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Pasisako PLB valdyba 
Chicago. 1990 spalio 26. -

Spausdiname Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdybos atsiųstą 
spaudai pranešimą. 

Šių metų kovo 31 — balandžio 
1 d. Washingtone įvykc veiks 
nių atstovų konferencija, kurio
je dalyvavo Amerikos Lietuvių 
taryba, Jungt inių Amerikos 
Valstybių Lietuvių Bendruo
menė. Kanados Lietuvių Bend
ruomenė. Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė ir Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo komite
tas. Šios konferencijos metu 
buvo įsteigta veiksnių taryba, 
susidedanti iš visų dalyvavusių 
organizacijų pirmininkų. Jos 
prezidiumą turėjo sudaryti PLB 
ir Vliko valdybų pirmininkai. 
Veiksnių Taryba apsiėmė derin
ti išeivijos politinę veiklą, pade
dant Lietuvos išsilaisvinimui, o 
prezidiumo pirmininkai turėjo 
a r t imai bendradarb iau t i ir 
Veiksn ių Tarybos darbui 
vadovauti. Deja, ligi šiol tokio 
bendradarbiavimo, vadovavimo 
ir veiklos derinimo nebuvo. Šių 
metų balandžio 11 d.,, po 
dešimties dienų nuo veiksnių 
susitarimo. Vliko pirmininkas 
įteikė Amerikos jungtinių Vals
tybių prezidentui memorandu 
mą Lietuvos reikalu, nepasi
taręs su PLB pirmininku. Nuo 
tada jis ir toliau veikė sa
varankiškai, su Veiksnių ta
ryba ir jos kitu kopirmininku 
nesitardamas ir savo veiklos 
nederindamas. Vykdamas i Lie
tuvą, Vliko pirmininkas taip 
pat su Veiksnių taryba nesitarė. 

Lietuvoje Vliko pirmininkas 
rodė išskirtinį dėmesį Lietuvos 
Komunistų partijai (Tiesa. 1990 
rugsėjo 8 d. ir Draugas. 1990 
rugsėjo 18 d.) Jis kėlė klausimą 
ar Aukščiausioji Taryba "... 
deramai atstovauja visų lietu
vių (ir išeivijos) dvasia i" . 
<Atgimimas. 1990 rugsėjo 19-26. 

nr. 37). Jo pasisakymas, kad 
tu r i būt i renkamas naujas 
Seimas pagal senosios Konsti
tucijos principus, gali būti 
suprastas kaip pritarimas 31 in
telektualo „kreipimuisi į Lie
tuvos žmones", kur jie kritikavo 
Aukščiausiąją t a rybą , ka ip 
nevertą tautos pasitikėjimo ir 
siūlė rinkti Atkuriamąjį Seimą. 
Jo išreikštas nepasitikėjimas ar 
Lietuvos insititucijos tinkamai 
panaudos Lietuvai sk i r tus 
pinigus ( Lietuvos Rytas, 1990 
rugsėjo 14 d., nr. 162), neside
rina su išeivijos veiksnių kon
ferencijos raginimu" „...prašyti 
savo kraštų vyriausybės ir par
lamentus pripažinti Lietuvos 
Vyriausybę ir teikti jai politinę 
bei ekonominę paramą". Kaip 
galima prašyti pripažinimo ir 
paramos iš kitų vyriausybių, jei 
vienas iš išeivijos veiksnių pats 
nepasitiki Lietuvos Aukščiau
siąja taryba bei vyriausybe ir at
sisako teikti joms savo finansinę 
paramą? 

PLB valdyba negali pritarti 
tokiems Vliko pirmininko pa
reiškimams. PLB pilnai pasiti
ki demokratiškai išrinkta Lie
tuvos Aukščiausiąja taryba ir 
jos sudaryta vyriausybe, jas 
remia politiškai ir finansiniai, 
kiek tai leidžia jos ištekliai. O 
dėl Lietuvos Komunistų parti
jos, kiek ją dabar galima ar 
negalima pasitikėti ir kiek jai 
tenka atsakomybės dėl praeities 
nusikaltimų, tegul sprendžia 
Lietuvos žmonės ir ju išrinkti 
atstovai be išeivijos veiksnių 
tarpininkavimo. 

PLB valdyba jaučia pareigą 
painformuoti visuomenę, kad, 
Vliko pirmininkui nesitariant ir 
nederinant savo pareiškimų ir 
veiklos su kitais veiksniais, 
Veiknsių taryba negalėjo veikti 

ir kad ji dabar neegzistuoja. 
Pasau l io Lietuvių 

Bendruomenės va ldyba 

i f r Kongresas priėmė 
Biudžeto įstatymą 
Tik kai kurie mokesčių atvejai 

Pirmoji sujungtos Vokietijos Bundestago sesija senajart U îchstago pastate Berlyne. Šiuo metu 
visoje Vokietijoje vyksta pasiruošimas rinkimams, ku1 •• bus gruodžio 2 dieną. 

Pabaltijo šalims atmesta 
bet kokia parama 
Įdomi kongresmeno laikysena 

LIETUVOJE 

Kodėl nėra paramos Pabaltijui 
Washing tonas . 1990 spalio 

29. — Papildomai gauta žinių iš 
LB centro, jog tas bendrasis 
konferencijos komitetas, kuris 
apsprendė paramos klausimą 
Paba ' t i jo k r a š t a m s , buvo 
sudarytas iš 24 nariu: 11 iš 
Atstovų rūmų ir 13 ir Senato. 
Nepaskirti paramą nulėmė 4 ar 
6 žmonės tačiau kai balsavimo 
rezultatai nebuvo užrašomi, tad 
nėra žinoma, kas balsavo už ir 
kas prieš. Bet ta konferencija 
buvo vieša, tad JAV LB atstovai 
galėjo dalyvauti ir sekti eigą per 
visą naktį. 

Pirmiausia, ketvirtadienio 
dieną Senato ir Atstovų rūmų 

baryje du senatoriai iš 13 
(Leachy ir Kasten) ir maždaug 
7 kongresmenai. Kongr. Obey 
tada pasakė, kadangi Atstovų 
rūmai nėra pasisakę už para
mos suteikimą Pabaltijo kraš 
tams. tai humanitarinės pagal 
bos k laus imą jis iš viso 
išbraukia be balsavimo. Nei tie 
du senatoriai nei likę kon
gresmenai neprotestavo. 

Pas ia iškinimai vėliau 
Kongr. Obey pasakė, jog kai 

kurie Atstovų rūmu nariai 
mano, kad 15 milijonų Pabalti
jo valstybėms gali sulaikyti 
pasitarimus tarp Pabaltijo ir 

Washing tonas , 1990 spalio 
28. (LIC) - JAV Kongreso kon
ferencijos komitetas, kuris buvo 
susirinkęs vakar ir šiandien 
derinti Atstovų rūmų ir Senato 
priimtus finansinius įstatymus, 
atmetė Senato sprendimą skir
ti 25 milijonus dolerių Estijai, 
Latvijai ir Lietuvai paremti. 

Senatas spalio 24 d. patvirtino 
užsienio šalpos finansinį įsta
tymą, kuriame asignuojami pi
nigai dviems projektams, skir
tiems Pabaltijo šalių paramai . 
Pirmo projekto iniciatorius — 
senatorius Robert Byrd. Jo pro
jekte buvo asignuojama 15 mili
jonų dolerių toms Amerikos 
privačioms savanoriškoms orga
nizacijoms, kurios ryžtųsi visose 
trijose Pabaltijo šalyse įkurt i 
programas, remiančias nevaidi
nęs įmones žemės ūkio, komer
cijos bei pramonės srityse. Šal
pos tikslas — puoselėti laisvą 
rinką Pabaltijo šalyse. 

Antro projekto pagrindinis 
sponsorius buvo sena to r ius 
Alphonse D'Amato. Jis spalio 19 
d. įvedė pataisa Senato užsienio 
šalpos finansiniam įstatymui, 
kuriuo Pabaltijo šalims būtų 
skiriama 10 milijonų dolerių 
vertės humanitarinės šalpos. 
Tai buvo tąsa senatorių Moyni-
han ir Armstrong vasarą pra
dėtu pastangų Lietuvai išrū
pinti paramą. 

ir senatoriaus Byrd p >jektas, 
nors jisai, bandydama- gelbėti 
padėtį, siūlė per pusę s i mažinti 
sumą skiriamą Pabalt į o šalims 
ir likusius 7.5 milijon . dolerių 
duoti sovietų respublikoms. Pa 
sak vieno senator iaus 
pavaduotojos. Atstovų rūmų 
nariai priklausą konferencijos 
komitetui net du Kanus balsavo 
atmesti senatoriaus Byrd pro
jektą. 

uieną oeimiu u n » w , 
diskusijose niekas nepasisakė Sovietų, todėl jis ir sen. Byrd 
prieš paramą Pabaltijo respubli- sutarę, kad būtų padarytas 
koms. Antrojo rato diskusijose kompromisas: 7.5 mil. dol. 
kongresmenas David Obey ir Pabaltijo šalims ir 7.5 mil. dol. 
sen. Leahy, įo pavaduotojas Sovietu Sąjungai demokratijos 
tame subendrinimo komitete, tikslams. Tada kongr. Obey 
pranešė. V ad Pabaltijui paramos paprašęs, kad Atstovų rūmų 
klausimo sprendimas atideda nariai balsuotų už tą pasiūlymą 
mas iki vakaro, kai vėlai kalbės įr tik du respublikonai kong-
sen. Byrd. Senatorius Byrd ir resmenai — M. Edvvards ir J. 
kongresmenas Obey vakarinės Por te r balsavo už ta i , o 
pe r t r aukos metu kalbėjosi demokratai kongresmenai bal-
privačiai ir turbūt susitarė, koki save prieš. Senatoriai nebal-

J « " " ' knatam iaii anks-spreodima padaryti. 

Nusp ręs t a be balsavimo 
Vėlai ketvirtadienio vakare 

po pasikalbėjimo su sen. Byrd. 
kuris yra Senato lėšų skyrimo 
komite to p i rmin inkas ir 
savaime ex officio derinamosios 
konferencijos narys, kongresme 
r a s David Obey pagaliau pate' 
kė Pabalt iio klausimą konferen 
cijai. Tuo me*u jau beliko kam 

savo, kadangi Senatas jau anks 
čiau buvo pasisakęs už paramą 
Reikėjo tik atsovams balsuoti. 
Tokiu būdu buvo pralaimėtas 
visas humanitarinės pagalbos 
projektas. 

— Kaune Vytauto Didžiojo 
universitete dr. Milda Danytė iš 
Kanados pradėjo dėstyti anglų 
kalbą. 

B e n d r a s k o m i t e t a s 
Atstovų rūmai anksčiau už 

Senatą buvo priėmę užsienio 
šalpos įstatymą. Jų įs tatyme 
nebuvo pramatyta išvis skirti 
pinigu Pabaltijo šalių paramai . 
Senatui spalio 24 d. pr iėmus 
finansinį įs ta tymą, re ikėjo 
įsteigti bendrą Senato ir Ats
tovų r ū m ų konferenci jos 
komitetą, kuris išlygintų visus 
skirtumus tarp tų dviejų įsta
tymų. 

Konferencijos komitetui susi
rinkus paaiškėjo, jog daugumas 
Atstovų rūmu nariu dalyvau
jančių tame komitete, pasak 
vieno senatoriaus pavaduotojo, 
buvo „griežtai nusis ta tę" prieš 
D'Amato ir Byrd projektus ir 
kad senatoriams nebuvo įmano
ma juos perkalbėti. Pirmoji 
auka buvo D'Amato pasiūlyti 
10 milijonų dolerių humani
tarinei šalpai. Vėliau a tmes tas 

K a d nesugr iū tų Sovietai... 
Kodėl Atstovų rūmų nariai, 

kurie priklausė k<nferencijos 
komitetui, buvo tam nusistatę 
prieš D'Amato ir Byrd pro
jektus? Pirma, k kuriems 
nepatiko, kad Senatas bando 
įsiūlyti projektus. *urių Ats
tovų rūmai plenarinėje sesijoje 
neturėjo progos ar-varstyti ir 
balsavimo būdu priimti ar 
atmesti. Antra, kai <as Atstovų 
rūmuose bijo imti- bet kokiu 
žygių, kurie, ju m mone. gali 
susi lpnint i prezi m t o Gor
bačiovo pozicija art pagreitinti 
Sovietų Sąjungo? -Jirimą. Jų 
manymu, finansir•> parama, 
„ s e p e r a t i s t a m - Pabal t i jo 
respublikose kaip t ;* prisidėtų 
prie to susilpninim ir suirimo. 

Dera ir pastebėt kad konfe
rencijos komitete M*U*ų rūmų 
nariams vadovav< .ongresme 
nas David Obey. k is buvo tik 
vienas iš trijų k ngresmenų 
praėjusį pavasar. balsavusių 
prieš Atstovų rū m se pravest a 
rezoliuciją, parr ančią Lie 
tuvos nepriklaus' 
tymą. (416 kon^ 
savo už tą rezolr 

Konferencijos k 
dimai a tmest i 
privatizacijos bei • 
šalpos iniciatyva 
šiais meta i s n 
Lietuvai iš JAV r 
laukti bet kok. 
paramos. Te'is 
išrinkto Kongr* 
paramos procesu 
gali būti duota 
šalpos prašymu^ 

— Sostinėje i 
pirmasis „Vilnį 

. numeris, kurį n 
Medel is . Ji? 
„Miestui ir pa^ 
parašyta po jo o 
dinimo. 

ybės atsta 
-menų bnl 
P * 
iteto spren 
conominės 
nanitarinės 
eiškia, kad 
^ra vilčių 
įgreso susi-
finansinės 
kti naujai 
vėl pradėti 
lik 1991 m 
a Pabaltijo 

> iš spaudos 
laikraščio'" 

guoja Linas 
s k i r i a m a s 

iui" - taip 
alaus pava 

— Lietuvoje spalio šeštąją 
75-metį paminėjo Lietuvos teat
ro kūrėjo Juozo Vaičkaus pas
kutinysis mokinys Kazys Tum-
kevičius, aktorius ir režisierius 
Š'aulių dramos teatre, kuriame 
tebedirba ir dabar. Jis nori įgy
vendinti J. Vaičkaus sumanymą 
— pastatyti dramą, paties 1935 
m. parašytą pagal Jono Marcin
kevičiaus kūrinį „Kražių sker
dynės". 

— Vilniaus miesto Mokytojų 
sąjūdis pakvietė visus Lietuvos 
pedagogus susivienyti ir atsteig-
ti Lietuvos mokytojų profesinę 
sąjunga, veikusią 1919-1940 
metais. Atkuriamasis sąjungos 
suvažiavimas turėjo įvykti 
Vilniuje spalio 27-28 dienomis. 

— Mandatų ir etikos komisi
ja konstatavo, jog Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos depu
tatai Stanislavas Peškus ir 
Ryšardas Maceikianecas paskel
bė lenkų laikraštyje tendencin
gus, neatitinkančius tikrąją 
padėtį Lietuvoje, aiškinančius 
politinius įvykius ir lenkų 
santykius. Jie sakė, kad už
darinėjamos lenkų mokyklos, 
bet tai yra melas ir kad 
neleidžiama melstis gimtąja 
lenkų kalba. Lietuvos valdžia 
smerkiama net ir už tai, kad 
leidžia lenkų jaunuoliams vykti 
į Lenkiją ir t en mokytis. 
Mandatu ir Etikos komisija, 
kurios pirmininkas yra A. 
Sakalas, pageidavo, kad šie 
deputatai vadovautųsi teisin
gumu ir Lietuvos Respublikos 
deputatu veiklos etiniais prin
cipais i r visa tai atšauktų. 

- Alytaus miesto taryba su
grąžino Ulonų gatvėje buvusią 
bažnyčią tikintiesiems. Toje 
bažnyčioje veikė mašinų ga
myklos klubas. Bolševikmečio 
valdžia nekreipdavo dėmesio į 
kataliku prašymus. 

W a s h i n g t o n a s . — Po 
nepaprastai ilgų pasitarimų 
Kongresas p a t v i r t i n o patį 
didžiausią visoje istorijoje 
deficito sumažinimo įstatymą ir 
pasiruošė išsiskirstyti rinki
mams. 

Atstovų rūmai priėmė šešta 
dienio vakare galutinį biudžeto 
įstatymą 228 balsais prieš 200 
balsų. 74 demokratai ir 126 
respublikonai balsavo prieš tą 
įstatymą. Senatas nubalsavo 54 
balsais prieš 45 balsus, kurių 
tarpe buvo 20 demokratų ir 25 
respublikonai ,kurie balsavo 
prieš tą įstatymą. Prezidentas 
pažadėjo šį įstatymą pasirašyti. 

Kaip p o mūš io 
Abiejuose rūmuose jautėsi 

palengvėjimas, kaip po didelio 
mūšio, rašo žurnalistai, stebėję 
paskutinius balsavimus. „Mano 
nuomone, mes pastūmėjome sa
vo vyriausybės sistemą prie 
bedugnės krašto", pasakė po 
balsavimų s e n a t o r i u s Jim 
Sasser, demokratas iš Tennes-
see valstijos, kur is vadovauja 
Biudžeto komitetui. 

„Nevv York Times"' rašo sek
madienio laidoje, jog tai buvo 
politiniai p a t s sunkiausias 
išbandymas amerikiečiu valdy-
mosi sistemos, kai vienos partijos 
prezidentas tu r i priimti kitos 
partijos Kongreso nutarimus. 
Kai du varpai nuskambėjo Ka-
pitoliuje, kviesdami savo narius 
Biudžeto balsavimui, abiejų 
rūmų atmosfera buvo įtempta, 
ir abiejų partijų prižiūrėtojai 
prie durų stovėjo, ragindami 
neapsisprendusius balsuoti už 
savo partijos oficialiąją liniją. 

Pavo jus k a n d i d a t a m s 
JAV biudžeto drama baigėsi, 

kuri prasidėjo spalio 5 d., kai 
kel iskar t g rėsė federalinės 
valdžios ta rnauto jų įstaigų 
uždarymas, ne tur in t i jiems 
apmokėt i už darbą lėšų. 
Rinkiminiais metais priimti 
nepopuliarų mokesčių padidi
nimo įstatymą reikėjo turėti 
daug pol i t inės drąsos, kai 
daugel i s kongresmenų ir 
sena tor ių r izikuoja savo 
vietomis Senate ir Atstovų 
rūmuose, nes žmonės gali 
i š r ink t i nau jus asmenis j 
Kongresą. 

Pagal priimtąjį įstatymą. 

mokesčiai padidinami nuo 2 6 ^ 
iki 3\r'(. Panaikinamas dabar
t i n i s 3 3 ^ mokes t i s . Visi 
mokesčių mokėtoja i t u r ė s 
mokėti 3 I T , kurie uždirba 
78,400 dol. Tie. kurie uždirba 
32,450 dol. mokės 28T, o kurie 
tiek neuždirba, mokės 15T vals
tybinių mokesčių. 

Didesn i mokesčia i 
Už benzino galioną t e k s 

mokėti 5 centus daugiau nuo 
gruodžio 1 dienos. LTž cigaretes 
teks mokėti 8 centus daugiau už 
pokelį nuo 1993 metų: 4 centus 
daugiau nuo 1991 metų ir dar 
4 centus nuo 1992 metų. Pana
šūs mokesčiai cigarams, kram
tomajam tabakui, pypkiniam ta
bakui ir uostamajam tabakui. 
Už alkoholinius gėrimus teks 
mokėti 1 dol. daugiau už 100 
laipsnių alkoholio galioną, o už 
6 bonkučių alu 16 centų, už 
butelį vyno nuo 18 iki 21 cento 
daugiau. Nuo to mokesčio atlei 
džiami mažieji alaus ir vyno ga
mintojai. 

Liuksusinem prekėm mokes
čiai padidinami 10T (laivams, 
jachtoms, privatiems lėktu
vams, kailiams p"r 10,000 dol. ir 
brangenybėms^. Už automobi
lius kurie kainuoja 30.000 dol. 
a r daugiau, taip pat teks mokėti 
10**- daugiau mokesčių. 

liėktuvų bilietai padidinami 
nuo 8 iki 10%, o prekių per
vežimo mokestis valstybės vidu
je padidinamas nuo dabartinio 
5^r iki 6 .25* 

Medicaro di audimas, mokant 
d a k t a r a m s , nuo dabart inio 
28.60 dol. į mėnesį padidinamas 
iki 46.20 dol. nuo 1995 metų. 
Nuo 1991 metų dabartinis 75 
dol atskaitymas pakeliamas iki 
100 doleriu. 

Pirmiausi;' krašto gyventojai 
pajus naujo įstatymo veikimą 
automobilių savininkai, kai nuo 
gruodžio 1 dienos teks mokėti 5 
centus daugiau už galioną ben 
žino Po to nuo sausio 1 dienos 
teks daugiau mokėti už alko 
holiniu-; gėrimus ir cigaretes. 

- Kalėdų paš to siuntinuko 
nuo lapkričio 1 d. iki gruodžio 
25 d. į Lenkiją Lietuvos ryšių 
ministerijos nutarimu galima 
siųsti nemokamai. Lenkijos ry 
šių ministerija taip pat anks
čiau nusprendė, kad knygas bei 
kitas dovanėles \ Lietuvą pri 
statinės nemokamai 

- Suba r tonyse lankėsi Al
dona Krevaitė-Mošinskienė, 
Vinco Krėvės dukra. Ji Vilniu
je tarės i dėl rašytojo pro 
fesoriaus Vinco Krėvės ir jo 
žmonos palaikų, archyvų ir 
daikt'i smžinimo j gimtinę 

Maskvos trukdymai 
nesibaigia 

Biržai . ..Lietuvos aidas" 
praneša, jog Biržų ligoninės 
t r aumato log i jos s k y r i a u s 
vedėjas Olgertas Kvedaravičius, 
lankydamasis Ukrainos sostinė

je Kijeve, susitarė iš vienos 
medicinos prietaisų gamyklos 
nupirkti instrumentų rinkinį 
lūžusiems kaulams gydyti Pri
reikė 12.000 rublių. Gydytojas 
per rajono laikraštį kreipėsi į 
organizacijas ir ūkius, prašy
damas aukoti 

Pinigai buvo sėkmingai su
rinkti , bet įstrigo Maskvoje. 
Kijevičiai patys surado išeiti: 
Vilniuje įsteigė savo informa
cijos ir reklamos biurą, atidarė 
sąskaitą Instrumentai pagaliau 
pasiekė Biržų ligoninę. 

Richard G. D i r m u , 
JAV Biudžeto direktorius, ftypaofli po 
sekminjru dorybų su Kongreso v -\ 
dais, kai buvo prnmtn<» nmynsis įsta
tymas 

KALENDORIUS 

S p a l i o 30 H.: Edmundas. 
Darata. Skirgaila. Skirvydė. 

Spa l io 31 d.: Volfgangas, 
Liucilė, M.istvilas. Tanvilė. 
Vygandas 
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KELIAS l SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

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

GYDYTOJO PAGALBA 
NARKOMANUI 

Jaunuoliu narkotizavimąsi 
greitai gali diagnozuoti vaikų 
ligų gydytojas — pediatras ir tie 
šeimos gydytojai, kurie stipriai 
įtaria jaunuolius einant kreivu 
keliu. Išt irdamas besiskun
džiant į nuovargiu, ga lvos 
skausmu bei kosuliu jaunuolį 
gydytojas paklausia: kaip sekasi 
mokslas, koks sugyvenimas šei
moje ir kokie ateities planai? 

Gydytojas teiraujasi jaunuolio 
tėvų, kaip vaikui s ekas i 
mokslas, kaip jis pasirenka 
draugus ir kokie jo santykiai su 
kitais šeimos nariais. 

Jaunuoliai dažniau praneša 
apie draugų, o ne jų pačių 
narkotizavimąsi. Chemikalų 
naudojimo diagnozę nustatyti 
gali palengvinti laboratorijoje 
kraujo ištyrimas dėl chemikalų. 
Mat narkotikai, ypač kana-
binodai (kanapių ki lmės — 
marijuana ir kiti) gana ilgai 
užsilieka kraujuje. 

Gydytojai y ra pa šauk t i 
k o v o n su na rkoman i j a 

Kai kuriose šio krašto valsti 
jose gydytojų draugijos veda 
dvigubą kovą: su narko 
tizavimusi ir su alkoholizmu, 
pradedant nuo darželinio am
žiaus vaikų, tęsiant su girtina 
zistais ir jų šeimomis. Siame 
krašte tokia kova tik dabar pra 
dedama, o reikėjo ją jau seniai 
pradėti! Šią dvigubą kovą čia 
kovoja- dvi pagrindinės or
ganizacijos: gydytojų American 
Medical Association ir advoka 
tų American Bar Association. 

Narkomanų gydymo būdas 
turi būti pasirinktas pats ge 
riausias — toks, kurio prisi 
laikant praeityje pasveikdavo 
gausesnis narkomanų skaičius. 

Tragiška, kad iki šiol nau 
dotas psichoterapinis gydymas, 
kuris remiasi psichologinių ir 
elgesio sunkenybių tvarkymu, o 
vaistų naudojimu kaip antra 
eilės pagalbos, dažnais atvejais 
nepasisekdavo. 

Kitas blogis yra, kad daugelis 
gydytojų netiki į narkomanų 
gydymo sėkmingumą, nes nėra 
suvesti duomenys, rodantys, 
kad nauji gydymo būdai būtų la
bai sėkmingi. 

Vienas sėkmingas narko 
m a n ų gydymas y r a absti 
nencija. Gydytojas t u r i susi
pažinti su Alcoholics Anony-
mous programomis, kurių esmė 
yra paliovimas gerti alkoholį ir 
nustojimas naudoti kitokius 
narkotikus pirm negu imamasi 
atstatyti narkomano sukrėstą 
gyvenimą. Draugų spaudimas 
y r a svarbi jaunystės dalis. 
Draugų įjungimas į jaunuolio 
gydymą gali labai daug padėti. 

Gydant jaunuolius daug pade 
da buvę narkomanai J ie dabar 
tiniams narkotikų vartotojams 
sako: ..Mes elgėmės taip. kaip 
dabar jūs elgiatės; toks mūsų 
elgesys mums tada kenkė taip, 
kaip jis dabar kenkia jums: 
dabar mes susiradom teisingo 
gyvenimo kelią ir norime, kad 
ir jūs pamėgintumėte juo eiti". 

S u t v a r k y k seimą — nereikės 
tvarkyt i jaunuolių 

Besinarkotizuojančio jaunuo 
l io pagijimas t iesiogiai ir 
tampriai rišasi su šeimos daly. 
vavimu gydyme. Šeima turi 
pakeisti, pagerinti savo nusi 
teikimus ir veiklą, kuri iki šiol 
buvo nevykusi: reagavo į besi
keičiantį jaunuoli ir šukelejame 
tokia sunkenybe a r jai padėjo 

vystytis, kad ir nesąmoningai. 
Jei „pagydytas"'jaunuolis grįžta 
atgal į nepagerėjusią šeimą, 
labai padidėja jo atkritimas. 

Labai svarbi yra „pagijusio" 
jaunuolio priežiūra. Aišku, kad 
besinarkotizuojančio jaunuolio 
gydymas y ra sunkus ir ilgai 
t r u n k a . Kadangi visiems 
jaunuoliams vienas ir tas pats 
gydymo planas nėra geras ir 
kad atkritimas yra dažnas, toli
mesne tokio jaunuolio priežiūra 
tur i esminės reikšmės. 

Daugiau tuo reikalu kitą 
kartą. 

VAIKO KRAUJO VĖŽIO 
DIAGNOZAVIMUI 

NEREIKIA J O K I O S 
KONSULTACIJOS 

Klausimas. Gerb. p. Jonas 
Adomavičiau, rašo Jums Rita 
K., 27 metų lietuvė iš Raseinių 
miesto. Parašyti mane paska
t ino mus aplankiusi bėda: 
penkerių metukų sūnelis Man
tas . Jis serga kraujo vėžiu, t.y. 
akuta lyphoblastinė leukemia. 
Šiuo metu jam pritaikomas 
gydymas. 

Dolerių, pažįstamų ar giminių 
aš pas jus Amerikoje neturiu. 
Nėra su kuo pas i t a r t i a r 
paprašyti pagalbos. O norėdama 
dėl sūnelio padaryti viską, kas 
mano galimybėse ir bandau 
kreiptis į Jus, mielas tautieti. 
Patikėkit aš tikrai nenoriu Jūsų 

Jonui Kvietkauskui matuojamas kraujospūdis Alvudc pažmonyje, Lietuvio 
sodyboje. 

N'uotr. M. Nagio 

patariami kreipkitės. Lietuvoje 
vartojamų vaistų iš įvairių 
kraštų neprašykite, nes čia 
tokių nėra. Bet y ra vaistų nuo 
visų ligų. Todėl praneškit tik 
gydytojo nurodytą diagnozę ir 
gydytojų pageidaujamų vaistų 
kiekį. Tada galėsime geriau ser
gantiems padėti. 

NUSTATYK DIAGNOZĘ IR 
T I K TADA GYDYK 

Klausimas. Gerb. Daktare, 
s k a i t a u Jūsų aprašymus 
„Drauge". Ačiū! Noriu pa
klausti. Mano brolienė Lietuvo
je serga. Jai skauda koja. Ant 
blauzdos yra didelis, mėlynas, 
violetinis skaudulys, ne žaizda. 
Kartais labai skauda, pakyla 
temperatūra. Jie vadina „rože". 
Ima peniciliną ir aspiriną. Ar 
yra kokių vaistų? Ačiū. Lauksiu 
atsakymo „Drauge". 

Atsakymas . Tegui gydytojas 
parašo jos ligos vardą ir daugiau 
nieko. Nė vienas visame pa
saulyje gydytojas nepatars kaip 
gydyti odos ligą jos nematęs. 
Taip ir čia. Imdama peniciliną 
tegul neima aspirino. Numa
nau, kas ten yra , bet to dar 
negana. Gavus diagnozę vėl 
parašyk. 

nes ji spaudžia ten netoliese 
esantį išiatin* nervą. 2. Jei 
žiūrėjo prieš operaciją tik su
griuvusią gaivutę, o nekreipė 
dėmesio į kojos arterijų užsi
kimšimą, t a i dabar tu r i kuo ge
riausiai kovoti su skleroze. Tai 
čia daug k a n a rašyta, kartų 
kartais minėta Vaistu priscolin 
ir čia turime. Jo ampulėje yra 5 
ml , įpakavime k e t u r i o s 
ampulės. J i s išplečia arterijas 
kojose. Tamstai pasiųstas jo re
ceptas. 

Tolokai sklerozė pažengusi 
netaip lengva: sutvarkoma su 
10 ampulių vaistų. Geriausiai 
kovoja su skleroze visame kūne, 
ypač kojose šitaip: gydoma visos 
turimos negales, ypač cukraligė, 
riebus, saldus ir rūgštus krau
jas (reikia ištirti ir prisiųsti 
duomenis). Pakilęs kraujospūdis 

Poetas Antanas Keveža ir Linda Bendoraitienė klausosi sveikatos patarimu 
Alvudo pažmonyje. Lietuvio sodyboje 

Nuotr M . Natfio 

į skaud in t i ar įžeisti savo 
prašymu. Man labai skaudu, 
sunku, kad aš turiu tai daryti. 

Jums leidžiant, aš noriu 
sužinoti, ar nėra galimybės 
sūnelį parodyti hematologijos 
specialistui, gauti konsultacija 
ir rekomendacijas? Suprantu, 
mano prašymas turi labai 
didelių sunkumų, dovanokit, 
kad trukdau. Lenkiuosi aš prieš 
-Jus, Jūsų gerą širdį, valią. 
Linkiu stiprios sveikatos , 
laimės. Sudiev, pagarba. 

Atsakymas. Jokios konsulta 
cijos nereikia ir tuo reikalu visai 

normuojamas, nervinimasis ra
minamas ir reikia nuolat vaikš
čioti, judėti. Prie to dar pridėjus 
ovo-lacto vegetarinį maistą — 
Alvudo dietą bus galima atskre-
dinti net ir gerokai priskretu
sias arterijas. Tai gera naujiena, 
paremta naujausiais tyrimais. 
Todėl netiesa yra, kad neapsi
moka dietos laikytis vyresnio 
amžiaus žmogui. 

iŠ vaistų svarbiausias y ra 
cinkas i r Trental. Jiedu valo 
priskretimus arterijose. Cinko 
imama 200 mg tabletė kas 8 
valandos (jaunesniam), pensi
ninkui — po vieną paroje. Tren
tal, 400 mg tabletė imama kas 
8 valandos. 

Gyd. ortopedas Algis Paul ius 
vėl bus Kaune gruodžio mėn. Jis 
sutiko pažiūrėti šitą pacientą. 

SAUGIAUSIAS V A I S T A S 
A R T R I T I K A M S 

K l a u s i m a s . Kokį r e i k i a 
vaistą vartoti sąnarių skausmo 
sumažinimui, ka i aš nepakeliu 
nei aspirino, ne Naprosyn, nei 
kitokių prieš uždegimą nesteroi
dinių vaistų (NSAXD),o osteoart
ritas gerokai mane vargina? 

A t s a k y m a s . G e r i a u s i a s 
Tamstai gydymas nuo tokios 
ligos skausmo y ra l a i k y t i 
skaudamus p i r š tų s ą n a r i u s 
k a r š t o k a m e v a n d e n y kuo 
ilgiausiai. O iš vaistų dabar 
geriausias ir mažiausiai ne
gerumų — žaizdų skrandyje 
sukeliantis vaistas yra naujai 
rinkon išleistas Nabumetone — 
vaistinėse jo vardas yra Relafen. 
Jis imamas einant gulti, 10 mg. 

NE TIK BLOGAI 
O P E R A V O , BET DAR 

BLOGIAU P O 
O P E R A C I J O S PATARĖ 

Klaus imas . Gerb. Daktare J. 
Adomavičiau atsiprašau, kad 
drįstu atimti valandėlę Jūsų 
b r a n g a u s l a iko . Ž inau ir 
suprantu, ka ip labai esate 
užimtas, gelbėdamas ir pa 
tardamas, visiems, ypač lietu
viams. 

Lietuvoje mano giminaičiui 
operavo klubą ir įdėjo metalini 
sąnario obuolį. Klubas dabar 

nesirūpinkit, o visą energija pagerėjo, bet koja negyva ir be 
dėkit vaiko s laugyme. Jo ramentų ar lazdos negali pa 
diagnozė labai lengvai nusta vaikščioti. Jo daktaras patarė 
tomą ir gydymas visiems visa suleisti bent 10 ampulių „Pris 
me pasaulyje gerai žinomas. Jis ca l" ir koja atsigaivins. Tų vais-
dabar sėkmingesnis negu tų nėra Lietuvoje ir čia negaliu 
anksčiau buvęs. Tokį gydymą jis 
dabar gauna — nieko geresnio 
jam nereikia. Toks patarimas 
tinka ir karaliaus vaikui, todėl 
neverta Tamstai šokti virš 
juosmens. 

Nežinau, iš kur sužinojote šio 
skyriaus adresą. Jau pradėjo 
tiesiog iš Lietuvos eiti laiškai su 
įvairiais reikalavimais: pagrįs 
tais ir kitokiais. Šis laiškas 
tegul pamoko visus kitus, tarki
tės su savais gydytojais ir tik ju 

gauti be recepto. Mano giminai
t i s V.P. 65 metų. aukštas ir la
bai liesas. 

Daktare, būkit geras ir pa 
tarki t ką daryti , aš labai noriu 
j am pagelbėti, nes j is iškentėjo 
labai daug Sibire. Ju s gerbianti 
ir dėkinga. 

A t s a k y m a s . Čia apsvars-
tytini du dalykai: 1. Jei negerai 
idejo metalinę klubo galvutę, — 
per aukštai ar per mažai — tuo
jau turi atitaisyti operatiškai. 

SPAUDOJE 
NUSTOKIM MOKYTI 
LIETUVOS VADUS 

,,Pasaulio lietuvis" Nr. 10 
(spalio mėn.) vedamajame rašo: 

Dar visiškai neseniai pas mus iš 
Lietuvos atvykę ir šiek tiek čia 
pabuvoję visuomenininkai bei 
politikai murr. priekaištaudavo dėl 
nesutarimu dėl ginčų susirinki
muose, spaudoje, dėl bendros 
kalbos stokos tarp veiksnių. Dėl 
tokių pastabu su jais nesiginčijom, 
tą savo „nu'Kiėmę" pripažinom ir... 
gailėjomės Tačiau ne retai ir 
nuoširdžiai nusišysodavom: gera 
jum ten būti vieningiems, kai į tą 
..vienybę" grūda jus okupanto 
kumštis — kaip nors ne taip 
prasižiojai.:r jau kalėjimas... 

Tylėjom Laukėm, ir gal net ne
vienas iš mūsų kukliai nusišyp
sojom. Pagyvensim, pamatysim. 

Ir pamatėm Dar net ir Sąjūdžio 
laikais, prie^ Kovo 11, pajutom, 
kad ta vienybė šiek tiek braška ir 
pačioje Sąjūdžio Seimo taryboje, jau 
neminint gr.ežtokų Lygos pareiški
mu, kartais net ir pasmerkimų, iš
davystėmis Kaltinančių pačius di
džiuosius Sąjūdžio vadus. O vos 
keliems mėnesiams praėjus po 
Lietuvos Nepriklausomybės atkū
rimo paskelbimo visiškai rimtai 
buvo susikibta į atlapus net pačioje 
vadovybėje Ir mūsų, išeivių, šyps
niai pavirti Į rūpesčius. Dabar jau 
nebe Lietuvos, bet išeivijos 
lietuviai pradėjo Lietuvoje ieškoti 
vienybėm \ \ pats VLIK'o pirmi 
ninkas, Vilniuje prakalbas 
rėždamas, šaukė tautą vienybėn. 

Vienybėje galybė. Taip sako 
lietuviška išmintis, bet kažin ar 
mes vėl ne per daug į kitą pusę0 

Argi jau nebėra rimtesnių reikalu 
ir ypač r imto darbo, kurį mes 
galime atlikti dirbdami gal ir 
netaip vieningai,bet dirbdami, o ne 
darbą sustabdę, laiką gaišintumem 
tuščiai, liežuviais plakdamiesi del 
vienybe-; Juk ne karta esame ir 
pastebe;.. pripažinę, kad apie 
vienybe daugiausia šneka tie, 
kurie mažiausiai jos nori arba 
žodžiais ton vienybėn šaukdami, 
darbais nudarda priešingu keliu. 

Nieko j vatą nevyniodami 
pripažinkįrr sad lietuviškoje išei
vijoje vienybei pasiekti didžiausia 
kliūtis bu\ Bendruomenės ir 
Vliko nuomonių išsiskyrimas: 
VLIK'as visą laiką sakėsi esąs 
vyriausias ieivijos vadas, taigi 
viršininkas ir Bendruomenei, o 
Bendruome-.»> 9u tokiu VLIK'o 
nusiteikimu niekada nesutiko, 
VLIK'o vad>. nepripažino ir visuose 
tuose reikaunguose ar nereikalin 
guose veik-nių pasitarimuose 
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teieškojo tik lygiųjų VLIK'ui 
nenusileidžiant, vienybės nebuvo 
pasiekta.nors daug kartų bandyta 
jos ieškoti, tikiu, visiškai nuošir
džiai net ir iš abieju^usių.... 

Tad šis kartas tebūna paskutinis. 
Juo mažiau mes apie ją 
kalbėsim juo greičiau ji pas mus ai-
siras. O dabartinė padėtis dar irgi 
nėra taip bloga. Nieko baisaus 
niekada nebuvo išeivijoje, dėl to 
nepasikars nė Lietuva. Man regis, 
kad šiuo atžvilgiu ten dar visiškai 
gerai. O skirtingų nuomonių pasi
reiškimo nereikėtų nei bijoti, nei jo 
drausti. Iš tikrųjų skirtingos 
nuomonės yra ne kokia nors 
blogybė, bet didelis turtas. Tik skir
tingai galvodami, mąstydami ir 
tuos mąstymus viešai nagrinė
dami. Lietuvos laisvėjimui vado
vaujantieji tegalės pasiekti ge
resnių sprendimų. Juk ten padėtis 
yra tokia sudėtinga, kad geriausio 
ir lengviausio kelio iš jos išeiti 
nerastų gal nė šimtas Saliamonų, 
o dabar mes norim, kad per naktį 
jį nutiestų apie pusantro šimto 
Aukščiausiosios Tarybos deputatų, 
Lietuvos jaunų parlamentarų, 
tokiam darbui niekad neturėjusių 
nei kokio nors rimtesnio pasi
ruošimo, nei patyrimo. Ir pats di
džiausias žemėje būtų šiuolaikinis 
stebuklas, jeigu jie visi sutartų 
kaip geri angelėliai. O ranką prie 
širdies padėję ir rimtai žvelgdami 
į Lietuvos vadų paskiausio 
pusmečio darbą, nuopelnais ture 
tumėm tik pasidžiaugti. Dar nė 
vienas iš tų Lietuvai vadovau
jančių žmonių nė žingsnio nepasi 
t raukė nuo nepriklausomybės 
siekių, dar niekas ten nieko nepar
davė, nieko neišdavė, bet tik 
atkakliau ir atkakliau Lietuvos 
reikalus gina. 

Baikim tuos nuolatinius verkš
lenimus dėl vienybes ir nustokim 
mokyti Lietuvos vadus, (ieriau 
būtų. kad tie verkšlentojai , 
įskaičiuojant ir patį VLIK'o pirmi
ninką, pirma tos vienybės paieško
tų savuose kiemeliuose ir vie
ningesni pasidarytų patys. Ypač 
Lietuvos atžvilgiu: tesėdami 
pažadus, rodydami daugiau darbų, 
teikdami jai daugiau pagalbos, bet 
ne vion nuotraukomis bliz
gi ndamiesi spaudoje. 

DR. E. B. G L E V E C K A S 
GYDYTOJAS 'R CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

3900 W 95 St. Tel. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 
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Pagalba kraštui 

IR SUDUŽUSIOS 
VILTYS 

Su tautinio atgimimo pava
sariu išeiviją užplūdo giminės, 
giminaičiai ir net giminaičių 
kaimynai. Vieni k i tų išsiilgę, 
ta ip sakant, lietuvis glaudės 
prie lietuvio. Gal ne visi susi
tikimai tokie džiugus buvo. Taip 
pat pagausėjo laiškų banga, su 
sveikinimais ir įvairiausiais 
prašymais. Kas jokių giminių 
neturėjo ir surasti j ų negalėjo, 
įvairius skelbimus į Lietuvos ir 
išeivijos spaudą dėjo. Daugelis 
t ų skelbimų ir laiškų, džiaugs
mo neatnešė... tik sudužusias 
viltis. 

To viso gal nebūtų buvę, jeigu 
tėvynainiai teisingesnį vaizdą 
apie Ameriką ir išeiviją būtų 
turėję. Čia gal i r išeivijos 
laiškai, kontaktai ir spauda ne
visai teisingą vaizdą galėjo 
sudaryti. Pirmiausiai, Lietuvo
je galvojama, kad Amerika yra 
neribotų turtų ir galimybių 
kraštas. Taip pa t , kad čia 
žmonės nei serga, nei miršta. 
Deja, ir čia žmonės serga ir net 
labai jauni ir vaikai miršta. Gal 
Lietuvoje galėtų pagalvoti, kam 
reikia žmogui mirti, jeigu vaistų 
visur yra pilna. Yra paprasta 
tiesa, kad gamta y ra galingesnė 
ir už mediciną. Antra, Lietuvo
je yra labai neteisingas vaizdas 
apie išeivijos svorį, turtingumą 
ir jos pajėgumą. Išeivija nėra nei 
tiek didelė, nei t iek turtinga, 
kaip yra įsivaizduojama. Tiesa 
gyventojų surašyme lietuvių 
randama daugiau kaip 800 
tūkstančių. Tik mes, čia gyven
dami, nežinome kur jie yra. 
Lietuviškame gyvenime gal tik 
viena dvidešimtoji dalis tedaly
vauja. Tad tik j a ir tegalime 
remtis. Nežinia, kur kiti yra 
dingę. Panašiai, kaip su Šalči
ninkų ir Eišiškių lietuviais. 
Rašančiajam teko pereito karo 
metu tas vietoves pėsčiomis iš
vaikščioti. Kiek teko su vie
tiniais pasikalbėti, tai didžiuma 
iš jų buvo „litovci" — gal ir jų 
pavardės lietuviškos kilmės dar 
buvo. Kiek tenka girdėti ir 
skaityti, dabar t ie „litovcai" di
džiausia triukšmą kelia ir ko
kios tai autonomijos sau reika
lauja. 

Lietuvos spaudoje tenka skai
tyti širdį veriančių prašymų ir 
skelbimų. Jeigu turėtų tikresnį 
esamos situacijos vaizdą, tai gal 
daug skausmo i r neišsipildžiu
sių lūkesčių būtų išvengta. Išei
vijos spaudoje buvo vienos mo
tinos iš Lietuvos g r a u d u s 
prašymas. Taip pat Lietuvių 
Bendruomenės Socialinė taryba 
per kitas organizacijas yra ga
vusi jos laišką. Tad trumpai 
norėčiau šiuo k laus imu ir 
pakalbėti. Jos 17 metų duktė 
serga leukemija, reikalingas 
kaulų smegenų (čiulpų) perso
dinimas, tad labai graudžiu 
laišku ir kreipiasi į išeiviją, ka
dangi Lietuvoje tokie perso
d in imai n e a t l i e k a m i . Mes 
galime tik paliūdėti, gal ir ašarą 
kartu išlieti — ta i ir viskas. Ra
šančiojo manymu, išeivijos 
socialinės, labdaros ir gydytoju 
organizacijos turėtų painfor
muoti Lietuvos spaudą, kad 

nebūtų tokių sudužusių vilčių. 
Ir Lietuvos spauda turėtų šiek 
tiek logikos ir atsakomybės 
turėti. 

Amerikoje nėra nei vaistinių, 
nei ligoninių, k u r būtų „čiul
pa i" sukrauti. Juos reikia imti 
iš gyvo žmogaus. Dabar reikia 
rasti žmogų, kurio smegenys 
būtų lygiai tokios pat. Čia jau 
yra adatos šiaudų vežime ieško
jimas. Net tėvų, brolių ir seserų 
smegenys labai dažnai netinka. 
Tad ir gyvenantieji Amerikoje, 
mažai galimybių tur i tokia 
procedūra pasinaudoti. Išeivijos 
social inėse ir labdaros or
ganizacijose dirba savanoriai 
talkininkai, tad į visus laiškus 
atsakinėti nėra jokios galimy
bės. Todėl ir reikėtų viešos in
formacijos. 

Išeivių gydytojų ir pavienių 
geradarių pastangomis, buvo 
sudarytos sąlygos atlikti keletą 
operacijų, kurių Lietuvoje ne
būtų buvę galima atlikti. Bet ir 
čia galimybės y ra labai ribotos, 
kadangi tokios operacijos yra la
bai brangios. Dažnai ligoninės 
ir gydytojų s ą s k a i t a yra 
didesnė, negu mūsų socialinių 
organizacijų metinis biudžetas. 

TRYS DIDIEJI 

Iki šiol buvo kalbama apie 
tuos, kurie ieškojo sveikatos, 
tad į jų prašymus negalima 
ranka numoti, bet reikia in
formuoti . Y r a dar i r kiti 
prašytojai ir jų yra žymiai 
daugiau — tai „aukso vilnos" 
ieškotojai. Apie tokius buvo la
bai jautr ia i parašyta: „Ne-
išplaukit, neišakriskit visi geri 
lietuviai iš Lietuvos. Kaip jūs 
reikalingi ten esate! (Draugas 
1990.X.13)". Reikia manyti, kad 
tie, kur iems rūpi Lietuvos 
atstatymas t a i iš jos i r nebėga. 
O bėga tie.kurie nori dolerių 
pasirinkti. Mes negalime jiems 
uždrausti ir j ų sustabdyti, bet 
taip pa t neturime i r skatinti. 
Jau mūsų patirt is rodo, kad jų 
netekimas Lietuvai gal yra ma
žas nuotolis, o išeivijai iš to 
jokios naudos. Bet j ie atakuoja 
lietuvių labdaringas įstaigas ir 
pretenzijas reiškia. Tokiu būdu 
trukdo tų įstaigų darbą, ku
riems jos yra numatytos. Yra 
šeimų ir su vaikais atvažiavu
sių. J ie susiranda Balfą, Lie
tuvos dukteris, Socialinę tary
bą, bet nieko žinoti nenori apie 
lituanistines mokyklas. 

Daugiau aktualus klausimas 
yra t ie, kurie ne išmaldos prašo, 
bet nori už „valiutą" padirbėti. 
Yra tokių skelbimų: „18 metų 
jaunuolis bū tų dėkingas tau
tiečiui, iškvietusiam į bet kurią 
kapitalistine šalį ir padėjusiam 
susirast i b e t kokį darbą". 
Tokius ir reikėtų painformuoti, 
kad be reikalo į vargą nepa
tektų. Parašysiu t ik tai, kas 
liečia darbo galimybes Ameriko
je. Reikalas yra labai trumpas 
ir aiškus. Amerikoje į svečius 
atvažiavę neturi teisės į jokį 
darbą. 0 da vusieji tokiam darbą 
pagal įstatymus yra baudžiami. 
Tad menka galimybė „valiutą" 
užsidirbti y ra žymiai daugiau 
galimybių t ik į vargą patekti ir 
nusivilti. 

J . Ž. 

Senesniais laikais kai kuriose 
valstybėse susidarydavo trium
viratai, arba trys valdovai, ku
rie valdydavo savo kraštą. Daž
nai iš triumvirato išlikdavo 
tik vienas narys, kurs valdy
davo kraš tą d ik ta tor iškai . 
Paskut iniu metu, kai susi
darydavo trijų atskirų valsty
bių sąjunga, kuri vedė bendrą 
politiką ar karą prieš esamą 
priešą, tų valstybių vadai bū
davo vadinami trys didieji. 

Pirmieji t rys didieji pra
skambėjo antrojo pasaulinio 
karo metu: Amerika, Anglija ir 
Sov. Sąjunga. Jų vadovai ir 
vadinosi trys didieji. Pirmųjų tų 
dviejų valstybių vadai pasikei
tė , o Sovietų vadovas Stalinas 
pasiliko savo kėdėje. Jis ir diri
gavo tiems trims didiesiems. Po 
antrojo pasaulinio karo taip pat 
yra trys didieji, bet jie kovoja ne 
prieš kokį bendrą priešą, o kovo
ja daugiau tarpusavyje. Jie 
vadinami trys didieji, nes jie 
daugiau reiškiasi pasaulinėje 
politikoje bei iškylančiuose 
karuose. 

Komunistinis pasaulis yra 
p r i e š ingas k u l t ū r i n g a m 
pasauliui, todėl komunistai 
padaro labai daug blogio, 
pasaulinių neteisybių, kurių 
dažnai nemato kul tūr ingas 
Vakarų pasaulis. Iki antrojo 
pasaulinio karo vidurio sovietai 
Ameriką laikė didžiausiu savo 
priešu, nes tuo metu Sov. 
Sąjunga ir nacinė. Vokietija 
buvo labai draugiškuose san 
tykiuose. Jų politika buvo t a 
pati: savos imperijos plėtimas. 
Tik Hitleris Europp* mastu, o 
Stalinas — pasaulfrmi mastu 
Stalinas dar prieš kaną leido Vo
kietijos karo lakūnams treni
ruotis netoli Maskvos esančia
me kariniame aerodrome, nes 
pačiojoje Vokietijoje t i e 
veiksmai vokiečiams buvo 
uždrausti pagal pirmojo pasauli
nio karo taikos nuostatus. 

Sovietai iki 1941 m. gegužės 
savo kariams demonstruodavo 
karinius filmus, kuriuose bū
davo parodoma, kad didžiausias 
priešas yra JAV. Kai po poros 
mėnesių 1941 m. birželio 22 d. 
prasidėjo vokiečių — sovietų 
karas, sovietai klaupėsi ant ke
lių prieš savo didžiausią priešą 
Ameriką ir prašė milžiniškos 
karinės paramos. Ar galima 
duoti karinę paramą priešui? 
Juk toks kar inės pa ramos 
davimas priešui būtų kar inis 
nusikaltimas. Betgi Amerika 
tokį nusikaltimą padare, tokią 
karinę pagalbą savo priešui 
davė. Amerika sovietams davė 
vienuolikos bilijonų paskolą 
(Lend-Lease) su labai mažu pro

centu — 2% ir 35 metams. Bet 
t a paskola sovietams virto 
d o v a n a , ne* tos pasko los 
sovietai Amerikai negrąžino. 
Dabar tos paskolos vertė per 50 
metų gal jau pakilo iki 60-70 
bil. dolerių vertes. Sovietai tos 
paskolos Amerikai negražino ir 
niekados negrą?ins. nes sovie
tiniai komunistai per 70 metų 
savo komunistinio gyvenimo te
beperka javus iš užsienio ir 
daugiau iš tos pačios Amerikos. 
Sovietai už tuos javus, žinoma, 
moka auksu, nes sovietiniai 
pinigai pasaulyje neturi jokios 
vertės. 

Dabar sovietai Ameriką vėl 
laiko savo priešu ir kovėsi su 
Amerika, kad ir netiesioginiai. 
Vietname. Korėjoje, Nicarag-
voje ir kt. Kas suskaldė tuos 
kraštus dėl kuriu buvo kautasi? 
Tik į Japonijos nugalėtojų 
komisiją sovietai nebuvo įsileis
ti, nes Japoni.o> nugalėtojas 
Amerikos generolas McArthur 
žinojo su kuo turi reikalą. 
Sovietai su japonais to karo 
metu nekariavo, o tik rinko sau 
žemes, kai japonai j au buvo 
kapituliavę. 

Hitleris su Stalinu 1939 m. 
kariniais reikalais susitarė per 
kelias valandas, o kiti Maskvos 
valdovai su Anurikos kariniais 
reikalais nesusitaria nė per 50 
metų. Tuo tar>. parodoma, kad 
Hitleris Stalinui buvo geresnis 
d r a u g a s ne^'u A m e r i k a . 
Sov ie t a i nenori a t i t a i s y t i 
Stalino padarUų klaidų, nors 
Stalinas kartais smerkiamas ir 
pačių Maskvos komun i s tų . 
V a k a r ų Eumpoje vokiečių 
okupuoti kraštai buvo išlais
vinti tuojau, kai tik Vakarų ar
mijos įžengė \ tuos kraštus. 
Sov ie tų okupuot i k r a š t a i 
nebuvo išlaisvinti iki dabar. 

Apie Sovietus kaip apie nenor
malią valstybe, atsiliepia ir kai 
ku r i e mokslininkai. Sovietų 
moksl ininkas J. S. Čipko žur
na le „Mokslas ir gyvenimas" 
i š s p a u s d i n t a m e s t r a i p s n y j e 
įrodinėja, kad bejausmė policinė 
sistema, tironiška biurokratija 
ir nepaprastai neproduktyvus 
centralizuotas ūkis buvo išda
va ne t ik Stalino nukrypimo 
n u o partijom linijos, bet ir lo
giška sovietinio komunizmo 
pasekmė" (l>rb. 1989.111.24. p.) 

Kai karta kelionėje šias eilu
t e s rašant,-; pak lausė vieno 
amerikieči< kodėl Amerika an
trojo pašau' nio ka ro metu darė 
tokias stambias politines klai
das , jis atsakė, kad tuo metu 
Amerikos vyriausybėje dau
giausia sėd»jo prokomunistai . 
J i e senstantį komunizmą ir 
gelbėjo. Jei Amerikos vyriau
sybė tuo r etu b ū t u turėjusi 

gerų politikų, ji nebūtų pasaulį 
pastačiusi į tokią milžinišką 
krizę. J u k Amerika galėjo 
sunaikint i komunizmą ir na
cizmą. Pasaulis dabar nebe
turėtų pasaulinių „izmų", kurie 
gres ia p a s a u l i u i ir pač ia i 
Amerikai . 

Amerikos prezidentas Roose-
veltas da r 1933 m. sudarė 
sąlygas Sovietams patekt i į 
Tautų Sąjungą. Iki to laiko 
Tautų Sąjunga sovietų į šią or
ganizaciją neįsileido, nes jie 
buvo laikomi nenormaliu kraš
tu. Taigi Amerikos prezidentas 
komunistinę Rusiją atvedė į 
Tautų Sąjungą. 

Potsdamo konferencijoje prieš 
Stalino užmačias nedrįso žo
džio t a r t i JAV prezidentas H. 
Truman. nei Anglijos premjeras 
Atlee. Rytuose šeimininkavo 
Sov ie t a i . Ka i vėl iau JAV7 

lietuvių delegacija lankėsi pas 
JAV prezidentą, H. Truman 
L i e t u v o s l a i svės r e i k a l a i s 
pasakė, kad Lietuva bus išlais
vinta be karo. J is taip nepasakė 
Austrijos ir Irano atstovams, iš 
kurių kraštų Sovietai ta ip pat 
nenorėjo trauktis . Bet iš tų 
kraštų Sovietai greitai pasi
t r aukė , nes tuo metu Amerika 
buvo gal ingiausia valstybė 
pasaulyje su atominiu ginklu. 
Bet t a s Amerikos galingumas 

nebuvo parodytas Pabaltijo pa
vergtoms valstybėms, kur pa
vergtos Lietuvos par t izanai 
prieš okupantą kovojo 10 metų 
be jokios paramos iš Vakarų. 
Afganistaniečiai taip pa t kovo
jo prieš tą patį okupantą, bet jie 
iš Vakarų gavo geros paramos. 

Apsukrūs sovietai ir toliau 
išnaudoja JAV ir k i tus Vaka
rus. Sovietai iš Vakarų pigiai 
perka javus ir kitus maisto pro
duktus , o brangiai Vakarams 
parduoda savo vertingesnius 
maisto produktus: kaviarą, žvė
rieną ir kitus. Lietuvos medžio
tojams lieka tik ragai ir nagai. 
Jei ragai y ra vert ingi, j ie 
iškeliauja į Vakarus. 

Sovietai Vakarus lengvai 
apgauna. Nors sovietai gautų 
paskolų negrąžina, be t jie t a s 
paskolas iš Vakarų lengvai 
g a u n a , k a d ga lė tų ves t i 
puolamuosius karus, revoliu
cijas ir išlaikyti paverg tus 
kraštus, kurie savu keliu išlaiko 
sovietų suvargusį ūkį. Sovietai 
kasmet Š. Vietnamui duodavo 
po bilijoną dolerių paramos, kad 
S. Vietnamas galėtų pulti P. 
Vietnamą ir k i tus kraš tus . 
Sovietai vien Kubai kasmet 
duodavo po 5 bil. dolerių karinės 
paramos, nes Kuba Afrikoje 
v e d ė p u o l a m u o s i u s k a r u s , 
revoliucijas Maskvos naudai. 

J . Vč. 

Vienas iš dešimties plakatų, pastatytų šalia greitkelių Floridoj ir 
Massachusetts valstijose. Plakatus pastate Richard Genaitis. Lietuvos Vyčių 
Gardner, Mass. narys. 

IŠ TAUTOS FONDO 
VEIKLOS 

Romualda Šidlauskienė 
Sekmadieni, spalio 14, Kul

tūros židinyje, Brooklyne, 
Tautos fondas surengė profe
soriaus Kazio Antanvičiaus 
paskaitą apie ekonominę Padėtį 
Lietuvoje. Atidarė Tautos fondo 
Tarybos pirmininkas Jurgis Va
laitis. Žmonių sulaukėm dau
giau negu tikėjomės — buvo 
pilna apatinė salė. Trumpą 
įžangą padarė žurnalistas Vy
tautas Kvietkauskas, Vilniaus 
TV redaktorius ir Vyr. Tarybos 
deputatas. 

Prof. Antanavičius yra ekono
mistas. Aukščiausiosios Tary
bos n a r y s , Lietuvos Soc. 
demokratų partijos pirminin
kas. J is dirba su Lietuvos in
validais, kurių yra apie 200,000. 
Gimęs Žemaitijoj, pasiturinčių 
ūkininkų šeimoj, už ką jo tėvai 
atkentėjo 10 metų Sibire, gi jo 
brolis buvo nukankintas Sovie-
tijos kalėjime. Profesoriaus aka
deminis titulas buvo sulaikytas 
3 metus po disertacijos apgyni
mo tik dėl to, kad jo tėvai buvo 
išvežti į Sibirą. 

Vienas iš prof. Antanavičiaus 
tikslų Amerikoj buvo dalyva
vimas Soc. demokratų tarptau
tiniame suvažiavime. Dalyvavo 
91 valstybė. Šio suvažiavimo 
metu Lietuva ir Estija vėl buvo 
priimtos į Tarptautinę Soc. 
demokratų partiją, (kuriai 
vadovauja Vokietijos Willy 
Brandt) kaip pilnateisiai nariai. 
Anksčiau tokių narių buvo 36. 
dabar yra 38. 

Prof. Antanavičiaus paskaita 
buvo įdomi, nuosekli ir be 
pagražinimų. J i s vaizdžiai api
būdino dabartinę padėtį Lie
tuvoj. Planuojamos didelio 
masto žemės reformos ir ūkio 
a tgaivinimas. Jei visa tai 
pavyks įgyvendinti - būtų 

didelis ž ingsnis p i rmyn. 
Žemės ūkio gaminiai sudarė 
didelę dalį Lietuvos eksporto. 
Mūsų žąselės puošė nevieną 
švenčių s t a lą Anglijoj ir 
Vokietijoj. 

Mums, vakaruose gyvenan
tiems, sunku buvo įsivaizduoti 
kaip skirtingai yra suprantami 
toki dalykai, kaip pvz. lygybė. 
Kaip per 50 metų marksizmo / 
leninizmo kalama ideologija pa
veikė ne tik gyventojų sampro
tavimą, jų gyvenimo filosofijos 
pagrindus, bet net jų dvasią. 
Koks didelis ir ilgas darbas 
stovi prieš akis. Profesorius 
palygino mus su Mozės laikų 
žydų tauta, sakydamas: „Mozė 
vedžiojo žydus po tyrus 40 metų 
tol. kol jis juos perauklėjo". 

Visi nori būti laisvi — bet kas 
yra ta laisvė? Ko laisve iš mūsų 
reikalauja? Kokia išjos nauda? 
Kokia yra mano atsakomybė ir 
pareiga? Ką aš galiu daryti kaip 
laisvas pilietis, ko negaliu ir ką 
aš turtu daryti? Reikia atmin
ti , kad broliai, sesės tėvynėje 
daugiau nėra kolchozininkai. 
J ie yra teisėti tos žemės įpė
diniai, savo šalies šeimininkai. 
O geras šeimininkas nepraeis 
pro išvirtusią tvorą nepažiūrė
jęs, kodėl ji išvirto ir kaip ją 
pa ta isy t i . Ir vėl šauk iam 
Maironį į pagalbą — imkim 
arklą, knygą, lyrą — plaktuką, 
pjūklą, kompiuterį, šluotą — kas 
ką nutversim ir eikim visi 
drauge Lietuvos keliu. Kiek
vieno iš mūsų darbas gali būti 
skirtingas, bet jis yra vienodai 
svarbus ir reikalingas tėvynes 
atgimimui: čia mes rasim 
lygybę 

Padėkim nutraukti vergijos 
pančius nuo tėvynės rankų, 
aukodami Tautos fondui 

ŠEIMA - TAUTOS GYVYBĖ 
Pats pagrindinis tau t in io 

auklėjimo veiksnys yra seimą, 
kurią Lietuvių Charta tiesiog 
vadina „tautos gyvybe". Šeima 
yra pirmoji kovos už lietuvybe 
arena, kurioj lemiama, ar jauno
ji karta išauga tėvų tautoj, ar jos 
atsisako. Jei vaikai išauga ne 
tokie kokių tėvai nori, paprastai 
tenka kaltinti tik save pačius. 
Vaikai nėra kalti, bet tėvai yra 

kalt i vaikų deramai neauklėje. 
Neteisu savo kalta dangstyti 
„aplinka". Šeima yra pagrin
dinė aplinka, kur ioj vaikas 
bręsta. Ir jei šeimoj lietuviška 
dvasia ii tiesų yra gyva, tai ir 
vaikai išaugs lietuviškai nu
s is ta tė . P i r m i a u s i a šeimai 
tenka pilna atsakomybe už savo 
vaikų kalbą. j Girnius 

(14 „Tauta ir 
tautinė aUakomybė") 

SKRYDIS APLINK ŽEMĘ 
Kelionė p e r p e n k i s k o n t i n e n t u s 

STASYS D A L I U S 

Pakilus į orą dar t rumpas sustojimas S intiago, 
Čilėj, papildant kuro atsargas. Mus išleidžia r įvažiuo
ti į aerouosto krautuves, nes stovime visą va indą. P o 
tojau nuobodus skridimas be sustojimo ikiši >s salos. 

Velykų sala (Easter Island) yra maža, tušo Ramia
jam vandenyne apie 1,100 mylių į rytus nu Poline
zijos ir maždaug 2,200 mylių nuo Čilės, kūnai d a b a r 
Si sala priklauso. Čiliečiai ją vadina Isla dt Pascua. 
Saloje gyvena vietinių gyventojų apie 2000 ?• įonių su 
keliolika Čilės pareigūnų. Pati sala yra vu kaninės 
kilmės be koralų rifo ir tur i 14 mylių ilgio ir 7 myl ias 
pločio. Salos pakrantės yra aukštos, iš lav<- įkmenų 
ir neturi jokio uosto. Klimatas y r a s u b t r o p i n i s , be t 
mums atvykus buvo labai vėjuotas ir šaltas 

I i mažo Meteveri vardu aerouosto .nus p naa maži 
autobusiukai, kurie ta lpina t i k 8 Žmom Taipgi 
aerouoste surenka pasus, nes kaip įprasta nebuvo 
jokios muitinės. Vėliau sakė pasus sušt ^ puoš ir 
grąžins tą dieną prieš išvačiuojant. Kadangi dėl 
rytmetinio vėlyvo išskridimo į Velykų salą •<•' -kridome 
vėlyvą popiete, o diena ir Čia neilga, tad tie- < iš aero
uosto važiavom per visą salą iki pagarsėja ų akme
ninių statulų. 

Velykų sala nebuvo žinoma europiečiai;••- iki 1722 
m., kai olandų admirolas Jakob Roggeveen ižt iko ją 
savo kelionėje Velykų sekmadienį ir pavadi" > Velykų 
sala. Vietiniai gyventojai ją vadina Rapa N Tki 19*>7 

m.,kai buvo at idarytas aerouostas, salą aplankydavo Čio (10 m.) ir sveria apie 50 tonų. 
kartą per metus laivas, kuris paimdavo vilnas ir par- sveriančią akmeninę kepurę. 

J i turėjo ir 10 tonų 

veždavo reikmenis. Po to jau salą užplūdo turistai. 
Važiuojam pajūriu siaurais paprastais keliukais, 

nes čia nėra jokio asfalto. Kelias vietomis labai duo
bėtas ir akmenuotas. Pajūris irgi akmenuotas, prisė
tas didelių ir mažų lavos juodų akmenų. Jūra nerami, 
daužo akmeninius krantus putodama, nes neturi 
koralų rifo, kur is apsaugotų nuo jūros bangų Nema
tome tuose akmenynuose jokios gyvybės, tik toliau pa
važiavus keletą mylių, pasirodo, kad ir akmenuoti 
laukai yra apaugę žole, kur ganosi vienas kitas arklys. 
Slėniuose neaukšti krūmai žaliuoja, bet didelių medžių 
nėra, gal dėl to, kad čia nuolat siaučia stiprūs vėjai. 

Privažiuojam kitam jau salos gale iškilusį ne per 
aukštą kalną, kurio papėdėje visus išlaipina. Čia mus 

Statulos stovi kalno šlaite pavieniai išsibarsčiusios, 
kyšo tik didžiulė galva, nes didesnė dalis statulos yra 
pasislėpusi po žeme. Didžiausios statulos tik 4 m. kyšo, 
o po žeme sulindę dar 6 m. 

Manoma, kad statulų kūrėjai tikėjo, kad mirusieji 
protėviai turi iškaltose lavos akmens galvose ant
gamtinę jėgą, kuri saugoja jų gyvenimą. Šias statulas 
iš akmens iškaldavo labai primityviais akmeniniais 
įrankiais ir vėliau nuleisdavo žemyn. Toliausiai nuo 
šio kalno statula yra nugabenta 20 km atstu. Netu 
rinti gyvulių, o retai jiems nebuvo žinomi, tai buvo 
atlikta stumiant ir traukiant vien žmonių jėgomis. 

Kalno šlaitu siauru takeliu einame paskui vadovą 
aukštyn. Eidami pro šalį akmeninių figūrų,sustojam 

pasitinka aukštas , liesas, ka ip skeletas barzdotas pafotografuoti. Užlipę į kalno viršūnę matome, kad 
vadovas, vėliau pasisako esąs šveicaras, kuris dirba 
mokslinį darbą ir laisvalaikiu apšviečia turistus apie 
šią salą. Jo pasakojimu Velykų sala pasižymi daugeliu 
milžiniškų iš akmens ištašytų figūrų-statulų. Manoma, 
kad jos pradėtos apie 380 m. po Kristaus. Šios statulos 
buvo iškirstos iš Rano Raraku vulkano akmens sienos. 

Vadovas parodo žemėje gulinčias nebaigtas iškirs 
ti iš kalno akmens didžiules statulas. Čia jų guli kele
tas daugiau a r mažiau apdirbtų. Kalno šlaitas nusags
ty tas įvairaus dydžio figūrom. Jos nėra grupėmis, bet 
stovi įsmigusios į žemę pavieniai. Statulos turi dideles 
galvas su ilgomis rankomis prie šonų priglaustomis. 
Visos statulos yra vyriškos giminės, bet neturi kojų ir 
akių. 

Vadovo aiškinimu apskaičiuota, kad saloje yra apie 
600 žinomų figūrų, kurių dydis jvairuoja nuo 12 iki 25 
pėdų aukščio. Kai kurios tu r i uždėtą akmeninę lyg 
kepure. Žinoma aukščiausia statula turi 32 pėdas aukš

tai vulkano krateris, kuris.dabar prisipildęs vandens, 
sudaro ežerėlį 7 m. gylio. Jo pakraščiai apaugę meldais 
ir kitom aukštom žolėm. Statūs krantai neleidžia nulip 
ti iki šio viduryje kraterio esančio ežero. O į kitą pusę 
atviras vaizdas į jūrą ir į bangas, besidaužančias į 
akmens krantus. 

Vadovo pasakojimu akmenuotos pakrantes neat
baidė atvykstančių mažais laiveliais Polinezijos 
gyventojų, kurie apie 1680 m. pradėjo civilini karą su 
akmens skulptoriais. Atkilę Polinezijos gyventojai pra
dėjo naują erą, kuri sunaikino senus gyventojus, kurie 
praktikavo kanibalizmą ir pastatytas statulas nuvertė 
nuo pastovų. Nugalėtojai polineziejiečiai nesidomėjo 
lavos akmens statulomis. Jas nuvertę žemėn praktika
vo savo meną, skaptuodami figūras iš medžio. 

i Bus daugiau! 
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į DAUGIAU ŠVIESKIMĖS 
! IR BENDRAUKIME 

Seniai yra žinoma, kad beveik 
be jokios išimties kiekvienas 
žmogus turi būt i žinovas savo 
profesijoje i r gera i žinoti 
visuomenės gyvenimo pagrin
dus. Tačiau geru žodžiu galima 
p a m i n ė t i t i k t a i profesinį 
žmonių pasiruošimą. Filosofijos, 
dorovės , k u l t ū r o s ir pan. 
klausimai, sudarą visuomenės 
gyven imo p a g r i n d ų esmę, 
plačiosioms žmonių masėms yra 
kur kas mažiau žinomi. Lai
koma, kad šie dalykai yra 
magiau svarbūs ir todėl egzami
nai neprivalomi. Todėl visai ne
nuostabu, jei netgi aukštąjį išsi
mokslinimą tur į ir tikrai geri 
savosios profesijos specialistai 
yra visai neaukšto lygio žinovai 
visuomenės gyvenimo pagrindų 
supratimo srityje. 

Štai kodėl vienokio ar kitokio 
pobūdžio savišvieta yra būtina 
daugumai žmonių. Juk kiekvie
nam būtina žinoti ne vien tai, 
kas kadaise įvyko, bet ir tai, kas 
vyksta dabartyje ir kas galėtų 
ar turėtų vykti . Periodikos — 
laikraščių ir žurnalų — skaity
mas čia yra niekuo nepakei
čiamas dalykas. Lietuviškoji 
spauda yra j au labai išaugusi. 
Išeina gana daug leidinių Lie
tuvoje ir plačiame išeivijos 
pasaulyje. Daug kas norėtų su 
tais leidiniais susipažinti. Bet jų 
yra daug. Vienas žmogus pajė
gia užsisakyti vos keletą iš jų. 
Ir labai retai kas keliolika. 

Šitame lietuvių visuomenės 
gyvenimo gilesnio žinojimo, o 
taip pat ir bendro kultūringumo 
kėlimo reikale gali padėti tiktai 
viešos, visiems prieinamos skai
tyklos. Bet ar daug jų turi pvz. 
Chicagos ar po įvairias pasaulio 
valstybes išsisklaidžiusių lietu
vių? 

Gana gerą, daug periodinių 
leidinių turinčią skaityklą teko 
matyti Australijoje, Sydnėjaus 
Lietuvių namuose. Tačiau ge
riausią įspūdį paliko skaitykla 
Melbourno Lietuvių namuose. 
Ten komplektuojama daugumas 
Lietuvoje ir išeivijoje leidžiamų 
laikraščių bei žurnalų. Nustaty
tomis dienomis ir valandomis 
kiekvienas lietuvis turi gali
mybę paskaityti jį įdomaujantį 
laikraštį, žurnalą ar knygą. 

Mačiau ka ip dabartinis PLB 
p i rmin inkas V. Bieliauskas 
1989 m. pradžioje Melbourne gė
rėjosi minėta turtinga ir pa
vyzdinga skaitykla, kaip jis 
s k a i t y k l o s svečių knygoje 
i š r e i škė pasigėrėjimą bei 
padėką šiai, kaip jis pavadino, 
..Geriausiai pasaulyje išeivijos 
l ie tuvių ska i tyk la i" . Gai la 
t ikta i , kad jis po to, sugrįžęs į 
JAV, nerekomendavo Lietuvių 
bendruomenėms, kur begyven
tų lietuviai, įkurti panašias 
s k a i t y k l a s . Dėl to netgi 
Chicaga, kur yra didžiausias 
išeivijos lietuvių susibūrimas, 
netur i nė vienos turtingos, 
visiems prieinamos skaityklos. 

Bet kurioje kolonijoje išspren
dus viešos lietuviškos skaityklos 
klausimą, kartu bent dalinai 
išsispręstų ir kitos labai svar
bios problemos. Skaitykla ga
lėtų tapti jaunimo ir pagyve
nusiųjų pabendravimo vieta. 
Prie skaityklos galėtų bazuotis 
dorovės a r religijos, kultūros ar 
poezijos, literatūros, sveikatos 
bei kitais įvairiais klausimais 
besidomj vienminčių žmonių 
rateliai. Kad tai yra labai svar 
bu, aš puikiai žinau iš savo 
gyvenimo praktikos. 

Vilniuje aš priklausiau perio
dikos darbuotojų globojamam 
Knygos bičiulių rateliui. Minė
to ra te l io nariai susir inkę 
pasidalindavom mintimis, idė
jomis, paaikeisdavom knygomis 
ir įvairia mus dominančia li
teratūra. Beveik į kiekvieną su 
sirinkimą pasikviesdavom po 

vieną kokius nors žymesnius 
žmones: poetą, l i t e ra tūros 
žinovą, filosofijos, mokslo, 
dorovės, kultūros, politikos ar 
religijos atstovą. Su mumis 
prisiminimais dalinosi buvę 
kovotojai už Vilniaus krašto iš
vadavimą iš lenkiškosios oku
pacijos, Nepriklausomybės lai
kų spaudos darbuotojai, kariš
kiai ir pan. Kviestieji žmonės 
nesididžiuodavo. nereikalau
davo didelių maldavimų ar 
užmokesčių. Kviestasis ateida
vo ir 10-20 žmonių būrelyje 
vieną ar dvi valandas atsakinė
davo į mūsų klausimus, kai ką 
papasakodavo, išklausydavo 
mūsų nuomone. Vykdavo gyvas 
pokalbis įvairiausiomis temo
mis. Draugiškoje aplinkoje 
išsiaiškindavome tai, kas mums 
labiausiai rūpėjo. Neveng
davome iš arčiau susipažinti 
netgi su raudonaisiais „revoliu
cionieriais" — bolševikinio 
pogrindžio veikėjais. Jiems 
pateikdavome įvairius neti
kėtus, dažnai jiems labai ne
malonius klausimus. 

Ir taip artimame ratelyje teko 
pabendrau t i su dabar jau 
mirusiu, buvusiu jauniausiu 
nepriklausomos Lietuvos gene
rolu Karvel iu . J i s gana 
vaizdžiai papasakojo apie 16-tos 
lietuviškos divizijos nueitą 
kelią karo metu. Įdomus buvojo 
tvirtinimas, kad „Visi turime 
būti saugumiečiais, visi turime 
tarnauti KGB organams". 

Viename susitikime esama 
nenormalia padėtimi skundėsi 
Michalina Meškauskienė — 
viena iš aktyviausių moterų 
veikėjų 1940 metais, likviduo
jant Lietuvos Nepriklausomybę. 

Į susitikimą buvo pakviestas 
ir Boleslovas Baranauskas, kai 
knygynuose pasirodė jo knyga 
„Dviedšimt metų pogrindyje". 
1940-41 me ta i s — pirmojo 
masinio lietuvių trėmimo į 
Sibirą laikotarpyje — jis ėjo 
LTSR valstybės saugumo liau
dies komisaro pavaduotojo 
pareigas. Nuo 1940 m. iki 1951 
m. jis buvo Aukščiausiosios tary
bos pirmininkas. O nuo 1958 m. 
ėjo Archyvinių dokumentų skel
bimo redakcijos vyr iausio 
redaktoriaus pareigas ir išleido 
ilgą seriją piktų, istorinę tiesą 
iškraipančių knygų, turinčių 
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bendrą pavadinimą „Faktai kal
tina". Visiems buvo labai įdomu 
iš arti pažvelgti į dvasią, to, 
kuris visą savo gyvenimą skyrė 
niekšiškai kovai prieš nepri
klausomą Lietuvą, kuris buvo 
uolus ir aklas okupantų valios 
vykdytojas. 

Įvairiausius interesus turį 
visokio amžiaus žmonės viešos 
skaityklos aplinkoje rastų kur 
kas didesnę galimybe užmegzti 
pažintis, daugiau pabendrauti ir 
dalyvauti pokalbiuose juos domi
nančiomis temomis,, padisku
tuoti vienu, kitu neaiškiu gin
čytinu klausimu. Tvirtėtų ir 
l ie tuvių kalbos žinojimas 
jaunimo tarpe. Būtų ne per 
daug, jei laisvą valandėlę turįs 
jaunuol i s , greta skaityklos 
esančioje salėje, galėtų pa
klausyti lietuviškų liaudies 
da inų , pa tys pada inuo t i , 
pažiūrėt i vaizdajuostę apie 
Lietuvą ar netgi ir pašokti 
vieną-kitą šokį. 

Gal dėl to nev ienam 
ant gyvenimo kelio kur kas 
rečiau sušvilptų svetimi laisvi 
vėjai, gal bent kiek sumažėtų 
mišrių vedybų procentas. O juk 
tai yra viena iš svarbiausių 
išeivijos problemų. Ir reikia 
pripažinti, kad ši problema yra 
sprendžiama ne geriausiais 
metodais. 

P a g a l i a u gal ' d ė l to 
padidėtų suaugusiųjų, ypač 
jaunimo, patriontinis bei doro
vinis kultūrinis aktyvumas ir 
sumažė tų pomėgis v a r t o t i 
svaigalus ar kitokius narkoti
kus. Įsteigus įvairiapusišku įdo

mumu jaunu> ir pagyvenusius 
pritraukiančia skaityklą, atsi
rastų naujas išeivijos kultūros 
židinys. J is palaipsniui taptų 
gana veikliu lietuviškos dvasios 
palaikytoju bei gaivintoju tos 
ugnies, kuri jau daug kur blės
t a . Yra pagrindo m a n y t i , 
kad, įdedant kur kas mažesnes 
pastangas, būtų galima gauti 
kur kas labiau džiuginančius 
rezultatus. Todėl gal reikėtų 
kur kas mažiau abejingai žvelg
t i į aukščiau paminėtus reikalus 
visų kraštų Lietuvių bendruo
menėms, o ypatingai kultūros 
sektoriaus vadovams. Juk nie
kados nevėlu daryti gera. 

Skaudi praeities pa t i r t i s , 
kokią svarbia rolę lietuviškosios 
skaityklos lošė okupuotame 
Vilniaus krašte, o taip pat 
vokiečių okupuotoje Mažojoje 
Lietuvoje iki antrojo pasaulinio 
karo. 

Manau, kad tokios viešos skai
tyklos išlaikymas nebūtų per 
sunki našta C hicagai. Nebūtų ji 
per daug sunki našta ir visose 
kitose, po visą pasaulį išsibars
čiusiose, hetuvių kolonijose. 
Priešingai, tai būtų sutaupymas 
tų lėšų, kurias dabar išleidžia 
didelis skaičius žmonių, užsa
kydami vienus ir tuos pačius 
labai brangiai kainuojančius 
laikraščius bei žurnalus iš 
Lietuvos. 

Nelabai turtingi Melbourno 
lietuviai nelaiko savo viešos 
skaityklos kokiu tai prabangos 
dalyku, o vien kasdienos būti
nybe. Toks požiūris į skaityklą, 
kaip judru kultūros židinį, 
turėtų įsigalėti ne vien Chi-

Parduodame greičiau 
u i didesne kainą! 

Įkainojimas veltui' 
Perkame ir parduodame visose JAV Į 
valstijose 
Išlavint' ir patyrę tarnautojai 
MLS kompiuteris 
Perkame-parduodame ir mažas ir oi-
deles nuosavybes 
Vietine (Staiga 

ALEXANDER J . MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

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

i letuviams žinomas ir patikimas vardas 

H MLS 
O N E STOP REAL 

ESTATE, I N C . 
Norintieji pirkti ar parduoti namus, 
prašau kreiptis . BUDRAITĮ . 
312-778-3971 arba 312-767-O6O0 

cagoje, bet ir daug kur. Skai
tykla galėtų veikti visuomeni
niais pagrindai?, kaip ji veikia 
Melbourne. Budintys asmenys 
tenai yra tie pensininkai, kurie 
patys nori žinoti kaip ir kokio
mis idėjomis gyvena plačiai po 
pasaulį išsklaidyti nuo seno gar
bingos lietuvių tautos vaikai. 

Pavergtoje, visapusiškai nua
lintoje, tremtinių ir politinių 
kalinių šalimi paverstoje, pasto
viai genocido sąlygose gyvenan
čioje Lietuvoje kultūros namus 
su skaitykla turi ne t ik ta i 
rajonų centrai, bet ir beveik 
kiekvienas kolūkis. Šie kultūros 
namai visą laiką buvo jauni
mo bei suaugusiųjų legalaus 
susibūrimo vietos, kur slapta 
buvo dirbamas tėvynės gelbėji
mo darbas. Jie net žiauriausios 
okupacijos sąlygose daugiausia 
tarnavo ne tam. ko okupantai ir 
ištikimi jų vietiniai t a rna i 
siekė. 

Išeivijos lietuviams nė vienam 
neprisėjo gyventi slaptinguos©—. 10%—20%—300/? pigiau mokėsit už 

LB MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis.Realtor 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5953 S. Kedzie Ava. 
Tai. 436-7878 

Dėmaalol Pulkus Invastavlmas! 
4 sklypai Riverside Lawn netoli Harlem ir 
Ogden Tik $24,900 už visus 4' Kreiptis ; 

Alax arba Vletor 
Alax Raarty 

708-656-2233 

IEŠKO 

Rimta, garo būdo Ir gražios Išvaizdos 
34 matų nasla I i Kauno norėtų 
susipažinti Su nmtu lietuvių kilmės džentel
menu JAV-ėse. Rašyti Danutai Mlkuls-
klsnsi, Ukmsrgss 2 3 - 5 9 , Kaunas 
233009, Lietuva. 

^\TETQ 

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

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

požemio bunkeriuose ir ginti 
savo tautos teises granatomis. 
Už teisėtą reikalą gal nė vieno 
iš jų nenukankino tardymų 
kamerose. Gal nė vienam iš jų 
ar jiį'vaikams specialiai suda
rytomis bado sąlygomis neatė
mė £rvybės išvežus už poliari
nio rato. Todėl jie, kaip gyvenę 
didesnių galimybių šalyse, 
dorovinei, kultūrinei, tautinei 
bei bendrai v isuomeninei 
veiklai yra pajėgūs skirti kur 
kas daugiau dėmesio. Viskas 
yra įmanoma, kai yra geras 
noras ir reikalo supratimas. 

Alg. Statkevičius 

automobi l io ir ugnies draudimą pas 
mus. 

F R A N K Z A P O L I S 
3 2 0 8 V 2 VVest 9 5 t h S t r e e t 

T e l . — G A 4 - 8 6 5 4 
: — - a > * 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Išvalau ir paruošiu žiemai visų 
rūšių šildymo sistemas, vandens ir 
kambarių. 

A. Banys 
Te4. 1-708-447-8806 

Vilniaus Universiteto Dainų 
ir Šokių ansamblis 

Atlieka. Kepurinę, Brolio 
sode. Du raitu jojo. Leliūnų 
Kadrilis. Parovėja. Rolenderis. 
Pjesė skrabalams. Untytė, ( 
šventę, Kadril is ir polka, 
Jaunimo šokis. 

Meno vadovas ir dirigentas — 
Vidas Aleksandravičius. Choro 
vadovas ir dirigentas — Vy
tautas Abaris. Kanklių grupės 
vadovė — Daiva Čičinskienė. 
Orkestro vadovas — Kastytis 
Mikiška. 

Kasete — stereo. 1989. 
Kaina su persiuntimu 12 dol. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 VV. 63rd St. 

Chicago, IL 60629 

JUOKIASI AMERIKA 
KAZYS BARONAS 

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

„Dvidešimt du mėn. George 
Bush yra Baltųjų rūmų val
dovas, mėgiamas JAV* piliečių. 
Tuo tarpu jo padėjėjas Dan 
Quayle beveik nepažįstamas 
Jeigu jis kartais atveria burną 
— Reikia gardžiai juoktis arba 
kratyti galvą". 

Tokiais sakiniais mil. tiražo 
,.Bild am Sonntag" žurnalas 
pradeda platų straipsnį apie 
JAV viceprezidentą. 

G. Busho įgaliotas, viceprezi
dentas Quayle pernai aplankė 
penkiolika kraštų, kuriuose d ip 
lomatija vaidino didele rolę. De
ja, Dan Quayle neparodė jokios 
diplomatinės ,,gyslelės", neži 
nodamas net paskirų valstybių 
santvarkos. 

Pradžioje amerikiečiai užmer
kė akis prieš daromas viceprezi
dento klaidas. Suprantama, ka
dangi jis buvo pirmas preziden 
to pasirinkimas Be to. Dan 
Quayle gerai atrodo Grožis ir 
buvojo greito9 karjeros laiptai 
Eidamas 33 m. jis Indianos 
valstijos senatorius ir 41 m 
JAV viceprezidentas. Milijonie
riaus sūnus teisės studijas 
ankst i n u t r a u k ė , politinių 

mokslų egzaminus išaikė tik 
patenkinamai. Dan Quayle yra 
žymiai daugiau matomas golfo 
aikštėse kaip kongrese. 

Pakvietus užimti viceprezi
dento kėde Dan Quayle mėgino 
kiek daugiau susipažinti su 
JAV užsienio apsaugos politika. 
G. Bush jam paskyrė gerus 
mokytojus, H. Kissingerį, R. 
Nixoną. E. Tellerį. Jų išvada: 
gan gabus mokslui, tačiau jo 
mintys skraido kitur. Preziden
tas dar į pagalbą davė septynis 
akademikus, kurie jį turėjo pa
mokyti diplomatijos paslapčių. 
Pasekmės?... G. Bush siunčia 
savo padėjėja į užsienį . 
Australiją. Rytų Aziją pietinius 
vandenynus. Jo žodžiai Hava
juose: sala Pacifiko vandenyne 
visuomet vaidino svarbią rolę. 
Juk tai dalis JAV Vėl, pietines 
Pago Pago salas jis pavadino 
Pogo Pogo. Senu papročiu 
Samoa salos vyresnysis, svei
k i n d a m a s viceprezidentą 
padavė jam išgerti dubeni 
tautinio gėrimo. Dan Quayle pa
kra tė galvą sakydamas: jie 
kvepia kaip vidurius skiedžia 
vaistai... 

Kelionėse viceprezid. laisva
l a i k i s išnaudodavo savo malo
numui, paimdamas net iš prog
ramos skina laiką. 

Jo nuomorė apie Australiją: 
kraštas įdomus, panašus į JAV. 
Tik tiek (gal jis daug nematė?l 
Mėgėjas nardyti, ne vieną kartą 
vandenyje užmiršdamas pasi
matymų laiką. Dideliu pavėla
vimu jis išskrido iš Australijos 
Indonezijon Veltui jo lauke 
viceprez. Sudharmona. Vietoje 
atsiprašęs. JAV viceprez. tuoj 
pat užklausė — ar yra galimybė 
Indonezijoje žaisti golfą. Vėliau 
jis taip išsireiškė apie Indone
ziją: ..baisu čia daugybė gy
ventojų, įvrv.rių kalbų, tačiau 
mažai golfo aikščių. 

Malazijoje jis privertė min. 
pirm. ilgai jo laukti, kadangi 
norėjo užbaigti golfo partiją. 
Atyvkusiarr. D Quayle min. 
pirm mandagiai pastebėjo: 
kiek man žinoma, tamsta, laiką 
praleidote prie golfo? 

Pietų Amerikoje jis pagyrė di
rektorių P^nocheta už jo nuo
pelnus demokratijai . Apie 
Dubčeką: juk tai žmogus, pa
kvietęs į savr. kraštą raudonąją 
armiją. Vokietijų sujungimas — 
tai tolimos ateities klausimas. 
Aš nemanau, kad susijungi
mas įvyks dar šitame šimtme
tyje. 

Nenuostabu, kad JAV gyven

tojai garsiai ir viešai juokiasi iš 
Dan Quayle. Keli anekdotai: 
koks skirtumas tarp Jane Fon
dą ir Dan Quayle? Atsakymas. 
Jane Fondą buvo Vietname. 
(Viceprezidentas „išsisuko" net 
nuo karinės tarnybos — K. B.i 
Kokie buvo trys sunkiausi D. 
Quayle metai? Atsakymas: trys 
metai jo antroje pradžios 
mokykloje. Kokie G. Busho žo
džiai daugiausiai baimės su
keltų? „Barbara (preziden
to žmona), aš jaučiuosi labai blo
gai". Reiškia, prez. G. Bu-
shui sunkiai susirgus jo vietą 
užimtų D. Quayle. 

5.5 MIL. DOL. 
PAGERINIMAMS 

Federal inis , valstijos ir 
Chicagos iždai nusprendė 
paskirti 55 mil. dol.. kad būtų 
atnaujinta 14 gatvių. įtaisytos 
naujos šviesos, pa ta i sy t i 
šaligatviai, sutvarkyta kanali
zacija Chicagos pietvakariuose. 
47 gatve ir Pulaski. kur yra 
Crawford industrinis parkas, 
kitaip — ten esančios įmonės 
pagrasino keltis iš Chicagos. 

Būti žmogumi turėtų būti lai 
koma privilegija, o ne pasiteisi
nimas. 

Anonimas 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

KARAS BRAUKIA KRUVINĄ AŠARĄ, antrojo 
pasaulinio karo dienoraštis. Alg. Gustaitis. 
941 psl $27.00 

KELIONĖ Įl KAUNĄ, romanas. And. Norimas. 167 
psl $10.00 

BALTASIS BANGINIS, romanas. Herman 
Melville. 347 psl $10.00 

ŽMOGAUS GELBĖJIMAS, sofiokratija ir geodo-
roviniat jos pagrindai. Dr Algirdas Stat
kevičius. 464 psl $20.00 

PROF. JONAS ŠIMOLIŪNAS. monografija. Red 
Jurgis Gimbutas. 229 psl $12.00 

LIETUVOS VIETINĖ RINKTINĖ, dokumentų rin
kinys. Red. Z. Raulinaitis 405 psl $12 00 

ATSIMINIMAI, II dalis Vai Šimkus. 253 psl. $10.00 
BALTAS KALĖDAITIS, eilėraščiai. Julius Keleras. 

96 psl $8.00 
FILOSOFUOS RAŠTŲ RINKTINĖ Pranas Kurai

tis. 382 psl. $20 00 
TAUTA ISTORIJOS VINGIAIS, ideologiniai mąs

tymai. Vytautas Alantas. 242 psl $10.00 
ŽVILGSNIS PRAEITIN. Jonas Kutra. 117 psl. $6.00 
ATSIMINIMAI Juozas Urbšys 164 psl $7.00 
ĄŽUOLŲ RANDAI, Sibiran tremtinės atsiminimai 

Antanina Garmutė 127 psl $6.00 
VILNIAUS MIESTO PLANAS, spalvotas $9 00 

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



MAFIJA LENKIJOJE IR 
SOVIETŲ SĄJUNGOJE 

gaujų vyresn iuos ius . Ši 
sovietinė Mafija savo kontrolėje 
laikė daugiau 1 mil. žmonių, 
įmones, įstaigas. 

Kokia padėtis Lenkijoje? 
Pasiremdamas lenkų spauda 

jau keletą kartų minėjau, kad 
automašinos gatvėse nakties 
metu pamainomis saugojamos 
pačių savininkų, tačiau nui
mant ve idrodė l ius ir k t . 
p r ie ta i sus , pvz. šviesas . 
Varšuvos, Lodzės, Krokuvos ar 
Poznanės priemiesčiuose „na 
czarnym rynku" galima nusi
pirkti ko širdis trokšta, pra
dedant adatom ir baigiant 
auksu bei deimantais, prie vieš
bučių sukinėjasi pinigų keitėjai 
ir t.t. 

Lenkijos policija (anksčiau 
milicija) taip pat neranda prie
monių kovoje su nusikaltimais. 
Ji neturi tam modernių techniš
kų įrengimų pvz. kompiuterių. 
Lenkų spauda rašo, kad visas 
k r a š t a s y ra a p t r a u k t a s 
kriminaliniu t inklu, nurody
dama t ik keletą pavyzdžių: 

KAZYS BARONAS 

M ū s ų ko re sponden t a s Europoje 
M. Gorbačiovo mestas blaivybes 

-HHikis — nepasiekė savo tikslo, 
{vairiais keliais jis mėgino 
sumažinti alkoholio vartojimą, 
įsakydamas pristatyti mažesnį 
kiekį į krautuves, propaguo
damas vestuves be alaus, vyno 
ir degtinės, leisdamas alkoholį 
valgyklose naudoti tik nuo 2 
vai. p.p. ir t .t . 

Deja, jo darbas liko Sizifo dar
bu. Tiesa, alkoholio naudojimas 
kiek sumažėjo, tačiau jo vietoje 
padidėjo narkomanų skaičius. Ir 
taip 1985 m. 100 tūkst. gyven
tojų teko 15 narkomanų, o po 
trejų metų jų skaičius padidėjo 
iki 25. 

Rusai garsūs „samagono" 
gamyba . S u m a ž i n u s kiek
v ienam pi l iečiui mėnes inę 
normą iki dviejų bonkų, 
padaugėjo slaptų gamyklų, pa
verčiančių „samagono" bonką į 
tvirtesne valiuta už rublį. Ir 
taip, už puslitrį galima nusi
pirkti vežimą malkų, o litras jau 
duoda teisę užsisakyti visą 
vežimą skaldytų malkų. Tai 
didelis palengvinimas prieš 
artėjančią žiemą. 

Alkoholiu dar nesibaigia M. 
Gorbačiovo vidinės problemos, 
kadangi Sov. Sąjungoje jau 
seniai egzistuoja stipri Mafijos 
organizacija. 

Vokiškų laikraščių Maskvos 
korespondentai rašo, kad ši 
kova taip pa t yra beprasmė, 
kadangi Mafijos nariai stipriai 
„ t e p a " b loga i a t lyg inamą 
miliciją. Vienas vokietis ko
r e s p o n d e n t a s pergyveno 
vagystę; j a m buvo pavogta 
k red i to kor te lė , Tal ino 
viešbutyje foto a p a r a t a s . 
Nuvykęs į miliciją, jis nerado 
jokios paga lbos , nebuvo 
surašytas net protoklas, jo 
žodžiai atsimušė kaip žirniai 
nuo sienos, kadangi tokių pana
šių įvykių 1989 m. Sov. Sąjun
goje buvo užregistruota 1.5 mil.! 
Sutikęs Raudonojoje aikštėje 
„didesnę žuvį", jis išgirdo tokius 
žodžius: „Mūsų vals tybė 
daugiau neegzistuoja, viskas 
lūžta, tad viskas yra galima"... 

Gera i organizuota Mafija 
egzistuoja visoje Sov. Sąjungoje. 
Pagrindą sudaro įsilaužėliai, 
k i š envag ia i ir automašinų 
vagišiai bei prievartautojai. Jie 
yra susiskaldę į mažas gaujas, 
daugiausia po dešimt asmenų. 
Labai dažnai ištisi miesto kvar
talai yra jų iškošiami, autobusų 
linijos „priklauso" vienai ar 
k i ta i gaujai. 

V i e n a pakopa aukšč iau 
laikomi kriminalistai, kurie 
l a n k o vals tybines įstaigas, 
rūpinasi kyšiais. 

Aukščiausiam „luomui" pri
skiriama jau pati „Raudonoji 
mafija". Tiesa, KGB žiniomis, 
du trečdalius savo pajamų ji 
atiduoda tarnautojų kyšiams 
(daugiausia milicijai), tačiau ir 
ja i nukrinta milijonai rublių. 

Vokiečių spauda nurodė su
imtą Chabarovske Mafijos šulą. 
J i s buvo baigęs universitetą, 
turėjo keturis padėjėjus bei 28 

svetimų valiutų keitimo įstai
gos gražią dalį savo pelno turi 
a t i d u o t i jų „ a p s a u g a i " . 
P r i e š i n g u atveju g raso 
padegimai, tarnautojų sužalo
jimai ir pan. Taksi vairuotojai 
vagia iš vakarų atvykusių 
lenkų turistų vaizdajuosčių 
aparatus, radijas. Kita taksi 
gauja išstumia savo kolegas iš 
užsieniečiams skirtų viešbučių, 
reikalaudama iš vakarų turistų 
deš imte r iopa i a u k š t e s n e s 
kainas. 

Beveik kiekvienoje geležin
kelio stotyje egzistuoja kišenva
gių grupės, gražiai bendradar
b iaudamos , pasidal inančios 
dienos „pelnu". Prieš penketą 
metų lietuvių šeima iš JAV, 
paviešėjusi trumpai Vokietijoje, 
pas i ruošė to l imai ke l ionei 
t raukiniu į Lietuvą, Varšuvoje 
neteko pinigų ir pasų. 

Atrodo, kad Lenkija netrukus 
bus narkotikų tarpininku, at
vežan t juos iš v idur io ir 
pietryčių Azijos, tolimesniam 
„ p a s k i r s t y m u i " V a k a r ų 
Europoje. Vokiečiai netrukus 
ž a d a s iųs t i savo „ k r i p o " 
(kriminalinė policija), mėginant 
ieškoti pavogtų automašinų, ka
dangi juodoje rinkoje atsirado 
„Volksvagenai", Mercedes", 
„Audi", „Opel". 

A P I E TREČIĄ 
AERODROMĄ 

JAV kongresas pritarė planui 
Chicagos aerodromų keleiviams 
uždėti po 3 dol. mokesčių, kad 
susidarytų lėšų trečiam šio 
miesto aerodromui. 

O H A R E AERODROME 

Chicagos O'Hare aerodromas 
dabar nuo vidurnakčio iki 5 vai. 
ryto bus uždarytas pašaliniams. 
Įleis t ik keleivius su bilietais, 
nes ten ėmė per daug kurtis 
benamiai. Jie net sudaro pavojų 
keleiviams ir gadina aerodromo 
švarą. Benamiai bus išvežami \ 
spec ia l ias j i ems ski r tas 
pastoges. 

A.tA. 
SOFIJA NARBUTIENĖ 

GUDELYTE 

Gyveno J. Matulaičio slaugymo namuose. 
Mirė 1990 m. spalio 24 d.. 
Velionė gimė 1907 m. birželio 18 d., Rygoje, Latvijoje. 
Baigė odontologijos mokslus Miunsteryje, Vokietijoje. At

vykusi į JAV Chicagoje įsigijo anestezistes profesiją. Pensijon 
išėjusi su savo vyru a.a. Jonu gyveno Miami Beach. FL. 
Persikėlė į Putnam. CT 1984 m. 

Palaidota Dangaus Vartų kapinėse. Putname. 
Nuliūdę duktė Žiba ir žentas Petras Klimai bei kiti 

giminės. 

DEŠIMTIES METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
POVILAS 

TAUTVAIŠA 
1916-1980 

Tu nemirei, kol Tave atsimename 

Šv. Mišios bus atnašaujamos už jo vėlę Jaunimo centro 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje, Chicagoje 1990 lapkričio 3 d., šeš 
tadienį, 10 vai. ryto. 

Prašome draugus ir pažįstamus dalyvauti ir prisimin
ti Povilą savo maldose. 

Nuliūdę šeimos nar ia i . 

PENKIOLIKOS METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
EDMUNDAS P. 
PAULAUSKAS 

C.W. 2, U S A . 

Už a.a. Edmundo Paulausko sielą šv.Mišios bu9 
atnašaujamos lapkričio 4 d., sekmadienį Šv. Vardo bažny
čioje Gulfport, Florida 1 vai. p.p. 

Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus 
prisiminti a.a. Edmundą savo maldose. 

Nuliūdę: Tėvai ir seserys su šeimomis. 

Mūsų mylimiausia dukrelė 

A.tA. 
Renata Julija Šmulkštytė 

būdama tik 16 metų, spalio 26 d. staiga žuvo automobilio 
nelaimėje. 

Renata gimė 1973m. gruodžio 1 d. Nore jos gyvenimui skir
tos dienos buvo trumpos, bet ji pripildė mūsų širdis meile ir 
džiaugsmu. Renata buvo labai širdinga ir jautri mergaitė. 
Mokykloje ji buvo įspūdinga mokinė. Taip pat priklausė teni
so klubui ir „Orchesis" šokių grupei Aktyviai dalyvavo 
lietuviškoje veikloje. Priklausė ateitininkams ir jūrų skau
tėms. Baigė Dariaus-Girėno lituanistinę mokyklą ir buvo be
baigianti Chicagos Aukštesniąją lituanistinę mokyklą 
(ČALM). 

Pasiliko dideliame nuliūdime: mama Rūta, tėvas Liudas 
ir brolis Tauras. 

Renata bu= pašarvota Petkus Marųuette koplyčioje, 2533 
W. 71 St., ųtalio 30 d. nuo 2 iki 9 v.v. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, spalio 31 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto ji bus atlydėta j Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje bus atnašautos šv. Mišios už Renatos sielą. 
Po pamaldų ji bus nulydėta į Tautines Lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę lieka: mama, tėtis, brolis ir kiti gimines. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 312-476-2345. 

DRAUGAS, antradienis, 1990 m. spalio mėn. 30 d. 

A.tA. 
BERNARDAS SKALIŠIUS 

Mirė 1990 m. spalio 26 d., 10 vai. vakaro, sulaukęs 72 m. 
amžiaus. 

Gimė Lietuvoje, Mažeikių apskrityje, Pikeliuose. 
Amerikoje išgyveno 40 m. 

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Justina, duktč 
Regina ir žentas Barry Regman ir sūnus Bernardas, brolienė 
Barbara Skališienė, sūnėnas Edvardas ir dukterėčia Elenutė 
Skališiai; dukterėčia Lolyta Šukienė su vyru Aleksu 

Priklausė Lietuvių Bendruomenei. 
Kūnas pašarvotas pirmadienį, spalio 29 d. nuo 5 iki 8 v.v. 

Petrošius Funeral Home koplyčioje, 315—lOth St.. North 
Chicago. 

Laidotuvės įvyks antradienį, spalio 30 d. Iš koplyčios 10 
vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Baltramiejaus parapijos bažnyčių, 
Waukegan, DL, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velio 
nio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Ascension kapines, 
VVaukegan, n,. 

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

Nuliūdę žmona, duktė, sūnus ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Petrošius. Tel. 708 473 3966. 

A.tA. 
Viktorijai Lukienei 

mirus, dukteriai DANUTEI MAŽEI
KIENEI ir žentui VYTAUTUI MA
ŽEIKAI ir visai šeimai gilią 
užuojautą reiškiame ir kartu liū
dime. 

St. Petersburgo 
vaidintojų grupės „Žibinto" 
aktoriai ir režisierė 

A.tA. 
LAIMAI ŽEMAITIENEI 

mirus, giliai l iūdime ir nuoši rdžią užuojautą 
reiškiame jos vyrui dr. PETRUI ŽEMAIČIUI, 
dukrom? RASAI, RŪTAI, VILIJAI ir DAINAI bei jų 
šeimoms Taip pa t užjaučiame visus jos gimines ir ar
timuosius. Liekame liūdesyje ir maldoje su Jumis . 

An ice t a ir J u o z a s P o š k a i 

A.tA. 
LAIMAI KRIPKAUSKAITEI 

ŽEMAITIENEI 

apleidus 4 varganą pasaulį, KRIPKAUSKŲ-ŽEMAI 
ČIU Se»r 1 pal ikuoniams reiškiame gilią užuojautą 
Jų Hūo>-io va landas išgyvename k a r t u . 

Elena ir Česlovas Rukuižos 

Mylimai draugei, mūsų kuopos narei, 

A.tA. 
RENATAI ŠMULKŠTYTEI 

žuvus, liūdesy likusiems TĖVELIAMS, BROLIUI ir 
ki t iems giminėms bei art imiesiems reiškiame nuošir
džią užuojautą ir dalinamės giliu skausmu. 

Pasii lgsime Tavęs, Renata! 

Prez. A. Stulginskio 
Ateitininkų Moksleivių kuopa 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

433044 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523O440 i r (1412) 523-9862 

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

• 
4348 S. California Avenue 

Telefonas - (1-312) 5230440 

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
Laidotuvių direktoriai 

nuo 1916 metu 
PRANEŠA 

kad atidaro n a u j u s l a ido tuv ių n a m u s 

6541 S. KEDZIE 
M a r ą u e t t e Parke 

Kit i S. C . Lack la ido tuvių nama i : 
11028 Southvvest H w y . * Palos Hi l l s 
9236 S. Rober t s Rd. * Hickory H i l l s 

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 J 
PETKUS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL H0MES, LTD. 
Marquette Funeral Home 

Z533 VVest 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

H312M76-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills. Illinois 61)46? 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 30th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Visus la idotuvių n a m u s galite pasiekti 
skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B PLTKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAS 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 
1424 S o . 50 A v e . , C i c e r o , I l l ino i s 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
T e l . (708) 652-5246 



DRAUGAS, antradienis, 1990 m. spalio mėn. 30 d 

x Vi-ų Šventųjų šventė bus 
keiyirtadieni , lapkričio 1 d. Tą 
d i e n a v i s i ems k a t a l i k a m s 
privaloma išklausyti šv. Mišias 
kaip ir kiekvieną sekmadienį 

x Vėlinių d iena bus penkta 
di« r.'y, lapkričio 2 d. Švč. M. 
Marijos Gimimo <Marquette 
Parke) tą dieną 7 vai. vak. bus 
pridedamos šv. Mišios lietuvių 
kalba. 

x Halfo r u d e n s va jus yra 
mū>ų artimo meilės ataskai ta . 
L " iva laukia įvairios medžią 

s p a r a m o s , l a u k i a ir 
dvasinės pagalbos. Ateiną iš 
t ė v y n ė s l a i ška i , be s i l anką 
tėvynainiai Amerikoje laukia iš 
mūsų pavyzdžiu švintančios 
veiklos. Burkimes visi vieningai 
apie Balfą mūsų didžiąja lab 
daros organizaciją. Siųskime 
aukas į centrą - - 2558 West 
69th Street, Chicago, IL 60629 
— atiduokime aukas rinkėjams, 
Balfo skyriams. 

x Vėlinės Šv. Kazimiero lie
tuv ių k a p i n ė s e bus minimos šį 
sekmadienį, lapkričio 4 dieną 
12 vai. prie Steigėjų paminklo 
vyks religinės ir visuomeniškos 
iškilmės, garbės sargyboje bu 
dint uniformuotiems šauliams 
ir šaulėms. Minėjimą ruošia ir 
visuomenę dalyvauti kviečia 
B e n d r u o m e n ė s Pasau l i eč ių 
komite tas ir Kapų sklypų sa
v in inku draugija. Po minėjimo 
individualus kapų lankymas. 

x R a š y t o j a s V y t a u t a s Vo-
l e r t a s yra parašęs lietuviškos 
b u i t i e s romaną „ V i l k a s iš 
Galų". Ji leidžia Lietuviškos 

knygos klubas. 

\ Už m i r u s i u s r a m o v ė n u s 
ir b i ru t io tes bus aukojamos šv. 
Mišios penktadienį, lapkričio 2 
dieną. 6 vai. vakaro Tėvų Jėzui 
tu koplyčioje. Prašome ramo 
v*nu . birutiotes ir šaulius bei 
š e i m ų n a r i u s d a l y v a u t i 
pamaldose. 

x J o n o Č e p o n i o dailės kū
rinių paroda Astra galerijoje. 
308 W. Erie. prasidės lapkričio 
2 d. ir tę^is iki eruodžio 10 d . 
ne lapkričio 10 d . kaip buvo 
pask'lb*a šeštadienio „Drauge" 
<X.8>. 

x R O M A S P Ū K Š T Y S , 
T R A N S P A K firmos savinin 
kas , vėl vyksta į Lietuvą gruo 
džio mėn. pradžioje. Perveda 
p in igus , doler ia is tvarko pali
k i m u s , perka au tomob i l i u s 
l v a i k y m a i priimami tik iki 
g ruodž io 1 d. TRANSPAK, 
263* W. 69th St., C h i c a g o , II. 
60629. tel. 1-312-436-7772. 

• sk> 

x Lietuvių eksku r s i j a i Ar 
gentiną, Braziliją ir Čile or 
g a n i / u o j a „ D r a u g a s " š.m. 
lapkričio 26 d. iki gruodžio 9 d. 
Smulkesnei informacijai kreip 
t is: A m e r i c a n Trave l Service 
B u r e a u . 9727 S. Wes t e rn 
A w . , Chicago , I I . 60643. Tel. 
312-2384787. (gfc) 

x KALĖDOS - ŠK1MOS 
ŠVENTE! Gera proga šią šven 
te ai ivęsti su giminėmis Lietu 
voje. bei sutikti Naujuosius 
1991 uietus su savo artimaisiais 
t r a d i c i n i a m e T R A V I A T O S 
spektaklyje Keliones datos 
gruodžio 25 "vakare1 iki sausio 
10 dieno- 14 n a k t ų Lietuvoje 
i r 1 n a k t i s Ber lyne . Čika
g a Berlyi Vilnius pi lna kai
n a $1675. NYw Y o r k a s Berlj 
II; Vi ln ių - p i l n a kaina 
$1575.00. Kreiptis G. T. In 
t e r n a o o n a i , Inc. 9525 So, ~'Mh 
\ v . HM ko»v Hills, IL 88457, 

6 4 1 . 70* r(n 7272. 
(sk> 

x Dr . Alb ina P r u n s k i e n ė 
skaitys paskaitą vyresniųjų cen 
tre lapkričio 7 d., trečiadienį 2 
vai. p.p. Paskaitos tema „Kaip 
išlaikyti gerą dvasinę ir fizine 
savijautą". Visi kviečiami į šią 
įdomią paskaitą. 

x J A V L B Krašto valdybos 
posėdis bus šį šeštadienį ir sek
madienį, lapkričio 3 ir 4 d 
Bendruomenės raštinėje. Vyrės 
niųjų centre. Chicagoje. 

x Ch icagos Naujoji ope ra 
lapkričio 4 d. Jaunimo centre 
ruošia spektaklį ..Tautos atgi 
mimas". Dalyvaus iš Lietuvos 
atvykęs pagarsėjęs klarnetistas 
prof. Algirdas Budrys ir pirmau 
jantis Lietuvos baritonas. Vii 
niaus Filharmonijos solistas 
Danielius Sadauskas. Be jų dar 
bus ir kitų menininkų. Muzikos, 
dainos, lietuviško žodžio, šokio, 
šviesų ir skaidrių pagalba at 
vaizduojama garbinga Lietuvos 
praeitis. 

x P r a t ę s d a m i prenumera
tą ar kitomis progomis atsiuntė 
po 10 dol. Bronius Jaras, A. 
Katelienė Albinas Paplauskas. 
Ona Junkeris, Fredas Paliokas. 
J a d v y g a Ru tka , Geraldas 
Juškėnas, S. Riekute, dr. E. Per 
tik, dr. A. Laucis, Al. Šimkus, 
E. Barsketis, J. L Rimkūnas. 
Visiems labai ačiū. 

x Sol . A l g i r d a s B r a z i s . 
Palos Hts. . 111.. dr. J Skirgau 
das. La Jolla. Cal.. L Predkelis. 
Huntington Beach, Cal., Ed 
ward F. Lavan, VVorcester. 
Mass., Kazys Zemeckas. India-
napolis, Ind., Ona Budelis. 
Chicago. UI., Balis Steponis. 
Seven Hills. Ohio, „Draugo"" 
gaibės prenumeratoriai, rėmė 
jai , pratęsė prenumeratą su 25 
dol. auka savai spaudai. Nuošir
dus ačiū. 

•Jayne Thompson, dabartinio gubernatoriaus žmona, kalba , \mericans for 
Lithuanian Freedcr" nariams . . • T 

Nuotr. 1. I-

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
SUSITIKIMAS SU 

VIDMANTU VALIUŠAIČIU 

Praėjusią savaitę Chicagoje 
lankėsi iš Lietuvos / laisvę fon
do reikalais atvykęs Vidmantas 
Vahušaitis, anksčiau buvęs 
Kauno cidn redaktorius, dabar 
Atgimimo vyr. redaktoriaus pa 
vaduotoja.-. Ta proga spalio 24 
vakare Seklyčioje įvyko susi
tikimas su svečiu, suruoštas 
Chicagos Lietuvių Fronto bi 
čiulių sambūrio valdybos. 
Sambūrio pirm. P. Vaičekaus 
kui pradėjo- šį susitikimą ir dr. 

K. Ambrozaičiui supažindinus 
dalyvius su svečiu iš Lietuvos, 
buvo pakviestas kalbėti Vid
mantas Valiušaitis. 

Pradžioje jis paskaitė ištrau
kas iš savo platesnes paskaitos 
apie Joną Grinių, meno ir litera
tūros kritiką, rašytoją ir drama
turgą, kurio 10 metų mirties 
sukaktis sueina lapkričio 10. 
Paskaita pavadinta ..Lietuviško 
integralizmo pradininkas". V. 
Valiušaiti= prade-' Griniumi 
domėtis dar prieš „persitvarky
mo" laikus, rašo dabar apie jį 
mokslini darbą ir galvoja apie 

x „Pensininkas" , mėnesinis 
žurnalas, šiais metais gruodžio 
8 d., šeštadienį, švęs 5 metų 
gyvavimo sukaktį. 

x Lietuvių Fondui , 5-tam 
milijonui užbaigti vajaus pro
ga aukojo : $500 Valentinas 
Račiūnas, $300 Bronė Širvins 
kaitė, $200 Stasys ir Elena Ba 
rai, po $100 Vytautas ir Joana 
Dailidės, Stasys Uūda, Kazys ir 
Elena Majauskai, Povilas ir 
Ona Ramai, Rūta Klevą Vidžiū-
nienė. Prašome siųsti aukas ir 
įsigyti bilietus lapkričio 10 d 
pokyliui LF būstinėje — 3001 
VV. 59th St.. Chicago. IL 60629 

(sk* 

x Lietuvių Fondui , 5-tam 
milijonui užbaigti vajaus pro 
ga aukojo: po $1,000 dr. Bronius 
ir Pole Andrašiūnai, kun. An 
tanas Rubšys. $300 Algirdas 
Markevičius. $250 Česlovas 
Bankąuskas, $200 Brone Pabar 
čienė. po $100 Vincas Klova. 
Joana Pumputienė. Liucija Tar 
vydienė ir kiti mažesnes sumas 
Prašome siųsti aukas ir įsigyti 
bilietus lapkričio 10 d pokyliui, 
LF būstinėje - 3001 VV. 59th 
St.. Chicago. IL 60629. 

(sk> 

x Norėdami atšvęst i įvai 
rias šeimos šventes bei šermenų 
pietus prieinamomis kainomis, 
prašome kreiti- į Baltijos r e s 
t o r aną . 8100 Robcr t s Rd. , 
Jus t i ce , H. tel. 1-708-4584400. 

(sk> 
x Lietuvoje p a r d u o d a m o s 

mašinos : Lada 2106 - $3,500. 
Lada 2107 - S I 900. Lada 210* 
- $3.500. Lada 2109 - $3.9(>n. 
Maskvičius $3,7<H), Volga 
24 10 - $6.500. Mini autobusas 
..Latvija" dešimties vietų -
$6.500. Visos mašinos naujos. 
Taip pat k'ičiame doleriai į rub 
liūs aukštu santykiu Perveža-
me dolerius i Lietuvą ir įteikia 
me jūsų. g imin ia į rankas 
Skambinti 708-8:19 2899 10 
AM-4PM ir 6PM 9PM 

x Kun. A. Klimanskis, Pro 
vidence. RI. kun. V. A. Palu
binskas. Brookiyn. N.Y., Vytas 
Arnauskas, Omaha, Nebraska, 
Niola Cerekas. VVarren. Mich.. 
Ant anas Galdikas. Los Angeles. 
Cal.. Vladas Plečkaitis, Toronto. 
Kanada. Romas Ankait is , 
VValnut Creek, Cal., kiekvienas 
pratęsė prenumeratą su 30 dol. 
auka. Nuoširdus ačiū už aukas. 
Visus skelbiame garbės prenu
meratoriais, rėmėjais. 

x A. Eidintas i r E. Alek
sandravičius, du istorikai iš 
Lietuva/Juos pranešimus v aka 
ronėje. kuri įvyks šį penkta
dieni, lapkričio 2 d. 7:30 v v. 
Chicagos Jaummo centro ka 
vinėje. Rengia Li tuanis t ikos 
Insti tutas ir „Akiračiai". 

(ak) 
x G.T. INTFR NATIONAL 

parūp'1' > jū«u U'TPMH -n bilietns 
iš Lietuvos į įvaii ius Ameriko-
miestu j neskrendant ner Mask 
\ i Galimybes Riga Kopenhaga 
(su nakvyne) Čikaga. Nevv Yor 
kas ar Los Angelas. Taip pat 
siūlome Vilnius Berlynas/Čika
ga kaina nuo $1020.00 iki 
$1337.00. Vi lnius Berly 
nas Nevv Yorkas kaina nuo 
$ 9 H 0 0 iki $126«.00 ir 
Vilnios Berlynas Los Angeles 
kaina nuo $1223.00 ik i 
$1623.00. Su lūsų giminėmis 

j . palaiko u perduoda visas 
informai ijas mūsų raš t inei 
atstovė Vilniuje. Prašome kreip 
tis G.T. INTE B NATIONAL, 
INC., 9525 S. 7«th Vve., 
Hickory Hi l s , IL 
430-7272. 

IcL (708' 

(ak) 
x . .ZAIRAS ' NR. 10 -

skanios rūkytos dešros ir 
skilandžiai bus pristatyta j 1 Bn, 
nurodytu adresu Lietuvoje 10 
darbų dienų laikotarpyje. 4 
kg lietuviuko skilandžio, 2 kg 
..Žalgirio" dešrom. 2 ks* „Suval 
kietiškrs" deknos, 1 kg „So-
džiaus'* dešro?. 1 kg file plė 
velėjo Pilna kaina $K"M>0 -
kreiptis . .Žaibas" 9525 South 
79th A\e . . Hickory Hills. 111. 
60457. T e l e f o n a i (70H» 
4SMWtl 

(sk) 

x Ak, Armonika! O, Armo
n ika! Klausant Armonikos 
sokti norisi, girdirt Armoniką 
verkti norisi. Kaip neateisi į 
Jaunimo centrą hpkričio 23 d 
arba 24 d. 7:30 v v. ir 25 d. 3 v. 
p.p. Armonika bu? su tavim visą 
vakarą, primins tau Lietuvą 
visą žiemą. Bilietai: Patria, tel. 
312778-2100. 

(sk) 

x Vytas Miceika, įvairių gė
rimų parduotuve* savininkas, 
pristato gėrimus lietuvių pobū
viams urmo kaina. Kreiptis; 
„Select Wines and L iąuor s " , 
318 Hobson Rd Woodr idge , 
IL 60517, tel. 708-969-3880. 

(sk) 

x VINA DHL MAR, Chile 
vadinamas .,Geliu ir Sodų" 
miestu ir Valpar^iso. pastatytas 
stačioje įkalnėje Juos aplankys 
„DRAUGO" eK sijos dalyviai 
keliaudami Pi^tu Amerikoje. 
š.m. lapkričio mėn. 26 d. Dėl 
kainų ir informacijos kreipkitės 
pas American l ravel Service 
Bureau, 9727 So. Western 
Ave. Chicago. n , 60643. Tel. 
(1 312> 238-97*7. (sk) 

x DĖVĖTI DRABUŽIAI, 
ba ta i , maistas ir kt. daiktai; 
VAISTAI - receptinai, nere-
ceptinai. Kiekiai ne r ibo jami . 
MUITO NĖRA! IŠ kitų miestų 
savo daiktus siųskite mums paš
tu arba UPS. Ankštos kokybės 
rūkytos mėsos gaminiai. AU
TOMOBILIU? parduodame pi 
giai TRANSP \K, 2638 W. 69 
St., Chicago. IL 60629. tel . 
312-436-7772 

(sk> 

x Lietuvos keliauninkų dė
mesiui. Kas nori patvirtinti 
ar pakeisti Aei. -to ar kitų li
nijų skrydžius į 1 įetuvą. ar gau
ti patarnavimus N*ew Yorko ae 
rodronroose. į-k.ūtant bilie 
tus į kitus nuo-: j - lėktuvais, 
traukiniais n įtobusais — 
skambinkite i N". w Yorko ke
lionių agentu-.» . . V Y T I S " 
71H-769 3300. 

'sk) 

Jono Griniaus monografijos 
išleidimą. Į prelegento mintis 
dalyviai atsiliepė klausimais ir 
komentarais. 

Toliau V. Valiušaitis kalbėjo 
ir komentavo dabartinę padėtį 
Lietuvoje. Dažnai, jo nuomone, 
išeivijoje nelengva suprasti, kas 
Lietuvoje vyksta ir kodėl pasi
reiškia tarpusavio irzlumas, ne
kantrumas. Visa t a i trukdo 
normalų valdžios darbą, tos 
pačios valdžios, ku r i buvo 
žmonių išrinkta. Tiesa, jai gali
ma prikišti atsirandančias klai
das ir nepatyrimą, bet paty
rimas ateina su laiku. Dažnai 
bijoma, kad Lietuvos valsty
bingumas nebūtų užgniaužtas 
pačių l i e tuv ių rankomis . 
Žmonės nori nepriklausomo 
gyvenimo, bet y ra pasidarę 
nepaprastai nekantrūs, bijo eko
nominio pablogėjimo. Veikia ir 
piktos išorinės jėgos, suinte
resuotos tautą kiršinti, kelti 
tarpusavio nesutarimus, prie
šintis leidžiamiems įstatymams, 
i špūs t i pa r l amen to ir 
vyriausybės normalių nuomo
nių skirtumo krizę. Tokios pat 
išorinės jėgos bando kiršinti 
lietuvius : . prieš lenkus bei ru
sus. Lenkų klausimas Vilniaus 
krašte nėra tautinė problema, o 
labiau politinė. Visur reikalin
gas didesnis tarpusavio pakan
tumas, neleidžiant iškylančiais 
n e s u t a r i m a i s pas inaudot i 
Lie tuvos nepriklausomybės 
pr iešų j ėgoms . Prelegento 
nuomone, išeivija taip pat 
turėtų būt i kant r i ir palaikyti 
dabartinį status quo Lietuvoje. 

Prelegentas atsakinėjo į klau
simus, palietė Gorbačiovo—Jel
cino santykius, Lietuvos spaudą 
bei kultūrinį gyvenimą. Pasi
baigus paskaitai, dalyviai buvo 
pakvies t i kavu te i ir pyra
ga ič i ams . Šį susi t ikimą 
ruošiant, darbavosi Chicagos 
LFB sambūrio valdybos nariai: 
P. Vaičekauskas. A. Šmulkš-
t ienė, V. Žadeikienė ir J. 
Vaznelis. 

J .B. 

foninio orkestro koncertus, kur 
bilietas kainuodavo tik 1-3 dol. 
Priminė Vanagaičio talkinin
kus J. Bačiūną, Ant. Olį. Pianis
tas Manigirdas Motekaitis solis
tams sudarė švelnią palydą 
fortepijonu, o taipgi sklandžiai 
paskambino Ant. Vanagaičio 
melodijų pynę. 

Pradedant antrąją dalį, V. 
Vijeikis papasakojo apie Vana
gaičio organizuojamus pikni
kus, kurie sutraukdavo net ar
ti 10,000 žmonių, o jo suruoš
tame Čiurlionio koncerte didžio
joje miesto salėje buvo suplaukę 
beveik 5,000. 

Publikai buvo malonu sceno
je pamatyti buvusį Metropolitan 
operos solistą Algirdą Brazį, 
kuris susilaukė triukšmingų 
aplodismentų. Padainavo: Litai, 
Stasys, Dul, dul dūdelė. Ypač 
geri buvo solistės Audronės 
Simonaitytės ir sol. Alg. Brazio 
duetai: Dainuok man dainą. 
Naktis svajonėm papuošta. 

VI. Vijeikis papasakojo, kaip 
buvo miela lietuviams, kai „Tri
būne" pravedė apklausinėjimą, 
kokios kompozicijos kam pa
t inka ir dienraštis paskelbė 
Ant. Olio atsakymą, kad jam la
biausia patinka Vanagaičio 
daina apie Nemunėlį. 

Visi dalyviai su dėmesiu 
sužiuro, kai scenoje pasirodė 
Dainavos ansambl i s , su 
priešakyje sustojusiomis tau
tiniais drabužiais spalvingai 
pasipuošusiomis lietuvaitėmis, 
kurių tarpe buvo matyti i r 
nemažai jaunų veidų. 

D. Polikaičio vadovaujamas 
Dainavos ansamblis įspūdingai 
atliko Oi be Vilniaus, Malda, 
Molio uzbonas. Laisvės varpas, 
Vėjužėlis. Baigminiame žodyje 
P. Petrutis padėkojo solistams, 
chorui, programos vedėjui VI. 
Vijeikiui ir visiems prie šio 
koncerto prisidėjusiems bei į jį 
atvykusiems. Pažymėtina, kad 
iš Toronto buvo atvykusi Anta 
no Vanagaičio sesers duktė 
Regina Kybartaitė. Koncerte 
buvo ir atvykusių iš Lietuvos. 

Šis koncertas d a r k a r t ą 
atskleidė, kiek Vanagaič io 
kūryba yra melodinga, skambi, 
jo sukurtos melodijos turi pa
rinktus žodžius, kuriuose gausu 

Margučio vadovas Petras Pet- Lietuvos meilės, romantikos ir 
rutis, pagerbdamas komp. An- humoro. P. Petručiui ir pro-
tano Vanagaičio gimimo 100 m. gramos atlikėjams turime būt i 
sukaktį, suorganizavo jo kury- labai dėkingi už šio kompozi-

CHICAGOS ŽINIOS 
WASHINGTONO P A R T I J A 

R I N K I M U O S E 

Chicagoj susidariusi H. Wa--
sh ing tono p a r t i j a , k u r i 
mažesnių teismų buvo nuša
linta nuo r inkimų, laimėjo 
Aukščiausiame Teisme, kuris 
nusprendė, kad ji turi teisę daly
vauti. Jos kandidatai įvedami į 
balsavimo įrengimus, r inkimai 
įvyks laiku — lapkričio 6 d., bet 
įvedimas tų naujų H. Vv'ashing-
tono partijos kandidatų sudarys 
daugiau kaip 2 mil. dol. išlaidų. 
Toje grupėje daugiau juodukų ir 
kai k a s spėja, kad jie a t i t r auks 
dalį balsų nuo demokratų. 

J A P O N Ų S K U L P T Ū R O S 
P A R O D A 

Modernaus meno galoi-įjoje 
Chicagoje, 237 E. Ontario, iki 
gruodžio 30 d. vyksta japonų 
skulptūrų paroda. Atgabenta 
net 75 tonos skulptūrų. 

VANAGAIČIO 
KŪRYBOS KONCERTAS 

bos koncer tą , kuris buvo 
Jaunimo centro salėje spalio 21 
d. Programa buvo ypatingai 
gerai suplanuota. Buvo parinkti 
solistės ir Dainavos choras bei 
muz. M. Motekaitis. Jie atliko 
melodijas, su įtarpais tarp jų, 
daromais Vlado Vijeikio. 

Koncertą atidarė P. Petrutis. 
dėkodamas, kad, nežiūrint tą 
savaitgalį vykstančių gausių 
renginių, visgi ir į šį koncertą 
atsilankė lietuviai, nors ir ne 
taip gausiai. Dėkojo programos 
atlikėjams ir pakvietė vakaro 
vedėju Vladą Vijeikį. Tai buvo 
geras parinkimas, nes jis po 
Vanagaičio mirties buvo šios 
radijo programos vedėjas, taigi 
žinojo daug detalių ir dabar 
mokėjo su humoru tą viską 
nupasako t i . Gerai, kad jo 
paskaita nebuvo ištisai, o trum
pais posmais užpildė tarpus tarp 
solistų ir choro išėjimų. 

Solistė Audronė Simonaity-
tė-Gaižiūnienė padainavo: Aš 
bijau pasakyt, Rods parpulčiau, 
Dobilėlis, susilaukė gausaus 
publikos pasigerėjimo. Sol. 
J o n a s Vaznel i s , kur į gal 
daugiau girdime bažnyčioje per 
kurias ypatingas pamaldas, 
dabar padainavo dzūkiškai: 
Dzūkų kraštas ir Beržas. VI. Vi
jeikis papasakojo apie savo 
įsijungimą į Margutį, apie Mar
gučio žurnalą, kurio pirmos 
laidos išspausdinta 42.000, apie 
Vanagaičio ruošiamus kon 
certus didžiosiose miesto salėse, 
kur susirinkdavo net iki 4000 
žmonių. Priminė ir Vanagaičio 
humoru perpintus rašinius 
Margutyje. Dėdės Jeronimo 
laiškuose. 

VI. Vijeikis papasakojo apie 
Vanagaičio ruošiamus sim 

toriaus melodijų turtingumo ir 
viso jo kūrybos lobio išryš
kinimą. Vanagaičio kūryba 
buvo daugiau pritaikyta ano 
laiko išeivijai, bet ji bus išlie
kant i ir maloni visų dešimt
mečių lietuviams. 

Po koncerto vyko publikos pa-
b e n d r a v i m a s su p rogramą 
atlikusiais menininkais ir pačiu 
P. Petručiu. 

Juoz . P r . 

MASTERIO LAIPSNIS 
KAROLEI BALZEKAITEI 

1.4 M I L . DOL. A T N A U J I N T 
LIGONINEI 

Cook apskr. taryba pasamdė 
McDonough Firmą atnaujint i 
s u b a n k r u t a v u s i ą P r o v i d e n t 
ligoninę, 500 E. 51 St., kurią 
buvo už vieną dolerį nupirkusi 
nuo federalinės vyriausybės. 
Atnaujinta ligoninė bus skir ta 
daugiau patarnaut i neturt in
giems ir mažumoms. 

M A R A T O N O B Ė G I M A S 

Chicagoje spalio 28 d. vyko 
tarptaut inės maratono bėgimo 
lenktynės. Paežere bėgo 26 
mylias ir 385 jardus . Vyi ų 
grupėje laimėjo pirmą vietą 
meksik ie t i s Mar t in P i t ayo , 
mažiau negu sekundę laiko pra
lenkdamas Lenkijos bėgiką 
Antoni Niemczak. Finalas buvo 
Columbus Drive kelyje. Čempio
nas Pitayo bėgo dvi valandas 9 
minutes ir 41 sekundę. Lenkty
nėse dalyvavo apie 8000 bėgikų. 
Bėgimą pradėjo Daley Plaza 
aikštėje. 

P A R D U O D A M. R E E S E 
L I G O N I N E 

Michael Reese — viena iš 
pirmaujančių Chicagos ligo
ninių, 1990 m. turėjo 17 mil . 
dolerių nuostol ių ir d a b a r 
pa rduodama H u m a n a , Inc . , 
b e n d r o v e i . J a u k e l i o l i k a 
Chicagos l igon in ių dėl fi
nansinių sunkumų užsidarė. 
Gerai, kad lietuvių Šv. Kryžiaus 
ligoninė t a ip atsargiai vedama, 
kad dar pajėgiai laikosi ir net 
įstengė pastatyti būt iną greito
sios pagalbos priestatą. 

DANTISTAS D I R B O 
IKI 93 M. 

Ains terdame a u g ę s d a n t ų 
gydytojas dr. Floris van Minden 
Chicagos miesto centre savo ka
binete darbavosi iki sulaukė 93 
m. amžiaus. Dabar j is spalio 24 
d. mi rė , s u l a u k ė s 97 m. 
amžiaus. 

Karole Rene Balzekaitė-Mil 
ler neseniai baigė De Paul uni
versitetą, įsigydama masterio 
laipsnį iš Business Administra-
tion in Marketing. Bakalauro 
laipsnį ji yra gavusi iš Arts 
Emory universiteto Atlantoje. 
Georgia valstijoje. 

Karolė labai veikliai reiškiasi 
visuomenėje ir yra Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejaus 
tarybos viena direktorių, taipgi 
muziejaus moterų gildijas direk

torė Ethnic Cul tural Preser-
vation Council d i rektore ir 
aktyviai darbuojasi kitose orga 
nizacijose. 

Karolė y ra muziejaus leidžia 
mo žurnalėlio ..Museum Revievv" 
redaktorė. Ji yra daug pasi 
d a r b a v u s i ir k e l i a v u s i su 
įvairiomis programomis Euro
poje; šiuo metu yra Archer 
Advertising and Public Rela-
tions bendrovės egzekutyvė. 

Linkime sėkmės jai ir toliau 
darbuotis Lietuvių ku l tū ros 
muziejuje. 

R . P . 

Advokatas Jonas Gibai t i s 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago. IL 60629 
T e l . (1-312) 776-8700 

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