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Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos 

pareiškimas 
Šiomis dienomis kai kuriuose 

laikraščiuose i šspausdintas 
grupės inteligentų „Kreipi
masis i Lietuvos žmones", kaip 
regis, atspindi visuomenėje ar 
tam tikroje jos dalyje juntamą 
nerimą, susirūpinimą. Daug 
kur svarstoma, kokios bus dery
bos su TSR Sąjunga, kokiom 
sąlygom jos vyks, ar eisim j jas 
pakankamai pasirengę, ištver
mingi ir vieningi. Ligi šiol 
patirtų išmėginimų bangas 
atremdavome kaip tik tuo. Ir 
kaip tik todėl į „Kreipimąsi" 
tenka žiūrėti klausiant: ar 
stiprina jis Lietuvos Respubli
kos vadovybės pozicijas, ar ne? 

Jau nebe pirmas mėnuo mėgi
nama kuo labiau supriešinti 
Aukščiausiąją Tarybą ir vyriau
sybe. Tam panaudojamos ir 
na rū r a l i a i pas ig i r s tanč ios 
abipusės kritinės pastabos, tuoj 
išpučiamos gandų ir paskalų 
metodais, ir uždvinių bei veiklos 
skirt ingumai, ir asmeninės 
žmonių savybės bei paplitęs, de
ja, lietuviškoje visuomenėje 
{taringumas. O jau iššaukus di
delį konfliktą, gal net krizę, at
sivertų naujos galimybės prie
šiškai mums propagandai pa
saulyje ir kaimyninės šalies 
prezidento užmačioms valdyti 
Lietuvą, tariamai nusivylusią 
savo laisvai rinkto parlamento 
sprendimais. 

„Kreipimesi" griežtai išski
riami Lietuvos Respublikos 

aukščiausieji valdžios organai — 
parlamentas ir vyriausybė, — 
taip pat ir jų ver t in imai . 
Ministrų Tarybos veikla esanti 
pražūtingai žlugdoma, ir tą toly
džio daranti Aukščiausioji Tary
ba. Ji pati atrodo nieko gero 
nenuveikusi, tik didinanti Lie
tuvai gresiančius pavojus. Todėl 
pasirašiusieji, nė kiek neabe
jodami tų k a l t i n i m ų teis
ingumu, kviečia jau dabar 
galvoti, nebūtinai pagal Konsti
tuciją, apie naujus rinkimus. 
Sakoma, atėjo dramat iškas 
apsisprendimo momentas, ir 
siūloma: nuosaikus ekonominių 
ir socialinių reformų įgyven
dinimas. 

Nuoseklumo čia nedaug, ne
bent įžvelgtume poziciją, kurią 
jau sykį teko įveikti, einant j 
kovo 11-ąją. Belieka apgailes
tauti, kad atakai prieš Aukš
čiausiąją Tarybą pasirinktas 
momentas, kai ji pasiruošė 
vadovauti net dvejoms ypatin
gai svarbioms deryboms su TSR 
Sąjunga ir Rusijos Federacija. 
Latvijos ir Estijos Aukščiau
siosios Tarybos analogiškoje 
situacijoje patiria ne mažesniu 
skaldymo ir diskreditavimo 
išmėginimų, ir tai. matyt, nėra 
atsitiktinis sutapimas. 

Lietuvos Respublikom 
Aukščiausiosios Tarybos 

pirmininkas 
V. Landsberg is 

Vilnius, 1990 m. rugpjūčio 3 d. 

Sąjūdžio pareiškimas 
Sovietų vadams 

Vilnius. Rugpjūčio 14. (SIA) 
— Lietuvos Sąjūdžio seimo 
taryba Sovietų Sąjungos va
dams pasiuntė pareiškimą, 
kuriame informuojama apie Są
jūdžio ruošiamą Europos savaite 
prie Lietuvos-Lenkijos sienos ir 
reikalaujama, kad Lietuvai 
būtų sugrąžinta jos vakariniu 
sienų kontrolė. 

Pareiškimas pasiųstas SSSR 
prezidentui M. Gorbačiovui, 
ministerių tarybos pirmininkui 
N. Ryžkovui ir SSSR Gynybos 
ministeriui D. Jazovui. 

Artėjant Molotovo-Ribben 
tropo pakto 51-osioms metinėms 
ir deryboms ta rp dviejų nepri
klausomų ir lygiaverčių partne
rių — SSSR ir Lietuvos — Lietu 
vos Sąjūdis reikalauja, kad 
Lietuvai būtų grąžinta tai, kas 

Sirijos rizika 
Damascus . — Sirijos pre

zidentas Hafez Assad atsistojo 
Amerikos pusėje, kai sutiko 
pasiųsti savo karių dalinį į 
Saudi Arabija prieš Iraką. Tai 
yra vienas svarbiųjų politinių 
įvykių Persų įlankos regione, 
sako Vidurinių Rytų diploma
tai. Sirijos kariai jau atvyko j 
Saudi Arabiją. Per 20 metų 
prez. Assad buvo nusistatęs 
prieš Vakarų Įtaką ir Egiptą, 
kuris tarėsi su Izraeliu. Jis 
palaikė palestiniečius prieš Iz
raelį ir šiuo metu pasisakė prieš 
Irako prez. Husseiną. kuris 
norjs pasidaryti arabų vadu. 
Sirija palaikė Iraką jo karo 
metu su Iranu. Jos pasisakymas 
už Saudi Arabiją gali turėti du 
tikslus: gauti finansine paramą 
Sirijos ekonomijai iš karaliaus 
Fahd ir kartu gauti paramos iš 
Amerikos — taip mano politi
niai komentatoriai. 

prieš derybas privalo būti 
grąžinta — vakarinių Lietuvos 
sienų kontrole. Tai būtų SSSR 
geros val ios ženklas , kad 
Maskva yra pasiryžusi panai
kinti Lietuvos aneksiją ir jos 
pasekmes. Šios pasekmės yra 
ypač skaudžios, jaučiant oku
pacijos nu t rauk tą natūralų 
Lietuvos ryšį su kitomis 
Europos šalimis. 

Mes informuojame Jus. kaip 
vyriausius okupacinės kariuo
menes vadus, kontroliuojančius 
Lietuvos-Lenkijos (t.y. Lietuvos 
ir laisvosios Europos' sieną, 

kad rugpjūčio 23 dieną prie Laz
dijų muitinės susirinks Lietuvos 
žmonės priimti raktų nuo šių 
vartų i Europa Perjuos tą pačia 
diena į Lietuvą atvyks „Europos 
savaites Lietuvoje" dalyviai. 

Esame įsitikinę, kad Jums. 
turintiems didelį autoritetą 
Europoje ir ne kartą deklaravu
siems Bendrų Europos namų 
būtinumą, suprantami mūsų 
siekiai. 

Saudi Arabijos karalius Fahd, viduryje, po pasitarimų su Jemeno prezidentu Ali Abdullah Saleh 
Jiddos mieste, kuris lankėsi pas Irako prezidentą Husseiną. 

Pagrobtieji paskirstyti 
kariškuose punktuose 

Jordanas ruošiasi karui? 
B a g d a d a s . - Reuterio žinių kiečius Saudi Arabij je ir Persų 

agentūra praneša, jog penkta- įlankoje. Jie pažadėjo Irakui 
dienio naktĮ Amerikos piliečiai savo pagalbą už tai nereikalau-
ir kiti užsieniečiai Irake ir jo darni atlyginimo. Šiuo metu 
užimtame Kuvvaite buvo sulai- renkamos žinios ir po to tenka 
kyti ir bus paskirstyti pagrin- laukti teroristinių veiksmų, kai 
diniuose kariuomenės įrengi- tik Bagdadas duos jiems suti 
muose. 

Tuo pačiu metu Irako prez. 
Husseinas sustiprino savo kari-

kimą. Izraelis sust.pnno savo 
žvalgybą Izraelio žvalgyba skel
bia, kad ir Jordanas mobilizuo-

nes pajėgas Kuva i te pagal ja savo pajėgas ir esamiems 
Saudi Arabijos sieną. Irako kariams Įsakyta judėti visą 
Parlamento pirmininkas, pra- laiką. Izraelio a ts tovas , 
nešdamas apie užsieniečių su- informavęs užsienio žurnalistus, 
laikymą, pasakė: ..tikėdami pasakė, jog „visas oras ten yra 
savo šven ta misija. I r ako pakv ipęs k a r u " . Izrael is 
žmonės nusprendė pasirūpinti nemano, kad Jcdanas pultų 
tų agresyviųjų tautų piliečiais Izrael į , tačiau negal ima 
tiek ilgai, kiek Irakui bus 
grasinama agresyviu karu". 

Kai Bagdade Amerikos atsto
vas pareiškė prieš tai protestą, 
ta i Irako Užsienio reikalų 

nebudėti. Žinant kokie geri 
ryšiai yra tarp karaliaus Hus-
seino ir Irako prezidento Hus-
seino, ,.visko galima laukti, gal 
jie žino ką nors d .ugiau ko mes 

ministerija pasakė nieko apie nežinome", kabėjo Izraelio 
ta i negirdėjusi. O kai buvo spaudos direktorius, 
paprašyta, kad leistų sulai- Jordano kariuomenė ir gyven-
kytuosius aplankyti amerikie- ^ j a i jau ruoši;..ni psicholo 
čių konsulo pareigūnams, tai 
nebuvo duotas leidimas. Sako
ma kad laimingai pasisekę pa 
bėgti gal 500 amerikiečių, dau
giausia iš Kuvvaito. 

Izraelio p r aneš imas 

giškai. kad ga! būti karas. 
Sirenos Jordane > i išbandomos 
kasdien visame krašte. Priima 
mi savanoriai : kariuomenę. 
Jau 80,000 įstoj' kariuomenę 
ir pareiškė savo p žadą kariauti 
Irako pusėje. Izi telio vyriau-

Tel Avive Izraelio žvalgyba sybė sakosi m uprantant i , 
paskelbė, jog kelios palesti- kodėl vyksta tok- pasiruošimas 
mečių teroristų organizacijos ir kodėl sudarom tokia įtampa 
planuoja puolimus prieš ameri- Jordane. 

Absurdo sistema 

Mikalojaus Konstantino Čiur
lionio paminklas Druskininkuose 

Chicago. — Leningrado mies
to meras Anatolijus Sobčakas 
dalyvavo čia įvykusiame Ame
rikos advokatų organizacijos su
važiavime ir kalbėjo, jog jiems 
reikia užsienio investavimų. 
..Bet dar svarbiau, daugiau 
negu pinigų, reikia mokslinės ir 
organizacines pagalbos, eksper
tų ir žinoiimo", sake jis advo 
katams. 

Sobčakas, kuris la ikomas 
vienu iš didžiųjų Sovietų re
formatorių. Aukščiausiosios 
tarybos deputatas, išdrįsęs ne 
kartą pasipriešinti (Gorbačiovo 
dvigubai politikai, kalbėjo per 
vertėją. Jis sake. jog užsienio in
vestavimai gali padėti ,,tai ab 
surdo sistemai, kuri tvarko 
mūsų ekonomiją '. Sandeliuose 
apie Leningradą centro laikoma 
medžiaga nenaudojama, maž
daug 5 bilijonų rublių vertės, 
kai tuo tarpu trūksta žmonėms 
namų. Daugiau kaip 60,000 
naujų butų neapgyventi, nes 

nėra juose van 
s iūlė lengvom 
susidomėti užsi> 
vestuoti į Len< 
pagal miesto ik. 
dįjj turėjo būti R 
Europą. „Šiaml 
giau tik langas, f 
čiai atvertos ne * 
ir visam pašau 
kad Leningra^ 
verslo zona ir 
dž i ama per 
ekonomijos si.-t-
čiau negu kitu" • 
tuose. Jis nori-
Petersburgas p;-
tautinio turi/: 
mas dalvka-
būsią sugraži-
pavadinimas 

ntiekių. Jis 
sąlygomis 

iečius ir in-
,Tadą, kuris 
•?ją Petrą Di 
sijos langas i 
n nėra dau 
" ir durys pla 
Europai, bet 

Jis pasakė, 
yra laisvo 

dėl bus lei 
> laisvos 

a daug grei-
"Sovietų mies-
<ad istorinis 
darytų tarp 
entru. Gali 
'iam miestui 
• senasis jo 
trapilis. 

Perorganizuojama 
Sovietų kariuomenė 

„Šal tasis karas pasibaigė" 

— Paneveži • miesto mere 
išrinkta Gen -įkosevičiūtė. 
vieninele Lie' ie moteris to 
kiose pareip' i 

LIETUVOJE 

— Lietuvos žydai bėga iš Lie
tuvos. Per šių metų penkis mė
nesius iš Lietuvos į Izraelį. JAV 
ir Vakarų Europą išvažiavo 
1,200 žydų. Iki m e t ų galo 
išvažiuos dar 1.800, praneša 
..Gimtasis kraštas". Lietuvoje 
gyvena maždaug 10,000 žydų. 

— Lietuvos par lamentarams 
vienu metu prez. Gorbačiovas, 
kaip pasakyta stenogramoje, by
lojo: „Negalvokite, kad jūsų 
kontaktai su Jelcinu iškart duos 
teigiamų rezultatų. Jo idėjos 
geros iki jų realizavimo momen 
to. Ir mes padėsime j am suprasti 
š i tai". Vytautas Kati l ius pa
tar ia „Gimtajame kraš te" prisi
minti ir tai .jog Rusija paskelbė 
savo suverenitetą tik SSSR 
sudėtyje". 

— Dailės muziejus Lietuvo
je gavo dar vieną Vytauto Igno 
tapybos ir grafikos rinkinį, 
kuris bus eksponuojamas Radvi
lų rūmuose. 

— Ukmergėje liepos 31 d. 
ankstu rytą j L. Kaunienės butą 
įsiveržė būrys kareivių ir vienas 
civilis ir sumušė jos žentą 
Robertą Kasperavičių.nusivilko 
į mašiną ir nusivežė. R. Kaspe-
ravič'us buvo pasitraukęs iš 
sovietines kariuomenės. Liko jo 
žmona Rūta su mažu kūdikiu. 

— Antalieptėje buvo pasta
ty t i du kryžiai — vienas Vladi
m i r o kalėj ime n u k a n k i n t o 
arkivyskupo Mečislovo Reinio 
atminimui, o kitas antaliepčiu 
tremtinių pagerbimui. Kryžių 
pašventinimo iškilmes filmavo 
Anglijos ir Japonijos televizijos. 

— Lietuvos Nepriklausomy
b ė s fondas susilaukė finan
s inės paramo- iš Gdanske 
surengto dailės kuriniu aukcio
no. 75 kūrinius blokados metu. 
šalia Vilniaus dailininku, dova
nojo Maskvos. Len ingrado . 
Minsko ir Kijevo dail ininkai 
Šiam renginiui talkino Lietuvos 
lenkų kultūros fondacija. 

— K a l i n i n g r a d o sr i tyje 
gyvena maždaug 18 tūkstančių 
l ie tuvių . Pat i d i d ž i a u s i a 
Karaliaučiaus krašto lietuvių 
nelaime — nutautėjimas slavų 
mišinyje, rašo Sigfridas Sember-
gas ..Gimtajame krašte". 

— Lietuvos Ku'.tūros ir Svie 
t imo ministerija, norėdama 
užsienio lietuvių moksleiviams 
padėti išmokti lietuvių kalbą, 
įsteigė Vilniuje mokyklą. į 
kurią priimami užsienio lie
tuviai nuo 7 iki 17 metų. 
Moksle iv ia i bus i š l a ikomi 
valstybes lėšomis 

M a s k v a . Prez. M Gorba
čiovas pertraukė savo atostogas, 
kad praneštų savo planą peror
ganizuoti Sovietų Sąjungos ka 
riuomenę. 

Ka lbėdamas ka r iuomenės 
prat imus atliekantiems kari
ninkams, netoli Juodosios jūros 
Odessos uosto, pasakė, jog 
sausio mėnesį reikia iš pagrindų 
perorganizuoti visą kariuomenę 
ir siūlė panaikinti jaunuolių 
šaukimo procedūrą. ..Galbūt 
ateina laikas pereiti į sava
norišką profesinę kariuomenę". 
J is t a i p pa t pare i škė , jog 
vyriausybė svarsto sudaryti at
skiras kariuomenes visoms pen 
kiolikai respublikų. Tautinės 
grupės reikalaujančios, kad res
publikos pačios kontroliuotų 
savo dalinius. Bet Gorbačiovas 
kaltino tas respublikas, kurios 
nori turėti pilnai nepriklau 
somas teritorines kariuomenes. 
Branduolinių ginklų eroje, jis 
sakė: ,.kariuomenes padalini
mas ne tik sumažintų krašto 
saugumą, bet ir pakenktų pa
saulio saugumui". 

P r a s i d ė j o akcija 

Gorbačiovo šie pasisakymai 
buvo perduoti per televiziją 
visam kraštui ir atrodo yra visos 
akcijos pradžia pakeisti ka 
riuomenės struktūrai . Konsta
tuojant, jog tiesioginis pavojus 
prieš Sovietų Sąjungą yra 
praėjęs, kalbėjo jis, tai ir vyriau
sybė tur i persvarstyti, ar kai 
kurios penkios karinių pajėgų 
šakos turi būti sujungtos, o gal ir 
panaikintos. „Mūsų ginkluotos 
pajėgos buvo įsteigtos šaltojo 
karo reikalams", pasakė jis, 
„bet šaltasis karas pasibaigė" 

Bet Sovietų prezidentas įspėjo, 
jog Irako situacija gras ina 
visam pasauliui dėl užėmimo 
Kuvvaito. J i s nemanąs, kad 
Maskva turėtų imtis karinių 
veiksmų prieš Iraką, jei nėra 
kokio nors panašaus nutarimo 
Jungtinėse Tautose. Bet savo 
kalboje Gorbačiovas neužsiminė 
Amerikos karių Saudi Arabijo
je. 

Rusi jos ir U k r a i n o s 
r e ika l av imas 

Paskelbus savanoriškos ka 
riuomenės idėją ir suorgani 
žavimą tautinės teritorinės ka 
riuomenės respublikose, kurias 
siūlo Gorbačiovas, tuoj susi 
laukė vyriausiųjų kariuomenes 
vadų pasipriešinimo, nes jau ir 
dabar nebesą kariškių tarpe 
drausmės. Tačiau Gorbačiovas 
susilaukia jaunesniųjų kari 
ninku ir visuomenes pritarimo 
Nepasitenkinimas kariuomene 
yra toks didelis, kad daugelyje 
rajonų nebuvo išpildytos kvotos, 
kai jauni vyrai nesiregistravo 
karinei tarnybai. Naujai išrink 
tieji respublikų vadai, įskaitant 
ir dvi didžiąsias — Rusiją ir 

— Šilalės laikraštis „Artojas" 
paskelbė, kad, kas nori stoti į 
„naktinę partiją" gali regis
truotis nurodytu laiku. Dauge 
lis skambino ir ke ikė tos 
redakcijos darbuotoją bjauriais 
žodžiais, tik 12 asmenų norėjo 
įstoti į maskvinę partiją. 

— Kaune , Vienybės aikštėje, 
prastovėjusi 7,412 dienų ir 
naktų didžiule bronzine V. 
Lenino stovyla buvo rugpjūčio 
6-osios vidurdienį nulaipinta 
nuo postamento. 

LTkrainą — reikalauja, kad jų pi
liečiai atliktų karinę tarnybą jų 
pačių respublikose. 

Prez. Gorbačiovas pasakė, jog 
jo kariuomenės reformų planas 
jo patarėjų turėtų būti sudary
tas rugsėjo mėnesį ir pateiktas 
Parlamentui. J a m e yra klau
zule, ar ginkluotos pajėgos 
turėtų būti tautinėse terito
rijose, kurių jauni \ \ rai atliktų 
tarnybą savo žemėje, bet pri
klausytų centrinei komandai 
Kremliuje. Kad būtų leista tau
tine kariuomenė, jau seniai 
reikalauja net kelios respub
likos. 

Je lc inas pasipriešino 
Rusijos Respublikos prez. 

Boris Jelcinas pranešė, kad jo 
jauni vyrai nebus siunčiami 
malšinti tautinių konfliktų. 
Lie tuva a t s i s a k ė Sovietų 
„šaukimo plano ir pradėjo 
organizuoti savo tautinę karių 
tarnybų", rašo „New York 
Times" laikraštyje Bill Keller. 
Ukrainos Respublika labai 
panašų planą j au pradėjo 
svarstyti. Gorbačiovas pasisakė 
manąs , jog n e t u r ė t ų būti 
dalinami branduoliniai ginklai 
arba skaidoma tautine apsigy
nimo sistema ir laužomas sofis-
tikuotas kompleksas, kuriame 
visa suderinta. 

Gorbačiovas paminėjo, jog jo 
plane siūlomas ir naujas biudže
tas ku'O reikalams ir nauja 
s truktūra vijoms penkioms 
tarnyboms — sausumos 
kariuomenei, laivynui, aviaci
jai, karo aviacijai ir strate
ginėms raketų pajėgoms. Jo 
plane pirmenybė skiriama 
kareivių apgyvendinimui nau
juose butuose tiems kareiviams, 
kurie grįžta iš Rytų Europos 
kraštų. Sugrįžę kareiviai buvo 
apgyvendinti t a m tikrose 
palapinėse, nes nėra butų. 
Grižtančiųjų kareivių darbo ir 
namų bei butų problema yra 
labai blogoje padėtyje. Jų ir jų 
šeimų nepasitenkinimas plečia
si visoje Sovietų Sąjungoje. 

Karoso atsiminimai 
Anykščiai. - Liepos mėnesio 

pradžioje Anykščiu rajone, bu
vusiame Spragucio vienkiemy
je, atidengtas paminklinis ak
muo kompozitoriui, chorų vado
vui, vargonininkui, dirigentui, 
profesoriui -Juozui Karosui. 

Prie paminkl inio akmens 
kompozi tor iaus gimtajame 
kaime jvyko prisiminimu 
popietė. Vakare A Baranausko 
ir A. Vienuolio Žukausko 
memorialinio muziejaus salėje 
-jubiliejinis vakaras, kuriame 
buvo apžvelgtas Juozo Karoso 
kūrybinis palikimas. -Jo simfoni
jos, sonatos, originalios bei har 
monizuotos liaudies dainos ir 
šiandien skamba koncertų sa 
lėse. 

KALENDORIUS 
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KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI P A J Ė G U M O UGDYMAS 

KELIAS l SVEIKATĄ, 6515 So. Califomia Ave., Chicago, 111. 60629 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

BRONCHUS IŠPLEČIANTIS 
VAISTAS TEOFILINAS 

Susipažinkime su astmos 
gydyme svarbiu, bronchus 
išplečiančiu vaistu teofilinu. 
Pažindami jo teigiamą ir nei
giamą veikimą sėkmingiau 
sukontroliuosime astmą. 

Mediciniškas raginimas 
Antroje vietoje po Beta-Adre-

nergic antagonists (trumpiau — 
beta) vaistų bronchų išplėtimui 
yra teofilinas (theophilline). 
Bronchų išplėtimui j is yra 
mažiau veiksmingas negu Beta 
vaistai. Nežiūrint to, šiame 
krašte teofilinas buvo ir iki šiol 
tebėra pirmas vaistas bronchi
nės astmos gydyme. 

Tik dabartiniu metu prade
dama teofiliną naudoti vėliau — 
kaip priedinj bronchų išplėtėją. 
Ats imint ina , kad teofilinas 
neveikia įkvepiant: jis turi būti 
nurytas ar į veną suleidžiamas 
aminofilino (aminophylline) pa
vidalu staigios-sunkios astmos 
atveju. 

Teofilino veikimas 

Nors teofilinas astmos kontro
liavimui medicinoje yra naudo
jamas jau pusė šimtmečio, ta
čiau dar nėra žinomas jo veiki
mo būdas astmoje. J i s išplečia 
bronchus, bet nežinoma, kokiu 
mechanizmu jis tai atlieka. 

Per burną imamomis gydomo-
mis dozėmis teofilinas y ra 
palyginti silpnas bronchų išplė
tėjas, tačiau kai kuriems pacien
tams jis labai gerai padeda. Ma
tyt jis teigiamai veikia dar ir 
k i tu būdu: mažina uždegimą 
bronchuose. 

Priešingai greitai veikian
tiems Beta vaistams, teofilinas 
vėliau paveikia bronchų įjau-
trintoją (alergeną). Tai rodo, kad 
j is veikia ir prieš uždegimą: 
sumažina poodinį bronchų glei
vinės sutinimą ir dėl to lėtai 
veikia į bronchų susitraukimą. 

Teofilinas neapsaugo nuo 
bronchų įsijautrinimo ir kai 
bronchai susiduria su įjautrin-
toju (alergenu). Be to, ilgas 
teofilino naudojimas nesumaži
na bronchų perdidelio jautrumo 
astmos atveju. Teofilinas taip 
pat nesutrukdo eozinofilams 
išleisti tarpininkus (mediators), 
kurie prisideda prie bronchų 
įsijautrinimo. 

As tmos gydymas teofilinu 

rat idine (tiedu vaistai naudo
jami gydyti žaizdas virškinimo 
kanale). 

Tais atvejais gydomąją teofi
lino dozę reikia sumažinti per
pus ir sekti teofilino kiekį krau-
juje (monitoring). 

Esti ir priešingų dalykų, kurie 
mažina teofilino kiekį kraujuje. 
Tarp jų yra rūkymas ir ėmimas 
enzimų veikimą sužadinančių 
vais tų, ka ip phenobarbi ta l . 
Tada, pagal tai, kiek esama 
teofilino kraujuje, reikia didin
ti teofilino dozę. 

Nors teofilinas lėčiau už Beta 
vaistus atleidžia bronchų susi-
t r a u k i m u s , j is gal i ve ik t i 
talkinančiai — sinergetiškai. 
Yra lėto veikimo teofilino 
tablečių, kurios vakare paimtos 
gerai apsaugo nuo naktinės 
astmos (long-acting theophylli-
ne tablets, 6.5 mg), nes per visą 
naktį kraujuje išlieka pakanka
mas to vaisto kiekis. 

Norint nesugadinti kepenų 
veikimo naudojant teofiliną. 
reikia sveikai gyventi, t a ip 
maitintis ir naudingus skysčius 
naudoti. Mat, kepenys tvarko 
teofilino kiekį kraujuje: jos gali 
jį didinti ar mažinti, priklausant 
nuo jų sveikatos stovio. 

Astmą gydant teofilinu pa 
kanka imt i po vieną ilgo 
veikimo tabletę kas 12 valandų. 
Būna ir tokių atvejų, kada teo
filino kiekis kraujuje didėja, kas 
12 vai. po vieną jo tabletę imant. 
Tai atsitinka, kai žmogus gauna 
staigią virusinę infekciją, turi 
širdies veiklos nepakankamu 
mą, kepenų ligą ar vartoja kai 
kuriuos vaistus, kaip erythro-
mycin, ir cimetidine, bet ne 

Nenaudingi pašaliniai 
veikimai 

Teofilinu kontroliuojant ast
mą, didelis negerumas y ra jo 
dažnai pasitaikantis pašalinis 
veikimas. Dėl to yra geras 
dalykas geriausią jo dozę nusta
tyti , sekant jo kiekį kraujuje. 
Tai ypač svarbu, kai pasireiškia 
jo neigiamas pasalinis veiki
mas. Kai kurie pacientai pajun
ta to vaisto pašalinį — neigiamą 
to vaisto veikimą^urėdami nor
malų — veiksmingą jo kiekį 
kraujuje. Atsimintina, kad tie 
neigiami teofilino sukelti reiški
niai gali būti sumažinti, jei 
teofilinu gydant jo dozė esti 
pamažu didinama, kol pasie
kiama gydomoji jo dozė. 

Teofilinu gydant, dažniausiai 
a ts i randa du neigiami reiški
niai: pykinimas (nausea) ir 
galvosopė (headache). Ne t ir 
rimtesni dalykai gali atsirasti 
kai teofilino kiekis kraujuje 
pagausėja, būtent, širdies ritmo 
sutrikimai ir priepuoliai. Dabar 
jau yra duomenų, kad teofilinu 
i lgai gydant vaikų as tmą, 
gali išsivystyti smegenų veiki
mo elektroencefalografiniai 
paki t imai ir mokymosi pa-
sunkėjimas. 

Išvada. Kiekvienas astmati
kas turi gydytis būdamas gy
dytojo žinioje. Tik gydytojas 
sugebės ligoniui paveikiausiai 
padėti, parinkdamas veiksmin 
giausią vaistą tiek vaikui, tiek 
suaugusiam astmatikui. Turint 
astmą, svarbu apie ją apsišvies
ti , nes astma yra viso amžiaus 
liga ir jau ne taip paprasta. 
Teofilinas yra vienas iš geriau
sių vaistų prieš astmą. Daugiau 
tuo reikalu kitą kartą. 

P a s i s k a i t y t i . The Neu-
England Journal of Medicine, 
Vol. 321 No 22, Nov. 30, 1989. 

NUOŠIRDŽIAI 
ATLIEKAMAS DARBAS 

YRA GERIAUSIAS NERVŲ 
RAMINTOJAS 

Klausimas. Gerb. Daktare 
Adomavičiau, dėkingi esame už 
nepaprastą rūpestį mūsų svei
katomis. Daugiausia rašoma 
apie ligas — kaip jų išvengti ir 
kaip sergantiems gydytis. Sį 
kartą norėčiau daugiau žinių 
apie taip vadinamus trankvilai-
zerius: ar tai vaistai, a r nieko 

Kairėje, Juzefą Paulauskienė deklamuoja savo nuostabią, į „Anykščių šilelį" panašią kūrybą 
apie gamtą, kurią labai teigiamai įvertino prof. Kazys Ėringis Alvudo pažmonyje Lietuvio 
sodyboje. Dešinėje, Juozas Paliūtis dekamuoja savo gyvenimiškai patriotinę kūrybą Alvudo 
pažmonyje Lietuvio sodyboje. 

tenai? Suprantama, jų yra 
daugybė ir paskirtis skirtinga. 
Man šiuo atveju rūpi, net dakta
rų prirašomas naudoti Ativa-
nas, jo esmė ir reikšmė organiz
mui ilgesnį laiką jį naudojant ir 
įpratimas bei pašaliniai jo efek
tai . Su padėka ir geriausiais 
linkėjimais „Draugo" skai
tytoja. 

Atsakymas. Daugelis mūsiš
kių elgiasi nežmoniškai: save 
žudo apsirydami, girtuokliau
dami, rūkydami, būdami nejud
rūs ir uodui įkandus naudodami 
įvairius vaistus, įskaitant ir 
Ativan. 

Chemikalas lorazepam, pre
kybininko pavadintas Ativan, 
yra balsvi, beveik netirpstą 
vandenyje milteliai. Ativan 
gaunamas vaistinėse su recep
tu, tablečių pavidale po 0.5,1 ir 
2 mg lorazepam. Jį reikia laiky
ti stipriai uždarytą, pastovioje 
kambario temperatūroje. 

Sveikiems žmonėms didelės 
Ativano dozės (2 mg) ramina 
centrinę nervų sistemą (an-
xiolytic), nedaug pakenkiant 
širdžiai ir alsavimui. Nurytas 
Ativanas susigeria į kraują 
maždaug už 2 vai. Jo veikimas 
pusiau sumažėja už 12 vai. Jis 
iš kūno išsiskiria su šlapimu. 
J is vienodai veikia jauną ir 
pagyvenusį. 

Ativanas vartojamas trum-
palaikiui sumažinimui baim
ingumo (anxiety) arba įtampos 
(stress)bei kartu su ja einančio 
nusiminimo (depressive symp-
toms). Pati Ativaną gaminanti 
firma pataria nevartoti nei 
Ativano nei kitų įtampą maži
nančių vaistų prieš kasdieninę 
įtampą — kasdien pasitaikantį 
nusiminimą. O dauguma lietu
vių kaip t ik taip nereikalingai 
Ativaną vartoja, išsiprašydami 
iš gydytojo tam vaistui receptą. 
Jo nė vienas lietuvis neturėtų 
vartoti, jei nėra tikro reikalo, 
nors gvd>tojas ir prirašytų. Mat, 
niekas nežino iki šiol, kokias 
pasekmes sukels Ativano il
gesnis vartojimas negu keturi 
mėnesiai. Todėl ne vienas nesi 
statykime pavojun, dėl 
mažmožio ilgai vartodami šį 
pavojingą vaistą. Trumpam 
laikui jis nereikalingas, o ilgam 
vartojimui pavojingas. Todėl 
visi apsieikime be jo. 

Tik tikram reikalui esant, tu
rint tikrą psichinę ligą — 
depresiją, galima šį vaistą 
pamėginti naudoti esant gydy
tojo žinioje. Tada nereikia 
rūkyti, sva ig in t i s , fabrike 
mašiną valdyti ar automobilį 
vairuoti. Staiga nut raukus 
Ativano vartojimą, atsiranda 
panašūs negerumai kaip išsipa-
giriojant: vėmimas, prakaitavi
mas, drebulys, konvulsijos, vi
durių ir raumenų susitrauki

mai. Įprateliai į narkotikus, 
svaigalus, rūkalus negali nau
doti, nes padidėja pavojus 
kepenims pakenkti. 

Ativanas gali sukelti šiuos 
neigiamus-pašalinius veikimus: 
pametimą orientacijos, niežėji
mą, galvos skausmą, nemigą, 
nevalgą, įvairius virškinimo 
kanalo sutrikimus, pakeltą 
kraujospūdi ir nusiminimą^prieš 
kurį jis imamas. 

BE VYRIŠKUMO NĖRA 
ŠEIMOS PASTOVUMO 

Klausimas. Traukit mane iš 
šitokios padėties: netekau vyriš
kumo ir pradėjo svyruoti šeimos 
pastovumas. Niekur nerandu 
sau pagalbos, gal Tamsta, Dak
tare, man s

rali padėti. Amžinai 
būsiu dėkingas. 

Atsakymas. Impotencija yra 
nepajėgumas atlikti normaliai 
intymumo, kuris Tamstą ir žmo
ną patenkintų. Paprastai šis 
dalykas yra išgydomas ar patai
somas fizinis negerumas. Švies-
kis šiame reikale sekančiai. 

Kas sukelia 
nepakankamumą intymume 

Yra sekančios a š tuon ios 
priežastys: 
(1) Arteriosklerozė-arteri jų 
priskretimas. 
(2) Veninis nutekėjimas (krau
jas sunkiasi šalin nuo varpos). 
(3) Cukraligė. 
(4) Nervinė negerovė, kaip 
daugybine sklerozė (multiple 
sclerosis). 
(5) Sumažėjimas vyriško hor
mono. 
(6) Kai kurios mediciniškos ar 
chirurginės operacijos. 
(7) Šakumo ar l y t i e s su
žeidimas. 
(8) Psichologiniai ar šeimyni
niai nesklandumai. 

Štai kas mažina galimybę 
tapti impotentu! 

Elkis septyneriopai: 
(1) Saugokis gauti, o gavęs kon
troliuok pakeltą kraujospūdį 
(prieš iį vaistai sukelia ne
pajėgumą intymume). Sekantys 
šeši dalykai padės ir hyperten-

1 siją su kontroliuoti. 
(2) Nerūkyk ir n a r k o t i k ų 
nevartok. 
(3) Būtinai apsieik be alkoholio 
ir kavos, kad ir kafeino ne
turinčios. 
(4) Nevalgyk gyvulinių riebalų 
ir cholesteroliu gausaus maisto. 
(Alvudo dieta tuo atžvilgiu yra 
geriausias „vaistas" ). 
(5) Užlaikyk normalų kūno 
svorį. 
(6) Sumažink susijaudinimą ir 
įtampą 
(7) Reguliariai t ikr inkis savo 
sveikata pas gydytoją. 
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N u o t r . V i k t o i o Kučo 

Ką d a r y t i t u r in t s u n k u m ą 
in tymume? 

Jei negaluoji intymume per 
keletą mėnesių (reguliariai), 
ap lankyk gydytoją, vietoje 
pirkęs tarsi pagijimą nuo im
potencijos, žadančius niekus, 
kaip me lag inga i skelbias i 
laikraščiuose, žurnaluose ar per 
paštą ka ta log in iuose už
sakymuose. Nėra magiško pagi
jimo, bet yra tokie dalykai, 
kurie gali padėti. 

Gydytojas gali impotentams 
pagelbėti penkiais būdais, o 
gydymas labai įvairuoja: pri
klauso nuo priežasties. Gali 
talkinti šie dalykai. 
(1) Vaistai. 
(2) Pakeitimas gyvenimo vagos 
ar vaistų įmanų chroniškam 
negerumui kontroliuoti, kaip 
gydant pakeltą kraujospūdį. 
(3) Kraujagyslių operacija. 
(4) Italpinimas įtaiso į varpą ar 
dirbtinės jos naudojimas. 
(5) Tvarkymas šeimos, vedybi
nio bei intymaus gyvenimo, 
padedant ir gydant specialistui. 

Beveik visuose intymumo su
negalavimuose esti galima 
pagalba, pagydant ar sėkmingai 
problemą sukontroliuojant. Ne
žiūrint vyro amžiaus, jis gali 
patenkinamai tęsti šeimyninį 
gyvenimą. Šiais laikais yra 
labai daug taip negaluojančiųjų. 
Visi turėtų tuo reikalu apsi
šviesti, tiesinti savo gyvenimo 
liniją ir gydytis , ypač su 
skleroze tvarkyt i s , jau čia 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Gary, I N 

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJA 

Vienintelė lietuviška parapija 
Indianoje vis dar gyvuoja. Para-
piečiai džiaugiasi, kad jų klebo
nas kun. I. Urbonas popiežiaus 
buvo paaukš t in t a s prelatu. 
Bažnytinės įvilktuvių į prelatus 
iškilmės numatytos spalio pra
džioje. 

Didesnis parapiečių ir apylin
kių lietuvių susibūrimas yra 
kasmetinėje parapijos geguži
nėje. Šiais metais ji bus rugsėjo 
9 d. parapijos sodyboje. Prasidės 
apie 12 vai. Ši sodyba yra ap
augusi dideliais medžiais, todėl 
ir šiltą dieną medžių pavėsyje 
galima bus praleisti maloniai 
laiką. Apylinkių lietuviai bei jų 
draugai kviečiami čia apsilan
kyti. Automobiliams yra daug 
vietos aptvertoje parapijos sody
boje. 

Lituanistinė mokykla ir reli
ginės klasės veiks ir šiais me
tais. Mokyklai jau daug metų 
vadovauja kazimierietė seselė 
Janina. 

Parapijos klubo komitetas 
glaudžiai bendradarbiauja su 
vietine L.Bendruomenės valdy
ba, todėl pagalba Lietuvai 
peticijomis bei pinigais yra 
vykdoma kartu. Klubo pir
mininkas ir šiais metais yra K. 
Domarkas. LB pirmininkė yra 
B. Vilutienė. 

V. Vailionis 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
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U.S.A $70.00 $4000 $25 00 
Kanadoje (U.S.A flol. $7000 $40.00 $25 00 
Užsienyje (U S.A dbl.i $7000 $40.00 $25.00 
Savaitinis (Šešt. pried; $4000 $2500 
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• Kedakcija straipsnius taiso savo 
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skelbimų turirų neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus 
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pakartotinai nurodytais būdais. 
Kiekvienas tokių sunkumų tu-

DR. VIJAY BAJAJ, M.D 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami Kabinete) 
'riklauso Holy Cross ir Crrist ligoninėms 

2434 W. 71 Straat, Chicago 
T * . (1-312) 434-5*4* (ve.kia 24 vai) 

Pirm., antr, ketv , penkt nuo 12 >ki 6 v v. 

rintis, vyras turi su gydytoju 
pasitarti, ar reikia naudot i 
johimbinąar vyrišką hormoną, 

^ ^ H methyltestosterone. 

Kab. (1-312) 735-4477; 
Raz. (708)246-0067; arba (708)249-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD ME04CAL BUILOING 

8440 So. Pulsskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marqįjette Medical Bui ld ing 

6132 S Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel (1-312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

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

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

3*00 W. 95 St. 
Tai. (70*) 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

6132 S. KsdzJa Ava., Chicago 
(1-312) 925-2670 arba (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 5*4-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 
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1185 Dunda* Ava., Elflln, III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo l'Cjos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. PulMkl Road. 
Tai. (1-312) 5*5-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt . antr.. ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarts Rd., Hlckory Hllls. IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

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

Tai. (1-312) 737-514* 
Vai pagal susitarimą. 

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

Tai. (70*) 44*-1777 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W. 55 S t . Chicago, IL 
Tai. (1-312)476-2112 

9525 S 79tn Ave . Hickory H'lls. IL 
Tai. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

JONAS V. PRUNSKIS, M.D. 
Gydytojas ir chirurgas 

Anestezijos ir skausmo gydymo specialistas 
Sherman ligoninė. Elgin. IL 

Tai. (708) 837-0005 
Skambinti galima 24 vai 

Tai. kablnato Ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ava.. Cicero 

Kasdien i iki 8 vai vak 
išskyrus trec šešt 12 iki 4 vai popet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

Tai. (1-312) 565-2960 (veikia 24 vai) 
Valandos pagal susitarimą 

T. RAMA, M.D. 
Specialybė — Chirurgija 
2454 Wa»t 71 si Straat 

T»< (1-312) 434-1818: Raz. (708) 852 0889] 
Vai pirm antr ketv k penkt 

3 N 7 v v Tik Susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ - PLAUČIŲ LIGOS 
2636 W. 71st. St., Chicago. I I I . 

Tai.: (1-312) 436-0100 
11800 Souttmast Hlgtmay 
Palos Halghts, M. 6 0 4 * 3 

(70*) 3*1-0220 (70*) 3 *1 -0222 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 st Straat 

KaMnato tai. (1-312) 737-1168: 
Raztd. (70*)3*5-4811 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2 * 5 * W. *3 rd Straat 

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

Kabinato tai. (1-312) 776-2880 
Raz. (709) 448-S54S 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kab. tai. (1312) 5*5-0348: 
Raz. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS 'R CHIRURGAS 

4255 W. *3rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4 

6-9. antr 12-6. penH 10-12. 16 

Kab. tai. (1-312) 471-3300: 
Raz. (70*) 442 62*7 

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

7722 S. Kadzls Ava.. 
Chicago. Nt. 60652 

Pirm . antr ketv •• oenkt 
pagal susitarimą 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Spec'alybė — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (1-312) 5*5-7755 

ARAS ŽL IOBA. M . D . 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Madtcal Cantar 

NaoarvMla O — J — 
1020 E. Ogdan Ava., tanas 310, 

NaoarvMa IL 605*3 
Tai. 1 7 0 * 527-00*0 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 5*6-3166: 
Namų (70*) 3*1-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Wast 63rd Straat 
Vai pirm. a^tr Ketv ir penkt 3-6 

šeštadieniais pagal s u t a r i m ą 



Iš spaudos ir laiškų (3) 

SAULIAI VIRSTA 
PAULIAIS 

„Brangieji seneliai, noriu jus 
pradžiuginti, tai ir rašau, — 
skaito Povilas Morkus marčios 
laišką. — Pas mus buvo labai di
delis balius. Iškilmingai paė
mėm šliūbą bažnyčioj (geriau 
vėliau negu niekad), o Poviliu-
ką ir Petruką prileidom prie iš
pažinties ir komunijos. Padarėm 
labai daug nuotraukų, atsiųsim 
ir jums. Dabar sūnus Poviliuku 
ir Petruku vadinsim, kaip tams
ta, močiute, pakrikštijai, nes 
anie vardai nebemadingi. Tiesa, 
dar mes su Petru išstojom iš par
tijos, nes nieko gera ši partija 
nebeduos. Tiesa, jūs jokiu būdu 
nesikelkit pas Pranę, neparduo-
kit sodybos, kaip nors pakentė
kit, nes ateity už žemę ir trobas 
kaime kvepia dideliais pinigais. 
Mes atvažiuoti negalim, nes la
bai užsiėmę. Berniukus įtaisiau 
patarnaut i bažnyčioj, patys ak
tyviai dalyvaujame visuomeni
nėj veikloj'"... — Tai ar džiau
giesi, moč? — sulankstęs lapelį 
klausia Povilas. — Džiaugiuosi, 
kaipgi, padarė Dievas stebuklą. 
J a u šitokia arši bedievė buvo 
martelė, šitaip mane koneveikė, 
teismu grasino, kad slapta anū
kėlius pakrikštijau, neleisdavo 
pas mus. kad religiniais prieta
rais neapkrėsčiau. Kur mada ir 
nauda, — burbtelėjo Povilas, bet 
staigiai prikando liežuvį. Tepa-
sidžiaugia senutė, kad Dievas 
išklausė maldas". 

Tokio turinio laišką paskelbė 
„Valstiečiu laikraštis" (Nr. 78). 
Panašių „atsivertimų" ar „ap
sivertimų" dabartinėje Lietuvo
je yra labai daug. Iš stalinizmo 
ir jo atmainos brežneviško 
..brandaus socializmo" bėga ne 
tik eiliniai valdžios pareigūnai, 
bet ir komunizmo viršūnės. Vie
ni jų nuoširdžiai, kiti iš prisitai
kymo prie naujų aplinkybių 
stengiasi pamesti sovietinio 
žmogaus thomo sovieticus). mo
delį. Taigi, šauliai virsta pau-
liais. 

savo pirmtakūnų vykdytą tero
rą, atsikabinusi nuo Maskvos, 
pasisakiusi už Lietuvos nepri
klausomybę, gynusi Lietuvos 
laisvės reikalus Maskvoje ir kt. 
Žinia, kad negalime kaltinti da
bartinių Lietuvos KP vadų ir ei
linių narių dėl jų primatakūnų, 
vykdžiusių ar talkininkavusių 
deportacijose, naikinant lietu
vių tautą. Tačiau „komunizmo" 
vardas visiems lietuviams te
bėra kruvinas ir baisus. Tad ir 
kyla klausimas, ar reikia gar
binti dabartinius komunistų 
partijos vadus? Tiesa, gal dalis 
jų atgailoja už savo pirmtakų i 
nusikaltimus, bet vis dėlto... Ar 
tikrai šauliai virsta pauliais? 
Reiktų gal reikalą nuodugniai 
patyrinėti, neskubėti, palaukti 
su KP rehabilitavimu. Bet mes 
skubame. Štai dar netaip seniai 
tam tikra lietuvių grupė dešim
timis plakatų, karikatūrų, ka
ringais šūkiais ir net plytomis 
boikotuodavo okup. Lietuvos 
menininkų pasirodymus išeivi
jos lietuviams. O kaip yra da
bar? Pavyzdėlis. Atvyko į lietu
višką Chicagą ne eilinis daini
ninkas, o pats Lietuvos komu
nistų partijos pirmasis genera
linis sekretorius, einąs ir atsa
kingas pareigas dabartinės Lie
tuvos valdžioje. Ir ką gi, Chica-
goje jis buvo labai iškilmingai 
sutiktas. Jam įeinant į salę da 
lis dalyvių pagerbė svečią atsi 
stojimu. Susirinkimui pirmi
ninkavo Krikščionių demokra 
tų partijos ne eilinis atstovas. 
Svečią sveikino ALTos pirmi
ninkas. Kalbėtojui nuoširdžiai 
plojo vlikininkai, artininkai, re-
orgai. Lietuvių tautinių namų 
vadovybė parūpino pobūviui sa- j 
vo salę. Žodžiu, svečias — KP Į 
pirmininkas, buvo tiesiog „ant j 
altoriaus pastatytas"... Bet ar 
ne per anksti? 

Lietuvių Bendruomenes tarybos pirm Angelė Nelsienė ir Renata Nelsaitė Pauhene keletą kartų 
tarėsi su Illinois sen. Alan Dixon dėl humanitarinės pagalbos Lietuvai. Jis remia šj reikalą. 

„VISKĄ IŠ NAUJO REIKIA KURTI" 

Buvusioji mokytoja, dabar 
pensininkė, iš Lietuvos mums 
rašo: „Buvę mūsų valdžios vyrai 
niekaip nenori trauktis nuo val
džios lovio, nes valdžios lovys 
visada buvo pilnas, tik ne vi
siems O matytumėt, kaip sten
giasi atsigauti komunistų par
tija, kaip labai nuskriausti jie 
jaučiasi, kaip ginasi — kaip 
liūtai. Bet jie, būdami dešimtis 
metų valdžioje, kaip labai nu
varė Lietuvos ūkį. Tiems, kurie 
paveldėjo tokį ūkį (V. Landsber 
giui) labai sunku — nors nusi
šauk. Reikia be galo stiprių ner
vų. Senieji komunistu biurokra
tai liko savo vietoje. Jie ir ver
da neskanią putrą. Jie daro vis
ką, kad Lietuva neatsigautų ir 
vadovauja taip. kad būtų blogai 
ir kad mes patys nebenoretu-
mem nepriklausomybės Tačiau 
Sovietijoj viskas keičiasi. Bun
da Rusija, Ukraina ir kitos res
publikos. Lietuva susilaukia 
naujų sąjungininkų ne iš Vaka 
rų, bet iš Rytų. Taigi kovojame 
ne mes vieni, gauname naujų 
sąjungininkų ir mums bus leng
viau Vilčių neprarandame ir 
dar kartais bandome juokauti". 

Toliau ta pati mokytoja rašo: 
„Blogai, kad mūsų kaimas nebe 
stiprus. Buvusios jo kilnios dva
sios nebėra." 

I naująją tvarką ..persiorien
t a v o " nomenk la tū r in i a i 
va ld in inka i . J ie prie savo 
į s t a igų iškėlė t r i spa lvę , 
sovietinį herbą kabinetuose 
pakeitė Lietuvos Vytimi. Per
siorientavo ir pati Lietuvos 
komunistų partija, dauguma jos 
vadovų tiek iš viršaus, tiek iš 
apačios . KP nemaža gera 
padarė Lietuvai, pasmerkdama 

„Atgimimo" Nr. 30 paskelb
tas įdomus R. Valatkos pasikal
bėjimas su rašytoju Vytautu Si
rijos Gira. Pokario metais jis 
parašė keletą romanų, tačiau jie \ 
esą „arba nutylimi, arba sudir
bami". Tik Lenkijoje jo ,,Rau-
donmedžio rojus" susilaukęs aš- j 
tuonių teigiamų recenzijų j 
Išaiškėja, kad ir Petras Cvirka \ 
iš sauliaus tapęs paulium. „Po I 
karo Petras kitoks grįžo... Ir 
mano tėvas (Liudas Gira) kitoks i 
grįžo. Mirė kaip krikščionis. Pa 
laidojom su kunigu". (Mūsų 
žiniomis paskutinę išpažintį, ' 
kad būtų .stipriau', jis atlikęs 
pas arkiv. M. Reinį). O juk jis 
buvo vienas iš didžiųjų Lietuvos 
duobkasių. 1940.VII.21 jis daly-
vavo 20 žmonių delegacijoje, va
žiavusioje į Maskva parvežti 
Lietuvai .Stalino saulės'. Tada 
jis ten pasakė Maskvai, kad rei
kia ..sulaužyti nors ir mažiau
sia dar užsilikusių buržuaziniu 
šliužų pasipriešinimą". 

Apie savo kilmę V. S. Gira pa
sakoja: „Kodėl Sirijos Gira? — 
Ne slapyvardis. Mano senelis 
buvo Vilniaus katedros vargo
nininkas Liudvikas Girosirijs-
kis. Mano Jėzuitų gimnazijos 
brandos atestate, diplome taip 
ir įrašyta. Tikra pavardė. Se
nelis buvo grafaitės Antoninos 
Sobolevvskos ir vokiečio Adolfo 
Šmidto nesantuokinis vaikas. 
Tad žinau, kodėl esu pedantas. 
Ir dalelė grafo". 

Iš pasikalbėjimo dar aiškėja, 
kad V. S. Gira greičiausia yra 
vienintelis gyvas Antano Sme
tonos krikštasūnis. O jo krikšto 
mama — rašytoja Lazdynų Pele 
da. Apie savo krikšto tėvą rašo: 
„Šviesus, inteligentiškas žmo 
gus buvo, o keturi komunistai 

Pasikalbėjimas su Lietuvos 
užsienio reikalų ministeriu Al
girdu Saudargu ir Lietuvos vals
tybės atkūrimo komisijos pir
mininku Gediminu Šerkšniu 
liepos 17 d. Ne\v Yorko aerodro
me, prieš jiems išskrendant at 
gal i Lietuvą. 

— J ū s turėjote susitikimą 
su mūsų vals tybės sekreto
rium J . Bakeriu. Ar galite pa
sakyt i , kokios buvo nuotai
kos tame susit ikime? 

— A. Saudargas — Pirmiau
siai, to susitikimo faktas yra la
bai naudingas Lietuvai šiuo me
tu. Mes buvome priimti kartu 
su J. Šerkšniu. Taip pat dalyva
vo ir Stasys Lozoraitis, kas taip 
pat yra labai svarbu simboliškai 
kaip priėmimas Lietuvos vy
riausybės ir tęstinumo atstovo, 
kuris yra pripažįstamas Wa-
shingtone nepriklausomos Lie
tuvos. Ne tiktai žodžiais pasakė 
valstybės sekretorius Bakeris. 
kad jie laikosi nepripažinimo po
litikos, bet nepripažinimo poli
tika buvo kar tu ir to priėmimo 
faktu patvirtinta. 

— Ar Baker i s J u m s p a d a r ė 
kokius n o r s pažadus Lietu
vos pripažinimo atžvilgiu? 

— A. Saudargas — Nei mes 
tokių pažadų laukėme, nei klau
sėme, nei užsiminėm. Mūsų pa 
grindinis tikslas buvo infor
muoti labai svarbiu momentu 
apie Lietuvos poziciją dėl 
derybų su Maskva. Čia kaip tik 
buvo labai puiki proga, nes šiuo 
metu Kremlius nenori tiksliai 

RASA RAZGAITIKNE 

perskaityti to, kas yra parašyta 
mūsų priimtuose dokumentuo 
se ir juos savaip interpretuoja 
Tai buvo labai svarbu išaiš
k in t i t i es ia i vals tybės 
sekretoriai ir kitiems JAV-ių 
p a r e i g ū n a m s , kokia yra 
Lietuvos pozicija, patrikti savo 
dokumentus ir juos paaiškinti. 

— Kuo skir iasi Maskvos in
te rp re tac i j a nuo Lietuvos? 

— A. S a u d a r g a s - Pagrindi
nis interpretacijos skirtumas 
yra tas, kad Lietuvos Aukščiau
sios tarybos sprendime del mo
ratoriumo yra aiškiai pasakyta, 
kad derybos prasidės tiktai ta
da, kai jų pradžia bus užfiksuo
ta abiejų pusių priimtu protoko
lu, kuriame bus paį\ mėta. kad 
tuo momentu prasideda derybos 
Taip pat bus nusakyti derybų 
tikslai ir derybų sąlygos. Tai 
yra mums labai svarbu, nes mes 
negalim pradėti derybų su 
sovietais neapibiežę derybų 
tikslų ir sąlygų. Kitaip jie gali 
pradėti tas derybas vilkinti ir 
nebebus aišku, del ko mes čia 
veikiam ir del ko mes čia 
tariamės. 

— Ar yra numatyta da ta de
r y b ų pradžiai? 

— A. Saudargą- — Esme yra, 
kad deryboms n< i a datos, bet 
yra sąlyga. Proto k las yra ta są
lyga. Prieš deryb, turi būti dar 
tam tikros konsu : cijos, patiks 
lintos nuomonės 'eigų abi pu
sės priims tą pro" kolą ir jį pa

sirašys, tai tada tuo ir gali būti 
pažymėta pradžios data. Tiktai 
aš noriu pridurti, kad preziden 
to Gorbačiovo įsake, kuriame jis 
paskiria komisijos narius dery
boms su Lietuva yra du tvir
tinimai, kurių yra visiškai kito
kios interpretacijos nuo Lietu
vos. Pirmas tvirtinimas yra pre
ambulėje, kuriame jis sako. kad 
Lietuva jau paskelbusi morato
riumą, ir antras, kadjie jau yra 
susitarę su Lietuvos Aukščiau
siąja taryba dėl derybų. O mes 
kaip tik norime patikslinti, kad 
prezidento Gorbačiovo įsakas 
nurodo, kad jie mūsų dokumen
tą skaitė ir jį prieme ir iš esmės 
sutinka su tuo dokumentu, bet 
kad jie klaidingai interpretuo
ja to dokumento turinį. Mes 
kaip tik tikslinome savo pozici
ją Amerikoj. 

— G. Še rkšnys — Vienas dar 
dalykas, kuris turėtų prie tų pa
grindinių sąlygų protokole būti. 
tai yra derybų subjektai Mūsų 
nuomone, protokoluose turi būti 
parašyta ir mes griežtai laiky 
simes tos nuomonės, kad dery
bos subjektai yra Lietuvos Res
publika ir Sovietų Sąjunga, o ne 
pavyzdžiui, kokia nors Lietuvos 
SSR, kuriai būtų galima taiky
ti tą išėjimo įstatymą ar dar ką 
nors. Ir antras dalykas, tai yra 
derybų tikslas. Derybų tikslas, 
atrodo, pagal sovietų interpreta
ciją tai būtų kaip tik išėjimas, 
atsiskyrimas Lietuvos iš Sovie
tų Sąiungos, o mūsų požiūriu, 
derybų tiklas yra aneksijos pa

naikinimas. 
— Ar galėtumėte apibūdint i 

J ū s ų vadovau jamos Valsty
bės a tkū r imo komisi jos dar
bus? 

— G. Še rkšnys - Tai yra 
nauja komisija, nes anksčiau 
net kalbos negalėjo būti apie 
valstybės atkūrimą. Yra keli 
tikslai. Vienas iš jų y ra vals
tybės struktūros sudarymas ir 
tą struktūrą, kaip žinome, turi 
nusakyti konstitucija. Tad vie
nas iš tikslų būtų naujos kons
titucijos paruošimas. Ir kita ver
tus, tos struktūros jau įgyven
dinimas. Prieš tai buvusi val
džia veikė taip, kad būdavo 
duodami nurodymai iš centro 
komiteto, kuriuos vykdydavo 
Aukščiausios tarybos aparatas, 
p r a k t i š k a i r u o š d a m a s i r 
įstatymus, o deputatai tiktai 
kilnodavo rankas. Dabar j au 
Aukščiausia taryba yra išrinkta 
d i rban t i . J i pat i ruoš ia 
įstatymus ir šia prasme jau šiek 
tiek pradėta atkurti . Vyriau
sybė jau irgi šiek tiek pra 
deda dirbti, gal dar ne visai 
tokiu būdu, kaip mes norėtume 
me, tačiau ji veikia ir dirba tiek. 
kad gerai kontroliuoja padėtį 
Lietuvoje. Tai yra t ikra vy
riausybė. 

Mūsų komisija yra istoriškai 
išsivysčiusi iš Sąjūdžio politinės 
komisijos, kurios pirmininku 
buvo Saudargas. Kai jis buvo iš
rinktas ministeriu, tada jis iš tos 
komisijos išėjo. Mūsų komisija 
šiek tiek perėmė tas tradicijas, 
kad žiūri į einamąją politiką ir 
kuria strateginius planus. Pa
vyzdžiui, laikinųjų ekonominių 
priemonių blokados sąlygomis 
įstatymas išėjo iš mūsų komisi
jos, dirbant kartu su teisine ko
misija. Mūsų komisija prisidėjo 
ir prie derybų darbo taip. kad 
yra ne vien tiktai konstitucijos 
ruošimas, bet ir einamosios po
litikos vykdymas. Komisijoj yra 
aštuoni žmonės. 

— Kokių profesijų yra ko
misijos nar ia i? 

— G. Šerkšnys — Nors turi
me teisininką, tačiau jų specia
lybės nėra tokios, kurios papras
tai randamos parlamentuose. 
Turime jūrininką kapitoną, in
žinierių docentą ir pan. 

— Ar J ū s žiūrite į kokių 
kitų valstybių modelius? 

— G. Še rkšnys — Šiek tiek 
nagrinėjam kitus. Gaunam kon 
sultacijas iš įvairių specialistų. 
Turime iš viso sudaryti Lietuvoj 
naują sluoksnį. Prisiminkit, kad 
Lietuvoje nebuvo iš viso politi
kų. Rusai užėję diplomatus ir 
politikus iššaudė pirmoj eilėj. 
Čia buvo patys pavojingiausi. 
Viską iš naujo reikia kurti. 

— Kokie y r a Lietuvos užsie
nio reikalų ministeri jos san 

tyk ia i su L ie tuvos a t s tovybe 
Wash ing tone? A r J ū s ž a d a t e 
d i rb t i p e r a t s tovybę? 

— A. S a u d a r g a s — Be abejo. 
Manau, kad mūsų faktiniai san
tykiai turėtų vystytis kaip nor
malioj valstybėj. Užsienio reika
lų ministerija tur i turėti tiesio
ginius, kuo glaudžiausius ryšius 
su savo atstovybe. Galbūt dar 
t ik ta i t rūksta mūsų pilno tei
sinio įforminimo, kol Amerikos 
vyriausybė1 dar mūsų vyriausy
bės nepr ipaž į s ta formaliai . 
Mums todėl reikia kuo daugiau 
stiprinti tą faktinj pripažinimą. 
Kai mes kartu dalyvavome pri
ėmime pas sekretorių Bakerį su 
mūsų atstovu Lozoraičiu, tas 
stiprino mūsų faktinį Lietuvos 
vyriausybės pripažinimą. Mes 
turėjome progos gana ilgai ir iš
samiai padiskutuoti įvairiais 
mums rūpimais klausimais su 
Lozoraičiu. 

— J ū s t a i p pat turėjote susi
t i k i m u s su National Secur i ty 
C o u n c i l n a r i a i s . Ar b u v o 
k o k s s k i r t u m a s politinės lini
jos t a r p Baltųjų rūmų ir mū
sų Va l s tybės d e p a r t a m e n t o ? 

— A. S a u d a r g a s — Apskritai 
nelabai smulkiai buvo išreiškia
ma ta politinė linija, kadangi 
buvo apsiribojama išpažinimu 
Lietuvos nepripažinimo ir oku
pacijos ir smulkiau neaiškina
ma. Sunku būtų rasti kriterijų 
kokiems skirtumams. 

— Ar ga lė tumėte papasako
ti a p i e s avo sus i t ik imus su 
A m e r i k o s sena to r i a i s? 

— A. S a u d a r g a s — Mes bu
vom susitikę su keturiais sena
toriais — sen. Armstrong, sen. 
Kasten, sen. D"Amato ir sen. 
DeConcini. 
— T a r p Sena to ir vyr iausy
b ė s t i k r a i b u v o koks skir tu
m a s nuo t a ikų a r ne? 

— A. S a u d a r g a s — Jaučiasi 
sk i r tumas . Be abejo, ir pats po
būdis susitikimų mažiau forma
lus. Su senatorium D'Amato jau 
mes turėjom vieną žygį kar tu 
prie Lietuvos ir Lenkijos rube-
žiaus, taip. kad buvo atnaujinta 
ir sena pažintis tuo pačiu. Ap
tar imai ir problemos taip pat 
skyrėsi. Mes labiau koncentra-
vomės į Senato ir Atstovų rūmų 
galimą humanitarinę pagalbą 
Lietuvai. Jie klausinėip apie 
ekonominę padėtį Lietuvoje, ką 
mes išsamiau paaiškinome. 

(Bus daugiau) 

S E A R S A T L E I S 
TŪKSTANČIUS 

Sears bendrove numatė atleis
ti tūkstančius tarnautojų, kad 
galėtų per metus sutaupyti dau
giau kaip KM) mil. dolerių. 

DUOBE 
R o m a n a s 

ANDRIUS NORIMAS 
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Vytas apžiūrinėja Diką. Šis kiek pasikeitęs, nes ja 

i civiliniais drabužiais, bet vis ta pačia pamėlusia nu 
Į alkoholio nosimi ir oda, iškirmijusiais dantim 
i užtinusiomis akimis. Pro siaurus, be blakstier 
j langelius žvelgia du tamsiai rudi taškeliai, dal> 
į atrodą visiškai juodi. Jie žiba nemeluoto džiaugsr 

žiburėliais. Po žiponėliu dryžuoti marškiniai įki.-t 
tamsias kelnes, suveržtas rudu diržu, o kojos ko~ 
basos, nes į vėres nykščius į vasarinius, pigius gumini', 
sandalus. 

- Aš tau sakiau - gerų draugų reta! O savo duf I 
žodį visada išlaikau' Atsiminiau datą.kada tave ture 
išleisti. Manau, tu neturėsi kur dingti, tai aš ta 
padėsiu... 

Sausų raumenų rankos stipriai krato Vyto pečiu 
lyg norėdamos iš jo išpurtinti paskutinius kalejirr 
kartėlio trupinius. Jusdamas iš draugo burn. 

pr alkoholio dvoką, pats įsigeidžia išgėrimo. To< 
bangos seniai beturėjo. 

— Po paraliais! Pasiilgau tavęs, vaike! Te. uM-
rūkyk! Specialiai nupirkau tavo mėgiamųjų. 

Vytas užsirūko ir atpažįsta maloniai svaigin » 
dūmelį. Paskutiniuoju metu ilgai kentėjo sau-rą 

(sušaudymas) buvo Maskvos gerklėje. Štai, dabar vel traukia į save malonų ju: ^ 
darbas. Smetona del to baisiai Svaiginantis dūmas tuoj atleidžia nervus. Vvta- ''*-
paskui pergyveno". rai džiaugiasi malonia staigmena Pasijunta, lyg -"° 

b . kv. I broli sutikės. Klusniai moklina šalia Diko O šis k r k 

svyrinėdamas kėbždina tiesiai į artimiausią užeigą. 
Dienos metu čia mažai svečių. 

Atsisėda j aukštas baro kėdes. 
— Duokš mums po dvigubą! 
Tylėdami seka barininko veiksmus Tik po poros 

išlenktų dažytos degtinės stiklelių pajunta geresnę 
nuotaiką, vidinę šilimą. Baro tuštumas juos varžo, juo
ba, kad pats barininkas savo išvaizda panašus į poli
cininką. Toks griežtaveidis, stambiu smakru, trumpai 
kirptais plaukais. 

— Na, vaike... Tai jau vėl pradėsi gyvenimą! Džiau 
giuosi, labai džiaugiuosi! Ką dabar manai pradėti9 

Diko liežuvis klumpa, sunkiai klauso, bet Vytas dar 
pilnos sąmonės. 

— Kągi galiu? Esu vienišas, kaip alkanas vilkas... 
Bet kita vertus, vienam lengviau gyventi. Gal rasiu 
kokį darbą... Argi ne vis tiek? 

— Pabandyk, pabandyk... Tik klysti dėl gyve
nimo... Dviem geriau gyventi... Visada! Turėsi pas 
mane nakvoti... Na, į sveikatą! Pašėlusiai smagu tave 
matyti! Skoal! 

Dikas išlenkia stiklelį. Dalis alkoholio nuvarva per 
smakrą. Jau kelintą kartą išima iš kelnių kišenės storą 
banknotų pluoštą. Vis atskiria po vieną dešimkę, o 
gavęs grąžos supila į kitą kišene smulkius. Delno stuk 
telėjimu padeda pinga ant drėgnai nublizginto baro, 
garsiai pareikalauja vėl įpilti 

Žalsvi banknotai turi keistu galią - Vyto akys vis 
krypsta įjuos Dikui apmokant už gėrimus Tuo pačiu 
jausmai artina prie tokio dosnaus draugo. Galvoja -
iš kur Dikas gavo tokią krūva pinigų? Matyti, buvo 
tik ką apiplėšęs kokią kasą. Banknotų pluoštas įrodo 
Vytui turint turtingą bičiulj, 0 barininkui — gerbia 
mą klientą Tokios mintys svaigstančią nuo alkoholio 
gaivu maloniai nuteikia, o ateiti; rodosi nauju, gražiu 
drabužiu 

Kada barininkas, nors labai gerbiąs banknotų savi
ninką, tyliai prašnabžda Vytui, kad jo draugas jau 
reikalingas poilsio, Vytas susipranta kviesti Diką 
namo 

— Namo? A... Namo!.. Gerai... 
Dikas visiškai girtas. Zaunija kažką neaiškaus. 
— Kur tu gyveni, Dikai? Aš pašauksiu taksi. 
— Gyvenu? Va. čia gyvenu... Čia mano namai!... 

Po velnių, ar baras ne mano namai'.' Ką? 
Vytas rimtai susirūpina, nes neturi kur nakvoti. 

Kas bus. jei Dikas išsipagirios tik iš ryto kur nors 
gatvėje? 

Barininkas jau iššaukęs taksi automobili Šoferis 
laukia duryse. Dikas vos nenukrinta nuo kėdes, netikė
tai susmukęs. Vytas JJ prilaiko, stipriai paėmęs jo 
ranką žemiau pažasties, nors pats irgi netvirtai 
kropinėja. Noras pailsėti drauge lovoje dar verčia jį 
laikytis. Šoferis padeda įgrūsti Dika j automobilį. 

— Kur važiuoti ' Adresas? 
— O paibelis jj žino! J is žino savo adresą... Ei, 

Dikai! Pasakyk šoferiui kur važiuoti! — Vytas girdi sėb
rą kažką raizgiojant. 

— Važiuok I pragarą.. . Pas velnius... pas 
raganas... 

— O koksgi to pragaro adresas? Juk ten gyveni .. 
Dikas kažką murma Šoferis gali suprasti porą 

žodžių. 
— Smėlio'' Smėlio ga tve 9 O koks numeris? Mister' 
— Numeris nesvarbu!... Važiuok... 
Automobilyje Vytas stengiasi nepasiduoti užei 

nančiam snauduliui J i s žino —jeigu užmigs, tai ir jo 
sąmone užmigs. Ko gero. šoferis nuveš tada juos abu 
j daboklę išsipagirioti! O, ne!... Taip negerai' Reikia iš
saugoti Diko pinigus. . Ką gali žinoti! Iš kur jie?.. Bet 
jų daug O mums del to geriau 

(Bus daugiau) 
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VAI RŪTA, RŪTA 
ŽALIOJI... 

Kaip šis straipsnelis atsirado? 
Su vienu visiems žinomu asme
niu teko pasikalbėti apie tai, 
kas yra šiame straipsnelyje. Tas 
asmuo mane paragino apie tai 
parašyti. 

Lietuvoje yra sukurta apie 
rūtą keletas dainelių. Lietuvės 
moterys mėgsta turėti rūtą savo 
darželyje tarpe gėlių. Lietuvoje 
ne viena ją laikė skaistybės sim
boliu. Lietuvoje rūta atsirado 
pa lyg in t i neseniai . Apie 
rūtą, kuo ji laikoma pasaulyje, 
kaip ir kada ji pasiekė Lietuvą 
„Gamtos" žurnale laisvoje Lie
tuvoje (datos nebeatmenu, bet 
tarpe 1935-1940 metų) paskelbė 
išsamų straipsnį kun. Jonas 
Matusas, kuris studijavo gamtą. 

Rūta žinoma visame pasauly
je, paplitusi iš Azijos. Vienur ji 
vadiname rūta, ki tur route. 
Anglų kalboje rašoma: rūta 
(Webster International Dic-
tionary). Rūta niekur nelaiko
ma gėle, bet piktžole, kuri yra 
i šgarsė jus i kaip piktžolė, 
padedanti moterims išvengti 
gimdymo. 

Lietuvon rūtą parvežė iš 
Vokietijos vienas iš Tiškevičių, 
kur is studijavo Tuebingen uni
versitete. Parvežė ne kaip gėlę, 
bet kaip vaistažolę minėtam 
tikslui, kad netvarkinga mergi
na, tapusi nėščia, galėtų išveng
ti gimdymo ir jos gresiančio 
pavojaus. Lietuvoje apie tai 
nebuvo viešai kalbama, bet 
daugelis moterų tai žinojo. Kaip 
paminėsiu, žinojo ne visos. 
Daugelis tai sužinojo tik išvyku
sios iš Lietuvos, 

1952 m. sausio mėnesį pirmą 
kartą atlankiau lietuvius, iš
emigravusius po karo į Vene-
zuelą. Čia man teko būti liudi
n i n k e lietuvėms moterims duo

tos pamokos apie rūtą. Venezue-
los sostinėje Caracas vienos 
parapijos bažnyčioje sausio mė
nesio antrą sekmadienį apie 
vidurdienį la ik iau lietuviams 
Mišias. Moterys paruošė daly
viams pietus parapijos salėje. 
Vietos katal ikių Moterų pirmi
ninkė, inteligentė venezuelietė, 
nuėjo į salę pat ikr int i , kaip tos 
naujos ateivės viską paruošė. Il
gas stalas apdengtas baltom 
staltiesėm ir aplink visą stalą 
prie staltiesių prisagstyta rūtų 
lapelių. Moteris tiesiog nusigan
do. Visas tas rū tas nuplėšusi 
sumetė į sąšlavų dėžę. Sutiktas 
tai paruošusias mūsų moteris 
apibarė ir paaiškino, kas yra 
rūta. 

Svetimuose kraštuose dauge
lis mūsų moterų jau žino, kas 
yra rūta. Jos nesodina rūtos prie 
savo namo, mergaičių nekrikšti
ja Rūtos vardu. Nors žydų tautos 
istorijoje — Sename Testamente 
Ruth yra žinoma kaip istorinė 
garbinga moteris. Anglų kalboje 
Šv. Rašte (New American Bible> 
ji rašoma R u t h . Arkiv . J. 
Skvireckas Senojo Testamento 
p i rmame t o m e rašo Rūta . 
Tačiau ši Švento Rašto Rūta 
neturi nieko bendro su rūta. 

Chicagoje, gal ir kitur lietuvių 
namo priešakyje galima matyti 
gėlių tarpe ir rūtą. Tai neteikia 
lietuviams garbės. Šio laiko 
kovoje už gyvybę ir vadinamo 
„laisvo pasir inkimo" nelietu
viai amerikiečiai, kur ie žino. 
kas yra rūta, dėl rūtos lietuves 
moteris laiko „laisvo pasirinki
mo" — abortų šalininkėmis. 

Šio straipsnelio t ikslas yra 
patar t i l ie tuvėms moter ims 
savo namo priešakyje tarpe 
gėlių nesodinti rūtos. 

Vyskupas V i n c e n t a s Brizgys 

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ 
DRAUGIJOS 
RŪPESČIAI 

V ašara jau ritasi \ antrą pusę. 
Po karštų dienų tuoj ateis 
malonios rudens popietės ir va
karai . Vėl sujudės lietuviška 
kultūrinė veikla. 

Lietuvių Rašytojų Draugijos 
valdyba, kuri sudaryta iš New 
Yorko apylinkėje gyvenančių 
rašytojų, jau dabar rikiuoja savo 
rūpesčius ir darbus. 

Premijos reikalai 

Dabar didžiausias šios Drau
gijos rūpest is yra met inė 
Draugijos premija už praeitų 
metų išleistą geriausią grožinės 
literatūros knygą. Premija 2000 
dol. 

Seniau premija buvo mažesnė, 
ir ją pati valdyba turėjo surink
ti iš įvairių aukų. Kai Lietuvių 
Fondas sustiprėjo, jis kas metai 
skiria tai premijai reikiamus 
pinigus, tuos 2000 dol. Ir šių 
metų premijos mecenatas yra 
Lietuvių Fondas. Lietuvių 
Rašytojų Draugija nuoširdžiai 
dėkoja Liet. Fondo vadovybei už 
reikalo supratimą ir šios premi
jos paskyrimą. Tai pagyvina 
kultūrine veiklą ir ugdo mūsų 
literatūrą. 

Geriausiai knygai atrinkti 
sudaroma speciali jury komisi
ja. Šiemet ji sudaryta iš Chi
cagoje gyvenančių rašytojų. I ją 
įeina: Danute Bindokiene, Ka
zys Bradūnas. Česlovas Grin-
cevičius. Aušra Liulevičienė, 
Nijolė Užubalienė. 

Valdyba prašo, kad šioji 
komisija premiją paskirtų per 
rugsėjo mėnesį, nes rudenj 
numato surengti literatūros 
šventę Kultūros Židinyje. Prie 
šventes gerai derintųsi ir premi 
jos įteikimas. 

CLASSIFIED GUIDE 
V-

REAL E S T A T E REAL ESTATE 

Pavergtų tautų parodoje lietuvių sekcija. Iš kairės: Irena Levickienė. Birutė Vindašienė, 
Kazimieras Oksas ir Grožvyda Giedra itytė. 

CENTRAS - MŪSŲ JUNGTIS 

Praeitais meta is yra išėję 11 
grožinės l i t e ra tū ros knygų. 
Leidėjai prašomi paaukoti šiai 
jury komisijai bent porą knygų 
Jas siųsti Aušrai Liulevičienei 
Draugo adresu: 4545 W. 63rd 
St., C hicago, IL 60629. 

Nario mokestis 

Draugijos veiklai užtikrinti ir 
ją plėsti reikalingos lėšos, o jos 
gaunamos tik iš nario mokesčio. 
Dabar draugijos veikla darosi 
sudė t ingesnė , nes pagyvėjo 
ryšiai su Lietuva. Kartais tenka 
pagelbėti kokiems Lietuvos 
rašytojams, todėl ir reikia turėti 
savo sąskaitoje pinigų. 

Draugijos nariai prašomi susi
mokėti nario mokestį — 10 dol. 
m e t a m s . P i n i g u s s iųs t i 
iždininkui: Leonas Lėtas, 32 
Paper Chase Dr . Farmington. 
CT, 06032. 

S i u n č i a m e 

Draugijos valdyba baigia 
paruošti aplinkraštį ir Draugi 
jos narių sąrašą. Visa tai bus 
siunčiama viename voke. Bus 
išsiųsta greitu laiku. Draugija 
dabar turi 96 narius, kurie y r a 
pask l idę v i s a m e l a i s v a m e 
pasaulyje. 

Pal ik imas 

Chicagoje mirė petas Jonas 
Minelga. rašęs puikius eilė 
raščius vaikams. J is savo tes
tamentu Liet Rašytoju Draugi 
ja i pa l iko 1000 dol . Nors 
valdyba da r negavo šio paliki 
mo. bet ji dabar dėkoja visiems 
testamento vykdytojams ir reiš 
kia užuojautą visiems velionio 
artimiesiems. 

LOT valdyba 

Šį k a r t ą ka lbės iu apie 
Lietuvių centrą Lemonte: apie 
Centro rūpesčius ir džiaugsmus. 
o svarbiausia jo reikalingumą. 
Centras, galima sakyti , dar tik 
kūdikis. Jis dar net neturi dvejų 
metų, bet jis jau gana stipriai at 
sistojo ant savo kojų. Jame labai 
daug judėjimo: bažnyčia, mo
kyklos, . .Pasaulio lietuvis", 
. .Hot ' l ine" , skau ta i . Meno 
galerija. Tautodailės muziejus... 

Centro įkūrimo rūpesčius ant 
savo pečių pas i ėmė mūsų 
jaunesnė karta. Rizika didelė ir 
rūpesčiu daug. Jų tėvų, lietu
višku mokyklų ir organizacijų 
įdiegtas lietuviškumas paska
tino juos pradėti kurti centrą, 
kur is sujungtų po plačias 
Chicagos apylinkes išsiblaškiu
sius lietuvius, nes, dar ilgiau 
laukiant, lietuvybei nuostoliai 
būtų labai dideli J iems taip pat 
rūpėjo, kad ir vyresnioji mūsų 
karta , kuri tiek daug atidavė 
savo t a u t a i , a t ė jus poilsio 
d i enoms , r a s t ų l ie tuvišką 
aplinką. Čia j iems sudarytos 
sąlygos gyventi tuos*> dideliuose 
pas ta tuose , kur nei žiemos 
šalčiai, nei sniego pūgos, nei 
vasaros karščiai nevargina. 
Viskas po tuo pačiu stogu. Nori 
pasimelsti — bažnytėlė čia pat 
Įvairūs parengimai irgi čia. Sa
v a i t g a l i a i s p i lna žmonių. 
Slegiant rūpesčiams ar kilus 
kokioms nors abejonėms, čia pat 
mūsų kapelionas, kuris visada 
išklauso, pataria, paguodžia, 
sustiprina pasitikėjimą mūsų 
Kūrėju. Sunegalavus čia pat Le 
monto miestelio klinika, kurio
je dirba keli lietuviai gydytojai. 
Reikalui esant ji^ aplanko ligo
nius ir centre. Dirbdama kartu 
su jaunesniaisiais valdyboje, 
matau, kiek daug jie poilsio 
valandų aukoja, rūpindamiesi 
centro išlaikymu. Kiek daug 
laiko atima nuo savo šeimos, 
kad tik cent ras gyvuotu, 
stiprėtu, gražėtu. Labai gerai 
suprato, jog per daug išsiblaš
kiusiems po plačiąsias Chicagos 
apylinkes jauniesiems buvo di
delis pavojus at i t rūkti nuo savo 
lietuviško kamieno, nuo savo 
tautos. Užmiesčiuose nebuvo 
nieko juos jungiančio, o be savos 
patalpos nieko tokio būti ir 
negalėjo. Džiaugiesi matyda 
mas. kai vis nauji ir nauji 
žmonės lanko centrą. Kiek daug 
tėvų atveža savo vaikučius į šeš
tadieninę mokv klą iš labai toli. 
Vaikučiai mokosi lietuviško 
žodžio, o tėveliai įsijungia į 
mokyklos veiklą. 

Atsirado labai daug gera
širdžių lietuviu. <uprato centro 
reikalingumą ir jo įsigijimui 
sudėjo daug pinigu Jų suaukoti 
p in iga i įga l ino tą centrą 
nupirkti Bet jis dar neišmo 
ketas, turi skolą. Kaip kiek 
vieną naujakurį spaudžia bėdos, 
paskolos, visokie nepritekliai, 
t rūkumai , taip ir lietuvių cent
ras negali jų išvengti Reikia jį 

ir paremontuoti, pritaikyti 
mūsų reikalams gražinti. Visur 
reikia pini^r; Būtų labai gerai, 
kad dar šia- metais galėtumėm 
grąžinti sk"!a. o tada centras 
tikrai atsistotu ant tvirtų kojų. 
Yra dar la*ai daug galimybių 
įrengti jį pilnesniam naudo 
jimui. Susiduri vis su tais pini
gais, teisingiau — jų stoka. 
Dėkojame pirmūnams, sudariu
siems sąlygas patalpoms įsigyti. 
Prašome p; varnos, didesnės ar 
mažesnės aukos išmokėt i 
skoloms. Kiek kas gal ime 
padėkime nes labai gaila 
aukotojų tr-:p nuoširdžiai suau
kotus pinuus išleisti nuošim-
čiams, kuiiu skolintojai labai 
daug nuskaičiuoja. skolą mo
kant dalinlis per ilgesnį laika 

Visi žinome, kur tas centras 
yra. aplankykite jį. įsijunkite į 
jo narių -eimą. Centras visu 
mūsų širdis, jungtis, pasidi-
džiavim: =. o svarbiausiai, nepa
prastai reikalingas. Nuosava 
pastogf. kad ir kuklesnė, bet 
visada brangesnė, malonesnė 
net už puošniausius svetimus 
rūmus. Čia mes randame sava 
lietuviška aplinką, čia skamba 
lietuviškas žodis. 

Kai okupanto tankai grasino 

dar labai gležnutei Lietuvos 
laisvei, stebėjau kiek daug 
rūpesčio bei artumo parodėme 
vienas k i tam. Atrodo, visi 
Mrgome ta pačia ..liga": kaip 
padėti tautai, kaip bendromis 
jėgomis parodyti pasaul iu i 
mums daromas skriaudas, pra
šyti pagalbos. Lietuvių centre 
vyko nepapras ta i didel is 
judėjimas Televizija, laikraščiu 
žurnalistai čia maišėsi kasdien. 
Ieškojo vis nauju žinių, stebėjo, 
ką mes darome klausinėdami ar 
mums išeiviams tikrai rūpi. kas 
vyksta Lietuvoje. Ka būtume 
darę. jei nebūtumėm turėję cen
tro? Rinkomės čia ir autobusais 
važiavome demonstruoti a r į 
Chicagos centrą ar net į patį 
VVashingtoną. 

Iš čia telefono laidais sklido 
žinios apie blokados spaudžiamą 
mažytę mūsų tautą. Cia renka
mi vaistai, medicino- priemonės 
gelbėti Lietuvos vaikučius, 
ligonius. 

Lietuvių centras yra visų 
mūsų namai, rūpinkimės jais ir 
jauskimės. kad mes visi esame 
jo šeimininkai . Lietuviška 
patarlė sako. kad grūdas prie 
grūdo pripildo aruodą. 

Bronė Nainienė 

\ d v . Rimas Domanskis - centro p i rm in i nkas . 

ŽURNALISTŲ SĄJUNGOS 
DĖMESIUI 

Šių m. • j gale baigiasi mūsų 
Sąjung.-. centro valdybos ka
dencija Kviečiame kolegas, kad 
ir plačiau išsibarsčiusius, su 
dary t i penkių arba trijų 
kandidati grupę, sutinkančią 

RE/WAX 
REAl.TORS 

GREIT 
PARDUODA 

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

Norintieji P IRKTI ar PARDUOTI 
N A M U S per šią (Staiga, p r a š o m * 
paminėti. Kad esate arba.norite būti 
Rimo Stankaus «; e- ta s Nuosa
vybės Įkainavimas n a m o k a m a i . 

3 MIS KOMPIUTERIŲ 
r - i ; a :a galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ -meste ir priemiesčiuose Sąži
ninga patarnaus 

J . B A C E V I Č I U S 
BE-^BACE REA_TORS 

INCOME TAX - INSURAHCe 
6529 S KEDZIE 

77«-2233 

MISCELLANEOUS 

Parduodame greič iau 
už didesnę kainą! 

Įkainojimas veltui! 
Perkame >r parduodame visose JAV 
valstijose 
Išlavinti ir patyrę tarnautojai. 
MLS kompiuteris. 
Perkame-parducdame ir mažas ir di
deles nuosavybes. 
Vietine įstaiga 

ALEXANDER J . MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

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

l letuviams žinomas ir patikimas vardas 

F O R S A L E 

P a r d u o d a m a * V i l n i u j * visai naujas 
1990 m. Moskvich auto $ 4 , 5 0 0 . Puiki 
dovana. Kreiptis vakarais: 

ta i . 8 1 8 - 7 0 3 - 8 6 7 5 . 

A V I L I M A S 
M O V I NG 

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
.« 

* 
10%—20%—30% pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 W** t 95th Str*et 

Tel. — GA 4-8654 
E L E K T R O S 

(VEDIMAI - PATAISYMAI 
Tunu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir 

užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

tams Apie balsu skaičiavimo 
komisijos sudėtj pranešime, kai 
turėsime tikrą sąrama centro 
valdybos adresu . 23500 
Via Galera . Valencia. CA 
91355. o esant reikalui mano 

VILNIAUS KRAŠTO LEGENDOS 
Genrikas Songinas 

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

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

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

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL 60629 

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 (tikina, 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. 

kandidatuoti ir perimti centro telefonas yra 1-805-259 7020 
pareigas sekantiems tr ims me R. K. Vidžiunienė. p i r m 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

RAŠTAI, I tomas. Jonas Aistis. 450 psl $15.00 
ISLAMAS, religija, kultūra, valstybė. A. Rubsys • 

75 psl. . $5.00 
NUO PLUNGĖS IKI MAROKO, atsiminimai. 

Kazys Pabedinskas. 438 psl $10.00 
DIDYSIS KOVOTOJAS KUN. K. GARUCKAS, 

S.J. Red. kun. J. Kidykas, S.J. 385 psl. . $10.00 
LIETUVIŲ KELIAS KRIKŠČIONYBĖN, istorin* 

apžvalga. Stasys Maziliauskas. 311 psl. . $10.00 
TĖVAS VENANCUUS IR JO MATILDA, pasako

jimai Jurgis Jankus. 269 psl $10.00 
KOL ESU ČIA. pasakojimai. Jurgis Jankus. 375 

psl $8.00 
AVVAKENING LITHUANIA. Jack J. Stukas. 191 

psl $8.00 
SERVING LITHUANIA. J. K. Valiūnas. 288 psl. $18.00 
THE BALTIC STATES, Estonia. Latvia. Lithuania. 

Georg von Rauch. 265 psl $30.00 
FIGHTERS FOR FREEDOM. J. Daumantas. 279 

psl $10.00 
CROSSESIN THE ARCTIC. atsiminimai. Matilda 

Meliene. 179 psl 5.00 
IS THAT YOU LAUGHING COMRADE? Juokai. 

Alg. Rukšėnas. 182 psl $10.00 

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



LAZDA TURI DU GALUS 
EDMUNDAS J A K A I T I S 

Kaip ji bebūtų pavadinta - jėga. biurokratizmu, kyšiais — 
prostitutė, paleistuve, kekšė ar niekada piliečiams neatnešė 
kaip kitaip, visi žinome, ka tai gerovės. Kada ranka plauna 
reiškia. Mažiau žinoma, kad ranką, kiekvienas rūpinas i 
kiekviena jų turi savo „globėją", savimi. Engiamai liaudžiai, pri 
kuris ją visiškai valdo. Jo prie- slėgtai nurodymu iš aukščiau, 
žiūroj ji uždarbiauja, atiduoda belieka vykdyti uždėtas prie 
savo pajamas, tenkina jo gei- voles. 
dūlius, baudžiama mušimu. Ji Už Uralo kalnu Sibire žemės 

tur tai yra beveik neišsemiami 
R\ tuose — aukso kasyklos. Sibi 
ro viduryje — deimantų, anglui. 
kobalto, vario, nikelio, geležies 
rūdos kasyklos Vakaruose 
alvvos laukai su dujų ištekliais. 

Nauja Amerikos Lietuvių Tautines sąjungos valdyba, išrinkta Bostone į.Te 
gūžės 12 13 dienomis. Valdyba yra iš Los Angeles lietuvių. Iš kairės sėdi: 
vicepirm. Rūta Šakienė, pirmininkas dr. Povilas Švarcas, vicepirm. Jonas 
Petronis; stovi ižd. Ramūnas Ružėnas ir sekr. Karoi;•* Milkovaitis. 

SAVA SPAUDA -
VISŲ RŪPESTIS 

J U R G I S J A N U Š A I T I S 

Vasara — atostogų, poilsių, optimistas, aukos jau plaukia, 
kelionių, giminių ir draugų nors. sako. patarimų gaunąs ir 
lankymo metas. Sumažėja kul- vienų kitą užgaulų žodelį kan 

yra pavergta, skriaudžiama, 
išnaudojama. 

Puolusios merginos gyve
nimas nėra lengvas. Ar leng 
vesmo gyvenimo ar miesto sma
gybių ieškodama, nepatyrusi, 
pažadais suviliota mergaitė, yra Sumaniai šeimininkaujant visa 
išprievartauta ir. t rūkstant pasaulį būtų galima aprūpinti 
gyvenimo patyrimo. įkliūva į jai žaliavomis. Bet Sibiras yra tur-
nežinomas žabangas. Vietoj to. t ingas ne tik kasyklomis, bet ir 
kad reikalai gerėtų, jie nuolatos vergų stovyklomis 
eina blogyn. Pastogės ne- 70-čiai metų praėjus. Sovietų 
buvimas, maisto nepriteklius. Sąjunga neįgyvendino savo 
nežinomas rytojus stumia į ne pažadų. Respublikų išaaudo 
viltį. Tuo tarpu skriaudėjas 
liūdniausiu momentu pasiūlo 
išeitį. 

Pilnai neprasiskleidęs žiedas 
pradeda prarasti savo grožį. 
Kūno pardavinėjimas tampa 
kasdieniniu reiškiniu. Susilp 
nėjus valiai, atsiranda beatodai 
riškas klusnumas. Su kuo eiti i 
motelį, kaip elgt is , kiek 
paskaityti - viskas nurodoma. 
Uždarbis >ra negailestingai 

jimas neturėjo ribų. Kuo toliau. 
tuo daugiau didėjo Maskvos 
reikalavimai. Kad ir kaip pi o 
d u k t i n g o s buvo Paba l t i jo 
respublikos, fidysis brolis lik" 
nepasotinamu. 

Ir atsiranda padėties gelbė 
tojas. Sumaniai įkopės į valdžią, 
sumaniai pradėjo ir veikti At 
leido vadeles. Kai ką leido, kai 
ką prižadėjo. Atrodė, kad atsi 
rado tautu išgam tojas. Pradėta 

tūr iniai renginia i , ištuštėja 
salės, tik gamtos prieglobsčiuo
se sulekiame didesniais būriais 
atsigaivinti, pailsėti, susitikti 
draugus, papramogauti sma
giose gegužinėse. Natūralu ir 
ta i reikia. Tačiau ne visi gali 
džiaugtis poilsiu, nerūpestingo
mis vasaros dienomis. Kai ku
rie užsimojimai didesniems dar
bams neatpalaiduoja įsiparei
gojusiųjų tuos darbus atlikti. 
Tokių didžiųjų įsipareigojimų 
tarpe turime ir artėjantį ..Dir
vos" deimantinį jubiliejų. 

Taigi įsipareigojimas savo 
s p a u d a i , į s i pa r e igo j imas 
rūpintis savo spausdintu žodžiu. 
kuris kaip kasdieninė duona 
mums savaitėmis, metais mai 
t ina dvasine a tga iva , susi
žinojimu su tėvynainiais plačia
me pasaulyje. 

..Dirvos" jubiliejui rengti vyr. 
komitetas, vadovaujamas ener
gingos Irenos Kriaučeliūnienės. 
su dideliu rūpesčiu žvelgia į 
..Dirvos" jubiliejaus minėjimo 
pabaiga Juk užsibrėžta šiam 
tautinės minties, gerai redakto-

triai nuryja. Tokių mielų tau
tiečių turėjome, tur ime ir 
turėsime Dažniausia tie tėvy
nainiai šaltokai priima tokius 
prašymus. Nepykime už tai, 
atlaidžiai jiems ir užtai padėko 
kime. Štai nedidelė, graži Day 
tona Beach lietuvių kolonija jau 
suplanavo „Dirvos" deiman
tinės sukakties minėjimą. Jis 
vyks rugsėjo 9 d. Prince ot Feace 
parapijos salėje Ormond Beacb. 
Ir puikūs kalbėtojai-svečiai 
..Dirvos" vajaus ir minėjimo 
vyr. komitetu pirmininkė Irena 
Kriaučel iūnienė ir svečias 
žymus publicistas, rašytojas 
Bronys Raila. Tikime, kad 
mūsų apylinkės lietuviai mi 
nėjime taip pat gausiai daly 
vaus. 

Su dėkingumu tenka pami
nėti mūsų Lietuvių fondą, kuris 
..Dirvos'" jubiliejaus proga 
paskyrė 2000 dol. auką. Tad ar 
neve r t a remti ir LF, jam 
telkiant penktąjį milijoną dol. 

Vyr. komitetas taip pat su 
viltimi žvelgia ir i naująją 
Vilties draugija, kurios tiesio 

atimamas, paliekant keletą kalbėti, planuoti, užsimoti. Bet 
monetų kasdieniniams reika- k a d a reikalą- priėjo pri*-
lams. Jeigu naktis buvo pelnui a t s i sky r imo , a i šk ia i buvo 
ga. gauna papildomą priedą pareikšta, kad toks sumanymas 
- žiupsneli baltų miltelių. Kitu nėra realus, nes nepriklausomy 
atveju — žiaurus sumušimas už 
neparodytas pastangas. 

Tie. kurie gyvena iš kitų dar 
bo. vadinami parazitais arba 
veltėdžiais. Tiems, kurio ieško 
lytiniu pasitenkinimu, patar 
nauja sąvadautojai . Siame 
kraše jie yra žinomi ..pinip" 
vardu. 

Sąvadautojas yra prekiautojas 
svetimu kūnu Bet prekiautojas 
nėra lygus prekiautojui: jų yra 
mažu ir didelių, stambių ir 
smulkiu. Jeigu smulkieji savo 
žinioje sugeba turėti vieną 
vergę, tai stambieji operuoja 
dešimtimis Viešieji namai, bor-
deliai, kaip bepavadintume, yra 
bizniai, kur pelnu nesidalijama. 
Viską susižeria valdytojas, 
uždarbiautojams palikdamas 
trupinius. 

15 tarybinių respublikų 'iš
skyrus rusų) tur i išlaikyti ir 
pasotinti Maskva. Grobuoniškai Beviltiškai rankiojant tuos 

l>e brangiai kainuosianti. Nebus 
užmiršta s u t e k t a pokarine 
pašalpa, atvežta mašinerija, pri 
s t a t y to s žaliavos. Reiškia 
išsipirkimo kaina bus lai 
aukšta ir neįk: ndama. 

Bet ar atimta daiktą reikia at
s ip i rk t i? Lais\«- nė ra nei 
perkama, nei pai duodama. Del 
laisves kovojama Kovojama ne 
vien ginklu. Iškelti faktai pa 
rodo kieno pu -ej yra teisybė. 
Gaila, kad pasaulis nemato kui 
teisybė, kur melas. O gal nenori 
matyt i. 

Tuo tarpu rafinuotas valdovas 
spaudžia iš savo pavaldinių 
paskutinį prakaito lašą. Kai 
„p imp" išleidžia jo valioje 
esančią verge į gatvv pasipini 
gauti. žino. kad ji gris netuščia 

Nepaslaptis, kad sovietams 
trūksta kie' s užsienio valiutos 

Sąjungos sienų? Nuostabiai 
skamba, kada sutartys daromos 
milijonais, bet liūdna, kada 
vargšui lieka mažiau negu puse 
tos sumos. Niekas nesišvaisto 
milijonais be reikalo. Už. juos 
reikia dirbti ir nemažai prakai
to pralieti. Kokią teise turėjo 
..Gosbank" Maskvoje perimti 
Lietuvos 6 milijonų rublių 
kontrole l savo rankas'.' Ar tai 
neprievai t avimas, kada centras 
moka už mėsą ir pieno pro 
dūktus mažiau, negu yra jų pa 
gaminimo kaina.' Naujoj persi
tvarkymo eigoj, jeigu kas ir lei
džiama, tai dar nebūt ina i 
reiškia kad galima. Maskva 
parmle savo galia.uždrausdama 
turėti prekybinius ryšius su 
Vakarais. Pabaltijo užsienio 
prekybos pradžiai reikalinga 
nuosava valiuta. Piniginei tran 
sakcijai reikalingi savi bankai. 
Tai neįmanoma valstybei, esant 
valstybėje. Tai žino Maskva. Tai 
žino Pabaltijo gyventojai. Pa
baltins nori būti laisvas. Ma.sk 
va nori ir toliau išnaudoti. Pa
baltijui esant laisvam, nutrūk
tų apsirūpinimas gėrybėmis 
pusvelčiui. Kas norėtų to at 
sisakyti? lik ne Maskva. 

Kaip pavadinti atimtos žemes 
nuomavimą? Nauju įstatymu -
žemė bus nuomojama, bet ne 
parduodama. Žemdirbys, kaip 
buvo. taip ir liks bežemis. Nieko 
naujo, tik kitas pavadinimas. 
Gorbačiovas ruošia nuims 
sąska.'ta. Bet ar jis nežino, kad 
lazda turi du galus? Pradėjus 
nuo arbūzu 11 ansportų ..badau
jančiai Lietuvai", jėga primesta 
sistema trėmė, naikino, marino 
badu. bandė atskiesti gryną 
kraują, pi įveždama rusų 
okupantus Laikas darė savo. 
Mišrios vedybos, pavainikiai. 
p. • inukai okupacijos iš-

DRAUGAS, antradienis. 1990 m. rugpjūčio mėn. 21 d. 

dava. Žala padaryta. Kaip ją ap
skaičiuoti'.'' Džiaugiamės parsi 
vežė artimųjų l iekanas iš 
plačiųjų Sibiro tundrų. Tai tik 
kelios dešimtys O kur tie tūks 
tančiai. kurie liko nežinomi'.' 
Neapskaičiuojamas nuostolis 

riaus Vytauto Gedgaudo reda- ginis rūpestis ir yra „Dirvos" 
guojamam savaitraščiui užtik- išlaikymas, parūpinimas jai 
rinti egzistenciją. lėšų. Būtų gražu, kad naujoji 

Remkime savąja spauda, rem- Vilties draugijos valdyba stip 
kime patriotinius visus laik- riai priremtų patį ..Dirvos" 
raščius - be pavydo sako pirmi- jubiliejinį komitetą, o juk 
ninkė Kriaučeliūnienė. Ir ta i bendrųjų problemų daug, reikia 
graži tolerancija. Štai ir mūsų bendrų sprendimų, re ik ia 

pasigriebusi virš 150 didesnių ir kapitalistui 
mažesnių tautų. Maskva jas tus pinigu 
valdo, nesi laikydama jokių beprotiškui' 
žmoniškumo dėsnių. Vienos ver- nigų keitin 
gauja 70 metu. kitos neša jun- tykra.vežan 
gą nuo Antro pasaulinio karo vimas. visa 
pabaigos. vartavimin 

Valdymas paremtas policine leidimą spo-

s aukso padeng 
muitai iškilo iki 
. Priverstinas pi 
s juokingu san 
dovanu konfiska 
ai prilygsta prie 
O kaip pavadinti 
ninkams žaisti už 

ESTIJOS 
NUTARIMAS 

Estijos Respublikos Aukš
čiausioji taryba rugpjūčio 7 d. 
nepaprastoje sesijoje priėmė 
nutarimą, kad nuo tos dienos 
Estijos teritorijoje nebegalioja 
Sovietu Sąjungos, nei Estijos 
Socialistinės respublikos kons
ti tucijos. Taryba taip pat 
pa re i škė , kad derybos su 
Sovietų Sąjunga turi remtis 
1920 metų Estijos Rusijos taikos 
sutartimi ir kitomis sutartimis, 
sudarytomis iki 1910 metų. 
Deryboms su Maskva jau suda
r u a ir patvirtinta delegacija 
Estijos taryba taip pat paskelbė. 
kad sovietų karinių pajėgu 
buvimas Estijos teritorijoje 
pažeidžia tarptautinės teises 
normas. 

įdomusis dienraštis ..Draugas' 
visus savo skaitytojus aplanko 
su l a imėj imu k n y g u t ė m i s . 
Nedaug teprašo — tik 10 dole
rių už 12 bilietėlių. O nauda, juk 
visiems atsiliepus, būtu tikrai 
didelė. 

..Dirvos" vajaus komitetas 
seniai tokius laimėjimu bilie
tė l ius i š s i un t i nė jo tėvy
nainiams. Taip pat prašė ne po 
daug. tik priimti knygelę ir už 
ją atsiųsti auka. Komitetas in 
formuoja, kad į šį šauksmą 
atsiliepė tik vienas penktadalis 
laiškus gavusiųjų Mažoka. O 
gal dabar, poilsiaudami, -ar 
tydami , .Dirvos" puslapius 
prisiminsime, kad dar tos mažy
tės, kuklios pareigos savajai 
spauda i n e a t l i k o m e . J u k 
nesunku, ir a tsakymui vokelis 
pridėtas, tik čekutį parašykime 
ir laiškutį sugrąžinkime. Žiū
rėkite, koks bus džiaugsmas vyr. 
..Dirvos" jubiliejaus komitetui 
Maža sumele, atrodo.neapsun 
kisime ir savojo biudžeto. Vyr. 
komiteto viltys krypsta į pa
galbinius komitetus, susidariu
sius didesnėse ir mažesnėse 
lietuvių kolonijose. 

Puiku, kad Les Angeles komi
tetas sudrebino žeme savo aukų 
gausumu. St. Petersburgo komi 
teto pirmininkas Juozas Zvynys 

rūpintis sava spauda suglaus
tomis gretomis. 

. .Dirvos" jubiliejui ruošti 
komitetą kaip tik pakvietė 
buvusios Vilties draugijos 
pirmininkas, labai rūpestingas 
inž. Vaclovas Mažeika. Malonu 
pažymėti, kad į komiteto laiš
kus, prašant leidinyje talpinti 
savus sveikinimus, nuoširdžiai 
atsiliepė net 32 iš paprašytu 36 
asmenų. Dvylika net pridėjo ir 
savo aukas. Komitetas jiems 
nuoširdžiai dėkingas. 

Iki ..Dirvos" jubiliejaus užbai
gimo nedaug beliko laiko. Apie 
tris mėnesius. Netruks nusku
bėti savaites. Tad jau dabar pats 
laikas pagalbiniams komite
tams galutinai sukrusti ir savus 
įsipareigojimus sąžiningai at
likti. 

Taip pat gražus komiteto pa
geidavimas, kad įvairiomis pro 
gomis. kai susiburia tėvynainiai 
j gimtadienius, vardadienius ar 
net ir liūdnomis progomis į 
laidotuves, aukoti ir „Dirvos" 
išlaikymui. Tokių pavyzdžiu jau 
turime <pvz. Rūta Šakienė). 

mažai tautai . Negalima gyvybės 
įvert int i p in igais . Je i bent 
žinant, kiek Gorbačiovas pats 
vertina savąją. 

Je igu Gorbačiovas ruošia 
mums sąskaitą, kodėl mums 
nepateikti savosios? 

„Draugo" gegužinėje patenkinti lankytojai «"*• lauk įa maisto. n'itr A. Tamulaičio 

MIRTYS D F L NARKOTIKU 

Gaisre degant namui 2020 S. 
Washtenaw, Chicagoje. žuvo 

Taigi po šių apmąstymų, kad mergaites 2. 1 ir 5 metų. Bege 
ir besinaudodami vasaros malo sinant gaisrą dar trys sužeisti. 
numais, prisiminkime ir savąją Policija įtaria, kad gaisras kilo 
spaudą, kuri taip pat turi del neatsargaus elgesio narko 
daug problemų ir rūpesčiu ir tikus vartojančio mergaičių 
reikalinga mūsų pagalbos tėvo. 
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M< gėlės Marijos Gimimo pa rap i j ' - rh . i o nai 

A.tA. 
STASIUI STASIŪNU 

eiškiame gilia užuojautą jo žmonai ir gimi 

Dirigentas ir chorm 

A.tA 
LIANE E. GILIENĖ 

REHRL 
Gyveno Chicagoje. Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė 1990 m. rugpjūčio 18 d.. 12:40 vai. ryto, sulaukusi 

63 m. amžiaus 
Gimė Passau, Vokietijoje. Amerikoje išgyveno 38 m. 
Pa iliko dideliame nuliūdime vyras John, sūnūs John ir 

Raymond. duktė Diane Quintos. žentas Emil: du anūkai: 
Chnstopher ir Michael Quintos; Lietuvoje uošve Elzbieta Gi-
lienė. svainės Marija ir Irena Gilytės. 

Kūnas pašarvotas rugpjūčio 20 d., pirmadienį nuo 4 iki 
9 v.v. Petkus Marųuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks rugpjūčio 21 d. antradieni Iš koplyčios 
8:45 ' ai. ryto bus atlydėta i Švč. M. Marijos Nekalto Prasidė
jimo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į S*. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę vyras, sūnūs, duktė, anūkai ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 312 476 2345 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Te l . (1-312) 737-1213 
11028 Southwest Hwy. - Tel . (708) 974-441C 

9236 S. Roberts Rd. - Te l . (708> 430-5700 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVost 71st Street 
Chkrago, Illinois 60629 

l-<312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills. Illinois MH6S 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South .^)th Avenue 

C kero, Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Rutkus Funeral Home 
1446 South 30th Avenue 

(uero. Illinois 60650 
708-6S2-1003 

Visus la idotuvių n a m u s gal i te pas iekt i 
s k a m b i n d a m i 1-(3l2)-476-2345 

ANIHONY R. PFTKLS 
DONALD A. PETKUS 

DONAI D M. PETKUS 
l.AVVRENCE C. GASUNAS 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 
1424 So. 5 0 A v e . . C i c e r o , I l l i n o i s 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
T e l . (708) 6 5 2 - 5 2 4 5 

http://Ma.sk


DRAUGAS, antradienis, 1990 m. rugpjūčio mėn. 21 d. 

x Onos i r Povilo Norvilų 
auksinį vedybų jubiliejų vaikai, 
marčios ir anūkai surengė rug 
pjūčio 19 d. Marijonų koplyčio
je šv. Mišiomis ir iškilmingais 
pietumis restorane. Paskiau visi 
susirinko Norvilų namuose ne
toli „Draugo". Buvo suvažiavę 
artimieji iš Chicagos ir apylin
kių, taip pat duktė Gražina 
Eringienė iš Baltimores. 

x Neeil inė v a k a r o n ė su žy
mia liaudies dainų atlikėja Ve
ronika Povilioniene Jaunimo 
centro kavinėje bus ateinantį 
penktadienį 7:30 vai. vak. Susi
tikimą rengia ir visus kviečia 
Jaunimo centro moterų klubas. 

x Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos mokykloje mokslo 
metai prasidės rugpjūčio 27 d., 
pirmadienį, ir tesis iki 11:15 vai. 
ryto. Po pietų galės ateiti tėvai 
i r susimokėti mokslapinigius ir 
atsiskaityti už knygas. 

x Balfo gegužinė bus rugpjū-
čio 26 d., sekmadienį. Jaunimo 
centre. Pradžia 12 vai. dienos. 
Kavinė veiks nuo 10 vai. ryto. 
Atsilankiusieji bus maloniai 
sutikti ir galės ne tik užkąsti, 
bet ir skaniai pasivaišinti švie
žiu lietuvišku maistu. Nereikės 
kęsti ne troškulio. Veiks turtin 
gas dovanų paskirstymas. Vi
suomenė maloniai kviečiama ta 
dieną skirti Balfui ir savo daly
vavimu paremti šalpos darbą, 
kuris jau tęsiamas 46 metus. 

x Marąue t t e P a r k o Litua
nistinei mokyklai registracija 
rugpjūčio 27 ir 28 dienomis nuo 
12 iki 2 vai. p.p. Registruojami 
vaikai nuo darželio iki aštunto 
skyriaus. Šiais metais veiks ir 
lietuviškai norinčių išmokti 
skyrius. 

x David Shes tokas bus pri 
imtas Gintaro klube Lietuvių 
Amerikos jaunimo sąjungos 
rugpjūčio 23 d. tarp 8:30 vaka
ro ir 12:30 ryto. D Shestokas. 
kaip kandidatas į Atstovų rū
mus, diskutuos Lietuvos teisine 
būklę. Komentuos Andrius Re-
meikis. 

x Dr . An tanas Marciukai-
tis, Gillepsie. 111., B. Šimkus, 
Santa Monica. Cal., Aid And 
riušis. Dorchester, Mass., K. Ju-
zunas, Toronto, Kanada, Pranas 
Mickus. Lonąuenil. P.Q.. Kana
da, grąžino laimėjimų šakneles 
su 20 dol. auka Labai dėkoja 
me. 

x Mar ia ir inž. A n t a n a s Ru
džiai rugpjūčio 19 d. savo rezi
dencijoje Monee. 111 . minėjo ve
dybų 50-ties metų sukaktį. Sv. 
Mišias atlaikė vysk. V. Brizgys, 
koncelebravo vysk. P. Baltakis 
ir daugiau kaip dešimt kunigų. 
Pamokslą pasakė kun. Jonas 
Kuzinskas, Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos klebonas. Da
lyvavo didelis būrys svečių ir 
Rudžių gerbėjų. Plačiau bus vė
liau. 

x Prof. dr. V y t a u t a s Bie
l iauskas , PLB valdybos pirmi
ninkas, grižo iš Europos ir dabar 
pasiekiamas savo būstinėje Cin-
cinnati. Oh. Šveicarijoje jis 
skaitė paskaitą Lietuviškų stu
dijų dienose, susitiko su LB pir
mininkais ir Lietuvos valdžios 
atstovais, atvykusiais į Ensie-
deln. Pas i t a r imą turėjo su 
Aukščiausios tarybos pirm. Vyt. 
Landsbergiu, Lietuvos atstovu 
Washingtone St. Lozoraičiu ir 
Šveicarijos va ls tybės sekr. 
Klaus Jacobi, kuris priėmė 
Šveicarijos vyriausybės vardu 
Vyt. Landsbergį Berne rugpjū
čio 10 d. iškilminguose pietuo
se. 

x Mar i jos a u k š t . mokykla 
sveikina naujus mokytojus, 
kuriems bus rugpjūčio 24 d. 
orientacijos sesija. Rugpjūčio 27 
d., pirmadienį, bus orientacijos 
ir fotografavimosi diena, rugpjū
čio 28 d. jaunieji ir vyresnieji 
fotografuosis. Rugpjūčio 29 d., 
trečiadienį, prasidės reguliarios 
pamokos mokykloje. 

x Vydo Kleizos su Lynn 
Wallace užsakai prieš san
tuokos sakramentą eina Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos baž-
čioje Marąuette Parke. 

x Balt ic B e a c h Bash bus 
rugpjūčio 2b d. nuo 10 vai. ryto 
Oak Stret Beach Chicagoje Vi
sur vyraus geltona, žalia ir rau
dona spalvos, sudarant reklamą 
Lietuvai. Visi kviečiami daly
vauti. 

ATOMINĖ BOMBA, 
ISTORIJOS DĖSTYMAS 

Iš mokytojų studijų savaitės (4) 

JUOZAS MASILIONIS 

„Dirvos" gegužinėje. Iš kairės: A 
Artūras Javdokimovas. 

Matelis, V. Landsbergis, B. Nrainys, dr. L. Kriaučeliunas ir 

Nuotr. V. Kučo 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x Grąž ino laimėjimų šak
neles su 15 dol. auka: Kęstutis 
Jecius. Villa Park. 111.. S. Z. 
Ramanauskas. Hallandale. Fla.. 
Petras Skabiauskas. Toronto. 
Kanada. R. Libus. Chicago. III.. 
Elena VVasilevvski, Brosdvievv. 
111. Nuoširdus ačiū. 

x Lie tuvos keliauninkų dė
mes iu i . Kas nori patvirtinti 
ar pakeisti Aerofloto ar kitų li
nijų skrydžius į Lietuvą, ar gau
ti patarnavimus New Yorko ae
rodromuose, įskaitant bilie
t as i kitus miestus — lėktuvais, 
t raukiniais ar autobusais — 
skambinkite i Ne\v Yorko ke
l ionių a g e n t ū r a . , V Y T I S " 
718-769-3300. 

'sk> 

x G. T. INTKRNATIONAL. 
INC. dėkoja savo klientams. 
kurie nepabūgo klaidinančių 
žinių, kad vizos į Lietuva nebus 
išduodamos iki rugsėjo mėnesio. 
G. T. International vadovai 
nenuleido rankų ir visomis iš
galėmis kovojo prieš turistinę 
blokada, o šiandien gali džiaug
tis, kad keliaunininku -rautas 
į Lietuvą vis didėja. Norintys 
aplankyti atgimstančia ir atsi-
statančia Lietuvą, kreipkitės: 
G. T. I n t e r n a t i o n a l 9252 So. 
79th Ave., H ickory Hills. 111.. 
tel . (708) 430-7272. 

A R A S 

S T O G U S 

rmpuMrta <>•*>« 
ARVYDAS KIELA 

312-737-1717 

x P r a n a s G l u o k s n y s iš 
Calgary. Altą. Kanada, grąžino 
laimėjimų šakneles su 20 dol. 
L'SF auka ir tokiu laiškučiu: 
..Sveikinu Jus visus ..Draugo" 
darbuotojus. ..Draugo" labai 
laukiu. Dievo prašau, kad Lie
tuva atgautų laisve, nes ji tiek 
daug yra iškentėjusi. Mano 
gimtinė ir joje užaugės, tai Šila
votas"... Dėkojame už auką ir 
gražius žodžius. 

x Amer ikos Lietuvių Tau
t inės s-gos, Chicagos skyriaus 
gegužinė įvyks š.m. rugpjūčio 26 
d. 1 v. p.p. Lemonte, Ateitininkų 
namų puikiame ąžuolyne. Vi
suomene kviečiama gausiai 
dalyvauti, pasivaišinti ir pra
leisti malonią sekmadienio po
piete. 

(sk) 

x Lie tuviška organizaci ja 
ieško audėjos-o, kad išaustu 
tr i iu lygiu spalvų juostas 
Skambint i : 708-361-H831. 

(sk.t 

x DĖVĖTI DRABUŽIAI . 
ba ta i , mais tas ir kt. daiktai; 
VAISTAI — r»ceptinai. nere 
ceptinai Kiekiai ner ibojami . 
MUITO NĖRA! Iš kitų miestų 
savo daiktus siųskite mums paš
tu arba UPS Aukštos kokybės 
rūkytos mėsos gaminiai. AU
TOMOBILIUS parduodame pi 
giai. TRANSPAK. 2638 W. 69 
St.. Chicago. II. 60629. tel. 
312-436-7772. 

<sk> 

AŠTUNTASIS TEATRO 
FESTIVALIS 

Festivalis yra rengiamas lap
kričio 16-18 d. Jaunimo centre, 
Chicagoje. Normaliai festivaliai 
būdavo rengiami Padėkos die 
nos savaitgalyje, bet šiemet taip 
išėjo, kad, laiku nepadarius re
zervacijų. Jaunimo centre tuo 
metu bus kiti renginiai. Tad te
ko pasitenkinti eiliniu savaitga
liu. 

Siame festivalyje Hamiltono 
teatras'..Aukuras'" atvažiuos su 
A. Rūko — „Bubuliu ir Dundu 
liu", Toronto teatras „Aitvaras" 
mums parodys Vyt. Alanto — 
.Aukštadvarį"; Los Angeles 
dramos sambūris atsiveža B. 
Pūkelevičiūtės — ..Žmones ir 
beržus", o Chicagos „Vaidilutė" 
šiam festivaliui specialiai ren 
gia J. Vilkutaičio — ..Amerika 
pirtyje". Kaip matome, šiame 

x Stella Bajalis iš Los An
geles, Cal., „Draugo" garbės 
prenumeratore. rėmėja, pratęsė 
prenumeratą ir paaukojo visą 
šimtą dol. su tokiu prierašu: 
„Nepailskite ir tęskite šią gar
bingą kovą dėl Lietuvos laisvės 
iki pergalės". Už mielus žodžius, 
linkėjimus ir auką tariame nuo
širdų ir didelį ačiū. 

x Grąž ino laimėjimų š a k 
neles su 20 dol. auka: dr. A 
Laucis. Mt. Olive. 111 . Patricia 
Nelia Paulauskas . Raminta 
Jelionis. Eleonora ir Mečys 
Valiukėnai. Jonas Veiveris, visi 
iš Chicago. UI.. Joseph K. Jaco 
bus. Fair Lawn. N.J.. J. Prisas. 
Toronto . K a n a d a . E l e n a 
Muchlia. Honolulu. III.. Vacys 
(Jrboaas, St. Petersburg, Fla. 
Visiems tariame nuoširdų ačiū. 

x Grąž ino laimėjimų šak
neles su 20 dol. auka: Ju l ius 
L in takas . Oak Lawn, 111., 
Albina Paškus , Kvergreen 
Park. 111.. A. Ju'-.nevičienė. 
Brocktor . Mass. . G e r t r u d e 
Vaičiulis. Oak Lawn, 111.. KLB 
valdyba. Toronto. K a n a d a . 
Peter Juška. Clearuater . Fla., 
A. Kasperavičius. Willoughby, 
Ohio. John Valaiti--. Burbank. 
111. Nuoširdų-; ačiū 

x Gene Miglinas iš Chicago. 
111.. lankėsi „Drauge" ir įteikė 
15 dol. auką už kalėdines kor 
teles ir kalendorių. Po 10 dol 
paaukojo Vanda Milavickienė. 
Chicago. 111.. Juozas Naujalis, 
Cicero. 111.. Sophie Palionis. Bet 
\vyn, 111., negalėdama dalyvauti 
„Draugo" gegužinėje, a ts iuntė 
10 dol auka. Visiem - nuoširdus 
ačiū. 

x G r ą ž i n o l a i m ė j i m ų 
šakneles su 15 dol auka: žurnl. 
Stanley Pieža. North Judson. 
Ind.. Marija Noreikienė. Put 
nam. Conn., B. Satkūnas. North 
Conton. Conn., Emilia Gaška. 
Chicago, UI., Vlada- Gelažius, 
St. Petersburg. Fla . -I. Bra/v -. 
Ormond Btach, R a . Aldona 
(.•i<kiene. Ckicago. 111 . .1 Ba 
cevičius, Toronto. Kanada 
Visiems nuošird 

festivalyje bus apimta beveik 
visa mūsų dramaturgijos eiga. 
Pradedant J. Vf kutaičiu, kuris 
buvo mūsų drar.aturgijos pirm
takas ir Birute Pūkelevičiūte, 
žymia išeivijos rašytoja. 

Reikia įvertin'" pastangas tų, 
kurie ir išeivijo- sąlygose neap
leidžia teatriniu meno. Darbas 
yra sunkus ir pareikalaujantis 
didelių pastangų Nedėkingas ir 
dėl to, kad po d; ugelio repetici
jų, daug sugaišto laiko — vienas 
pastatymas a r du — ir viskas į 
užmiršti nueina Be to, mūsų vi
suomenė iš savųjų teatralų rei
kalauja naujų veikalų — prem
jerų! Gerai žinome, kad drama
turgijos derlius niekuomet ne
buvo didelis. At'odo, kad ir Lie
tuvoje šioje sri'yje gal didelių 
laimėjimų nėr?, pasiekta. O gal 
dėl to, kad stalinizmo ir brež-
nevizmo laikų Kūrybą išmetus 
į jai t inkamą v:eta — jie gal at
sidūrė blogesnėje padėtyje už 
mus. Tos mintvs ateina dėl to. 
bus rugpjūčio 27 ir 28 d. nuo 
atsivežė „klojiTiinio" teatro vei
kalą. Tad ir r galėjo vadinamų 
„laimėjimų" pademonstruoti. 
Mūsų visuos t nė, kuri juos šil
tai priėmė, turėtų ir savam 
teatrui nema/iau dėmesio paro
dyti. 

Teatro festivalis, kaip ir kiti 
kultūriniai renginiai, vyksta po 
JAV LB-nės Kultūros tarybos 
skraiste. Festivalis yra didelis 
renginys, tad reikalingas dide
lės talkos ir daugelio rankų. 
Tam tikslui yra sudarytas orga
nizacinis komitetas, kuriam 
vadovauti yra pakviesta aktorė 
Nijolė Martinaitytė, kuri savo 
>uožtu sudari šios sudėties dar 
bo komitetą: Vanda Aleknienė. 
Petras Aleksa. Joana Krutulie-
nė. Ramunė Kubiliūtė, Zigmas 
Moliejus. Halina Plaušinaitie-
nė. Ona Šulaitienė, Edv. Šulai-
tis. Audrone t'žgirienė ir Juozas 
Žygas. Ateityje visuomenė bus 
plačiau supažindinta su daly
vaujančiais teatrais. Tačiau šiuo 
metu tiek torontiškiai, tiek ir 
hamiltoniečiai yra pakėlę spar 

nus gastrolėms į Lietuvą, tad 
tik pargrįžę galės daugiau žinių 
apie save ir statomus veikalus 
suteikti. Tad jiems gero vėjo ir 
iki pasimatymo festivalyje. 

J . Žygas 

BALFO GEGUŽINĖ -
LABDAROS ŠVENTĖ 

Kai 1949-50 metais ar vėles
niu laiku atvykome iš Europos 
į Chicagą, tarp tuo metu rengia
mų gegužinių daugybės buvo ir 
Balfo gegužinė. Tuo laiku tai 
buvo naujų ateivių didelė šven
tė, dėkingumo pareiškimas Bal
fui, susitikimas su balfininkais. 

Džiugu, kad Balto gegužinės 
rengimas išsitiesė į tradicijos ei 
lę. Keitėsi Balfo veikėjų veidai, 
bet Bendras fondas liko ištiki 
mas savo rašytinių žodžių įsta 
tams, įaugusiems žmonių širdy
se. Mūsų senas liaudies pasaky
mas, ką duodi kitiems, duodi 
sau, yra atžala Evangelijos žo
džių — jūs duodami gaunate! 
Balfas ir yra tų pasakymų 
išraiška. Jis teikęs reikalingą 
pagalbą bet kur pasaulyje 
gyvenančiam l ie tuv iu i , 
niekados nenusigręžęs nuo 
Lietuvos ir per geležinę uždan
gą suradę? kelelius, šiandien 
platesniu keliu teikia pagalbą 
ten gyvenant iems visiem^ 
lietuviams. Tarp skubiai įsteig
tų fondų, fondelių jis ir toliau 
lieka ištikimas savo paskirčiai: 
Bendras Amerikos Lietuvių fon
das. 

Rugpjūčio 26 d., sekmadienį. 
12 vai. Jaunimo centro patalpo
se rengiama tradicinė Balfo 
Chicagos apskrities gegužinė 
yra kartu demonstracija lietu 
vių labdarybės vienybės. Balfo 
teikiama pagalba Lietuvai yra 
reikšminga ir didelė. Gal tik dėl 
kuklumo mažiau kalbama ir ne-
sigarsinama, o daugiau dirba 
ma. Plaukiančios aukos i Baifą. 
iš Balfo sklindanti pagalba Lie
tuvai ir bet kur pasaulyje gyve
nančiam lietuviui atžymėtos 
stambiomis sumomis. Tai išrai? 

Trečiadienio, rugpjūčio 8 d. 
rytą, Dainavoje matomumas 
buvo vos kelių žingsnių: nuo 
baltųjų namų nesimatė nei 
Rambyno, nei kryžių kalno, nei 
garažo. Buvome kaip tame 
pasakos miglų maiše. Bet, 
bedary dami rytinę mankštą, 
miglą išbaidėme, ji nusileido į 
ežerą, ir oro žinovai neapsirik
dami išpranašavo gražią dieną. 

Dienos pirmininke pakvie
čiama Alicija Brazai t ienė, 
Chicagos K. Donelaičio lit. 
mokyklos mokytoja, ir ji pirmai 
paskaitai pakviečia iš Chicagos 
inž. Viktorą Jautoką. O jo tema 
baisi: „Atominei bombai ar 
reaktoriui sprogus". Pirmiausia 
prelegentas išaiškino, kas yra 
alfa, beta, gama spinduliai, 
kurie pavojingi, kurie dar pa
vojingesni, išaiškino bombos pa
darymo principus, bet ne tiek, 
kad. grįžę namo, savo rūsyje 
galėtume ją pasigaminti. Bom
bos ar reaktoriaus sprogimo pa
likimas — radiacija sukelia 
daug pavojų tiek žmonėms, tiek 
kitiems gyviams, tiek auga
lams. Dabar sutartimis atomi
niu bombų bandymui negalima 
sprogdin t i ore. Sprogimo 
sukeltos dulkės, vėjo nešamos, 
gali skrieti aplink visą žemę ir 
daugiau ar mažiau būti pavo
jingos. Yra taisyklės, kurios 
nusako, ką ir kokiame atstume, 
bombai sprogus, reikia daryti, 
kur slėptis. Problemos yra su 
a t l i ekomis , nes jėga inėse 
veikianti medžiaga reikia kas 
kiek laiko keisti. O sukelta ra
diacija nyksta pamažu: jos nei 
pagreitinsi, nei sumažinsi. 

Paskaita susilaukė daug prak
tiškų klausimų, ypač apsigy
nimo atveju. Jei kas geruoju 
klaus, gal ir klausytojai galėsim 
p a t a r t i , ka ip apsisaugot i . 
Geriausia apsauga — savisauga, 
nebėgiojimas iš vietos į vietą, o 
laikymasis, sakysime, rūsyje, 
valgymas iš dėžučių maistą, 
klausymas radijo ir televizijos 
nurodymų. 

Antros paskaitos vietoje buvo 
mokyklų vedėjų arba jų atstovų 
pranešimai apie savo mokyklas 
ir jų problemas. Pranešimus pa
darė šios mokyklos: Wa-
shingtono (A. Bailey), Detroito 
'Mikulionienėt. Kanados Otta-

kus lietuvių artimo meilės jaus
mo, įsigyvenimas Evangelijos 
Kristaus žodžiais: „Jūs duoda 
mi gaunate!" 

Atsilankę į Balfo gegužinę, 
susibūrę visi. kuriems labdaros 
darbas yra vienas iš dienos kelio 
švyturiu, įvaizdžiai parodykime 
savo meilę Lietuvai ir tėvynai
niams lietuviams, 

Vyt. Kasn iūnas 
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wos (Kličienė), Omahos (A. 
Saka la i t ė ) , Toronto (A. 
Rašymas), Chicagos aukštesnio
sios (J. Masilionis), Dariaus 
Girėno (J. Plačas), K. Donelaičio 
(R. Kučienė), Marąuette Parko 
(R. Jautokienė). Kiekvienas 
papasakojo, kiek turi mokinių, 
mokytojų, kiek mokama ui 
patalpas, kokios yra kiekvienos 
mokyklos problemos. Pritrūkus 
laiko, pranešimai ir pokalbiai 
mokykliniais reikalais buvo 
tęsiami prie ežero pietų per
t raukos metu tą ir kitomis 
dienomis (žinau, nes apžvalgas 
rašau vėliau). 

Trečiąją šios dienos paskaitą 
„Istorijos dės tymas" skaitė 
Gražina Sturonienė, Donelaičio 
lit. mokyklos mokytoja. Lietuva 
maža, bet nėra tokia maža, kad 
jos negalėtume pastatyti greta 
milžinų. Pasirinkim ne ginklą, 
o mokslą, dorą, darbą. Šias min
t i s t u r i m e skiepyt i savo 
mokiniams per istorijos (ir kitas) 
pamokas. Po tų įžanginių pasta
bų pre legentė papasakojo, 
kur iose klasėse kokiomis 
temomis kalba: 5 kl. kuni
gaikščių Lietuva, 6 kl. lenkų 
pinklėse, 7 kl. caro imperijoje, 
8 kl . Lietuvos a tg imimas . 
Pamokoms paįvairinti piešė 
žemėlapius, ruošė istorinėm 
temoms vaidinimus (B. Sruogos 
„Gedimino sapnas", Ad. Mic
kevičiaus „Gražina", „Baltijos 
kelias"), sudarinėjo Lietuvos is

torijos albumus, rašė referatus. 
Pamokoje trys mokiniai papa
sakoja, kas buvo užduota, moky
toja tęsia toliau, surišdama savo 
pasakojimą su praeita medžia
ga, lygina, rašo referatus. 

Vakaras buvo praleistas žai
dimų vakaronėje. Per tuos „žai
dimus" daugiau prisivaikščiojo
me ir prisilakstėme, negu per 
visą mankštą. Dabar dar tebe
skaičiuoja taškus, viliuosi, kad 
mano grupė laimės pirmą vietą. 
Ir jūs padėkite mano viltyje. 

IS ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Dr. Algi rdas K. Paut ie-
nis , dantų ir medicinos gydyto
jas, mirė 1985 m. birželio mėn. 
Santa Monikoje, CA. Penkmečio 
mirties paminėjimui, jo šviesų 
atminimą pagerbiant, per lietu
vių gydytojų draugiją, kurios 
pirmininkas Los Angeles. CA, 
yra dr. Zigmas Brinkis, dabar
t inės Lietuvos ligonių šalpai 
buvo paaukota tūkstantis dole
rių. A.a. dr. Algirdas K. Pautie-
nis buvo ilgametis tos draugijos 
narys. 

— LB Grand Rap ids apylin
k ė s va ldyba pasiuntė specialų 
laišką su vakarinės Australijos 
politinių mokslų profesoriaus 
Patrick O'Brien labai vertingu 
straipsniu apie dabartinės Lie
tuvos situaciją ir Vakarų pasau
lio neteisingą laikyseną jos at
žvilgiu visiems JAV senato
riams Washingtone. Šį straipsnį 
telefaksu Grand Rapids apylin
kei atsiuntė Lietuvos preziden
to Vytauto Landsbergio brolis 
Gabrys iš Melbourno miesto 
Australijoje. Greitai pradėjo 
ateiti teigiami atsakymai iš 
daugelio senatorių. Grand Ra
pids apylinkei vadovauja ener
ginga pirmininkė Gražina Ka-
mantienė. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
624? S Kedzie Avenue 

Chicago. IL 60629 
Tel. (1-312) 776-8700 
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