų vienas kandidatų į 
presadkstes, laimės nominaciją 
ir bus išrinktas JAV preziden
tu, tai Baltuosiuose rūmuose 
pirmą kartą šio krašto pirmoji 
moteris bus žydė Kitty Dukakis. 

Kalbėdama Minnesotoje, jinai 
pareiškė, jog ji ir jos krikščionis 
vyras, pirmos generacijos 
graikas, yra patenkinti savo 
kilme ir tautine praeitimi. Ji 
šioje savo propagandinėje kelio
nėje, ragindama balsuoti už 
savo vyrą, čia susitiko rabiną 

Barry Wooif, kurį apsikabinu
si, pareiškė, kad jis jai įdiegęs 
laikytis gyvenime savo etninės 
kilmės. Jos šeima, sakė ji, 
švenčia žydų ir krikščionių 
šventes. „Mūsų vaikai yra žydai 
dėl to, kad aš esu žydė, bet jie 
mano, kad jie yra tik pusė 
žydų". 

Grasino tik kartą 

Bet ji pasakė, jog Kalėdų 
šventimas ne visada jai yra 
malonus. J i viešai uždega 
kalėdines žvakutes valstijos 
sostinėje, šalia kalėdinių 
papuošalų, tačiau visada at
simena savo žydišką kilmę. Ji, 
sako, tik vieną kartą per 24 
metus, kai jos vyras yra politinė 
figūra, susilaukė grasinimų iš 
antisemitų grupės. 1975 m. ji 

krašto moteris 
žydė 
turėjo vyk t i į Kubą, bet 
Jungtinės Tautos kaip tik prieš 
tai priėmė rezoliuciją, kad 
„sionizmas lygus rasizmui". 
Tada ji viešai pranešė, kad 
negali važiuoti į Kubą ir atšau
kė savo kelionę. Po 24 valandų 
ji buvo pakviesta i Izraelį. 

J o s „a ts iver t imas" 

1975 m. ji nuvyko į Izraelį 
p i rmą ka r t ą . Sugrįžusi ji 
pasakė, kad įvyko jos „atsi
vertimas". Nuo tada ji aktyviai 
pradėjo įsijungti j žydų veiklą 
sinagogoje ir žyr veikloje Bos
tone ir visoje valstijoje. Po to ji 
dar penkis ka r tus lankėsi 
Izraelyje. Jos pastangomis 
Massachuse t t s valstijoje 
viešuose mokyklose yra įvestas 
kursas apie Holokaustą. 1979 
m. prezidentas ją paskyrė į 
Holokausto komitetą, dabar yra 
Holokausto taryboje. Bet šį 
birželio mėnesį prezidentas 
nu t a r ė nebesk i r t i ją į tą 
komitetą kitam terminui. 

Delegatas apie 
Pabaltijo vasltybes 
Geneva. Kalbėdamas Jung

tinių Tautų žmogaus teisių ko
misijos posėdyje Genevoje, ame
rikiečių delegatas Dennis Good
man apkaltino Sovietų Sąjungą 
laisvo apsisprendimo teisės 
paneigumu Pabaltijo bei kitiem 
Centro ir Rytų Europos kraštam 
ir Afganisianui, praneša 
Reuterio žinių agentūra . 
Kalbėdamas apie Pabaltijo 
kraštus, amerikiečių delegatas 
pažymėjo, kad sovietai, okupavę 
Lietuvą, Latviją ir Estiją, jau 
ištisus dešimtmečius paneigia 
pabaltiečiam teisę nevaržomai 
pasir inkt i pageidaujamą 
valdymosi formą. Visoje 
sovietinėje imperijoje, pažymėjo 
Goodman, visomis įmanomomis 
priemonėmis yra slopinamos 
pagrindinės žmogaus teisės bei 
laisvės. Tam t ikslui yra 
panaudojami kalėjimai, darbo 
lageriai, psichiatrinės ligoninės, 
spygliuotu vielų užtvaros, 
karines pajėgos ir saugumo 
žinyba. 

Religinis koncertas 
Chicago. — Chicagos Sim

fonijos choras, kurį įsteigė 
Margaret Hillis ir kuri ir dabar 
jam vadovauja, praėjusį sekma
dienį paminėjo savo 30 metų 
sukaktį. Orchestra Hali įvyko 
choro koncertas, kurį palydėjo 
Civic orkestras Šis orkestras 
yra sudarytas iš konkurso keliu 
atrinktų jaunų muzikų, kurie 
vėliau pereina į Chicagos simfo
ninį orkestrą.jei išlaiko egza
minus. 

Šiam sukaktuviniam koncer
tui dirigentė M. Hillis pasirinko 
re l ig in ius kūr in ius , ta i 
nepaprastai puikiai tiko ir 
gavėnios rimčiai ir savo sukak
ties paminėjimui. Choras atliko 
Mozarto „Requiem" ir keturis 
Verdi re l ig in ius kū r in ius 
chorui: Ave Maria, Stabat Ma-
ter, Laudi alla Vergine Maria ir 
Te Deum. Reikia sutikti su Chi
cagos kritikai-, kad „choras 
gieda kaip angelai". Dahvavo 
ir solistai — Barbara Pearson. 
Karen Brunssen , Thomas 
Dymit ir Kurt Link. Koncerto 
žvaigždė buvo choras, ypač kai 
atliko kūrinius be orkestro. 

Sukakties proga juos sveikino 
prez. Reaganas gubernatorius 
J. Thompson, Chicagos miesto 
meras E. Sawyer ir maestro 
Georg Solti, kuris šiuo metu su 
simfoniniu orkestru atlieka 
koncertus Australijoje. 

Po koncerto chorui ir M. Hillis 
tūkstantinė minia sustojusi plo-
jo-išreikšdama dėkingumą už šį 
koncertą. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Chicago je praėjusį 
šeštadienį įvyko pasaulinė 
operos premjera, kurią sukūrė 
du kunigai. Libretą parašė kun. 
Andrew Greeley. žinomas ko-
lumnistas, o muziką sukom-
panavo kun. Edvvard McKenna. 
„Stebuklingosios taurės" prem
jera buvo Angel Guardian 
mokyklos patalpose, kuri turi 
puikią orkestrui vietą bei naują 
salę. Operoje grojo 38 muzikan
tai, dainavo 13 solistų ir choras. 
,,Stebuklingoji t au rė" yra 
pagrįsta Airijos gilios senovės 
legenda, kur pagonybė ir krikš
čionybė kovoja dėl savo ateities. 

— Colorade prieš kelias 
savaites nukrito lėktuvas ir 
devyni žmonės buvo užmušti. 
Dabar paaiškėjo, kad to lėktuvo 
kapitonas vartojo kokainą — tai 
parodė pomirtiniai tyrimai. 

— Italijoje vėl atsistatydino 
ministeris pirmininkas Giovan-
ni Goria, kai jo vadovaujama vy
riausybė negalėjo susitarti dėl 
atominės jėgainės įrengimo. 

— Japonijos ministeris pir
mininkas Noboru Takeshita 
pasakė, jog reikia sostinę per
kelti kitur, nes Tokyo mieste 
yra per daug gyventojų ir per 
brangiai kainuoja pragyvenimo 
išlaidos Japonai 1,047 metus 
sostine turėjo Kyoto mieste, tik 
1868 m. buvo perkelta į Tokyo 
miestą. 

— Managvoje sužinota, kad 
Contras paleidžia į nelaisvę 
paimtą karo zonoje amerikietį 
Richard Boren. kuris buvo atvy
kęs padėti sandinistams. Jis 
priklausąs Taikos liudininkų 
organizacijai. 

— Izraelio lėktuvai šeštadienį 
puolė palestiniečių stovyklą 
Libane, bombomis keršydami už 
pagrobimą autobuso ir trijų 
žmonių mirtį. 

— Vienoje ši savaitgalį buvo 
suorganizuotos demonstracijos, 
kad pasitrauktų Austrijos prezi
dentas Kurt VValdheim iš savo 
pareigų už tai, kad būdamas vo
kiečių kariuomenėje, nepasi
priešino žydų deportacijom. 

— Jungtinių Tautų genera
linis sekretorius Nevv Yorke pa
skelbė, kad Amerika, uždaryda
ma palestiniečių misijos įstaigą, 
laužo savo pasirašytą susitari
mą su Jungtinėmis Tautomis. 

— Maniloje Filipinų 
vyriausybė pranešė, kad 
pasiuntė atstovą pas buvusį 
prez. Marcos tartis dėl jo 
sugrįžimo į Filipinus 

— Amer ikos vyriausybė 
planuoja įvesti kredito korteles, 
kad piliečiai galėtų jas 
naudodami sumokėti savo 
mokesčius fedfralinei valdžiai. 

Arabai už PLO buvimą 
pasitarimuose 

Tunisas. — Palestinos Išlais
vinimo komiteto vadas Yasir 
Arafat taip pat pasmerkė 
Valstybės sekretoriaus pasiū
lytą taikos planą, kad būtų su
kviesta tarptautinė konferen
cija Vidurio Rytų taikai įgy
vendinti, ir pasakė, kad ši or
ganizacija privalo būti pilnai 
reprezentuojama bet kokiuose 
pasitarimuose. 

Arafatas savo pasikalbėjime 
su spauda pasakė, jog PLO 
niekada nesutiks, kad būtų 
atstovaujama per tarpininkus — 
bendra jordaniečių ir pales
tiniečių delegacija, kaip kad 
siūlo Shultzas. Šis kompromisas^ 
sako jis,kuris buvo 1985 m. 
sutartas su Jordano karaliumi 
Husseinu, daugiau nebeegzis
tuoja dėl to, kad jordaniečių — 
palestiniečių susitarimas buvo 
panaikintas. 

Jordano vyriausybė, spaudžia
ma Amerikos ir Izreaelio, tą 
susitarimą anuliavo. Po to įvyko 
skilimas tarp PLO ir karaliaus 
Husseino 1986 m. Arafatas 
trumpai paaiškinojog PLO 
pripažįsta Izraelio egzistavimą 
pagal priimtas Jungtinių Tautų 
rezoliucijas, įskaitant ir Sau
gumo tarybos rezoliucijas 242 ir 
338, kur pripažįstama teisė Izra
eliui taikingai egzistuoti tarp 
savo kaimynų, pasitraukiant iš 
1967 m. užimtos teritorijos. „Su 
kuo mes turime turėti taiką 
tarptautinėje konferencijoje? Su 
priešais — Izraelio vyriausybe?" 

Laukia pasitarimų 

New York Times reporteriai 
pravedė su juo pasikalbėjimą. 
Arafatas pasisakė, kad yra 
pasiruošęs kalbėtis su priešais. 
Kai jo paklausė, ar jis nori susi
tarti su Izraelio vyriausybe, 
atsakė, taip, be jokios abejonės. 
Ar Palestinos valstybė galėtų 
gyventi šalia taikoje su Izraeliu, 
Arafatas atsakė, taip pat palan
kiai. Sako. kad jie laukia seniai 
Izraelio prie pasitarimo stalo, ar 
Izraelis turės drąsos pradėti 
derybas, o gal jie ir toliau 
paseks Izraelio kariškių junta. 
Arafatas taip pat pasakė, kad 
Shultzas ignoruoja palestinie
čius ir nerado reikalo su jais su
sitikti. „Jis kontaktavo visus, 
išskyrus palestiniečius'*, pasakė 
pasikalbėjime Arafatas. „Jis 
taip pat neturi jokios teisės 
nurodyti, kas turi būti Palesti
nos delegacijoje". 

Įsakyta nenaudoti ginklų 

Jis priekaištavo Amerikai, 
kuri nori, kad arabai kalbėtų už 
palestiniečius, t a r tum jie 
nebūtų pilnamečiai. Jis sakė, 
kad yra tragedija, kad Shultzas 
ne į t raukė palest iniečius į 
dialogą. Jis tuo nieko nelaimės. 
Jei ši proga bus praleista, kita 
nebeateis. Reporteriai susidarė 
vaizdą, kad kovos nebus 
nutrauktos tol, kol bus įsteigta 
Palestinos valstybė. Jie kalbė
josi angliškai. 

Arafatas mano, kad tik PLO 
turi mandatą kalbėti visų pales
tiniečių vardu. Jis pasakė, jog 
demonstrantų vadams yra 
įsakyta nenaudoti ginklų, bet 
gali pas i ta ikyt i , kad 
demonstrantai impulso atveju 
gali ir kitaip pasielgti. 

Izraelis atmetė Shultzo 
siūlymus 

Jeruzalė. — Prieš atvažiuo
damas šią savaitę į 
VVashingtoną, Izraelio min. 
pirm. Shamir griežtai vėl kri
tikavo naujausią Amerikos 
planą Vidurinių Rytų taikos 
klausimais. 

„Tik vieną žodį aš Shultzo 
plane priimu, tai jo parašą", 
sakė Shamir laikraščio Haaretz 
korespondentui. Dar niekad 
Izraelis ta ip žiauriai 
nekritikavo Amerikos kabineto 
nario, kaip šiuo pokalbiu pa
reiškė Shamir. „Išskyrus tai, 
tas dokumentinis pasiūlymas 
taikai netarnauja ir pažangos 
nėra nė per vieną centimetrą". 
Tai buvo atsakymas Shultzui, 
kuris YVashingtone pasakė prieš 
porą dienų, kad Izraelis geriau 
tegu pergalvoja savo apsigy
nimo konceptą. 

Premjero žodžius lydi 
r iaušės 

Kitame pasikalbėjime su 
Jerusalem Post Izraelio min. 
pirm. deklaravo: „Situose pasiū
lymuose slypi didelis pavojus 
Izraelio ateičiai. Tai įpareigoja 
mane pasipriešinti visa mano 
galia. O mano kovos galia yra 
labai didelė". 

Šitie Izraelio min. pirmininko 
žodžiai buvo palydėti vėl didelė
mis riaušėmis jų užimtose 
Vakarų kranto ir Gazos teritori
jose, kur palestiniečių revoliu
cija tęsiasi jau 13 savaičių, o 
nužudytų arabų skaičius pasie
kė 90 žmonių. 

Užimtose srityse buvo ir ara
bų policininkų. Šeštadieni 300 
palestiniečių policininkų pasi
traukė iš tarnybos. Tai pats 
dramatiškiausias įvykis Izraelio 
politikoje. Izraelio vyriausybė 
kaltina užsienio žurnalistų bu
vimą palankumu palestinie
čiams ir pradėjo į kai kurias 
Vakaru Kranto sritis nebeįsi-
leisti žurnalistų, fotografų ir 
televizijos. Kareiviams įsakyta 
sulaikyti žurnalistų mašinas. 

Be ta rp tau t inės 
konferencijos 

Shamir. prieš išskrisdamas į 
Washingtoną, dar kartą pakar
tojo, kad tarptautinė konferen
cija Izraeliui nepriimtina. „Tas 
visas pasiūlymas yra patenkinti 
tik arabams", sakė jis. ..Yra taip 
padaryta, jog ten yra eliminuo
jamas bet koks palankumas 
Izraeliui ir tuo pačiu norima, 
kad arabai amžinai būtų paten
kinti". 

Tačiau Izraelio Užsienio 
reikalų ministeris Shimon 
Perės, kalbėdamas per radiją, 
pasakė: „Aš visiškai nesutinku 
su Shamiro pareiškimu, kad 
mes galime pasiekti taikos 
neatiduodami nors kiek žemės. 
Kaip tai gali įvykti? Su kuo mes 
galima tokio susitarimo pasiek
ti? Jei mes norėtume taikos tik 
su žydais, tai aš galėčiau 
suprast". 

KALENDORIUS 

Kovo 15 d.: Lionginas. Liud
vika. Klemensas, Liukrecija, 
Gunta. 

Kovos 16 d.: Dionyzas. Euze-
bija. Vaidotas, Vilija, Julijonas. 
Eibutis. 

— Kenoshoje Chrysler kor
poracija uždaro savo dirbtuvę. 
Bus atleista 5,500 darbininkų 
šioje automobilių pramonėje 

ORAS 
Saulė teka 6:05. leidMasi 5:56. 
Temperatūra dieną 28 L nak 

14 1. 
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/ONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

PATARĖ OPERUOTIS, O 
PAGIJO BE OPERACIJOS 

Klausimas. Gerb. Dr. Adoma
vičiau, labai seku Jūsų antra-
dieninius sveikatos patarimus 
„Drauge", bet niekad neužtikau 
tokio paciento užklausimo ir 
kartu atsakymo, kuris man 
tiktų. Dėl to drįstu kreiptis i 
Tamstą, kaip nuoširdų sveika
tos patarėją mums pasitrauku
siems į tikrai užtarnautą poilsį. 

Esu 67 metų. Pradėjo skaudė
ti dešinį petį. Negalėdavau įsi
vilkti į reikiamus rūbus, ypač 
žiemą. Dienos metu ne tiek 
skaudėdavo, bet vakare, jau 
atsigulus, nebandyk užmigti 
ant to šono. 

Kada pasikreipiau pas gydy
toją, liepė šildyti ir gerai išsima-
sažuoti su Myoflex. Taip daryti 
kokias dvi savaites. Kiek pa
gerėjo, dabar ir vėl prasidėjo ta 
pati negerovė. 

Vėl atsidūriau gydytojo ka
binete. Sako reikia peršviesti. 
Padariau ir tą. Nusinešiau rent
geno nuotrauką, apžiūrėjo ir 
sako, kad mano kaulas petyje 
pasidaręs kaip kremzlė ir turė
siu operuotis. Dėl ko ir ką darys 
nepasakė. Taip ir paliko šis 
dalykas neapspręstas. Jis tik 
priduos chirurgui ir tas viską 
patvarkys. 

Labai bijau, gali visai pa-
gadyti ranką petyje. Pradėjau 
labai rūpintis ir neužmigti, o čia 
dar ruošiausi į Lietuvą važiuo
t i , tai visai pakrikau. 

Tada nuėjau pas kitą gydyto
ją, jau turėdamas didelį įtempi
mą. Pamatavo kraujo spau
dimą, rado 140/70. Prirašė tab
lečių Ativan 1 mg ir liepė tris
kart dienoje imti pc vieną, o ei
nant gulti dar vieną. Iškart 
iabai gelbėjo, bet po mėnesio 
laiko ir vėl ne taip kaip, kad 
privalu sveikam žmogui. Aš jas 
nustojau ėmęs ir po kokių trijų 
savaičių nuė jau pas kita 
gydytoją. 

Jis mane pagyrė, kad šitiek 
metų ir jokios operacijos 
neturėjau. Pasipasakojus savo 
reikalą, jis man patarė numes
t i svorį, o aš jo turiu 160, taigi 
daugiau turėčiau būti ant vai
sių ir daržovių, ypatingai 
rekomendavo valgyti daug 
špinatų, kurių aš visai nenoriu, 
bet aš n u t a r i a u pavartoti 
daugiau vaisių ir daržovių. Dar 
pridūriau, kad turiu gausybe 
dujų. 

Prirašė Xanax 1 mg, tris kar
tus dienoje, o po dviejų savaičių 
jau tik po pusę mg. Aš labai ati
džiai su stropumu tuos vaistus 
vartojau, bet man vis tankiau 
užeidavo toks kaip ir galvos 
svaigulys, tai aš pamėginau jų 
nevartoti, bet kada aš taip 
padariau, man pasidarė vėl tas 
pat, kaip ir anksčiau. Tai dabar 
ir vėl juos vartoju ir geriau. 

Peties kaulo neskauda. Aš jį 
labai saugoju nuo šalčio. Dabar 
man iškilo didelis klausimas, 
kurie tie vaistai yra geresni nuo 
nerviškos įtampos? Dėl to pas 
Jus ir kreipiuosi kaip pas turintį 
labai didelės patirties gydytoją. 
O peties kaulo tai aš nė nema
nau eiti operuotis, nes tikrai bi
jau. Labai nuoširdi bus padėka 
ir lauksiu atsakymo per „Drau
gą", o gal ir kiti skaitytojai 
galės iš to pasimokyti. Padėka. 

Atsakymas. Esi išmintingas 
ir radai pakelyje, gydytojus me
džiodamas, ir gerų jų. Geriau
sias tas, kuris patarė petį šildyti 
ir masažuoti. Nebūtinai reikėjo 
trinti su vaistais. Vien masažas 
ir drėgna šilima yra geriausias 
vaistas nuo peties sąnaryje 

turimo bursito. Jokių injekcijų: 
jokių operacijų — tik pirtyje, 
(namuose menkesnis veikimas), 
šilto vandens srovė ilgas valan
das ir per ilgas dienas, mėne
sius, metus naudotina. Jokių 
kaulų laužytojų (taip lietuvių 
pamėgtų ir jiems tūkstančius 
nešančių) — laikas gydo, žmogui 
turint kantrybės masažuotis ir 
drėgna šilima (.vandeniu) šildyti. 
Ir dabar nenustok tai daręs: 
kasdien jį mankštink, sukiok ir 
nuo šalčio saugok, ypač miego
damas saugok atvėsinimo to pe
ties. Jokių vaistų nuo peties 
skausmo nenaudotina net ir ašt
riais atvejais. Tik elkis kas čia 
pasakyta. Taip kiekvienas 
turėtų su skaudamu pečiu dėl 
bursito elgtis. Tai sunkus dar
bas, bet tikrai sėkmingas. 

Žinoma, reikia kraują ištirti, 
ar nėra poniškos ligos (podagros 
— „gout"), ar nėra per daug 
kalkių kraujuje. 

Gerai tas daktaras patarė dėl 
svorio numetimo: vaisiai, daržo
vės, kiaušinio baltymas ir žuvis 
(jei „uric acid" kraujuje nėra 
daugiau kaip 6 mgfc.) ir vaisių 
sunkos didžiausiais kiekiais. 

Nustok naudojęs prieš bai
mingumą, depresiją ar nervuo-
tumą vaistus, vienus ir kitus. 
Ėmei pirmojo arklines dozes. Ir 
paskutiniojo vaisto ketvirtis 
miligramo senesniam, o pats 
save į niekus varai ketveriopai 
didesniu to vaisto kiekiu: šau
dai iš armotos į žvirblį. 

Visi nuo „nerviškos įtampos", 
kaip Tamsta sakai, vaistai 
veikia kūną neigiamai ir nau
dojami tik tada, kai žmogus 
sienomis eina. Tamsta, kaip iš 
rašto matau, esi sau žmogus, 
tvarkingas lietuvis, tik išgąs
dintas nereikalingos operacijos. 
Užsiimk naudingu darbu — nė 
minutės netinginiauk: pasilsė
damas kūnu, protu ir nusitei
kimais, eik artimui tarnauti ir 
iš to geriausio vaisto: tikro 
džiaugsmo gauti. Tada nebus 
kur įtampai nosies įkišti po 
Tamstos stogu. Sėkmės! Vėl 
parašyk. 

Daugiau kaip šimto metu Izidorius 
Straukas Aivudo pažmonyje Lietuvic 
sodyboje praneša, kad jo i lgo amžiaus 
sveikata remiasi ant sveikos mitybos, 
kultūringo užsiėmimo ir nuolatinės 
mankštos. 

Nuotr. M. N a g i o 

B e gyvulinių riebalų ir be choleste
rolio maistu savo sveikata gerina 
Aivudo pažmonyje Lietuvio sodyboje 
sodybietė Adelė Kudirkienė. 

Nuotr. M. N a g i o 

RANKOS DREBA 
DARYTI? 

KAS 

Klausimas. Esu jau pensi 
ninkas. Pradėjo viena ranka 
drebėti, ypač ką siekiant. Dabar 
jau ir su antra tas pats. Tyrė 
gydytojai ligoninėje, nerado 
parkinsonizmo, tik nespecifini 
drebėjimą. Jokie vaistai nepa
deda. Kas man daryti? 

Atsakymas. Turi nuodus iŠ 
kūno varyti lauk geriausiu 
maistu, skysčiu ir nuo sklerozės 

kuriuos senesnius žmones. Ir su
gijus uždegimui, skausmai gali 
kartais būti labai stiprūs ir 
tęstis gana ilgai. 

Nervų šaknelės išeina iš stu
buro smegenų, eina vienos kūno 
pusės šonu ir pasibaigia ties kū
no viduriu priekyje. Nežinia, ko
dėl tik vienoje kūno pusėje toks 
uždegimas pasitaiko. Panašiai 
yra su vienu džiova sergančiu 
inkstu, dažnai ir vienu plaučiu. 
Taip pat žmogų ir išbėrimas 
odos pūslelėmis pasireiškia. 

Pūslelės išdžiūsta, šašai nu
krinta ir liga pasibaigia. Jokio 
specialisto tai ligai nėra ir visai 
nereikia. Ta liga yra kaip ir 
sloga. Nėra ko lakstyti pas jo
kius daktarus. Tik reikia sausai 
pūsleles laikyti (nesimaudyti, 
nešlapinti), kad neprisimestų 
pūlinė komplikacija. Reikia 
nekasyti. Reikia' nebijoti tos 
ligos, nes ji nėra baisi. Reikia 
vaikų pudra išbėrimus papud-

vaistais. Išsitirk (ar ištyrimų 
duomenis sužinok ir pranešk) 
kraują ir pagal duomenis taik
liau galėsi elgtis gydytojo 
globojamas. 

Girdėjai apie AIVUDO dietą? 
Jei ne ; tai eik ir pasikark! 
Tokiam niekas vis vien negali 
padėti, kuris savim; nesirūpina. 
Žinoma, tai tik juokai. O Tams
tai reikia visomis jėgomis grieb
tis gerinti kraujagyslių stovį ir 
per jas kraujo pritekėjimą į sme
genis, smegenis kaip galima 
stropiau Jauninti". Šitą darbą 
galima atlikti šitaip elgiantis. 

Maitinkis beveik išimtinai 
vaisiais, daržovėmis ir jų sunko
mis. Priedui naudok kiaušinio 
baltymus ir žuvis. Vartok 
mielių po valgomą šaukštą kas
dien (iš kepyklos svarais pirktų). 
Gausiai naudok minėtų skysčių, 
kad paroje du litrai (dvi kvortos) 
šlapimo išeitų. Matuok. Jei 
neišeina, dar daugiau vaisių 
sunkų gerk, ir pieniškų, dar
žovių, vaisių sriuvų po tris kas
dien gausiai valgyk. Prisilaikyk 
ALVUDO dietos. 

Naudok trejopus vaistus: 
cinką, niaciną ir Hyderginą 
(Gerimali). Apie juos buvo 
rašyta jau šimtus kartų. Taip 
užsilaikyk visą savo amžių ir 
nedejuok, kad dar vis dreba 
rankos. Kito kelio Tamstai 
nėra. Eik šituo, visai į šalis nesi
dairydamas, nes nieko nau
dingo ten nepamatysi ir neįgysi. 

č ia ir yra didelis klausimas: 
ar ištesėsi kaip čia nurodyta 
elgtis? Nuo to priklausys Tams
tos ateitis. Jei negalėsi kaip ki
taip čia suminėtų vaistų įsigyti, 
Lietuvio sodybos ambulatorija 
galės jų prisiųsti ir gydymą 
nurodyti. Ištvermės iki gaio, 
mielas saviški! 

HERPES ZOSTER -
VIRUSINĖ LIGA GALI 

BŪTI SKAUSMINGA 

Klausimas. Gerb. daktare J. 
Adomavičiau, didžiai esame 
Jums dėkingi už nepaprastą 
rūpestį mūsų sveikatomis. 
Daug esame išmokę iš „Drau
ge" rašomų Jūsų straipsnių 
kaip saugoti savo sveikatas. Pa
sigendame žinių, tačiau apie 
dažnai išplitusius skausmingus 
taip vadinamus anglų medi
cinoje „sbingles" — herpes zos-
ter. Medicinos daktarai beveik 
jų negydo, palieka pacientus 
skausmuose mėnesiams ar net 
ištisiems metams. Nežinia, ar 
lietuvių žodyne yra čia minėtoji 
liga. Malonėkit, Gerb. Daktare, 
plačiau paaiškinti apie šios ligos 
atsiradimo priežastis, jos pasi
reiškimus, pas kokių specialy
bių daktarus kreiptis su šingelio 
liga, ar yra šios ligos specialis
tų? Kaip ją gydyti? Nuoširdžiai 
Jums dėkingas , ,Draugo" 
skaitytojas. 

Atsakymas. Ta „šingelio" 
iiga yra virusinė nervų šaknelių 
infekcija, pasireiškianti vienoje 
kūno pusėje pūslėmis, pa
raudimu odoje. Jos gali būti 
skausmingos, ypač pas kai 

ruoti. Tik jeigu pūslelės atsiras
tų ant veido, akių aukštumoje 
ir paliestų akis, tada nedelsiant 
reikia kreiptis pas akių 
gydytoją, nes gali grėsti 
apakimas, jei pūslelės atsirastų 
ant ragenos. 

Visas vargas prasideda, kai 
atsiranda skausmai, kai jie 
stiprūs ir ilgai trunka. Tada 
reikės imti kokių nors skausmą 
raminančių vaistų. Nekalčiau
sias jų yra aspirinas. Tik tada 
net su gydytojo pagalba gali 
prisieiti naudoti stipresnių 
skausmą raminančių priemo
nių. 

Mat, kad ta liga dažniausiai 
savaime praeina ir didelių ne
gerumų nesukelia, todėl ir 
gydytojai ramiai elgiasi. Tik ne
reikia nė vienam ligoniui 
gąsčiotis dėl tos ligos, o 
komplikacijoms atsiradus (akys, 
dideli skausmai praėjus užde
gimui) tartis su gydytoju. 
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PAREIŠKIMAS DĖL 
P. ŽUMBAKIO 
STRAIPSNIŲ 

L 

Vasario 11d.,,Draugo" laido
je buvo Americans for Due Pro-
cess (ADP) bendradarbio ir pa
tarėjo adv. Povilo Žumbakio 
straipsnis „JAV LB-nės klaidos 
atitaisymas" (su mažais pakei
timais paskelbtas ,,Dirvos" 
vasario 1S d. laidoje „Išeitis 
JAV LB-nei") ramiai svarsto dr. 
Sauliaus Sužiedėlio rašomos 
studijos apie Lietuvą II-jo 
pasaulinio karo metu klausi
mus. Tai sveikintinas reiškinys, 
nors faktu autorius pilnai 
heišryškino Skaitytojus infor
muojant, JAV LB krašto valdy
ba jaučia svarbą dėl kai kurių P. 
Žumbakio teigimų pasisakyti. 

P. Žumbakis prisipažįsta dr. 
Ant. Razmos kvietimu dalyva
vęs posėdyjp su dr. S. Sužiedėliu, 
dr. A. Razma ir prof. dr. Vyt. S. 
Vardžiu 19S7 m. rugsėjo 9 d. 
Lietuvių" Fondo būstinėje. 
Posėdžio metu buvo pristatytas 
studijos projektas, kuriame 
autorius išdėstė planą veikale 
liesti Lietuvos nepriklausomo 
gyvenimo periodą ir Lietuvos 
sovietinę bei vokiečių okupaci
jas II-jo pasaulinio karo metu. 
Kodėl studijos projektą turintis 
— Žumbakis su juo artimai 
bendradarbiaujančias R. Raz-
gait ienę ir D. Kezienę 
nepainformavo apie studijos 
apimtį ir tylėjo^kai JAV LB-nei 
buvo priekaištaujama dėl studi
joje ribojimosi vien tik vokiečių 
okupacija? 

P. Žumbakio turimam pro
jekte buvo nurodyta bendra 
suma siekianti 31,000 dol. 
Kokiu pagrindu straipsniuose 
jis teigia, kad „ ... poros dienų 
laikotarpyje jau buvo tiksliai 
kalbama apie projekto prama
tyta 60.000 sąmatą". JAV LB 
krašto valdyba spaudoje 
paskelbtame pareiškime ADP 
vadovių skelbiamą 60,000 sumą 
yra griežtai paneigusi, ne ši 
suma niekur ir niekada neegzis
tavo. Sutar ty je studijos 
paruošimo kaina yra 46,000 
dol., iš kurių studijos autoriui 
atlyginimas už 21 mėnesį 
pilnalaikio darbo yra 37,500 dol. 
Kodėl visuomenei skelbti klai
dingą 60,000 dol. sumą? 

P. Žumbakis aiškina, kad 
1987 m. rugsėjo 9 d. „Posėdžio 
tikslas buvo paruošti sutarties 
projektą Lietuvių Fondui, jei 
Lietuvių Fondas nutartų remti 
krašto valdybos siūlymą". Toks 
a iškinimas nė ra t ikslus. 
Paskutiniaisiais metais Lietu
vių fondas jokių ušžsakymo 
sutarčių nepasirašinėja, o ribo
jasi tik finansinės paramos 
teikimu. JAV LB savo kultūri
nius pro jektus planuoja 
vadovaudamasi JAV LB ir 
Lietuvių Fondo partneryste, 
pelną s k i r s t a n t . JAV LB 
pasirašo sutartis ir kreipiasi į 
Lietuvių Fondą finansinės pa
ramos. 

ADP vadovės, iš dalies ir P. 
Žumbakis, lyg sudarė visuome
nėje įspūdį, kad Lietuvių Fon
das yra įsipareigojęs dr. S. 
Sužiedėlio studiją remti . 
Pareiškiama, kad JAV LB 
paramos iš Lietuvių Fondo kol 
kas formaliai neieškojo. Su kai 
kur ia i s Lietuvių Fondo 
pareigūnais turėti pokalbiai, o • 
tuo pačiu ir dr. A. Razmos | 
rūpesčiu sušauktas neformalus 
pasitarimas susipažinti su dr. S. 
Sužiedėlio LB-nei pristatytu 
studijos projektu nėra Lietuvių 
Fondo užsiangažavimas studijos 
paruošimą remti. JAV LB šiuo 
reikalu planuoja į Lietuvių 
Fondą kreiptis iki nustatytos 
prašymams pateikti datos. 

JAV LB XI-sios tarybos trečioji 
sesija, įvykusi St. Petersbuge 
1987 m. lapkričio 13-15 
dienomis, yra priėmusi 
nutarimą, Lietuvių Fondą 
prašantį studiją remti. 

P. Žumbakio straipsnyje 
pateikiamus siūlymus išeiti iš 
„nesklandžios si tuacijos" 
priimame kaip straipsnio auto-

I riaus privačią nuomonę. Toje 
pačioje dvasioje yra priimami ir 

• kiti statomi klausimai. Krašto 
: valdyba atsakymus turi. Prieš 
; juos skelbiant, teks tartis su 

projektą remiančiomis 
institucijomis. 

P. Žumbakis prikiša LB-nei 
ADP vadovių puolimą ir įžiūri 
geros valios trūkumą. Ir šiuo 
atveju prasilenkiama su tiesa. 

i JAV LB krašto valdyba ir LB 
! vienetai daugeliu atveju su 

ADP yra kooperavę ir jos veiklą 
; finansiškai parėmę. Dr. Sužie-
, dėiio ruošiamos studijos klau

simu ADP vadovės su klaidinga 
į informacija visuomenėje sukėlė 

nereikalingą įtampą. Visuome-
: nės žiniai, JAV LB su Vliku ir 
į Altą yra įsijungusi į Lietuvių 
į Teisėms ginti komiteto (LTGK) 
j veiklą. Akcijos vienetui vado-
! vauja Ant. Mažeika, „Coalition 
' for Constitutional Justice and 

Security" organizacijos pirmi
ninkas. Į akcijos vienetą ADP 
atsisakė jungtis. 

JAV LB krašto valdyba 

Nežinai žmogus, nuo ko tunki. 
Lietuviška patarlė 

DR. LINAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA 

2636 W. 71 st Street 
Priima trečiadieniais, 

ketvirtadieniais ir penktadieniais. 
Susitarimui skambint 436-5566 

Veršis didyn — ragai platyn. 
Lietuviška patarlė 

DR. 2IBUTE ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ L iCOS - CHIRURGIJA 
166 East Superioi, Suite 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tel . — 337-1285 

DR. VIJAY BAJAI, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECSALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

lAugiiai nuimami kabinete) 
Priklauso Hely Crcss ir Christ i igor-^ems 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Tei. 434-5849 M M 24 vai > 

Pirm., antr., ketv.. penki, nuo 12 iki 6 v v. 

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEOICAL BUiLOING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

ALIARMAS 

Kitą mėnesį daugiau kaip 
7000 gyventoju turi būti laiki
nai evakuoti iš Roterdamo. 
Olandijoje. To įvykio kaltininkė 
yra britų bomba, likusi po II 
pasaulinio karo. Šiomis die
nomis ji netikėtai pasirodė ir 
turi būti skubiai sutvarkyta. 

Z. T. 

RAVINIJOS FESTIVALIS 

Ravinijos parke netoli Chi-
cagos šiemet bus jau 53-čias 
koncertų festivalis. Prasidės 
birželio 24 d. su Montrealio 
simfoninio orkestro koncertu. 

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

2655 W. 69" St. 
Tel. 776-9691 

pirm 12-2 v. p.p.: trec. 12-2 v. p.p. 
oentct 1-3 v. p.p. 
3900 W. 95 St. 
Tel. 422-0101 

Vaiandos pagal susitarimą 

Kabineto tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 

JOKŠA 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai . 471-3300; rez. 442-8297 

y VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

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

P>rm. artfr.. ketv ir penkt. 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Lto. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedz:ie 
Chicago. IL 60629 

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

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

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie. Chicago, IN. 
Tel. 925-2670 

1185 Dundee Ave., Elgin, III. 60120 
Tel . 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurgmis išsiplėtusių venų 

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

Valandos pagal susitarimą 
Penkt. ,^rtr . ketv. ir penkt. 

Reikalui esant atvažiuotu ir Į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W. 59th St.. Chicago. IL 
Tat. 476-2112 

9525 S 79th Ave., Hickory Hills. IL. 
Tel. 598-8101 

Vai. paga! susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8104 S. Roberts Road 
1 mylia j vakarus nuo Hariem Ave. 

Tel . 563-0700 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
..Contact lenses" 

2618 W. 71 st St. — Tel . 737-5149 
Vai. pagal susitarimą Uždaryta trec. 

Dr. Tumasonio kabinetą perėmė 
T. RAMA, M.D. 

Specialybė — Chirurgija 
2454 VVest 71 st Street 

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

3 iki 7 v v. Tik susitarus 

Tel. RE-liance 5-1811 

DR. VVALTER J. KIRSTUK 
LIETUVIS GYDYTOJAS 
3925 VVest 59th Street 

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

Trec\ ir šešt uždaryta 

Tel. kabineto ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SCth Ave., Cicero 

Kasdien 1 :ki 8 vai vak. 
išskyrus trec Sešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W 81 st Street 

Kabineto tel. RE 7-1166; 
Rezid. 385-4811 

Dr. Tumasonio kabinetą perėmė 
DR. S. LAI 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71 st Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv. 9-12 Penkt 2-7 

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

2636 W. 71 st. St., Chicago, III. 
Tel.: 436-0100 

11800 Southwest Highway 
Palos Heights, III. 60463 

(312) 361-0220 (312) 3614222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PPOSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

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

NANCY STREITMATTER, M.D. 
KARDIOLOGE 

2454 W. 71 Street 
HA 434-6777 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

EDMUNDS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybė — Vidau? ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

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

2700 W. 43 St., Tel. 927-3231 
Kalbame l ie tuv išk i 

Vai. pagal susitarimą pirm , antr 
Ketv k penkt. nuo 3-7 v v 

• 



Sovietų Sąjungoje 

TAUTINIAI 
NERAMUMAI 

• 

Apie 120 didelių ir mažų tau
tų yra prievartos keliu įjungtos 
į Sovietų Sąjungą, kurioje šiuo 
metu yra 284 milijonai gyven
tojų. Tik 15 kraštų turi šiokias 
tokias „sąjunginių respublikų" 
teises, o tuo pačiu yra, žinoma 
ribotai, respektuojamos jų 
kalbos teisės. Prieš keletą metų 
apskaičiuotais duomenimis 
rusai sudarė 52% visų gyven
tojų, o visos kitos tautybės — 
48%. Statistikai apskaičiuoja, 
kad per keletą metų nerusiškos 
tautybės savo gyventojų 
skaičiumi prašoks rusus. Šia 
proga pažymėtina, kad ypač 
mahometoniškų tautų gyven
tojų prieauglis yra gerokai 
didesnis kaip rusų. 8-12 vaikų 
skaičius šeimoje pas islamo 
išpažinėjus nėra naujiena, at
virkščiai — Alacho dovana. 

Daugybė nerusų žemių buvo 
prie Rusijos prijungta dar carų 
laikais. Po I pasaulinio karo nuo 
Rusijos atkrito Suomija, Estija, 
Latvija, Lietuva, Lenkija, bet, 
rusams laimėjus II pasaulinį 
karą ir vakariniams sąjungi
ninkams juos „laiminant" , 
viena ar kita prievartos forma 
prie Sovietų Sąjungos buvo vėl 
prijungtos minėtos sritys, dargi 
su priedu — Mažąja Lietuva su 
Karaliaučiaus uostu. Tada išsi
pildė rusų carų ir jų nacionalis
tų sena svajonė — užvaldyti šį 
vertingą priėjimą prie Baltijos 
jūros. Reikia dar pridėti, kad So
vietų Sąjungos įtakon pateko 
Rytų Vokietija, Rumunija, 
Bulgarija, Vengrija Čekoslo
vakija, jau minėta Lenkija. Tai 
sovietinių rusų satelitiniai 
kraš ta i , pol i t iškai ir eko
nomiškai priklausą rusams. 

Pačioje Sovietų Sąjungoje šiuo 
metu (1982 m. duomenimis) yra 
šios vyraujančios ne rusų tauty
bės: ukrainiečiai — 42 milijonai, 
uzbekai — 12, gudai — 10, kaza
chai — 10.5, totoriai — 6, azar-
badžaniečiai — 5.5, tadžikai — 
4.3, moldavai — 4, gruzinai — 5, 
kirgizai — 3.8, lietuviai — 2.8 
milijonai. Kitų tautybių skai
čius mažesnis, užtat jų skaičius 
didelis — apie 100. 

Pavergtos tautos sovietiniams 
rusams yra naudingos, bet kar
tu ir jų silpnybė. Jos teikia di
džiulę ekonominę naudą, nes 
yra „didžiojo b ro l io" iš
naudojamos, o kartais tiesiog 
apiplėšiamos, bet vidinės 
stiprybės požiūriu — silpnoji 
vieta. 

Sovietinių rusų tikslas per 
visus 70 jų valstybės gyvavimo 
metų buvo vienas ir neatlaidus: 
sulieti visas užvaldytas tautas 
į vieną „sovietinę naciją", kuri 
ir esanti aukščiausias „socializ
mo tikslas". Tautybių sulie
jimui (nutautinimui) jie visą 
laiką laikė sumobilizavę visas 
galimas fizines, ekonomines ir 
kultūrines prievartos priemo
nes, primetant tautoms dargi 
vieną ateistinę „tikybą", rusi
nimą. Šiuo požiūriu pavergtos 
tautos yra žymiai blogesnėje pa
dėtyje, kaip savo laiku buvo 
kapitalistinių kraštų kolonijos 
Afrikoje, Azijoje. Rusams 
naudojant prievartos priemo
nes, į pavergtus kraštus buvo 
atkelta daugybė rusų tautybės 
gyventojų. Sovietų S-ga virto 
tautų kalėjimu, į kurį pateko ir 
mūsų Lietuva. 

LBXI-SIOS TARYBOS TREČIOJI SESIJA 

Rusinimo srityje Maskvos val
džia padarė labai daug Atsirado 
kraštų, kur rusų skaičius 
prilygo vietiniam gyventojų 
skaičiui. Šiuo požiūriu labai blo
ga padėtis mūsų kaimynuose — 
Latvijoje, Estijoje, bet Lietuvo
je kiek geresnė. Tačiau, kad ir 

naudodami labai žiaurias nu
tautinimo priemones, okupantai 
per 70 metų neįstengė užmušti 
jų pavergtų tautų laisvės, tikėji
mo į Dievą ir laisvę. 

Mažos estų tautos labai 
didelis pasipriešinimas okupan
tams reiškiasi visą laiką, bet 
ypač sustiprėjo nuo 1985 m. 
lapkričio mėnesio, jaunimo de
monstracijų metu. Tada sos
tinėje Taline buvo suimta 100 
studentų. Vasario 24 d. minė
dami Estijos nepriklausomybės 
70 m. sukaktį, Taline demons- j 
travo tūkstančiai estų. Nė kiek j 
nemažesnės demonstracijos pe
reitais ir šiais metais vyko Lat
vijos sostinėje Rygoje. Jau keleri 
metai pabaltiečiai demonstraci
jomis bei memorandumais pasi
sako prieš Stalino-Hitlerio 
(Malenkovo-Ribbentropo) 1939 
m. paktą, kuriuo buvo paverg
tos laisvosios valstybės. Keli 
š imtai Krymo totorių de
monstravo Raudonojoje aikštėje 
Maskvoje, reikalaudami jų 
tremtinių sugrąžinimo į senąją 
tėvynę. 1986-1987 m. Alma 
Aatoje demonstravo kazachai, 
protes tuodami prieš j iems 
Maskvos paskirtą komunistų 
partijos gen. sekretorių rusų 
tautybės. 1987.XI.1 reiškėsi 
tautinis protestas Gudijos sos
tinėje Minske, o kiek vėliau 
Jaku t ske Sibire. Neramiai 
laikėsi ir gruzinai, kurių 1917 
m. paskelbta nepriklausomybė 
buvo sovietinių rusų sutrypta. 

-

Bet daugiausia baimės bolše
vikų vadams sukėlė armėnų 
demonstracijos visoje Armė
nijoje ir iš dalies Azarbaidžiane, 
kurios vyko šalies sostinėje Eri-
vane ir visame krašte. Jų va
dovas Paruair Airikjanas, 29 m. 
amžiaus, iškalėjęs bolševikų 
kalėjimuose bei gulaguose 17 
metų. J i s išleido atsišaukimą, 
pažymėdamas, kad ,,visa 
armėnų tauta po Maskvos jungu 
verkia ir aimanuoja". Prieš 
Maskvą demonstravo milžiniš
ka minia ir šiuo atveju, Airik-
jano žodžiais, „ne komunistų 
partijos įsakyta, eidama šūkiu 
,viena tauta — viena respub
lika'." JAV-bių spaudos AP 
agentūros atstovas, stebėjęs 
minėtas demonstracijas, pa
reiškė: „Čia demonstruoja 
200,000 žmonių — tokios minios 
aš niekur nemačiau". Įvykius 
stebėję spaudos atstovai dar pri
deda, kad demonstracijos vyko 
visoje Armėnijoje ir jose aktyviu 
ir pasyviu būdu reiškėsi beveik 
milijonas armėnų. Žinoma, juos 
malšinti buvo iššaukti kariniai 
daliniai. Maskvos TASSo agen
tūra paskelbė, kad tai buvusi 
.ekstremistų provokacija prieš 
viešąją tvarką", tačiau nenunei
gė, kad buvo keliasdešimt 
armėnų užmuštų, daugybė 
sužeistų. 

Armėnija — nedidelė šalis. 
Dabartinė jų sovietinė respubli
ka apima tik 29,800 kv. km plo
tą, taigi daugiau kaip du kartus 
mažiau kaip Lietuva. Gyvena 
3.1 mil. žmonių, iš kurių 88.6% 
armėnų. Jų laimei rusų gyven
tojų skaičius tesiekia 2.7%. Dar 
pora milijonų armėnų gyvena 
užsienyje. Jau IX a. pr. Kr. da
bar t inėje Armėnijoje buvo 
įkurta Urartų valstybė. XIX a. 
Armėnija pateko Rusijos 
valdžion, vėliau Turkijai, kuri 
nužudė apie 2 mil. armėnų. 
1918 m. armėnai paskelbė 
nepriklausomybę, bet 1920 m. 
ją užėmė rusai. Tačiau per ilgą 
ir sunkią okupaciją armėnų tau
tinė sąmonė nebuvo nuslopinta. 
Šiandieną armėnų tauta na
tūralus kovojančios Lietuvos 
sąjungininkas. 

b.kv. 

Paskutiniuoju šeštadienio po
sėdžių punktu buvo svarstoma 
jaunimo reikalai. JAV Jaunimo 
sąjungos pirmininkui dr. Arui 
Zliobai į sesiją neatvykus, jo 
pranešimą raštu perskaitė 
Rimantas Dirvonis. Šiuo metu 
visos pastangos yra dedamos pa
siruošti šeštajam Jaunimo 
sąjungos kongresui Australijo
je. Iš JAV vyksta 200 asmenų, 

LIUDA RUGIENIENĖ 
valdybą, ksip buvo nutarta 
1986 m. XI-sios tarybos sesijoje 
Newark, New Jersey. 

Kaip buvo nutarta XI-sios 
tarybos sesijoje Newark, New 
Jersey, kiekviena LB apygarda 
ir apylinkė kviečia bent vieną 
jaunuolį ar jaunuolę dirbti tos 

m ^ valdybos apimtyje, rūpintis 
jų tarpe yra 46 atstovai JAV Jaunimo reikalais ir palaikyti 
Jaunimo sąjungai. Balsuoti glaudžius ryšius su JAV LB sąjungai, 
teisę turės tik 40, bet visi 46 
galės dalyvauti įvairiuose 
diskusijų būreliuose. Parinkti 
buvo iš įvairių lietuviškų ko
lonijų. Atstovus siunčia ir 
organizacjos: Lietuvos Vyčiai, 
ŠALFASS ir Neo-Lithuanai. 
Reikia pasiruošti kongreso dar
bams ir simpoziumui, kurio 
tema yra: „Išeivijos jaunimui 
reikšmingi ir nereikšmingi 
lietuviškos veiklos elementai". 
„Jaunimas", rašė A. Žlioba, 
„svarstys, kokia veikla 
patraukia ar atstumia jaunimą 
ir kaip pakeisti tą veiklą, kad ji 
susiderintų su šių dienų išei
vijos lietuvių jaunimo projektais 
ir pore ikia is" . Kongresui 
paremti surinkta 35,000 dol. 
Daugiausiai aukojo vyresnioji 

krašto valdybos nariu jaunimo 
reikalams. 

JAV LB krašto valdybos 
narys jaunimo r e i k a l a m s 
patikrina, kad šis nutarimas 
būtų įvykdytas iki 1988 m. 
vasario 16 dienos. 

JAV LB kršto valdybos narys 
jaunimo reikalams įsteigia 
vienkartinę komisiją ištirti 
galimybes įjungti į LB veiklą 
l ietuvišką jaunimą, ypač 
neveikliuosius ir lietuviškai 
nekalbančiuosius. Komisija 
įsteigiama nevėliau kaip iki 
balandžio pirmos dienos. 

Vienakrtinė komisija paruo
šia apklausinėjimo anketą, kuri 
bus skleidžiama JAV LB 
apylinkėse per jaunimo reikalų 
atstovą iki 1988 m. birželio pir-

karta. Surinkti pinigai yra ski- mos dienos. 
riami Europos ir Pietų 
Amerikos jaunimo atstovams 
paremti. „Didelis skaičius 
taut i škai susipratusio ir 
aktyvaus jaunimo atkrito nuo 
dalyvavimo dėl pinigų 
neturėjimo. Reikia prisibijoti 
aktyvaus, bet neturt ingo 
jaunimo nusivylimo, kai jie nėra 
aktyviai paremti vyresniosios 
kar tos" . Klausimų metu 
paaiškėjo, kad JAV jaunimo 
atstovai nebuvo išrinkti, o dau
giau ar mažiau sukviesti, 
vyksta tie, kurie patys galėjo 
užsimokėti už kelionę. 

Jaunimo reikalų komisijos 
vardu kalbėjo šios komisijos 
pirmininkė Zina Dresliūtė: 
„Mūsų jaunimas — ateitis. Apie 
jaunimo reikalus neturime 
rūpintis ateityje, bet dabar. An
troje sesijoje buvo priimti 
konkretūs nutarimai, Krašto 
valdyba jų neįvykdė. Mūsų 
komisija reiškia dideli nepasi
tenkinimą krašto valdybos ne
veiklumu šioje srityje. Todėl 
mūsų siūlymai yra prašomi 
įgyvendinti, nes dar nepervėlu". 
Vienbalsiai pritarta ir buvo 
priimti nutarimai. 

1988 metų rudenį JAV LB 
krašto valdyba su šauk i a 
jaunimo konferenciją, kurios 
tikslas yra pasvarstyti veiklos 
galimybes ir kaip į t raukt i 
jaunimą į bendrą lietuvišką 
veiklą. 

JAV LB XI-ta taryba prašo 
JAV LJS duoti JAV LB krašto 
valdybai veiklos apžvalgą ir 
finansinę atskaitomybę. 

JAV kongrese yra bandoma 
pakeisti įstatymą, susijusį su 
OSI. Apie šį reikalą tarybos 
narius informavo Koalicijos pir
mininkas Artanas Mažeika, 
prašydamas LB ne t ik finansi
nės paramos, bet kartu ir laiškų 
rašymo. Išdalino gerai šiuo 
klausimu paruoštą medžiagą 
anglų kalba ir prašė, sugrįžus į 
savo apylinkes, ją paskleisti. 
Koalicija gali į apyl inkes 
atsiųsti žmonių kur ie šiuo 
reikalu gali kalbėti. Taryba 
padarė nu t a r imą projektą 
paremti su bent 15,000 dol. 
suma. 

Šeštadienį vakare visi sesijos 
dalyviai vyko į St. Petersburgo 
rengiamą vakarą l ie tuvių 
klube, kuriame po programos 

JAV LB krašto valdyba kiek ir pietų buvo tęsiamos gyvos 
įmanoma artimiausiu laiku, bet 
nevėliau kaip iki 1988 m. sausio 
pirmos dienos pakviečia 
jaunimo reikalams narį į krašto 

diskusijos privačiuose pokal
biuose įvairiais šios dienos 
bėgyje iškilusiais klausimais. 

Aštuntasis ir paskutinysis se

sijos posėdis prasidėjo 8:30 vai. 
ryto sekmadienį lapkričio 15 d. 
Apie JAV LB tarybos rinkimus 
ir rinkiminių taisyklių pakei
timą kalbėjo Jonas Urbonas ir 
Angelė Kamiene. Rinkimai 
įvyks 1988 metų balandžio 
10-17 dienomis. Rinkimams yra 
skiriama visa savaitė ir du 
savaitgaliai. Rinkiminė komisi
ja yra sudaryta Floridoje, vado
vaujama Angelės Karnienės. 
Apie JAV atstovų rinkimus į 
PLB seimą kalbėjo Alfonsas 
Dzikas, pasiūlydamas šiek tiek 
skir t ingesnį metodą, kaip 
būdavo anksčiau. 

Visais rinkiminiais reikalais 
nutarta JAV LB taryba paveda 
krašto valdybos vicepirminkui 
organizaciniams reikalams 
Jonui Urbonui peržiūrėti ir sut
varkyti LB tarybos rinkimines 
apygardas taip, kad būtų dau
giau apylinkių reprezentuojama 
taryboje. 

PLB seime JAV Lietuvių 
Bendruomenei atstovaus JAV 
LB tarybos r inkimuose 
daugiausiai balsų gavę atstovai, 
rinkiminėse taisyklėse nusta
tyta proporcija. 

JAV LB tarybos prezidiumo 
pirmininkas Algis Rugienius 
yra įpareigojamas sušaukti JAV 
PLB seimo atstovų pasitarimą 
Toronte 1988 m. birželio 27 d., 
p i rmadienį , ap tar t i JAV 
lietuvių reikalus. 

JAV LB taryba įtaigoja JAV 
PLB seimo atstovus persvarsty
ti ankstyvesniuose PLB sei
muose priimtus nutarimus, 
liečiančius Vasario 16-tos aukas 
ir solidarumo mokesčių įnašus 
PLB valdybai, padarant atitin
kamus pakeitimus, kurie nusta
tytų realistiškas ir įgyvendi
namas sumas. 

Susidorojus su rinkiminėmis 
procedūromis, posėdyje buvo 
svarstomi JAV Lietuvių Bend
ruomenės įstatai ir taisyklės, 
Įstatų keitimui taryboje buvo 
įsteigta vienkartinė komisija, 
kuriai pirmininkauja Vytautas 
Kutkus. Jis labai kruopščiai ir 
tva rk inga i paruošė įstatų 
keitimo projektą, todėl nepilnai 
per dvi valandas įstatai ir 
taisyklės buvo peržiūrėti ir 
priimti. Aišku, projektas jau 
prieš sesiją buvo išsiuntinėtas 
visiems tarybos nariams, kurie 
turėjo laiko su juo susipažinti ir 
apie visus siūlomus pakeitimus 
pagalvoti. 

Kiek ilgiau užsitęsė diskusijos 
apie naujai steigiamą krašto 

valdyboje apmokamo tarnauto
jo poziciją. Tokį prašymą sesijai 
pateikė krašto valdybos pir
mininkas Vytautas Volertas, 
motyvuodamas, kad krašto 
valdybos veikla yra labai 
sudėtinga ir nebesuspėjamą 
laisvalaikiu visus įsiparei
gojimus bei įpareigojimus 
atlikti. Kaip prityrusį LB dar
buose, šiai pozicijai rekomen
davo buvusį pirmininką Algi
mantą Gečį, šiuo metu einantį 
pirmininko pavaduotojo 
pareigas. Siūlomas pareigas api
būdino: atstovauti JAV LB 
krašto valdybai tuose klau
simuose, kurie nereikalauja for
malaus valdybos sprendimo, 
sekti iškylančias problemas lie 
tuviškoje visuomenėje ir į jas 
reaguoti; stebėti JAV vyriau 
sybės narių pasisakymus, 
veiksmus ir judėjimą; sekti JAV 
kongreso darbus, jo narių 
pareiškimus, naujai svarstomų 
įstatymų turinius, kai liečiami 
Lietuvos ar mūsų visuomenės 
reikalai , nedelsiant į juos 
reaguoti gal tiesioginiai, gal in
formuojant tarybą, krašto 
valdybą ir visuomenę; ieškoti 
federalinių, valstijų ir specialių 
fondų, iš kurių būtų galima 
susilaukti paramos JAV LB 
darbams; tyrinėti Lietuvių 
informacijos centro įkūrimo 
galimybes ir sąlygas; palaikyti 
glaudų ryšį tarp atskirų narių, 
ypač tarybų pirmininkų; admi
nistruoti visą JAV LB krašto 
valdybos darbą (susirašinėjimai, 
visuomenės informavimas 
lietuvių ir anglų kalba ir t.t.). 
Taryba, suprasdama, jog krašto 
valdybai yra reikalingas apmo
kamas tarnautojas, o nemažai 
mūsų lietuviškų institucijų, 
įskaitant ir PLB, tokius turi, 
priėmė nutarimą. 

JAV LB ir krašto valdybos 
darbams taryba nutarė įsteigti 
pilnalaikę vykdomojo adminis
tratoriaus (angliškai „Execu-
tive Director) poziciją, kurios 
alga neviršintų 20,000 dol. 
metams. Vykdomasis adminis
tratorius krašto valdyboje netu
ri balsavimo teisės, yra atsa
kingas krašto valdybai ir 
atlieka jos pavestus darbus. Nuo 
1987 m. lapkričio 15 dienos alga 
mokama Algimantui Gečiui, 
naujam krašto valdybos vykdo
majam administratoriui. Algi
mantas Gečys, sutikęs šį darbą 
dirbti, iš krašto valdybos kitų 
pareigų pasitraukė. 

Ir vėl iš naujo buvo keliamas 
klausimas: ar JAV LB krašto 
valdybos ribose turėtų veikti 
komisijos ar tarybos? Pagaliau, 

reikia tikėtis, galutinai susitar
ta, jog bus vadinama tarybomis. 
Šiuo metu krašto valdyboje yra 
kultūros, švietimo, religinių, so
cialinių ir visuomeninių reikalų 
tarybos. 

Taryba nutarė paremti PLB 
leidžiamą „Pasaulio Lietuvį", 
nes buvo įsigytas kompiuteris 
palengvinti redagavimo darbą. 
Išlaidoms apmokėti neužteko 
surinktų aukų. 

Kita sesija yra numatyta 1988 
m. rudenį, spalio ar lapkričio 
mėn., Chicagoje. Posėdžiui 
pasibaigus, tarybos nariai 
sugiedojo „Lietuva brangi" ir 
vyko į šv. Mišias, atnašaujamas 
visiems St. Petersburgo lietu
viams amerikiečių bažnyčioje. 
Vėliau leidosi į kelionę „Lito" 
laivu, kuriame visus sutiko ir 
vaišino „Lito" prezidentas Vy
tautas Vebeliūnas. 

Šioje sesijoje iš septynias
dešimt JAV LB XI-tosios 
tarybos narių nedalyvavo: Reda 
Ai dytė, Linas Balsys, dr. Anta
nas Butkus, Vytautas Eringis, 
Genė Gedminienė, Vaiva Gust, 
Kazys Jankūnas, Edvardas 
Kaminskas, Jonas Kavaliūnas, 
Romas Kezys, Ramutė Keme-
žaitė, Daina Kojelytė, Česlovas 
Mickūnas, Jaunutis Nasvytis, 
Rasa Poskočimienė, Mindaugas 
Pautienius, Ramutis Pliūra, 
Algis Raulinaitis, Vladas Sidas, 
Jūratė Stirbienė, Jonas Vazne-
lis, Vytautas Vidugiris ir Rober
tas Vitas. 

Sesijoje nedalyvavo tuo metu 
sunkiai sergantis a.a. Vytautas 
Izbickas, kuris visą eilę metų 
buvo JAV LB tarybos narys ir 
yra buvęs prezidiumo pirminin
kas. Lietuvių Bendruomenės 
tarybos nariai dar ilgai pasiges 
savo sesijose Vytauto Izbicko 
taikaus žodžio, gerų patarimų 
bei sumanių idėjų. 

Rita Likanderytė su nauju draugu 
,,BiIl" Cleland fauna centre netoli 
Adelaidės, Australijoje. 

DANGORAIŽIO ŠEŠĖLIS 
P. MELNIKAS 

Romanas 
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Prūsas krenkštelėjo, lyg butų — O taip, taip. 

jau net užkimęs. 
— Galėjai vakar pats atsistatydinti, — ironiškai pa

sakė šyptelėdamas Devinskis. — Ar nori? 
— Galėjau... Ne, nenoriu. 
— Jei ir norėtum, dabar jau per vėlu. Ar ne? — 

Devinskis erzino Prūsą. — Bet tiek to... — ir nužings
niavo į savo kabinetą, žinodamas, kaip ilgai rengėsi 
šiam momentui ir ruošė Prūsą — tas net neprieštaravo. 

Prūsas likęs vienas, žiūrėjo į rangovo tabeles. Gra
fos ir brūkšneliai liejosi jo akyse. Kelias minutes j is 
negalėjo susikaupti, leisdamas šios staigmenos dūriams 
bangomis lietis jo kūnu. Zvimbė galvoje, skaudėjo krū
tinėje ir pirštai silpnai laikė liniuotę. Riešas net 
tirtėjo... 

Jis nusiėmė akinius ir trynė pirštais nuspaustą nosį 
prie akių. O taip, taip, galvojo. Taip yra... 

Kiek seniau graužėsi, stengėsi gerai atlikti darbą 
ir Glowerčiui vis bauginamas, ruošiamas ir perspė
jamas to velnio?... Bet tik dabar žinojo: anuomet De
vinskis nejuokavo. 

Šis rezultatas turbūt iš anksto buvo užprogramuo
tas? Su šia staigmena jam vis tiek būtų tvota, kad ir 
kažin kaip būtų lankstęsis ir raitęsis — tai buvo neiš

vengiama. Tai kieti gyvenimo rato krumpliai — čia 
tokia tvarka. Esi reikalingas, po to tavęs nereikia. 

Dirbi, pluši, net galo nematai. Užpakaly tavęs 
bėgioja, seka kiek padirbai... Tai vėl atleidžia tave, 
sėdėk rankas nuleidęs ir kramtyk nagus, kol rasi kitą 
darbą. 

Kuo dabar versies, kai šis darbas sugriuvo? Konto
ra uždaryta. Rūsy net maži darbai pasibaigė. Nuo ryt 
ir čia jau nebedirbsi, nepasirodysi. Po atleidimo fakto 
neverta šnekėti net su Glowerčiu — Devinskio spren
dimams niekas dar nepasipriešino. O kitur vargu ar 
ką nors rasi. 

Prūso riebi pasmakrė tirtėjo. Jis vėl užsidėjo 
akinius. 

Velnio išpera, tas Devinskis! Lyg būtų manim susi
rūpinęs, dar pasakė, kad galėjau ir pats išeiti, pats 
atsistatydinti. Aišku, pagal jį, nuo pat pirmos dienos 
čia tai galėjau padaryti. Taip, galėjau... Galėjau ir 
neimti šito darbo. Iš viso galėjau nemėginti nieko 
užsidirbti. 

Bet biologiniai ir dvasiniai juk reikia egzistuoti. 
Tame darbas yra gal niekis, tačiau, kai jo nėra, jis da
rosi viskuo. Kai darbo per daug — plėšais ir tampi darbo 
žiurke. 

Aukso vidurio nerasi. Gal to nenori nė VVhite 
bendrovė. Jiems geriau žmonėms nervus gadinti dar
bo ir nedarbo metu. Tegu žmogus nervuojasi, pasi-
drasko, pasikankina, gauna širdies priepuolį, dakta 
rams bus daugiau pacientų. 

Žmogui gal reikalinga kančia? Jis nori ir kitus 
griauti ir jaustis gyvu ir save plakti. Tai gal geriau 
kaip nieko? Kas žino?... Jis kovoja prieš vėjo malūnus 
ir bijo apie tai net sau prisipažinti, griežė dantimis 
Prūsas. 

Reikėjo kraustytis ir važiuoti namo... 

Prie savo namų Prūsui atrodė, kad grįžo praleisti 
paskutines savo gyvenimo diena.*. Pieva, dailus namas 
ir sodas buvo prabangūs, atrodė kaip ištaiginga oazė 
aršiame pasaulyje. Elenutė juos tvarkė ir visa atrodė 
tarsi būtų jos dekoratoriaus tėvo ranka išpuošta. 

Pastatęs automobilį namo šone, jis pastūmė 
virtuvės duris ir viduje, nuduodamas linksmą, 
pasveikino pietus baigiančią ruošti Elenutę. Kai padėjo 
savo sunkų portfelį ir inžinieriaus įrankius ant stalo, 
ji jau žinojo, kas atsitiko. 

— Tai tu vėl be darbo, Kazy, — pasakė ir žiūrėjo 
išplėstomis akimis, tarsi norėdama žinoti, ką jis 
pasakys ir ką po tokios nelaimės galvoja daryti. 

— Tu žiūri j mane, lyg tai būtų mano kaltė. Aišku, 
nespėjau tų tabeliu laiku užbaigti. Bet tau sakiau, kad 
siūlė jau seniai atsistatydinti. Tu to nenorėjai. 

— 0 dabar? 
— Dar vakar galėjau tai padaryti, bet šiandien jau 

buvo per vėlu. Devinskis ironiškai manės paklausė, ar 
dar to noriu. Bet atsakiau, kad nenoriu atsistatydinti. 

— Ir gerai padarei. Kitokiu atveju negautum 
bedarbio pašalpos, nors jos gal ir nereikės. Kaip nors 
išsiversim. 

— Bet aš piktas kaip širšė. 
— Jei taip, tai netylėk. 
— Prieš ką pakelti ranką ir rėkti? 
— Nepasiduok. Rašyk bendrovės direktoriui skųs

damasis, kad ruošei tabeles apkrautas pašaliniais dar
bais ir posėdžiais, taigi nesuspėjai. Tegul nemano, kad 
tu paikas. Tegul jie ten raitosi ir už tai griebia 
Devinskį. 

— Bet Devinskis nekentė manęs iš pirmos dienos 
ir siūlė net darbo neimti. 

• 

'Bus daugiau) 
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LIETUVIAI FLORIDOJE 
Daytona Beach, Fla. 

RUOŠIAMASI TAUTINĖS 
SĄJUNGOS SEIMUI 

Amerikos Lietuvių Tautinės 
sąjungos sukaktuvinis-dvide-
šimtasis seimas įvyks š.m. 
gegužės mėn. 21-22 d. gražiame, 
kurortiniame mieste, Daytona 
Beach, Fla. 

Seimo ruošimo organizacinius 
darbus atlieka ir seimą globos 
ALT sąjungos Daytona Beach 
apylinkių skyrius, kur iam 
vadovauja Vytautas Abraitis. 
Seimas vyks modern iame 
Treasure Island Inn viešbutyje 
ant gražaus Atlanto kranto. 
Atstovams, atvykstantiems iš 
toliau, yra užsakyta 30 kamba
rių, kuriuose galės gyventi 
vienas arba du asmenys. 

Į seimą atvyksta vyskupas 
Antanas Deksnys, Lietuvos 
generaliniai konsulai iš New 
Yorko Anicetas Simutis ir iš Los 
Angeles Vytautas Čekanaus
kas. 

Ruošiamas iškilmingas ban
ketas, kurio metu bus pagerbtas 
Lietuvos generalinis konsulas 
Vytautas Čekanauskas 10 metų 
diplomatinės tarnybos sukak
ties proga. Bankete meninę pro
gramą atliks solistė Janina 
Čekanauskienė, rašytoja Birutė 
Pūkelevičiūtė ir muzikas An
tanas Skridulis. Programai 
vadovaus prof. dr. S ig i ta 
Ramanauskienė. 

Yra pakviesti žymūs kalbė
tojai paskaitoms ir seimo metu 
bus mūsų veiksnių simpo
ziumas, apie kuriuos užsimin
sime vėliau. Iškilmingos pa
maldos bus amerikiečių bažny
čioje, artimiausioje nuo minėto 
viešbučio. Į seimą iš Chicagos 
žada atvykti nemažas skaičius 
atstovų ir svečių specialiu 
autobusu. 

Seimo rengėjai rūpinasi, kad 
seimas būtų sėkmingas ir kad 
visi seimo dalyviai bū tų 
patenkinti. 

SIETYNAS RUOŠIA 

Naują dainų ir giesmių 
repertuarą rengia ir žada ar
timiausioje ateityje suruošti 
savo koncertą. O taip pat 
meninę programą, kaip papras
tai, atliks ir Motinos dienos 
minėjimo metu. Šiuo metu 
intensyviai vyksta repeticijos. 
Sietynui vadovauja muz. An
tanas Skridulis. 

VEDYBINE SUKAKTIS 

Šio telkinio aktyvūs nariai 
Birutė ir Vacys Dzenkauskai 
vasario 28 d. nemažame savo 
artimųjų ratelyje prisiminė savo 
vedybinio gyvenimo trisdešimt 
penkerių metų sukaktį. Šia pro
ga artimieji svečiai išreiškė 
jiems geriausius linkėjimus. 
Prie skoningų vaišių su 
sukaktuvininkais buvo prisi
mintas jų gyvenimo gana 
įdomus kelias. Birutė ir Vacys 
Dzenkauskai daugelį metų 
gyveno Chicagoje. Vacys dirbo 
Standard Federal taupom, skoli
nimo banke atsakingose parei
gose. Išėjo į ankstyvą pensiją. 
Persikėlę nuolatiniam gyve
nimui į Floridą, pradžioje 
gyveno Ormond Beach, vėliau 
buvo mūsų žymaus pramoni
ninko inž. Vytauto Didžiulio 
pakviesti vadovauti Lake Landė 
vienai įmonei, o po to ėjo 8 
metus a tsakingas pareigas 
Distral Comp. Dania, Floridoje. 
Prieš pusantrų metų išėjo į 
poilsį ir vėl sugrįžo į Daytona 
Beach, kur gražiai įsikūrė ant 
pat Atlanto gražaus kranto. 
Birutė ir Vacys Dzenkauskai 
aktyviai dalyvauja šios kolo
nijos lietuvių gyvenime, nuošir
džiai savo aukomis remia ir 

kitus lietuviškuosius darbus. 
Birutei ir Vaciui laimingo ir 
gražaus gyvenmo. 

AUKOS BALFUI 

Mūsų telkinyje Balfo vajus už 
praėjusius metus buvo vykdo
mas sausio mėn. Aukas rinko 
Balfo pirmininkės Marijos 
Rudienės įgalioti dr. Vytautas 
Majauskas ir Jurgis Janušaitis. 
Vajaus metu nuoširdūs Balfo 
darbų rėmėjai suaukojo 705 dol. 
įgaliotiniai surinktas aukas 
tuojau persiuntė Balfo centrui. 
Balfo centro valdybos pirmi
ninkė Marija Rudienė nuošir
džiai raštu padėkojo aukų rinkė
jams ir nuoširdžiai Balfą 
rėmusiems aukotojams. 

Vasario 16-tosios gimnazijos 
rėmėjų būrelį sudaro dvidešimt 
trys šeimos. Už praėjusius 
metus būrelio nariai gimnazijai 
paramai suaukojo 284 dol. 
Rėmėjų būreliu rūpinasi ir 
aukas renka dr. Serafiną Suka-
revičienė ir Vanda Majauskie-
nė. 

J u r g i s Janušaitis 

Juno Beach, Fla. 

PRISIMINĖM KOMP. 
S. ŠIMKŲ 

Nėra lengva Floridos mažose 
kolonijose surengti minėjimus, 
kuriuose būtų prisimintos ir pa
gerbtos mūsų tautos žymiosios 
asmenybės. Retas kuris lietuvių 
te lkinys gali pasidžiaugti 
darbuotojų gausa ir entuziazmu, 
o kur jų yra. dėl sezoninio žmo
nių kilnojimosi yra sunku pa
rinkti laiką, kad toks renginys 
būtų sėkmingas. Ir ši kolonija 
su tokiais sunkumais susiduria. 
Vis dėlto negalėjom nepri
siminti lietuvių kompozitoriaus, 
kultūrininko ir visuomenininko 
Stasio Š imkaus šimtąjį 

gimtadienį. 
Stasio Šimkaus minėjmą su

rengė LB Palm Beach. Co. apyl. 
valdyba sausio 16 d. Juno Beach 
metodistų šventovėje. Didžiulis 
sukaktuvininko atvaizdas su 
įrašu „Stasiui Šimkui 100" 
užėmė garbingą vietą, o salę 
užpildė apie 100 tautiečių. 
Minėjmą atidarė LB apyl. pirm. 
dr. Jonas Šalna, o programą 
vedė Vincas Šalčiūnas, kuris 
prisiminė Šimkaus dainų ir 
kūrinių populiarumą lietuvių 
choruose. Jis trumpai pristatė 
Šimkaus du sūnus su žmonomis: 
Algis Šimkus gyvena netoli 
Miami, o Neris — Juno Beach 
pašonėje. 

Koncertinėje dalyje sol. Ona 
Šalčiūnienė ir „Dainos" choras, 
kur iam vadovauja Irena 
Manomaitienė. dainavo tik 
Šimkaus harmonizuotas dainas 
ar kūrinius. Pradžioje solistė pa
dainavo penkias liaudies 
dainas: Ko vėjai pučia. Vai kur 
nužėgliuos, Vai pūtė, pūtė. 
Augo putinas ir Pamylėjau 
vakar. Jai akompanavo muz. 
Algis Šimkus. 

Neris Šimkus, apie savo tėvą 
kalbėdamas, reiškė ne savo 
prisiminimus, bet panaudojo 
kitų asmenų pasisakymus 
žodžiu ar spaudoje tiek Lie
tuvoje, tiek išeivijoje. Paskaitoje 
išryškėjo S. Šimkaus asmenybė, 
gyveniams, kūryba, visuome
ninė veikla ir nuopelnai lie
tuvių tautai. Platūs jo gimta
dienio minėjmai vykę Lietuvoje 
ir išeivijos lietuvių tarpe. Jeigu 
čia Šimkaus dainos sukelia pra
eities prisiminimus, tai Lie
tuvoje jos ir dabar dainuojamos 
žmonių tarpe padeda išlaikyti 
lietuvišką dvasią. Todėl ten 
Šimkus buvęs paminėtas su 
ypat inga pagarba. Neries 
Šimkaus paskaita buvo taip 
įdomi ir originali, kad publika 
jam nepagailėjo audringų 
plojimų. 

Konsuliariniam priėmime vasario 19 
Kleizienė. 

d. Iš kairės: St. Jokubauskas ir Asta 

Nuotr J . Tamulaic io 

MŪSŲ KOLONIJOS 
Union Pier, Mich. 

LIETUVIU DRAUGIJOJE 

Union Pier Lietuvių draugija 
šia žiemą, nežiūrint šaltoko oro, 
pasireiškė gana gyva ir ener
ginga veikla, savo nariams su
darydama sąlygas ir žiemos 
sezono metu įvairiomis pro 
gomis susirinkti, šeimyninėje 
nuotaikoje pabendrauti, tradi
ciniai svarbesnius mums įvy
kius paminėti ir lietuvius, kaip 
etnine grupę amerikiečių tarpe, 
kiek sąlygos leidžia, tinkamai 
reprezentuoti. 

Užvertus 1987 m. veiklos lapą 
ir sutikus 1988-sius Naujuosius 
Metus, sausio 13 d. vakaronėje, 
R. Bigelio parodytų įdomių 
skaidrių paakinti, dalyvavę 
vaizduose, keliavo po plačiąją 
Kiniją, grožėjosi jos gamta ir is
toriniais pastatais. Vasario 9 d. 
dr-jos nariai organizuotai daly
vavo Beverly Shores Lietuvių 
klubo surengtame Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo 70 
metų sukakties įspūdingame 
minėjime, kuris pamaldomis ir 
akademine dalimi buvo atžy
mėtas. Vasario 16 d. vėl gausiai 
rinkosi į tradicinę Užgavėnių 
blynų vakarienę, kurią pra
dedant trumpa atitinkama pro
grama ir Vasario Šešioliktoji 
buvo paminėta. 

Žiemos sezonui baigiantis, 
kovo 16 d. 3 vai. p.p. rengiama 
ketvirtoji vakaronė. Balandžio 
13 d. vakarone, kurios metu R. 
Bigelis parodys įdomias skaid
res iš savo kelionės po Tailan
dą, Laos ir Singapūrą, sezono 
programą išsėmus, bus įžengta 
į 1988 metų pavasario-vasaros 
veiklos kelią. Gegužės 21 d. pa
vasariniame narių susirinkime 
bu? pagerbta ir paminėta lie
tuvė motina. Birželio 19 d. 
pamaldomis ir akademine pro
grama bus minimos Birželinių 
trėmimų metinės. Liepos 24 d. 
Gintaro vasarvietės rajone, 
rengiama dr-jos vasaros geguži
nė. Ryšio palaikymo su nariais 
ir informacijos reikalams 
balandžio ir rugpjūčio mėn. 
numatoma išleisti „Draugijos 
biuletenio" Nr. 14-15 laidos. 

Union Pier Lietuvių draugija 
nesiribojo vien tik uždarais savo 

Po kalbos solistė dar pa
dainavo tris Šimkaus kūrinius: 
Kur bakūžė samanota, Lopšinė 
ir Oi greičiau,greičiau. Tada 
,,Dainos" choras išėjo su 
penkiom liaudies dainom: Vai 
žydėk,žydėk, Gieda gaideliai, 
Per tamsią naktelę, Ant tėvelio 
dvaro ir Šaltyšius. Šiltais plo
jimais prašoma, solistė dar pa
dainavo Pas močiutę augau, o 
choras pridėjo dar tris punktus 
prie Šaltyšiaus. Sugiedoję 
Lietuva brangi, dalyviai, besi-
vaišindami kava, reiškė pasi
tenkinimą tokiu kultūringu 
renginiu. 

vš 

viduje veiklos pasireiškimais. 
Kad vietos amerikiečiams dr-ja, 
kaip organizuota etninė grupė, 
veikianti Union Pier apylinkėje, 
nebūtų svetima šios žiemos 
sezono metu gruodžio pabaigoje 
prieš Kalėdas dr-jos moterys, — 
O. Petrienė. E. Rudinskienė, Jr. 
Albrechtienė ir V. Karaitienė — 
talkininkaudamos dr-jos garbės 
nario a.a. dr. J. Valantiejaus 
žmonai, jos erdviame bute 
paruošė lietuviškais šiaudinu
kais bei tautiniais ornamentais 
papuoštą lietuvišką eglutę ir 
tautiniais rūbais pasipuošusios 
sėkmingai reprezentuodamos 
dr-ją dalyvavo New Buffalo 
„open house" vietos ameri
kiečių prieškalėdinėje parodoje. 
Tas buvo ir Berrien County 
laikraštyje „The Gazette" ap
rašyta bei didžiule nuotrauka 
pailiustruota. 

Minint Lietuvos Nepriklau
somybės paskelbimo 70 me
tų sukaktį Va-ario 16-tosios 
proga New Buffalo, Mich., išei
nančiame amerikiečių laikraš
tyje „Harbour County News" 
vasario 18 d. laidoje dr-jos valdy
bos pastangomis laiškų redak
toriui skyriuje buvo patalpintas 
atitinkamas straipsnis, kuriuo 
amerikietis skaitytojas trumpai 
supažindinamas su Vasario 
16-sios akto turiniu, garbinga 
Lietuvos praeitimi, Sovietų S-
gos įvykdyta Lietuvos okupa
cija, dabartine okupuotos Lie
tuvos padėtimi ir daromas 
pastangas siekiant laisvės 
Lietuvai. 

Gavus kvietimą vasario 21 d. 
Union Pier Lietuvių dr-jos na
rių grupė, reprezentuodama 
lietuvius, dalyvavo St. Joseph, 
Mich. Berrien County United 

Nations Association Unita-
rian-Universalist sukviestame 
tarptautiniame etninių grupių 
atstovų susirinkime, kuriame 
buvo 40 tautų reprezentuojama. 
Susirinkime dalyvavo netoli 
250 asmenų, savo tautas atsto
vaujančių. Dalis jų tautiniais 
rūbais pasipuošę. Lietuviai, 
Union Pier Lietuvių dr-jos na
riai, sudarė spalvingiausią tau
tinę grupę. O. Petrienė, T. Mi-
šauskienė, E. Rudzinskienė, A. 
Kačinskienė, B. Blikienė, S. 
Sukelienė ir P. Mikštienė, pasi
puošusios tautiniais rūbais, 
kreipė visų dalyvavusių ypa
tingą dėmesį. Jos buvo dėmesio 
centre ir galima drąsiai tvirtinti 
buvo lietuvių grupės pasididžia
vimu. Visos tautinės grupės 
susirinkimui buvo pristatytos, 
filmuojamos, foto korespon
dentų fotografuojamos, vietos 
laikraščių reporterių klausi
nėjamos ir jų vadovai pakviesti 
tarti žodį. 

Daugumas tarusių žodį, pri
statydami savo tautines grupes, 
daugiausiai kalbėjo apie save ir 
savo išgyvenimus Amerikoje. 
Vyravo pacifistinės nuotaikos — 
tarptautinio sugyvenimo, ramy
bės, taikos, meilės ir koegzisten
cijos dvasia. Šia proga pasi
naudojant, dr-jos pirmininkas E. 
Vengianskas savo žodyje 
lietuvių grupės vardu atkreipė 
susirinkimo dalyvių dėmesį į 
tai, kad Lietuva jau netoli 50 
metų Sovietų sąjungos okupuo
ta, laukia šviesaus laisvės ryto
jaus, tautinio apsisprendimo, 
religinių ir žmogaus teisių įgy
vendinimo pavergtoje tėvynėje. 
Tam pailiustruoti buvo dali
nami Altos išleisti anglų kalba 
lankstinukai. Panašias mintis 
pareiškė tik latvių, ukrainiečių 
ir palestiniečių atstovai. 

Šis gausus savo dalyvių 
skaičiumi, sėkmingai suorgani
zuotas ir pravestas, etninių 
grupių susirinkimas buvo baig
tas bendrais susirinkimo daly
vių užkandžiais. Jo aprašymas, 
kartu su iliustracine nuotrauka 
tilpo vasario 22 d. St. Jo-
seph-Benton Harbour laikraš
tyje „The Herald Palladium". 

Kaip matome, Union Pier Lie
tuvių draugija savo šios žiemos 
veikloje nesiribojo mums įpras
tomis, daugiausia vien tik 
uždaromis vidaus veiklos 
apraiškomis. Kiek vietos 
sąlygos ir aplinkybės leido, dėjo 
pastangas savo apylinkėje išeiti 
į platesnius vandenis, į kuklios 
lietuviškos reprezentacijos 
areną kitatuačių tarpe. Tai yra 
sveikintinas reiškinys, jei 
norima, kad mūsų balsas šau
kiantis Laisvės Lietuvai būtų 
ne tik mūsų pačių, bet ir kitų 
girdimas. 

Krspd. 

CLASSIFIED GUIDE 

Lietuviškos Kepyklos O m a h o j e 
Populiarus visoje Mebraskoje 

N A P O L E O N A S 

Bet kokia proga, pagal užsakymą, (sušaldytas) yra 
siunčiamas i 4 8 Amer ikos valstijas. 

A n ©rtraordinary taste treat for A N Y O C C A S I O N 1 

Ali items are shipped frozen in dry ice, via CI.P.S. to the 
Continental 4 8 statės. For further information... 

^ a i n a : 2 4 doL _ j j h S k a m b i n t i t o W r « 
•u persiuntimu 

Torto dydte 8 tn. dtem 
Approjdnmely 

16*ervtngj 

- % £ j ^ 
LITHUANIAN BAKERY INC 

MK Scu"> MM Ay»ru« Om«r\a Neh'asiu 6«'0i 
(40?. 733-3076 

Founders: V. A S. Mackevičius 

1-800-255-2255 
ext 1471 

Price includes all shipping & handling charges to the 48 Continental 
States via U.P.S. Enclosed: D Check D M.O. D Visa D IAC 

Card No 

Name _ 

_Exp. Date 

Address 

City .Statę. 

FOR R E N T 
R E A L E S T A T 6 

Išnuomojamas butas, 4 kambar ia i , 
II a . , su š i luma. 

T e l . : 4 7 6 - 5 7 1 2 

Išnuomojamas šviesus 4 kamb. butas, 
2 a. , 68 & Maplevvood; yra šaldytuvas 
ir virykla; 280.00 į mėn. (duodamas 
apšildymas). Page idau jama vyr. 
amžiaus moteris, arba pora. Skamb. 
po 7 vai. vakaro: 4 7 6 - 5 8 8 8 . 

4 

H E L P V V A N T E D 

MACHINISTS 
Individuais with some experience and/or 
traming on lathes. grinders, milling 
machmes. and drill presses. Candidate 
mušt provide own tools. Some set-up in-
volved. Work with tolerance of .001 iš re-
quired. Mušt be able to work either day or 
evenng shift. Mušt speak English. 

APPLY IN PERSON 
MONDAY-FRIDAY; 10 am- 2 pm. 

CALMARK, INC. 
1400 W. 44th St., Ctiicago 

E/O/E. M/F 
i 

HELP VVANTED 
VVAITRESS 

Must Be Available Evenings and VVeekends 
Apply in Person 

DAINA RESTAURANT 
2656 W. 71 st St., Chicago, III. 

Under New Management 

M I S C E L L A N E O U S 

BĮ Miš KOMPIUTERI^ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus 

J . B A C E V I Č I U S 
BELL-BACE REALTORS 

tUCOMB TAX - INSUMNC£ 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai (kainuojame jūsų nuosa

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

B U D R A I T I S R E A L T Y 
6 8 0 0 S . P u l a s k i 

7 6 7 - 0 6 0 0 

R E / M A X 
R E A L T O R S 

RIMAS L. 
361-5950 

GREIT 
PARDUODA 

STANKUS 
636-6189 

Norintieji P I R K T I ar P A R D U O T I 
N A M U S per š ią [staiga, prašome 
paminėti, kad esate arba .norite būti 
R i m o S t a n k a u s klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas n e m o k a m a i . 

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

Tel. 376-1832 ar 376-5996 

10% — 20% — 30-/0 p.g;au nokėsit uz 
apdrau^a :"JC ugnies ir automobilio pas 
mus 

FRA>4K ZAPCLIS 
3208V2 W e s ' 9 5 t h S t r e e t 

Te l . — G A 4 - 6 5 5 4 

Open hse . — must see. By owner — 
Sund. 12-4 pm. 3 7 3 7 W. 75th P I . Excep-
tionaly clean. Ready to movė in. 3 bdrms, 
brick "raised ranch"; centrai air, IV2 bath. 
2V2 car garage. Finished bsmt. with 12 ft. 
bar All aluminum trim. Newer roof, cement 
side drive & patio; 50 gal. hot vvater heater; 
interior has newer plush carpeting and 
newer no-wax floor. If you apprct. quality. 
call for pvt. shovvmg. High eighties 
585 -5713 . 

V.T. ELECTRIC C O . 
Licensed, Insured — Bonded 

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vy tau tas T a r a s 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

555-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS J 

IŠPARDAVIMAS! 
Nepraleiskite progos pigiai nusipirkti 

drabužių, baldų, namų apyvokos 
reikmenų, žaislų. 

ST. ATHANASIUS 
2510 N. Ashland A ve.. Evanston, IL 

Šešt., kovo 19 d. 8 vai. ryto Iki 3 vai. 

L I E T U V O S G I N K L U O T O S 
P A J Ė G O S 1 9 1 8 - 1 9 4 0 M . 

1987 m. pabaigoje pasirodžiusi 
V y t e n i o S t a t k a u s parengta knyga 
susilaukė plataus skaitytoj dėmesio 
ir labai teigiamo vertinimo. Knygoje 
surinkti duomenys apie nepriklau
s o m o s L i e t u v o s k a r i u o m e n ė s 
kūrimąsi , organizaciją, mokymą, 
tarnybas, ginklavimą ir kt., atseit, 
duotas išsamus jos sudėties ir 
veiklos vaizdas. Aprašyta ir visa eilė 
kariuomenei giminingų organiza
cijų bei sambūrių. Knygoje 1040 
puslapių, per 3 0 0 iliustracijų, kelios 
s p a l v o t o s u n i f o r m ų ir ž e n k l ų 
lentelės. įrišta kietais viršeliais. 
K n y g o s i š l e i d i m ą f i n a n s a v o 
V y d ū n o J a u n i m o F o n d a s . 

Kaina su persiuntimu kainuoja 
$ 2 9 . 0 0 , Illinois gyventojai moka 
$ 3 1 . 0 0 . U ž s a k y m u s s i ų s t i ; 

D R A U G A S 
4 5 4 5 W . 6 3 r d St . 

C h i c a g o , IL 6 0 6 2 9 

f0& Rra nešame, 
*• $ kad mūsų įstaigai reikalingi 
/[ĄAAJVL*— l i e t u v i š k a i i r a n g l i š k a i 

k a l b a n t y s a s m e n y s 
(outside saies rep.), gyvenantys įvairiuose Kanados 
bei JAV miestuose, norintys ir sugebantys organizuoti 

grupines bei individualias keliones lietuviams. 
Smulkesnių žinių teirautis m ū s ų įstaigoje te l . ( 4 1 6 ) 7 6 9 - 2 5 0 0 , 

2 1 0 0 B l o o r St . W . , T o r o n t o , O n t . M 6 S 1 M 7 . 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

AUŠRA PALIŪNUOSE, romanas iš AUŠROS 
laikų. Vyt. Alantas. 312 psl 

TAVE MYLĖTI TEGALIMA IŠ TOLO. radijo pra
kalbos į Lietuvą. Br. Raila. 442 psl 

' PALIKĘ TĖVIŠKĖS NAMUS. Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinės Čikagoje. Albumai lietuvių 
ir anglų kalbomis. Išl. Lietuvių foto archyvas. 
252 psl 

GELMIŲ BALSAI, premijuotos novelės. Vyt. Alan
tas. 236 psl 

JONIŠKĖLIO APSKRITIES PARTIZANAI, 1919 
m. Petras Gudelis. 220 psl. (kaina suma
žinta; buvo $10.00) 

JONIŠKĖLIO APSKRITIES PARTIZANŲ ATSIMI
NIMAI. Petras Gudelis. 373 psl. (kaina 
sumažinta; buvo $10.00) 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, p in igų 1 
užsimokėsite gavę sąskaita, kurioje bus pr idėta i r 
t imo išlaidos. 

$10.00 

$8.00 

$19.95 

$10.00 

$6.00 

$6.00 

les iųst i . 
persiun-



ATSISVEIKINOM SU 
ISTORIKU DR. 
K. JURGĖLA 

Vasario 29 d. mirė Washing-
tono priemiestyje Bethesdoje 
g y v e n ę s i s to r ikas , b u v ę s 
Lietuvos kariuomenės sava-
noris-kūrėjas ir Klaipėdos suki
l i m o dalyvis dr . K o s t a s 
Jurgėla . Po mirties apie jo 
spalvingą gyvenimą rašė abu 
so s t i nė s d ienrašč ia i : ,,Wa-
shington Post" ir „VVashington 
Times" . Ypač ilgą straipsnį 
paskelbė „VVashington Times". 

T i k ė d a m a s , kad i š s amų 
straipsnį apie velionį paskelbs 
ilgametis jo bičiulis ir kaimynas 
J . B. Laučka, čia noriu pabrėžti 
t ik kelis svarbiuosius velionio 
dr. Kosto Jurgėlos biografijos 
bruožus. Gimęs 1904 m. Eliza-
bethe , New Jersey valstijoje, 
dešimtmetis K. Jurgė la kar tu 
su broliais Petru ir Jul ium 1914 
m. tėvų buvo parvežti į Lietuvą. 
Karo laiku, trejus metus gyven
dami ir mokydamiesi Voroneže, 
tapo lietuviais patriotais. Kilus 
n e p r i k l a u s o m y b ė s kovoms , 
š e š i o l i k m e t i s K o s t a s stojo 
s a v a n o r i u į L i e t u v o s ka
r iuomenę ir dalyvavo keliose 
aršiose kautynėse su lenkais. 
Apie tai detales ypač mėgdavo 
pasakoti savo draugams ir pa
žįstamiems iki tų dienų, kol dar 
atpažino žmones, nes po prieš 
porą metų įvykusio paralyžiaus, 
jo jėgos ir atmintis laipsniškai 
silpnėjo. 

La imė jus Lietuvos nepri
klausomybės kovas ir jo broliui 
Pe t ru i Jurgėlai Vilniuje įkūrus 
pirmąją lietuvių skautų drau
govę, Kostas Jurgėla dalyvavo 
1923 m. įvykusiam Klaipėdos 
išvadavimo sukilime, o po to dar 
t a r n a v o Lietuvos užs ien ių 
re ika lų ministerijoje. Į JAV su 
jaunesniuoju broliu Julium, taip 
p a t dalyvavusiu Kla ipėdos 
sukilime, grįžo 1924 m., kur stu
dijavo ir dirbo New Yorke, 1931 
m. gaudamas teisių bakalauro 
ir vėliau magistro laipsnius. 
1954 m. Fordhamo universite
t a s j am suteikė istorijos dokta-
ratą . 

Anksčiau New Yorke ėjęs 
įvairias pareigas lietuvių or
ganizacijose ir tiesioginę duoną 
pelnęs būdamas advokatu, 1951 
m. paskir tas „Amerikos Balso" 
lietuvių tarnybos viršininku, to
se pareigose išbuvęs iš viso 24 
metus iki pasitraukimo į pensiją 
1975 m. 1979-87 m. buvo Vliko 
va ldybos vienas v icepi rmi
ninkų. Anglų kalba parašė apie 
penkias , o lietuvių kalba, be
rods, keturias knygas — dau
giausiai istorinėmis temomis. 

Tokia spalvinga dr. Kosto 
Jurgėlos biografija, kurios t ik 
dalelę čia cituoju ir todėl ame
rikiečių dienraščiams buvo apie 
ką rašyti . Šalia to priklausė 
tarptaut inei skautų organizaci
j a i , buvo Italijos skautų garbės 
narys , apdovanotas Belgijos ir 
Lietuvos skautų žymenimis. 
Todėl ir po jo mirties likę ar
timieji amerikiečių spaudoje 
p a s k e l b t u o s e nek ro loguose 

Lietuviai Floridoje 

Miami, Fla. 

P A V A S A R I N Ė G E G U Ž I N Ė 

Kovo 23 d., trečiadienį, 1 vai. 
„Aušros" šaulių kuopa ruošia 
Ipolito ir Valerijos Jokšų sody
boje l inksmą p a v a s a r i n ę 
gegužinę su programa, laimėji
mais ir kt. įvairumais. Kviečia 
visus iš arti ir toli atvykti ir 
praleist i gražioj gamtoj dieną. 
Važiuojant greitkeliu 95 išlipi
mas Nr. 10. Adresas 580 NW 90 
St., Miami, blokas nuo greitke
lio. 

G u n d a K. 

velionio prisiminimui prašė 
aukoti Lietuvių skautų Vydūno 
vardo jaunimo fondui. 

Atsisveikinimas su a.a. dr. K. 
Jurgėla įvyko kovo 3 d. vakare 
laidotuvių koplyčioje Bethes
doje, dalyvaujant nemažam bū
riui lietuvių ir amerikiečių. Prie 
karsto religines apeigas atl iko 
ir nuoširdų žodį tarė VVashingto-
no lietuvių kapelionas kun. dr. 
T. Žiūraitis, ypač akcentuo
damas velionio meilę savo 
šeimai. Mirties i švakarėse , 
vasario 28 d., popietę Mišios 
buvo atlaikytos už prieš 7 metus 
mirusią jo žmoną Eleną. Ir visgi, 
nors ir labai suvargusį ir mir
ties išvakarėse esantį dr. R. 
Jurgėla jo artimas bičiulis ir 
globėjas iki paskutinės gyve
nimo valandos kpt . P. La-

A. a. dr. Kostas Jurgėla 

banauskas dar atvežė lietu
viškai pasimelsti už amžinybėn 
iškeliavusią savo žmoną, pas 
kurią rytojaus dieną ir jis pats 
nuėjo. 

L ie tuvos a t s t o v a s Wa-
shingtone St. Lozoraitis, atsi

sveikindamas Lietuvos diploma
tijos šefo dr. Bačkio ir savo var
du, sakė: „Jei man reikėtų pa
rinkti užrašą K. Jurgėlos kapui, 
aš par inkčiau šį: čia ilsisi 
l ietuvis, niekad neatsisakęs 
savo tautos ir visad, iki pasku
tinio savo gyvenimo akimirks
nio gyvenęs ir dirbęs jos labui... 
Nežinojau, tačiau paskutinį 
kartą aš, Lietuvos atstovas, atsi
sveikinau su Konstantinu Jur
gėla Lietuvos pasiuntinybėje 
vasario 16 d. Kitaip ir būti 
negalėjo". 

Vliko valdybos vardu atsisvei
kino prof. dr. Domas Krivickas, 
lietuvių skautų — vyriausios 
skautininkės pavaduotoja Meilė 
Mickienė, Lietuvos vyčių — buv. 
JAV užsienio tarnybos parei
gūnas Albertas Čižauskas, JAV 
Ats tovų rūmų na rys Pau l 
Henry. Taip pat jautrų žodį tarė 

velionio globėjas iki pasku t inės 
gyvenimo valandos kpt. P . La
banauskas ir velionio s ū n u s 
Algis Jurgėla , atvykęs su šeima 
iš New Yorko, kur i s savo ir 
sesers Elenos vardu ypač dėkojo 
P. Labanausku i už begalinį 
rūpestį jo tėvu. Beje, laidotuvėse 
jau nebegalėjo dalyvaut i 87 m. 
amžiaus velionio K. Ju rgė los 
v y r i a u s i a s bro l i s , L i e t u v o s 
skautų įkūrėjas kpt. P e t r a s 
Jurgėla . 

Dr. K. Jurgėlos k ū n a s po 
Mišių jo parapijos bažnyčioje 
kovo 4 d. palaidotas D a n g a u s 
Vartų kapinėse šalia žmonos 
Elenos, k u r i mirė 1981 m. t a i p 
pat Šv. Kazimiero dieną. 

Taip iš garbingos J u r g ė l ų 
giminės, kur ių šeimoje iš viso 
buvo šeš i v a i k a i , š i a n d i e n 
belikęs t ik kpt. Pe t ras Ju rgė l a . 

VI. R . 
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MASKVA KALTINA 
AMERIKOS BALSĄ 

Vilniaus radijas užsieniui 
kovo 1 d. taip apkaltino Ameri
kos Balsą: „Amerikos Balso lai
dos, ypač latvių, lietuvių ir estų 
kalbomis, paskatino Tarybų 
Sąjungos užsienio r e i k a l ų 
ministeriją pareikšti griežtą 
protestą Jungtinių Amerikos 
Valstybių ambasadai Maskvoje. 
Pastaruoju metu J u n g t i n i ų 
Amerikos Valstybių vyriausybi
nės stoties Amerikos Balso 
laidose šiurkščiai iškraipomi is
toriniai faktai, skleidžiamos 
provokacinės insinuacijos dėl 
nacionalinių santykių^r pareiš
kiama, jog Jungtinės Amerikos 
Valstybės remiančios priešiškas 
mūsų visuomenei jėgas. Užsie
nio reikalų ministerijos proteste 
sakoma, kad toks Amerikos 
Balso laidų pobūdis a iškia i 
pr ieš tarauja viršūnių susi
tarimų, sudarytų VVashingtone, 
dvasiai, taip pat Helsinkio Bai
giamojo akto dvasiai ir tarptau 
tinės teisės normoms. Amerikos 
Balsas k iekvieną v a k a r ą 
lietuvių kalba transliuoja dvi 
pusvalandines laidas, jų gir-
dimumo sąlygos labai geros. 
Tačiau iš tikrųjų pastaruoju 
metu pasaulinėje sferoje labai 
pagausėjo šmeižtų ir prasi

manymų, kur ie vieniems čia 
tautoje kelia pasipiktinimą, o 
kitiems juoką. Kitos užsienio 
šalių diversinės stotys, trans
liuojančios lietuvių kalba, čia 
praktiškai negirdimos". 

R e u t e r i o a g e n t ū r a , rem
damasi Tasso p r a n e š i m a ta ip 
pat vasario 29 d. iš Maskvos 
pranešė, kad „sovietų užsienio 
reikalų ministerija šiandien 
pareiškė protestą Jungt in ių 
Amerikos Valstybių ambasadai 
dėl Amerikos valdinės radijo 
stoties, Amerikos Balso pasta
rųjų t ransl iac i jų į Sovietų 
Sąjungą". 

Anot Reuterio, Tasso pra
nešime sakoma, kad šios trans
liacijos turi .diversini pobūdį' ir 
žiauriai iškreipia istorinius 
faktus apie Pabaltijo respub
likas - Lietuvą, Latviją ir Es
tiją. 

Anot Tasso, šios transliacijos 
skelbia provokacines insinua
cijas apie nacionalistinį nusi
t e i k i m ą Sov ie tų Sąjungos 
Pabaltijo respublikose ir reiškia 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
paramą jėgoms, kurios neprita
r ia šalies social is t inei san
tvarkai . 

J . V. 

A.tA. 
ROMAS MALDŪNAS 

Gyveno Čikagoje. 
Mirė 1988 kovo 14 d., 5:30 vai. ryto, sulaukęs 65 m. 

amžiau? 
Gimė Lietuvoje, Biržų apskrityje. Valkiškių kaime. 

Amerikoje išgyveno 37 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Liucija, duktė Dona, 

sūnus Robertas, anūkai Christopher ir Robertas; brolis Julius 
su šeima ir sesuo Agnė Lietuvoje; pusseserė Mary Šidlauskas 
su šeima: svainis Fabijonas, svainė Alicija ir jų vaikai: Vida 
ir Dainius. Giminės Lenkijoje: svainė Agurkienė ir jos šeima, 
svainis Klemensas su šeima ir kiti giminės. 

Priklausė Biržėnų klubui, Lietuvos Vyčiams, 112 kuopa; 
Lietuviu Respublikonų lygai; Loyal Order of the Moose. 
#1062. 

Kūnas pašarvotas antradienį, kovo 15 d. ir trečiadienį, ko
vo 16 d nuo 2 iki 9 v.v. Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 
W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, kovo 17 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčia, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaidų bus nulydėtas j Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę žmona, duktė, sūnus, anūkai , giminės ir 
draugai. 

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

Brangiai Motinai 

A.tA. 
LIŪDAI SURANTIENEI 

Lietuvoje mirus , jo s sūnų STASĮ ir žmoną dr . DAN
GUOLĘ širdingai užjaučiame 

Stasys ir Giedrė Milašiai 

A.tA. 
ALDONAI BANKAITIENEI 

net ikė ta i mi rus , didžio s ie lvar to pr i s lėg tą jos tėvą 
KAZĮ DŪLĮ, vyrą, vaikus, brolį, seseris ir visų še imas 
labai užjaučiame. 

Valė ir Bronius Nemickai 

A.tA. 
ALDONAI DULYTEI-BANKAITIENEI 

- mirus , jos vyrui H E N R I K U I , d u k r o m s , s ū n u m s . 
Tėveliui , seser ims ir brol iams r e i š k i a m e g i l i aus ią 
užuojautą ir ka r tu l iūdime. 

Diepholzo mokslo d r a u g a i : 

Algis Banys, 
Vanda Banytė-Vaitienė 

Naujai atremontuotame Queen Victoria Buiiding pastate —jis anksčiau buvo 
vaisių ir daržovių turgavietėje. Iš kairės stovi: Zita Prašmutaitė ir Ona 
Prašmutaitė iš Melbourno; klūpo: Zina Dresliūtė iš Hartfordo 

Nuotr Ritos Likandf-rytės 

L I I E T U V O S A I D A 
Veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio, 
8:30 — $NX) v. vakaro. 

Viao* laidos iš WCEV stoties 
1450 AM banga. 

Adresas: 511 So. Nolton Ave. 
Wil)ow Springs, I L. 60480. 

Tel: (312> 839-2511 

A.tA. 
JOANA SUDEIKIENĖ 

VARDAUSKAITĖ 

Gyveno Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė 1988 m. kovo 13 d., 7 vai. ryto, sulaukusi 66 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Panevėžio mieste. Amerikoje išgyveno 7 

m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Juozas, sūnūs Vladas 

ir Vytautas Blinstrubai su šeimomis Lietuvoje; posūnis 
Vaclovas Sudeikis su žmona Denise, podckros Maria Sudeikis, 
Dana Bedalovv ir Rūta Sudeikis: devyni anūkai; brolis Juozas 
Vara ir kiti giminės. 

Kūnas pašarvotas kovo 15 d., antradienį nuo 5 iki 9 v.v. 
ir kovo 16 d., trečiadienį nuo 2 iki 9 v.v. Gaidas-Daimid 
koplyčioje, 4330 S. California Ave. 

Laidotuvės įvyks kovo 17 d., ketvirtadienį. Iš koplvčios 
9 vai. ryto bus atlydėta j Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčia, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę vyras, sūnūs, posūnis, podukros, brolis ir 
anūkai . 

Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimjd. Tel. 523-0440. 

Myl imai seser ia i 

A.tA. 
HERTAI BUMELIENEI 

m i r u s , n u o š i r d i u ž u o j a u t a L I D I J A I P E T E R 
S O N I E N E I , VANDAI Š E P E T I E N E I i r jų še imoms. 

Aldona ir Antanas Poškai 
Birutė ir Viktoras Veselkai 

J GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a i - 5 2 3 - 0 4 4 0 i r 5 2 3 - 9 8 5 2 

4 6 0 5 - 0 7 South H e r m i t a g e A v e n u e 
T e l e f o n a s - 9 2 7 - 1 7 4 1 - 1 

4 3 4 8 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
Te le fonas — 5 2 3 - 0 4 4 0 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOiME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2 5 3 3 West 71 S t . , C h i c a g o 
Te le fonas — 4 7 6 - 2 3 4 5 

1 4 1 0 So. 50th Av . , C ice ro 
Te le fonas — 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213 
11028 South \vest Hwy. - Tel. 974-4410 
9236 S. Roberts Rd. - Tel. 430-5700 

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

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 

file:///vest
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x Stella Kaulakienė ir jos 
visa valdvba rūpinasi. K<AQ 
Marijonu bendradarbių seimas 
praei+ų su pasisekimu. Seimas 
prasidės Marijonų koplyčioje 11 
vai. Mišiose bus specialus pa-
mokslas. Po Mišių vienuolyno 
salėje bus bendri pietūs, o po 
pietų bus stimo posėdžiai. 
Seime bus paminėta ir Marijonu 
vienuolijos 75 rių metų veiklos 
Amerikoje sukaktis. Visi nariai 
ir svečiai kviečiami seime 
dalyvauti. 

x „Cicero Life" kovo 11d . 
laidoje ;sidėjo du ilgus Gan 
Siwek straipsnius lietuvių ir 
Lietuvos re ika la is . Vienas 
straipsnis yra pasikalbėjimas su 
Sv. Antano parapijos admi
nistratorium kun. dr. Jurgiu Ša-
rausku apie Lietuvos krfr 
nybes sukakti, kitas — apie 
palaimintąjį arkivyskupą Jurgį 
Matulaitį, kuris dedikavo Sv. 
Antano par. bažnyčią 1926 m. 
Straipsnyje duoti jo gyvenimo 
bruožai. įdėta ir gera palaimin
tojo nuotraukc. 

x Kun. Jonas Kuzinskas, 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
klebonas Brighton Parke, jaut
riu žodžiu parapijos biuletenyje 
atsisveikina su parapiečiais. nes 
jis yra paskirtas klebonu Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijon 
Marąuette Parke. Atsisveiki
nimas bus šį šeštadienį, kovo 19 
d., po 5:30 vai. Mišių mažojoj 
mokyklos salėje, o sekmadienį, 
kovo 20 d., po kiekvienerių šv. 
Mišių. Taip pat jis prašo malo
niai priimti naująjį kleboną 
kun. Antaną Puchenskį, kuris 
paskirtas šiai parapijai 
vadovauti. 

x Sol. Ričardas Daunoras 
jau atvyko j Chicagą ir kovo 15 
d., antradienį, ..Margučio" radi
jo laidoje Petras Petrulis, radi
jo vedėjas, duos pasikalbėjimą 
su sol. R. Daunoru. „Margučio" 
laida yra 9-10 vai. vak. WCEV. 
banga 1450 AM. 

x Chicagos Jaun imo cen
tro didžiojoje salėje balandžio 10 
d., sekmadienį, rengiamas Mai
ronio, lietuvių tautos atgimimo 
dainiaus, pagerbimas. Maironį 
— poetą, lietuvį, asmenybę — 
apibūdins poetas Bernardas 
Brazdžionis. Maironio kūrybos 
paskaitys jaunieji akademikai. 
Pagerbimą rengia LST Korp! 
Neo-Lithuania. Minėjime daly
vauti kviečiami visi. Įėjimas 
laisvas. 

x Beverly Shores Šv. Onos 
bažnyčioje rengiama Velykų 
susikaupimo diena kovo 20 d. 
11:30 vai. r. Maldas praves kun. 
dr. Juozas Vaškas, MIC. „Lai
vo" žurnalo redaktorius. Kun. 
dr. J. Vaškas, pravesdamas 
velykines rekolekcijas, yra 
aplankęs beveik visas Amerikos 
lietuvių parapijas. 

x Faustina ir prof. Mečys 
Mackevičiai paaukojo 500 dol. 
Balfo centro įstaigos kompiu
terio įrengimui. Jie pirmieji 
prisidėjo su šia auka, kad pa
lengvėtų įstaigos darbas. Faus
tina Mackevičienė yra ilgame
tė Balfo direktorė ir centro val
dybos sekretorė. 

x Lietuvių Politinių kalinių 
s-ga ruošia t rumpus pra
nešimus apie Lietuvos ikaitų 45 
m. suėmimo sukaktį ir Sibiro la
geriuose kenčiančius lietuvius. 
Kalbės prof. M. Mackevičius, 
dipl. inž. P. Narutis, prof. V. 
Skuodis ir inž. P. Vaičekauskas, 
vadovaus dr. A. Darnusis. Pro
grama vyks Jaunimo centre 
kovo 20 d., sekmadieni, 11:30 
vai. Kviečiame visus gausiai 
dalyvuti. 

x Msgr. A. Goldikovskis. 
Cleveland. Ohio. su prenumera
tos mokesčiu atsiuntė ir 30 dol. 
auką. Msgr. Goldikovskiui, 
mūsų garbės prenumeratoriui, 
tariame nuoširdų ačiū. 

x Ben Neverauskas, Ster-
ling Hts., Mich., pratęsė pre
numeratą, pridėjo 30 dol. auką 
ir 10 dol. už kalėdines korteles 
ir kalendorių. B. Neverauskui, 
mūsų garbės prenumeratoriui, 
tariam* nuoširdų ačiū. 

x Albertas Misiūnas, De-
troit, Mich., visuomenininkas, 
su prenumeratos pratęsimo 
mokesčiu atsiuntė ir 25 dol. 
auką. Alb. Misiūną skelbiame 
garbės prenumeratorium, o už 
paramą savai spaudai labai 
dėkojame. 

x Albina Lingienė. Redford, 
Mich., pratęsė , ,Draugo" 
prenumeratą su 20 dol. auka. A. 
Lingienę skelbiame garbės 
prenumeratore, o už rėmimą lie
tuviško žodžio labai dėkojame. 

x Muz. Alvydas Vasaitis 
akompanuos solistams Birutei 
Dab-ienei-Vįzgifdienei ir 
Ričardui Daunorui ..Drauge'" 
rengiamam koncerte kevo 20 dL, 
sekmadienį, 3 va!. Marijos 
aukšt. mokyklos salėje. Koncer
tas Bostone praėjo su dideliu 
pasisekimu. Žmonių buvo pilna 
salė ir. kaip telefonu praneša, 
koncertas buvo aukšto lygio. 
Reikia manyti, kad koncertas 
su dideliu pasisekimu praeis ir 
Chicagoje. 

x „Marguč io" reng iamas 
A r v y d o i r Nelės P a l t i n ų 
koncertas Jaunimo centre bus 
gegužės 1 d. 3 vai. p.p Jau 
dabar galima isigyti bilietus 
Gifts International — Vaznelių 
parduotuvėje ir ,.Margučio' 
raštinėje. 

x Anatoli jus Lakas , Chi-
cago, 111.. mūsų rėmėjas, lankėsi 
„Drauge", pratęsė prenumera
tą ir dar pridėjo 25 do). juką. 
Anat . Lakui, mūsų garbės 
p r enumera to r iu i . t a r i ame 
nuoširdų ačią. 

x J o n a s Milisauskas. Keno-
sba. Wisc.. mūsų nuolatinis 
rėmėjas, pratęsė , ,Draugo" 
prenumeratą, pridėjo 50 dol. 
dienraščio stiprinimai ir 22 dol. 
už kalėdines korteles ir kalen
dorių. J. Milišauskui, mūsų gar
bės prenumeratoriui, tariame 
nuoširdų ir dideli ačiū. 

x Inž. Alfonsas Pargaus -
kas , Orland Park. DL, lietu
viškų organizacijų darbuotojas, 
su prenumeratos pratęsimo mo
kesčiu atsiuntė ir 20 do; auką. 
Alf. Pargauska skelbia.ne gar
bės prenumeratorium, o už 
auką labai dėkojame. 

x Vladas Plepys, Orland 
Park, 111., parėmė ,.Draugą" 20 
do!. auka ir pratęsė prf-nume 
ratą 1988 mĖtuat VI Plepį 
skelbiame garbės prenumera
tor ium, o už auka labai 
dėkojame. 

x A n t a n a s Makaras , Hot 
Springs, Ark., atsiuntė „Drau
go" paramai 20 dol. ir pratęsė 
prenumerata 19^8 metams. 
Ant. Makarą skelbiame garbės 
prenumeratorium, o ag aul 
bai dėkoja 

IS ARTI IR TOLI 

Lietuvos Vyčiai savo susirinkime rašo laiškus senatoriams ir kongresmanams Lietuvos reikalais. 
Iš kairės: Rita Zakarkaitė. Rūta McCormick, Vitas Daulys ir Marija Deksniene — visi 112 kuopos 
nariai. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
LIETUVIŲ IR 

UKRAINIEČIŲ ŠOKIO 
KONCERTAS 

Kovo 13 d. Jaunimo centre 
įvyko ..Grandies" ir ukrainiečiu 
..Hromovytsia" tautinių šokių 
vakaras. Ukrainiečių grupė 
veikia prie Šv. Vladimiro ir Šv. 
Olgos parapijos. 

dis" mandagiai pirmą 
koncerto šokį užleido ukrai
niečiams. Jų grupes šokėjai išla
vinti. Žymi ju dalis priklauso 
ukrainiečių teatro jaunimo 
grupei, dalis lankė baleto 
mokyklą. Taigi jų tautiniai 
šokiai buvo stilizuoti su baleto 
naujumais. Bet jie tautinėms 
šokio formoms skiria daug 
dėmesio. Surinkę tautinius 
šokius iš Volynijos. Bukovinos, 
Transkarpatijos ir kitų ukrai- I 
niečių apgyventų regionų, i 
Ukrainiečių grupės tautiniuose j 

iuose įjungta ir baleto, J 
^ » ^ 

x A. Aleksandravičius, Hot 
Springs, Ark., pratęsė prenume
ratą su 20 dol. auka . A. 
Aleksandravičių skelbiame gar
bes prenumeratorium, o už 
rėmimą savos spaudos labai 
dėkojame. 

x O m a h o s LM k l u b a s , 
Chnaha. Nebraska. per Jadvygą 
Povilaitienę atsiuntė 50 dol. 
auką ..Draugo" darbams pa
remti. Nuoširdus ačiū. 

x Dr. V. Kudirkos Šaulių 
kuopa . Auburn, Mass., per 
Frances Spirauską atsiuntė 
„Draugui" 25 dol. auką už gerą 
informaciją. Nuoširdus ačiū. 

x Sigitas Miknaitis, Cla-
rendon Hills, 111., lietuviškos 
skautijos veikėįas. atsiuntė čekį 
už tris ..Draugo" prenumeratas, 
pridėjo auka už kalėdines kor
teles, ka'endorių ir palinkėjo 
..Draugo" redakcijai ir admi
nistracijai sėkmės, ištvermės ir 
geriausių 1988 metų. Ačiū už 
viską. 

x J u o z a s Tamasevič ius , 
Cbicago, 111., parėmė .,Draugą" 
20 doL auka ir pratęsė prenume
ratą 1988 metams. J. Tama-

cių skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už rėmimą 

: vi Ako žodžio nuoširdus ačiū 

x Dr. J . Jurgi las , Rancho 
Santa Fe, Cal., pratęsė „Drau
go" prenumeratą, pridėjo 40 dol. 
dienraščio paramai ir 10 dol. už 
kalėdines korteles ir kalen
dorių. Dr. J. Jurgilą skelbiame 
garbės prenumeratorium, o už 
gražia auka labai dėkojame. 

x Vytas A. Vi lč iauskas , 
Rosweli. N.M., pratęsė pre
numeratą 1988 metams, pridėjo 
25 dol. dienraščio paramai ir 15 
dol. už kalėdines korteles ir 
kalendorių. Vyt A. Vilčiauską 
skelbiame garbės prenumera
torium o už auką ir linkėjimus 

• . n e 

piruetų, šuolių, aštresnių po
sūkių, išradingesnių solo pasi
rodymų. Ukrainiečių tautinių 
šokių ansamblio vadovės Roxa-
na Pylypczak Hromovytsia 
daug ir nuoširdžiai su šokėjų 
jaunimu dirba. Ukrainiečių an
sambly 20 šokėjų. Jie pro
gramą pradėjo savo sveikinimo 
šokiu „Pryvit" choreagrafija M. 
Dobroligės. 

Programos pradžioje su 
.jungtiniu tautų" šokio koncer
tu supažindino J. Jankauskaitė, 
A. Vitaitė ir L. Holowaty, kuri 
yra jų grupės vadovė. Ukrai
niečių šokyje buvo daug gyvu
mo, spalvingumo, net ir gausiai 
vyrų kazokėlio. Jų tautiniai 
drabužiai patrauklūs, bet vieno-
desni. Publika ukrainiečius 
šiltai sutiko ir palydėjo. 

Kai išėjo grandietės su šokiu, 
tuoj išsiskyrė tautinių drabužių 
spalvingumu ir įvairumu. 
„Grandies" šokiai pasižymėjo 
rimtumu, įgudimu, bet ir 
jaunatvišku tempu. „Grandies" 
programoje buvo vakaruškos, 
tabalas, lenciūgėlis, ūsaunykas, 
vakarėlis. Atlikti su būdingu 
tikslumu, gyvumu, figūrų gau
sumu ir rūpest ingu pasi
ruošimu, kaip tai moka praves
ti J. Smieliauskienė. „Grandis" 
turi apie 40 pasiruošusių šokėjų. 

„Grandies" buvo ne vien 
šokiai patrauklūs, bet ir ėjimai 
bei išėjimai gerai išplanuoti. 
Pirmoji programos dalis užbaig- S 
ta ukrainiečių ..Boyko", įsisa
vintu iš karpatų regiono. 

Šių metų „Grandies" 
suorganizuotas koncertas buvo 
gerai išplanuotas. Ukrainiečių 
ir lietuvių ansambliai vienas 
kitą papildė. Girdėjosi ne vien 
šokio, bet ir dainų melodijos 
ukrainiečių programoje. 

Antrą programos dalį pradėjo 
ukrainiečiai gyvu šokiu 
„Rakivčanka". Šokėjų figūros, 
šuoliai, judrumas žavėjo 
publiką, kuri palydėjo pasi
tenkinimo šauksmais ir gau

siais plojimais. Lietuvių „Gran
dies" programa buvo gausesnė. 
Čia buvo romantiškai vylingas 
šokimėlis, audėjėlė, greitpolkė, 
aštuonytis. „Grandis" sugeba 
duoti naujumų, kurie tuos 
pačius tautinius šokius daro 
nenusibostančiais. Lietuvių 
„Grandies" šokiuose buvo dau
giau tautinių liaudies šokio 
bruožu, ukrainiečių šokiuose 
buvo daugiau baleto ir 
kazokėlio įtarpų. bet programos 
kombinacija buvo publikai pa
traukli. 

Šokių koncerto užbaigoje 
ukrainiečiai išėjo su savo „Ho-
pak", kuriSykaip paaiškino La-
risa Holovaty, išreiškia tautinę 
kultūrą. Jų šokiams buvo 
panaudota įrekorduota muzika. 
Ją tvarkė Darius ir Audrius 
Polikaičiai, kurie su akordeonu 
kūrė ir lietuviškas šokių melo
dijas. Ukrainiečių šokio 
ansamblis profesionališko lygio, 
ne tik turtingas figūromis, bet 
ir su akrobatiškais įtarpais, 
savo aukštu lygiu publiką 
laimėjo. Po baigminio šokio 
publika ukrainiečiams tiesiog 
sukėlė ovacijas. Ukrainietės 
vietoj kepuraičių turėjo spal
vingus vainikėlius. Ukrainiečių 
ansamblio vadovę Holowaty 
lietuvaitės apdovanojo gėlėmis. 
Ukrainietė L. Holivaty nuo
širdžiai padėkojo už jų kvietimą 
į lietuvių sceną. 

J. Jankauskaitė lietuvių var
du dėkojo ukrainiečiams, ką 
anglų kalba perteikė A. Vitai
tė. Publika buvo pakviesta vai
šėms su šokėjais į kavinę. Šokė
jų motinos buvo sunešusios gau
sių skanėstų. 

„Grandis" dirba trimis gru
pėmis — jaunių, jaunesnių 
studentų, vyresnių studentų. 
Vadovės I. Smieliauskienė, jos 
duktė Violeta ir dar talkina R. 
Gaižutytė. Apšvietimą padėjo 
tvarkyti V. Momkutė. Publika 
skirstėsi labai patenkinta. 

Juoz. Pr. 

KANADOJE 

— Zita Prakapai tė ir Indrė 
Cuplinskaitė, pirmoji Western 
Ontar io universitete stu
dijuojanti magistrės laipsniui, 
antroji studijuojanti Toronto 
universitete, buvo pakviestos į 
Toronto universiteto radijo stotį 
pokalbiui apie bado streiką Ot-
tavvoje, Ont., prie Sovietų amba
sados. Pokalbis buvo transliuo
jamas kovo 2 d. 

— Toron to vyrų choras 
„Aras" pradėjo ruoštis savo 

ŠIMTAMETIS LIETUVIS 

Šią savaitę 100 metų amžiaus 
sueina Brighton Parko lietuviui 
Juozui Bobinui (Bobbin). Jis yra 
gimęs 1888 m. kovo 16 d. 
Bikėnų km., Dūkšto parapijoje, 
Zarasų apskr. Į Ameriką atvyko 
1908 m. ir apsigyveno Brighton 
Parke. Turėjo privatų biznį ir, 
būdamas darbštus ir sumanus, 
iš jo prasigyveno. Tą privatų 
biznį išlaikė iki 1954 metų, kol 
pradėjo silpnėti sveikata. 

Juozas Bobinas (Bobbin) — šim
tametis 

J. Bobinas su žmona Vera, 
mirusia 1984 m. kovo mėnesį, 
išaugino dukterj ir sūnų, kurie 
turi savo šeimas ir jau suaugu
sius vaikus. Duktė Nellie Penn 
gyvena Connecticut valstijoje, 
vaikai jau suaugę. Turi sūnų 
Larry su žmona ir jau suaugu
siais vaikais. Jis taip pat 
gyvena Connecticut valstijoje. 

Chicagoje ar jo apylinkėse, 
Colorado ir Texas gyvena jo 
brolio Sharkos (vienos motinos, 
bet ne vieno tėvo) vaikai, kurie 
jį aplanko ir jam suteikia paguo
dos. Ypač dažnai lanko Chicago
je turįs Sharko restoraną savi
ninkas ir viena duktė — Šv. 
Kazimiero seserų vienuolijos 
narė. Dabar jį globoja jo kaimy
nė Martha Rose. 

Anksčiau šimtametis Juozas 
Bobinas mėgo skaityti lietuviš
ką spaudą. Jo mėgiamiausia 
daina buvo .Atlėk, sakalėli, per 
žalią girelę...", kurią jis dar 
išmoko jaunystę leisdamas savo 
tėvynėje Lietuvoje. 

Juozo Bobino (Bobbin) šimto 
metų minėjimas bus ateinantį 
šeštadienį, kovo 19 d. nuo 2 iki 
5 vai. po pietų, nes jis jau 
nebegali ilgai ištesėti pokalbių 
ir bendravimo. Laukiama, kad 
jį aplankys pasveikinti jo gimi
nės, artimieji ir dar likę pažįs
tami. _ K n # 

dešimtmečio veiklos minėjimui, 
kuris bus balandžio 30 d. Lie
tuvių namuose. Choias rengia 
leidinį paminėti savo sukakčiai. 
Taip pat „Aras" yra kaip sve
čias pakviestas dalyvauti 
gegužės 22 d. vokiečių dainų 
šventėje Toronte. 

— Hamiltono sporto klu
bas „Kovas" išsirinko naują 
valdybą. Valdybą sudaro pirm. 
Viktoras Vinerskis, vicepirm. 
Robertas Bumelis ir Robertas 
Tatti, sekr.-koresp. Rimas Siū
lys, ižd. Gedas Blekaitis, revizija 
— Linas Stanaitis, Kim Bumelis 
ir Vytas Stukas. 

— Hamiltono Vysk. M. Va
lančiaus lituanistinę mokyklą 
aplankė „Sutartinė" — vadovė 
Nijolė Benotienė, dainininkės 
Dana Pargauskai tė , Zi ta 
Gurklytė ir Daina Gurklytė. Jos 
buvo lėlių ir grybo drabužiais, 
kas vaikams labai patiko. 

AUSTRALIJOJE 

— Aido Kubiliaus ir Ra-
monos Karpavičiūtės san
tuoką palaimino kun. Paulius 
Martuzas Sydney Šv. Joachimo 
bažnyčioje. Aidas Kubilius yra 
iš Adelaidės Rusnės ir Augus
tino Kubilių sūnus. Ramoną 
Karpavičiūtė yra iš Sydney 
Danutės ir Jurgio Karpavičių 
jaunesnioji dukra. Abu jaunieji 
yra lietuviškos bendruomenės 
veikėjai, ypač beisreiškią jau
nimo veikloje. Jaunuosius 
sveikino abu tėvai, jaunosios dė
dė ir krikšto tėvas Vytautas 
Daniela, Aido teta ir krikšto 
motina Vingra Rupinskienė, 
kun. P. Martuzas, vyriausias 
pabrolys Robertas Sobeckis. 
Vaišių programai vadovavo 
Jeronimas Belkus. Jaunieji 
apsigyveno Adelaidėje. 

ITALIJOJE 

— Palaimintojo arkivysku
po Jurgio Matulaičio garbei 
sausio 27 d., jo mirties ir šventės 
dieną, mišias laikė Marijonų 
vienuolyne Romoje ir taip pat 
Villa Lituania koplyčioje. Čia 
šv. Mišias atnašavo Šventųjų 
skelbimo kongregacijos prefek
tas kard. Palazzini, marijonų 
generalinis vyresnysis kun. 
Donaldas Pet ra i t i s ir Šv. 
Kazimiero kolegijos rektorius 
prel. Algimantas Bartkus. 
Pamokslą apie pal. Jurgį Matu
laitį pasakė kardinolas. 

ARGENTINOJE 

— Valerija ir Matas Ben-
dinskai prieš pat Kalėdas 
atšventė savo moterystės 50 
metų sukaktį. Dalyvavo apie 
šimtas žmonių. Šventę surengė 
duktė ir žentas Anita ir Carlos 
Fassero su dukromis. Iš JAV su 
žmona ir dukterimi specialiai 
atvyko šiam jubiliejui sūnus 
Paulius. Šv. Mišias laikė ir pa
mokslą pasakė kun. Anibal Vil-
lan, MIC. Sukaktuvininkams 
buvo sugiedota Ilgiausių metų. 
Jie anksčiau buvo dideli lietu
viškos kolonijos Cordoboje vei
kėjai. 

— Pal. Jurgio Matulaičio 
šventė Rosario Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje buvo 
atšvęsta sausio 27 d. 8 vai. vak. 
Mišias atnašavo vietos arkiv. 
Jorge Lopez, kuris turiningu 
pamokslu priminė palaimintojo 
gyvenimą, sunkų kelią, ligas ir 
kantrybę žemėje, kuri pelnė jam 
dangų šventųjų tarpe. Mišių 
aukas nešė Valerija Daugienė ir 
Petras Daugis, tuo metu šventę 
88 metų sukaktį. 

Lietuvos Vyčiu jaunimas iš 24, 3£ ir 112 kuopų kovo 7 d turėjo suplpažinirno vafcara - .,Pi: 
Party". Čia džiaugias: susipažinimu būsimieji veikėjai 

Advokatas Jonas Gibait is 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, !L 60629. 
Tel. - 776-8700 

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




