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Prasideda Lietuvos ir 
Sovietų delegacijų 

pasitarimai 
Vilnius. 1991 kovo 30. - Šį 

vakarą buvo per „Amerikos 
balsą" pranešta, jog Lietuvos 
prezidentas Vytautas Land
sbergis sutiko su Kremliaus 
pasiūlymų atnaujinti abipusius 
pasitarimus, kuriuos Maskva 
nutraukė spalio mėnesį. 

Penktadieni Lietuva atsakė 
palankiai į Vitalijaus Dogu-
žiejevo, Sovietų ministerių tary
bos pirmininko pavaduotojo, 
telegramą, kuris vadovauja 
Sovietų delegacijai. Telegramo
je jis pasiūlė „derybas pradėti 
Maskvoje balandžio 4 ar 5 die
nomis" su galimu pasitarimu 
šios savaitės pradžioje, jei to 
būtų pageidauta. Landsbergis 
pasiūlė, kad pre l iminar in is 
pasitarimas įvyktų balandžio 3 
d. Lietuvos pasiuntinybėje, o 
balandžio 4 d. prasidėtų atnau
jintieji pasitarimai. 

Klausimas, kaip atrodo,paju-
dėjo. kai trims lietuvių delegaci
jos nariams nepavyko susitikti 
su Sovietų delegacijos vadu 
Dogužiejevu praėjusį antradienį 
Maskvoje. Po to Landsbergis 
pasiuntė jam telegramą, reika
laudamas pasitarimų. 

Kremliaus telegrama 
Nors Kremliaus telegramoje 

vartojamas žodis „derybos", 
tačiau nemanoma, kad galėtų 
prasidėti formalios derybos, 
greičiausia tik pasiruošiamieji 
pasitarimai. Tokie konsultaci
niai sus i t ik imai įvyko j au 
Kremliuje spalio mėnesį, bet jie 
nutrūko, kai Gorbačiovas pada

rė savo dramatišką posūkį deši
nėn į konservatyviųjų stovyklą. 

Kremliaus telegramoje Dogu-
žiejevas sako, jog, atsakydamas 
į Landsbergio kovo 25 d. tele
gramą, jis įsipareigojo atnaujin
ti Sovietų delegacijos nusistaty
mą: „Mes esame už derybų 
atnaujinimą tuojau pat be 
sąlygų, turint omenyje tuos 
procedūrinius ir organizacinius 
klausimus, kurie buvo sutarti 
t a rp abiejų delegacijų praėju
siais metais. Aš siūlau pradėti 
derybas Maskvoje balandžio 4-5 
dienomis. Jei jūs manytumėte, 
kad paruošiamasis darbo grupių 
pasitarimas reikalingas, tai 
toks pasitarimas galėtų įvykti 
dieną ar dvi prieš oficialią dery
bų da tą" . 

Lietuvių a t s a k y m a s 
Į tai Landsbergis Lietuvos 

Parlamento vardu pasiuntė 
a t sakanč ią ja t e l eg ramą 
Dogužiejevui. „Pareikšdami 
savo pasitenkinimą, jog Sovie
tų delegacija nori atnaujinti 
derybas, mes siūlome, kad 
įvyktų darbo grupių pasitari
mas prieš tai — balandžio 3 d. 
Jei Sovietų pusė sutiktų, tai 
galėtų įvykti 11 vai. prieš 
pietus Lietuvos atstovybėje' . 
Toliau lietuvių telegramoje 
minima, jog balandžio 4 d. 
galėtų prasidėti delegacijų 
susitikimas atnaujintoms de
ryboms Maskvoje pagal Sovietų 
delegacijos parinktą vietą ir 
laiką. 

Knygos į Lietuvą 
VVashingtonas, 1991 kovo 22. 

(LIC) — Paremdami Lietuvių 
Katalikų Religinės Šalpos orga
nizuotą akciją „Knygos Lietu
vai", Washingtono lietuviai 
surinko daugiau kaip 160 dėžių 
knygų, kurios tada buvo atvež
tos į New Yorką ir ten perkrau
tos į Religinės šalpos konteine
rį. Šis dvyliktasis Religinės Šal
pos konteineris išplaukė Lie
tuvon kovo 25 d. 

Iniciatyva šiam knygų siunti
mo vajui, kuris prasidėjo pernai 
metų spalio mėnesį, atėjo iš Wa-
shingtono apylinkės Lietuvių 
Bendruomenės bei LIC Wa-
shingtono skyriaus. Didžiausią 
darbo naštą, t.y. knygų surin
kimą, rūšiavimą ir pakavimą, 
nešė LB-nės Washingtono apy
linkės valdyba, kuriai vadovau
ja Audronė Pakštienė. Prisidė
jo ir kiti vietiniai lietuviai bei 
svečiai iš Lietuvos, laikinai ap
sistoję sostinėje. 

Amerikiečių dovana 
Kai kurie Washingtono apy

linkės lietuviai nemažą dalį 
savo asmeniškų bibliotekų pa
aukojo šiam vajui. Taip pat LB-
nei pavyko didelius kiekius 
knygų išrūpinti iš Virginia vals
tijos mokyklų. Fairfax County 
mokyklų administracijos pa
reigūno dr. A. Migliara dėka. 
vajaus organizatoriams buvo 
le is ta iš sandėl io a t r i n k t i 
maždaug 40 dėžių knygų, įskai
tant pilnus komplektus mate
matikos, chemijos, fizikos vado
vėlių gimnazistams ir anglų 
kalbos skaitinių knygas pra
džios mokyklos vaikams. Tai at
liekamos knygos, kurios buvo 
surinktos iš įvairių Fairfax 
County mokyklų. 

Be to, viena šiaurės Virginia 

Jelcinas kviečia partijas 
prie bendro stalo 
Už suverenių valstybių uniją 

Kardinolas Myroslav Ivan Lubačivsky laimina ukrainiečius katalikus Lvove, kai vyriausybė 
pirmą karta po 1946 metų leido Šv. Jurgio katedroje laikyti šv. Mišias praėjusį sekmadienį ir 
jam apsigyventi Ukrainoje. 

Prisikėlė „katakombų Bažnyčia" LIETUVOJE 

valstijos mokykla savo inicia
tyva dar 15 dėžių griežtųjų 
mokslų knygų paaukojo vajui. 
Pernai iš Lietuvos atvykę keturi 
mokyklų direktoriai aplankė 
Thoreau Junior High School ir 
susidraugavo su ten dirbančiais 
mokytojais. Vajui paaukotos 
knygos keturioms mokykloms 
Lietuvoje — tai pernai metų 
svečiams iš Lietuvos duoto 
pažado ištesėjimas. 

Stambesnė knygų auka atėjo 
ir iš The Atlantic Council, Wa-
shingtone veikiančios nevaidi
nęs organizacijos, kuri domisi 
tarptautinių santykių klausi
mais. Per Religinės Šalpos 
išlaikomą LIC-ą. ji paaukojo 14 
dėžių politinių, ekonominių, is
torinių bei kitų mokslinių vei
kalų. 

Tik persiuntimas 5,000 dol. 
Knygų rūšiavimas ir paka

vimas vyko Lietuvos Pasiun 
tinybėje. Lietuvos atstovas 
Washingtone Stasys Lozoraitis 
paskyrė kambarį tam reikalui 
ir knygos tenai pusmetį buvo 
sandėliuojamos. 

Knygas iš Pasiuntinybės Wa-
shingtone į Religinę Šalpą New 
Yorke pervežė vietinis statybi
ninkas Henrikas Česnauskas su 
nuosavu sunkvežimiu. 

Knygos iš Washingtono adre
suotos įvairioms institucijoms, 
daugiausia Vilniaus bei Kauno 
universitetams. Švietimo minis
terijai ir paskiroms gimnazi
joms bei pradžios mokykloms. 

Konteinerį, kuriuo bus gabe
namos knygos, finansuoja Lie
tuvių Katalikų Religinė Šalpa, 
Kuri per pastaruosius metus pa
siuntė 240 tonų reikmenų į Lie
tuvą. Prie transporto išlaidų 

Lvovas. — Ukrainoje buvo 
pareikšta daug džiaugsmo, kai 
Rytų apeigomis tūkstančiai uk
rainiečių katalikų dalyvavo 
pamaldose jų Verbų sekmadienį 
ir šventė savo p a t r i a r c h o 
sugrįžimą iš egzilės po 53 metų. 

Kardinolas Myroslav Ivan 
Lubačivsky buvo p i rmas i s 
atlaikęs šv. Mišias Šv. Jurgio 

Popiežiaus žodis 
V a t i k a n o m i e s t a s . — 

Popiežius Jonas Paulius II savo 
Velykų kalboje kaltino abi 
puses už karą Persų įlankoje, 
tačiau jis išreiškė tvirta viltį, 
kad „pasaulyje bus taika, nors 
tamsybė savo šešėliu apgaubė 
paskutiniu metu visą žmoniją". 

katedroje. Stalinas 1946 metais 
jėga norėjo įjungti ukrainiečius 
katal ikus į Rusu Ortodoksų 
Bažnyčią, pataikavusią komu
n i s t ų n o r a m s . K a r d i n o l a s 
t r iumfuo jan t i ems ukra in ie
čiams kalbėjo, jog ..ši Bažnyčia 
buvo prikelta ir atsikėlė iš kapo. 
Mūsų Bažnyčia jau prisikėlė!" 

1938 m. ruckn Lubačivsky 
buvo įšventirstacjįnmgu ir po to 
i švyko 3 metų studijom į 
Romą, kad įsigytų doktoratą. 
Bet ši jo kelionė užtruko 52 
metus , kalbėjo pats kardinolas 
sekmadienį ukrainiečiams. 33 
metus jis praleido mokydamas 
savo t au t i eč ius Amerikoje . 
Popiežius Ukrainos Bažnyčią 
buvo pavadinęs „katakombų 
B a ž n y č i a " , nes t ik in t i e j i 

Popiežius kalbėjo nuo Šv. Petro ukrainiečiai meldėsi laukuose 
bazilikos centrinio balkono susi
rinkusiai 150,000 miniai aikš
tėje ir 54 kraštams, kai televi
zija perdavė jo velykinį pasvei
kinimą tom kalbom, įskaitant ir 
lietuvių. 

Popiežius pasmerkė I rako 
prezidentą Saddamą Husseiną, 
bet nepagyrė ir prez. Busho ir 
kitų valstybių vadų už tai, kad 
visa tai apsprendžiama karu . 
J is neminėjo civilinio ka ro 
Irake, tačiau pri tarė kurdų 
re ika lav imams tu rė t i savo 
namus, o taip pat ir palesti
niečiams savo nuolatinę vietą. 

miškuose, kad nematytų KGB 
a g e n t a i . o m e l s d a m i e s i 
privačiuose namuose, bijojo, ar 
jų tarpe nėra KGB agento. 
Lvovas bus kardinolo arki
vyskupija ir ukrainiečių reli
ginis centras, skelbia ukrai
niečių spauda Amerikoje. 

— Vilniaus radijas pranešė, 
jog JAV Valstybės sekretorius 
J a m e s Bakens III atsiuntė 
Lietuvos Respublikos Aukščiau
siosios Tarybos pirmininkui Vy
tau tu i Landsbergiui laišką. 

Popiežius Jonas Paulius II sveikina 150,000 maldr kų Švento Petro 
aikštėje Velykų rytą, kai jis pasakė sveikinimus 54 ka >mis. kurie buvo 
perduoti per televizija tiems kraštams 

padengimo prisidėjo Washingto — Prancu os organizacija 
no apylinkes lietuviai, paaukoję .,pharmacif- ^ans frontieres" 
daugiau kaip 600 dol. Konteine- nebe pirmą k tą siunčia vais-
rio persiuntimas: 5.000 JAV dol. tu s i Lietuva 

— Lie tuva pasveikino kitas 
dvi Pabaltijo respublikas, kaip 
rašo „Lietuvos aidas", laimėjus 
savo gyventojų referendumus už 
nepriklausomybę. Latvijoje iš 
visų galinčių balsuoti už tai 
pasisakė 73.58%, prieš 24.77%. 
Nėra nė vieno miesto, nė vieno 
rajono, kur Latvijos nepriklau
somybės priešininkų būtų dau
giau negu šalininkų. 0 už Esti
jos valstybės atkūrimą pasisakė 
77,83% gyventojų. Rezultatai 
geresni negu tikėtasi, pasakė 
Estijos prez. A. Riuitelis. 

— Vilniuje kovo 3 d. įvyko Šv. 
Kazimiero bažnyčios atšventi
nimo iškilmės, kurioje komu
nistai buvo įrengę ateizmo 
muziejų. Atidarymo pamaldose 
da lyvavo ir Aukščiausios 
tarybos pirm. Vytautas Land
sbergis su ponia. Nuo šiol Šv. 
Kazimiero bažnyčia tampa cent
rine Lietuvos jėzuitų bažnyčia. 
Joje vyks sekmadieniais šv. 
Mišios ir rusų kalba, kitos — 
jauniesiems moksleiviams ir 
suma jaunimui ir vyresnie
siems. Kiekvieną vakarą bus 
laikomos šv. Mišios ir 6 vai. vak. 

— Lietuvos valstybės kon
trolierius Kazimieras Uoka. 
rašydamas plačiau „Lietuvos 
aido" 45 numeryje, pataria 
..Respublikos" laikraščiui būti 
demokra t i škesn ių ir bent 
retkarčiais išspausdinti kitaip 
manančių nuomonę". 

— „Šiaurės Atėnai" savo 
dešimtame numeryje paskiria 
pusę puslapio poetei Salomėjai 
Nėriai. Spausdina apie ją Onos 
Bačinskaitės. Bernardo Bučo, A. 
Kalniaus. A. Staskevičiūtės 
pasisakymus, paruoštus Jurgos 
Bačinskaitės. 

— Suomijos Eino Leino drau
gija, kurioje yra daugiau negu 
400 suomių rašytojųr kritikų, 
menininkų ir mokslininkų, 
paskelbė viešą laišką Pabaltijo 
šalims, kuriame, tarp kitko, 
rašo: „Žinios apie kruvinus Vil
niaus ir Rygos įvykius mus gi
liai sukrėtė. Mes smerkiame 
kruvinų jėgų įsikišimą ir kartu 
su jumis jaudinamės dėl to. kas 
įvyko Mes smerkiame tarybi
nės vyriausybės poli t inį , 
ekonominį, dvasinį spaudimą, 
pastangas apriboti spaudos 
laisvę. Jos veikla nukreipta 
prieš mažu tautų egzistenciją, 
kalbos ir kultūros sunaikini
mą" 

Maskva. — Praėjusį savait
galį, kaip praneša žinių agen
tūros, Boris Jelcinas pakvietė 
prie apvalaus stalo pokalbiams 
Komunistų vadus ir jų opozici
jos vadus, kad išgelbėtų Sovietų 
Sąjungą iš ekonominės krizės. 

Jis pasakė pagrindinę kalbą 
Rusijos Federacijos deputatų 
kongrese, pabrėždamas, jog 
paskutiniais mėnesiais radika
lios ekonominės reformos pa
sidarė nebegalimos be svarbių 
politinių pakeitimų. Prieš tai 
griežtieji senojo nusistatymo 
komunistai sugebėjo užblokuoti 
Rusijos konstitucijos pakeitimą, 
kad būtų sudarytas naujas, 
žmonių rinktas, prezidento pos
t a s r e spub l ika i , ku r i yra 
d idžiaus ia ir gal ingiausia 
Sovietų Sąjungoje. 

Kaltinimai 
Jelcino pasiūlymas buvo pada

rytas, kad užbaigtų Sovietų 
sistemoje vyriausybės nesuge
bėjimą ir padėtų radikaliųjų 
politikų vadams, kurie pra
ėjusiais me ta i s laimėjo 
rinkimus vietinių miestų ir pro
vincijų rinkimuose. Daugelis jų 
prarado viltį bet kokioms refor
moms, kurias nuolatos blokuo
ja Centro vadovybė. Nežiūrint 
jų gerų intencijų, save vadinan
tieji „demokratais" vietiniai 
vadai negal i įvesti naujų 
reformų ir apsaugoti bent 
esamas gyvenimo sąlygas savo 
žmonėms. „Rusijos respublika 
išgyvena vieną sunkiausių ir 
dramatiškiausių momentų savo 
istorijoje", kalbėjo Jelcinas, 
kaltindamas valdančiąją Komu
nistų partiją, atvedusią kraštą 
prie ekonominio sugriuvimo ir 
neįsivaizduojamos infliacijos. 

Šią kalbą jis pasakė kitą 
dieną, kai sostinėje žmonės 
demonstravo už jį ir tūkstančiai 
argumentavo bei taikiai prieši
nosi prieš saugumo dalinius ir 
kareivius Maskvos gatvėse,nors 
jiems nebuvo leista priartėti 
prie paties Kremliaus. Penkta
dienį Komunistų partijos lei
džiamas laikraštis „Pravda" 
kaltino Rusijos vadą palaikant 
„minios galią" ir drąsinant pro
testuotojus reikalauti Sovietų 
Sąjungos prezidento Michailo 
Gorbačiovo pasitraukimo. 

Reikia 2/3 balsų 

Komunistų partijos nariai 
savo sušauktame suvažiavime 
arba kongrese norėjo pašalinti 
Jelciną iš vadovavimo kongre
sui pare igų, bet Je lc inas 
sugebėjo pasukti šią situaciją 
prieš juos pačius, panaudoda
mas sesiją, kad būtų patvirtinti 
kovo 17 dienos referendumo 
rezultatai, kai dauguma Rusijos 
gyventojų nubalsavo už prezi
dentūros įsteigimą respubliko
je, šis pasiūlymas turi būti 
pri imtas dviem trečdal ia is 
Kongreso balsų. Nors deputatai 
sutiko diskutuoti Rusijos refe
rendumo rezultatus, bet jie at
metė Jelcino šalininkų siūlomą 
konstitucinį pakeitimą. Šis 
klausimas gali būti vėl svars
tomas šio pavasario gale. 

Daugelio manymu. Jelcinas 
drąsiai laimėtų Rusijos prezi
dento rinkimus. Tokia pozicija 
jam leistų efektyviai pasiprie
šinti Gorbačiovo vedamai lini
jai, kuris niekados nėra daly
vavęs populiariuose liaudies 
rinkimuose. Gorbačiovas prezi
dentu buvo išrinktas Komunis

tų partijos narių, kurių dalis 
buvo paskirti į Aukščiausiąją 
tarybą, o susidariusi opozicija 
buvo tik „kalbėjimo opozicija", 
negalėjusi nugalėti griežtojo 
režimo komunistų. 

Prie apvalaus stalo 
Jelcinas Rusijos Kongresui 

kalbėjo 90 minučių, ta rp kitko, 
apkaltindamas Centro vadovy
bę „atstatant stagnacijos pe
riodą", kuris buvo prieš pe-
restroiką. Šį kartą jis nebe-
pasake, kad Gorbačiovas turi 
pasitraukti, bet buvo inten
syvus jo puolimas už nevykdy
mą reformų, kurias jis pats 
paskelbė. „Praėjusių 6 metų 
dalykai, kurių mes esame liu
dininkai, nebėra perestroika, 
bet paskutinė stagnacijos perio
do fazė", tuo primindamas 18 
metų trukusį Brežnevo režimą. 
Ir kai jis pakvietė vadus susėsti 
prie apvaliojo stalo, susilaukė 
didelio pritairmo. Tai turėtų 
būti visų politinių blokų vadų 
susi t ik imas, panašus , kokį 
turėjo Rytų Vokietija ir Veng
rija. 

J is pasisakė už drastišką So
vietų Sąjungos atnaujinimą 
transformuojant ją į „suverenių 
valstybių uniją", jei to norėtų 
respublikos. Antras jo svarbus 
pasakymas buvo, jog Centro 
monopolio išlaikymas ekonomi
niame gyvenime prives prie 
visiškos katastrofos. Užsienio 
žurna l i s ta i ir d ip lomata i 
pažymi, jog šis Rusijos 5 dienų 
Kongresas nebuvo tik Jelcinui 
nuversti, bet jo sugebėjimas tą 
Kongresą paversti į parlamen
tarinių debatų lauką. 

Neteko aiškintis 
Abiejų pusių deputatai akty

viai dalyvavo debatuose ir daug 
lėmė procedūriniai klausimai. 
Įdomus buvo balsavimas, kai 
iškilo klausimas, kuo laikyti 
Jelcino kalbą — „pranešimu" ar 
„pasiaiškinimu". Kongresas 
nubalsavo 612 balsų už „prane
šimą", o tik 341 už „pasi
aiškinimą". Tai buvo žymus 
Jelcino laimėjimas, parodas, 
kad dauguma eina su juo. Tad 
Jelcinui nebereikėjo aiškintis 
dėl anksčiau jo padaryto pareiš
kimo, kad Gorbačiovas turi at
sistatydinti. 

Iš Maskvos taip pat praneša
ma, jog Sovietų Vidaus reikalų 
ministeris Boris Pugo tvirtino, 
jog ketvirtadienį tebuvo tik 
Maskvoje esantys 50.000 ka
reivių panaudota demonstrantų 
kontrolei, tačiau tai priešinasi 
Maskvos tarybos pranešimui, 
kad buvo atvežti daliniai ir iš 
kitur. Demonstrantai paklausė 
Jelcino prašymo — demonstruo
ti ir reikalauti ta ikiai . Po to 
liberalioji . .Komsomolskaja 
Pravda" išleido laidą su didžiu
le antrašte per visą puslapį: „Šį 
kartą, ačiū Dievui, praėjo". 

KALENDORIUS 

Balandžio 2 d.: Pranciškus 
Paola, Elona. Jostautė. Jos-
tautas . Vardą. 

Balandžio 3 d.: Kristijonas. 
Ričardas, I rena, R imtau t e . 
Vytenis. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:34. leidžiasi 6:16. 
Temperatūra dieną 62 1.. 

naktį 49 1. 



2 DRAUGAS, antradienis, 1991 m. balandžio mėn. 2 d. 

KELIAS Į SVEIKATĄ 
N E S I R G T I IR SVEIKTI P A J Ė G U M O UGDYMAS 

KELIAS l SVEIKATĄ, 6515 So. California Ave., Chicago, IU. 60629 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

IŠ SKRANDŽIO ŽAIZDOS 
GALI VĖŽIO SUSILAUKTI 

Klaus imas . Mano rūkoriui 
vyrui atsirado skrandyje žaiz
da. Gydytojas pa t a r i a ope
ruotis, bet jis nesutinka. Jis 
vaistus ima, toliau rūko ir nieko 
geriau nesijaučia. Ką man su 
juo daryti? 

A t s a k y m a s . Dairykis aplink 
i k i tus , nes to gali greit ne
tekt i , mat ilgai skrandyje ne
užgydoma žaizda dažnai virsta 
vėžiu, jei pradžioje j i tokia 
nebuvo. Tada tokį su užleistu 
vėž iu p r i s i e ina a t iduo t i 
laidotuvių direktoriui tvarkyti. 
Tada žmona gauna laisvas 
r ankas . 

Jokie juokai su ta kartais vė
žine skrandžio žaizda. Šiandien 
skrandyje žaizda yra šitaip tvar
koma. Yra būt ina skrandžio 
žaizą ištirti su specialiu apara
t u — gastroskopu. Kur nėra 
sąlygų tokiam tyrimui, vien 
x-ray (rentgeno) nuotraukom 
negalima pasitenkinti. Būtinai 
reikia vykti t en , kur skrandis 
bus ištirtas gastroskopu. Tai 
toks y ra šiandieninis, būtinai 
v y k d y t i n a s medicininis 
reikalavimas. Tiriant gastro
skopu, mikroskopiniam tyrimui 
yra nugnybiami bent 9-12 maži 
žaizdos gabalėliai, pažiūrėti, ar 
j i n ė r a vėž inė . T a d a y ra 
pradedamas šių laikų skrandžio 
žaizdos gydymas , gydytojo 
nurodymus vykdant visu šimtu 
procentų. 

Prisieis užsilaikyti taip, kaip 
dvylikapirštėje žarnoje žaizdą 
tu r in t . Tai buvo nurodyta aną 
kar tą šioje vietoje. O jei žaizda 
skrandyje bus rasta esanti vė
žinė — tada visai skirtingi, vė
žio gydymui reikalingi dalykai 
bus daromi. Nepamirština, kad 
kreiva gyvenimo linija valgyje, 
gėrime ir apsiėjime tur i būti bū
t inai ištiesinta — kitaip joks 
gydymas nebus sėkmingas. Pri
sieis negerti svaigalų, kavos, 
pepsų, nerūkyti ir valgyti daž
na i po mažai — lengvus, neašt
r ius valgius — visą likusį gyve
nimą. Metus, kitus vakarais 
teks imti po tabletę vaistų ir 
gast roskpu t ik r in t i žaizdos 
užgijimą bei jos nepasikartoji-
mą. Tai gydytojo reikalas. 0 pa
cientas turi paklusti dabarti
n iams mediciniškiems gydy
mams skrandžio žaizdos atveju. 
Tik taip elgiantis, jokiu būdu ne 
kitaip — lietuviškų skruostų ne-
vilgys ašaros. 

KAI G E R K L Ę SKAUDA 

K l a u s i m a s . E s u j a u t r i 
šalčiui. Perpūtė vėjas, o aš čiau-
dau. Kartais sloguoju, gerklę 
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paskauda. Kaip man elgtis 
tokiu atveju? Kaip yra su tuo 
studentų meningitu, prasidėju
siu sloga? Jų gi keli mirė. 

A ta skymas . Gerklės skaus
mas yra dažniausia žieminė ne
gerovė. Alergija gali sukelti 
lengvą gerklės sujaudinimą. 
Tai gali atsitikti ir ilgai chore 
repetuojant ar žaidimų aikštėje 
šūkaujant. Daug rečiau taip 
žmogų vargina vėžys ar atsilie-
jimas skrandžio sunkos į stemp
lę. Lietuvis nerėkauja be reika
lo, todėl greičiausiai jo gerklė 
sunegaluoja dėl uždegimo. 

Net 709c gerklės uždegimų su
kelia virusas. Prieš tokią blogy
bę stoja du veiksniai: ramybė ir 
laikas — ir per pusę savaitės rei
kalas susitvarko. Likusius 30% 
gerklės uždegimų sukelia bak
terijos. Tai daug rimtesnis rei
kalas. Prileiskim tokį streptoko
kais vadinamų bakterijų gerk
lės sujaudinimą (čia vadinamą 
„strep throat"). Jį reikia gydyti 
antibiotikais, ypač penicilinu, 
jei ligonis nėra alergiškas jam; 
o jei yra alergiškas — naudoti 
chloramphenicol. Gi negydytas 
toks uždegimas gali sukelti reu
matinį karštį (rheumatic fever), 
o pastarasis gali sužaloti širdies 
vožtuvus. 

Jei gerklę, ypač vieną jos pusę 
skauda kelias dienas ir negerė
ja ar blogėja — pasirodyk gydy
tojui. Turėdamas gerklės užde
gimą (sore throat), nedaryk 
dviejų dalykų: 1. Negargaliuok 
su sūriu vandeniu. 2. Mesk ša
lin visų visur peršamas gleivi
nę apmarinančias tabletes ar to
kius purškalus, nes jie apmari
na skausmą, bet gali sujaudinti 
gerklę. 

Jei skauda gerklę, daryk šiuos 
keturis dalykus: 1. Prisimink 
mūsų lietuvių motinų patarimą: 
gerk daug liepžiedžių, mėtų, 
a-'iečių, medaus... arbatos ir 
apsiklostęs pagulėk. Mat kuo 
sausesnė gerklė — tuo ji skau
desnė. 

2. Įkvėpk šilto vandens garus 
— grynus, be jokio priedo. Tegul 
verda puodas ir per jo snapą 
tegul eina garai. Apsidengęs 
galvą rankšluosčiais kvėpuok 
garus 10-15 minučių ir ta ip da
ryk pakartotinai. Drėkink orą, 
kambaryje, laikydamas vandens 
indus, džiaudamas drėgnas pa
klodes ar naudodamas garinto-
jus (humidifier). Gali kriauklė
je (sinkoje) leisti karštą vandenį 
ir paklode apsigaubęs jo garus 
alsuoti. 

3. Sūroku vandeniu (stiklinėn 
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Kiekvienam žmogui yra būtina velykiškai prisikelti nor
maliam gyvenimui. Paniekinęs dorovę, protingas 
neišmintingasis pavertė šią žemę, Ašarų pakalne"; tada 
nusiminusysis ėmė nosimi „žemę arti". 

Šitoks liguistumas dingsta — virsta pilna sveikata, 
džiugesiu, palaima, dorovėn sugrįžimu — kai pakan
kamai pasidabinama išmintingumu: sugebėjimu kasdien 
atlikti bent vieną svarbų naudingą dabą. Tas kaip šarvas 
saugo asmenį nuo visokio irzlumo. Tada žmogus pajė

gia pats savo vežimo vadeles laikyti savose rankose — 
saule džiaugtis ir Prisikėlimo šventes įprasminęs, likti 
nemeluotai ištikimu Gamtos — Tvėrėjo nuostatų 
užlaikytoju. 

Toks prisikėlimas kiekvienam būtinas. Todėl visi nuo 
mažens ir nuo dabar, išmintingų suaugusiųjų įtakoje bū
dami, renkimės būti tokiais prisikėlėjais, nes tik tada 
mes tapsime nemeluotam dabartiniam ir tuometiniam 
Gėriui imliais tvariniais. 

rėmens 
ėdimas 
(heartburn) 
stemplė 
esophsp-us) 

žaizda 
(ulcer) 

dvylika 
p i r š t e 
žarna 

(duodenum) 

skrandis 
(stcmach) 

skrandžio 
žaizda 
(ulcer) 

Skrandyje žaizda gali virsti vėžine, todėl, nors jos gydymas toks pat kaip ir 
dvylikapirštėje žarnoje esančios žaizdos, bet jos skrandyje esančios sekimas 
yra daug rūpestingesnia. 

vandens lygmalas arbatinis 
šaukštelis druskos) puršk nosies 
šnerves. Tas jas atidarys ir drėg
mė slinks gerklėn. 

4. Gali apsieiti be skausmų ra
minančių vaistų. Vaikams jokiu 
būdu neduoti aspirino — jiems 
geriau bus Tylenol, jei be jo 
negalėsite apsieiti. 

O su tuo studentų susirgimu 
ir mirimu nuo smegenų plėvės 
uždegimo — meningito yra štai 
koks reikalas. 

Meningitas dar ir dabar yra 
sunkiausia užkrečiama — infek
cinė liga, reikalaujanti skubiau
sios pagalbos. Kuo baigsis (prog
nozė) bakterinis, ypač pneumo-
kokų sukeltas smegenų uždegi
mas, priklauso labiausiai nuo 
laiko tarpo tarp susirgimo ir 
pradėto gydymo, o ne nuo viso
kių kitokių veiksnių. Negydomi 
ar pavėluotai gydomi tokie ligo
niai miršta. 

Todėl kai įtariamas bakterinis 
smegenų uždegimas, diagnozė 
turi būti nustatyta ir gydymas 
turi būti pradėtas ne vėliau vie
nos valandos nuo to, kai pacien
tas patenka į gydytojo rankas. 

Meningitas įtariamas pas 
kiekvieną karščiuojantįjį, net ir 
su menkais proto ar nervų ne
galavimais — simptomais, ypač 
jei ligonis pergyveno galvos 
sužeidimą ar persirgo kokia in
fekcine liga, kaip plaučių už
degimas. Gydytojas tiria nuga
ros smegenų kanalo skystį ir iš 
to sprendžia, kokios rūšies me
ningitu ligonis serga. 

Plaučių uždegimą sukelian
čios bakterijos — pneumokokai 
ir smegenų uždegimo sukėlėjai 
— meningokokai sukelia 90% 
visų bakterinių meningitų. In-
fluenzos sukėlėjai dažniausiai 
sukelia meningitą vaikams dar 
4 metukų nesulaukusiems. 

Įdomu kaip gydomas smegenų 
uždegimas. Pneumokokų sukel
tas meningitas gydomas pe
nicilinu G, duodamu į veną kas 
dvi valandos, po 2 milijonus 
vienetų. Viso per parą duodant 
24 milijonus vienetų ir taip da
ryti 10-14 dienų. Kuris alergiš
kas penicilinui — gauna chlo
ramphenicol. Meningokokų su
keltas smegenų uždegimas gy
domas panašiai ir dar bent 5 
dienas po to, kai karštis nukrin
ta. 

Iki šiol naudoti sulfonamidi-
niai vaistai neduotini, nes bak
terijos jiems nebėra jautrios. 
Dabar visiems aišku, kad Lietu
voje esančius tokius ligonius rei
kia gelbėti, siunčiant jiems di
deles dozes penicilino. 

Meningokokiniu meningitu 
sergantysis jau nėra pavojingas 
užkrėtimo atžvilgiu 24 valandas 
po gydymo pradėjimo. Tada ir jo 
izoliacija nėra reikalinga. Rei
kia sekti paciento pirminius ir 
antrinius gimines. Turėjusieji 
sąlytį su pacientu ar jo šeimos 

nariai turi gauti brangaus vais
to rifampin, po 600 mg. kas 12 
valandų tabletėmis per dvi die
nas. Ir čia pigesnieji sulfonami-
dai nenaudojami, nes jie dažnai 
neveikia. 

NERAMIŲ K O J Ų 
NURAMINIMAS 

Klausimas . Jau persiritau 
per aštuonias dešimtis metų ir, 
būdama gydytojo žinioje, esu 
sveika, kaip ridikas: nevargina 
manęs nei širdis, nei sąnariai, 
nei raumenys. Taip tvirt ina ir 
gydytojas,ištyręs mano sveikatą 
— neturiu sklerozės kojose, bet 
jų negaliu nuraminti. Jos nenu
stygsta: beveik kas minutę tu
riu jas judinti lovoje gulėdama. 
Kai prisiverčiu trumpą laiką jų 
nejudinti, po to esu verčiama vi
saip jas sukinėti. 

Kartais keliuos iš lovos naktį 
ir truputį pavaikštau po kamba
rį- Tas tęsias metais be jokio pa
gerėjimo. Tai tiesiog su manimi 
yra t a Amžino žydo istorija. 

Gydytojas sako, kad mano ko
jose kraujo cirkuliacija gera, są
nariai juda laisvai. Aš atlieku 
namų ruošą be nusiskundimų. 
Kad tos kojos aprimtų — viskas 
būtų tvarkoje. Jos mane taip 
vargina, kad kažką duočiau — 
savo viso kraičio negailėčiau 
tam, kuris mane iš to į Amžino 
žydo vargą panašaus negerumo 
išvaduotų. 

O kaip Tamsta, Gerb. Daktare 
Adomavičiau, ar nepamėgintu-
mei man padėti, nes mano geras 
gydytojas ir su kitais gerais gy
dytojais pasitaręs, mane nuo tų 
neramių kojų neišvaduoja. 

Atsakymas . Žinoma, kad 
tokiai simpatingai 80-metei rei
kia kuo greičiausiai ir kuo sėk
mingiausiai talkinti, kad ji to
liau to Amžino žydo pėdomis ne
vaikščiotų. Elkis šitaip: lovoje 
gulėdama ištiesk abi kojas. 
Tada visa kojų raumenų jėga 
vieną pėdą lenk pirmyn — į save 
keliom sekundėm. Atleisk. Ta
da su kita koja daryk tą patį. 
Pakartok kelis kartus. Kai vėl 
užeis kojų neramumas, vėl kar
tok tą pėdos lenkimą pirmyn. 
Tai pats geriausias iki šiol žino
mas būdas atsikratyti t ų nera
mių kojų. 

Dabar kiek plačiau tuo reika
lu. Dėl medicinai nežinomos 
priežasties atsirandančios nera
mios kojos (restless legs) yra jau 
prieš 300 metų aprašytos. Dau
giau aprašė jas ir vardą „nera
mios kojos" davė gyd. Ekbom 
vos prieš 40 metų. Moterys daž
niau už vyrus gauna tokias ko
jas. Jos gali atsirasti bet kurio 
amžiaus žmogui — nuo vaikys
tės iki senatvės. Trečdalis žmo
nių, turinčių neramias kojas 
savo šeimoje turi ta liga sergan
čių. Tokių kojų stovis gali pablo
gėti, moteriai esant sunkumoje. 
Taip pat susekta, kad silpnas 

kraujas — geležies stoka taip 
pat savo trigrašį prideda. 

Tas kojų nerimastis pasireiš
kia šitaip. Ligoniai skundžiasi 
keistu jausmu kojose, kuris 
jiems esti sunkai apsakomas. 
Tas jausmas ateina į kojas, joms 
esant ramiai: sėdint, bet daž
niausiai lovoje gulint. Dažnai 
minimas šliaužiantis jausmas 
po oda, raumenyse ar arti kau
lų. Kojas ramiai laikant, nepa
togumas vis didėja. 

Tokie pacientai neiškenčia ne
judėję: j ie arba turi keltis ir 
vaikščioti, arba judinti kojas lo
voje — jas trinti. Jei jie mėgina 
visai ramiai laikytis, kojos pa
čios pradeda judėti be jų valios. 
Viena pacientė pasakoja, kad 
negalėjusi klausyti paskaitų sė
dėdama, a r būdama kine bijojo, 
kad ji nespirtų į prieš ją esančią 
kėdę. 

Naktį neramios kojos trukdo 
miegą. Nemigą tvarkančios kli
nikos turi daug tokių pacientų. 
Jie pakartotinai vaikščioja nak
timis, kol jie pavargę užmiega, 
bet toks miegas jų neatgaivina. 

Neramias kojas turintys yra 
nerviniai sveiki. Beveik visų 
laboratorinių tyrimų duomenys 
irgi esti normos ribose, tik 
geležies mažakraujystė dažnai 
randama pas tokius pacientus. 
J i turi būt i atitaisoma. Kitoks 
gydymas tik dabar pradedamas 
patarti. 

Vienas gydytojas praneša, kad 
jo ligonio kojos pagerėjo, nusto
jus jam gerti kavą, o taip pat ir 
pepsus, nes ir jie turi kofeino. 
Kitiems labai padeda, kai jie ei
nant gulti paima vieną pusės 
miligramo tabletę vaisto clona-
zepam (tai cheminis vaisto var
das; Roche firmos tas vaistas 
vadinamas Klonopin, 0.5 mg). 
Jei neturi kepenų ligos ir glau
komos, jų naudoti tik tiek ir ne 
daugiau. Kiti dar pataria kito
kius vaistus, bet jie neverti mė
ginti, nes gadina kraują. 

Tamstai saugiausia bus pir
miausia bandyti pėdas lenkti į 
nosį ir sužinoti, ar neturi ge
ležies mažakraujystės. Jei turi, 
gydytojas nurodys kaip tvarky
tis. Žinoma, negerk ne tik ka
vos, bet ir visų pepsų bei tikros 
arbatos. Taip pat turi nerūkyti 
ir prirūkytu oru nekvėpuoti. O 
paskiausiai, jei reikės, pridėk 
saugiausią ir lengviausiai var
tojamą vaistą Klonopin — jo 
pusės miligramo tabletę prieš 
einant gulti. Jokių kitokių vais
tų tam reikalui neimk, kad ir 
kažin kas patartų. Bet Tamstai, 
greičiausiai, pakaks minėto 
pėdų gimnastikavimo. 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 
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Kadangi griauti yra daug 
lengviau, negu statyti , o dar 
lengviau nieko neveikti, ta i ir 
nenuostabu, kad nieko neveikė-
jų tur im be galo daug, griovėjų 
— daugiau, kaip reikia, o t ikrų 
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Būdami reti, kaip auksas, jie 
ir brangesni, neg auksas. 
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DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ava., Sulta 324 Ir 
5635 8. Pulaakl Rd., Chicago, IL 

81 St. Ir Kaan Ava., Just lce. IL 
Tai. (1-312) 565-2960 (veikia 24 vai ) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71 at St. 

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

Paloa Vlalon Centor, 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v 

Tol. (708) 448-1777 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ LIGOS 

4 7 0 0 W . 9 5 St. 
Oak L a w n , IL 0 0 4 5 3 - 2 5 3 3 

T o l . 7 0 8 - 0 3 0 - 3 1 1 3 

DR. DANA M. SALIKLIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

1 0 4 4 2 W. C e r m a k R d . 
W e s t c h e s t e r . IL 6 0 1 5 3 

T o l . 7 0 8 - 5 3 1 - 1 1 1 3 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71 at Straot 
(1-312)434-2123 
Pirm 2-7. Antr ir 

ketv. 9-12 Penkt 2-7 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Stroot 

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

Kablnoto tai. (1-312) 776-2880. 
Roz. (708) 448-5545 

Kab. tol. (1-312) 585-0348; 
Rai. (1-312) 779-5533 

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: 1-6 

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

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

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

Kab. tol. (1-312) 471 
Raz. (708) 442-82*7 

VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kodsto Ava.. 
Chicago. III 60652 

Pirm . antr, ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

A R A S Ž U O B A , M . D . 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Madtcal Center-

Napervllta Campua 
1020 E. Ogdon Ava., Sulta 310. 

Naporvtllo IL 80563 
Tai. 1-708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 586-3168: 
Namų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Woot 63rd Stroot 
Vai pirm. antr ketv ir penkt 3-6. 

šeštadieniais pagal susitarimą 
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Nuomonės apie 

KARO LAIKO 
PREZIDENTUS 

DIDIS PATRIOTAS IR GAUSUS 
RAŠYTOJAS BRONIUS KVIKLYS 

Pirmoji Persų įlankos karo 
fazė jau beveik praeityje, nors 
gal nebūtinai. Todėl įdomu buvo 
skai tyt i žinomo žurnal i s to 
Patrick J. Buchanan mintis, 
žvelgiant atgal į šią tokią 
netolimą praeitį ir vertinant 
prezidento Busho naująjį 
atvaizdą, irgi nebūtinai iš džiū
gaujančio taško. Pateikiu savo 
nuomonę; aišku, kiekvienas 
sidarys pats savo. 

Sekant Irako kariuomenės 
nesulaikomą pasitraukimą, net 
didžiausiai prieš karą nusistatę 
piliečiai buvo priversti sutikti, 
kad George Bush, ka ip 
aukšč iaus ias ka r iuomenės 
vadas, iškilo ir kaip pajėgiau
sias mūsų laikotarpio prezi 
dentas. 

Priešingai Rooseveltui, kuris 
išdavė visą Rytų Europą, kad 
patenkintų Geležinį vadą Tehe
rane ir Jaltoje, Busho asme
niški ryšiai su Gorbačiovu nesu
stabdė jo siekimo savo pagrin
dinio tikslo — Saddam Husseino 
suniekinimo. Kai tą penkta
dienį Maskva pristatė savo 
planą pasiekti taiką ir paliau
bas derybų keliu, Bushas visa 
tai nustūmė į šalį ir paskelbė 
Saddamui 24 valandų ultima
tumą. 

Bushas visą laiką troško 
kar in io laimėjimo. Šiuo 
šiurkščiu smūgiu atsakant į 
Maskvos siūlymus, Bushas 
paliko Gorbačiovą tarsi gavusį 
kiaušiniu į veidą, dar netgi 
nelabai dėl to ir susigraužiant. 
Gal manė vėliau kiek padėsiąs 
nusivalyti tą kiaušinio trynį. 

Ne taip buvo su Trumanu 
1950 metais, kuris puolė į 
paniką ir nužemino Douglas 
MacArthur 1951 metais, tuo 
nuš luodamas ir visą ka ro 
pergalės faktą po ilgo krauja
vimo Panmunjom. Bushas tai 
turėjo galvoje, karuose nėra 
pakaitalo pergalei. Jis nedavė 
priešui nei minutės atsikvėpti, 
nei jokios kitos išeities. 

* * * 

Toks negailestingas pergalės 
siekimas primena mums ir 
kitus laimėtų karų prezidentus. 
Kai James K. Polk nutarė grieb
ti iš nestiprios Meksikos Teksas 
ir Kaliforniją, jis irgi nekreipė 
dėmesio į jauno Abe Linkolno 
pastabas, kad tai neteisingiau
sias karas šio krašto istorijoje. 
O kai tas pats Linkolnas išėjo 
sut r iuškint i pietiečių Kon
federaciją, jis visiškai nekreipė 
dėmesio į pastabas, kad šios 
vienuolika pietų respublikų 
turėjo tas pačias legalias ir 

moralines teises atsiskirti, kaip 
ir tos trylika kolonijų, atsi
skyrus ių nuo Didžiosios 
Britanijos. 

Reikia sutikti, kad laimė buvo 
Busho pusėje. Nežiūrint visų 
tvirtinimų, kad Husseinas yra 
pavojingas visam pasauliui , 
faktai rodė Iraką teturint antra-
ei les oro pa jėgas , beveik 
bereikšmį laivyną, didelę ir 
nejudrią armiją ir krašto pa
jamas, lygias vienam Jungtinių 
Amerikos V a l s t y b i ų nuo
šimčiui. Jei Irakas jau tada būtų 
turėjęs paruoštus atominius 
ginklus, nebūtų buvę nei šio 
karo, nei kariuomenės tokio 
milžiniško perkė l imo į tas 
dykumas. Ir didžiūnų vienybė 
nebūtų taip susiklijavusi į 
Jung t ines pajėgas . Laimė, 
atrodo, mėgsta drąsuolius. 

Be to, Saddam Husseinas 
tobuliausiai atliko jam Busho 
numatytą rolę. Jis kankino 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
pi lotus , p a r o d y d a m a s jų 
kruvinai sumuštus veidus tele
vizijoje, siuntė Scud raketas į at
virus miestus, užnuodijo įlanką, 
apiplėšė Kuvaitą ir žudė jų jau
nuolius. Taigi jis užsitarnavo 
visa tai, kas j am atsitiko. Sek
damas Amerikos televiziją, jis 
buvo susidaręs įspūdį, kad ir vėl 
Amerika išeina ka r an susi
skaldžiusi, krašte pasidalintom 
nuotaikom. Mes gal nesupran
tam arabų, bet jie irgi nesupran
ta mūsų. Saddamas neapsižiū
rėjo, kad, karu i prasidėjus, 
nebebus erelių ir karvelėlių, bet 
tik karo vadas, kuris garsėjo 
savo sugebėjimais, ir preziden 
tas, kuris išstatė savo valdžią 
prieš Saddamo sunaikinimą. 

Šio karo eigoje prezidentas 
Bushas gudriai buvo nutaręs 
neklausyti namie nei kairiųjų, 
nei dešiniųjų jam duodamų 
patarimų. Tą klaidą padarė L. 
B. Johnsonas Vietnamo kare, 
bandymas kuo mažiausiai suer
zinti kritikus, patariančius karą 
baigti, ir tuos , ku r i e karą 
vadino nemoraliu. 

Nors dabar pr ieš sausio 
16-tąją ir buvo ginčai, ar reikia 
šito karo, bet vėliau niekas 
nekėlė laimėjimo būt inumo 
klausimo. Tada visas reikalas 
buvo atiduotas didžiajam erelio 
Schwartzkopfo š tabui . Kaip 
seniau sakė John F. Kennedy, 
nenoriu, kad mano generolas 
Lemay nutartų ar kovoti, ar ne, 
tik noriu, kad jis būtų pirmame 
vadovaujančiame lėktuve. 

RKV 

Petras Jurgėla, rašytojas ir Lie
tuvos skautų įkūrėjas, pastaruoju 
laiku nesveikuoju širdimi. Išbuvęs 
ligoninėje 15 dienų, stiprėja 
namie. Mielai dedame įdomų jo 
straipsni apie mums brangų 
velionį Bronių Kviklį. — Red. 

Kiek pažinojau didžius žur
nalistus pirmam Nepriklau
somybės dešimtmety, Bronius 
Kviklys buvo aukšto kalibro 
žurnalistas bei publicistas kaip 
ir dr. Juozas Purickis-Vygantas. 
1990 m. Lietuvos „Santaros" 
vasaros leidinys „Mūsų Vytis", 
nr. 3 ir „Darbininkas" nr. 34 
smulkiai pavaizdavo Kviklio 
veiklą. 

Su Broniu Kvikliu man teko 
„susipažint i" 1950 m., be
gyvenant Amerikoje. Neži
nodamas mano adreso, jis pa
siuntė man, kaip Lietuvos skau-
tijos įkūrėjui , la išką per 
Lietuvos gen. konsulatą New 
Yorke. Ši įstaiga persiuntė man. 
Vėliau savo laiškuose jis nusi
skundė, jog kažkas daro kliūtis 
jam ir šeimai gauti vizą įvažiuo
ti į JAV. Rašė, jog amerikiečių 
sveikatos tikrinimo komisija 
rado jo plaučiuose džiovos 
žymių. Jis teigė, jog plaučiais 
sirgo labai seniai. Tam laiko
tarpy buvau Amerikos Lietuvių 
legiono Dariaus ir Girėno I-jo 
posto įgaliotas kreiptis į JAV 
krašto gynybos sekretorių Fo-
restall, prašant sutikimo steigti 
JAV7 krašto gynybos pajėgose 
atskirus lietuvių dalinius su lie
tuviais karininkais, kaip pavyz-
džui. buvo įsteigti du japonu ba
talionai, veikę prieš italus. 

Jungt. A. Valst. vyriausybė 
sumanymui nepritarė. Tačiau 
šiuo klausimu labai susidomėjo 
senatorius Henry Cabot Lodge, 
kuris susirašinėjo su manim. To 
pasekme kilo sumanymas steig
ti atskiras lietuvių darbo bei 
sargybos kuopas Vokietijoje. 
Pasinaudodamas senatoriaus 
Lodge dideliu palankumu lietu
viams, jautriais laiškais prašiau 
gelbėti mano bičiulį, kuris 
plačiai rašė apie lietuvių kovas 
prieš bolševikus ir nacius. Sena
torius Lodge autori tet ingai 
prašė ir net reikalavo, kad JAV 
Val s tybės d e p a r t a m e n t a s 
paskirtų naują komisiją, kuri 
susekė, jog Br. Kviklio plaučių 
r e n t g e n o n u o t r a u k a buvo 
pakeista kito asmens plaučių 

PETRAS JURGĖLA 

nuotrauka. Tai išaiškinus, B. 
Kviklys su šeima gavo vizą ir 
atvyko į JAV. Senatoriaus H. C. 
Lodge laiškus ir mano laiškų 
nuorašus įteikiau Broniui. 

Mano knygoje „Lietuviškoji 
skautija", 1975 m. psl. 697 
paminėta: 

„...keletas žy^ininkų išsinešė 
l ie tuviškų brangenybių ir 
nepaprastų guudų kovai prieš 
Lietuvos pavergėjus. Bronius 
Kviklys atsigabeno kultūrinių 
senienų, Nepriklausomos 
Lietuvos atminimų ir įvairių 
dokumentų. Amerikiečių bom
ba krito į jo gyvenamą baraką, 
kurio vietoje atsirado didžiulė 
duobė. Sprogimo jėga vieną 
ryšulį nusviedė 50 metrų. Jame 
išliko „Aušros" dviejų metų 
komplektai, pirmojo „Ūkinin
ko" keletas numerių, apie 250 
Lietuvos ordinų, medaiių bei or
ganizacijų ženklų, Lietuvos paš
to ženklų, monetų ir popierinių 
pinigų rinkiniai, dvi okupacijas 
liudijančių dokumentų, lietuvių 
pogrindžio spaudos leidinių apie 
100 egz. Kitos istorinės vertybės 
žuvo per vieną akimirką. O ste
buklingu būdu išlikusias BK 
atsivežė į JAV, kur jau surinko 
apie 10,000 lietuviškų knygų". 

J is vienintelis iš lietuvių 
turėjo pilnus Lietuvos pinigų, 
pašto ženklų, ordinų bei 
medalių r inkinius . Kar tą 
parodė man net Lietuvos-Len
kijos ordiną Virtuti Militari, 
kurių buvo pagaminta t ik 7. Jo 
muziejui pasiunčiau pirmųjų 
žurnalų „Šešėlių" ir „Atspin
džių", 1927-1930 m. „Kario" ir 
„Kardo" komplektus, knygą 
apie Vyčio Kryžiaus ordiną bei 
medalį, įvairių karinių knygų, 
kario kataliko maldaknygę ir 
lietuviškas ldSfrno kortas. 

Lietuvių spaudos leidinių 
parodas BK buvo atsivežęs j 
Detroitą, Bo9toną i r New 
Yorką. Iš čia dr. J. Lenktaitis 
automobiliu atvežė Bronių pas 
mane ir paliko. Atsikėlęs iš 
ryto, jis pareiškė, jog jaučiasi 
toks ramus ir laimingas, mie
gojęs po Aušros Vartų Marijos 
paveikslu. Po to, ilgai žvelg
damas į didelį Žalgirio mūšio 
paveikslą, pareiškė: „Šį pa
veikslą būtinai reikėtų atspaus
dinti ir plačiai išplatinti". 

Bronius labai mėgo mane. J is 
gebėjo gauti iš bolševikų sle

giamos Lietuvos įvairių žinių, 
kur ias pranešdavo pirmiausia 
man, o po to spaudai. Kai kurios 
žinios būdavo tokio pobūdžio, 
kurias gaudavo gerai organizuo
t a žvalgyba. Ne kartą bolševikų 
spauda dažnai jį plūdo. 

P rava r tu paskelbti vieną iš 
paskut in ių jo laiškų, rašytą 
1989.VII.4. 

„Mielas Brolau Petrai! Vakar 
gavau Tavo VI.29 laišką, iš ku
rio patyriau, kad t ikrai turi 
nemaža sveikatos negalavimų, 
o tačiau su jaunatviška energi
ja su ja i s kovoji ir dargi turi 
užmojus knygas rašyti. Labai 
būtų gerai, kad Lietuvoje išleis
tų Tavo „Sparnuotų Lietuvių" 
naują laidą — siektų žmones, 
jaunimą ir knyga t ikrai padėtų 
kelt i patriotizmą, kurio ir šiaip 
jau rodosi netrūksta. Prieš kokį 
pusmetį viena knygų leidykla 
Vilniuje pasiūlė man išleisti 
antrąją laidą „Mūsų Lietuvos" 
ke tu r ius tomus. Pasirašėme 
sutart į , net įrašė honorarą, kas 
čia neįprasta. Vykdome susi
rašinėjimą, kalbamės telefonu, 
parašė įžangą ir t.t. Tačiau 
reikalai eina lėtokai, nes labai 
sunku gauti popieriaus, sunku 
ir prie spaustuvės prieiti. Jeigu 
knygas išleistų, dalį pelno 
skirtų „Lietuvos bažnyčių" kny
gų perspausdinimui Na, bet tai 
tolimesnės ateities klausimas. 

Kaip matai, turiu aibę rūpes
čių. Be to, mano sveikatos sto
vis blogėja, o žmonelė ir visiškai 
sukiužusi, turiu jai padėti . Dar 
talkinu Draugui savaitiniais ve
damaisiais, Australijos lietuvių 
spaudai , bet vis noriu „atsi
kabinti". Taigi mažinu darbus, 
o ne plečiu. 

Dr. Nijolė Dariūtė-Maštarienė 
Kaune buvo Kviklienės mokinė. 
Prieš keletą metų. kai lankėsi 
Chicagoje, ap lankė ir savo 
mokytoją. 

Kas liečia Lietuvos skautus, 
pa la ikau šiokius tokius ryšius, 
pasiunčiau apie 120 nuotraukų 
ir kopijų iš Lietuvos skautų 
gyvenimo Nepr. la ikais . Ir 
toliau talkinsiu. Jeigu jie ten 
gerai tvarkysis, tai esu paža
dėjęs jiems padovanoti savo 
skautišką archyvą. Bet tuo tar
pu reikia palaukti — „kuo visa 
t a i b a i g s i s " . Ta ig i savo 
skau t i škas nuo t raukas gali 
man perduoti, bet gali ir tiesiog 
į Lietuvą įduoti... „Karo invali
do" tur iu 1936 m. imamai. 

A. a. Bronius Kviklys — žurnalistas ir knygų autorius. 

Jeigu galėtum p idovanoti vieną 
numerį, norėčiau gauti. Savo 
archyvo reikalu sprendimo nesu 
padaręs. Norėčiau perleisti 
Lietuvai, bet dar per anksti, 
nieko tikra. 

Šiaipjau nuotaikos nekokios, 
kai nuolat miršta mano draugai 
— ne tik už mane vyresni, viena
amžiai, bet ir jaunesni. Bet kol 
kas stengiuosi laikytis. 

Džiaugiuosi, kad Petras mus 
visus aplenkei amžiumi, dar
bais, projektais. Taigi laikykis 
ir būk sveikas!" 

Iš pasiūlytų jam pasirinkti 
apie 70 mano raštų jis paprašė 
atsiųsti visus: Pirmieji Lietuvos 
Skautams Remti draugijos įsta
tai 1919; įsakymas Lietuvos 
kariuomenei; Prezidento kan
celiarijos laiškas su prez. A. 
Smetonos padėka, su voku: 
Ministerio pirmininko J. Tū
belio padėka, su voku; Latvijos 
pasiuntinybės pakvietimas man 
su žmona atvykti į pobūvį; 
KAM Vyr. štabo spaudos-švie
timo skyriaus ir ūkio skyriaus 
raštai; L. Skautų sąjungos VS-

kų M. Kalmanto ir J. Šarausko 
raš ta i ; pirmųjų 4 skautų 
vienetų sveikinimai man: A. 
Bavarijos skautų vadų sveiki
nimas 1947: generolo S. Raš
tikio laiškas man ir atsakymas; 
„Mūsų žinyno" redakcijos laiš
kas: Lietuvos Kariuomenės Kū
rėjų Savanorių sąjungos nario 
kortelė ir Kauno skyriaus bei C. 
Valdybos raštai; Justo Paleckio 
laiškas ir mano laiškas jam su 
straipsniu; kan . Kapočiaus 
laiškas ir jo kalba III T. Skadtų 
stovykloje; mano diplomai apie 
apdovanojimą Gedimino ordinu. 
Savanorio ir Nepriklausomybės 
medaliais ir Latvijos nepriklau
somybės medaliu su kardais; tie 
diplomai su krašto apsaugos 
ministerio gen. Dirmanto ir 
Vyr. Štabo viršininko pik. Ple
chavičiaus parašais ir ant
spaudais; vyskupo A. Deksnio 
raštas ir spalvota fotografija; 
poeto kpt. Juozo Mikuckio ir 
gen. konsulo J. Budrio laiškai: 
Baltimorės dr. Želvio laiškas 
skautų reikalais: Švenčionių 

'Nukelta į 4 psl.) 
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Konfrr D. Rohrabacher Californijoje užrišama lietuviška juosta. 
Nuotr. E. Cicėno 

Į trečią dieną dr. Boesz vis dėlto pasirodė ir pamažu, 
labai oriai atžygiavo į kapinyną prisistatyti. ..Tai ką, 
dr. Koneffke serga. Ar jūs manot, kad jis tikrai serga?" 
— paklausė jis,viena akim mirkčiodamas ir nusikva
todamas. „Aš esu įsitikinęs, kad tai tik diplcnatinė 
liga. Taip, aš turiu patyrimo šitose problemose Man, 
kad ir neturinčiam patyrimo, tačiau atrodė kac1 ir dr. 
Boesz gali užsikrėsti tos pačios ligos mikrobą-. „Ar 
ilgai jūs dirbot kaip praktiškas gydytoja-?' -
paklausiau. „Labai t rumpai" — atsakė dr. B-->esz ir 
papildė savo biografijos bruožus. Baigęs medų ną, jis 
įsigijo neuro-psichiatrijos specialybę ir ėmė dirtni kaip 
policijos gydytojas. Bet tik trumpam, paskui jis 
pasidarė teatro gydytoju. Ilgainiui jis visai perėmė 
teatro darbą. Pagal jį darbas teatre psichiatriniam 
gydytojui duoda daugiau negu bet kokia ' ū m i n ė . 
Linksmai nusiteikęs jis pasakojo apie savo pas:i Kimus, 
bet staiga, įdėmiau pažvelgęs į griaučiai? nusėtą 
aplinką, grįžo prie rimto ir kiek nedrąsaus tor.o „Kaži 
kaip bus su tais lavonais, po tiek daug metu keikės 
viską iš naujo prisiminti". 

Aišku, ko reikėjo laukti, tas ir įvyks, dr Bc^sz nu
vir to . Nuvir to j is ramia i , be skausmo ir be 
teatrališkumo. bet šiaip visai panašiai, kaip ir konef
fke. Šefas jam davė rekonstruoti lavoną, k irį jis 
sukūrė su nemažesne fantazija. Šlaunikauha '̂ėl at
sidūrė prie pečių o žastikauliai prie kojų. Kulr.: pasi
rodo, nuo pat Achilo laikų yra visų vyrų silpnoj' vieta, 
nes, kaip ir jo kolega Koneffke, dr. Boesz n ekaip 
negalėjo pasiekti bendros nuomonės su šefu, ar būtent 
calcaneus priklauso prie kaklo ar dubens. Šefas jam 

dar parodė skeleto koją. „Kuri čia koja, kairė ar 
dešinė?" „Kairioji" — žinovo tonu atsakė Boesz. „Tai 
dešinė koja" — atkirto jam Gonzales. Dr. Boesz sučiupo 
kaulus, pasižiūrėjo į juos iš arčiau ir sušuko: „Bet gi 
aišku! Visiškai teisingai! Savaime aišku, tai dešinė ko
ja!" Mes j a u pabaigėm protokoluoti lavoną, o jis įspū
džiui sutvir t int i vis dar mosikavo su lavono koja. 

Laimingam nežinojime jis sugrįžo į miestelį ir links
mas valgė pietus, juokaudamas dr. Koneffke sąskaiton. 
Po pietų j is paprašė, kad, jei aš matysiu šefą. jam pra
neščiau, jog jis būsiąs Lamm hotely ir lauksiąs mašinos 
važiuot į darbą. Šefas tai išklausęs smagiai nusijuokė. 
Kai dėl jo tai jis galįs laukti nors iki paskutinio teis
mo dienos. 

Praėjo dar viena savaitė. Dienos vėl atrado savo 
kelią ir bėgo pirmyn atgavusios ritmą. Bedarbio slogu-
;is dingo, aš dirbau su nuotaika, su pasitenkinimu, kad 
dirbu naudingą darbą, nors ir ne tokį. kokį pats būčiau 
pasirinkęs. Iš ryto automobiliu mane nuveždavo į 
kapinyną ir aš kiekvieną sykį gėrėdavausi tuo liuk
susu, kurį sudarė automobilis Europoje tuoj pat po 
karo. Misikas tapo mano sekretorium, Gonzales susi
rado sau kitą sekretorę, gražiai nuaugusią jauną vokie
taitę Per priešpietį padiktuodavau Misikui apie 20 
protokolų, po pietų kartais dirbdavom. kartais ne. 
Užkulisy jautėsi prancūzų noras pergreit šio darbo 
neužbaigti. Pietūs būdavo šaunūs , maistas tikrai 
pagerėjo. Priska kartu su kiekvienu patiekalu atneš
davo man šelmišką šypsnį, liudijantį, kad šios mer 
gaitės ne tik vardas, bet ir temperamentas buvo 
vengriški. Koneffke ir Boesz vis dar tebegyveno 
Schoemberge, pasveikę iš savo ligų buvo tokie pat orūs 
ir mandagūs, kaip ir pirma. Atvažiavę pietų, kiekvieną 
sykį mes juos jau rasdavom prie stalo, nuobodžiomis 
minomis stebinčius už lango kranksinčias varnas. 
Koneffke jau keletą dienų nešiojosi prancūzų kalbos 
žodyną ir pluoštą prirašytų lapų, kurie vis storėjo. Pa
sirodė, kad tai buvojo skundas, kuris tačiau pamažu 
pasiekė disertacijos išmieras. Sykį daktaras po ilgos 
mandagumo įžangos, paprašė Misiką išversti jo skundą 

į prancūzų kalbą. Misikas pavartė lapus, pareiškė, 
kad jo versti neapsimoka, nes toks skundas vis tiek bus 
numestas į krepšį. 

Po valgio paprastai užsimegzdavo pašnekesys kokia 
nors aukštosios klasės tema ir dažnai jis praeidavo 
tikrai įdomiai. Boesz nebepretendavo į daktaro luomą, 
pasakodavo kaip sukamos filmos. kaip j is režisuodavo 
teatro pastatymus. Misikas pasakodavo apie Paryžių, 
kuriame jis ilgai gyveno, užsidirbdamas duoną kaip 
siuvėjas. Jei jam duodavai valią, jis nutempdavo temą 
kur nors i stratosferą ir droždavo traktatus, kad ir apie 
kosminių spindulių įtaką i žmogaus erotiškumą. 
Oponuoti jam buvo bergždžia, nes jis tuoj su išdidžia 
šypsena pareikšdavo, jog kiekviena nauja idėja iššaukia 
pasipriešinimą ir tik po dešimtmečių būna pripažįs
tama. Medicinos srity jis irgi turėjo keletą ekscentriš
kų idėjų, visą laiką ant strėnų nešiodavo po švarku 
pritvirtintą paduškutę. nes anot jo inkstai yra jautriau
sia kūno dalis ir juos reikia laikyti šiltai. Koneffke į 
mediciniškas diskusijas nesileisdavo, išimtis buvo tik 
arthritis deformans. Jis plasnodavo kaip drugelis nuo 
vienos panegyrikos prie kitos, sakydavo mums visiems 
komplimentus, bet kai tik sustodavo ilgiau prie kokio 
prisiminimo, tuoj būtinai nukrypdavo prie valgio 
klausimo, kuris jį traukė kaip magnetas. Fotely 
atsilošęs ir prisimerkęs jis garsiai svajodavo apie rumu
nišką keptą žąsį arba apie austrišką štrudelį. čia vėl 
girdavo prancūziškus aperityvus, kurių, pasirodo, bu
vo daugybė rūšių. Sykį jis su drovumu papasakojo, kaip 
jis, ilgai gyvenęs Lozanos viešbutyje, kuriame vien tik 
už kambarį reikėjo mokėti 150 frankų, o už valgi dar 
daugiau, kaip jis ten. apsalęs nuo visų skanėstų, užsuko 
sykį į mažą priemiesčio smuklę ir su malonumu suval
gė kaimišką dešrą su kopūstais. Tik viena tema tai 
buvo ..Tabu", būtent keblusis jų tarnybos klausimas. 
Apie jį daktarai neužsimindavo niekuomet, bet, kalbė
dami apie ateitį, pabrėždavo savo nusistatymą gyven
ti čia, Schoemberge. kolei jiems patiks. 

I 



DRAUGAS, antradienis, 1991 m. balandžio mėn 2 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Worcester, MA 
M I N Ė J O M E VASARIO 16 

P a m a l d o s ir minėj imas 

Lietuvos valstybės įkūrimo 
740 metų ir Lietuvos Nepriklau
somybės atkūrimo 73 metų 
sukakčių minėjimas, rengtas 
Worcesterio lietuvių organi
zacijų tarybos, buvo trijų dalių. 

Pirmoji įvyko vasario 10 
dieną. Sv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje 10 vai. ryto buvo 
koncelebruojamos šv. Mišios už 
Lietuvą, kovojančius dėl jos lais
vės, žuvusius, ypač ..kruvinąjį 
sekmadienį", sausio 13 dieną. 
Pagr ind in i s ce lebran tas — 
Worcesterio diecezijos vyskupas 
T. Harrington. Kartu konceleb-
ravo klebonas kun. V. Paru
lis.MIC. Asistentas kun. J. Pet
rauskas.MIC. kun. A. Yankaus-
kas. Vyskupas pamoksle su
glaustai išreiškė lietuvių tautos 
kančias, prasidėjusias 1940 
metais, komunistinės Rusijos 
raudonajai armijai okupavus 
Lietuvą. Tos kančios, kovos dėl 
tau tos , t ikėjimo laisvės ir 
žmogaus teisių tęsiasi iki šių 
dienų. Kvietė visus melstis, kad 
sugrįžtų ta ika į pasaulį, kad 
visur būtų pripažintos ir ger
biamos žmogaus teisės. Giedojo 
parapijos choras, vadovaujamas 
vargonininkės O. Valinskienės. 
Organizacijos dalyvavo su vėlia
vomis. Eisenai į bažnyčią va
dovavo lietuviai karo veteranai. 
Po Mišių sugiedoti JAV ir Lie
tuvos himnai. Vyskupas susto
jo prie bažnyčios durų ir 
sveikinosi su dalyviais, grožėjosi 
moterų tautiniais drabužiais. 

Maironio Parko didžiojoje 
salėje 3 vai. p.p. vyko Vasario 16 
minėjimo tąsa . Minėj imą 
pradėjo organizacijų tarybos pir
mininkas P. Molis, lietuvių ir 
anglų kalbomis pasveikindamas 
susirinkusius ir pareikšdamas, 
kad 73 metų Lietuvos Nepri
klausomybės atstatymo sukakti 
švenčiame labai audringu metu. 
Prisiminė ir praėjusių metu 
kovo 11 dieną, kai buvo paskelb
tas Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimas. Vėliavų tarnyba 
įnešė JAV ir Lietuvos vėliavas. 
Sugiedoti himnai. Invokaciją su
kalbėjo Aušros Vartų parapijos 
kleb. kun. A. Parulis, programai 
vadovavo R. J a k u b a u s k a s . 
Susikaupimo minute pagerbti 
visi žuvusieji už Lietuvos laisvę. 
Kinijos demokratišką gynybą 
dėl kurios žuvo tūkstančiai 
studentu ir kariai Arabijos ka
re. Jis išvardino garbės sve
čius ir perskaitė miesto mero 
J. Levy proklamaciją. Prie mies
to rotušės visą savaitę plevėsuos 
Lietuvos vėliava. 

Kalbėjo miesto valdžios ats
tovas, lietuviu art imas bičiulis 

BRONIUS KVIKLYS 
(Atkelta iš 3 psl» 
Liet Mokytoju sąjungos raštas 
su lenkų pašto ir cenzūros ant
spaudais 1936. S. Dar iaus 
įsteigto Vyčio Aeroklubo nario 
kortele: prof. S. Kolupailos 
laiškas, gen. konsulo A. Simučio 
laiškas su pažadu skirti Kvik 
liui Lietuvos karininko uni
formą su kepure: knygos — A. 
Smetonos , , Pa saky t a 
parašyta"". P. Rusecko „Pasau
lio lietuviai'" 1935; „Pirmoji 
Lietuvos Tautinė Olimpiada 
1938 : propagandinės knygeles 
apie Lietuvą anglu ir prancūzų 
k.; St. Butkaus „Savanoris 
1918 1920*". Lietuvos miestu 
h*>rbų albumėlis ir kt. 

Tik tokias istorines bei kul
tūrines vertybes Bronius Kvik 
lys rinko ir saugojo lietuvių tau 
tos ateičiai. Ar atsiras kitas did 
vyris jo i šugdytas Tau tos 
knvevnui globoti? 

ir mūsų reikalų užtarėjas T. 
Early. 

Pagrindinis kalbėtojas prof. 
dr. Leonas Grinius iš Vilniaus 
universiteto. Šiuo laiku jis dėsto 
viename universitete Bostone 
Jis išaugęs komunistinėje sis 
temoje. Nuo mažų dienų jauni
mas buvo ruošiamas palaidoti 
savo tautą, tapti duobkasiais, 
bet komunistams tai nepasi
sekė. Jūs čia, mes Lietuvoje, bet 
visų pareiga būti lietuviais. 
Esam sena tauta, prisimenam iš 
kur atėjom. Mūsų uždavinys 
šiandien paremti nors mažu 
indėliu, tą mažą kraštą kuris 
vad inas i Lietuva. Priminė 
t rumpa i Lietuvos atgimimo 
l a i k u s . į kur iuos šaukė 
„Aušra", „Varpas"' ir 1.1. Visa 
tai ir dabar Lietuvoje yra 
tęsinys, to galingo naujo atgimi
mo. Kalbėjo apie kas dabar 
vyksta Lietuvoje. Laisvės medis 
tik tada žaliuoja, kai laistomas 
krauju; tas įvyko sausio 13 
dieną. Perskaitė žinias apie 
visus „kruvino sekmadienio'" 
nakties įvykius... Lietuva dar 
gyva, neužmirškime jos. Dary
k ime visa. ką galime, jos 
gerovei. 

Meninę programą atliko Sv. 
Kazimiero parapijos mišrus 
choras, vadovaujamas vargoni
ninkės O. Valinskienės. 

Tarybos sekr. D. Marcinkevi
čiūtės perskaityta rezoliucija 
v ienbals ia i pr i imta ir bus 
pasiųsta prezidentui G. Bush, 
kitiems valdžios pareigūnams, 
senatoriams, kongresmanams ir 
konsulams. Programos vedėjas 
kvietė visus rašyti laiškus 
senatoriams, kongresmanams. 

Aukas rinko A. Glodas, A. 
Klimas ir E. Meilus. Jr. Au
kų buvo surinkta Vlikui. Lie
tuvių Bendruomenei, Altai ir 
„Dovana Lietuvai" fondui. Su
r inkta 5.660 dol. Didžiausią 
sumą — 600 dol. aukojo Lie 
tuvių Labdaros dr-ja. 

Tarybos pi rm. P. Molis 
padėkojo visiems, ragino neuž
miršti kovojančios, beatsiku-
riančios Lietuvos, bet pagal 
i šga les padė t i . Minėj imas 
baigtas giesme „Marija, Mari 
ja'". 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

Spaudos konferencijoje pas Worcester miesto r^erą J Levy š.m. vasario 15 d. Iš k.: sėdi — Wor 
cester lietuvių organizacijų pirm P. Molis. Ma^achusetts valstijos seimo narys William Glodis, 
miesto meras Jordan Levy. Šv. Kazimiero para: |os klebonas kun. V. Parulis, MIC, Lietuvos Vyčių 
116-tos kuopos pirm Irena Tamuleviėienė. St< • lietuvių organizacijų pirmininkai ar jų atstovai. 

Radijo ir s p a u d a 

Lie tuv ių radijo va landa 
„Aušra", vadovaujama inž. E. 
Meilaus.Jr.. Vasario 16 minint, 
tos dienos vakare transliavo ati
tinkamą programą. 

Minėjimą rengė VVorcesterio 
lietuvių organizacijų taryba. Di
džiausią renginio darbų dalį 
atliko tarybos valdyba: pirm. P. 
Molis, vicepirm. R. Jakubaus
kas, sekr. D. Marcinkevičiūtė, 
ižd. A. Glodas. nariai: A. Klimas 
ir T. Meiluviene. 

Tarybos pirm. P. Molio inicia
tyva sausio 17 d. vietos miesto 
laikrašty „Telegram-Gazette" 
buvo išspausdintas „Lithuanian 
Americans say Baltics vvon't 
give up fight" straipsnis. 

Burmis t ro spaudos 
konferencijoje 

Vasario 15 d. miesto bur
mistras J. Levy sušaukė Spau
dos konferenciją Lietuvos 
reikalu į kuria pakvietė Wor-
ces ter io organizacijų pir
mininkus, ar jų atstovus. Jis 
pareiškė, kad ši savaitė yra 
„Lithuanian Week in VVorces-
t e r " Pasidalino mintimis su 
visais apie Lietuvos vargus. 

Kalbėjo Massachusetts valsti 
jos seimo atstovas W. Glodis. 
kur is pabrėžė, kad tai. ką 
Gorbačiovas daro Lietuvoje 
nedaug kuo skiriasi nuo Sad-
dam Hussein veiksmų Persų 
įlankoje. 

B u r m i s t r a s J Levy, už 
nuolat in j Lietuvos reikalu 

rėmimą ir pagalbą mums, buvo " 
apjuostas lietuviška juosta. 

Vigilija 

Vasario 16 dieną VVorcesterio 
Lietuvių Organizacijų taryba 
prie miesto rotušės 4-6 vai. p.p. 
suruošė „Lithuanian Indepen-
dence Vigil". Vadovavo rengimo 
komiteto pirm. E. Meilus, Jr . 
Sugiedoti JAV ir Lietuvos him
nai. Invokaciją sukalbėjo Sv. 
Kazimiero parapijos asistentas 
kun. J. Petrauskas. Kalbėjo 
aktyvus vietos Lietuvos Vyčių 
veikėjas A. Aks t inas . J i s 
priminė, kad mes iš prez. Bush 
laukiame daugiau, negu „lip 
service". Mes neprašome gink
lų, karo laivų, bet visi prašome, 
kad Lietuva būtų pripažinta 
Nepriklausoma valstybė. 

Žodį tarė Lietuvių organiza
cijų tarybos pirm. P. Molis. 

Pagerbti visi Kruvinąjį sek 
madienį žuvusieji už Lietuvos 
laisvę. Lietuvaitės, pasipuo
šusios tautiniais drabužiais 
suminėjusios žuvusių pavardes, 
už kiekvieną pastatė uždegtą 
žvakę ant stalelio. Jų šviesiam 
atminimui sugiedojom giesmę 
„Marija, Marija". 

Viena žvakė, apjuosta geltonu 
kaspinėliu, be žodžių kalbėjo, 
kad gerbiame JAV karius Ara
bijos kare — gyvus ir žuvusius. 
Jiems sugiedojome „God Bless 
America". Visi sujungtomis 
rankomis dainavome „Lietuva 
brangi"... Šios demonstracijos ir 
žuvusių pagerbimas apjungė 
visas kartas. 

Meilė Lietuvai ir žuvusiems 
dėl jos laisvės . .Kruvinąjj 
sekmadienį" suvedė mus visus 
j šias demonstracijas. Dre
bėjome šaltyje, šaukėme, prašė
me, kad prezidentas ir jo vado
vaujama vyriausybė pripažintu 
paskelbtą Lietuvos Nepriklau 
somybę ne vėliau, bet dabar. 
Savo šauksmą įrodėme nešdami 
Lietuvos tautines ir JAV vėlia
vas, plakatus. 

Visi šie renginiai buvo apra
šyti vietos laikrašty „Telegram 
and Gazette" laidose, o kai 
kurie buvo rodomi televizijos 
trečiame kanale. 

J .M. 

Į JAV LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS XIII 

TARYBĄ KANDIDATUOJA 
Bostono apygardoje 

(renkami 5 Tarybos nariai) 

Čepas Gintaras 
Buivydas Romas 
Janulaitis Erdvilas 
Kupčinskas Aidas 
Meilus Eduardas 
Meiluviene Teresė 

Connectieut apygardoje 
(renkami 4 Tarybos nariai1 

JAV LB Tarybos rinkimų 
taisyklėse numatytu laiku 
kandidatų sąrašas negautas. 

Floridos apygardoje 
(renkami f Tarybos nariaii 

Armalis Adolfas 
Čyvas Matas 
Majauskas Vytautas 
Petrulis Algirdas 
Sodonis Marius 
Velavičius Alfonsas 
Zunde Pranas 

Michigano apygardoje 
(renkam. ', Tarybos nariai 

Kamanta- Vytautas 
Kamantieriė Gražina 
Petrulis V;tas 
Petrusevičiūtė Danutė 
Udrienė Rūta 
Urbon*.- Jonas 

New Jersey apygardoje 
(renkam: 3 Tarybos nariai) 

JAV LB Tarybos rinkimų 
taisykle-^ numaty tu laiku 
kandidatu - į rašas negautas. 

New Yorko apygardoje 
(renkami 6 Tarybos nariaii 

Bilen> K -tutis J. 
Kazlas Juozas 
Lora Tomas 
Miklas. Kęstutis K. 
Norvilą:'' Danutė 
Vakselis leksandras 
Venckų?' Jane 
Virkutvtė Rūta 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 586-5959 
(708) 425-7161 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida. 

" • 

BELL-BACE REALTORS 
J . BACEVIČIUS 

8529 8. K*dz>« Ave. 
CMcago, IL 60629 

(312)778-2233 
INCOME TAX — IMSURAHCE 
Namų pirkimas ir pardavimas 
MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
Veltui namų įvertinimas 
Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
Visi agentai kalba lietuviškai 
Nuolaida pensininkams 

FOR RENT 

Modernus 5 kamb. butas 
Marquette Pk. metiniam 
pastoviam išnuomavimui. 
Kreiptis asmeniškai, t e l . 
312-737-7202 

C3 MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Stanaitis, Realtor 
Iraną BHnstniManė, 

Realtor Assoc 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax 

5953 S. Kadzle Ave. 
M . 436-7878 

MISCELLANEOUS 

Oary. Indianoje, lietuvių organizacijų atstov 
kongresmanu Jim Jontz kalbasi prel. I. Urbonas 

susitikime su JAV 
prof. F. Palubinskas. 

Nuotr A. VHučio 

Ohio apyga rdo j e 
(renkami 4 Tarybos nariai! 

Alšėnas Paulius 
Ardys Juozas 
Aukštuolis Rimantas 
Bieliauskas Vytautas 
Bublienė Ingrida 
Lenkauskaitė Viktorija 
Marcinkevičius Egidijus 
Puškorienė Dalia 
Rukšėnas Algis 
Stankus Viktoras 
Širvaitis Algis 

Pie t ryčių apygardo je 
(renkami 5 Tarybos nariai) 

Gailaitė Nida 
Gečienė Teresė 
Kučas Linas 
Maciūnas Vytas 
Pakštienė Audronė 
Rukšys Vidmantas 
Stirbienė-Krokytė Jūra tė 
Šeštokienė Onilė 

Vaka rų apygardo je 
(renkami 5 Tarybos nariai) 

Brinkis Zigmas 
Gedgaudienė Violeta 
Kulikauskas Edmundas 
Navickienė Danguole 
Nelsas Romas 
Nelsienė Angelė 
Petrulienė Antonija 
Raulinaitis Algis 
Vidugiris Vytautas 
Viskanta Zigmas 

Vidurio Vaka rų 
apygardo je 

(renkami 19 Tarybos narių) 

Adickas Kazys 
Augius Jurgis J. 
Binder-Kašubaitė Rima 
Dambrauskienė Roma 
Daulienė Salomėja 
Jasaitienė Birutė 
Ječius Kęstutis 
Juodelis Bronius 
Juškienė Rūta 
Kaunas Ferdinandas V. 
Kerelytė Svajonė 
Kisielius Petras 
Kojelytė Daina 
Levickas Jonas 
Likanderytė Rita 
Narušis-Firant Regina G. 
Norusis Linas 
Narutis Vytautas 
Palukaitienė Aldona 
Pliūrienė-Ardytė Reda 
Polikaitis Juozas 
Račkauskas Jonas 
Riškus Jurgis 
Šaulys Vacys J. 
Šlenys Liudas K. 
Sušinskas Kęstutis 
Sušinskienė Rūta 
Vasaitienė Vitalija 
Vilutienė Birutė 
Vaišnys Juozas 
Vizgirdaitė Vida M. 

JAV LB XIII TARYBOS 
Vyr. Rinkimų Komisija 

Shamrock Tuckpointlng 
Sąžiningai atliekami 

Plytų ir mūrijimo remontai 
Pilnai apdrausta 

. FHA—VA repairs" 

Tel. 708-499-3728 
Sav John Gallagher 

Atliekama (vairius dažymo darbus. 
Dažome: langus, duris, namus, 
pastoges, kambarius. Dirbame greitai ir 
sąžiningai Kreiptis į Vygandą arba 
Raginą, tai. 312-523-9367. 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
aas mus. 

FRANK ZAPOLtS 
3208V2 West 95th Stret 

Tel. — GA 4-8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMĄ 

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

„ • i 

POVILAS PETKEVIČIUS 

LENKŲ OKUPACIJOSE IR JŲ KALĖJIMUOSE 

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

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

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

MOTERIS SU BALTU CHALATU, atsiminimai. 
Dr. K. Paprockaitė-šimaitienė. 494 psl. . $20 00 

DĖMESIO. Žiūrėk į mane, vaikams linksmi 
aprašimai. Viol. Palčinskaitė. 86 psl. . . . $2.00 

LAIKO PAGRĖBSTAI, atsiminimai. Vladas 
Kulbokas. 336 psl $8 00 

TAUTOS ATMINTIES BEIEŠKANT, apie 
dievus ir žmones. Alg. J. Greimas. 525 
psl $12.00 

TAUTA ISTORIJOS VINGIAIS, ideologiniai 
mąstymai. Vytautas Alantas. 242 psl. . . . $10.00 

VĖJAS, Amerikos liet. krepšinio išvyka į 
Lietuvą. 1989. Sig. Krasauskas. 67 psl. . $7 00 

TANKĖJANTI ŠVIESA, eilėraščiai. Tomas 
Venclova. 67 psl $8.00 

ATSIMINIMAI, II d. Vai. Šimkus. 253 psl $10 00 
AUKSO LYRA. Vakarų pasaulio poezija. Vertė 

Alf. Tyruolis. 259 psl $9.00 
KALBĖKIM LIETUVIŠKAI, vaikams. Nijolė 

Mackevičienė. 88 psl $3.00 
ABĖCĖLĖ, vaikams mok. lietuviškai. D. 

Stončiūtė-Kuolienė. 55 psl $3.00 
MAŽŲJŲ DIENELĖS. J. Burkus. 63 psl $2.50 
BALTASIS BANGINIS, romanas. H. Melville. 

347 psl $10.00 
KELIONĘ ( KAUNĄ, romanas. A. Norimas. 167 

psl $10 00 
ĄŽUOLŲ RANDAI, Sibiran, tremtinės atsimi

nimai. Antanina Garmutė. 127 psl $6 00 
VILNIUS LIETUVIŲ LIAUDIES DAINOSE. G. 

Krivickienė. 208 psl $20.00 
GEROJO DIEVO GLOBOJE, atsiminimai. 

Nijolė Sadūnaitė. 103 psl $5.00 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti, 
užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir persiun
timo išlaidos. 



KANDIDATĖS Į LB TARYBĄ 
ŽODIS 

Kvarteto vardu kalba jo nar> 
jos aukšt. mokyklos scenoje 

s Antana> Pol .Draugo" koncerte Mari-

N'uotr J . Tamulaičio 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Miami, FL 

DEMONSTRACIJOS 

Vasario 10 d. Miami centr. 
International viešbutyje buvo 
suruoštas Floridos kongresma-
nui Bill Lehman pagerbimas, į 
kurį atvyko daug kongresmanų 
ir kitų vyriausybės narių. Lie
tuvių klubo direktorių pirm. 
Vytautas Dubauskas, kur i s 
rūp inas i visais Lie tuvą 
liečiančiais reikalais ir išnau
doja kiekvieną progą, suruoš-
damas demonstracijas, pasi
rūpino ir čia — lietuviai demon
s t r avo pr ie viešbučio. Su 
plakatais, vėliavom, moterys 
t a u t i n i a i s rūba i s s u t i k o 
atvažiuojančius ir dalino infor 
macijas prašydami remti Lietli-1 

vos reikalus. 
Vasario 28 Floridos Inter

national universiteto aikštėje 
vyko universiteto respublikonų 
suruošta demonstracija prieš 
komunizmą. Dalyvavo kuwai 
tai , kinai, kubiečiai ir lietuviai. 
Kalbėjo visų atstovai, iš lie-
t u v u » _ Vytautas Dubauskas. 
Vakare visa tai buvo rodoma 
televizijoje. 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖ 

Kovo 3 d. Nepriklausomybės 
šventė iškilmingai su vėlia
vomis atšvęsta St. Francis 
bažnyčioje. Kun. dr. Vincas 
Andriuška atlaikė pamaldas ir 
pasakė šventei skirtą pamokslą 
Bangos choras pagiedojo, muz. 
Algis Šimkus vargonavo. 

Kovo 10 d. įvyko Vasario 16 
ir Kovo 11 minėjimas klube. 
Atidarė klubo pirm. Elena 
Jonušienė ir pakvietė direk 
torių pirm. Vytautą Dubauską, 
kuris vaizdžiai nušvietė Lie
tuvos laisvės kelius. Įneštos 
vėliavos. Sugiedoti Amerikos ir 
Lietuvos himnai. Pagerbtos 
visos žuvę dėl Lietuvos laisvės 
aukos. Dubauskas pakvietė 
minėjimo garbės prezidiumą ir 
visus pristatė. Kun. dr. V. 
Andriuška sukalbėjo invokaciją. 
Pakviesta Floridos kongresma 
nė Ileana Ros-Lehtinen apžvel
gė garbingą Lietuvos praeitį. 
1918 ir 1990 m. Nepriklauso
mybės siekius, okupantų žiau 
rūmus, baisias skriaudas, jėgos 
vartojimą ir ragino nenustoti 
vilties dėl laisvės atgavimo. Už 
kubiečių palankumą Lietuvai 
jai buvo įteikta įgraviruotas 
žymuo ir gintariniai auskarai. 
Gintaro karolius įteikė Stefutė 
Radvilienė. 

Ros Lehtinen klubui įteikė 
Amerikos vėliavą, kuri kabėjo 
Washingtone Vasario 16. 

Dalyvavę svečiai kalbas 
pasakė: Sergio Depas. Miami 
Kubanos Desparados direk
torius, iš Washingtono atvykęs 
tos pat organizacijos užsienių 
reikalų d i rektor ius George 
Toniadis, Washingtone atstovas 
Arthur Hlebniklan ir kaulų spe
cialistas dr. Manuel Alzugaray, 
kuris vyksta į kraštus gydyti 
kovojančius prieš komunizmą. 

Antrai lietuviškai minėjimo 
daliai Dubauskas pakvietė 
Ramutę Bergstrom. Ji iškvietė 
paskaitai Kario redaktorių Balį 
Raugą. J i s nupasakojo apie 
1918 ir 1990 m. Nepriklauso
mybių paskelbimą, delsimą jas 
pripažinti. Sausio 13 d. krauju 
paženklinta dabartinė Nepri
klausomybės kovą. Ateis laikas, 
kai vėl galėsime tarti, kad 
laisvę laimėjom per aukas ir pa
sišventimą. 

Klubo vicepirm. Alice Lopez 
paskaitė gubernator iaus ir 
Dade County proklamacijas ir 
klubo rezoliuciją. Poetas A. 
Tyruolis-Šešplaukis paskaitė 
keletą savo tėvynei skirtų 
eilėraščių. Bangos choras 
vadovei muz. Danutei Liaugmi-
nienei akompanuo jan t pa
dainavo 7 dainas. Vadovei 
įteiktos gėlės. Visi vaišinosi 
skaniais p ie tumis . Aukų 
surinkta 4,045 dol. 

KONCERTAS 

Kovo 17 d. įvyko atvykusių iš 
Vilniaus solisčių Aldonos Vil-
činskaitės-Kisielienės ir Astos 
Krikščiūnaitės koncertas. Pir
mojoje dalyje skambėjo lietuvių 
liaudies dainos ir įvairių kompo
zitorių kūriniai. Antroje dalyje 
įvairios operų arijos atliekamos 
solo ir abiejų solisčių duetu 
lietuvių ir italų kalba. Solistės 
labai šiltai buvo sutiktos dai
nuodamos solo ir duetus. Klau
sytojai ilgai plojo ir teko kartoti. 
A. Vilčinskaitė-Kisielienė yra 
Vilniaus konservator i jos 
profesorė ir turi labai gabių, 
pajėgių mokinių-dainininkių. 
Pernai buvo, šįmet ir kitą metą 
pažadėjo atvažiuoti su ga
biausia, pajėgiausia mokine. 

RINKIMAI IR GEGUŽINĖ 

Gruodžio 16 d. Aušros šaulių 
kuopos pirmininke išrinkta 
Šaulių s-gos garbės narė Kuni
gunda Kodatienė. Susitarus su 
klubu drauge, sausio 20 d. 
kuopa suruošė sausio 13 Vilniu
je žuvusių aukų pagerbimą ir 
Klaipėdos krašto atvadavimo 
minėjimą. Sulig gautu Šaulių s-
gos pirmininko rastu Vasario 17 

Šįmet iš Michigano apygardos 
l JAV Lietuvių Bendruomenės 
Tarybą kandida tuoja šeši 
asmenys: Gražina Kamantienė, 
Vytautas Kamantas (abu iš 
Grand Rapids apy l inkės ) , 
Danutė Petrulytė, Vytau tas 
Petrulis, Jonas Urbonas (visi iš 
Detroito apylinkės) ir Rūta 
Udrienė (iš Lansingo apylinkės). 
Rinkimai įvyks gegužės pra
džioje. Norėdamas balsuotojus 
ar t imiau supaž ind in t i su 
vienintele kandidate iš Lansin
go apylinkės, kreipiausi su 
keletu klausimų. 

— Kodėl nutare i k a n d i d a 
tuoti į JAV LB t a r y b ą ? 

— Kandidatuoju, nes buvau 
pakviesta. Patikrinus, ar šeima 
nenukentėtų, priėmiau. Visada 
prisidedu, jeigu išgaliu. 

— Balsuotojams b ū t ų įdo
mu patirti Tavo tu r imas kva
lifikacijas šioms s v a r b i o m s 
pareigoms. 

— Pirmoj vietoj, pareigos 
nelabai aiškios, d a r jose 
nedalyvavusiam. Tat neaišku, 
kaip kvalifikuoti. Esu per 
daugelį metų prisidėjus prie 
lituanistinio švietimo darbų, 
New Yorke, Detroite, Daina
voje. Keliavau su savo vaikų pa
vyzdiniu fokloriniu ansambliu 
po lietuviškas apylinkes, taip 
pat su paskaita apie lietu
viškumo ugdymą šeimoje, gyve
nant atokiau nuo didmiesčių. 
Rašau karts nuo karto lietuviš
koje spaudoje ir labai dažnai 
amerikietiškoje. Dalyvauju 
Jacksono etninėje sąjungoje. 

— Kokios, Tavo m a n y m u , 
yra didžiausios p r o b l e m o s , 
kur ias JAV LB tur i i š spręs t i 
laike ateinančių t re jų me tų? 

— 1. Suvienyti Vakarų kraš
tuose gyvenančius lietuvius į 
politinę veiklą Lietuvos naudai; 
2. konkrečiai ir nuosekliai 
paskatinti komunizmo idėjų bei 
istorijos dėstymą švietimo in
stitucijose, nepamirštant ir ma
sių švietimą per vietinės spau
dos agentūras, prie kurių kiek
vienas pilietis, kuris nori, su
geba prieiti. 

— Kas Tave ypač džiugina 
stebint ir d i rban t l ietuvišką 
darbą? 

— Matyti, kad vis dėlto išau
go jaunuolių, mokančių lietu
viškai susikalbėti ir mylinčių 
tėvynę Lietuvą. Taip pat, kad 
Lietuva y r a drąs i ir j a u 
susilaukia atit inkamos pagar
bos. 

— Kok ios nuotaikos žvel
g ian t į L ie tuvą? 

— Pasididžiavimai, baimė, 
viltis ir galutinai atsidavimas 
Dievo valiai. 

— P o Antro jo pasaulinio 
k a r o l i e t u v i ų e m i g r a n t ų 
b a n g a s u savimi atsivežė, a r 
a t v y k ę s u k ū r ė daug organi
zacijų t a r p j ų ir Lietuvių 
B e n d r u o m e n ę . Dabar iš Lie
tuvos a tvaž iuo ja į Ameriką 
vis d a u g i a u i r daugiau. Ar 
n e p a s i k a r t o s t a pati istorija? 
Vėl n a u j o s organizacijos? 

— Atvyko „politiniai trem
t i n i a i " , o dabar — labiau 
„ekonominiai". Nemanau, kad 
šiuolaikiniai atvykėliai turėtų 
organizacinių tikslų. Kurie 
norės, galės prisijungti prie jau 
veikiančių. 

— Ką ga lė tų ir turėtų J A V 
LB da ry t i , k a d atvykstančius 
n u o l a t i n i a m apsigyvenimui 
p a t r a u k t ų į j au esanč ias 
a p y l i n k e s ir veiklą? 

— Parodyti patrauklų veiklos 
pavyzdį bei nuoširdų draugiš
kumą, pakviečiant į jas įstoti. 

— J e i T a r y b o n būtum iš
r i n k t a , k a i p p a n a u d o t u m 
savo t u r i m a s kvalifikacijas 
d a r b u o s e ? 

— U n i v e r s i t e t o la ipsnis , 
gyvenimo patirtis ir interesai 
susivienija tiesiogiai ties kalbos 
mokslu , lietuvybės vertybėmis, 
j aun imo ir politine veikla 
amerikietiškoje bendruomenėje. 
Nežinau tikslių ateities darbų, 
tai pranašaut i nedrįsčiau. 

— P r i e š baigiant , ką d a r 
n o r ė t u m skai tytojams ir bū
s imiems balsuotojams pasa
kyti? 

d. vyko pakartotini rinkimai. 
Kuopos pirmininke vėl išrinkta 
Kodatienė. Vicepirm. Vytautas 
Dubauskas, sekretore Eugenija 
Kereševičienė. iždininke Valeri
ja Jokšienė ir p a r e n g i m ų 
vadove Ona Juodikienė. 

Balandžio 11 kuopa ruošia 
linksmą pavasarinę gegužinę 
Ipolito ir Valeri jos Jokšų 
sodyboje. 580 NW 90 St., Miami. 
iš 95 greitkelio išėjimas 10. Bus 
programa, laimėjimas, karšt i 
pietūs. Šauliai lauks visų atsi
lankant. 

FLORIDOS AUKA 
LIETUVAI 

Prašoma visų Floridos lietu
vių aukoti Lietuvai naujus ar 
gerus dėvėtus rūbus, avalynę 
vaikams ir suaugusiems, pata
lynę, knygas lietuvių ir anglų 
kalba, žaislus medicinos prie
mones ir kt. naudingus daiktus. 
Lietuvos „Caritas" juos išdalins 
visiems reikalingiems. Supa
kuotus daiktus galima atsiųsti 
paštu arba pristatyti į Miami 
lietuvių klubą. Prašoma tai kuo 
skubiau atlikti, nes norima jau 
išsiųsti. Galima supakavus j 
dėžes ir užrašius adresą siųsti ir 
privatiems asmenims. Dėl visų 
informacijų skambinti vaka
rais dr. Birutei Pautienytei 
305-782-0395 arba Rūtai Gus-
taitytei-Meyer 305-475-9685. 

G u n d a K. 

— Balsuoti reikia objektyviai, 
ne asmenišką populiarumą 
teikiant. Tikrai darbų pakanka 
ir jums ir mums. Rinkime tuos 
asmenis, kurie parodo veiklumą 
ir naujų idėjų, su kuriomis su
tinkame. Tokiu būdu labiau 
sugebėsime Lietuvai padėti šiuo 
svarbiu laikotarpiu. 

Ačiū už p a r e i k š t a s mintis. 
Ger iaus ios sėkmės ateinan
čiuose r ink imuose! 

Kalbėjosi 
Romua ldas Kr iauč iūnas 

JAV LB Lansingo apylinkės 
pirmininkas 

CHICAGOS ŽINIOS 

KRISTAUS KANČIOS 
VAIDINIMAI 

Didįjį Penktadienį Chicagos 
priemiesty Pilzene aštuonios 
katalikų parapijos suorganizavo 
Kristaus kančios vaidinimus. 
Pilzene yra apie pusė milijono 
gyventojų, kurių 70% mek
sikiečiai . Kančios vaidini
mai juos gražiai sujungė bend
ram susikaupimui. Vaidinimus 
organizuojant daug pasidarbavo 
Maria Hernandez. 

NAUJAS UNIVERSITETO 
KANCLERIS 

Pritariant gubernatoriui J im 
Edgar, nauju Chicagos Illinois 
universiteto kancleriu išrinktas 
inžinierius, pedagogas James 
Stukel. Jo metinis atlyginimas 
127,500 dol. Universitetas yra 
26 m. senumo, turi 25,000 
s tudentų . N u m a t o m a , kad 
universitetas daugiau padės 
ras inėms mažumoms, nors 
Stukel yra baltasis. 

DRAUGAS, antradienis, 1991 m. balandžio men 2 d. 

VIENERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
VLADAS 

ŠIMOLIŪNAS 

Š.m. balandžio mėn. 16 d. sueina lygiai metai, kai Dana 
Point, CA mirė nuoširdus patriotas veikėjas, aukštaičių kil
mės lietuvis. Nepriklausomos Lietuvos karininkas Vladas 
Šimoliūnas. Palaidotas Forest Lawn Memorial kapinėse. 
Glendale. Los Angeles, CA, tarp gausaus būrio losangeliečių, 
mielų parapijiečių. Gilaus liūdesio širdimi dauguma a.a. 
Vladą Šimoliūną prisimena ir jo nepaprastai pasigenda, ypač 
draugijos, kurioms jis daugelį metų priklausė ir dirbo: 
ramovėnai, šauliai, piliečių klubas, radijo klubas. Susi
vienijimas Lietuvių Amerikoje, Žurnalistų sąjunga. Lietuvių 
Bendruomenė. Lietuvių Tautinė sąjunga. Mirties metinių 
šventos Mišios už a.a. Vlado vėlę bus laikomos Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje balandžio mėn. 21 d., sekmadienį, 9:30 
v. ryto. Prašome pasimelsti. 

Tegu Viešpaties maloningas prieglobstis suteikia šiam 
šviesios atminties geradariui lietuviui dangišką ramybę. 

Liūdinti šeima Lietuvoje ir čia Amerikoje. 

A.tA. 
DR. ELENAI GIEDRAITIENEI 

mirus , jos vvrui dr. DOMUI, Fraterni tas Baltiensis 
draugui , re Akiame nuoširdžią užuojautą 

Andrius ir Marija Žilinskai 

Mirus 
A.tA. 

Or. PRANUI BAGDUI 
nuoširdžią >• ojautą reiškiame Jo našlei JANEI, broliui 
kun. VYTAUTUI BAGDANAVIČIUI ir seserims 
ONUTEI S TMAITTENEI ir MARYTEI Juškienei su 
šeimomis. 

Kazys ir Jonas Gudėnai su šeimomis 

A. t A. 
ALPHONSE PATECKAS 
Gyveno Marųuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1991 m. kovo 29 d., 6:35 vai. ryto, sulaukės 78 m. 

amžiaus. 
Gimė Grand Rapids, MI. 
Pasiliko dideliame nuliūdime brolis John, sesuo Emily 

Kalvelis Lietuvoje, dukterėčios: Linda su vyru Chris Sliwa, 
Nancy su vyru Bill Dickinson, sūnėnas David Galea, pro-
dukterėčia Jillian Sliwa 

Priklausė buv. angliakasių klubui, buvęs Roselando 
„Aido" choro narys. 

Kūnas buvo pašarvotas pirmadienį, balandžio 1 d. 1991 
m. nuo 2 iki 9 v.v. Lack & Sons koplyčioje, 2424 W 69th St. 

Laidotuvės antradienį, balandžio 2 d. Iš koplyčios 1:30 v. 
po pietų bus nulydėtas į Lietuvių Tautines kapines 

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

Nuliūdę brolis, sesuo ir kiti gimines. 
Laidotuvių direkt. Frank L. Bukauskas. 

312737-1213. 
Tel. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 i r (1-312) 523-9662 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
Laidotuvių direktoriai 

nuo 1916 metų 
P R A N E Š A 

kad a t ida ro n a u j u s l a ido tuv ių n a m u s 

6541 S. KEDZIE 
M a r q u e t t e P a r k e 

Kiti S. C . Lack l a i do tuv ių n a m a i : 
11028 S o u t h w e s t H w y . * Pa lo s Hi l l s 
9236 S. R o b e r t s R d . * H i c k o r y Hi l l s 

2424 W . 69 S t . * C h i c a g o 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SUNŪS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71st Street 
Chicago. Illinois 60629 

1-<3l2M76-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60465 

708-430-4455 
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Chicagą įvairiais reikalais, t a 
proga lankėsi „Di -asi-
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pasirinko litua: 
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x Lietuvos t ea t r a s politi
nes permainos sūkuryje 

a kalbės B̂  
Chicagos tarp ' atrų 

.valio ve mio 
jaunimo teatro Vilniuje konsul
tantas. Paskar uba 
bus penktadieni, balandžio 5 d., 

v. Balzeko Lietu ūros 
muziejuje. Po paskaitos vaišės. 

s i r 
ikai 

vą. 

antradienis. 1991 m. balandžio mėn. 2 d. 

x Nuo a t e i n a n č i u sekma
dienio, balandžio 7 d. laikrodis 
pasukamas viena valanda pir
myn. Geriausia pasukt i -
dienio vakare prieš einant gulti, 
nes sekmadienio šv. Mišios 
bažnyčiose, e i smas ir parduo
tuvės bus pagal naują laiką. 

x Sol. J o n a s Vazne l i s po 
ilgesnės pertraukos įsijungė į ..I 
Lituani" operos pastatymą. J is 
atliks solo partiją. Chicaga jau 
buvo jo pasiilgusi ir sveikina jo 
sugrįžimą. 

x Ju l i j a Va i loka i ty tė -Sau-
lienė, steigėja ir vadovė Pane
vėžio Cari tas talkos būrelio 
Chicagoje, y ra iškviesta į Cari
tas antrąjį kongresą Kaune 
birželio 1-2 dienomis, „prisidėti 
prie Car i t as veiklos plana
vimo". Kaip profesionali ,.sočiai 
worker", t u r in t i plačią patirtį 
a* vežant suaugus ius žmones ir 
vaikus į JAV-es specializuotam 
gydymui, ji t a ip pat y ra narė 
JAV LB Socialinės tarybos, kuri 
yra sukūrusi „Lietuvos Vaikų 
Vilties" organizaciją. Būdama 
Lietuvoje J . Šaulienė taip pat 
informuosis apie išeivijos talkos 
galimybes padėt i našlaičiams, 
luošiems va ikams ir seneliams, 
kad išeivijos talkos būreliai 
gausėtų ir stiprėtų, taikliau pa
dedant si lpniausiems Lietuvos 
žmonėms. 

x Muzikos š v e n t ė s proga 
žmonių patogumui į pagrin
dinius renginius kursuos spe-

ts autobusai. { operos pasta
tymus ir Dainų šventę auto
busai važiuos nuo Marąuette ir 
Brighton P a r k ų l ie tuviškų 

ų. Bilietai jau gaunami 
Gifts Internationa! Vazne!ių 
prekyboje. 

x L i e t u v o s V a l s t y b i n ė s 
o p e r o s s o l i s t a i — I rena 
Milkevičiūtė ir Virgilijus No
re ika ir p i a n i s t ė G r a ž i n a 
Ručyte-Landsbergiene — at
vyksta į New Yorką balandžio 
5 d. L i e t u v i ų F o n d a s or
ganizuoja jiems seriją koncertų. 
P i rmas jų k o n c e r t a s įvyks 
balandžio 7 d. Bostone. 

x J A V L B K u l t ū r o s t a ry 
bos t r a d i c i n ė p r e m i j ų šven
tė įvyks g e g u ž ė s 18 d. Jau
nimo centre. Vienuoliktą kar
tą bus pagerbti išeivijos lau
reatai . Kokte i l ia i , akademi
ja, vakarienė. Prašome vietas 
rezervuoti pas I r e n ą Pol i -
kait ienę iki gegužės 10 d. Tel . 
312-434-2243. 

(sk) 

x Lietuvių M u z i k o s Šven
tės komitetas praneša , kad 
bilietus į visus šventės rengi
nius jau gal ima įsigyti Gifts 
I n t e r n a t i o n a l — Vazne l ių 
prekyboje, 2501 W. 71 St. , 
C h i c a g o , I L 6 0 6 2 9 , t e l . 
312-471-1424. 

(sk) 

x „ Ž A I B A S " N r . 10 -
skanios rūkytos dešros ir skilan
džiai bus pristatyta jūsų nurody
tu adresu Lie tuvoje . 4 kg 
lietuviško skilandžio. 2 kg „Žal
girio" dešros. 2 kg „Suvalkie
tiškos" dešros, 1 kg „Sodžiaus" 
dešros, 1 kg. filė plėvelėje. Pilna 
kaina $100.00 — kreiptis „Žai
b a s " 9525 S o u t h 79th Ave„ 
Hickory Hills, m . 60457. Tele
fonas (708) 430-8090. 

(sk) 

x N o r ė d a m i a t švęs t i įvai-
rias šeimos šventes bei šermenų 
pietus prieinamomis kainomis, 
prašome kre i t i s į Balt i jos r e s 
toraną , 8100 R o b e r t 9 R d „ 
Jus t i ce , B . te l . 1-708-458-1400. 

' sk ' 

x A U K Š T O S K O K Y B Ė S 
Kl KYTOS D E Š R O S , P A 
LE NDVIC A su pristatymu į 
nu mus Lietuvoje $84.00. 
T R A N S P A K . 2638 W. 69 St. , 
C h i c a g o , I L 6 0 6 2 9 . t e l . 
312-436-7772. 

(sk) 

x Rase-- - keviči 
d r . Domo Lapkaus 
prieš mot t 
e i na Neka i ' o F 
par įe Brighton 
Pa 

x Sol is tė Bi ru tė Vizgir
dienė iš Los Angeles. Calif.. 

. r ji kart 
Daunoru turės 

nė n. 
Kartu 

rda. 

x Sv. P ranc i škaus seserų 
rėmėju 

Par
ke bus balandi 
p.p. B: 
- gyti iš anksto. 

x „Bridge«". 
ir kovo me n 
iš spaudo -
turiniu. Pirmąjį numeri reda
gavo Linb ^is, kolegiją 
sudarant R. Likanderytei, E. V. 
Meilui.dr Th Michalski ir kun. 
V Vv'olkovich-Valkavįčiui. 
Antrą numerį redagavo J. 
Arlauskas. Abu numeriai verti 
Lietuvių Bendruomenės pastan
gų anglų kalba žurnalą parodyti 
amenkieč menei. 

x EKRANAS, liaudies dai
nų ir šokių ansan: vks-
ta į Chicaga balandžio 13 d. 
Girdėsime lietuvių kompozi
torių kūrinius, į g a s 
da - pri-
tar: - instrumentams. 
Nuostabu yks 
Morton East High School 
audi tor i jo je . ime 
progos. Rengia JAV LB Kultū
ros t a ryba . 

x Užsakytas au tobusas į 
Ekrano. ;audiesc >kių 
ansamblio koncertą Autobusas 
išvaž ;' s nu 
rintieji autobu 
pr& 
bilietus Gifts Internat ional . 
Kaina 2 do!. i abu galus. 
Koncertas įvyks balandžio 13, 
7:30 vai. vak. Morton East H.S. 
auditorijoje. Reng;^ JAV LB 
K u l t ū r a ia. 

(sk) 
x G.T. INTERNATIONAL 

parūpina -n bilietus 
iš Liet \rrerikos 

:»er Mask 

; •• n for 
ma< 
Vilnį . - • <:<spt;s: G . T . 
INTERNATIONAL, i 
9525 S 79th Ave., Hickory 
Hills, I L. T-l 70*. 150-7272. 

«fe" 

ARAS ROOFING 
Arvydas Kl»l» 

MM k taisoma 
. rūslq stogus 
12-434-MS6 arba 
12-737-1717 

x „Life" žurnale , balandžio 
numeryje , straipsnyje „The 
S i n g i n g Revolu t ion" <Dai 
nuojanti revoliucijai aprašoma 
Lietuvos situacija. Fotogra
fas Nikolai Ignatiev ir žur
nalistė Jeanne Marie Laskas 
aprašo kaip aplankė Lietuvą 
tuoj po sausio 13 d., po penke
rių metų nuo paskutinio ap
silankymo. Nuotraukos vaiz
džiai parodo žmonių nuotaikas 
ir liūdesį. Lietuva savo laisvės 
atgijimo siekia ramiai ir gar
bingai , kaip vyresnio amžiaus 
moteris, ne kaip padykęs pa
auglys anot straipsnio. 

x Visi kviečiami, visi laukia
mi balandžio 7 d. Jaunimo cen
tre. Margutis kviečia pasiklau
syti rinktinių estradinių dainų, 
kurias profesionaliai atliks Ne
lė Paltinienė, palydint Arvydo 
Paltino muzikai. 

x „ L i t u a n u s " žurna lo šių 
metų Nr. 1 išėjo iš spaudos. Jį 
redagavo Antanas Klimas ir 
jame rašo Wm. Schmalstieg, Pat 
Ryan Greene. Harvey Mayer, 
Katherine Baker, Alg. Čekuolis, 
Alg. Kezys, sesuo Virginia 
Marie Vyteli ir Wm. Wolko-
v ich-Valkavič ius . Žurna lą 
puošia Vytauto Jonyno menas. 
Šis jau 40-tas Klimo redaguo
tas „Lituanus" numeris. Atei
nantys du numeriai taip pat 
renkami. Jų redaktoriai Violeta 
Kelertienė ir Jonas Zdanys. Ar
vydo Tamulio pastangomis 
r i n k i m a s pradėtas vykdyti 
kompiuterio priemonėmis. 

x V y t a u t a s Šeš tokas , Los 
Angeles, Cal.. „Draugo" nuola
t i n i s bendradarb i s , garbės 
prenumeratorius, rėmėjas, pra
tęsė prenumeratą su 80 dol. 
auka . o taip pat ir su gražiu 
laiškučiu, kuriame rašoma, kad 
„Draugas" yra pirmaeilis veiks
nys, kuriame bendradarbiauja 
ne t ik aukšti žurnalistai, bet ir 
meno, mokslo ir literatūros 
srities žinovai. Šeštadieninės 
laidos kultūrinis priedas yra jo 
mielai laukiamas svečias ir visų 
išeivijos ir tėvynės lietuvių. La
bai dėkojame už mielus žodžius 
ir auką. 

x Skau t in inkas J u o z a s Be-
n i ū n a s , Hartfordo lietuvių 
skautijos vardu dėkodamas 
„Draugui" už puikią skautiškos 
veiklos informaciją, parėmė 
„Draugą" 25 dol. auka. Nuošir
džiai dėkojame už lietuviškos 
spaudos vertinimą. 

x Skautės i r skauta i Chica
goje per savo įgaliotinį skau
tininką Antaną Paužuolį parė
mė „Draugą" 45 dol. auka. 
Dėkojame ir linkime sėkmės ir 
to l iau sėkmingai darbuotis 
Dievo, Tėvynės ir Artimo 
gerovei. 

x Lietuva Amerikos Televi
zijoje II dal is . Dviejų valandų 
vaizdajuostė, rodanti Sovietų 
s m u r t ą užslopinti Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymą. 
S p a u d o s r ū m ų užėmimas , 
k r u v i n a s i s sekmadien is , 
nužudytųjų laidotuvės, emocin
ga lietuvių demonstracija Bos
tone ir kitur. Pasaulio reakcija 
ir komentarai. Naujas Lietuvos 
vaizdų, poezijos i r dainų 
montažas. Įrekorduota VHS vi
deo kasetėje. Kaina su persiun
t imu $35.00. Čekį su savo 
adresu siųsti: F. Kon tau ta s , 
747 E. Broadway, So. Boston, 
MA 02127. Tel . 617-268-5876. 

(sk) 

x KARGO Į LIETUVĄ! Rū 
bus, naujus ir dėvėtus, batus, 
medžiagas ir nereceptinius vais 
tus ribotais kiekiais, galima 
siųsti į Lietuvą BE MUITO! 
siunčiame ORO L I N I J A I 
RYGĄ. Siuntinius atsiimti RY 
GOS muitinėje. Minimumas 
110 lbs arba 50 kg. Kaina $1.45 
už svarą. Kreiptis į: G. T. In
te rna t iona l , tel. 708-430-7334, 
9525 So. 79th Ave., Hickory 
Hills . IL 60457. 

(sk) 

Po „Draugo" koncerto kalba inž. A. Rudis savo sukakties proga. Iš kairės: Maria Rudiene, 
Rimgaudas Dabšys, Bronius Seliukas ir Antanas J . Rudis. 

Nuotr. J . T a m u l a i č i o 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
NIEKADA NEVĖLU 

„Americans for Lithuania's 
Freedom" na: a; nuo 1990 m. 
kovo mėnesio ; ensyviai tebe
dirba ir teig .. kad Lietuvai 
kiekvieno pastangos, talentai ir 
geri norai dar vis yra labai 
reikalingi ir kad nėra per vėlu 
pagal savo -ugebėjimus ar 
polinkius imtis darbo arba prisi
dėti prie veikiančių grupių. 

Šeš tadienį , kovo 23 d., 
dalyvavome kongresmano John 
Porter susirinkime su jo apskri
ties gyventojais. Prieš susi
r inkimą įteikem jam ir jo 
padėjėjam kavos puodelį su tri
spalve kregždute ir „Freedom 
for L i t h u a n i a " užrašu. 
Padėkojom už jo pastangas 
Lietuvai, paskatinom raginti 
prezidentą pripažinti Lietuvą. 

Kongresmanas John Porter 
paaiškino prezidento energijos 
planą. Jis nepilnai sutinka su 
visais prezidento pasiūlymais, 
pvz. j is nemano, kad jau dabar 
yra reikalinga imti naftą iš tų 
vietų Aliaskoje, kur būtų 
nuteriota gamta ir gyvūnija. 
Porter apgailestauja, kad nuo 
1977 metu nebuvo r imtai 
ieškoma naujų energijos 
šaltinių. Gailė Damijonaitytė 
Omori, atvykusi su broliu 
Rimantu, paklausė apie Lietuvą 
ir Pabaltijį. John Porter stipriai 
pasisakė už Pabaltijo laisvę, nes 
Pabaltijo padėtis esanti kitokia, 
negu kitų respublikų. Gailė vėl 
klausė, ką gali žmonės daryti, 
nes ji žinanti, kad jau šimtai 
laiškų prirašyta, o rezultatų 
nematyti. Kongresmanas su 
dideliu įsitikinimu pabrėžė: 
„Daryki t t a i , ką darote! 
Rašykit, nenustokit, išlaikykit 
spaudimą. Tik pasiryžę pasiekia 
rezultatų". Pasirodo, kad buvo 
apie šeši lietuviai susirinkime. 
Galima kor^-resmaną paklaus
ti , pagirti paska t in t i , o 

svarbiausiai savo dažnu daly
vavimu priminti savo susido
mėjimą ir rūpestį. 

Sekmadienį, kovo 24 d., State 
of Illinois pastate dalyvavome 
Lech Walesos priėmime, kuris 
buvo puikiai suorganizuotas ir 
pasigėrėtinai per 50 minučių 
a t l ik tas . Čia vėl galėjome 
pasimokyti . Grojo nedidelė 
grupė. Lenkų skautai tvarkin
gom uniformom sudarė gar
bės palydą. I š t r aukas iš 
miuziklų ir operų dainavo 
operos solistas i r Brygida 
Bziukievvicz, kuri dėvėjo ilgą 
šviesią suknelę skoningai 
papuoštą karoliukais. Moterų 
chorelis profesionaliai atliko 
Paderewskio ir kitų kompozi
torių kūrinius. Jų dirigentė 
orientalė. Pranė Šlutienė sakė, 
kad seniau tai grupei vadovavo 
Alice Stephens ir kad net dabar 
joje tebedainuoja kelios 
lietuvaitės. Taip ir reikėtų 
tvrkyti programas. 

Vedėjas buvo unijos vadas Ro-
bert Healy. Invokaciją sukalbėjo 
kardinolas J. Bernard in . 
Kalbėjo meras Daley, guberna
torius Edgar, skatino inves
tavimą Lenkijoje ir pranešė, kad 
kasmet bus suteikiama stipen
dija Walesos parinktam studen
tui mokytis Illinois. Po trumpos 
kalbos vicegubernatorius Bob 
Kustra pr i s ta tė Lenkijos 
prezidentą Lech Walesą, kuris 
kalbėjo energingai, su humoru, 
o vertėja jo kiekvieną sakinį 
tuoj vertė. (Kai kalbėjo ameri
kiečiai, vertėjas sėdėjo už Wale-
sos ir jam ir žmonai į ausį viską 
vertė). Su Walesa buvo ir jo 
žmona Danuta (septynių vaikų 
motina). 

Mes padėkojom senatoriui 
Dixon ir priminėme, kad reikia 
įpareigoti prezidentą pripažinti 
Lietuvą. Gubernatoriaus Edgar 
sekretoriui priminėm, kad 

lankiam gubernatoriaus ir jo 

žmonos Dainų šventėje. Kardi
nolui J. Bernardin padėkojom 
už jo pa ramą Lie tuva i ir 
paskyrimą balandžio 14 Maldos 
diena už Lietuvą. Kardinolas, 
atsitraukęs nuo kitų, net kokias 
5 minutes nuoširdžiai pasakojo 
savo jausmus iš Lietuvos ir pa
brėžė, kad kasd ien už ją 
meldžiasi. Pakalbėjom su Dawn 
Clark Netch, vyskupu Abramo-
vicz, sen. Walter Dudycz ir įvai
riais žurnalistais. Susitarėm su 
Bruce Dumont dėl TV pro
gramos apie Lietuvą 11 stoty 
Chicago Tonight su John 
Callavvay. Programai pasibai
gus, pribėgom prie nuo scenos 
einančių garbės svečių, bet 
Walesa jau buvo už užuolaidų. 
Vicegubernatorius Bob Kutra ir 
jo žmona Kathy sutiko Walesai 
tuoj perduoti mūsų gėlių puokš
tę ir kavai puodelį. 

Nebūdami nei politikai nei 
diplomatai, stengiamės, kaip 
eiliniai žmonės paremti jų dar
bus. Taip pat visur stengiamės 
ką nors išmokti. 

Ne per vėlu ir mums susi
pažinti su Kongreso nariais. B. 
Nainys siūlė, kad kiekvienas 
įsipareigotumėm „globoti" bent 
vieną įtakingą politiką. Pradės 
jie stebėtis lietuvių gausumu, 
balsų skaičiumi, aktyvumu ir 
pr ipažins Lietuvą. Mūsų 
veiksniai mums padėtų dažniau 
kasdieninėje spaudoje trumpai 
pranešdami apie jų pasikalbė
jimus su Kongreso nariais. 

Ne kiekvienas esame įgudę 
politikai, veikėjai ar kalbėtojai. 
Tačiau k i ekv i enas ga l ime 
dažnai pa ra šy t i t r u m p u s 
laiškučius savo atstovams ir j 
„laiškų skyrius" laikraščiuose 
bei žurnaluose, laikydamiesi 
mandagumo ir tolerancijos prin
cipų. Nesistengę šiais lai
kais, nenuraminsime sąžinių 
vėliau. 

I n d r ė 

jų fondo nariu suvažiavimo dalis. Iš kaires pirmoj eilėj: A Degutienė. G Kamant ienė . V. 
Kn-rantas. D. Puškonene ir M. Remiene: antroj eilėj: dr F Kaunas, dr K Ambrozaitis. J. Skeivys, 

kienė ir kt 
Nuotr J . T a m u l a i č i o 

IŠ ARTI IR TOLI 
KANADOJE 

— Lietuvių Katalikių mo
terų sąjungos naujoji valdyba 
pasiskirstė vasario 26 d. parei
gomis: pirmininkė A. Sun-
gailienė, vicepirm. G. Trinkie-
nė, sekr. R. Valickienė, ižd. B. 
Biretienė, ryšininkė M. Povilai-
tienė, narės — dr. R. Mažeikai
tė ir R. Sirut ienė. Moterų 
sąjunga dirba lietuvišką visuo
meninį darbą, šalpą, kultūrą ir 
palaiko gyvą ryšį su Lietuvos 
moterimis. 

— Calgario, Alb., lietuviai 
po žudynių Vilniuje ir Rygoje 
susirinko prie miesto rotušės. 
Prie lietuvių prisidėjo čekai, 
lenkai, vengrai, ukrainiečiai ir 
afganis taniečiai . Viename 
plakate buvo žuvusių Vilniuje 
pavardės, o šalia degančios 
žvakutės. Demonstracijų metu 
kalbėjo pabaltiečių ir kitų tau
tybių atstovai, vengrų kunigas. 
Lietuvių Bendruomenės apylin
kės pirm. dr. A. Šlekys. Viešai 
prašė Kanados vyriausybės, kad 
pritaikytų Sovietų Sąjungai 
sankcijas. 

— A. a. Domas Žiogas mirė 
slaugymo namuose. Velionis 
buvo gimęs 1905 m. birželio 3 d. 
Gruzdžiuose, Šiaulių apskr. 
Buvo baigęs pienininkystės 
mokyklą. Jo žmona mirė perei
tais metais. Abu buvo relingin-
gi ir dosnūs. Palaidotas prie 
žmonos Delhi kapinėse. Pamal
das už mirusį atlaikė klebonas 
kun. L. Kemėšis. 

— L o n d o n o l ie tuvių pa
r ap i j a turėjo susir inkimą, 
kuriam pirmininkavo po komi
teto pirmininko A. Petrašiūno 
žodžio S. Keras, sekretoriavo L. 
Naujokaitis. Buvo perskaitytas 
buvusio ilgamečio klebono kun. 
B. Mikalausko padėkos laiškas 
parapijai ir klebonui kun. K 
Kaknevičiui, taip pat laišką iš 
Floridos atsiuntė parapijos kū
rėjai Paulina ir Jonas Butkai. 

— Windsoro, Ont., Lietuvių 
Bendruomenės apylinkė išsi
rinko valdybą, kurią sudaro 
pirmininkė V. Tautkevičienė, 
sekr. dr. D. Naikauskienė, ižd. 
O. Vindašienė. 

— Dabart inis Londono kle
bonas kun. K. Kaknevičius 
dalyvavo buvusio ilgamečio 
klebono kun. I. Mikalausko, 
OFM, amžiaus pagerbime Prisi
kėlimo parapijos salėje Toronte. 
Pagerbime dalyvavo ne tik 
katalikų, bet ir evangelikų 
kunigai. 

— Londono lietuvių bažny
čioje buvo padaryti remonto 
darbai, kuriuos pradėjo kun. I. 
Mikalauskas, užbaigė kun. K. 
Kaknevičius, talkininkai A. 
Kudirka. Launikaitis ir Rama
nauskas. Ant stogo uždėjo 
metalinį kryžių, kurį pastatė 
L. Naujokaitis. Praeiviai dabar 
mato, kad tai katalikų bažnyčia. 

— Londono lietuvius ap
lankė iš Thunder Bay Petronėlė 
Bružienė, Kanadon atvykusi 
1930 m., bet buvusi naujųjų 
ateivių globėja. Ji aplankė savo 
sūnų, ten gyvenusią Leonardą 
Razevičienę ir kitus savo globo
tinius. Jos gerą širdį visi vertina 
ir visi atsimena. 

— A.a. S tasys Grigelait is , 
77 metų amžiaus, po sunkios 
ligos mirė Sault Ste. Marie. 
Ont., sausio 13 d. Liko nuliū
dime žmona ir dvi dukros su 
šeimomis, taip pat sesuo ir 
brolis Lietuvoje. Velionis buvo 
gimęs 1913 m. lapkričio 19 d. 
Raitininkų km., Girkalnio 
valsč., Raseinių apskr. Baigė su
augusių gimnaziją, įstojo į karo 
mokyklą ir tarnavo kaip lei
tenantas kariuomenėje iki atei
nant bolševikams. Karui pasi 
baigus atvyko į Kanadą. 

Advokatas jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Av*nu* 

Chicago, IL MK>2«* 
T e l . (1-312) 776-8700 

Darbo vai nu<> 9 iki 7 vai 
"M>stad ^ v r ik i 1 vai d. 
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