
REFERENCE DEPARTMENT 
SERIALS DIVISION 
V&SHINGTON, X 2 0 0 2 5 EK 

n r i - H E l _ | - r i - I L J / \ I M I A I V J W < ^ > F * L O - W I L 3 f c : O A l l - V 

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 VVEST 63rd STREET • CHICAGO. ILLINOIS 60629 

TELEFONAS (312) 585-9500-1-2-3 
TELEFAKSAS (312) 585-8284 

Vol. LXXXI Kaina 35 c. ANTRADIENIS - TUESDAY, RUGSĖJIS - SEPTEMBER 11, 1990 Nr . 176 

Latvijos delegacija 
pasiruošė deryboms 

Skirtinga taktika, bet tikslas tas pats 
Ryga. — Latvijos Respublikos 

Aukščiausiosios Tarybos pir
mininko pavaduotojas Andrejus 
Kraštinis savo pasikalbėjime 
su „Tiesos" korespondentu 
Viliumi Kaval iausku sako, jog 
Latvijos derybose su Maskvos 
vyriausybe, pozicija yra tokia: 
„Deramės ne kaip sąjunginė 
respublika su federalinė vy
riausybe, o kaip dvi suverenios 
valstybės — TSRS ir Latvija. 
Mes sutinkame t ik su tokiomis 
derybomis". 

J i s sako, kad pirmą kartą 
l a t v i ų de legac i j a sus i t iko 
rugpjūčio 21 d. Kremliuje su 
prezidento Gorbačiovo tarybos 
n a r i u R e v e n k a , Tau tyb ių 
tarybos pirmininku Nišanovu ir 
vicepremjeru Dobudzijevu. Lat
viai tuojau pasakė, kad neda
lyvaus ruošiant naują Sovietų 
Sąjungos sutartį . 

To susitikimo metu sutarta. 
jog po 10 dienų abi pusės priva
lo p a t e i k t i savo projektus 
dvišalės sutart ies pasirašymui. 
Sovietų delegacija turi raštiškai 
sutikti pradėti derybas kaip 
lygūs par tner ia i , tai reiškia 
kaip su nepriklausoma vals
tybe. Latviai sakosi per tą 
10 dienų paruošia politinės 
sutarties projektą. Tą dešimties 
dienų terminą pasiūlė patys 
rusai. 

D e r y b o s e v i enodas s t a tu sa s 
Tarpvalstybinėje sutartyje bū

sią aptart i abiejų valstybių san
tykiai, be t tuo pačiu metu ruo
šiama ir antroji sutarties dalis 
dėl tarpvalstybinių ekonominių 
ryšių. Pa l iekama įmonėms bei 
gamintojams laisvai ta r t i s dėl 
prekybos sutarčių. Aišku, kad 
bus e inama prie pasaulinių 
k a i n ų s t a n d a r t o a t sk i rose 
prekių grupėse. Latviai taip pat 
veda derybas ir su Rusijos Fede
racine Respublika. 

Latviai mano, jog oficialios 
derybos gali prasidėti pasikeitus 
minėtais projektais ir raštišku 
sutikimu derėtis. „Mūsų derybų 
pradžia skiriasi nuo Lietuovs 
takt ikos. Pažiūrėsime, kuris 
metodas geresnis", pasakojo A. 

Landsbergis 
Norvegijoje 

Oslo . — Norvegijos sostinėje 
įvyko Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininko Vytauto 
Landsbe rg io ir Norvegijos 
mini8terio pirmininko J a n e 
Siuse pasitarimas, kurio metu 
apsvarstė Lietuvos ir Norvegi
jos savitarpio ryšių klausimus. 

Pokalbio metu buvo aptarta 
situacija Pabaltijyje ir patvirtin
tas šalių savitarpio suinteresuo
t u m a s plėtoti bendradarbia
vimą, pirmiausia ekonominių ir 
ku l tūr in ių santykių srityje. 
Lietuvos Aukščiausiosios Tary
bos pirmininkas pažymėjo, kad 
Lietuva nėra tokioje situacijoje, 
kad būtų galima prašyti pagal
bos iš užsienio. „Bet jeigu 
Vakarų šalys norėtų mums pa
dėti, mes būsime joms dėkingi". 
— pareiškė jis. 

V. Landsbergis, kuris dalyva
vo Oslo tarptautinėje konferen
cijoje „Neapykantos anatomija 
— konfliktų įveikimas dialogu 
ir d e m o k r a t i j a " , žadėjo 
a r t imiaus iu metu čia vest i 
derybas su Norvegijos versli 
ninkais , susitikti su Tarybų 
Sąjungos, Lenkijos ir CSFR vi
suomenės ir politikos veikėjais. 

Kraštinis žurnalistui V. Kava
liauskui. „Mes pradedame dery
bas , nekeldami jokių išanksti
nių sąlygų, išskyrus vieną — 
vienodas statusas abiem derybų 
par tne r iams . Manome, kad 
Maskva nevilkins derybų, nes 
j u k pati pasiūlė 10 dienų 
laikotarpį". 

Delegacija iš penkių 
Latvijos delegaciją sudaro 

penki žmonės — keturi yra iš 
parlamento ir vienas iš vy
riausybės. Delegacijai padės 
ekspertų grupės, sudarytos iš 
ekonomistų, teisės ir istorijos 
specialistų. 

Baltijos Taryboje bus suderi
namos politinės pozicijos. Nori
ma, kad visos trejos derybos — 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
vyktų tuo pačiu metu, nors jos 
vyks atskirai. Manoma, kad dėl 
karinių dalykų bei tarybinės 
kariuomenės statuso Pabaltijo 
srityje teks tartis kartu. Latviai 
norėtų, kad pasitarimai baig
tųsi kartu, nes politinį pri
pažinimą norima gauti vieno
dą. Gali būti, jog latviai pirmie
j i pradės pasitarimus. Galuti
nius dokumentus jie norėtų 
pasirašyti iki gruodžio mėnesio, 
nes tada prasidės TSRS liaudies 
deputatų suvažiavimas. Iki to 
laiko turėtų baigti derybas, 
pasakojo Latvijos delegacijos 
vadovas Andrejus Kraštinis. 

Išrinktas pasalintasis 
KGB generolas 

M a s k v a . - Buvęs KGB 
generolas, kuris buvo pašalintas 
iš tų aukštų saugumo pareigų 
todėl, kad pradėjo kritikuoti 
„perestroikos ir g lasnos t" 
laikais savo darbdavius, buvo 
išrinktas į Sovietų Sąjungos 
Parlamentą. Oficiali Sovietų 
žinių agentūra „ T a s s a s " 
pranešė, jog šią savaite pakar
totinuose r inkimuose Oleg 
Kalugin , 55 m. amžiaus 
žmogus, gavo daugumą balsų į 
Liaudies kongreso deputato 
vietą. Kalugin savo rinkiminėse 
kalbose visur pasakojo, jog ir 
dabar KGB tebesiklauso telefo
ninių pasikalbėjimų ir užrašo 
juos į juostas, infiltruoja savo 
patikimus agentus į darbi
ninkų unijas ir į Rusijos Orto
doksų Bažnyčią ir labai aktyviai 
tebeveikia užsienyje įvairių 
tautybių tarpe, niveliuodami 
bei menkindami jų nusiteiki-

Po Helsinkio pasitarimų 
Irakas privalo pasitraukti iš Kuwaito 

Po viršūnių konferencijos Suomijos sostinėje Helsinkyje JAV prez. George Bushas ir Sovietų 
Sąjungos prez. Michailas Gorbačiovas atsakinėjo j žurnalistų klausimus. 

Humanitarinė pagalba per 
Jungtines Tautas 

Helsinkis . — Vienas įdomus 
sutarimas čia padarytas, ka ip 
kad sako JAV oficialūs parei
gūnai, jog prez. Busbas ir prez. 
Gorbačiovas s u t a r ė , k a d 
humanitarinė pagalba I rakui 
būtų teikiama per Jungtines 
Tautas. 

Maistas turi būti duodamas 
vaikams ir tiems žmonėms, 
kuriems tikrai reikia, bet ne 
Irako kareiviams — taip sutarė 
abu prezidentai. Tai pastato j 
keblią padėtį prezidentą Hussein-
ną, nes jis turės parodyti, kad 
maistas tikrai teikiamas badau
jantiems kurdų kūdikiams. Jei 
nebus vienos kontrolės dėl 
maisto siuntimo, tai kiekvienas 
kraštas, kuris bus nusprendęs 
siųsti maistą, sulaužys tas sank
cijas, kurias nustatė Jungtinių 
Tautų Saugumo taryba. Preky
bos sankcijos buvo paskelbtos po 
to, kai rugpjūčio 2 d. Irakas 
įsiveržė į Kuwaitą. 

Neįsileidžia R a u d o n o j o 
kryž iaus 

Abu vadai pare iškė , kad 
Jungtinių Tautų komitetas turi 

mus už savo gimtųjų kraštų 
laisvę. Kai jis visa tai kalbėjo 
viešai, jam Gorbačiovas atėmė 
generolo laipsnį ir visas kitas 
privilegijas. Dabar j i s bus 
Sovietų Sąjungos Parlamente. 

nustatyti humanitarinės pagal
bos sąlygas i r kad maisto 
tiekimas būtų skirtas t ik tam 
tikslui, ypač atkreipiant dėmesį 
į vaikų maitinimą. Bet Raudo
nasis Kryžius p a n e š ė , kad 
I rako vyriau-yfc« a t s i s akė 
įs i le is t i šio? organizacijos 
atstovus, tai jie negali kaip 
tarptautinė organizacija padėti 
žmonėms Kuvvaite ir Irake. 
Praėjusią savaitę Husseinas 
pasmerkė Amerikos nusistaty
mą nep ra l e i s t ; mais to ir 
medicinos siuntu pabrėždamas, 
kad vaiku gyvybe yra pavojuje. 
Jo pareiškimas usilaukė pri
tarimo iš Kin >s ir Irano. 
Hels inkio pa^ "^rime buvo 
sutarta, kad pagalba maistu ir 
vaistais gali būt; -iunčiama tik 
Jungtinių Taut . -controlėje. 

Sprogimai Irako fabr ike 
Irake M 1 •nu l in i įvyko spro

gimai netoli Sir: 
užmuštų žmoni 

jos žinių agen' 
sprogimai įvyk' 
gyventojai gird* 
kalbį prašymą 
nukentėjusiem s 
tojančių sprogi n . ABC televi
zijos žurnaliste, nustatė, kad 
sprogimas įvyko a. Qaim chemi
kalų fabrike, kur tmerikiečiai 
buvo atvežti „apaugai". Be to, 
pas tebė ta , kad I r anas jau 
siunčia maistą Irakui. Praėjusį 
sava i tga l į I ' - ° Užsienio 
reikalų ministens buvo Tehe
rane ir po 24 va landų pranešta, 
kad Iranas ir Irakas atnaujina 
diplomatinius -antykius. Tai 
buvo pirmasis kariavusių kraš
tų užsieno r e 4 ministerių 
pasitarimas. 

J o r d a n o žin 
pranešė, jog :-
atbėgo į Jordar:.. 
ši krizė. Ma&At 
Irako ir Kuwa it 

s sienos ir yra 
pranešė Siri-
a. Kai tik 
tai pasienio 
per garsia-

:koti kraujo 
"uo pasikar-

Carizmo metais vyskupas Motiejus Valančius iš savo vyskupijos centro 
Varniuose buvo ištremtas į Kauna. Prie katedros jis ir palaidotas Žemaičių 
vyskupijos centre — Varniuose jam buvo pastatytas paminklas, kuris 
komunistų teroro metais buvo nugriautas Dabar paminklas Varniuose 
atstatytas I atidengimo šventę suvažiavo ne tik žemaičiai, bet ir daugel 
šimtų žmonių iš kitur. 

Nuotraukoje Žemaičių vyskupui Motiejui Valančiui paminklą 
atidengia lietuves Respublikos prezidentas Vytautas I-flndshergis. 

B. Aleknavičiaus nuotrauka 

vieną valam: 
ku r i am su 
sunkumų ii 
pagalbos iš u/-

\ a g e n t ū r a 
000 žmonių 
ttai prasidėjo 
g po 300 iš 
atvyksta per 
į J o r d a n ą , 
o didel ių 

j a u prašo 
ūo. 

- Maiš iaga los daržinin
kystės tarybin <io darbinin
kas Aloyzas Bū • 
Vilniaus rajon' 
į t e i k t a s val>' 
naudojimo ak 
pirmuoju num 

yra pirmasis 
minkąs. Jam 
tn is žemės 

pažymėtas 
i . 

LIETUVOJE 
— Lietuvos Operrs ir Baleto 

teatras pradėjo savo septynias
dešimtąjį sezoną. Pagal tradiciją 
čia naujuosius metus sutinka 
Vilniaus pedagoginio instituto 
studentai ir dėstytojai. Jiems 
buvo skiriama Jurgio Karnavi-
čiaus opera ..Gražina". Po šio 
spektaklio teatras atvėrė duris 
ir visiems žmonėms. 

— Žemaičių „Alkos" muzie
juje atrasti keli Vydūno laiškai, 
rašyti šio muziejaus įkūrėjui 
Pranui Geniui iš Tilžės. Laiš
kuose Vydūnas mini to meto 
Lietuvos kultūrinę veiklą. 

— Vilniuje per neseniai 
įvykusią Dainų šventę pasira
šyta Lietuvos Respublikos 
Kultūros ir švietimo ministeri
jos ir Kaliningrado srities liau
dies švietimo valdybos bendra
darbiavimo sutartis. Pagal tai 
bus galima lietuvių tautybės 
vaikams dėstyti lietuvių kalbą. 

— Lietuvos Operos direkto
r i u s ir solistas Virgilijus 
Noreika tenykštėje spaudoje 
praneša, jog sausio mėnesį 
teatras su „Don Karlo" opera 
gastroliuos Vakarų Vokietijoje, 
o po to orkestras, solistai, 
baletas ir dalis choro vyks į 
Chicagą ir atliks Ponchielio 
operą „Lietuviai", kurią stato 
mūsų Lietuvių Opera. 

— „ J a u n a muz ika" — tai 
naujas kamerinis choras, ku
riam vadovauja Remigijus Mer
kelis Tarptautiniame konkurse 
Japonijoje šis choras laimėjo 
Grand Prix, o Airijoje ir Austri
joje „Jauna muzika" laimėjo 
pirmąsias vietas. 

— Klapėdo8 „Baltijos" lai
vų statykla pastate Vietnamui 
plaukiojantį doką. pritaikintą 
tropinio klimato sąlygoms. 

— Lietuvos V idaus reikalų 
ministeri jos archyvuose 
surastas įdomus dokumentas. 
1941 m birželio 14 d., drauge su 
tūks tančia is buvo išvežtas 
Vladislovas Jaruzelskis su 
žmona Vanda, turėję Balstogės 
vaivadijoje savo dvarą. Jų sūnus 
Voicechas tada turėjo 17 metų, 
kuris dabar yra Lenkijos prezi 
dentu. Kai 1939 m. rugsėjo 1 d. 
Hitleris užpuolė I^enkiją, tai ši 
šeima atbėgo i Lietuvą ir Kaune 
gavo pabėgėlio liudijimą. Jie ap 
sigyveno Bartininkų valsčiuje. 
Vinksnupių dvare pas savo 
pažįstamus 

Helsinkis. Rugsėjo 9 d. — 
Prez. Bushas ir prez. Gorba
čiovas baigę pasitarimą Suo
mijoje, išleido bendrą pareiš
kimą „veikti individualiai ir 
susitarus", kad privertus Iraką 
pasitraukti iš Kuwaito, nežiū 
rint ir to, kad tai nebus galima 
padaryti taikingu keliu. 

Beveik po septynių valandų 
pasitarimo, kuris buvo skirtas 
Persų įlankos krizei įvertinti, 
abu prezidentai nepadarė naujų 
susitarimų, kaip turėtų būt i 
pasiektas tikslas. Bet jie pasi
sakė, kad jų susitikimas žymi 
politinį bendradarbiavimą ta rp 
Sovietų Sąjungos ir Jungtinių 
Amerikos valstijų krizės metu. 
„Mūsų tikslas yra išrišti šią 
krizę taikiu būdu ir mes esame 
kartu prieš Irako agresiją kol 
tik ši krizė egzistuos", sakoma 
bendrame pareiškime. „Aišku, 
mes esame nusistatę, kad ši 
agresija būtų baigta, ir jei da
bartiniai ėjimai to neužbaigs, 
tai mes esame pasiruošę imtis 
dar papildomų priemonių pagal 
Jungtinių Tautų čarterį". 

Nuomonių sk i r tumai 
Po pasitarimo buvo spaudos 

konferencija, kurioje abu pre 
zidentai atsakinėjo į žurnalistų 
klausimus. Čia abu vadai daž
nai skyrėsi savo pažiūrose kaip 
pasiekti tikslo, kad I rakas 
pabaigtų agresiją ir ką daryti su 
jo prezidentu Saddam Husaeinu. 
Skirtumai pasirodė dėl karinės 
jėgos panaudojimo, Sovietu 
dalyvavimo blokadoje, So
vietų karių ekspertų buvimo 
Irake ir dėl arabų rolės šioje 
krizėje. 

Nežiūrint šių nesutarimų, 
prez. Bushas, skrisdamas namo, 
išsireiškė, jog jis negali būti 
„labiau p a t e n k i n t a s " savo 
pasitarimų su Gorbačiovu rezul

tatais ir „aiškiu signalu", kurį 
jie pasiuntė Irako prezidentui. 
Prezidentas sakė, jog Husseinas 
tikriausiai galvojo suskaldyti ir 
atitraukti Sovietų Sąjungą nuo 
Amerikos ir viso pasaulio, bet 
šis viršūnių pasitarimas paro
dęs, kad abi didžiosios galybės 
turi tuos pačius tikslus . Prez. 
Bushas spaudos konferencijoje 
nepasakė, kad nebus panaudo
ta karinė jėga, jei visos sank
cijos nepasiseks, tačiau Gor
bačiovas manė, jog ši krizė 
tikrai bus išspręsta be karo. Bet 
Gorbačiovas apkaltino Hussei-
ną, kad jis privedęs Iraką prie 
„mirties taško" ir ragino jį dar 
kartą „blaiviai" pergalvoti įvy
kius. 

Sol idarumas 
JAV administracijos pareigū

nai aiškino, jog b e n d r a m e 
pareiškime, kuris esąs gerai 
su redaguo tas , B u s h a s i r 
Gorbačiovas įsipareigoja, kad 
abi pusės imsis tol imesnių 
žygių, jei ekonominės sankcijos 
neveiks, paliekant atviras duris 
susitarti vėliau dėl kar inių 
veiksmų. Gorbačiovas kalbėjo: 
„Mes taip pat prileidžiame jog 
būtų Saddam Husseinui visai 

a išku, kad jei I rakas išprovo
kuos karo veiksmus, pirmiausia 
bus tragedija pat iems Irako 
žmonėms, visam t a m regionui 
ir visam pasaul iui" . J i s dar 
pridėjo, jog Sovietų Sąjunga ir 
Amerika pasiekė tokio laipsnio 
solidarumą, „kokio niekada nė
ra buvę" . 

Prez. Bushas pakartojo, kad 
„ ta i yra labai s t iprus ženklas 
Husse inui ir visam pasauliui, 
jog mes esame kar tu , mes to lai
kysimės iki pat laimėjimo". 
Pareiškime pasisakoma, kad abi 
vyr iausybės pa la ikys ryšius 
Persų įlankos reikaluose. Gor
bačiovas sakė. jog spaus, kad 
b ū t ų pasiektas politinis spren
dimas, tačiau nepasakė, kokius 
diplomatinius žygius j is galėtų 
a t l ik t i . Po spaudos konferenci
jos Valstybės sekretorius James 
Baker is pasakė, jog bus „dar 
visa eilė sankcijų pr i ta ikinta 
I rakui , bet ir j is nepasakė, 
k o k i o s naujos sankc i jo s 
begalėtų būti. 

Užsienio m i n i s t e r i ų 
p a s i t a r i m a i 

Kai v yko prezidentų pasitari
mas , tai tuo pačiu metu abu — 
Bakeris ir Sovietų Užsienio 
ministeris Severdnadze turėjo 
savo atskirus pasi tar imus. Pa
aiškėjo, jog Helsinkis dėl šių 
pasi tar imų buvo pasir inktas 
todėl, kad tai buvo trumpiausias 
kel ias prez. Gorbačiovui at
skristi , nes jis nenorėjęs toliau 
išvykti iš savo krašto, kuriame 
vyksta labai sunkios ekonomi
nės problemos ir jo populiaru
mas yra labai sumažėjęs žmonių 
tarpe. Abu prezidentai pasisakė, 
jog kai tik ši krizė bus nugalė
ta , tai abi vyriausybės dirbs, 
kad tame regione būtų suor
ganizuotas toks saugumas, kad 
išlaikytu taiką ir pastovumą. 

D a r k a r t ą k r e ipės i 
Prez. Bushas be to pažadėjo, 

jog JAV daliniai nepasiliks il
giau Saudi Arabijoje nė vienos 
dienos, negu ta i bus reikalinga. 
Gorbačiovas pasinaudojo proga 
pasakyti , jog spauda manant i , 
kad Amerika perkant i jo pri
tar imą už naujas ekonomines 
lengvatas Sovietams ir tuo no
rinti juos pažaboti, ta i esą ne
tiesa. Bet Gorbačiovas išsi
reiškė, kad nori daugiau ekono
minės pagalbos iš Vakarų , 
tačiau Sovietų Sąjunga negali 
būti nupirkta už dolerius". 

Abu prezidentai pakartojo, 
k a d p a l a i k o t a s p e n k i a s 
Jungt inių Tautų rezoliucijas, 
kurios reikalauja, kad Irakas 
i še i tų iš K u w a i t o , ir abu 
pareiškia: „Šiandien mes dar 
kartą kreipiamės j Irako vyriau
sybę, kad pasitrauktų be sąlygų 
iš Kuvvaito ir būtų leista ats
tatyt i teisėtą Kuwaito vyriau
sybę ir kad paleis tų visus 
pagrobtuosius, kurie dabar lai
komi Irake ir Kuwaite". 

— Tilžės miestas dabar rusų 
vadi namas Sovetsko pavadini
mu. Jame gyvena ir šiek t iek 
l ietuvių. Laima Z o b i l a i t e 
pradėjo dirbti Sovetsko vaikų 
darželyje auklėtoja. 

— Vilniaus Jaunimo tea t re 
gastroliavo Toronto lietuvių 
„Aitvaras" su „Aukštadvario" 
spektakliu ir Hamiltono grupė 
„Aukuras" su „Bubulio ir Dun
dulio" pastatymu. 

K A L E N D O R I U S 

Rugsėjo 11 d.: Protas ir 
Hiacintas, Helga, Gintautas. 
Augantas, Gytautė . 

Rugsėjo 12 d.: Valerijonas, 
Gvidas, Diemedis, Talminė, Tol-
valdas, Vaidmantė . 

O R A S C H I C A G O J E 

Saulė teka 6:25, leidžiasi 7:09. 
Tempera tū ra dieną 80 1.. 

naktį 63 1 
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KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

KELIAS i SVEIKATĄ, 6515 So. California Ave., Chicago, BĮ. 60629 
JONAS ADOMAVIČIUS. M.D. 

KORTIZONO TABLETĖS 
ASTMAI KONTROLIUOTI 

Iš anksto visi susipažinkime 
su esminiais astmos sukont-
roliavimui naudojamais vais
tais — tik tada pajėgsime sėk
mingiau tvarkytis kai bus 
reikalas. 

Mediciniškas raginimas 

Per burną imamas (orally ad-
ministered) kortizonas (steroids) 
prednizono (prednisone, ar pred-
nisolone bei methylpredniso-
lone) pavidale vis dar yra rei
kalingas kai kuriems pacien
tams jų astmos sukontrolia-
vimui. 

Negerai, kad per burną ima
mų kortizono (prednisone) tab
lečių naudojimas sukelia 
visame kūne pašalinį-neigiamą 
veikimą, kai jo kasdieninė dozė 
viršija 10 mg (viena tabletė 
prednizono — 5 mg) — kai kas
dien naudojama daugiau dviejų 
tablečių. 

Laimė, kad išradus įkvėpiamą 
kortizoną (steroidus), žymiai 
sumažėjo reikalas jį imti per 
burną. Tuo būdu žymiai suma
žėjo kortizono neigiamas povei
kis kūnui. 

Iš ryto, kada ir kūnas gami
nasi kortizoną antinkstinėje 
liaukoje — jos žieviniame 
sluoksnyje (cortical production), 
kortizono įkvėpimas mažai 
sukelia neigiamų — pašalinių 
reiškinių. Dar daugiau 
sumažina neigiamą — pašalinį 
kortizono veikimą jo įkvėpimas 
kas antra diena (pradieniui). 
Tačiau tai gali būti mažiau 
veiksminga astmos sukontrolia-
vime negu kasdieninis jo 
įkvėpimas. 

Trumpalaikis kortizono 
naudojimas aštrios astmos 

pablogėjimo 
sunkontroliavimui 

est i įkvėpiamas mažomis 
dozėmis (mažiau 400 mikro-
gramų per dieną). Rūpestis 
pašaliniu kortizono veikimu at
siranda kai kortizonas įkvėpia
mas daug dažniau ir didesnėmis 
dozėmis. 

Kortizonas gali sukelti sekan
čius pašalinius — neigiamus 
veikimus. Gali imti grybelis 
(fungus) vadinamas Monilia 
augti burnoje ir gali balsas 
sutrūkti (dysphonia). Bet tos 
negerovės esti retos, kai esti 
naudojamas specialus vaisto 
gausesnio kiekio įkvėpimui in-
halatorius (large volume „spa-
cer"). 

Suaugusieji gali naudoti nuo 
1.5 iki 2 mg kortizono kasdien, 
nesukeliant visam kūnui (siste
minių) negerumų ir nepaken
kiant antinkstinėms liaukoms, 
kuriose kūnas pagamina kūnui 
reikiamą kortizono kiekį. 

Vaikams galima sėkmingai 
kontroliuoti astmą, įkvėpiant 
mažas kortizono dozes. Bet 
vaikui įkvėpiant daugiau kor
tizono negu 400 mikrogramų 
per dieną gali būti kiek susilp
nintas antiinkstinių liaukų 
(adrenals) veikimas. Todėl 
vaikams visų pirma patariama 
naudoti kitą vaistą, veikiantį 
prieš bronchų uždegimą: Cro-
molyn sodium. 

Per burną tabletėmis imamo 
kortizono pašalinis veikimas 

Kiekvienas žinokime savo 
kraujospūdi ir jį reguliariai 
tikrinkimės pas patyrusį asmenį, o jei 
jis pakilęs (norma 140/90) sunormuo-
kime jį, atsisakydami nutukimo, 
užsisėdėjimo, sūraus valgio, ner-
vinimosi, gėrimo kavos ir svaigalų. 
Tik tada mums padės reikiami 
vaistai. Šitoks gyvsidabrio aparatas 
yra patikimas kraujospūdį matuoti. 

būdamas nesišlapintų lovon. Jo 
tėvas ya labai nervuotas ir 
sūnus kenčia dėl to. 

Atsakymas. Serga tėvas, o ne 
vaikas. Tėvas turi tvarkytis tai 
sūnus be jokių vaistų pradės 
normaliai elgtis. Jei nėra kaip 
kitaip, sūnus turi laikinai 
apleisti namus ir būti sveikoje 
aplinkoje. Tegul giminaičiai jį 
pagloboja. 

SERGA, O GYDYTIS 
ATSISAKO - KAS DARYTI? 

Klausimas. Žmogus Lietuvo
je serga grybeliu įsiveisusiu 
kojų naguose. Gydytojai pataria 
jam gultis ligoninėn ir nagus 
chirurgiškai nulupus gydyti 
grybelį. O jis to nenori ir prašo 
vaistų. Kokių jų jam nusiųsti? 

Atsakymas . Jokių! Nepadės 
joks kitoks gydymas, jei jis 
neklausys savo gerų gydytojų 
patarimo. Nagai vėl ataugs. 

širdies raumenį stiprinantį 
vaistą dî T-talis ir pasako, kaip 
jį naudoti 

6. Jarr. alsavimą lengvins ilgo 
veikime teofilinas (theophyllme, 
300 mg Controlled Release 
Tablets , gaunamas su receptu, 
imamas kas 12 valandų po 
vieną tablete. 

7. Aišku, jis negali rūkyti ir 
būti prirūkytame ore. Jis turi 
mažai kalbėti ir tik tyliai ir kas 
būtiniausiai reikia. 

INKSTUOSE AKMUO, 
ŽOLYTĖS NEPADEDA 
VAISTŲ NĖRA - KAS 

DARYTI? 

Klausimas. Gerb. Dr. Adoma
vičiau, visiems padedate, padė
kite ir man. Mano pusseserė 
iš Lietuvos rašo: „Jau antrą 
kartą patekau į ligoninę. Inkstų 
akmenligė sukelia didelius ir 
stiprius skausmus. Inkste yra 
akmuo 16 milimetrų dydžio, 
uratinės kilmės, tirpstantis. 
Gaila, kad negalima gauti 
vaistų. Vartoju vietos žolytes". 
Ar negalėtumėte jai padėti, 
nusiųsdamas jai reikalingų 
vaistų. Išlaidas apmokėsiu. 
Pusseserės adresas (paduoda). 
Su pagarba. 

Atsakymas. Še tau boba 
Devintinės — jau ir mes čia 
Amerikoje atsisakome nuo 
mums patiems atliktinų darbų 
taip, kaip daugumas iš dabar
tinės Lietuvos atvykstančiųjų 
bolševikinės dvasios neatsikra-
čiusiųjų Tamsta pats įduok at
vykusiam svečiui jai nuvežti 
vaistus ir iškirpk šį patarimą: 
marios dabar čia svečių iš mūsų 
tėvynės Šis skyrius, taip 
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nesiunčiami Ant DRAUGO pne kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

jo serume bus rasta daugiau 
kaip 6 mg% uratų, reikės laiky
tis podagriškos (gout) dietos: be 
kavos, tikros arbatos, mėsos, 
grybų, vidaus organų (smegenų 
kepenų, inkstų, plaučių ir pan.) 
ir visą laiką imti vaistus: pro-
benecid (Benemid), po table
te kas 12 vai. 4. Reikia ger
ti tiek daug šlapimą šarminan-
čių skysčių per visą gvenimą, 
kad per parą padarytų šlapimo 
pusantros kvortos Gitro) ma
žiausiai. 0 gerti reikės po tris 
kvortas per parą apelsinų ar 
greifrūtų sulčių. Tai rūgštus 
skystis burnoje, bet jis kūne 
pasikeičia ir su šlapimu skiriasi 
kaip šarmas, tirpindamas urati-
nius akmenis. Tai ir yra pagrin
dinis tokių ten esančių akmenų 
gydymas. To nedarant, jokia 
operacija, net pakartotina, 
nepadės — akmenys nuolat at
siras. Šarminis šlapimas inkstų 
takuose ir inkstuose turi 
sudaryti šarminio skysčio upelį, 
o ne kūdrą, kurioje visokie 
gyviai veisiasi ir akmenis 
augina. 

Neturint minėtų sulčių, ^ 
reikės gerti šarminį vandenį I QR. VIJAY BAJAJ, M.D., S.C 
pašarmintą su valgomąja soda I GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(natrium bicarbonicum): pusę I SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
arbatinio šaukštelio į litrą I i* ODOS CHIRURGIJA 
paprasto vandens ir gerti tokius I 
kiekius. Būtinai reikia būti 

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto 

metams W metų 3 men. 
U S A $70.00 $40.00 $25.00 
Kanadoje ( U S A dol $70 00 $40 00 $25.00 
Užsienyje (U.S.A. dol.) $70.00 $40.00 $25.00 
Savaitinis 'Sešt pried) $40.00 $25.00 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais 
nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00. šeštadieniais nedirba 

• Redakcija straipsnius taiso save 
nuožiūra Nesunaudotu straips
nių nesaugo Juos gražina tik iš 
anksto susitarus. Redakcija už 
skelbimų turinį neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą 

savo gydytojo žinioje. 
5. Visą laiką prisilaikant 

minėtos dietos ir gausiai geriant 
tokius skysčius, reikalui esant 
(jei kraujo serume yra daugiau 
negu 6 mg% uric acid) per visą 
gyvenimą naudojant minėtą 
Benemid (generic probenecid — 
pigesnis). Galima apsisaugoti 
nuo uratinių akmenų atsiradi-

t^.ju^c. «*„ ~~.j**~„, e mo inkstuose ir, jei neoperuo-
sakant, neturi kada kvėpuoti — jama, laipsniško jų ištirpimo: jie 
perkrautas — nepaveža nė pavirs į smėlį ir prasišalins su 
arklys. šlapimo srove. 

Štai kaip reikia orientuotis 6. Jei kitaip neišeitų, vaistą 
kalbamu reikalu. 1. Tegul vykdo probenecid gali Lietuvio sody-
gydytojo nurodymus ir operuo- bos ambulatorija Tamstai 

_ (Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Hory Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Streot, CMcego 
Tai. (1-312) 434-5349 (veikia 24 vai) 

|Pirm., antr . ketv.. penkt nuo 12 iki 6 v v 

Kab. (1-312) 735-4477. 
Ra*. (708)240-0067, arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

• 4 4 9 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

kortizono pasalinis vėmimas 
yra plačai žinomas. Štai tie kor- P R A R Ū K Ė PLAUČIUS IR 

Trumpam laikui per burną 
tabletėmis imamas kortizonas— 
prednizonas — yra reikalingas 
sukontroliuoti astmą, kai ji 
pablogėja ypač po virusinio už
degimo. Tokiu atveju pakanka 
paaštrėjusią astmą gydyti, per 
vieną ar dvi savaites per burną 
imant prednizono (ar pred-
nisolomO, po 30 mg kasdien (po 
šešias tabletes per 24 vai.). Tais 
atvejais — kai trumaiaikiai 
naudojama — nereikia mažinti 
dozių. 

Kasdienines didesnes kor
tizono dozes (iki 60 mg pred
nizono ar prednizolono tuzinas 
tablečių) turi naudoti tie pacien
tai, kurie nežiūrint per burną 
kasdien imamos sukontroliuo
jančios gydomosios (maintenan-
ce) dozės, vis vien gauna astmą. 
0 taip pat ir visi, kuriems labai 
paaštrėja astma. Jiems reikia 
duoti per burną imamą kortizo
ną iš pat pradžių ir gerai išaiš
kinti kaip ir kada tą vaistą imti. 

1 RAUMENIS LEIDŽIAMAS 
KORTIZONAS 

I raumenis suleidžiamas kor 
tizonas (steroids* kaip Triam 
cinolone (80 mg) mėnesinė in
jekcija kartais naudojama, kai 
pacientas neima vaistų kaip nu
rodyta. Tačiau tokiu injekcijų 
reiktu vengti, nes yra didelė 
galimybė susilaukti žalingų 
pašalinių veikimų (ypač raume
nų sunegalavimo). 

Kortizono pašalinis — 
neigiamas veikimas 

Nėra ko per daug rūpintis kor 
tizono pašaliniu vvikimu. kai jis 

tizono (steroidų) tablečių sukelti 
negerumai: kaulų suminkštėji
mas (osteoporosis), nutukimas, 
pakeltas kraujospūdis, cukra
ligė, raumenų pasilpimas (myo-
pathy), psichinis sutrikimas, 
odos palinkimas suskilinėti ir 
kataraktai. 

Išvada. Išmintingasis ir apsi
švietęs g- lės sėkmingai 
kontroliuoti astmą, naudoda
mas įkvėpiamą kortizoną. Bet 
bus ir tokių astmatikų, kuriems 
astmos sukontroliavimui pri
sieis naudoti kortizono tabletes 
— kartais ir nemažai jų. Tada 
esti neišvengiamas tokių astma
tikų nutukimas, kad net baisu 
esti žiūrėti, kai į lovą vos įtelpa, 
kai jiems reikia po 30-60 pred
nizono tablečių per dieną sunau
doti. Daugiau tuo reikalu kitą 
kartą. 

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

P R A Š O VAISTŲ NUO 
EMFIZEMOS 

Vieni skubiai išsitiesia ant lentos 
rūkydami, kiti trynius rydami, treti 
tinginiaudami, o šis steiką taršy 
damas. Visų jų paskutinis žodis: 
dabar aš kitaip gyvenčiau. Nei 
vienam išmintingumo nestokojan
čiam lietuviui nepakeliui su tokiais, 
nes išmintingieji jau dabar žmoniškai 
tfyvena 

KAI TĖVAS SERGA, 
NEREIKIA VAIKO GYDYTI 

K l a u s i m a s . Iš Lie tuvos 
klausia, kokius vaistus vaikui 
naudoti, kad jis jau 12 metų 

Klausimas. Vyras rūkorius 
Lietuvoje metė rūkęs ir prašo 
vaistų nuo plaučių išsiplėtimo. 
Kaip aš tam savo giminaičiui 
galiu padėti? 

Atsakymas. Jokia pagalba 
negalima tokiam , kuris nepa
deda sau: kuris per rūkymą 
plaučius paverčia į pūslę ir, 
negalėdamas alsuoti, esti nei 
gyvas, nei miręs. Tokio stovio 
susilaukia kiekvienas rūkan
tysis, jei jis anksčiau nenumirš
ta nuo kitokios priežasties. 

Žinoma, žmona negali ramiai 
žiūrėti, kai vyras kvapą gaudo 
tarsi žuvis išimta iš vandens. 
Tai savu netikusiu elgesiu užsi
traukta negerovė. Toks dabar 
kenčia, o mums reikia jam 
kančią lengvinti sekančiu būdu. 

1. Reikia skreplius drenuoti iš 
plaučių kiekvieną rytą nulei
džiant viršutinę kūno dalį nuo 
lovos krašto grindų link, kol su 
galva beveik sieks grindis. Jis 
turi tokioje padėtyje pabuvoti 
apie 20 minučių. 

2. Kad skrepliai lengviau 
atsilietų iš bronchų, tegul jis 
ima aštuonis lašus šių vaistų: 
„saturated solution of potas-
sium iodide", įlašintas į pie
no s t ik l inės dugną vieną 
kartą per dieną. Visą gyvenimą 
tegul taip daro. 

3. Jis turi saugotis nušalimo, 
nes gavęs plaučių uždegimą gali 
jo neatlaikyti. Todėl kai tik pra
deda karščiuoti ar neatsikosėti, 
tuoj turi gydytis antibiotikais, 
Penicilinas ar tetraciklinas čia 
vietoje. 

4. Jis pas dainininkus gali 
išmokti kaip kvėpuoti, naudo
jant diafragmą, nes dėl plaučių 
išsiplėtimo jo šonkauliai nesi
plečia. Gerai kad jis kvėpuos 
abiem rankom įsikibęs į stalo 
kraštą. Tai palengvins alsavimą. 

5. Išs iplėtus plaučiams, 
sutrūksta daug mažų krau
jagyslių ir širdžiai esti sunkiau 
pervaryti kraują per plaučius, 
todėl tokiems gydytojas prirašo 

jasi, jei ;is pataria. 2. Nesitik-
rino savos sveikatos, todėl ir 
sulaukė tokio stovio. Kiek
vienam reikia pasitikrinti bent 
kraują: jo rūgštumą (uric acid), 
saldumą ir riebumą. 3. Jei krau-

pasiųsti. Galima ir receptą pa
siųsti — pats nusipirktum. O 
tada šias žinias iškirpes, kartu 
su vaistu įduokit svečiui iš 
tėvynės, jis už kelis žaliukus 
mielai patarnaus. 

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

3*00 W. 95 St. 
Tel . (708) 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Buitding 

6132 S. Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

SURENDER KUMAR, M.D. 
PETER STECY, M.D. 
širdies ir Krau)agyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (70S) SS4-5S27 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

•132 S. Kod*l«. Chicago. III. 
Tai. (1-312) H M M 

11 SS Dundee Ava., Elg4n, m. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Kennebunkport, ME 

•132 S. Kedzle Ava., Chicago 
(1-312) 925-2870 arba (1-312) 489 4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

VASAROTOJŲ CHORO 
KONCERTAS 

Vasarotojų choro koncertai 
prasidėjo Kennebunkport va
sarvietėje. Pradžią padarė vyrų 
kvartetas, kuris kartą panoro 
vasaros metu padainuoti. Prie 
vyrų prisijungė moterys ir taip 
atsirado choras. Ilgą laiką 
chorui vadovavo a.a. Izidorius 
Vasyliūnas, vėliau jo sūnus 
Vytenis. Šiais metais chorui 
vadovavo amerikietis Lavvrence 
Davis. Chore dalyvavo 30 
žmonių, kurie myli muziką ir 
dalyvauja kituose choruose. 
Prie choro prisidėjo Julius 
Veblaitis, pagrojęs Franz 
Schubert Serenadą, Antonin 
Dvorak Largo, Giovanni Marti
ni — Meilės džiaugsmas, Lud-
wig van Beethoven - Minuet in 
G, Franc Gossec - Gavotte, Jo
nan S. Bach — Bourree. Pro
grama buvo graži, lengvai klau
soma. Smuikininkas turi gerą 
techniką, jaučia muziką ir 
supranta dinamiką. Melodingos 
dalys palietė klausytoju širdis, 
nes klausytojai karstai plojo. 

Choras, kuris dainavo be per
traukos, skambėjo lygiai,pa
gaudamas klausytoją balsų 
šiluma ir susidainavimu. Buvo 
atliktos mišrios dainos „Kur gi
ria žaliuoja", „Siunt* mane 
motinėlė". Alfonso Mikulskio 
„Per girią girelę", Česlovo Sas
nausko „Karvelėli mėlynasis", 
kurį solo atliko Bronė Stra
vinskienė. Moterų choras atliko 
partizanų dainą „Šlama šilko 
vėjas". Vyrų choras padainavo 
E. GaileviČiauM dainą „Ramo-
vėnų rnarta*" i* V. K. Banaičio 
dainą ..Žygi* i Vilnių". Mišrus 
choras žavirurai atliko .1 N«n-

jelio „Lietuva brangi", J. 
Bendoriaus „Mergužėle leli
jėle", „Už jūrelių už marelių", 
ir paskutinioji buvo Č. Sas
nausko „Apsaugok Aukščiau
sias". 

Choro koncertas sujungia mus 
čia vasarojančius į vieną bendrą 
sielą, kuri garsais išreiškia 
mūsų visų bendrus jausmus. 
Mes mylime savo tėvynę, at
simename savo jaunystę ir 
ilgimės praeities. Kada svetim
tautis dirigentas paprašė padai
nuoti keletą melodijų, jis įsi
tikino, kad skamba akordai šva
riai ir patraukliai. Kada jam 
buvo išaiškinta dainų turinys jis 
su šypsena dirigavo ir 
akompanavo. 

EI. Vaayliūnienė 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaakl Road. 

I Tai 11 312) 585-2802 
Valandos pagal susitarimą 

Pirm., antr., penkt. 12-3v p.p.. ketv. 2-7v.v 
Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 * . Robertą Rd., Htckory HMs, IL 
1 mylia | vakarus nuo Hartem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Oantų Gydytoja 

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

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

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2018 W. 71st St. 

Ta*. (1-312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

Palo* VMon Contar. 7152 W. 1271h StJ 
Palos Hgts. 111 Ketv vai. 3-6 v.v. 

Tol. f70«) 440-1777 

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

Anestezijos ir skausmo gydymo specialistas^ 
Sherman ligonine. Elgm IL 

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

IL 

Tai. kablnato Ir buto: (708)052-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ava., Clcaro 

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

T. RAMA, M.D. 
Specialybe — Chirurgija 
2454 Wast 71 at Straat 

Tai. (1-312) 434-1818: Raz. (708) 852 0889 
Vai pirm antr ketv ir penkt 

3 iki 7 v v Tik susitarus 

EISMO NELAIMĖ 

Netoli Joliete miesto 80 kely 
rugpjūčio 24 d. sunkvežimis, 
vežės vaisius, trenkė į sustojusio 
automobilio užpakalį, sudaužė 
gazolino tanką. Gazolinas 
išsiliejo, užsidegė, uždegdamas 
visą automobilį. Sudegė keturi 
keleiviai: moteris ir trys vyrai. 
Keleiviai iš kitų automobilių 
bandė juos gelbėti, bet au
tomobilio durys buvo užrakin
tos, negalėjo atidaryti. 
Sunkvežimio šoferis teisinosi, 
kad jis tuo momentu tikrino 
veidrodį, rodantį kas atvažiuoja 
iš užpakalio ir nepamatė 
priešaky sustojusio automo 
bilio. 

DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS 
DR. PAUL KMEPPER 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. MIcMgan Ava.. SuHe 324 Ir 

5035 S. PulMkl Rd.. Chicago. IL 
81 St. Ir Kaan Ava.. Justica. IL 

Tol . (1-312) 585-2060 (veikia 24 vai) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ - PLAUČIŲ LIGOS 
2830 W. 71*t. St., Chicago. III. 

Tai . : (1-312) 430-0100 
11000 Southareet Mlghway 
P»loa Hatghta. III. 80403 

(708) 301 -0220 (708) 381 0222 

DR. DANA M. SALIKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

1 0 4 4 2 W. Cermak Rd . 
W e * t c h e s t e r . IL 60153 

T e l . 70O-531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W 81 st Straat 

KaMnato tol. (1-312) 737-1188; 
RezM. (700)385-4811 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2050 W. 83rd Straat 

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

Kabineto tai. (1-312) 770-2S00. 
Re*. (700) 448-5545 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Arehor Ava. (pne Austin) 

Valandos pagal susitanmą 
Tel. (1-312) 505-7755 

Kab. t e l . (1-312) 585-0348: 
ROS. (1-312) 778 5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

42S5 W. 03cd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4 

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

Te*. — (1-312) 337-1288 

Kab t e l . (1-312) 471-3300: 
Ra*. (700) 442-02S7 

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

7722 S. Katfcta Ave., 

Pirm antr . ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

ARAS ŽUOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Oood Semartten Modteol Center-

MapervtUo Cemeeo 
1020 C. Oeeen Ava.. SuMe 310, 

NeeervMe U. 60003 
Tel. 1 700-527*000 

Valandos pagal susrtanmą 

ei. (1-312)500-3108: 
Namu. (700) 381-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

0745 Weet 03rd Street 
Vai pirm. antr ketv ir penkt 3-6. 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Naujas džiaugsmas 

LAISVĖJANČIOJE 
LIETUVOJE 

Jau kur į laiką žiūri visas 
pasaulis į Lietuvą ir jos atkur
tą Nepriklausomybę. Jos naujo
sios tarybos drąsa priešintis 
milžiniškai dydžiu, bet griūvan
čiai savo ekonominiu gyvenimu 
Sovietų Sąjungai buvo visų 
laikoma herojišku žygiu. Ka ip 
apie Lietuvą daugelį metų tylėjo 
laikraščiai, politikai ir ta rp
tautinės organizacijos, taip pra
pliupo kalbėt i ir rašyt i po šių 
metų kovo v ienuo l ik tos ios 
dienos, ka i Nepriklausomybės 
a t k ū r i m a s buvo p a s k e l b t a s 
pasauliui. Nors pasaulis tylėjo, 
nors valstybės nepripažino lais
vės principo, kuri ta ip dažnai 
skelbė ir apie kurį kalbėjo, bet 
L ie tuvos v a r d a s p a s i d a r ė 
žinomas visiems, ne t politika 
mažai besidomintiems. 

Svetimuose kraštuose gyveną 
lietuviai džiaugėsi su tauta lais
ve. Bet nesidžiaugė ginčais, bar
niais, konkurencija ir vijni kitų 

• plūdimu. Anksčiau geriausiais 
l a ikomi žmonės pas i rodė 
priešingoje pusėje. J ų vardai, jų 
straipsniai ir pareiškimai kėlė 
abejones ir susirūpinimą. 

Visi žinojo, kad vienybė visur 
reikalinga, bet ypač ji reikalin
ga ką t i k pa s i ske lbus io j e 
nepriklausomybę atstačiusioje 
tautoje ir jos viršūnėse — Aukš
čiausioje taryboje ir vyriau
sybėje. Niekas iš tolo negali 
mokyti j aunų žmonių politikos 
mokslo a r meno. Taip pat 
niekas negalėjo girti naujos 
viršūnės ginčų ir barnių. Tai 
buvo ir yra tragedija, kur ią 
mato blaivieji protai tėvynėje, 
mato taip pat ir išeivija. 

Vadinamas Baltijos kelias, 
vėliau Europos kelias tebuvo tik 
epizodai, kurie sujungė rankas , 
bet nesujungė širdžių, juo labiau 
protų. O jų dabar labiau re ik ia 
negu bet kada, nes priešas, 
kuris buvo prieš penkiasdešimt 
metų, tebėra ir mėgina pačius 
tarp savęs piudyti. Priešas ir 
d a b a r no r i , k a d l i e t u v i a i 
nerastų bendros kalbos ta rp 
savęs. Laukiame greitų spren
dimų, didesnės kantrybės, aiš
kaus pasiryžimo ir žingsnių į 
priekį — į laisvę, o ne į tarpu
savio nesutarimą. 

Tačiau labai reikšminga, kad 
kardinolas i r jo palydovai lankė 
į v a i r i a s b a ž n y č i a s , l a i kė 
pamaldas , kalbėjosi su žmo
nėmis , ku r i e pasisakė savo 
rūpesčius be baimės. Jie jau ne
bijojo dėl savo ateities ir dėl savo 
gyvenimo išsisakymo. Juo dau
giau jie galėjo svetimiesiems 
pasakyti , juo labiau jie pažadų 
galėjo prašyti , juo jie labiau 
žinojo, kad ir ki t i katal ikai , jų 
dvasiniai vadai ja is rūpinasi. 

Tą rūpest į ypač sugebėjo 
suprasti nuoširdusis Chicagos 
kardinolas, pažadėdamas pasi
rūpint i jų dvasiniu gyvenimu 
ateityje, jų katekizacija, jų 
aprūpinimu knygomis ir reli
gine l i teratūra, kur i yra skur
di nuniokotoje ir persekiojamoje 
Lietuvoje. 

Džiaugsmas nėra tik vien
kart inis . J i s pakėlė Lietuvos 
žmonių pasitikėjimą, jų tikė
j imą ir dorą. jų būtiną priklau
symą katal ikų Bažnyčiai, kuri 
s i ek ia už jū r ius ir plačiąją 
Ameriką. 

AR LYGIAI GERBTINI 
PARTIZANAI IR STRIBAI? 

„ L i t e r a t ū r o s ir m e n o " A. JUODVALKIS 
1990.Vin. l l d. laidoje Elena 
Tervidytė kalbasi su rašytoju geriau nei kitos respublikos 
Vytautu Petkevičium, apie jo gyvenam, lyg ir Šio to daugiau 
romaną — Apie duoną, meilę ir pasiekėm ir bandėm aiškinti, 
šautuvą, išleistą 1967 m. Ro- kad tai mūsų darbštumo rezul-
manas parašytas prieš 23 metus tatas. Tačiau čia ne visai tiesa. 
i r yra pakankamai išnagri- Šitoj didelėj imperijoj mes 
nėtas, todėl apie jį netenka mokėjom būti gudresni... Mes iš 
kalbėti. Bet dėmesį patraukia tiesų gerai gyvenom kitų są-
rašytojo kai kurie pasisakymai skaitą", (pabrauk. „Liter ir mė
sių dienų gyvenimo įvykiais, no"). Iš tiesų, dabar, jei tap-
kurie gali būti įdomūs visiems, sim visiškai savarankiški , 

Tarybinį rašytoją Vytautą duonos problema iškils visa 
Petkevičių Chicagos lietuviai savo esybe todėl, kad mes nieko 
pažįsta iš prieš porą metų ap- neturime: nei druskos, nei 
silankymo ir pasirodymo Jau geležies, nei naftos, nei ener-
nimo centro salėje. Jau tada 
išeivijos tarpe sukėlė nemalonių 
atgarsių dėl jo dalyvavimo stri
bų eilėse, kurie naikino patrio- gyvenimo metu čia išvardintų 
tiškai nusiteikusius partizanus gėrybių neturėjom, o gyvenom 
— miško brolius. Anuomet jis kaip ir kitos tautos. Buvom so
čia prisistatė kaip rašytojas ir tūs, apsirengę ir apsišvietę. 
Sąjūdžio veikėjas, nutylėdamas Nerealus pasisakymas dėl 
praeitį ir klaidindamas išeiviją, kolūkių likvidavimo ir žemes 
Šiame pasikalbėjime jis yra išskirstymo ją dirbantiems, 
drąsesnis ir atviresnis, bet vis Suprantama, problemų bus, bet 
tiek apeina dalyvavimą ..liau- jas galima išspręsti, kai tapsime 

gijos... 
Ar ne gorbačioviniai gąsdi

nimai? Juk ir nepriklausomo 

Bet kilo naujas džiaugsmas ir 
naujas ryžtas, kai apsi lankė 
svečiai iš tolimo užjūrio — iš 
A m e r i k o s . L a b i a u s i a i visą 
Lietuvą ir lietuvius sužavėjo 
nuoširdusis Chicagos kardi
nolas Joseph Bernardin su paly
dovais. J ie aiškino jo t a r i a m u s 
žodžius, jo kalbas , jo pažadus. 
Nors Lietuva dabar t u r i savo 
kardinolą, bet svetimo ir dar 
tokios didelės arkivyskupijos 
valdytojo apsi lankymas ir jo 
nuoširdūs pokalbiai įvairiose 
bažnyčiose ir įvairiose grupėse 
sukėlė nepraprastą džiaugsmą, 
nepalaužiamą ryžtą ir norą gy
ven t i la i svė je , kad ga l ė tų 
dažniau tokie žmonės iš užsienio 
apsilankyti . 

Chicagos arkivyskupas kard. 
J. Bernardin kalbėjosi ne tik su 
dvasininkais ir pasauliečiais, 
kata l ikų Bažnyčios atstovais, 
bet ir su nauja Lietuvos valdžia, 
jos atstovais, reprezentantais ir 
išklausė jų skaudžių ir viltingų 
žodžių, taip pat nuoširdžių ir 
vertų išklausyti. Tas išklau
symas, tas noras padėti jau yra 
didelė paguoda valdžiai, kur i 
tu r i kovoti prieš svetimuosius, 
norinčius pagal neteisingą Sta-
lino-Hitlerio sutartį ir toliau 
valdyti, ir savuosius, kuriuos 
kurs to tie svetimieji, žinodami, 
kad nemokančius v ien inga i 
dirbti lengviau suvaldyti. 

I išsilaisvinusius ir laisvėjan-
čius kraš tus važiavo iš Ameri
kos net t rys delegacijos. Tik į 
vieną Lietuvą vyko Chicagos 
kardinolas J. Bernardin. Kiti su 
mūsų vyskupu Paulium Balta
kiu vyko į Latviją, Rusiją, 
Ukra iną , gal da r ir k i tu r . 
Trečioji delegacija aplankė Eu
ropos vyskupų pirmininką kard. 
Martini ir Vengriją, Čekoslo
vakiją ir k i tus kraštus . 

Jie turėjo pamatyt i visus nuo
stolius, kur iuos padarė komu
nistų okupacija, tą žalą, kurią 
padarė t a u t o m s , buvusioms 
k o m u n i s t i n ė j e valdžioje i r 
griaunančioje dorą ir gyvenimą. 
Tai ne t ik Lietuvoj, kurioj t ikrai 
pakėlė džiaugsmo, pasitikėjimo 
ir tikėjimo bangą, bet ir kituose 
kraštuose, k u r dar bijoma slap
tosios policijos, svetimos ka
r iuomenės ir juodosios ran
kos. 

Pažadai buvo ne vien kardino
lo J. Bernardino Lietuvoje. Buvo 
ir kitų vyskupų ar delegatų ki
t iems k raš tams . Delegacijų va
dovai — vyskupai duos smul
kius praneš imus apie žmonių 
nuotaikas, apie padarytą žalą, 
s u g r i a u t u s gyvenimus , nu
kank in tus žmones savo konfe
rencijoje, kurion susirinks visos 
Amerikos vyskupai ir vyskupijų 
valdytojai. 

Jie pažadėjo paramą, bet t a 
parama priklauso visiems vys
kupams ir visiems tikintiesiems 
katal ikams šiame krašte. Ar jie 
užjaus savo brol ius , ku r i e 
kentėjo ir dar tebekenčia? Tas 
klausimas kyla tik mums, ži
nantiems krašto nuotaikas. Bet 
pavergtųjų kraš tų žmonės tiki
si sulaukti t ikros pagalbos iš 
Amerikos katal ikų, ypač kad 
juos lankė patys žymiausieji 
atstovai. 

Jau ir Lietuvoje bei kituose 
kraštuose žinoma, kad lietuvis 
paskirtas rūpintis Rytų Europos 
katal ikų reikalais naujoje prie 
vyskupų konferencijos įstaigos 
įkurtoje sekcijoje. Kun. Jurgis 
Šarauskas yra patikimas Chica
gos kardinolui Joseph Bernar
dinui, jis pat ikimas ir ki t iems 
vyskupams. J is planavimą, kaip 
vyskupijas geriau išvystyti , 
darė ne tik Chicagai, bet ir ki
toms vyskupijoms. 

Išeivijos lietuviai turi būti iš
t ikimi savo kraštui , net ir tie, 
kurie jau išeiviais nesivadina. 
Jie tu r i pareigą kartu su kar
dinolu padėti saviesiems, kad 
laisvėjantis kraštas susilauktų 
tikros laisvės. 

A. D. 

dies gynėjų" (stribui eilėse ir 
komjaunimo bei par t i jos 
vadovybėse. 

E. Tervidytei užklausus apie 
„duoną kasdieninę", paberia 
savotiškų minčių. Štai keli bū
dingesni jo pasisakymai: .....Nuo 
seno žmonės pirmiausia pra
šo duonos, o paskui žaidimų. 
Mes dabar užsiimam žaidimais, 
v i s i ška i negalvodami apie 
duoną... Mes lietuviai, lyg ir 

savarankiškais, o ne įsakymais 
iš Maskvos. 

Grįždamas prie duonos klau 
simo aiškina: „...Dabar duonos 
mes dar turim, bet greit šita 
problema iškils visu aštrumu, ir 
žaidimus parlamente bei tele 
vizijoje ar spaudoje mes 
užmiršim. Tada mes kalbėsim 
apie duoną. Pirma sąlyga — 
duona, o paskui ir meilė ir šau 
tuvas... Aš niekuomet nema 

niau, kad mes atgimdami taip 
susiardysim, taip susidrasky-
sim, kad apie jokią meilę ar
timui net negalvosim". 

Apie susidraskymą gal ir 
teisybę rašo. nes iš Lietuvos 
ateinančios žinios lyg ir patvir
tina. O tą susiskaldymą atnešė 
komunistai, nenorėdami at
sisakyti turimų šiltų vietų ir 
privilegijų. Juk da r tebėra 
komunistinė valdymo sistema, 
nenorinti įsijungti į demokra
tinį judėjimą. Ar ne petkevičiai 
bei kiti panašūs t rukdo 
perėjimą \ demokratiją, į pagar
bą žmogui ir darbui? 

Užklaustas apie šautuvą, V. 
Petkevičius prisiminė anuos 
laikus, lankęsis archyvuose, 
susitikinėjęs su žmonėmis, bet 
ne viską galėjęs skelbti. „O 
dabar, kai rezistencija j au 
pakelta iki didvyriškumo, auto
rius, apie tai rašęs, nebeteisus, 
nes bandė atskleisti ir vienus ir 
kitus. Man atrodo, kad visi turi 
būti pagerbti vienodai ir rezis
tencijos dalyviai ir liaudies 
gynėjai, sako rašytojas. Esą,, j ie 
t ikrai ėjo iš idėjos, manė 
socializmą sukursią. Na, apsi 
riko žmonės...". 

Juk tai buvo jau antra bolše
vikinė okupacija, ta i turėjo su
prasti, kokį socializmą kūrė. Čia 
V. Petkevičius nori ir save 
pateisinti ir į herojų tarpą įsi 
rikiuoti, bandydamas sulyginti 
stribus (liaudies gynėjus) su 
partizanais. Esą, ir vieni ir an-

Jaunimo teatrui buvo surengtas priėmimas Ba ko Lietuvių kultūros muziejuje Iš kairės: Lile 
Ramoniene, akt. Janina Motekonyte. Pat Nevr.an, Stasys Balzekas ir Nijole Gražuliene. 

Nuotr J . Tamulaičio 

tri yra liaudies sūnūs. Taip, bet 
net ir brolių tarpe atsiranda 
visokių — ir dorų ir išdavikų, tai 
ar ir jiems vienodas mastas 
taikytinas? 

Pasikalbėjime užsimena ir 
Lietuvos vyriausybes nepasi-
priešinimą Maskvos okupacijai, 
kad nė vienas šūvis, nors ir į orą 
nebuvo iššautas. Pavyzdžiu 
stato Suomiją, kuri sugebėjo 
išsilaikyti vieną žiemą ir apsi
ginti nuo Sovietų okupacijos. 
Dabar, esą. neįmanoma įrodyti 
pasauliui, kad mus okupavo. 
Tai vis mėtomi akmenėliai į 
praeities įvykius, o nutylimi 
esminiai okupacijos ir įjungimo 
į Sovietų Sąjungą faktai. Molo
tovo-Ribentropo sutartis. 

Pasakoja apie įvykį poligone, 
kur išrikiuotiems kariams gen. 
Vitkauskas pasakęs: „Vyrai, aš 
nepartinis, bet jūs stokite į 
partiją, nes, jei ten prilys niekšų 
ir karjeristų, Lietuvai bus 
blogai". Ar galima patikėti, kad 
gen. Vitkauskas viešai būtų 
taip sakęs, nes jie gerai pažino 
komunistus ir visagalę NKVD, 
likvidavusią 40-50 tūkstančių 
rusų karininkų. Dabar galima 
svaidytis panašiais pasisa 
kymais, kai vieni jau po žeme, 
o kiti baltina save. 

Beje. kada gen. Vitkauskas 
galėjo taip kalbėti, nes 1940-41 
m. V. Petkevičius tebuvo tik 
10-11 metų ir poligone kariniam 
apmokymui buvo per mažas, o 
po karo gen. Vitkauskas, grįžęs 
iš Maskvos. 1946-50 m. profeso
riavo Kauno u-te. vėliau Kauno 
politechn. institute. Į K P . įstojo 
1950 m. (Žiūr. LTE 12 tomas, 
322 psl.l Tad kada gi tok} 
posakį galėjo pasakyti, kurį gir
dėjo ir rašytojas V. Petkevičius. 

V. Petkevičius pateisina J. 
Paleckį ir A. Sniečkų, nes jie 
buvo apgauti ir verkdami sakė: 
„Ką jie, rupūžės, su mumis pa 
darė". Pirmosios okupacijos 
metu gal ir jautėsi apgauti, bet 
j ie negalėjo nežinoti bol
ševikinių valdymo metodų. Po 
karo su raudonąja armija trium 
fališkai grįžę į Lietuva, vėl 
įsijungė į tautos genocidinį 
naikinimą ir aktyviai talkino 
okupantams, į kurių tarpą gali 
ma būtų įrikiuoti ir rašytoją. 
Galima dovanoti padarytą 
klaidą, bet negalima užmiršti 
nuolatinės talkos okupantui. 
Bandymas jų veiksmus patei
sinti tuo. kad jiems vadovaujant 
buvo išvengta dar didesnių 
nuostolių, padarytų lietuviu 
tautai. Tai niekuo nepagrįstas 
pa te i s in imas , o už t au tos 
išdavimą visi turi atsakyti, o ne 
paminklus jiems statyti. 

Turime gerą istorinį pavyzdį. 
Kai Prancūzija buvo Vokietijos 
nugalėta ir jos dalis okupuota. 
Prancūzijos I pasaul. karo he 

rojus — maršalas Henri Peta in 
Vichy mieste sudarė neokupuo
tos Prancūzijos dalyje vyriau
sybę ir kooperavo su okupantais 
vokiečiais. Pasibaigus karu i , 
1945.VIII.8 d. P rancūz i jos 
teismas maršalą H. Pe ta in 
pasmekė mirti ir atėmė visus 
garbes žymenis ir marša lo 
titulą. Dėl senyvo amžiaus (89 
metų) mirties bausmė buvo 
pakeista \ kalėjimą iki gyvos 
galvos ir išsiųstas į mažą Yeu 
salelę, kur 1951 m. mirė ir t en 
palaidotas. Maršalo šalininkų 
pastangos jo palaikus perkelti 
į karių kapines ir palaidoti prie 
fronto draugų iki šiol nedavė 
vaisių, nors j i s . ir kola
boruodamas su vokiečiais, gel
bėjo Prancūzijos rezistentus ir 
globojo kovotojus. 

Ar neužtenka šio pa yzdžio, 
kaip kitos tautos atsiskaito su 
savo išdavikais. Lietuviškieji 
kvislingai ir komunistų partija, 
visą laiką talkinę okupantams, 
naikinant ir t remiant lietuvius 
į vergų gulagus Sibire, ar nėra 
nusipelnę panašios bausmės, o 
ne siūlomo paminklo. 

Truputis žinių apie rašyt. V. 
Petkevičių. Gimė 1930.V.28 d. 
Kaune. I komunistų partiją 
įstojo 1951 m., būdamas 21 
metų. 1954 m. baigė centr. 
komjaunimo mokyklą Maskvo
je ir 1960 m. istorijos fakultetą 
Maskvos u-te. 1980 metais gavo 
nusipelniusio kultūros veikėjo 
vardą. Yra parašęs romanų ir 
vaikams apsakymų. (TLE 8 t., 
58 psl.). 

DARBININKAMS 
118,000 DOL. 

Chicagoje rugpjūčio 30 d. 
išmokėta 118.000 dol. 68 staty
bos darb in inkams, kur i ems 
mokamas nepakankamas atly
ginimas. Jie dirbo miesto vaka
rinėje daly s ta tan t bu tus pagal 
federalinį planą. 

BAIGĖSI K O N C E R T A I 

Pasku t in į rupgjūčio sek
madienį Chicagos Grant parke 
baigėsi vasaros koncertai, kur 
dalyvaudavo parinkti solistai ir 
Grant parko orkestras, vedamas 
iš įvairių miestų atkviestų diri
gentų. Darbo dienos savaitgalį 
dar ten vvko džaso koncertai. 

DIDŽIULIS P A R A D A S 

Darbo dienos proga, rugsėjo 1 
d., šeštadienį, Chicagoje įvyko 
didžiulis paradas su daugeliu 
orkestrų ir gyvųjų paveikslų. 

jau daug ramiau keliaujančiu su kiekvienu širdies 
dūžiu? 

— Jeigu pasakysiu už ką, tai tu mane, aišku, 
smerksi, nes ir tu už moteris... Gal aš tau pradėsiu iš 
anksčiau... Vedžiau, žinoma, prieš tėvų norą, iš jų 
išėjęs, ir pradėjau savistovų gyvenimą, pats susieško-
damas darbo. Tiesą pasakius, mudu su Nancy nei prie 
altoriaus, nei į jokią miesto savivaldybę nebuvome 
nuėję... Gyvenome tik kaip vyras su žmona... J i dirbo 

Vytas suspaudžia lūpas. Sumeta visą n e s t i n g ą gailestingąja sesele ligoninėje, o aš vis kas pusmetį ar 
apviltos merginos likimą. Dėl to ji ėmė dar abiau dažniau pasiieškodavau vis k.tn d* 
marihuaną vartoti, kol perėjo į kokainą ir herom*. Bet 
meilėje jau patyrusi'. J i s jau nori keisti temą '«' P e n " 

DUOBĖ 
R o m a n a s 

A N D R I U S NORIMAS 
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— Kodėl taip dažnai? 
Vytui nemalonu sakytis, bet juk dabar Penny 

t . . , T,, geriausia jo draugė, tai kodėl jis turėtų nuo jos slėpti 
ny užduoda klausimą, nuo kurio jis pasijunta nepa- B J & J •» r 
togiai, lyg turėdamas maskarade nusiimti kauKt Prieš praeiti. 

, • •• — Nuo kurio laiko pradėjau daugiau gerti... beveik 
- Ar t u tikrai esi iš lietuvių kilęs? v i s a s a v o a l * a P™ š v i lPdavau tavernoje. Susidrauga-
- Tu prisimeni vakarykštį... Taip, esu.. 1 < ™no vau su tokiu Eriku, su juo vis sėdėdavau bare ir kalbe 

tėvas yra baisus šovinistas! Užsispyręs prakeiktas davome. Pas mus jis retkarčiais užeidavo, 
lietuvis! Nenoriu apie jį nė girdėti! ~ ° k o d ė l P r a d ė J a i * e r t , ? ** anksčiau negerdava,-

Penny protestuodama užspaudžia delnu amą. - Kaipgi ne? Su draugais mokykloje. Bet reta,, tik 
J a i nemalonu girdėti tokius burnojimus, no- ?ati iš Prie progų. O tada kažkaip įpratau kasdien... F « . 
tėvų be žinios išėjusi ir panašaus likimo ištikta ^ykiu davau vienišas, gal nenori judinti savo sielos žaizdų. 

— Ar ir dabar tebesi vedęs? — ji klausa 
minutės. 

— 0, ne! Dar man kalėjime sėdint Nanc% 
su kitu... 

— Sakai, kalėjime? Žinau, kad vakar Dik 
tavo sugrįžimą. Ar galiu sužinoti už ką buvai 

likimo nuskriaustas, todėl visą tą 
mizeriją bandžiau skandinti... Juk taip daug kas daro... 

— Suprantu... Tave paveikė ir vis pergyveni tėvų 
atsisakymą. Todėl tavo sapne tiek baisenybių... 

Vytas net strikteli, atsisėdo lovoje Lyg pasirengęs 
smogti tuos žodžius pasakiusiai, bet gerasis ir nuolai 

ventė dusis jo draugas vėl jį sulaiko, paguldo Mintyse per 
jime? hėga anas praėjusias nusiminimo dienas... Iš tiesų! Juk 

gailėjosi tėvų atsisakęs, tik 

po 

sidėjo 

Vytas vėl svyruoja. Nors Penny nekama' inėja, ™olat dėl to graužėsi 
nespiria, bet jam nemalonu ir nesmagu kai - > apie savaigarba neleido grįžti, atsiprašyti ir nusilenkti... Ne 
savo nelinksmą praeitį. Vėl nusileidžia ar"*jam, Jo tai būdas! Kaipgi tokia merga, kaip Penny galėjo 
nuolaidžiam draugui savo viduje, neseniai ū ž e s i a m atspėti net iš menko bendrybių pasakojimo? Matyti, 
dar kalėiime. Gal svkiu su heroinu jo gvs l - dabar mokslai užsiliko jos makaulėje. Pajunta kažkokią pa 

garbą tai palaidūnei... Nors jis taip pat mokėsi universi
tete, bet jo mokslai kitokie, matematika, braižyba, 
mechanika. Viskas susiję su inžinerija. O ji, štai, moka 
įžvelgti į žmogaus sielą!.. Atspėja priežastis! Gal ji 
kokia būrėja ir čigonė? Bet vis dėlto sieloje lengviau 
pasidaro papasakojus suprantančiai būtybei. O kas 
supranta, tik tas gali gerai patarti . 

— Ilgai netruko... Mudviejų tarpe išdygo praraja.... 
Barniai, ginčai, priekaištai... Tik vėliau supratau. . . 
Vieną kartą pas mus užtikau Eriką. Atrodė, kad be 
blogų minčių užėjo... O jis su manim tavernoje mažiau 
gėrė, nusigėrusį mane paguldydavo. Kai pabusdavau, 
tai būdavau ilgus vakarus vienas... Kada supra tau su 
kuo Nancy mane apgaudinėja, nebeišlaikiau... Puoliau 
ją... Ėmiau smaugti įsiutęs .. Būtų gavusi galą, jeigu 
ne Erikas. Jis įbėgo, parmušė mane ant žemės... Tai 
šitaip ir patekau į kalėjimą... 

— Kokia pigi, banali istorija!.. Kokia kasdienybė! 
— Penny pati sau burzloja. Vytas negali suprasti 

— Ką tu šneki? Ar man sakai? 
— Et. nieko! Sakau, kad tokių istorijų milijonai! 

Ne tu vienas. Myli žmogus nuoširdžiai... Rodos, jų 
meilės niekas neišardys! Bet klastingasis l ikimas su
ruošia visai kitokią puotą. Na. kaipgi viskas baigėsi? 
O, ne! Nesakyk! Pati žinau. Buvai patrauktas į teismą, 
įrodyta, kad norėjai žmoną nužudyti, ar ne? Bet kažkas 
tau palengvino gauti mažesnę baudą... 

Vytas stebisi Penny įžvalgumu Kaip ji viską 
numato? 

— Taip, Penny... Gavau tik dvejus metus, nes mano 
klases draugai įrodė, jog esu narkomanas... Sakė, kad 
huanos ir LSD įtakoje kėsinausi \ jos gyvybę. Be to, 
alkoholio įtakoje... Teisėjas pritaikė švelninančias 
aplinkybes, ar kaip tai vadinama... 

(Bus daugiau) 

> 
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DANGUS DAR 
NEGRIŪVA 

Paskaičius Vytauto Jokūbaičio 
„Kam drumsti vandenį" 

apie „tarybą", kai Lietuvoje 
įvyko tiek daug dalykų. 

J.K. turi pagrindo klausti 
Lietuvių Bendruomenių bei 
kitų veiksnių paaiškinimų apie 
tokią be turinio konferenciją. Iš 
savo asmeniško patyrimo pasi
tarimuose su Vliko žmonėmis 
žinau, kad jie visada norėjo ne
skelbti, kaip pasitarimai vyko, 
ir Bendruomenė dėl to nukentė
davo. Vliko apčiuopiamos pagal
bos per beveik dvejus metus Lie
tuvai nematant, jam patogu 
tylos politika. Lietuvių Bend
ruomenės yra įvairiais būdais 
santykiavusios ir padėjusios 
Lietuvai ir neturi laikytis tylos 
politikos. 

J. Kojelio kritiško straipsnio 
kai kurie pareiškimai nebus 
visiems (gal ir su pagrindu) 
pr i imtini , bet s t ra ipsn is 
atitinka demokratinės sant
varkos spaudos standartą. Dėl 
jo dangus ir išeivijos politinė 
veikla nesugrius. Greičiau bus 
tinkamas dygstelėjimas kai 
kuriems veiksniams. 

Ne iš tos operos 

Keistas ir žurnalistinėje eti
koje neįprastas išpuolis yra V. 
Jokūbaičio paskutinėje jo laiško 
dalyje. Tai tariama galimybė, 
kad Juozas Kojelis padėjo sūnui 
Linui Kojeliui parašyti (prieš 4 
mėnesius) memorandumą, ku
r iame „raginama nuvers t i 
dabartinę Lietuvos vyriausybe 
ir atstatyti komunistinę sant
varką..." J.K. straipsnyje toks 
ar kitoks memorandumas nemi
nėta, be to, demokratinėje sant
varkoje niekas už giminių 

nyje. Padėtis dar susikompli- veiksmus nelaikomas atsakin-
kavo, kai Amerikoje Vlikas gas. Žinomos dvi santvarkos: 

Palyginti neilgas V. Jokū
baičio laiškas pilnas aliar
muojančių pareiškimų, kad 
Juozo Kojelio straipsnis „Įvy
k ia i Lietuvoje ir išeivija" 
(Draugas , 90.VI.19) gal i 
sugriauti visą išeivijos politinę 
veiklą. 

Susiradus ir vėl perskaičius J. 
Kojelio straipsnį, V. Jokūbaičio 
išgąstis priminė tą pasakėčią, 
kurioje, katinui darže užkritus 
kopūsto lapui, jis šoko bėgti 
šaukdamas „dangus griūva" ir 
išgąsdino ne vieną, iki visi 
pagalvojo ir pamatė, kad dangus 
nė neketino griūti. Kaip iš pra
dinio laiško sakinio matyti. V. 
Jokūbaitį labai paveikė tos J.K. 
s t ra ipsn io vietos kur J .K. 
„puola ir užgaulioja Vliką, jo 
veiklą, o ypa t inga i Vl iko 
pirmininką" ir kad Vlikas 
įskaičiuojamas į nedemokrati
nių organizacijų eilės. 

Kiek, kur yra demokratijos 

J.K. randa demokratiškumo 
trūkumą vadinamuosius „di
džiuosiuose" veiksniuose. Tie
siai nurodo Vliko nedemo
kratinę struktūrą ir veiklą, kas 
labiausiai V.J. dirgina. Bet 
kodėl? J.K. pasakytas faktas ne 
naujas ir seniai žinomas. 

Aštuonių buvusių Lietuvos 
politinių partijų ir okupacijos 
metu susidariusių rezistencijos 
sąjūdžių atstovai pogrindyje 
įsteigė Vliką, kuris po kelių 
mėnesių išsikėlė iš Lietuvos. 
Nebuvo galimybės demokrati
niu procesu pareikšti tautos 
patvirtinimą. Juridiškai Vlikas 
liko tų grupių atstovas užsie-

išaugo iki 15 narių, septynias 
partijas pridedant be demokrati
nio proceso. 

PLB (L. Bendruomenės jos 
apimtyje) y r a išeivijos 
organizacija ir remiasi demo
kratiniais principais. Bet PLB 
yra labai decentralizuota, struk
tūros formos negriežtos, todėl 
gali būti ir nukrypimų nuo de
mokratinio proceso. J.K. kriti
kuoja JAV LB specialaus „vi
suomeninės veiklos koordina
cinio komi te to" sudarymą, 
kuris tarsi perima kit iems 
p r i k l a u s a n č i a s funkci jas . 
Manau, kad tikslu LB valdy
boms sudaryti specialias komisi
jas atskiriems atvejams, nes į 
tokią „darbo grupę" galima 
įtraukti daugiau asmenų, o 
nepasikliauti tik ribotu val
dybos narių skaičiumi. 

Demokratija yra atvira san
t v a r k a , todėl informacijos 
t rūkumas, o ypač jos sulai
kymas yra priešingas demo
kratijos principui. J.K. kritiškos 
pastabos dėl tylos po Vliko, 
Altos, PLB, JAV LB ir KLB 
konferencijos 1990.III.31 - IV. 1 
visiškai pamatuotos. Skurdų 
pranešimą po konferencijos 
pavad inč iau ,, p r i t a r i m o 
neveikiai deklaracija". Išjos 9 
p u n k t ų t r y s y ra ilgoki 
t r a f a r e t i n i a i sve ik in imai , 
vienas trafaretinis protestas, o 
2 punktai apie propagandą ir 
informaciją, bet nieko nekal
bama apie veiksnių teikiamą ar 
numa tomą te ik t i pagalbą 
Lietuvai . Nu ta r t a sudaryti 
„pol i t ine i veiklai der in t i 
t a rybą" , be t ar t a i nebus 
„pylimas iš tuščio į kiaurą". Iš 
konferencijos nutarimų atrodo, 
kad veiksnių „viršūnės" į konfe 
renciją suvažiavo be jokio 
veiklos plano ir idėjų Lietuvai 
padėti, nes po dviejų dienų kon
ferencijos jokių konkrečių 
pasiūlymų nepadaryta. O po 

Stalino komunizmas ir Hitlerio 
nacizmas, kur dėl giminystės 
žmonės nukentėdavo, bet tos 
santvarkos seniai pasmerktos. 
Tokia nerimta advokatūra V J. 
nepadės nei savo, nei Vliko 
prestižui. 

Tiesa, panašūs išpuoliai nu
kreipti prieš L. Bendruomenių 
veikėjus kaip asmenis Vliko 
vadovams ne naujiena. Vliko 
seime Toronte 1980 m. pirm. dr. 
Bobelis veiklos p raneš ime 
asmeniškų kaltinimų tiradoje 
prieš Kamantą ir Gečį dar pri
dėjo jų „tautinius nusikal
timus", kad jų dukros nuvyko į 
dainų šventę Lietuvoje ir 
susitikinėjo su komunistiniais 
vietiniais pareigūnais. Iš tik
rųjų jos mokėsi Vasario 16 
gimnazijoje (kas gali būti pa
vyzdys visiems veikėjams), buvo 
nuvykusios kelis mėnesius 
anksčiau prieš dainų šventę su 
Vasario 16 gimnazijos ekskur
sija, lankėsi tik pas gimines ir 
su jokiais sovietiniais pareigū
nais nesusitiko. Toks neteisin
gas išpuolis padidino trintį tarp 
PLB ir Vliko, iki pagaliau PLB 
veikėjai nutarė, kad krikščionys 
atleidžia „tiems, kurie nežino, 
ką daro". 1983 m. PLB, rody
dama gerą valią, pasirašė 
bendradarbiavimo susitarimą 
su Vliku, kurio šis nesilaikė. 

Kai Linas Kojelis 5 metus 
buvo Baltųjų rūmų pareigūnas, 
maždaug tuo pačiu laiku buvau 
PLB visuom. reik. komisijoje. 
Asmeniškai patyriau jo pagalbą 
PLB ir PLJS ruošiamoms politi
nėms konferencijoms, kai gale 
jome lankyti Baltuosius rūmus 
ir diskutuoti mūsų problemas 
su oficialiais vyr iausybės 
atstovais, senatoriais ir kon 
gresmanais. Mano bylose yra 
man raštas iš Baltųjų rūmų 
pareigūno. „Lino Kojelio 
pavestas dėkoju už Jūsų..." 
(vienas iš laiškų surištas su 

CLASSIFIED GUIDE 

Klaipėdoje vienas iš dviejų raudono mūro pastatų remontuojamas Meno galerijai - kultūros 
centrui. 

RAUDONOJI ARMIJA 
RYTŲ VOKIETIJOJE 

KAZYS BARONAS 

M ū s ų k o r e s p o n d e n t a s Europoje 

Dviejų Vokietijų , jungtuvės" 
sparčiais žingsniais eina prie 
pabaigos. Numatyt i šį rude
nį r i n k i m a i n u s t a t y s toli
mesnes gaires, kadangi jau 
dabar sus idur iama su politi
nėm, ekonominėm ir karinėm 
problemom. Pr ie pastarosios 
priklauso Rytų Vokietijoje be
veik 380 tūkst. raudonarmiečių 
ir jų išlaikymas. Stebėjau vieną 
vakarą specialiai okupacinei 
kariuomenei skirtą programą 
pasikalbėjimus su raudonarmie
čių karininkų žmonom. Nežiū
rint tur imų vaikų, Sov. Sąj. ka
rininkų žmonos pusdienį dirbo 
vokiškose įmonėse. Kalbėdamos 
su Vakarų Vokietijos televizijos 
atstovais jos skundėsi, kad iš 
darbų buvo atleistos, nurodyda
mos ekonominį Vokietijų sujun
gimą ir bendrą valiutą. 

U ž k l a u s t o s apie pa t į 
gyvenimą Rytų Vokietijoje, 
gražiai apsirengusios rusaitės 
(daugiausia šviesiaplaukės — 
gal dažyti plaukai?) džiaugėsi 
gerove, nestovint eilėje prie 
krautuvių durų, parduotuvėse 
nus ipe rkan t , ko t ik š i rdis 
trokšta. 

Perkėlus vyrus į Sov. Sąjungą 
atsiras butų problema. 

Rytų Vokietijoje šeimos gy
vena ketur ių aukštų namuose, 
tvarkinguose butuose (parodyti 
namai), aplinkos žaluma, vai
kams žaidimų aikštelės. 

Ki ta meda l i o p u s ė — 
Čekoslovakija. į Rytus keliau
jantieji raudonarmiečiai, ant va
gonų pakraut i šarvuočiai. At
vykę į savo tėvynę jie neša lovas 
į vieną didelj kambarį, kari 

keturių mėnesių nieko negirdėti akcija prez Reaganui> bei iš 

karpa iš Amerikos spaudos, ku
rioje Linas Kojelis puolamas dėl 
tariamo neobjektyvumo etninių 
grupių pa la ikyme l ie tuvių. 
Linas K. yra vienintelis lietuvis, 
kuris buvo pasiekęs tokio lygio 
politinę poziciją, o kiek asmenų 
iš 220 milijonų JAV gyventojų 
gali pasiekti ta ip ribotą tokių 
pozicijų skaičių. 

Nemanau, kad dėl to Lino K. 
memorandumo ar laiško ir 
..dangus griūtų", nes per kelis 
mėnesius spaudoje nepastebėjau 
nei tokio rašto, nei komentarų. 
O vien V.J. žodžiu nesu linkęs 
pasitikėti, nes kai kuriuos jo 
visiškai neteisingus pareiški
mus apie PLB teko ir atitaisi-
nėti (žiūr. „Tėv. Žiburiai", 1987. 
Nr. 47, p.3). 

Kai V. Jokūbaitis atsiliepda
mas i Juozo Kojelio straipsni 
pradeda kalbėti apie J.K. sūnų. 
prisimena tas posakis apie dai
nininką pradėjusį dainuoti „ne 
iš tos operos"; bet iš tikrųjų tai 
yra apgailėt ina objektyvumo 
stoka ir žemo lygio politikavi
mas. 

J .V . D a n v s 

ninkai priž.ūri visą darbą. 
Moterų nėra Greičiausiai jos 
dar liko Ček^lovakijoje, nes jų 
butai apstatyti gražiais baldais 
už stiklinių spintų durų mato
mas porcelianas. 

Pasirodo, kad tarp raudonar
miečių ir Rytu Vokietijos gy
ventojų būta eilės nesusi
prat imų, vokiečiams reika
laujant kuo g*eiči ausiai važiuoti 
„russen" į namus. Šis klausi
mas buvo iškeltas „Volkskam-
mer" (Rytų Vokietijos parla
mentas) posėcžiuose. Krašto ap
saugos min. F.pelmanas pareiš
kė, kad apie 1.5 tūkst . demon
strantų bute :ais ir akmenimis 
apmėtė soviennės oro bazės ka
rius. Nuo d>iesnių išsišokimų, 
o gal net katastrofos išgelbėjo 
karininkai, atimdami raudonar
miečiams ginklus. 

Nenusileidžia ir vokietės, 
kadangi nuo liepos 1 d. ir 
soviet ima; k a r i a i gauna 
atlyginimą s t ip r ia Vakarų 
Vokietijos valiuta. Kiek teko 
išgirsti iš atvykusių „rytiečių" 
vokiečiu :r moterų tarpe prieita 
prie peštynių, kadangi rusaitės, 
nujausdamos neilgą gyvenimą 
Rytų Vokietijoje, „tuština" len
tynas kiek galėdamos, siųsda
mos siuntinius į Sov. Sąjungą. 

Narsiai vokiečiai kovoja vaka
ruose prieš žemus amerikiečių 
skrydžiu? ar prat imus su šar
vuočiais jų gražiuose miškuose, 
aplaužant medelius, paliekant 
konservų dėžutes, prikeliant 
kūdikius iš miego. 

Atrodo, kad Rytų vokiečiai 
pasimokė iš savo vakarų brolių, 
taip pat protestuodami prieš 
triukšmingus lėktuvų skry
džius. Šis klausimas vakarinėje 
Vokietijos dalyje yra beveik su
reguliuotas, nustatant valandų 
skaičių. 

Priešingai rytuose. Netoli 
Leipcigo yra didelė sovietinė 
orinė baze. Nežiūrint susitari 
mų su apskričių valdybom, 
sovietai nesumažino skrydžių 
valandų, bet dar jas padidino, 
ypač naktimis ir savaitgaliais. 

Užklaustas „Volkskammer" 
atstovų, kodėl tie skrydžiai dar 
padidėjo, krašto apsaugos min. 
atsakė: „Mes dar esame okupuo
tas kraštas Raudonoji armija 
elgiasi kaip jai patinka, neklau
sydama mūsų prašymų ar bend
rų susitarimų". 

LIETUVIŲ 
IŠEIVIŲ MENO 

GALERIJA 
KLAIPĖDOJE 
SNIEGUOLĖ ZALATORĖ 

Klaipėdos senamiestyje pla
nuojama įsteigti išeivių lietuvių 
kultūrinį centrą, kuriame gali 
būti įrengta meno galerija, o gal 
net Balzeko muziejaus filialą, 
pasakė Klaipėdos miesto mero 
pavaduotojas Rimantas Ulevi
čius. 

Du raudono mūro pastatai 
Danės upės pakrantėje miesto 
centre šiuo metu remontuojami, 
paaiškino Ulevičius. Tačiau 
blokados metu remontai vyksta 
lėtesniais tempais ir gali užsi
tęsti keletą metų, sakė Klai
pėdos vicemeras Kazys Vaišvi
la. Darbininkai, nors ir ne kiek
vieną dieną, dirba prie abiejų 
pastatų, kai turi medžiagų. , 
Ulevičius sakė. kad pastatų 
paskirtis dar nenustatyta, bet 
viena galimybė yra panaudoti 
išeivių lietuvių kultūriniam 
centrui. „Čia būtų tokia salelė, 
kurioje galėtų užs ikab in t i 
išeivija". Ulevičius lankėsi 
Amerikoje praeitais metais ir 
užmezgė ryšius su lietuviais 
Amerikoje. Jis sakė, kad buvęs 
taip sužavėtas Balzeko muzie
jaus kolekcijomis ir galvoja, kad 
muziejus galbūt sutiktų savo 
kolekcijos dalį eksponuo t i 
Klaipėdoje. „Tikrai būtų gerai 
įs teigt i Balzeko muzie jaus 
filialą*',—Ulevičius tv i r t ino . 
Jeigu atsirastų pakankamai 
suinteresuotų menininkų ir 
dailininkų, vienas pas t a t a s 
galėtų būti skirtas eksponuoti 
išeivijos dailininkų meno kū
rinius. 

Tačiau galerijos įsteigima> 
priklausytų nuo susidomėjimo 
išeivijoje, ar atsirastų pakan
kamai menininkų, kurie norėtų 
išstatyti savo darbus, č i a pat 
uostas — būtų galima ekspona
tams lengvai jūros keliu 
pakliūti į Klaipėdą 

Klaipėdos miesto tarybos pir
mininkas Vytas Čepas sakė. 
kad įsteigimas tokios galerijos 
„Užtvirtintų Klaipėdos poziciją 
pasaulyje". „Aš esu už tai. kad 
ten būtų kažkas surišta su iš
eivija", Čepas pridūrė. 

RINKLIAVA SENIMUI 

Katalikų labdara rugsėjo 6 ir 
7 dienomis Chicagos gatvėse ir 
įstaigose suorganizavo rinklia
vą telkiant lėšas senimo pa
ramai . Chicagos ka t a l i ka i 
iš laiko ar remia daugelį 
senimui globoti įstaigų. Net ir 
lietuvių Seklyčia kasmet gauna 
stambesnę parama. 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

DEMONSTRACIJA 
PAREMTI MENA 

Chicagoje tūkstančiai žmonių 
rugsėjo 4 d. buvo susirinkę į 
Daley Plazą, norėdami savo 
demonstracija paremti JAV 
fondą menams. Minia reiškė 
protestą prieš planuojamą su
mažinti tam fondui paramą, 
prieš lėšų siaurinimą. 

AUGA PRIEMIESČIAI 

Illinois š iaurvakarių pla
navimo komisija paskelbė, kad 
Chicagos priemiesčiai auga 
sparčiau negu buvo tikėtasi 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

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

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią (Staiga, prašome 
paminėti, kad esate arba,norite būti 
Rimo Stonkaus Klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai . 

3 Mis, KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PAROUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J . B A C E V I Č I U S 
8EL..-BACE REAi_TORS 

INCOHE TAX - INSURANCE 
6529 S <E02:E 

778-2233 

Parduodame greičiau 
už didesnę kainą! 

Įkainojimas veltui! 
Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose 
Išlavinti ir patyrę tarnautojai 
MLS Kompiuteris 
Perkame-parduodame ir mažas ir di
deles nuosavybes. 
Vietinė jstaiga. 

ALEXANOER J. MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

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

I letuviams žinomas ir patikimas vardas 

LB mis 
Š I M A I T I S R E A L T Y 

V ik torą* Š imai t ls .Rea l to r 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax 

5953 S. Kedzle Ave. 
Tel. 436-7878 

FOR RENT 

Išnuomojam i 2 kamb. su atski
ru įėjimu Marquette Parko apyl. 
netoli „Margučio". 

Skambinti 312-925-7612 

HELP VVANTED 

laikome nagingo darbininko namų 
priežiūrai. Pageidaujamas žmogus 
gyvenąs pietinėje Chicagos dalyje, turi pats 
pasirūpinti transportacija. Kreiptis: First 
Rate Real Eetate, tel. 312-767-2400. 

M ISCELLANEOUS 

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

Tę|. 376-1882 ar 376-5996 

1 0 % — 2 0 % — 3 0 % pig iau mokėsit už 
automobil io ir ugnies draudimą pas 
mus. 

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

T e l . — G A 4 - 8 6 5 4 
i ; Į S — 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Jono Vengrio memuarai 

MANO KELIAS 
Turinyje: 
Gimtinė, vaikystė, įspūdžiai iš lankytų mokyklų, darbas 

Lietuvoje. 
Kelionė i Vakarus 1944, išvietintieji, emigracija, darbas 

JAV pastangos šeimai gauti vizas išvykti į JAV. 
270 psl., kaina su persiuntimu 12 dol Gaunama: 

J. Vengris 
P.O. Box 104 

Ostervllle. MA 02655 

Tremtine — Ui vienas paveikslą!; iš labai puošnios dail. POVTJJO 
PUZINO monografijos, kuri yra didelio formato ir talpina net 2S 
spalvotas reprodukcijas. Kartu ir XX amžiaus Madoną, apdovanotas 
aukščiausia premija tarptautiniame madonų festivalyje Los Angeles. 
Calif. ir Grand National Award Amerikos dail mukų profesinėje są
jungoje New Yorke. Puik; dovana ir tinka bent kuriomis progomis 
{teikti bet kam: svetimtaučiui ar lietuviui. Kaina su persiuntimu 
27 dol. Užsakymus siusti: 

DRAUGAS, 45*5 Weat «3rd Street. 
Chicago. I L SM2S 

Illinois gyventojai dar prideda $1.50 valstijos mokesčio. 

„ATLAIDAI — Llthuanlan Pllgrlmages" — Loyolos 
Universiteto leidyklos išleista Romo Požerskio fotografijų 
knyga apie atlaidus ok. Lietuvoje. Knygai įžangas parašė 
Mykolas Drunga, Česlovas Gnncevičius. Laima Skeivienė ir 
Algimantas Kezys. Išleista dviem kalbom — angliškai ir lie
tuviškai Verta turėti sau ir padovanoti kitam, ypač svetim
taučiui Gaunama ..Drauge", kaina su persiuntimu 27 dol. 
Illinois gyventojai dar prideda 2 dol. valstijos mokesčio 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 

4545 W. S3rd t t . 
Chicago "L S0S2S 



Dabartiniai Lietuvos policininkai su uniformomis. 

Pastabos ir nuomonės 

VIENI KVIEČIA, KITI 
ATGRASO 

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ 

Kai pereitų metų vėlyva Sąskaitas suveskite savo tarpe, 
rudenį išeivijos žurnalistus pa- 0 išeivijos žurnalistus priimkite 
s i ekė Lietuvos Ž u r n a l i s t u kaip svečius ir viešnias, jų ne-
sąjungos pirmininko kvietimas barstydami asmeniškumų dul-
atvykti j Lietuvos žurnalistų kėmis . E s a m e kv ie tė j ams 
forumą šių metų vasarą dėkingi ir neanalizuojame, ar 
džiaugsmas buvo didelis. Žurna- Lietuvos Žurnalistų sąjunga yra 
listai yra išeivijos pulso stebė
tojai, spaudos gyvybės palaiky
tojai. L t neturi to prestižo, 
kuriuo raudojau laisvų kraštų 
spaudos atstovai, todėl toks 

..tradicijų natūrali paveldėtoja' 
ar ..atsikūrusi savarankiška or
ganizacija", ar net ..valdiškų 
b i u r o k r a t ų profsą junga" . 
Žinant, kad dabar Lietuvoje jau 

kvietimas savotiškai pakelia galima steigti bet kurią orga 
nuotaiką. Jei laisva spauda yra 
gyvenimo veidrodis ir nuotaiku 
atspindys, tai jos darbuotojai 
yra tie dinamiški varikliai, 
kurie išeivijos spaudą daro įdo
mią ir aktualią. Be spaudos išei
vijos gyvenimas jau būtų seniai 
di iigęs nežinioje, nes tik perjos 
puslapius, tarp valstybių ir 
tolimų kontinentų yra palai
komas t a rpusav io ryšys , 
dvasinė jungtis ir sukuriamas 
informacijos šaltinis. 

Jau beveik vieneri metai, kaip 
išeivijos spaudos puslapius 
užpildo ne vien Lietuvoje vyk 

nizaciją. a r nebūtų prasmin
giau, jei „Naujosios Santaros"' 
r e d a k t o r u s s te ig tų savo 
žurnalistų sąjungą, pagal savo 
skoni ir pas i r ink imą . Jei 
teisingai suprantu žodį ..santa
ra" — tai būtų logiška ir tikslu. 
Bet kodėl drumsti mums nuo
taiką, taip išsiilgusiems tėvynės 
ir joje gyvenančiu spaudos kole
gų? Ar iš t i k r o Lietuvos 
Žurnal is tų sąjungos nariais 
nėra visi. kurie pareiškia norą 
jon stoti. t ik. žinoma, su tam 
tikromis kvalifikacijomis...? Ar 
ji eina prieš vienybe? Ar ji stoko

tam, kaip jie išmano, todėl ir pa
tar imai dėl dovanų yra ne vie
toje. Dar nė vienas negrįžo iš 
Lietuvos neatsivežęs gintaro ar 
lietuviško šokolado, o iš čia iš
vykstantieji nebuvo išleisti tuš
čiomis rankomis. Nejaugi ir 
paprasto lietuviško vaišingumo 
tradicija yra nepriimtina, nors 
jis ir nemėgsta dabartinės Lie
tuvos Žurnalistų sąjungos? Ir 
nedera minėti „sveiko proto" 
patarimo, nes ir demokratijoje 
m a n d a g u m a s yra p r i imta 
dorybė. 

Antra vertus, nesu visiškai 
t i k r a , ar Domas Šn iukas 
kompiuterio prašė ar tai buvo 
pačios Klevos Vidžiūnienės 
idėja, kuriai aš pritariu su 
dideliu entuziazmu. Juk reikia 
atvežti ką nors lauktuvių. Lie
tuvoje kompiuterių nėra per
teklius, o ypatingai spaudos 
darbe jis yra nepaprastai didelis 
patogumas ir didelę naudą 
nešantis aparatas. 

Vaitiekūnas mini apie ,.Sąjū
džio" ir nepriklausomos spaudos 
darbininkų suvažiavimus, bet 
su jais jokio kontakto nebuvo. 
Kodėl nesusikūrė organizacija? 
Gal einant negatyvių priekaiš
tų ir kaltinimų keliu sunku 
rast i pritarimą. Todėl Domo 
Šniuko kvietimą priimame su 
didžiausiu malonumu, o forumo 
metu galėsime tą klausimą 
išdiskutuoti, ypač pabrėžiant 
žurnalistinės etikos elementus: 
kritika neprivalo tapti sąskaitų 
suvedinėjimo ir skaldymo įran
kiu. Vadovaujantis demokra 
tijos principais, taip pat galima 
veikti pozityviai, įstojus į or 
ganizaciją. kurios t ikslams 
prijaučiama. bet kurios ideolo
giją reikia keisti. Tam yra 
balsavimas, diskusijos, pa
tarimai. Bet šiuo tarpu palikite 
išeivijos žurnalistus ramybėje, 
t i k palinkėkite malonios 
kelionės... Gal susitiksime akis 
į akį? 

tančių įvykių analizė, bet platūs į patriotizmo? Jei jos nariu gali 
aprašymai apie įvairių dainos. t a p l į kiekvienas žurnalistas, tai 
muzikos ir šokių vienetų viešna
ges abipus Atlanto. Lietuvoje 
išeivijos menininkai yra su 
tinkami su džiaugsmu ir meile, 
ir Amerikos koatinente atvyku
sieji yra priimami vaišingai, 
šiltai, apdovanojami, išlydimi su 
ašaromis. Atvyksta pas mus ir 
Lietuvos politinei veiklai vado
vaujantys asmenys, organiza
cijų atkūrėjai, darbo sąjungų or
ganizatoriai. Savaime supran 
tama. kad dabartinėse sąlygose 
jų atvykimas yra įmanomas tik 
su išeivijos kvietimu.. O dabar 
jau ir išeivijos žurnalistai gavo 
kvietimą, kaip reikšminga ir 
darbšti išeivijos kul tūr in io 
gyvenimo grupė... 

Ir š t a i ska i tau spaudoje 
Pauliaus Vaitiekūno. „Naujo
sios Santaros" redaktoriaus, 
straipsni, kuriame yra beveik 
smerkiamas Lietuvos Žurnalis
tų sąjungos k v i e t i m a s ir 
p r i eka i š t au jama išeivijos 
žurnalistų projektui padovanoti 
kompiuterį kvietėjams... Sar
kastiška ..vieningumo" analize, 
nepajėgiant cituoti, bet „ma
nant", ką pirmininkas galvoja 
apie ..žurnalistų vienybe", perša 
mintį, kad straipsnio autorius 
išeivijos spaudoje nori suvesti 
kažkokias sąskaitas tiek su 
Domu Šniuku. tiek su pačia 
sąjunga. O gal jo straipsnio pa 
grindinis tikslas buvo sulaiky 
ti išeivijos žurnalistus nuo kvie 
timo priėmimo? 

Kas buvo praeityje, mūsų 
neliečia, nes tik pozityvus 
žvilgsnis į ateiti duoda vilčių. 
Praeityje ir komunistų partijos 
vardas mums buvo anatema, o 
dabar Brazausko drąsus elgesys 
padare pirma žingsni i atsikra 
tymą Kremliaus dominavimo 

kodėl jis jon nestoja ir neatitai
so to. kas taisytina, o ne iš šalies 
meta akmenėlius? Gal jis pajėg
tų įnešti patriotizmą ir vienybę? 

Ir dėkojame už patarimą dėl 
dovanų. Tą priimsime dėmesin, 

atsi lankys pas mus. Su j e i . 
dovanomis palauksime, kol įsi
t ikinsime, kad jo motyvai nėra 
suvedinėti sąskaitas, bet iš
eivijos žurnalistus atitinkamai 
„apšviesti". Antra vertus, išei
vijos žurnalistai yra laisvi elgtis 

AUKŠČIAUSI MOKESČIAI 

Illinois General Assembly pa
skelbė tyrinėjimų duomenis, 
kurie parodė, kad Cook apskri
tyje gyvenantieji savininkai 
moka aukščiausius mokesčius iš 
visų Illinois valstijos vietų. 
Vidutinė 4 asmenų šeima, 
uždirbanti per metus 40,000 
dol.. Cook apskrity turi per 
me tus išmokėti 6.107 dol. 
mokesčių. Tokias pajamas 
turinti šeima, gyvenanti Chi-
cagoje, per metus turi mokesčių 
5,915 dol. Šis mokesčių 
apskaičiavimas p a d a r y t a s 
atsižvelgiant, kiek sumokama 
t aksų nuo pajamų, ta ipgi 
perkant gazoliną, kūrenamas 
dujas, gėrimus, cigaretes, kiek 
mokesčių ui telefoną, už turimą 
nuosavybę. 

A.tA. 
PETRUI KAUNUI 

s ta iga mirus , jo sūnus SAULIŲ ir MARIJŲ, brolius 
JUOZĄ ir JONĄ su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame 
ir ka r tu liūdime. 

P. Z. Linkevičiai 
J. O. Macijauskai 
A. Z. Vaičeliūnai 

Canada 

A.tA. 
LYDIJAI VADOPALIENEI 

m i r u s , d u k r o m s I R E N A I BLIŪDŽIUVIENEI, 
ALDONAI MORKIENEI, sūnui PAULIUI VADOPA-
L U I , seseriai ELENAI ZDANAVIČIENEI ir jų 
še imoms nuoširdžią užuojautą reiškiame 

Kazys, Irena, Arūnas, Nida Pemkai 
Raminta ir Linas Masčiai 

A.tA. 
PETRAS ŠMAIŽYS 

Gyveno Hot Springs. Arkansas. anksčiau Chicagoje. 
Mirė 1990 m. rugsėjo 4 d., sulaukęs 80 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Mažeikių apskrityje, Gonaičių kaime. 

Amerikoje išgyveno 41 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Salomėja, sūnus Sau 

liūs, dukterys Silvija, žentas Tom Dong. Rasa, žentas Tom 
Myers, Vida. žentas John Ford, aštuoni anūkai, brolis Jonas 
Šmaižys su žmona Louise, gyv Mėsa, AZ., pusbrolis Stasys 
Šmaižys su žmona Justina, gyv. St. Petersburg, FL, jų šeimos 
ir kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje. 

Priklausė Liet. Fondui. Liet. Bendruomenei, ALT'ui. Liet. 
Skautų sąjungai ir buvo ilgametis Hot Springs radijo 
valandėlės „Leiskit j Tėvynę" garso operatorius. 

Privatus atsisveikinimas su velioniu įvyko rugsėjo 7 d. 
Gross Funeral Home. 

Gedulingos šv. Mišios, dalyvaujant ir Hot Springs lietu
viams, buvo atnašautos rugsėjo 8 d. Šv. Jono bažnyčioje. Hot 
Springs. Laidotuvės buvo privačios. 

Nuliūdę žmona, sūnus, dukterys, žentai, anūkai ir kiti 
giminės. 

DRAUGAS, antradienis, 1990 m. rugsėjo men. 11d . 

Taur iam Lietuvos Sūnui , brangiam mūsų nariui 

A.tA. 
fil. v.s. BRONIUI KVIKLIUI 

ta ip nelaukta i mus palikus, giliai liūdime ir nuošir
džiausią užuojautą reiškiame žmonai BRONEI, 
dukrom fil. DANGUOLEI, fil. RAMUNEI ir fil. 
RŪTAI su šeimomis bei kitiems artimiesiems. 

Akademinis Skautų Sąjūdis 
A. S. S. Vadųa 
Mūsų Vytis 
Vydūno Jaunimo Fondas 

Neužmirštamam, nepamainomam 

A.tA. 
BRONIUI KVIKLIUI, 

mūsų šeimos geram draugui, staiga mirus , jo 
liūdinčiai žmonai BRONEI, dukterims ir visiems 
artimiesims gilią užuojautą reiškia ir ka r tu liūdi. 

L Birutė Smetonienė 
ir sūnūs Antanas, Vytautas 

A.tA. 
ALGIRDUI UKRINUI 

baigus šią žemišką kelionę, mūsų gili užuojauta 
žmonai BRONEI, šeimai, giminėms ir ar t imiesiems. 

O. ir B. Konaukų šeima 
R. ir K. Kreivėnai 

Mielam prieteliui, didžiam ir nepamainomam 
lietuvių tautos kul tūr ininkui 

A.tA. 
BRONIUI KVIKLIUI 

staigiai ir netikėtai mirus , nuoširdžią užuojautą 
r e i šk iame jo ž m o n a i B R O N E I , d u k r o m s 
DANGUOLEI, RAMUNEI ir RŪTAI su šeimomis bei 
visiems giminėms ir art imiesiems. Drauge l iūdime. 

Jurgis ir Regina Mikailai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

Mano brangiai draugei 
A.tA. 

ONUTEI ZAKSIENEI 
Amžinybėn iškeliavus, reiškiame užuojautą vyrui 
JONUI, dukrelei BIRUTEI su šeima, sūnui VYTAU
TUI su šeima. 

Stella, Juozas Miglinai ir 
duktė Žvaigždutė su šeima 

Cleveiand, Ohio 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. (1-312) 737-1213 
11028 Southwest Hwy. - Tel. (708) 974-4410 

9236 S. Roberts Rd. - Tel. (708) 430-5700 

Mylimai Mamytei 

A.tA. 
LYDIJAI VADOPALIENEI 

mirų?, jos dukterį ALDONĄ MORKIENĘ, žentą 
BRONIŲ ir kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame 
ir karta liūdime. 

Arizonos Lietuvių Bendruomenė 

A.tA. 
LYDIJAI VADOPALIENEI 

m i r u - nuoširdžiai užjaučiame Jos vaikus: ALDONĄ 
frjoe vyrą, IRENĄ ir jos šeimą, PAULIŲ ir jo šeimą 
įr liūdime kar tu : 

Juozas Vadopalas ir jo žmona 
Gytis Vadopalas ir jo šeima 

. Jovyta Bradloy ir jos šeima. 
Rūta Wrona ir jos šeima 
Milda Trepina ir jos šeima 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

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

l-<312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills. Illinois 604ro 

708-130-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60630 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 606^0 
708-652-1003 

Visus la idotuvių n a m u s galite pasiekti 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAS 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 Ave., Cicero, Illinois 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Tel . (708) 652-5245 



DRAUGAS, antradienis, 1990 m. rugsėjo mėn. 11 d. 

x J a u n i m o t a u t i n i o a n 
sambl io „Grandies" jaunes
niųjų ratelio šokėjai darbo me
tus pradės rugsėjo 12d., trečia
dienį, 6:30 v.v. Jaunimo centre, 
o studentų ratelis darbo metus 
pradės rugsėjo 16 d., sekma
dienį, 6 v.v. Lietuvių centre 
Lemonte. Tą dieną tuo pačiu 
laiku bus priimami ir nauji 
šokėjai. 

x S v č . M. Marijos Gimimo 
parapijos mokyklos Motinų klu
bo susirinkimas bus pirmadienį, 
rugsėjo 21 d., 7 vai. mokyklos 
salėje. Visos motinos kvie
čiamos dalyvauti. 

x B e r n i u k ų choras ..Kna
bę n Kapelle" Chicagoje duos 
koncertą rugsėjo 13 d., ketvirta
dienį , Rosenhill kap in ių 
koplyčioje ir kviečia visus 
koncerte dalyvauti. Koplyčia 
yra 5800 N. Ravenswood Ave., 
Chicago, 111. 60660. 

x I š naujo namų savininkai 
gali registruotis Home Eąuity 
programai rugsėjo 14 d., penkta
dienį, nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. 
p.p. 3524 W. 63 St. Tai praneša 
programos informacijos skyrius, 
kuriame dirba Helen Juozapa
vičius. 

x P a t i k s l i n i m a s . Rašant 
apie Eichstaetto gimnazijos mo
kinių posėdį Nijolės Martinai
tytės namuose, per klaidą buvo 
praleista Vaclovo Momkaus pa
vardė. Už klaidą atsiprašome. 

x Adolfas Baliunas, Lock-
port, 111., pakeisdamas adresą 
„Draugo" siuntimo į Riviera 
Beach, Floridą, pridėjo ir 25 dol. 
auką. Joseph E. Jacobus, Fair 
Lawn, N.J. parėmė dienraštį 
taip pat 25 dol. auka. Nuoširdus 
ačiū. 

x „ Ž A I B A S " NR. 10 -
skan ios rūkytos dešros ir 
skilandžiai bus pristatyta jūsų 
nurodytu adresu Lietuvoje 10 
d a r b ų dienų la ikotarpyje . 4 
kg lietuviško skilandžio, 2 kg 
„Žalgirio" dešros, 2 kg „Suval
kietiškos" dešros, 1 kg „So
džiaus" dešros, 1 kg filė plė
velėje. Pilna kaina $100.00 -
kreiptis „Žaibas" 9525 South 
79th Ave., Hickory Hills, 111. 
60457 . T e l e f o n a s (708) 
430-8090. 

(sk) 
x Švč. M. Marijos Sopulin

gosios dienoje, rugsėjo 15, šeš
tadienį. 6:30 v.v. Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje bus aukojamas 
rožinis ir šv. Mišios Židinys ma
loniai kviečia dalyvauti. 

(sk) 

x Pirksime vieno a r b a ke
lių butų namą Chicagoje arba 
pr iemiesčiuose. Skambin t i 
v a k a r a i s nuo 8 v.v. 
312-434-8235. 

(sk) 

x Dr. Feliksas Pa lubinskas 
iš St. John. Ind., grįžo iš 
kelionės Lietuvoje, ku r jo 
pastangomis Purdue universi
teto Calumet kancleris dr. 
James Jakel pasirašė aka
demikų pasikeitimo sutartis su 
Vilniaus, Vytauto D. universi
tetais ir Kauno Politechnikos 
institutu. Dr. Palubinskui, Pur 
due universiteto Calumet biznio 
fakulteto vedėjui, buvo ypač 
malonu pasimatyti su sūnumi 
Aidu Palubinsku, dirbančiu 
Lietuvos parlamente ir dukra 
doktorante Milda Palubinskaite 
viešnagėje Lietuvoje iš vasaros 
studijų Italijoje ir darbo Lie
tuvos pasiuntinybėje Vatikane. 

x Sol. Egidi jus Mažin tas , 
Kauno muzikinio teatro akto
rius, dainuos Vyresniųjų lie
tuvių centre rugsėjo 12 d., 
trečiadienį, 2 vai. p.p. Visus 
kviečiame atsilankyti ir praleis
ti popietę su solistu. 

x Lietuviai dail ininkai pasi
rodys rugsėjo 15 d., šeštadienį, 
nuo 6:30 iki 8:30 vai. vak. meno 
parodoje John G. Blank Center 
for the Arts, 12 E. Eighth St., 
Michigan City, Ind. Bus iš 
Prano Domšaičio kolekcijos, 
taip pat Maryte Ambrozaitienė, 
Vanda B a l a k i e n ė , J u r g i s 
Daugvila, Marija Gaižutienė, 
Janina Marks, Viktoras Petra
vičius, Ada Sutkuvienė ir Mag
dalena Stankūnienė. Kviečiami 
lietuviai parodoje dalyvauti. 

x Pe t ro A u d ė n o su J e a -
n i n e J a g i e l l a ske lb iami 
užsakai Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje Marųuette 
Parke. 

x Už a.a. Benedikto Lungio 
sielą jo antrųjų mirties metinių 
sukaktyje, šv. Mišios bus auko
jamos rugsėjo 13 d. 7 v. ryto 
Brighton Parko Švč. M. Marijos 
Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje 
ir antros Mišios ten pat 10:30 v. 
ryto. Po Mišių, 12 vai., paminklo 
švent in imas Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse. Draugus ir 
pažįstamus prašau pasimelsti 
už a.a Benediktą. Žmona . 

(sk) 

x Lietuvių ekskurs i j a į Ar 
gent iną , Brazi l i ją ir Č i l ę 
o rgan izuo ja „ D r a u g a s " š.m. 
lapkričio 20 d. iki gruodžio 9 d. 
Smulkesnei informacijai kreip
tis: Amer i can Trave l Serv ice 
B u r e a u , 9727 S. W e s t e r n 
Ave., Ch icago , IL 60643. Tel . 
312-238-9787. 

(sk) 

x D Ė V Ė T I D R A B U Ž I A I , 
ba t a i , ma i s t a s ir kt. daiktai; 
VAISTAI — receptinai. nere-
ceptinai. Kiekiai ne r ibo jami . 
MUITO NĖRA! Iš kitu miestų 
savo daiktus siųskite mums paš
tu arba UPS. Aukštos kokybes 
rūkytos mėsos gaminiai AU
TOMOBILIUS parduodame pi 
giai. T R A N S P A K , 2638 W. 69 
St., Ch icago , I L 60629. tel . 
312-436-7772. 

(ski 

x l LIETUVIU GYDYTO 
J U SUVAŽIAVIMĄ KAUNE 
dar t u r i m e vietų. Bus 
parūpintas transportas i Kauną 
bei nakvynė suvažiavimo metu. 
Ruduo aktyviausias laikas Lie
tuvos kultūriniame gyvenime. 
Kviečiame ir ne gydytojus vykti 
kartu, kol dar yra galimybe 
vizas gauti. Kelione spalio 1-18 
dienomis. 15 dienų Lietuvoje ir 
2 Kopenhagoje. Pilna kaina 
$1985.00 Prašome kreiptis: 
G.T. I N T E R N A T I O N A L . 
INC., 9525 S. 79th Ave., Hic
ko ry Hi l l s . IL, Tel. (708) 
430-7272. 

(sk) 

x G.T. INTERNATIONAL, 
INC. nauja pas lauga : užtik
r in tas pristatymas žemiausia 
k a i n a 7 dienų la ikotarpyje . 
Dabar nereikia rūpintis ar 
pasiųstas kargo ateis neiš
draskytas, ar visai jo negausite 
siųsdami ji per Maskvą. UZ 
$1.25 svaras (minimumas 100 
svarų) jūsų siuntinys bus pri-
statvtas į Rvgos muitinę. Kreip
t i s - G.T. INTERNATIO
NAL, INC. C argo Division, 
9525 South 79th Ave., Hicko
ry Hills. IL 60457. Telefonas 
<708) 430-7334. 

(sk) 

x Lietuvos keliauninkų dė
mesiui. Kas nori patvirtinti 
a r pakeisti Aerofloto ar kitų li
nijų skrydžius \ Lietuvą, ar gau 
t i patarnavimus New Yorko ae
rodromuose, įskaitant bilie
t u s į kitus miestus — lėktuvais, 
traukiniais ar autobusais — 
skambinkite į New Yorko ke
lionių agentūrą , , V Y T I S " 
718-769-3300. 

(sk» 

x Sporto reg is t rac i ja Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
mokykloje bus rugsėjo 18 d., 
antradienį, 6:30 vai. vak. Prieš 
tai bus trumpas tėvų susi
rinkimas ir išaiškinta sporto 
programa. 

x G v i d a s V a l a n t i n a s i r 
Gruodžia i paėmė bilietus į 
„Draugo" renginių komiteto 
ruošiamą vakarienę Martiniąue 
pokylių salėje rugsėjo 23 d. 
Stalų ir pavienių bilietų dar ga
lima gauti pas renginių komi
teto narius ir „Draugo" ad
ministracijoje darbo metu. 

x Dr. V. V. P a l č i a u s k a s , 
Fullerton, Cal., „Draugo" gar
bės prenumeratorius, rėmėjas, 
pratęsė prenumeratą viene
riems metams su 50 dol. savos 
spaudos palaikymui. Nuoširdus 
ir didelis ačiū. 

x Š a r ū n a s M a r č i u l i o n i s , 
Alameda, Cal., vienas iš gar
siųjų Lietuvos krepšinio žaidėjų, 
šiuo metu gyvena Amerikoje ir 
žaidžia vienoje amerikiečių 
rinktinėje, skaito „Draugą" ir 
atsiuntė 20 dol. auką. Nuošir
dus ačiū ir l inkime geros 
sėkmės. 

x Ray M a s i l i ū n a s , O a k 
Lawn, 111., „Draugo" rėmėjas, 
grąžino laimėjimų šakneles su 
10 dol. ir dar pridėjo 50 dol. 
auką d ienrašč io p a r a m a i . 
Nuoširdus ir didelis ačiū. 

x Alė i r S tasys Briedžiai , 
Bur r Ridge, 111., grąžino 
laimėjimų šakneles su 25 dol. 
auka ir palinkėjo sėkmės dir
bant lietuviškos spaudos bare. 
Nuoširdus ačiū už linkėjimus ir 
auką. 

x Zita Grazis , iš Waterford, 
Mich., atsiuntė 50 dol. „Drau
go" paramai ir grąžino laimėji
mų šakneles. Didelis ačiū už 
realią auką savai spaudai. 

x Pasaulio Lietuvių centre , 
Lemonte rugsėjo 16 d., tuo po 
šv. Mišių, įvyks PLC informa
cinis susirinkimas. Dalyvauti 
kviečiami visi, kuriuos domina 
centro finansinė padėtis, lėšų 
telkimas ir kondominiumų sta
tybos bei pirkimo reikalai. PLC 
tarybos ir valdybos nariai at
sakys į klausimus. 

(sk) 
x VINA DEL M A R Chile 

vadinamas „Gėlių ir Sodų" 
miestu ir Valparaiso, pastatytas 
stačioje įkalnėje. Juos aplankys 
„DRAUGO" eksursijos dalyviai 
keliaudami Pietų Amerikoje, 
š.m. lapkr ič io mėn. 26 d. Dėl 
kainų ir informacijos kreipkitės 
pas American Trave l Serv ice 
Bureau , 9727 So. Wes t e rn 
Ave, Chicago, IL 60643. Tel. 
(1-312) 238-9787. 

(sk) 

x Romas Pūkš tys , TRANS
PAK firmos s a v i n i n k a s , 
praneša, kad vel vyksta į Lietu
vą ir sąžiningai tarpininkaus 
pervedant PINIGUS, tvarkant 
PALIKIMUS, perkant AUTO
MOBILIUS. Atsiskaitymas iki 
rugsėjo 15 d. TRANSPAK, 
2638 W. 69 St., Chicago , IL 
60629, te l . 312-436-7772. 

(sk) 

Per išleistuves Kauno Politechnikos instituto apsikeitimo Ntudentės. studijavusios 6 mėnesius. 
Iš kairės: Aida Liubartaitė, Seattle. WA., LB pirmininkė Ina Bertulyte-Bray ir Meilutė Misevičiūtė. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
T E L E V I Z I J O S 

PROGRAMOS A P I E 
LIETUVĄ 

Trečiadienį, rugsėjo 5 dieną, 
lietuviai vėl dalyvavo „cable" 
televizijos programoje, kurios 
studija yra Highland Park prie
miestyje. Tai buvo ketvirta pro
grama apie Lietuvą ir buvo 
suorganizuota ..Americans for 
Lithuanian Freedom" dalyvių 
iniciatyva. Programa, kurios 
vedėja yra Beverly Cooper, 
būna transliuojama kiekvieną 
trečiadienį (7:30 v.v. iki 8:30 
v-v-) ..gyvu" pasikalbėjimu, o po 
to visą savaite būna rodoma t a 
vaizdajuostė. Ji pasiekia 9 prie
miesč ius (Highwood, F t . 
Sheridan, Highland Pk., Deer-
field, Glencoe, Winnetka. Ken-
nilworth, Bar.nockburn, Lin-
colnshire) ir tur: 38,000—40,000 
žiūrovų. 

Ankstyvą pavasarį, pirmoje 
programoje calyvavo Salomėja 
Endrijoniene. kur i sudarė šią 
programą, Jonas Valkiūnas ir 
Indrė Tijūneliene. Programai 
pasibaigus. Beverly Cooper 
pasiūlė, kad galim vėl kada tik 
nor im pasinaudoti jos pro
grama. Tas buvo paminėta kai 
kuriems intensyviai dirban
t i e m s v i suomen in į darbą, 
tačiau, būdami užsiėmę rim
tesniais reikalais, niekas nesi
domėjo arba neturėjo laiko 
pasiūlymu pasinaudoti 

Kai atrodė, k a d Lietuvai 
reikėtų d a u p a u reklamos, pa
dė t i e s i š ry šk in imo ar 
pare išk imo, ė m ė m ė s pa tys 
pasinaudoti pasiūlyta proga. 
Antroje programoje dalyvavo 
Austė Vygant ienė su savo 
jaunimu. Trečią kar tą įpynėm ir 
savuosius ir politikus. Papra
šiau, kad senatoriai Simon ir 
Dixon, ir atstovai Porter. Dur-
bin ir Crane atsiųstų 3 minučių 
vaizdajuostes, pasisakant apie 
Lietuvos padėtį. Iš mūsų pusės 
dalyvavo Povilas Žumbakis. 
Daiva Meiliene ir Zenonas 
Rekašius. Pokalbis su mūsiš
kiais buvo paįvairintas politikų 
įtarpais. Kongresmaną John 

Por ter .iufilmavo pats Ken 
Cooper įvedėjos vyras), o 
k o n g r e s m a n ą Phil Crane 
nufilmavo Jonas Pileckis ir 
Jonas Valkiūnas. Programa 
užsitęsė beveik dvi valandas. 
K e t v i r t a m e pasirodyme 
dalyvavo dr. Peter Stanlis. 
dirbęs su prez. Reagan Humani 
ties Council ir sutikęs padaryti 
bendrą istorinę apžvalgą, Linas 
Sidrys, Dalia Katiliūtė-Boyds-
tun, Valdas Adamkus ir Ro
ber tas Vitas. 

Esame labai dėkingi visiems 
dalyviams. Esame taip pat 
dėkingi , kad turime proga 
iškelti Lietuvos vardą. Tačiau 
yra sunku perduoti t a i . ką 
norime, nes neturime kontrolės 
programos eigai. Jei vedėjai 
n e p a s i ū l o m diskutuot inas 
temas, tai kalba nukrypsta „į 
lankas" . Kai raštiškai iš anks
to įteikiam pasiūlymus, ji vis 
t iek neturi laiko iš anksto pasi
ruošti, suplanuoti ir išsirinkti 
kas būtų svarbiau. Pasilieka 
taip, kad programos dalyviai 
tur i patys pakreipti pokalbį į 
reikalingas temas ir tinkamą 
tempą. Iš šalies yra lengva 
pasakyti, bet sėdint po karštom 
šviesom pasitiki vedėjos suge
bėjimu. Nežiūrint tam tikrų 
sunkumų, žadam ir toliau 
pasinaudoti Beverly Coopers 
palankumu, bet manau, kad tą 
reikia daryti su tam tikru saiku 
ir neįgrįsti publikai, kad nepra
dėtų plaukti nusiskundimai į 
televizijos stotį. 

Trečiadieni po pietų, prieš iš
važiuojant j studiją, ant telefono 
atsakymo aparato radau žinutę 
iš kongresmano Porter. Anks 
čiau jis buvo man sakęs, kad 
vyks į Leningradą. į žmogaus 
teisių konferenciją, kuri turėjo 
būt i Vilniuje, bet tai nebuvo 
leista. J is tikėjosi ten susitikti 
prez Landsbergį. Dabar paliko 
žinute, kad jis valgė priešpiečius 
(. . lunch") su Lietuvos pre
zidentu Landsbergiu. Esame 
dėkingi kongresmanui už jo 
pastangas. 

Indrė 

x G.T. INTERNATIONAL 
parūpina jūsų giminėm bilietus 
iš Lietuvos į įvairius Amerikos 
miestus neskrendant per Mask
vą. Galimybės RigaKopenhaga 
(su nakvyneVČikaga. New Yor-
kas ar Los Angeles. Taip pat 
siūlome Vilnius/Berlynas/Cika-
ga kaina nuo $1020.00 iki 
$1337.00, Vi ln ius Ber ly 
nas/New Y o r k a s kaina nuo 
$944.00 ik i $1261.00 ir 
Vilniu&Berlynas Los Ange les 
ka ina nuo $1223.00 i k i 
$1623.00. Su jūsų giminėmis 
ryšį palaiko ir perduoda visas 
informacijas mūsų r a š t i nės 
atstovė Vilniuje. Prašome kreip
tis: G.T. INTERNATIONAL, 
INC.. 9525 S. 79th Ave . , 
Hickory Hills. IL. Tel . (708) 
430-7272. 

(sk) 

Lietuvos Kultūros ir Švietimo m»nist#ri 
pirm R Kufiene ir Kultūros tarybos pirm D Kučeniene 

Nuotr. Viktoro Kučo 

SUSITIKIMAS SU 
ALGIRDU BRAZAUSKU 

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Chicagos skyriaus valdybos ini
ciatyva buvo surengtas visuo
menes susitikimas su Lietuvos 
vyriausybės vicepremjeru Algir
du Brazausku liepos 23 d. 7 vai. 
vakare Lietuvių Tautiniuose 
namuose. Jo kelionės tikslas — 
kurti ir vystyti ekonominius ry
šius su JAV įmonėmis. Su juo 
kartu atvyko ekonomistas Lie
tuvos mokslų akademijos vice
pirmininkas dr. Raimondas 
Rajackas. Jų atvykimą į JAV 
suorganizavo Vytautas Valat-
kaitis, žymus pramonininkas ir 
buvęs N a k o įmonės viceprezi
dentas. 

Altos skyriaus pirmininkas 
Vladas Soliūnas gražiai pa
sveikino vicepremjerą Algirdą 
Brazauską jo atvykimo proga 
lietuvių sostinėn Chicagon. Ta 
pačia proga pakvietė Vytautą 
Valatkaitį pristatyti gausiai 
susirinkusiai publikai Algirdą 
Brazauską. 

Vytautas Valatkaitis pristatė 
A. Brazauską. Pirmoji mūsų 
pažintis, sakė jis, užsimezgė 
1988 m., kai Vilniuje virš 
Gedimino bokšto pasirodė tri
spalvė, o kitą dieną Kaune virš 
Karo muziejaus iškilo mūsų 
vėliava. Nuo to laiko palaikome 
art imus ryšius. Keletą kar tų 
lankiausi Lietuvoje. Esu labai 
sujaudintas, kad man tenka ta 
garbė pristatyti jums dabartinį 
Lietuvos vyriausybės viceprem
jerą Algirdą Brazauską. 

Vicepremjero Algirdo Bra
zausko kreipimasis į susirinku
sius: „Aš pirmą kartą matau 
tiek daug lietuvių užsienyje, nes 
nebuvo progos prieš tai pabūti 
su jumis. Šiandieną kalbėsime 
apie Lietuvą, jos reikalus, su ku
riais mes esame susidūrę, kurie 
sunkiai sprendžiasi kalboje su 
Kremliumi". 

Toliau savo pranešime nusakė 
lietuvių tautos žmonių entuziaz
mą, drąsą ir ryžtą paskelbiant 
kovo 11 d. deklaraciją. Daug 
kalbėjo apie blokadą, kuri skau
džiai palietė kraštą, kurios 
metu apie 50.000 darbininkų 
neteko darbo, kraštas turėjo 15 
milijonų rublių nuostolio ir t.t. 
Labai rimtas klausimas tai 
Raudonosios armijos buvimas 
Lietuvoje ir taip pat mūsų ryti
nės sienos. Prieš deklaracijos 
paskelbimą kovo 5 d., jeigu Lie
tuva atsiskirtų, Gorbačiovas 
pasiūlė šiuos reikalavimus: 
sumokėti 18 milijardų rublių, 
Rusijos žmonių grįžimas turi 
būti apmokėtas, sumokėti už 
kariniu bazių įrengimą, sienų 
klausimas. Klaipėdos uostas 
turi pasilikti Maskvai ir t.t. 
Taip pat dar palietė delegacijos 
sudarymą kalbėtis su Maskva. 
Beveik visi tie rūpesčiai buvo 
žinomi iš spaudos, bet čia t ik 
perteikti gyvu žodžiu. 

Toliau buvo klausimai, kurių 

buvo gana daug ir įvairių. 
V. Soliūnas nuoš i rdž ia 

padėkojo už išsamų pranešim: 
atsikuriančios Lietuvos reika 
lais . Dar žodį t a r ė c e n t n 
valdybos p i rmin inkas inž 
Gražvydas Lazauskas ir ta paču 
proga įteikė Leonardo Šimučū 
parašytą knygą „Amerikos 
Lietuvių Taryba". Po to vis* 
publika buvo pakviesta kavutei 

Ant . Repšien* 

LABDAROS VAKARAS 

Vyresniųjų lietuvių socialinis 
centras Seklyčia rugsėjo 8 d. 
su r engė labdaros vaka rą , 
telkiant lėšas paramos reikalin
giems lietuviams. Susirinko 
apie 80 žmonių, užpildydami 
visas vietas. Renginį atidarė E. 
S i r u t i e n ė , a p t a r d a m a šios 
institucijos darbą, iškeldama čia 
susibūrusių pasiaukojimą, dėko
dama visiems talkininkams ir 
paske lbdama d a u g i a u čia 
įsijungusių vardus, pradėdama 
nuo B. Jasaitienės, kuri dabar 
š i am centrui vadovauja . 
Priminė, kokio susidomėjimo 
s u s i l a u k ė čia l e idž iamas 
informacinis žurnalas „Pen
sininkas". Prel. J. Prunskiui 
sukalbėjus maldą, vyko ypa
tingai skaniai paruoštos šiltos 
vaišės. 

Renginį pravedė E. Sirutienė. 
Seklyčios vadovė B. Jasaitienė 
pasveikino svečius Socialinių 
reikalų tarybos ir dr. A. Raz
mos, JAV LB pirmininko, var
du. Dėkojo Seklyčios talki
n i n k a m s ir vadovybės 
žmonėms: B. Podienei, E. Siru
tienei, A. Buivydienei, Šeimi
ninkei Elenai. Seklyčios var
du ypač dėkojo laikraštininkui 
J. Žygui, Vyt. Dijokui, kuris at
siskubina pataisyti, jei kas 
sugenda. Antanas ir Viktorija 
Valavičiai ypač gerai talkina. 
Pasidžiaugė, kad žu rna l a s 
„Pensininkas" išmokėjo visas 
skolas. Dėkojo K. Pabedinskui 
už tūkstantinę. B. Jasaitienė 
priminė, kad Seklyčia pri
glaudžia ir pavalgydina prava
žiuojančius. 

Muz. Egidijus Maž in t a s , 
Kauno muzikinio teatro solis
tas, atliko meninę programą. 
J a m akompanavo muz. F. 
Strolia. Solistas Mažintas per
davė sveikinimus Lietuvos 
teatro. Solistas savo sodriu 
ba lsu svečius l inksmino 
lietuviškomis pa t r io t inėmis 
dainomis. Iš filmo „Čia mūsų 
namai" dainavo apie ąžuolų 
supamus tėviškės namus, apie 
amžiną mūsų kraštą — Lietuvą. 
Pub l ika i gaus ia i plojant 
dainavo ir bisui . Pagal iau 
įtraukė į bendrą dainavimą ir 
visą publiką, užtraukęs apie 
jaunąją mergelę. 

Svečiai galėjo šį vakarą 
klausytis B. Dvariono, A. Rau
donikio, Mozarto, A. Kabalews-
kio, E. Curtis, A. Bixio melodijų. 
Solistas jų kūrinius perteikė 
labai patraukliai. 

Po gausios vakarienės, svečiai 
skanėjosi tortais, ir domėjosi 
la imėj imais . t r a u k i a m a i s 
„laimės šulinyje". Pabaigoje E. 
Sirutienė nuoširdžiai padėkojo 
visiems dalyvavusiems vaka
rienėje. 

J u o z . Pr . 

DĖL GRYBŲ 
PRARADO KEPENIS 

Robertą Rigali, užvalgiusį 
nuodingų grybų, taip susirgo, 
kad Chicagos un ivers i te to 
ligoninėje jai turėjo būti išimtos 
kepenys ir įdėtos iš kito davėjo 
— mirusio. Grybus jų šeima su-
r i n k o Michigano valst i jos 
miškuose. Operacija persodi
nant kepenis labai reta ir ligonė 
yra kri t iškoj padė ty , bet 
tikimasi ją išgydyti. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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