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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Lietuvos pareiškimai 
remia Jelciną 

Vilnius, spalio 4 d. (Elta) — 
Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas ir Tėvynės Sąjun
gos (Lietuvos konservatorių) 
partija šiandien išleido 
pareiškimus, remiančius Rusi
jos prez. Boris Jelcino pastangas 
stabilizuoti padėtį ir reiškian
čius susirūpinimą dėl galimų 
pasekmių Lietuvai, jei šios pa
stangos nepasisektų. 

Lietuvos prezidento 
pareiškimas 

,,šiomis dienomis politinė 
situacija Maskvoje dar labiau 
susikomplikavo ir perėjo į gink
luotą konfrontaciją, liejasi krau
jas. Lietuva su nerimu stebi įvy
kius, kurie tiesiogiai ir netie
siogiai gali neigiamai paveikti 
tiek kaimynines Rusijai šalis, 
tiek viso regiono saugumą bei 
stabilumą. Mes smerkiame tas 
politines jėgas, kurios pirmosios 
pakėlė ginklą. Jų braižas prime
na kruvinąsias 1991 m. sausio 
mėnesio dienas Vilniuje. 

„Mes remiame Rusijos 
prezidento Boris Jelcino pa
stangas stabilizuoti padėtį 
šalyje ir reiškiame viltį, kad tai 
bus padaryta mažiausios 
įmanomos prievartos keliu. Mes 
taip pat tikime, kad artimiausiu 
laiku bus sukurtos visos sąlygos 
Rusijos liaudžiai laisvų ir 
demokratinių rinkimų būdu iš
reikšti savo suverenią valią. 

„Aš kreipiuosi į Lietuvos 
politikus, į visus Lietuvos 
žmones, kviesdamas rimčiai ir 
atsakomybei. Bet koks nesta
bilumas gali turėti pražūtingas 
pasekmes visai mūsų 
valstybei". 

Tėvynės Sąjunga prašo 
politinių vadų pasitarimo 

Tėvynės Sąjunga (Lietuvos 
konservatoriai) šiandien priėmė 
pareiškimą dėl įvykių Rusijoje 
ir kreipiasi į Lietuvos prezi
dentą. Jame sakoma: „Rusijos 
sostinėje Maskvoje prezidento 
Boris Jelcino priešininkai pra
dėjo ginkluoto smurto veiks
mus, praliejo kraują. Įvykių 
raida tapo grėsminga ne tik 
Rusijos demokratijai; pavojus ir 
smurtas gali atsigręžti prieš 
atsilaisvinusius Baltijuoss kraš
tus, prieš mūsų Tėvynę Lietu
vą". 

„To akivaizdoje Tėvynės 
Sąjunga kviečia prezidentą 
siekti Lietuvos nepriklau
somybę remiančių politinių jėgų 
bendradarbiavimo ir tuo tikslu 
nedelsiant surengti pagrindinių 
politinių jėgų vadovų pasita
rimą. Reikia sugr iež t in t i 
Lietuvos sienų kontrolę ir pasi
rengti galimoms bolševikinių 
jėgų provokacijoms šalies vidu
je. Reikia apsispręsti, jog tarp
tautinio saugumo srityje norime 
šlietis prie stabilios Vakarų de
mokratijos šalių". Pareiškimą 
pasirašė Vytautas Landsbergis, 
Gediminas Vagnorius, Mečys 
Laurinkus, Saulius Šaltenis, 
Vidmantas Žiemelis ir Andrius 
Kubilius. 

Tėvynės Santaros koalicijos 
Seime seniūnas Andrius Kubi
lius spaudos konferencijoje pa
sakė, kad dėl įvykių Maskvoje 
grėsmę Lietuvos saugumui ke
lia keturios aplinkybės. Tai — 
Karaliaučiaus srityje dislo
kuotas didelis Rusijos kariuo
menės kiekis, galimas pabėgė

lių srautas iš Rusijos, jeigu ten 
įvykiai klostytųsi nepalankia 
demokratinėms jėgoms kryp
timi, priešiškų Lietuvos nepri
klausomybei jėgų bruzdėjimas 
šalies viduje ir apsirūpinimo 
energetiniais ištekliais prob
lema. 

Vizitas bus naudingas 
Lietuvai 

Po savaitę trukusio vizito 
Jungtinėse Amerikos Valstijose 
prezidentas Algirdas Brazaus
kas spalio 3 d. sugrįžo į Lietuvą. 
Vilniaus aerodrome prezidentą 
pasitiko ministras pirmininkas 
Adolfas Šleževičius, prezidentū
ros atstovai, Seimo nariai. 

„Vizitas buvo nelengvas, at
sakingas ir, aš manau, bus 
naudingas Lietuvai", pasakė 
prezidentas. 

„ B e sus i t ik imų su JAV 
prezidentu, ki tų valstybių 
vadovais, žymiais politikais, 
dalyvavau daugelyje renginių, 
kuriuos surengė JAV versli-
nininkystės, bankinininkystės 
sluoksniai. Neabejoju, kad tai 
tam tikru mastu padės užmegzti 
ir plėtoti Lietuvos ir užsienio 
valstybių ekonominius ryšius. 
Susitikimuose daug kalbėta 
apie investicijų galimybes Lie
tuvoje". 

„Neišdildoma įspūdį paliko 
bendravimas su tautiečiais. 
Geresnis tarpusavio supratimas 
turėtų pasitarnauti dar glaudes
niems išeivijos ir Lietuvos val
džios s an tyk iams" , pasakė 
prezidentas reporteriams Vil
niaus aerodrome. 

Seimas prašo pensininkų 
suprasti sunkią Lietuvos 

būklę 

Tarptautinės pagyvenusiųjų 
žmonių dienos proga Lietuvos 
respublikos Seimas paskelbė pa
reiškimą. „Ši diena", rašoma 
pareiškime, „skatina Lietuvos 
Respublikos valdžią, savivaldy
bes pasvarstyti, ką dar galima 
padaryti sunkiai Lietuvos pensi
ninkų, senų žmonių socialinei 
bei materialinei būklei pagerin
ti, taip pat yra proga dar kartą 
grįžti prie Pensijų įstatymo pro
jekto, kurį Seimas rengiasi ar
timiausiu metu svarstyti ir 
priimti. Savo ruožtu ir Lietuvos 
Respublikos Seimas prašo Jūsų, 
gerbiamieji Lietuvos žmonės, 
suprasti sunkią ekonominę ša
lies padėtį, įvairių valstybės ir 
visuomenės paramos besišau
kiančių vargingųjų socialinių 
sluoksnių būklę, kuriai nors 
kiek pagerinti kol kas trūksta 
lėšų". 

Pareiškimą pasirašė Seimo 
pirmininkas Česlovas Juršėnas. 

Kirkilas 3+ vertino SKAT 
incidento sprendimą 

Gediminas Kirkilas, Seimo 
Nacionalinio saugumo komiteto 
pirmininkas ir LDDP pirminin
ko pavaduotojas, spalio 1 d. 
spaudos konferencijoje ragino 
v isas par t i jas su tar t i dėl 
žaidimo taisyklių, o dėl to, kad 
atsistatydino iš Seimo Naciona
linio saugumo komiteto pirmi
ninko pareigų, pareiškė, kad vi
sai nesigaili. 

Gediminas Kirkilas sakė, kad 
jau senokai rengėsi atsistaty
dinti, bet negalėjęs, nes nebuvo 
p a r e n g t a s nacionalinio 

Sukilimui malšinti 
Jelcinas iššaukė 

kariuomenę 

Sekmadienį Maskvos gatvėse siautėjo Jelcino priešininku gaujos, ginkluotos lengvais ginklais, 
ir juos naudojo. Juos tramdyti pastatyti milicininkai tačiau netaip noriai ėmėsi ginklo. Čia minia, 
prasiveržusi pro policijos apsuptį prie parlamento rūmų, vejasi vieną milicininką. Pirmadienio 
rytą Jelcino iššaukta kariuomenė jau aptramdė siautėjančius ir buvo atsiėmę užimtą televizijos 
stotį bei kitus pastatus. 

Lietuvos prezidento 
susitikimai 

Jungtinėse Tautose 
New Yorkas, spalio 1 d. — 

Lietuvos Misija Jungtinėse Tau
tose spalio 1 d. spaudai išplatino 
ir Lietuvos prezidento patarėjo 
politiniais klausimais Justo Pa
leckio pranešimą apie prez. Bra
zausko susitikimą su Jungtinių 
Tautų generaliniu sekretoriumi 
Boutros Boutros-Ghali. 

Rugsėjo 28 d. Lietuvos prezi
dentas Algirdas Brazauskas pa
gal priimtą Jungtinėse Tautose 
ceremonialą buvo iškilmingai 
sutiktas prie įėjimo j rūmus ir 
pristatytas aukščiausiems orga-
nizacijos pare igūnams bei 
48-osios Generalinės Asamblė
jos sesijos dalyviams ir sve
čiams. Apie 6 vai. vakaro 
Lietuvos prezidentas pasakė 
sesijoje kalbą. 

Lietuvos prezidentą pristačius 
Jungtiniu Tautų generaliniam 
sekretoriui Boutros Boutros-
Ghali. pastarasis pažymėjo, kad 
Lietuva, aktyviai dalyvaudama 
Jungtinių Tautų darbe, padeda 
įgyvendinti svarbų universa
lizmo principą ir gali tikėtis 
pagalbos iš šios organizacijos 

saugumo planas. Dabar šis dar
bas baigtas, plano projektas 
spalio 10 d. bus pateiktas 
svarstyti Seimui, o atsistatydi
no dėl to, kad kitos veiklos 
sferos jam yra patrauklesnės. 

,.Trejetu su pliusu" Kirkilas 
įvertino prezidento sudarytos 
darbo grupės, Seimo komisijos 
ir vykdomosios valdžios veiks
mus, sprendžiant konfliktą su 
savanoriais. Jis, beje, papa
sakojo, kad miške kartu su 
savanoriais būta ir vaikų, 
moterų, o su ginklais ir 
šaudmenimis elgtasi daugiau, 
negu neatsargiai. Jis matęs, 
kaip prie įkaitintos krosnies 
buvo sukrauti šaudmenys, ga
lėję sprogti bet kurią akimirką. 

Jo nuomone, jau kuriant 
Savanoriškąją Krašto Apsaugos 
Tarnybą, ji buvo politiškai an-

politinėje, ekonoi. :r.«je ir so
cialinėje srityse. 

Prez. Brazausk - padėkojo 
Jungtinėms Tautoms ir ge
neraliniam sekretoriui už 
aktyvią ir nuolatinę paramą, 
siekiant JT Generalinės Asamb 
lėjos rezoliucijos įgyvendinimo 
dėl Rusijos armijos išvedimo iš 
Baltijos valstybių. Jis papa
sakojo apie politinę ir ekono
minę padėtį Lietuvoje, žmogaus 
ir mažumų teises bei laisves. 

Sekr. Boutros Boutros-Ghali 
pabrėžė, kad Jungtinės Tautos 
seka padėtį Lietuvoje, jos 
pasiekimai kai kuriose srityse 
yra tikrai reikšminei ir gali būti 
pavyzdžiu ir kitom? valstybėms. 

Po to A. Brazaussas susitiko 
su Jungtinių Tautu Generalinės 
Asamblėjos prezidentu S. R. In-
sanally. Pokalbyje buvo aptar
tos konkrečios Jungtinių Tautų 
pagalbos Lietuvai galimybės — 
be kita ko, atsiunčiant tarp
tautinius ekspertus A. Brazaus
kas pažymėjo, kad Lietuvos mo
kesčiai Jungtinėms Tautoms tu
rėtų būti apskaičiuojami kitu. 
teisingesniu pagrindu. 

Tą pačią dieną prezidentas A. 
Brazauskas Jungtinių Tautų 
rūmuose susitiko su Belgijos 
užsienio reikalų nvnistru Wil-
ly Claes. Pokalby < buvo pažy
mėta, kad Lietuvos ir Belgijos 
santykiai vystos; palankiai, 
nors dar ne visos galimybės, 
ypač ekonomikoje, yra išnau
dotos. W. Claes pasakė, kad 
Belgija, kuri šiuo metu pirmi 
ninkauja Europo- Bendrijoje, 
sveikina pastara J -iais mėne
siais vis labiau ryškėjantį 
glaudų Baltijos vai-tybių bend 
radarbiavimą. Jo n įomone. tai 
padidina suartėjime su Europos 
Bendrija galimyb*•-. Buvo ap
tartas ir Lietuve- prezidento 
vizitas į Belgija, numatytas kitų 
metų pradžioje. 

Rugsėjo 29 diena i .R preziden
tas A. Brazauskas ir Lietuvos 
delegacija 48-oje Jungtinių 

tarpe kaimyninės Latvijos prezi
dento Gunčio Ulmanio, kalbas. 

Prezidentas A. Brazauskas su
sitiko su 25 valstybių, su ku
riomis Lietuva palaiko glau
džius santykius, ambasadoriais 
prie Jungtinių Tautų. 

Jungtinių Tautų rūmuose įvy
ko A. Brazausko ir Kroatijos 
prezidento Franjo Tudjman su
sitikimas. Pokalbyje pasikeista 
informacija apie padėtį Lietuvo
je ir Kroatijoje, ieškota santykių 
plėtros galimybių. Kroatijos 
prezidentas išreiškė susido
mėjimą A. Brazausko Jungtinė
se Tautose iškelta iniciatyva su
rengti pokomunistinių šalių 
vadovų susitikimą, patikslino 
šios iniciatyvos detales. 

Prezidentas A. Brazauskas su
sitiko su Lenkijos užsienio 
reikalų ministru K. Skubiševs-
kiu. Aptarta sutarties tarp 
dviejų valstybių paruošimo 
eiga, galimybės paspartinti šį 
darbą. Kalbėta apie sienos pra
ėjimo punktų veiklos pagerini
mą, pasikeista nuomonėmis 
apie transeuropinių magistra
lių, kertančių Lietuvą ir Len
kiją, perspektyvas. K. Skubi-
ševskis perdavė A. Brazauskui 
Lenkijos prezidento L. Walęsos 
kvietimą apsilankyti Lenkijoje. 

Antroje dienos pusėje A. Bra
zauskas ir jį lydintys asmenys 
iš New Yorko išskrido į Los An
geles. 

— LDDP frakcija pasiūlė 
Lietuvos Konstitucijos 47 
straipsnį pakeisti taip, kad 
žemės sklypai nuosavybės teise 
galėtų priklausyti užsienio in 
vestuotojams darbo vietoms 
kurti. 

Maskva, spalio 4 d. (NYT) -
Jau tryliktą dieną užsitęsusi 
konfrontacija tarp komunistinę 
sistemą palaikančiųjų Rusijos 
parlamento narių, užsibarika
davusių parlamento rūmuose, ir 
reformų siekiančių prezidento 
Boris Jelcino palaikytojų priėjo 
iki kraujo praliejimo sekmadie
nį. Keli tūkstančiai Jelcino 
priešininkų susirinko prie Jel
ciną palaikančių Vidaus Rei
kalų ministerijos pajėgų apsup
tų parlamento rūmų ir ėmėsi 
ginklų pramušti Jelcino bloka
dą aplink parlamentą, bandė 
užimti Maskvos mero įstaigą ir 
pagrobti valdžios radijo-tele-
vizijos stotį. 

Pranešta, kad yra bent 20 už
muštų ir šimtai sužeistų. 
Raudonomis sovietinėmis ir 
trispalvėmis Rusijos vėliavomis 
nešinos, euforiškos gaujos pul
dinėjo parlamento blokadą, 
mero rūmus ir kelias mylias į 
šiaurę nuo Maskvos esančią 
Ostankino televizijos-radijo 
stotį. Jos naudojo kuokas, 
geležinius virbus ir net pasi
vogtus karinius šautuvus. 

Šio savaitgalio civiliniai nera
mumai yra žiauriausi Maskvoje 
nuo 1917 m. bolševikų revoliuci
jos ir sukrėtė Maskvą, nepai
sant gražaus rudeniško oro. 

Provincijoje dar ramu, 
Maskvoje — ypatinga padėtis 

Anot pranešimų iš kitų di
džiųjų miestų Rusijoje, kol kas 
ten nepasireiškė civiliniai 
neramumai, nors visur jau
čiama įtampa, o radijo laidose 
kalbama apie augančią paramą 
Jelcinui. Bet pirmadienio rytą 
nebuvo ženklų, kaip baigsis visi 
neramumai. 

Prez. Boris Jelcinas, malūn
sparniu atskridęs į Kremlių 
sekmadienio vakarą, paskelbė 
ypatingą padėtį Maskvoje ir 
įsakė kariuomenės daliniams 
numalšinti sukilimą, užtik
rindamas: „Mes triumfuosime!" 

Specialūs oro daliniai buvo iš
kviesti iš Tūla, Rajazano ir 
netoli Maskvos esančios oro 
pajėgų bazės, bet 1:30 vai. ryto 
jų dar nebuvo matyti Maskvo
je. Buvo žinia, kad vienas 
karinis konvojus atvažiuoja iš 
Vladimiro, porą mylių į rytus 
nuo Maskvos. Pirmadienio rytą 
buvo pranešimų, kad šarvuočiai 
užima pozicijas prie Kremliaus 
ir Gynybos ministerijos. 

Paryčiais valdžios pajėgos 
atgavo Ostankino televizijos 
centrą, nors netoliese buvo 
girdėti šaudymas 

gazuota, ir tai buvo klaida. Jis 
pažymėjo, kad Lietuvai yra Tautų Generalines Asamblėjos 
reikalingas aukščiausio lygio sesijoje (amb. Anie* tas Simutis, 
pareigūnų atsakomybės įstaty- Raimundas Rajeckas, Justas 
mas, labai glaudūs kariuomenės Paleckis) dalyvao sesijos darbe, 
ryšiai su visuomene. išklausė valstybių ^ idovų, tame 

Karinės pajėgos tebėra 
lojalios Jelcinui 

Nors iš Kremliaus buvo žinių, 
kad kai kurie aukšti karininkai 
pasiskelbė neutralūs konflikte, 
Itar-Tass žinių agentūra pra
nešė, kad visų apylinkių kari
niai vadai pasiskelbė lojalūs Jel
cinui ir gynybos ministrui Pavel 
Gračev. Pastarasis tuo metu 
ruošė atsišaukimą visiems 
kareiviams bei karininkams. 
Prez. Boris Jelcino atstovas 
spaudai Vyačeslav Kostikov per 
radiją pareiškė nuomonę, kad 
„fašistinis pučas bus sutram
dytas iki ryto". 

Tuo tarpu šaudymasis ir kiti 
puolimai rodo, su kokia aistra 
Jelcino priešininkai priešinasi 
Jelcino pastangoms jėga 
išstumti Rusiją iš jos istorinio 
prisirišimo prie autoritarinės 
valdžios. O jie Jelciną kaltina 
norėjimu jiems uždėti autorita
rinę valdžią demokratijos var
du. 

Ruckoj šaukė žmones į 
gatves 

Sekmadienį, kai maištau
jantis Rusijos viceprezidentas 
Aleksandr Ruckoj, kurį Jelcinas 
nušalino, šaukėsi rusų, kad jie 
išeitų į gatves nuversti Jelciną, 
daugumas Maskvos gyventojų 
ignoravo jų šaukimą ir ėmėsi 
taikingesnių dalykų sekmadie
nį, pirmą dieną po kelių savai
čių, kai prašvito saulė: jie ėjo 
pasivaikščioti parke arba pir-
keliotis. 

Bet apie 10,000 Ruckojaus ša
lininkų siautė 9 milijonų gy
ventojų turinčioje sostinėje, ir 
niekas jų nestabdė. Šūkaudami 
šūkius ir modami raudonomis 
komunistinėmis vėliavomis, jie 
siautė pro policijos ir Vidaus 
ministerijos dalinius, o žmonės 
stebėjo, ar prezidentas Jelcinas 
pašauks karines pajėgas juos 
sulaikyti ir ar jos paklus Jel
cino įsakymui. 

Ruckojaus šalininkams pirma 
puolant Maskvos mero įstaigą ir 
vėliau važiuojant prie Ostanki
no valdiškos televizijos stoties, 
jie patys, nemažiau už kitus, 
stebėjosi pasipriešinimo stoka. 
Užėmus tai vieną, tai kitą 
taikinį, minia šūkavo ir valiavo 
iš džiaugsmo. Jie siautėjo 
Maskvos gatvėmis beveik visą 
dieną sekmadienį. Išgirdę, kad 
jų palaikytojai prasimušė pro 
parlamentą supančius, Jelciną 
palaikančius policijos dalinius, 
jie subėgo ten. Net ir po to, kai 
jie valandą anksčiau pranešė, 
jog žygiuos į Ostankino televizi
jos stotį ir tuomet pradėjo pėsti 
ir jėga atimtais sunkvežimiais 
bei šarvuočiais riedėti į stotį, 
niekas jiems dviejų mylių ke
lyje, kertančiu patį Maskvos 
miesto centrą, nepastojo kelio. 

Demonstratoriams atvykus 
prie televizijos stoties, prasidėjo 
tikra kova su šautuvais, kur 
buvo daug užmuštų ir sužeistu. 
O paryčiais stotį jau buvo atsi
ėmę Jelcinui ištikimi daliniai. 

Konstitucinis Teismas ketvirtadienį nusprendė, kad nutarimas nesvarstyti 
Kazio Bobelio mandato j Lietuvos Seimą yra „galutinis ir neapskundžiamas", 
nes Bobelio buvimas Seimo nariu „neprieštarauja Lietuvos Konstitucijai". 
Opozicija su tuo sprendimu nesutinka. 

KALENDORIUS 

Spalio 5 d.: Placidas, Ed 
vinas, Gale, Upinė, Gildą, Kari-
tina. 

Spalio 6 d.: Šv. Brunonas; 
Adalbertas, Fidelija. Budvydas. 

. 



DRAUGAS, antradienis, 1993 m. spalio mėn. 5 d. 

SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

ASPIRINAS-NUOSTABUS 
VAISTAS 

DR. D. DEGĖSYS 

Amerikos gyventojai su
vartoja apie 80 milijonų table
čių aspirino kasdieną, maždaug 
16,000 tonų per metus. Aspirino 
istorija rišasi su graikų gydytoju 
Hippocritu, gyvenusiu 460 - 377 
metais prieš Kristaus gimimą. 
Hippocritas ligoniams, nusis-
kundžiantiems skausmais, pa
tardavo kramtyti gluosnio žie
vę. Aštuonioliktame šimtmetyje 
vienas britų kunigas surado, 
kad gluosnio (salix alba) 
ekstraktas mažina skausmus ir 
žemina kūno temperatūrą. 
19-tae šimtmetyje kitas chemi
kas nustatė, kad toks ekstrak
tas turi cheminę medžiagą, va
dinamą salicin - salicilinę 
rūgštį, kuri kaip tik ir mažina 
skausmus bei žemina tempera
tūrą. Bet salicilinė rūgštis, ją 
geriant, burnoje ir skrandyje su
keldavo sunkius gleivinės užde
gimus. Devynioliktame šimtme
tyje vokiečių chemikas Felix 
Hofrman, dirbantis Bayer far
macijos firmoje, sintetiniu būdu 
sudarė cheminį junginį acetyl-
saliciline rūgštį, kuri efektingai 
mažino skausmus ir žemino 
temperatūrą ir kuri kur kas 
švelnesnė burnos bei skrandžio 
gleivinei. Jis tą cheminį junginį 
pavadino aspirinu. 

Dvidešimtojo amžiaus pradžia 
tapo aspirino epocha. Aspirino 
tabletė buvo simboliu, raminan
čiu beveik visus mažus negala
vimus. Nepaisant aspirino pla
taus vartojimo, niekas nežinojo, 
kodėl ir kaip jis veikia žmogaus 
organizmą. T970 metais Nobelio 
premijos laureatas, britų moks
lininkas, John R. Vane išaiški
no, kad aspirinas veikia žmo
gaus organizmą, blokuodamas 
prostaglandinų gamybą. Tuo 
metu, kai kūno celės būna 
sužeistos arba jaudinamos 
kokiu nors būdu, jos paleidžia į 
kraują įvairius prostaglandinus. 
Vieni prostaglandinai jaudina 
skausmą jaučiančius nervus, 
esančius sužeidimo vietoje, kiti 
kelia temperatūrą ir dar kiti su
kelia trombus kraujo induose. 
Todėl suprantama, kad aspiri
nas, blokuodamas įvairių pros
taglandinų gamybą žmogaus or
ganizme, vaidina daug rolių. Jis 
stabdo įvairius negalavimus, 
kaip galvos ir dantų bei reuma
tinius skausmus, mėnesinių 
spazmus ir kraujo induose trom
bų susidarymą. 

Kadangi aspirinas blokuoja ir 
tuos prostaglandinus", kurie 
kraujo induose sukelia trombus, 
tai tokiu būdu jis mažina ir 
širdies atakos pavojų, apsau
godamas širdies koronarinius 
indus nuo trombų susidarymo. 
Reguliariai vartojant aspiriną, 
apie 10,000 gyvybių metuose 
apsaugojama nuo širdies atakos; 
kiti 10,000 asmenų gali būti ap
saugoti nuo trombų susidarymo 
smegenyse (stroke). Studijos 
rodo, kad imant pusę tabletės 
aspirino kas dieną, arba vieną 
tabletę 325 mg kas antrą dieną, 
širdies atakos pavojus sumažėja 
per pusę. 1991 metais daryta 

studija parodė, kad ir moterims, 
kurios ima aspiriną reguliariai, 
širdies atakos pavojus sumažėja. 
Tai yra pirma tokia studija, kuri 
rodo, kas aspirinas apsaugo ir 
moteris nuo širdies atakos. 
Mažos aspirino dozės, 80 mg, 
nėščioms moterims mažina 
aukšto kraujo spaudimo pavo
jus, sukeliančius preeklampsiją. 
Preeklampsija gali išsivystyti į 
eklampsiją, sukeliančią kūno 
traukulius, komą, arba net 
motinos ir negimusio kūdikio 
mirtį. Viena tabletė aspirino 
(325 mg) kas antrą dieną suma
žina migrenos atakos galimybę, 
kuria Amerikoje skundžiasi 
daugiau negu 18 milijonų 
žmonių. Kasdieninės mažos as
pirino dozės (pusė tabletės 160 
mg) ramina širdies nereguliarų 
ritmą, vadinamą prieširdžiu 
fibriliacija. Turintieji tokias 
problemas ir nesigydantieji as
menys turi penkis kartus dides
nę galimybę gauti smegenų ar
terijų trombus, sukeliančius 
stroką. Kai kurie ekspertai 
sako, kad aspirinas gali net 
mažinti širdies pagreitintą 
plakimą (tachycardia). 

Storosios žarnos vėžio 
tyrinėtojai nustatė, kad as
menys — tiek vyrai, tiek mo
terys, — kurie ima aspiriną, 
nemažiau 16 kartų per mėnesį, 
turi per pusę mažiau storosios 
žarnos susirgimų vėžiu, negu 
tie, kurie aspirino neima. 
Michael Thun, kuris vadovavo 
storosios žarnos vėžio tyrimams, 
mano, kad ateityje bus tiriama, 
ar aspirinas mažina galimybę ir 
kitų vėžio rūšių atsiradimui, pa
vyzdžiui, krūties vėžio. 

Nepaisant gerųjų aspirino sa
vybių, jis turi ir neigiamas. As
pirinas erzinančiai veikia skran 
dį ir gali sukelti kraujuojančias 
skrandžio žaizdas. Jis gali su
kelti rėmens graužimą (heart-
burn), pilvo skausmus, vidurių 
užkietėjimą ir kartais krauja
vimą. Dėl tokio neigiamo aspiri
no veikimo du pacientai iš de
šimties negali aspirino vartoti. 
Yra žmonių, kurie aspirinui yra 
alergiški. Ypač tie, kurie serga 
asthma. Beveik vienas iš pen
kių asthma sergančių skun
džiasi, kad aspirinas apsunkina 
kvėpavimą. Vaikams jis gali su
kelti ligą, vadinamą Reye's sind
romu. Ši liga kartais būna mir
tina. Nuo aspirino kai kurie 
asmenys gauna odos išbėrimą, 
todėl jie aspirino imti negali. Jo 
taip pat vartoti negalima kartu 
su coumadin (vaistas, kuris 
skystina kraują). Juos imant 
kartu, padidėja galimybė sukel
ti sunkius vidurių ir įvairių 
organų kraujavimus. Aspirinas 
blokuoja enzymą, kuris skaldo 
alkoholį skrandyje, tokiu būdu 
daugiau alkoholio patenka į 
kraują ir žmogus greičiau 
pasigeria. Todėl aspiriną imti 
kartu su alkoholiu nepatartina. 
Asmenys, turintieji skrandžio 
arba dvylikpirštės žarnos 
žaizdą, jo imti negali. 

Tai tiek apie aspiriną. 

AIDS LIGA LIETUVOJE 

Lietuvoje nustatytas 18-asis 
AIDS viruso nešiotojas. Tai 30 
metų vyras, ne Lietuvos pilietis. 
Vyras , matyt , užsikrėtęs 
neseniai. Jis gydysis savo šalyje. 
Lietuvoje vieno paciento 
gydymas per metus kainuoja 
2,160 dol. Šiuo metu gydomi 
keturi pacientai. Lietuvos AIDS 
centro turimų medikamentų 
dar pakaks metams, nes jį 
parėmė Los Angeles universi
tetinė klinika. 

Lithuanian Mercy Lift administratorius Jurgis Lendraitis lankosi vaikų TB 
sanatorijoje Lietuvoje (š.m. liepos mėn.). 

LIETUVOS SVEIKATOS MINISTERIJOS 
ATSTOVAI DETROITE IR SIMPOZIUMAS 

International Health Services 
Fundacijos pakviesti, Detroite 
lankysis Lietuvos sveikatos 
ministras prof. Jurgis Brėdikis, 
jo pavaduotojas Eugeni jus 
Bartusevičius, medicinos depar
tamento direktorius Algiman
tas Poškus, Joniškio rajono 
sveikatos direktorius dr. Ed
mundas Baltakis, onkologijos 
centro di rektor ius Kostas 
Baluckas ir Šv. Jono ligoninės 
architektė Stefanija Lipakovienė. 

Ta proga spalio 10-tą 

(sekmadienį! 12:30 vai. Dievo 
Apvaizdos lietuvių parapijos 
Kul tūros centro patalpose 
Lietuvių Bendruomenės Detroi
to apylinkes valdyba ruošia su 
jais susitikimą — simpoziumą, 
kuriame .dalyvaus kelis kartus 
Lietuvoje lankęsis ir plačiai apie 
Lietuvos, sveikatos apsaugos 
problema? bei k lausimus 
„Drauge" rašęs dr. Linas Sidrys 
iš Čikagos. Bus įdomu išgirsti 
vienų ir kitu pasisakymus. 

J o n a s Urbonas 

PERSPĖJIMAI 
RŪKORIAMS 

Nuo spalio 1 dienos Lietuvoje 
turi įsigalioti įstatymas, pagal 
kurį visos krašte parduodamos 
cigaretės turi turėti įspėjimą 
lietuvių kalba, kad rūkymas 
kenkia sveikatai. (Amerikoje 
toks įspėjimas jau seniai galio
ja.) Kol kas cigaretes su tokiais 
pakeliais gamina tik „Philip 
Morris". Si firma yra neseniai 
nupirkusi Klaipėdos tabako 
fabriką. 

NENUSILENKIT! 

Daugelis dar prisimena tėvo 
ar mamos, o vėliau mokykloje 
mokytojo dažną perspėjimą: 
„Stovėk tiesiai, nesusikūprink, 
nesusilenk, taip ir paliksi kup
rotas!" „Sėdėk tiesiai, atsilošk, 
nesusiriesk kaip riestainis!" 
Anuomet a t rodydavo, kad 
vyresnieji vis sugalvoja naujų 
dalykų, už kuriuos barti ar 
perspėti, tačiau dabar ir gydy
tojai tvirtina, kad netinkama 
kūno laikysena stovint, sėdint 
ar net gulint, sukelia nugaros 
skausmus ne tik moterims, bet 
ir vyrams. Stuburo iškreipimas 
ir sulenkimas gali sukelti ir 
kitus negalavimus, pvz., mote
rims pagreitinti kaulų medžia
gos nykimo ligą (osteoporosis), 
kuri moteris kamuoja tris kar
tus dažniau negu vyrus. 

Kai žmogus stovi tiesiai, juda 
laisvai, jis ne t ik geriau atrodo, 
bet ir geriau jaučiasi, todėl ver
ta šiuo reikalu susirūpinti ir 
stengtis visuomet išlaikyti 
stuburą (nugarkaulį) tiesų, o 
taip pat stiprinti nugaros, pečių 
ir strėnų raumenis, kad jie tą 
nugarkaulį ir visą žmogaus 
kūną pajėgtų tiesiai išlaikyti. 

Patariama sėdint nesukry
žiuoti kojų per kelius, užmetant 
vieną ant kitos, nes susidaro 
spaudimas, kuris trukdo krau
jo apytaką — kojos kartais nuo 
tokio ilgesnio sėdėjimo papunta, 
sutinsta, nutirpsta. Nereikia 
kojų laikyti per ilgai toje pačioje 
padėtyje, bet pajudinti, padėtį 
keisti. 

Nebūti per ilgai pakreipus 
galvą į vieną pusę, nes netrukus 
gali pradėti skaudėti sprandą ir 
pečius. Jeigu dirbamas darbas, 
kur reikia būti pakreipus galvą 
— keisti pakreipimą iš vienos 
pusės į kitą. 

Vengti per ilgai laikyti galvą 
palenktą, nes tas palenkimas 
įtempia nugaros raumenis , 
pečius ir vargina akis. 

Nestovėti (arba nesėdėti) susi
gūžus, įtraukus galvą, susikūp
rinus, nes tai didina nugaros 
muskulų ir nuga rkau l io 
įtempimą, sukelia skausmą 
pečiuose, gali prisidėti prie 
kaulų masės sumažėjimo 
(osteoporosis). Geriausia sėdėti 
kėdėje su gera atrama ir į ją 
atremti nugarą. 

Nestovėti kreivai, kai vienas 
klubas pakreipiamas, nes tokia 
kūno padėtis trukdo kraujo apy
taką , iššaukia muskulų 
mėšlungį ir sąnario skausmą. 

Patariama visuomet stengtis 

stovėti tiesiai. Kūnas tuo metu 
į darbą įjungia daugiau pilvo ir 
nugaros muskulų ir palaiko juos 
stipresnius. Apskritai, stovint 
naudojama daugiau pilvo ir 
nugaros muskulų negu sėdint, 
tačiau sėdint taip pat reikia 
išlaikyti nugarą tiesiai (ypač, 
kai nuolatinis darbas reikalau
ja sėdėjimo ilgesnį laiką). Kėdė 
turi būti pakankamai kieta su 
gera atrama. Sėdint labiausiai 
įtempiami strėnų raumenys. 

Net ir gulint, nereikia pamirš
ti tiesios kūno padėties. Lova 
turi būti patogi, kad būtų vietos 
apsivartyti, išsitiesti. 

Jau buvo rašyta, kad mankš
ta, s t ipr inant i strėnų bei 
nugaros raumenis, padeda iš
vengti nugaros skausmų, 
kuriuos sukelia prasta kūno 
padėtis stovint ar sėdint. 
Mankšta turi būti nuolatinė, 
kitaip neatliks savo paskirties. 
Ir mankštinantis būtina prisi
minti gerą kūno laikyseną. 
Jeigu besimankštinant pradeda 
skaudėti nugarą, tuoj tokią 
mankštą nutraukti ir nesi-
mankštinti, kol nugara nepa-
sveiksta. Kiekvienas žmogus 
turi pasirinkti mankštos būdą, 
kuris jam priimtiniausias, nes 
tik tokią mankštą jis nuolatos 
atliks ir iš jos turės naudos. 
Mankšta nėra savęs kanki
nimas, bet kūno stiprinimas ir 
sveikatos gerinimas. 

V.R. 

NEPELNINGAS 
EKSPORTAS 

Už litrą pieno fabrikai moka 
15-20 centų, parduotuvėje pie
nas kainuoja jau pusę lito. Kiau
lienos supirkimo kainos paden
gia 50 procentų sąnaudų, pieno 
— 90 procentų. Maisto produktų 
eksportas pasidarė nebepelnin-
gas, Lietuvos Bankui užkėlus 
lito. kainą užsienio valiutu 
atžvilgiu. 
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Šarūnas Marčiulionis pasirašo marškinėlius kiek skeptiškai jo gerbėjai š.m. 
rugsėjo 15 d. Grand Rapids, MI. 

Nuotr. Jono Tamula ič io 

MEDICINOS PARODA 

Vilniaus parodų centre rug
sėjo 28 - spalio 1 d. pirmą kartą 
Lietuvoje vyko specializuota 
medicinos paroda ir seminarų 
savaitė. Parodoje buvo ekspo
nuojama medicinos diagnostinė, 
gydomoji ir laboratorinė įranga, 
stomatologijos įrankiai ir 
įrengimai, vaistai ir kiti farma
cijos pramonės gaminiai, 
kontrolės ir matavimo prie
taisai. Parodoje dalyvavo dau
giau kaip 140 firmų iš 20 vals
tybių: Vokietijos, Švedijos, 
Prancūzijos, Italijos, Suomijos, 
Belgijos, Šveicarijos, Čekijos, 
Slovakijos, Lenkijos, Vengrijos 
ir daug kitų. Lietuvai parodoje 

atstovavo 23 firmos: „Baltic 
Amadeus", „AB Farmacija", 
„AB Medita" ir kitos, eksponuo
jančios medicinos prietaisus, 
techniką, diagnostinę apara
tūrą, vaistus. 

Parodos organizatoriai — 
Lietuvos parodų cent ras 
„Lito/po" ir Vokietijos firma 
ITS-Solingen. Tikimasi, kad 
tokios specializuotos medicinos 
parodos Lietuvoje bus rengia
mos ir ateityje, o galbūt taps tra-
dicinės. 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

1 AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
166 East Supartor, SuNa 4 0 2 

, Valandos pagal susitarimą 
Tol. — (1-312) 337-1285 

DR. BIRUTĖ Z. BALČIŪNAS 
CHIRURGĖ PODIATRĖ 
Carrozza Foot CHnic 

3918 W. 63 St. 
Chicago, IL 

Tol. 312-284-2535 
Pirmd., antrd., ketvd. 

1 v. p.p.—7 v.v. 
Šeštd. 9 v.r.—12 

Valandos susitarus 

Kab. t o l . ( 312 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 

V I D A S J . N E M I C K A S , M . D . 
KARDIOLOGAS - Š IRDIES L IGOS 

7 7 2 2 S. K e d z l e A v e . . 
Chicago , III. 6 0 6 5 2 

Kab. 312-735-4477; 
Rez. (708)246-0067; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W 95 St. Tai. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p.p.-7 v v antrd 12:30-3 v p p 
trecd uždaryta. Ketvd 1-3 v.p p . 

penkt ir šeštd 9 v r -12 v p p 
6132 S. Kactzta Ava., Chicago 

(312) 778-6969 arba (312) 489-4441 
DR. K. A. JUČAS 

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

Cardiac Dlagnosis. Ltd. 
Marųuatta Madlcal Bulldlng 

6132 S. Kadzla 
Chicago, IL 60629 

Tai . (312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
| S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzle, Chicago, I I I . 
Tai . (312)925-2670 

1185 Dundaa Ava., Elgln. III. 60120 
Tai . (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tai . (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

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

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava., Clcaro 

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus treč Sešt 12 iki 4 vai p p 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W 71 st St. 

Tai . (312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

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

Tai . (708) 448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Straat 

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

Kablnato tai. (312) 776-2880. 
Raz. (708) 448-5545 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaskl Rd., Chicago, IL 

Tai. 312-585-1955 
172 Schlllar St., Elmhurst, IL 60126 

706-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tei 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kab. tai. (312)585-0346; 
Ras. (312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (312) 585-7755 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Madlcal Cantar-

Naparvltla Campus 
1020 E. Ogdan Ava . , Sulta 310, 

Naparvllla IL 60563 
Tai. 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. 312-586-3166 
Namg 708 381 3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 W 63rd St., Chicago, IL 60638 
Vai pirm . antr . ketv ir penkt 3-6 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Ne pereinamieji punktai, 

BET AUKSO KASYKLOS 
Tokių gerų aukso kasyklų net 

Pietų Afrika neturi, kokios yra 
Lazdijuose ir turbūt kituose 
perėjimo punktuose. Piotų 
Afrikoje reikia tona? uolienos iš 
didelės gelmės iškelti, o vėliau 
jas sutrupinti ir perdirbti, kad 
gautų vieną unciją aukso. Laz
dijuose šimtai uncijų kasdien, 
be didelių pastangų, lyg iš dan
gaus krenta . Kiekvienas 
sunkvežimis, kuris per sieną 
prasimuša, gal po keletą uncijų 
prie jos palieka. Apie tai skai
čiau laiške iš Lietuvos. J Lenkiją 
iš Lietuvos daugelis važinėja 
prekybiniais reikalais. 

Tad vienas iš jų taip rašo: 
„Gerai, kad prie sienos galima 
duoti kyšį. Nuo autobuso kelei
vių surenkame 200 dol. ir 
duodame muitininkams, tuomet 
pravažiuojame be muito. O tie, 
kurie sunkvežimiais važinėja, 
tai jie gali tiek duoti, kad mui
tininkai per dešimt metų algos 
tiek negautų". Taigi, tik per 
vieną dieną, muitininkams — 
nei sėjus, nei pjovus, gal dešimt 
tūkstančių dolerių ar net 
daugiau į sterblę nukrenta. Kas 
gali sakyti, kad Lietuvoje blogas 
gyvenimas ar nėra tvarkos. Ar 
bereikia stebėtis, iš kur pilaitės 
kaip grybai po lietaus dygsta ir 
sąskaitos užsienių bankuose 
auga. O kad valdžia iš tų mui
tinių gal tik 0% muitų te-
surenka, tai niekam nė motais. 
Ir labai klystų tie, kurie galvo
tų, kad tie visi kyšiai mui
tininkų kišenėse pasilieka. 
Visai ne! Didelę dalį tenka 
aukštiesiems ponams į Vilnių 
atiduoti. 

Turėdami „viršūnėse" stiprų 
užnugarį, su niekuo nebesiskai
to. Vienas ekonomistas, grįžęs 
iš Lietuvos, savo pranešime 
pasakė, kad net su diplomati
niais pasais be kyšių per sieną 
nepraleidžia. O tenka nesąmo
nes girdėti, kad Lietuvos sienos 
nėra gerai saugomos. Šven
tajame Rašte muitininkams ir 
pinigų keitėjams gero žodžio 
nėra. Bet ne Lietuvoje! Dabar 
muitininkas yra prestižinė tar
nyba ir dėl jų eilės stovi. „Pozi
cijoje" (1992 m., Nr. 52) Snie
guolė Pilypaitienė taip rašo. „Ar 
greitai muitininkas taps mili
jonieriumi?" Muitinės užkuli
siuose ji girdėjusi kalbant: jeigu 
mui t in inkas per pamainą 
„nepasidaro" 200 JAV dol. 
(turbūt jau po visų atsiskaitymų 
J.Ž.), tai, matyt, prastai dirba. 
Todėl ir vyksta savotiškos 
varžytinės dėl vietų muitinėse, 
nors atlyginimas čia veikiau 
juokingas. Daug norinčių dirb-

SANTYKIUS SU 
LENKAIS NARPLIOJANT 

ti muitininkais, oficiantų, bro
kerių ir panašių į juos. Beje, 
vienam buvus i am ministro 
p a v a d u o t o j u i (mano pa
braukta J.Ž.) jau pasisekė — jis 
dabar muitininkas („Gimtasis 
kraštas", 1993 sausio 7-13)". 

Galbūt greitai nebebus no
rinčių ministrų postus užimti, 
jeigu muitininkams taip gerai 
sekasi. Tad galbūt, nusižiūrėję 
į latvius, pradės ir išeivius 
įsileisti. Kyšiai nėra grynai 
lietuvių išradimas. Visose atsili
kusiose šalyse jie yra praktikuo
jami. Tad yra ir tarptautiniu 
mastu tyrimai padaryti. „Atlik
ta labai kruopščių tyrimų, ro
dančių, kad visokioms licenzi
joms, leidimams, lengvatoms 
tokiose šalyse kaip Indija ar 
Turkija prieš dešimtmetį buvo 
išleidžiamos sumos, prilygs
tančios penktadaliui valstybės 
biudžeto: 

Tad ir Lietuvai galime apy
tikriai suskaičiuoti, kiek kyšių 
duodama valdininkams, muiti
ninkams bei suvedantiems su 
jais tarpininkams. Pernykštis 
biudžetas buvo maždaug dviejų 
šimtų penkiasdeš imt ies 
milijonų. Taigi kokie penkias
dešimt milijonų kyšiams ko
kiam tūkstančiui vertų dėmesio 
valdininkų ir muitinės parei
gūnų (smulkmės neskaičiuo
jame). Vidurkis — penkiasde
šimt tūkstančių dolerių. Manau, 
jog tai nėra prastas uždarbis. 
Taigi visokių leidimų ir licen-
zavimų sistema ateityje turėtų 
plėstis: ir geri butai ir automo
bil iai b r angs t a („Lietuvos 
rytas", 1993.ITJ.23)". 

Matome, kaip tūkstančiai 
lengvai ateina ir kokia armija 
tų veltėdžių yra! Tad ką mes su 
savo fondais nustebinti galime, 
kuomet jie į bilijonus taikstosi. 
Į milijoną ar kitą net rimtai 
nežiūri, taip sakant: tik „dū
doms" tetinka. O mes čia plė-
šomės, kad tik Lietuvėlei padė
tume, manydami, kad kiekvie
nas doleris, nors ir vagių kiše-
niuose, stiprina krašto eko
nomiją. Taip, jis stiprintų, jeigu 
krašte pasiliktų. Tačiau tie, 
kurie prisiplėšia, milijonus į 
užsienius veža (net su valdžios 
palaiminimu). Spaudoje buvo 
rašyta, kad vienas 28 m. „biz
nierius", prie Atlanto nusipirko 
33 miegamųjų ir 18 vonių vilą 
už du milijonus ir 700,000 dol. 
Ne tai, kad nusipirko, bet Seime 
buvo nuo mokesčių atleidimui 
pristatytas. O mes, net už pen
sijas mokėdarni. turime tokius 
„pavargėliu- šelpti! 

J u o z a s Žygas 

IGNAS MEDŽIUKAS 

Besiruošiant pasirašyti 
sutartį 

Lenkijos spauda nuolat 
šmeižia Lietuvą. Nuo jos neat
silieka ir lenkų kalba lei-
dž ;amas „Kurier Wilenski", 
apmokamas Lietuvos valstybės 
biudžeto lėšomis. Kai kurie 
kunigai rytų Lietuvoje te-
bekursto tautinę neapykantą. 
Lietuvos vyriausybė žada grei
tai pasirašyti su Lenkija tarp- j 
valstybinę sutartį, bet yra dar 
tam tikrų kliūčių, kurias reikia 
pašalinti. Viena iš tokių — 
Lenkijos nenoras įvertinti Želi
govskio žygį, kuriuo buvo 
padaryta lietuvių tautai daug 
skausmo, neteisybės ir skriau
dos. Lenkai norėtų, kad praei
tis būtų užmiršta ir gyvenama 
dabartimi. Bet, neįvertinus 
praeities, negalima pasidaryti 
išvadų ir planų dabarčiai. Dėl 
Molotovo-Ribbentropo pakto 
įvertinimo nusileido Sovietų 
Sąjunga, neprotestavo Vokie
tija. Tada Lietuvos parlamentas 
paskelbė Lietuvos nepriklau
somybės atstatymą. 

Jogai los palikimas 
1385 m. Krėvos pilyje buvo 

surašytas aktas, kuriuo Jogaila, 
tapdamas Lenkijos karalium, be 
kitų dalykų, pasižadėjo pri
jungti prie Lenkijos Lietuvos ir 
Rusijos žemes. Krėvos sutartis 
įnešė Lietuvos polit iniam 
gyvenime didelių komplikacijų, 
atsiliepusių jos ateičiai. Tei
giamas sutarties reiškinys buvo 
tas, kad suvienytos Lietuvos ir 
Lenkijos karinės jėgos 
sutriuškino kryžiuočių ordino 
galybę £algirio mūšyje. 

Po to buvo Astravo sutartis, 
1392 m. pasirašyta Jogailos, 
Jadvygos, Lenkijos ponų ir 
Vytauto. Šia sutartimi Vy
tautas pasižadėjo neatplėšti 
Lietuvos nuo Lenkijos ir 
neieškoti kitos valdžios, 
išskyrus tą, kurią gavo; Jogaila 
jam pavedė valdyti Lietuvą iki 
jo gyvos galvos kaip užstatą 
(Vytautas tuo metu kaip tik 
buvo nutraukęs ryšius su kry
žiuočiais). 

Mirus karalienei Jadvygai, o 
Vytautui vis daugiau įgyjant 
į takos ir savarankiškumo, 
lenkai susirūpino, kad Lietuva 
gali atsiskirti nuo Lenkijos. 
1401 m. buvo pasirašyta 
Vilniaus-Rodomo sutartis, kuria 
Vytautas patvirtintas iki jo mir
ties savarankišku valdovu. Jam 
mirus. Lietuva turės grįžti 

Jogailai ir jo įpėdiniams. Jeigu 
Jogaila pirmiau mirtų, lenkų 
bajorai pasižadėjo nerinkti nau
jo karaliaus be lietuvių ir Vy
tauto žinios. Iš tikrųjų prak
tiškai, ir Vytautui mirus, 
Lietuva buvo atskira valstybė. 
Šią sutartį Vytautas pasirašė, 
sunkių aplinkybių verčiamas, 
nes buvo pralaimėjęs mūšį su 
Aukso ordos Dtoriais prie 
Vorkslos. 

Kryžiuočių ordinas, maty
damas glaudų bendradarbia-
vimj."' ~*uvių ir lenkų, mėgino 
juos sukiršinti. Tada 1413 m. 
vėl buvo pasirašyta Horodlės su
tartis, kuria Lietuva ir po 
Vytauto mirties lieka sava
rankiška valstybė. Bet jos 
didysis kunigaikštis negali būti 
renkamas be karaliaus susi
tarimo su Lietuvos ir Lenkijos 
ponais, o Jogailai mirus ir nepa
liekant įpėdinių, lenkai negali 
išrinkti karaliaus be Vytauto ir 
Lietuvos bajorų žinios. Taigi 
Lietuva liko atskira valstybė, 
tik sąjungoje su Lenkija. 

1432 m. Gardine Žygimantas 
pasirašė aktą, kuriuo pažymėjo, 
kad Jogaila pavedė jam valdyti j 
Lietuvą ir savo tėvoniją su 
visomis žemėmis iki jo gyvos : 

galvos. Jam mirus, Lietuva 
turėjo tekti Jogailai ir jo įpė
diniams. 

1501 m. Didysis Lietuvos 
kunigaikštis Aleksandras pasi
rašė Melniko aktą, kuriuo buvo 
numatytas bendras abiem 
valstybėm renkamas valdovas, 
bendras seimas, bendra valsty
bės apsauga ir bendri pinigai, 
tačiau liko atskiri teismai ir 
valdžios pareigos Ši sutartis ne
buvo seimo ratifikuota, todėl 
praktiškos reikšmės neturėjo. 

Triukšminga buvo 1569 m. 
Liublino sutartis, pagal kurią 
Lenkijos karalystė ir Lietuvos 
didžioji kunigaikštija sudaro 
bendrą valstybę — Respubliką, 
kurios vadovas — Lenkijos 
karalius, renkamas iki gyvos 
galvos Seimo, vainikuojamas 
Krokuvoje. Lietuva ir Lenkija 
turi bendrą seimą ir senatą, 
bendrus pinigus ir užsienio 
politiką. Tačiau palikta: atskiros 
teritorijos, atskiri valdžios 
aparatai, atskiri iždai, atskira 
kariuomenė, atskiri įstatymai, 
teismai ir privilegijos. 

Dėl Liublino sutarties (kitų is
torikų vadinamos unija) nėra 
prieita vieningos nuomonės. 
Kai kurie istorikai ją vadina 
konfederacija, kiti — federacija, 
dar kiti realine unija. Gal 

tikriausias apibrėžimas būtų: 
dviejų valstybių federacinė 
sąjunga. 

Lenkai ignoravo Lietuvos 
valstybinę sieną 

Labai svarbus momentas, kad 
Melniko akte pažymėtą teri
toriją, Lietuvą skiriančią nuo 
Lenkijos, Liublino aktas patvir
tino, kaip tą pačią Lietuvos 
sieną su Lenkija. Ji ėjo apie 40 
km į pietus nuo Vištyčio ežero, 
po to, praėjus už Vygrių, artėjo 
prie Gardino. Suvalkai, Augus
tavas ir Gardinas buvo Lietuvos 
teritorijoje. Šios sienos be atski
ro seimo nutarimo lenkų ir 
lietuvių kariuomenės negalėjo 
peržengti. Ilgą laiką prie šios 
sienos buvo ir muitinės. 

Deja, Lietuvai atkuriant ne
priklausomybę, 1919 m. balan
džio 19-22 d. Lenkijos kariuo
menė, į tai neatsižvelgiama, 
veržėsi į Lietuvą ir užgrobė sos
tinę Vilnių. Suvalkijos pietinė 
dalis liko Lietuvai. Čia 1919 m. 
kovo mėn., dar esant vokiečių 
kariuomenei, Suvalkuose ir Sei
nuose suorganizuotos lietuvių 
komendantūros ir buvo suda-

Į romas administracinis apara-
i tas . Lietuvos vyriausybė, 

matydama, kad į šias sritis 
j taikstosi Lenkija, kreipėsi į Pa

ryžiaus Taikos konferencijos 
Baltijos komisiją, kuri 1919 
birželio 18 d. nustatė demarka
cijos liniją, einančią nuo 
Vištyčio ežero ir, priartėjusi 
tada Vokietijai priklausantį 
Elko miestą, suko į rytus, 
Augustavo kanalu ir Juodosios 
Ančios upe iki Nemuno. 
Suvalkai ir Seinai liko Lietuvos 
pusėje, o Augustavas — lenkų 
pusėje. Deja, lenkams to buvo 
per mažai. J ie , globojami 
prancūzų, veržėsi gilyn į 
Lietuvą. 1919 m. liepos 26 d., 
neatsiklausus lietuvių, nusta
tyta demarkacinė linija, kuri 
lenkams pavedė lietuvių 
kompaktiškai gyvenamas Seinų 
ir Punsko sritis. Lietuviams pro
testuojant ir neatsitraukiant, 
lenkai pradėjo karo veiksmus 
prieš Lietuvos kariuomenę, 
užėmė Seinus ir Punską. 

1920 m. liepos 12 d. Lietuva 
pasirašė su Sovietų Rusija 
sutartį, pagal kurią buvo nusta
tyta Lietuvos pietryčių siena su 
sovietais. Tuo metu vyko 
bolševikų karas su lenkais. 
Lenkai traukdamiesi trukdė, 
kad lietuviai nepatektų pirmi į 
Vilnių, todėl susprogdino Vakos 
tiltą. Kai liepos 15 d. lietuvių 
pulkai įžengė į Vilnių, tenai 
rado jau rusus. 

Rusų kariuomenė užėmė 
Gardiną ir stūmė lenkus tolyn. 
Lietuviai atsiėmė Punską, 
Seinus. Liepos 29 d. Lietuvos 
kariuomenė jau buvo Suval

kuose, o rugpjūc.o : d. įžengė į 
Augustavą. 

Prancūzams padedant, lenkai 
bolševikus sulaikė prie Varšu
vos ir ėmė stumti atgal. Rusams 
apleidus Vilnių, čia kėlėsi iš 
Kauno lietuvių įstaigos. Bet 
rugpjūčio 27 lenkų kariuomenė 
susidūrė su Lietuvos kariuo
mene. Lenkai pareikalavo, kad 
lietuviai atsitrauktų iki Fošo 
linijos ir tuojau pradėjo karo 
veiksmus. Jie užėmė Augusta
vą, Suvalkus, Seinus ir Varėnos 
stotį. Lietuvai protestuojant, jie 
pasiūlė derybas Suvalkuose. 

Apgaulingai pasirašyta ir 
sulaužyta sutartis 

1920 m. spalio 7 d. Suvalkuose 
buvo pasirašyta sutartis, 
nustačiusi naują demarkacijos 
liniją. Ji ėjo nuo Vištyčio ežero 
pro Seinus, Punską paliekant 
Lietuvos pusėje, siekė Nemuną 
ir davė lenkams priėjimą prie 
Varėnos geležinkelio mazgo. 
Pasirašytoji sutartis po dviejų 
dienų buvo sulaužyta. Gen. L. 
Želigovskis suvaidino sukilimą. 
Spalio 9 d. Želigovskio vado
vaujama „lietuvių rinktinė" 
užėmė Vilnių ir trečdalį Lietu
vos. Lenkų okupacijoje to krašto 
lietuviai buvo prievarta nu
tautinami, areštuojant, perse
kiojami, žudomi. 
Lenkai begėdiškai bando 

pateisinti Pilsudskio-Želi-
govskio žygius, sakydami, kad 
Vilniaus krašto gyventojų iš
rinktas seimas 1922 m. nutarė, 
vadinamą Vidurinę Lietuvą 
(Litwa Srodkovva) prijungti prie 
Lenkijos. Visai panašiai, kaip 
1940 m. Lietuvos liaudies 
seimas nutarė „parnešti iš 
Kremliaus Stalino saulę". 

Lenkai savo spaudoje skelbia, 
jog tada rinkimuose dalyvavo 
apie 60-64 procentai gyventojų. 
Bet, rinkimus stebėjęs Tautų 
Sąjungos tarybos kontrolės 
pirmininkas Chardigny, prasi
tarė, kad į rinkikų sąrašus buvo 
įtraukta 53% gyventojų, o balsų 
paduota apie 63% gavusių teisę 
balsuoti, t.y. apie 33% visų 
gyventojų. Be to, r e ik ia 
prisiminti, kad rinkimai buvo 
pravesti karinės okupacijos 
sąlygomis, pavartojant policinį 
spaudimą. Tas pats Chardigny 
pastebėjo, kad rinkimų komisi
jos buvo sudarytos iš lenkų 
tautybės žmonių. Taip pat 
žinome, kad lietuviai, žydai ir 
didelė dalis gudų tautybės 
žmonių nuo balsavimo susilai
kė. Lenkų okupacinis aparatas 
disponavo visomis spaudimo 
priemonėmis. Istorikas V. 
Martinkėnas tvirtina, kad tada 
balsavo net atvežti Lenkijos 
gyventojai. Taigi Vilnius ir jo 
sritis buvo užimta lenkų 
politikų klasta ir apgaule. 

Solistai Margarita Momkienė ir Algirdas Brazi?, dainavę ..Draugo" banketo 
programoje rugsėy 26 d ti. 'ie salėje. 

Nuotr. Jono Tamulaičio 

KAZYS BIZAUSKAS: 
LIETUVOS ATSTOVAS JAV 

PRANAS ZUNDE 

Jonas Jurkūnas, įteikęs „Draugui' 1.000 dol paramos <N.>ki Lietuvių Tau
tinių namų valdybos vardu, taria sveikinimo žodį vajaus užbaigimo bankete 
rugsėjo 26 d. Martiniąue salėje. 

Nuotr. Jono Tamulaičio 

10 
Tos kelios JAV lietuvių išeivių spaudos ištraukos 

pakankamai ryškiai charakterizuoja tuometines lietu
vių politines nuotaikas ir sykiu gerai pavaizduoja 
Lietuvos atstovų JAV visuomeninio darbo sunkumus. 
Beje, pats K. Bizauskas savo pranešime užs. reikalų 
ministrui Kaune apie tą jo sutikimą rašo (1923.12.13): 

„Nežinau dar visos to priėmimo ruošimo eigos, 
tačiau, kiek teko matyti, priėmimui vadovavo 
katalikiškoji srovė; tautininkai laikėsi neutraliai. (...) 
Priėmime dalyvavo apie 110 asmenų. Dalyvių buvo 
nemaža ir iš tautininkų srovės. Priėmimo pirminin- j 
kaujančiu buvo .Garso' redaktorius p. Šimutis. ' 
Kaikurios prakalbos, ypač Amer. Liet. Kunigų susi
vienijimo pirmininko, kun. Matulaičio, vietomis buvo 
šiurkštokos kitų srovių linkon". 

Netrukus, 1924 m. sausio 7 d., K. Bizauskui vėl 
teko būti New Yorke ir ta proga jis aplankė „Vienybės* 
redakciją. Jis apžiūrėjo įstaigą ir spaustuvės įrengimus, 
pasikalbėjo su redaktorium, spaustuvės darbininkais, 
raštvedžiais. Ta proga linotipininkas atminimui lino-
tipu nuliejo ir K. Bizaukui įteikėjo vardą ir titulą. Apie 
tą apsilankymą „Vienybė" rašė (1924.1.10): 

„Ponas Bizauskas sako, kad visur bandysiąs su 
lietuviais susipažinti ir apsižiūrėti, kad paskui būtų 
lengviaus visuomenės reikaluose orientuotis Wa-
shingtone esą dabar labai daug darbo, o darbininkų 
maža, nes sulyg vėliausio Lietuvos vyriausybės 
padavadijimo t ikta i t rys žmonės Atstovybėje 

bepasieliaka: p. Atstovas, p. Vinikas ir mergina 
mašinike. Dabar p. Bizauskas pats nuo ryto 8-tos ligi 
vakaro 11-tos vai. dirbąs suvesdamas tvarkon 
Atstovybės archyvą". 

Vėliau tą pačią dieną K. Bizauskas aplankė ir 
„Garso' redakciją Brooklyne. 

K. Bizauskas netrukus turėjo progos lankytis ir 
kitoje nemažoje bei veiklioje lietuvių bendruomenėje 
— Scrantone, Pensilvanijos valstijoje. Tai įvyko 1924 
m. vasario 10-11 d., laidojant dr. E. W. Ryan. Dr. E. 
W. Ryan buvo Amerikos Raudonojo Kryžiaus misijos 
Pabaltijo kraštams vadovas 1919-1920 m. Toji misija 
parūpino tada Lietuvai daug vaistų ir ligoninėms 
reikmenų, o taip pat perdavė Lietuvai JAV lietuvių 
suaukotus 130,000 dol., dar nuo savęs pridėjusi kuo ne 
antra tiek. 

„Atstovybei buvo pranešta, kad D-ro Ryan'o kūnas 
atvyks iš Persijos ir kad Scrantone, Pa., bus iškilmingos 
laidotuvės. Nutariau oficialiai jose dalyvauti, nes ir tai 
sui generi propaganda. Iš kalno pranešiau ir Scrantono 
lietuviams, kad ir jie dalyvautų. 

Kūnas atvyko į Scrantoną vasario 10 d., laidotuvės 
buvo 11d. Ceremonijos paprastos. Iš svetimų Atsto
vybių dalyvavo: Lietuvos — aš, estų — Prof. Piip, latvių 
— konsulas Lule, Suomijos — sekretorius Kivikoski, 
serbų — majoras Gordon-Smith ir Persų Atstovybės 
sekretorius. Scrantono lietuviai dalyvavo gana gražiam 
būrelyje su savo vėliava. 

Vyriausybės vardu buvo sudėtas vainikas su 
užrašu: „To the Knight of the Lithuanian Military 
Cross — Republic of Lithuania". 

Sekmadienį 10 d. buvo vietos lietuvių surengta 
vakarienė Lietuvos atstovui. Toje vakarienėje dalyvavo 
37 asmenys. Per tą vakarienę buvo šiek-tiek kalbų. Ir 
man teko kalbėti. Painformavau apie padėtį Lietuvoje 

ir padsHau trumpą pareiškimą dėl savo padėties 
ma? if ta: pat kaip Brooklyne per priėmimo vaka
rienę". 

Atstovybėje darbo sąlygos naujam atstovui Va
šingtone K. Bizauskui, deja. buvo nepavydėtinos. Prieš 
pat jo atvykimą į JAV buvo labai sumažintas atsto
vybes personalas. Vietoje iki šiol buvusių devynių etatų 
— atstovo, patarėjo, sekretoriaus, keturių raštininkų 
ir kurjerio-sargo, buvo palikta tik keturi: atstovo, sekre
toriaus, generalinio-konsulo ir vienos raštininkės. Bu
vo taip pat sumažintas ir Lietuvos konsulato New 
Yorko personalas, paliekant ten tik konsulo ir sekre
toriaus etatus. Tokie pat etatai buvo numatyti ir nau
jai steigiamame Lietuvos konsulate Čikagoje. Tas 
konsulatas buvo atidarytas 1924 m. vasario 16 d., o 
paskyrimo raštai pirmajam Lietuvos konsului Čikagoje 
P Žadeikiui buvo įteikti 1924 m. kovo 8 d. Tose 
iškilmėse dalyvavo ir K. Bizauskas. Po dviejų metų, 
1926 m. kovo mėn., buvo įsteigtas Lietuvos Generalinis 
Konsulatas New Yorke. 

Užs. Reikalų Ministerijos įsakytas, atstovybės Va
šingtone etatų sumažinimas palietė ir charge d'affaires 
titulu laikinai ėjusį Lietuvos atstovo pareigas 
atstovybės sekretorių M. Viniką bei atstovybės 
patarėją B. Mastauską. Abu tie vyrai buvo žymūs 
lietuvių išeivių JAV-ėse veikėjai, abu didžiai nusipelnę 
Lietuvai. Atvykęs j JAV, K. Bizauskas tuojau pat 
apeliavo į užs. reikalų ministrą dėl jų atleidimo, o B. 
Mastausko atveju dar ir dėl labai nevykusios jo at
leidimo formos. M. Viniko reikalu K. Bizauskas 1923 
m. gruodžio 13 d. rašė užs. reikalų ministrui E. 
Galvanauskui: 

(Bus daugiau) 
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Du Lemonto lietuvių centro lankytojai — Algis Kasniūnas ir Kristina 
Quinn. Nuotr. Irenos Senkeviėienės 

JAV LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS 

TARYBAI SUSIRENKANT 
JURGIS JANUŠAITIS 

Vyriausias JAV Lietuvių 
Bendruomenės organas — Ta
ryba suvažiuos Čikagon š.m. 
spalio 9-10 d. vykstančion Tary
bos sesijon. Tai LB Tryliktosios 
tarybos trečioji sesija, kurios 
darbotvarkę kruopščiai paruošė 
Tarybos prezidiumas, vadovau
jamas Vytauto Kamanto. Orga
nizuojant šią sesiją, buvo atsi
klausta LB KV narių ir Tarybos 
narių nuomonės, ką šioje sesijo
je reikėtų svarstyti. 

Gauta daug. įdomių ir įvairių 
Tarybos narių siūlymų. 

Vienas Tarybos narys konkre
čiai siūlo: „Būtina apsvarstyti 
PLB ir JAV LB Krašto valdybų 
kompetencijos ribas, kad būtų 
išvengta kivirčių. Taip pat api
brėžti JAV LB Krašto valdybos 
ir JAV LB Tarybos teises, kad 
būtų galima atsidėti rimtam 
darbui, veiklai, o ne popierinei 
konfrontacijai". 

Šis siūlymas svarbus ir, saky
kime, principinis, nes bet kokia 
tarp šių struktūrų trintis nieko 
gero nežada. Be abejo, čia 
Taryba šias problemas spręs su 
deramu rimtumu ir nustatys 
konfliktams išvengti principus. 

Siūlymuose tikrai pateikta 
daug ir gerų klausimų. Jie bus 
šioje Tarybos sesijoje nuodug
niai svarstomi ir. manykime, 
kad po šios Tarybos sesijos 
Lietuvių Bendruomenės veži
mas dar sparčiau jsibėgės tei
giamų darbų linkme. 

Sesijoje turėtų dalyvauti KV 
nariai ir r ink t i iš visos 
Amerikos Tarybos nariai, kurių 
esama net 69. Ar visi suvažiuos? 
Nuostatai sako. kad be rimtos 
priežasties Tarybos narys, neda 
lyvavęs sesijoje, nustoja man 
dato. Liūdnoka, kai j tokius 
svarbius LB suvažiavimus nesi
teikia atvykti išrinktieji. 
Tikėkime, kad šį karta Tarybos 
nariai parodys supratimą, rei
kalo svarbumą ir sesijoje daly 
vaus. 

Atsižvelgiant į tarybos nariu 
pageidavimus ir siūlymus, suda 
ryta gera darbotvarkė, kurioje 
nebus sveikinimu, pasigyrimu, 
o konkretūs veiklos pranešimai, 
po to jų aptarimas ir įvairių 
komisijų patiekti siūlymai 
stiprinti LB veiklą. 

Pirmąją sesijos dieną, spalio 
9-tąją, pradės Tarybos prezi
diumo pirmininkas Vytautas 
Kamantas. Invokacija — kun. 
Juozas Vaišnys, S.J. Vidurio 
Vakarų apygardos pirmininko -
sesijos šeimininko — Kazio Lau
kaičio trumpas žodis. Po to tuo
jau kimbama i darbą. 

„Pasaulio lietuvio" redakto
riaus Bronio Nainio raštiškas 
pranešimas apie PL padėtį. 
Lietuvių fondo. LB darbų di 
džiojo rėmėjo, pranešimas. Pats. 
atrodo, svarbiausias pranešimas 
bus Prezidiumo pirmininko Vy 

tauto Kamanto. Čia jis aptars 
JAV LB bėdas, vargus, rūpes
čius, pasiektus laimėjimus, 
atliktus ir neatliktus darbus, o 
gal prasitars ir dėl LB insti
tucijų „sugyvenimo". Kiti 
pranešimai: Garbės treismo — 
dr. A. Razma: Kontrolės komisi
jos — Linas Kučas. 

Krašto valdyba savo veiklos 
pranešimus pateikia Tarybos 
nariams iš anksto, todėl sesijo
je tarybos nariai tik diskutuos 
KV veiklą ir duos klausimus. 
Tuo bus sutaupoma laiko. 

Adv. Saulius Kuprys aptars 
JAV LB organų, vienetų ir as
menų teisinę atsakomybę, pa
reigas bei kompetenciją. Tai 
svarbi nuostata, norint veikloje 
išvengti nesklandumų. 

Gal vienintelis ir svarbiausias 
sesijoje aptarimas, tai PLB val
dybos pirmininko Broniaus Nai
nio apie Lietuvių Bendruo
menės pagrindinius tikslus ir 
darbus — šiandien ir ateityje. 
Lietuvai atgavus nepriklauso
mybę, iš pagrindų kinta ir JAV, 
ir apkritai Lietuvių Bendruo
menės, darbų kryptys, ypač 
stiprinant LB išeiviją, rūpi
nantis jos išlikimu. Tik būdami 
patys stiprūs, galėsime galvoti, 
kaip padėti Lietuvai. 

Juozas Gaila. PLB atstovas 
Vilniuje, aptars LB atstovavimą 
Lietuvoje. Teko nugirsti, kad 
panašią įstaigą Vilniuje žadanti 
atidaryti ir JAV Krašto val
dyba. Manau, kad Tarybos 
nariai į tai atkreips deramą 
dėmesį, nes antros tokios pat 
įstaigos įkurti nereikia. Tai 
būtų darbų pakartojimas ir dvi
gubos išlaidos. 

Neabejotina, kad Tarybos 
nariai plačiai aptars LB pačią 
svarbiausią ląstelę — LB apy
linkės veiklą. Tai gyvoji LB 
ląstelė, stiprinanti savo šakota 
veikla lietuvių telkiniuose ir 
PLB ir Krašto Lietuvių Bend
ruomenes. I apyl. turėtų būti at
kreiptas ypatingas dėmesys ir 
pagalvota, kaip jų veiklą suak
tyvinti. 

Sesijos metu veiks ir dirbs šios 
komisijos: Švietimo. Kultūros, 
Visuomeninių reikalu. Sociali
niu reikalu. Religiniu reikalų. 
Jaunimo. Finansų ir organizaci
nio reikalų. 

Kiekviena aptars savo sritį ir 
savo išvadas bei siūlymus pa
teiks plenumui — aptarti ir pri
imti. 

Kaip matome, darbotvarkėje 
nėra gražbylystės, o sužymėti 
svarstytini esminiai ir būtini 
klausimai. Atrodo, kad Prezi
diumas sukaupė daug informa
cijos, ją iš anksto išsiuntinėjo 
Tarybos nariams ir pačioje sesi
joje nebus gaišinamas laikas, 
skaitant pranešimus Linkė
tina, kad ši Tarybos sesija 
atneštų naudos ir konkrečių 
darbų. 

Po ilgesnės vasaros pertrau
kos, rugpjūčio 27 d. buvo susi
rinkusi Tautos Fondo taryba. 
Dalyvavo iš 15-kos 12-ka tary
bos narių. 

Šis posėdis reikšmingas tuo, 
kad buvo priimtos Tautos fondo 
veiklos gairės, kurias paruošė 
veiklos gairių ir informacijos ko
misija. Tautos fondo manifesto 
neatsisakyta ir tuo būdu išlai
kytas Tautos fondo veiklos tęs
tinumas. 

Pagrindinis Tautos fondo dė
mesys bus kreipiamas ne į išei
viją, bet į rūpesčius ir poreikius 
Lietuvoje ir į žmogui padarytą 
žalą per 50-tį okupacijos metų. 
Tai bus vykdoma pirmiausia 
per švietimą, mokyklas ir aukš
tojo mokslo institucijas. 

Gairėse numatyta nemažai 
konkrečių projektų. Ilgainiui, 
atsižvelgiant į aplinkybes, šie 
uždaviniai bus patikslinami ir 
papildomi. 

Pirmiausia bus organizuoja
ma ir skubiai vykdoma parama 
mokykloms tose Lietuvos ir už 
Lietuvos ribų esančiose srityse, 
kur, be sovietinio režimo žalos, 
buvo slopinama ir persekiojama 
mokinių ir jų tėvų lietuvybė. 
Kai kur ji yra ir visiškai užge
susi. Ryšium su šiuo reikalu į 
Lietuvą išvyko vienas Tautos 
fondo vicepirmininkų. 

Mokslo metams prasidedant, 
Tautos fondo taryba papildomai 
paskyrė 14 stipendijų studijuo
jantiems Lietuvoje ir vienam 
studentui užsienyje. Gavus 
reikiamą dokumentaciją, ši 
programa bus tęsiama, bendra
darbiaujant su Tautos fondo at
stovybe Vilniuje. 

Minimam posėdyje padarė 
pranešimą tarybos ir valdybos 
pirmininkai. Apie savo darbus 
pranešė taip pat ir komisijos: 
finansų, veiklos gairių, lėšų 
skirstymo ir palikimų. Valdybos 
pirmininkas pranešė apie CPA 
padarytą reviziją, kėlė kai ku
riuos organzacinius ir struktū
rinius klausimus, norint ma
žinti išlaidas ir strukūrą pada
ryti paprastesne. Paminėjo taip 
pat ir klausimą, kuo Tautos fon
das gali pasitarnaut aukoto
jams. Į tai atsako gairių pasku
tinis sakinys. Didesniems pro
jektams įgyvendinti „aukos per 
Tautos fondą geriau pasieks 
tikslą, o be to aukotojams suda

rys galimybę sumažinti asmeni
nius mokesčius". 

Posėdis įvyko naujose Tautos 
fondo patalpose ir tęsėsi ketu
rias valandas. 

Tautos fondo taryba paskelbė 
šias veikos gaires: 

„Remsime pastangas paspar
tinti Lietuvoje demokratizacijos 
eigą, nes tik demokratija laiduo
ja žmogaus laisvę ir teises. 

Pabrėždami, kad Tautos fon
das yra savaranki ir tik jos 
narių tvarkoma organizacija, 
Tautos fondo taryba ir valdyba 
žiūrės, kad demokratijos prin
cipai nebūtų pažeisti organi
zacijos viduje, palaikys artimą 
ryšį su Tautos fondo nariais, at
sižvelgs į jų nuomones ir pagei
davimus, informuos narius ir 
lietuvių visuomenę apie Tau
tos fondo numatomus darbus ir 
finansinę padėtį. 

Gautas aukas Laisvės iždui 
Tautos fondas įsipareigojo skirti 
nepriklausomos Lietuvos reika
lams. Tai mes esam pasiryžę 
vykdyti. 

Tautos fondo ištekliai yra 
riboti. Todėl pagrindinis dėme
sys bus skiriamas švietimui, 
mokykloms ir aukštajam moks
lui. Manome, kad šiuo metu pa
rama jaunajai lietuvių kartai 
greičiau pasiruošti sėkmingai 
dirbti Lietuvos gerovei Vakarų 
ekonomikos, technikos, žemės 
ūkio, gamtos apsaugos ir pana
šiose srityse yra ypač svarbi. 

Per mokyklas veda tikriau
sias kelias į demokratiją Lietu
voje ir tautinės sąmonės palai
kymą tose srityse, kur gresia 
lietuvių nutautinimo pavojus. 

Aišku, kad Lietuvoje labai 
svarbi objektyvi informacija. 
Tautos fondas informaciją rems 
nešališką, nevaržomą, tarnau
jančią tiesai ir skatinančią 
žmogaus laisvės ir kitas .Vakarų 
demokratijos vertybes. 

Uždavinius vykdydami, arti
mai bendradarbiausim su Tau
tos fondo atstovybe Lietuvoje, 
kuri priims prašymus paramai 
gauti, padės juos atrinkti bei 
įvertinti šių gairių požiūriu ir 
mus informuos apie padėtį Lie
tuvoje. 

Paramą teikiant, pirmenybė 
bus skiriama šeimų nariams, 
nukentėjusiems nuo komunisti
nės santvarkos. 

Su Lietuvių fondu palaikysim 

artimus ryšius, keisimės infor
macija, kad išvengtume dvily
pumo. 

Šiuo metu esame užsimoję ne
delsiant vykdyti šiuos projek
tus: 

a. visokeriopą paramą lietu
viškoms mokykloms nutautin
tose Vilniaus krašto srityse, Gu
dijoje, Suvalkų krašte, mažojoje 
Lietuvoje ir Latvijoje; 

b. remti visas, nuo sovietinės 
okupacijos nukentėjusias, orga
nizacijas; 

c. stipendijos studentams Lie
tuvoje; 

d. parama mokytojams tobu
lintis ir atsipalaiduot nuo sovie
tinės praeities. Parama kur
sams ir konferencijoms; 

e. premijos įvairias varžybas 
laimėjusioms vidurinėms mo
kykloms; 

f. parama kitiems ypatingos 
tautinės ir socialinėrs svarbos 
reikalams. 

Šiems projektams skiriama iš 
viso 200,000 dol. 

Privati pagalba lietuviams 
Lietuvoje labai reikalinga. 
Tačiau didelio masto uždavi
niams įgyvendinti reikia ben
drų jėgų. Jas skatinti bei derin
ti yra vienas Tautos fondo užda
vinių. Aukos per Tautos fondą 
geriau pasieks tikslą, o, be to, 
aukotojams sudarys galimybę 
sumažinti asmeninius mokes
čius". 

J. Valaitis 

CLASSIFIED GUIDE 

CityCenter GT-International 
PLB IR UETUVOS KULTŪROS MINISTERIJOS PAVEDIMU OFICIALI 
KELIONIŲ AGENTŪRA TVARKYTI IR KOORDINUOTI KELIONES Į 

1994 DAINŲ ŠVENTĘ LIETUVOJE. 

Kviečiame VISUS pasinaudoti 
KAINOMIS ( DAINŲ ŠVENTĘ! 

SPECIALIAI NUPIGINTOMIS LĖKTUVŲ BILIETŲ 

SIŪLOME: 
Septynių (7), dešimties (10) ir keturiolikos (14) dienų maršrutus po Lietuvą. Keturiolikos 
(14) ir septyniolikos (17) dienų maršrutai po Pabaltijį. Pavienius ir grupinius maršrutus pagal 
jūsų pageidavimus. Viešbučių rezervacijas. Plataus pasirinkimo transportas: keleiviniai 
automobiliai — Cadillac Seville, Cadillac Ei Dorado, Audi, Ford T-Bird, mini-autobusai (vans) 
Ford Aerostars, Toyota, Dodge ir Mercedes — Benz autobusas. 

Visos mūsų raštinės Lietuvoje yra pasiruošę suteikti jums įvairias turizmo paslaugas. 
Reikalui esant, galite kreiptis: VILNIUJE, KAUNE, KLAIPĖDOJE, ŠIAULIUOSE IR 
PANEVĖŽYJE. 

Lietuvos Kultūros ministerijos pavedimu, geriausi bilietai Į visus 1994 DAINŲ ŠVENTĖS 
renginius bus platinami sausio mėnesį tik per mūsų agentūrą. 

Atstovaujame visas akredituotas pasaulio oro linijas. Jums pageidaujant, galime išrašyti 
lėktuvo bilietus mūsų raštinėje Vilniuje. Apmokėjimas gali būti Amerikoje, arba Lietuvoje. 
Garantuojame žemiausias kainas ir užtikrintą patarnavimą. 

Visais kelionių reikalais — bilietais, atostogomis po visą pasaulį, kelionėmis laivu, traukiniu, 
lėktuvu — kviečiame kreiptis į mus ir mes maloniai ir profesionaliai aptarnausime visose 
mūsų raštinėse. 

G. T. INTERNATIONAL, INC. 
9525 SOUTH 79TH AVENUE 
HICKORY HILLS, ILL INOIS 
60457 

TELEFONAI: (708) 430-7272 
TELEFAX: (708) 430-5783 

Member 

ASTA 
American Soatfy 
of Trovel Agenfs 

© CityCenter GT-International 
GEDIMINO PROSPEKTAS NR. 37 
VILNIUS, UETUVA 

TELEFONAI: (370) 2-223-147 
2-223-154 

TELEFAX (370)2-223-149 

FOR RENT RtAL ESTATE 

Prie 86 St. Ir Kedzie Ave., 1 b l . 
nuo Marąuette Pk. išnuomojamas 
3 kamb. butas su šiluma ir vir
tuvės įrengimais. $360 \ mėn. 

Tel. 708-425-7160 

KONTRABANDA ORU 

Išradingi lietuviai pamėgo 
kontrabandą gabenti oru. 
Suvalkuose, Lenkijos mieste ne
toli Lietuvos pasienio, dažnai 
leidžiasi lėktuvai iš Lietuvos, 
kurių keleiviai parduoda prekes 
nežinomiems asmenims. Vie
tiniai gyventojai pranešė pasie
nio apsaugos policijai, kad 
vienas toks lėktuvas nusileido 
ant kelio tarp Seinų ir Gibų, 
kitas — Krasnopolės rajone. 
Pasak liudininkų, šie lėktuvai 
buvę savos gamybos su automo
bilių varikliais. Neseniai vienas 
toks lėktuvas nusileido netoli 
Seinų gyvenančio valstiečio 
lauke, ir išlipęs lietuvis prasta 
lenkų kalba teiravosi, kaip nu
skristi į Punską. Lenkų laik
raštis „Gazeta Wyborcza" rašo, 
kad Suvalkų policija žino apie 
šiuos skrydžius, tačiau komen
tuoti atsisako, nes mano, kad tai 
pasienio policijos reikalas. 

HISCELLANEOUS 

10%—20%—30% pigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208 Va WMt 95th Street 

Tel. — (708) 424-8654 
(312) 581-8854 

E L E K T R O S . 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 586-5859 
(708) 425-7161 

RIMAS L. STANKUS 

Perkant ar Parduodant 
Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
MUS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
Nuosavybių įkainavimas v*ttul 
Perkame ir Parduodame Namus, 
Apartmentus ir Žemę. 
Pensininkams Nuolaida. 

V & A CONSTRUCTION 
Ali roofing & roof repai r jobs; 

laying of tiles, carpentry 
& painting 

Call: te l . 312-254-3041 

T N A INTERNATIONAL 
TRADING CO. 

skyrius teikia šias paslaugas: 
* garantuotą siuntinių pristatymą į 

Lietuvą laivu ir ,,air cargo", 
* pinigų pervedimą 48 vai. bėgyje. 
Dėl smulkesnės informacijos 
skambinkite: 
tel. 708-852-8180 

Darbo valandos: 
pirmad.-penktd. 11 v.r.-8 v.v. 
šeštd. 9 v.r.-3 v. p.p. 
sekmd. 10 v.r.-2 v. p.p. 

Adresas: 6440 S. Cass Ave., 
VVestmont, IL 60559 

(„Harbor Mali" tik 5 min. į šiaurę 
nuo I-55) 

FOR SALE 
Reduced Oak Lawn 3 bdrm. brtck 
ranch; large living & din. rms. New ap-
pliances; full basement; eat-in kitch , mty 
dow treatments; garage; fenced yard; many 
extras. Mušt sell now. $152,000. 

Tel. 706-424-1772 

FOR SALE 

HELL IN ICE 
Onutė Garbštienė 

A diary (much likę that of Ann 
Frank), vvhich begins in 1941 when 
a group of Lithuanians were load-
ed in cattle cars and dispatched to 
the vvastelands of Siberia. This dia
ry is a record of a vvoman — a 
people-a nation, ravaged by a 
vicious occupying force, but resis-
ting and surviving. 

Translated by Raimonda K. 
Bartuška. 256 pages, hard cover. 
Published in Vilnius 1992. Book 
price $13.00. Shipping and handl-
ing in USA $2.00. Canada — $3.00. 
Illinois residents add $1.14 for sales 
tax. Send orders to: Draugas, 
4545 W. 63rd St., Chicago, II 
60629-5589. 

DRAUGE GAUNAMOS PAPIGINTOS 
KNYGOS. KIEKVIENOS JŲ KAINA — 

3 DOLERIAI 
GANYTOJAS IR VILKAI, istorinis romanas iš vysk. 

Valančiaus gyvenimo. J . Gliaudą. 241 psl. 
MANOJI DZŪKIJA, atsiminimai. Jonas Miškinis. 192 psl. 
NEPRIKLAUSOMYBĖS SAULĖJ 1918-1940. Atsiminimai. 

Mykolas Viatkus. 269 psl. 
ŠIAURĖS ŽVAIGŽDĖ, atsiminimai. Myk. Vaitkus. 297 psl. 
MILŽINŲ RUNGTYNĖSE, atsiminimai. Myk. Vaitkus. 203 psl. 
PRIEŠAI, raštų rinkinys. Fab. Neveravičius. 168 psl. 
TOLIMŲ KRAŠTŲ MIRAŽAI, kelionių aprašymai. Ava Sau-

dargienė. 277 psl. 
ANAPUS HORIZONTO, apysakos. Ava Saudargienė. 189 

psl. 
DĖL MŪSŲ SOSTINĖS, atsiminimai 1919-1920 m. Mykolas 

Biržiška. 245 psl. 
DĖL MŪSŲ SOSTINĖS, atsiminimai. 1920-1922 m. Mykolas 

Biržiška. 312 psl. 
BALTOS VĖLIAVOS, romanas. J. Gliaudą. 275 psl. 
DANGUS DEBESYSE, autoriaus išgyvenimai 1918-1919 m. 

Juozas Švaistas. 325 psl. 
INICIALAI PO TILTU, novelės. Ant. Tulys. 156 psl. 
NUSKANDINTAS ŽIEDAS, novelės. J. Tininis. 200 psl. 
NAIKINAMIEJI, politinio kalinio atsiminimai. Ava Saudar

gienė. 223 psl. 
SAULĖS GRĮŽIMAS, novelės. Aloyzas Baronas. 141 psl. 
SMILGOS, apsakymai. A. Giedrius. 203 psl. 
KAIMIETIŠKOJI PSALMĖ, romanas, Felix Timmermans. 189 

psl. 
BĖGIAI, novelės. Kazys Almenas. 197 psl. 
SENASIS VILNIAUS UNIVERSITETAS. Mykolas Biržiška. 

176 psl. 

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

NIGHT OF THE HAWK 
Dale Brown 

lt is a story of the crew that undertook a raid into Soviet territory 
and of David Luger who sacrificed his life for his crew members; 
left for dead but nursed back to health by his captors and by the 
KGB. emptied of his mind and then re-programmed and spirited 
avvay to a top-design facility In Uthuania to advance Soviet state-
of-the-art technology 

Dale Brown, the author of the famous book ..Flight of the Okj 
Dog". is recognized as the ..best military adventure writes in the 
century today". 462 pages, hard cover Published by Putnam 
Publishing. New York. Book price $22.95. Shipping & handling in 
USA $3.50 Canada — 5 00. Illinois residents add $2.01 sales tax 
Send order to: Draugas. 4545 W 63rd St., Chicago. IL 60629-5589 

I » 



LAIŠKAI 
ŠTAI KAS PRAŠO 

PAGALBOS 

LIETUVOJE 
NEREGISTRUOJA 

Buvau Lietuvoje, norėdamas 
t e n apsigyventi . Pasą gavau. 
Butą išs inuomavau, nuvykau į 
pasų skyr ių prisiregistruoti , 
t ač iau sus idūr iau su kliūtimis. 

Pasų skyrius neregistruoja 
Lie tuvos piliečių, gyvenusių 
užsienyje, bet norinčių apsi
gyvent i Lietuvoje. Remiantis 
1993 m. birželio 8 d. Seimo 
n u t a r i m u N. 1-177 „Dėl Lietu-

I PLB įstaigą iš Lietuvos 
ateina daug pagalbos prašančių 
laiškų. Prieš porą savaičių 
gavome maždaug tokį: 

„Gerbiamieji ponai Amerikos 
lietuviai, prašau dovanoti už su
trukdymą, bet nu ta r iau kreip- v o s Respublikos piliečio paso 
tis pas Jus su prašymu. Galvo- n u o s t a t ų p a k e i t i m o i r pa
jų, kad neliksite abejingi, per- p i ldymo", Lietuvos pilietis, tu-
skaite mano laišką. Gimiau r i s pasą. grįžęs iš užsienio, turi 
1942 metais. Ka r tu su tėveliais v ienus me tus Lietuvoje gyven-
1951 m. buvau išvežtas į Sibirą. t į neregis t ruotas ir įrodyti, kad 
Beveik visą savo gyvenimą pra- t u r * pajamas pragyvenimui, t.y. 
gyvenau Rusijoje, tapau invali- a t ida ry t i sąskaitą banke pensi-
du — turiu galvos skausmo prie- Jai a r ki toms pajamoms. Tik 
puolius, plaučių tuberkuliozę, tuomet bus priregistruotas. 
Kai prasidėjo Lietuvos lais- M a n a u , kad šis į s t a tymo 
vėjimas, buvau reabilituotas, pake i t imas naudingas žinoti 
grįžau į Lietuvą. Daktara i nu- gyvenant iems užsienyje lietu-
statė antrą invalidumo grupę, v iams, kur ie norėtų grįžti į 
paskyrė pensiją. Gaunu 62 litus Lietuvą nuolat iniam apsigy ve-
per mėnesį. Gyvenu pas žmones, n imui . 

DRAUGAS, antradienis, 1993 m. spalio mėn. 5 d. 

nes buto gauti neįmanona. Pusę 
pensijos išleidžiu vaistams, o 
kitą pusę — maisto produktams. 
Nusipirkti kokių nors drabužių 
visiškai neįmanoma. Greitai 
žiema, o šiltų rūbų ir batų 
neturiu. Giminių Lietuvoje ne
turiu, paramos negaunu. Dirbu 
pas žmones, šluoju gatves , 
gaunu iš jų daržovių, nereikia 
nors pirkti. Reikia vitaminų, 
riebalų, bet neturiu t a m pinigų. 
Gerbiamieji Amerikos lietuviai, 
nuoširdžiai Jū sų prašau, gal 
rasite galimybę man kaip nors 
padėti, nors senais drabužiais 
(48 dydis) ar batais (40 dydis). 
Būsiu nuoširdžiai dėk ingas 
Jums visą savo gyvenimą. 

Su pagarba, 
Robertas Vala tka" 

Kadangi Robertas Vala tka 
yra V i l n i a u s g y v e n t o j a s , 
paprašiau, kad PLB valdybos 
atstovybės darbuotojai pasitei
rautų, ar tas žmogus t ikra i y ra 
toks vargšas, kaip šiame laiške 
rašo. Laišką s p a u s d i n s i m e 
„Pasaulio lietuvyje" ir nenorė
tume, kad bū tų apgautas koks 
žmogus, jei sumanys atsiliepti. 

Iš Lietuvos gavau atsakymą: 
„Patikrinau, kas y ra Robertas 
Valatka. J is y ra ypatingai pa
vojingas recidyvistas. Dabar 
Vilniaus griežto režimo pataisos 
darbų kolonijos kalinys. Nuteis
t as 4,5 m e t ų , b e t p a g a l 
amnestiją laikas sumažintas iki 
3 metų ir šešių mėnesių (Rasų 
6-61 — kolonijos adresas). Šešis 
kar tus teistas. Kalėt i pradėjo 
nuo 1965 m., dar būdamas Rusi
joje. Jo tėvai t ikrai t remtinia i . 
Paskutinį k a r t ą t e i s t a s už 
sukčiavimą. Apgavo Anglijos 
pilietį. Jis rašo laiškus įvairiom 
organizacijom ir prašo labdaros. 
Kai gauna labdarą, ją par
davinėja ka l in iams" . . 

B r o n i u s N a i n y s 
Lemont, IL 

A u g u s t i n a s P a u l i o n i s 
St. Petersburg Beach, FL 

M. K. ČIURLIONIO 
METINĖS 

Rugsėjo 23 d. Kaune, M. K. 
Čiurlionio galerijos muzikos sa
lėje vyko M. K. Čiurlionio gimi
mo 118-ųjų metinių minėjimas. 

Kalbėjusieji pasakojo kompozi
toriaus ir dailininko gyvenimo 
ir kūrybos kelią, prisiminė jo gi
mines ir likimus. Švent iniame 
minėjime dalyvavo M. K. Čiur
lionio draugijos p i rmininkas 
prof. Vytautas Landsbergis. 

Pasaulio lietuvių centro Lemonte administratoriai ir dalis pagalbinio komiteto savanorių „Drau
go" bankete. Stovi iš kairės: Romas Kronas, Dana Gylienė, Kazys Laukaitis; sėdi (iš kairės): J. 
Laukaitienė, V. Marchertienė, V. Marchertas. N. Stelmokienė, A. Tiškuvienė, L. Dapkienė. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

ELGSENA, PATRIOTIZMAS 
IR POLITINĖ VEIKLA 

J . DUNCIA 

NĖRA SPAUDOS 
BENDRADARBIAVIMO 

Visi, kurie skaitote Lietuvoje 
leidžiamus laikraščius, esa te 
pastebėję, kad Lietuvos dien
raščiuose dažnai spausdinamos 
spaudos apžvalgos iš kitų Lietu
voje leidžiamų laikraščių. Labai 
retai , „tik su žiburiu", ras i te 
vieną kitą straipsniuką iš užsie
nio lietuvių spaudos. Tuo t a rpu 
mūsų išeivijos spauda dažnai 
pacituoja straipsnius iš Lietuvos 
spaudos. 

Vilniuje ve ik i a P a s a u l i o 
Lietuvių Bendruomenės įstaiga, 
į kur ią a t e i n a d a u g u m a s 
išeivijoje leidžiamų laikraščių. 
Juk mes be dienraščio „Draugo" 
dar turime 33 išeivijos perio
dinius lietuvių laikraščius, apie 
kuriuos niekur neminima. 

Ar Lietuvos spauda ne randa 
nei vieno išeivijos laikraščio, 
kurio trumpos iš traukos b ū t ų 
įdomios Lietuvos gyventojams? 

Vytautas Š e š t o k a s 
Los Aneeles. CA 

DĖL L. SIDRIO STRAIPSNIŲ 

Mes su vyru tik grįžom iš 
Lietuvos ir t u r iu prašymą: t ik 
nenu t r auk i t e dr. Lino Sidrio 
s t raipsnių. J i s rašo t i k rą teisy
bę, o s t ra ipsnia i įdomūs ir kon
kre tūs ! Tarp ki tko, mano vyras 
t a ip pa t daktaras . 

A l d o n a U r b i e n ė 
Jupi ter , F L 

REDAKTOREI DANUTEI 
BINDOKIENEI 

Ačiū už puikų vedamąjį šešta-' 
d ieniniame „ D r a u g e " (spalio 3 
d.), J ū s išsakote visa, ką mes šir
dyse nešiojame ir išgyvename. 
Tokį vedamąjį t u rė tų skaityti 
mūsų tėvynainia i ir Lietuvoje. 
Ar negalėtų „Draugas" išspaus
dint i pačių svarbiųjų ir labiau
siai skai tomų laikraščių Lietu
voje adresus, kad mes iškirpę a r 
a tšvie tę (padarę kopijas) j iems 
p a s i ų s t u m ė m e . P r a d ė k i m e 
kalbėt i s viešai, kas m u m s rūpi, 
ku r skauda. 

G a i l u t ė V a l i u l i e n ė 
Chicago, IL 

VYDŪNO GIMNAZIJOS 
MOKINIAMS IR 
MOKYTOJAMS 

Po 55 metų per t raukos a tku
r i a m a V y d ū n o g i m n a z i j a 
Šilutėje. Tai reikšmingas įvykis 
miesto visuomenei, manome, 
k a d malonus ir J u m s , buvu
siems šios mokyklos mokiniams 
ir mokytojams. Pirmieji užsukę 
įkvėpti jaunystės dvasios ir 
pasidal int i pr is iminimais buvo 
E r n a Ved le ry tė (Vi l l ingen , 
Vokietija) ir Kozmas Balčiaus-
k a s (Mexico Beach, FL). 

Nelengva mokyklos atkūrimo 
v a s a r a . A p l e i s t a s p a s t a t a s 
reikalauja darbo ir d a r daugiau 
lėšų. Sunku šiandien visiems, o 
švietimo sis temai labiausiai . 
Tačiau meilė savo kraštui , pasi
t ikėj imas savimi i r žmonėmis 
l e m i a viską. Rugsėjo 1-ąją 
skambut i s pašaukė savo žemės 
va ikus prie knygų vėl šioje mo
kykloje, vėl čia t u r i skambėti 
l ietuvių kalba . 

Mūsų mokykla — jau nebe 
svajonė ir ne vizija. Kur iame 
programas , buriasi mokytojai, 
no r inč ių p a s m u s moky t i s 
daugiau, negu tikėjomės. Užsi
brėžėme per vienerius metus at
g a u t i g i m n a z i j o s s t a t u s ą . 
Planuojame ugdyti mokinius 
paga l jų pageidavimus dviem 
kryptim — pagal humani tar inės 
ir r ea l i nė s gimnazijos pro
gramas . 

Siekdami lavinti mokinių in
telektualines, praktinio darbo ir 
kūrybines galias, tu r ime tu rė t i 
t a m t inkamą material inę bazę. 
Tačiau netur ime nieko. Kiek 
gal i , tiek padeda mums rajono 
valdžia, besikuriančios bendro-

Nepriklausomoje Lietuvoje ir 
išeivijoje buvo dažnai rašoma 
apie įsit ikinimus, pasaulėžiūras 
bei pas išvent imus gėriui. Lie
tuvos mokyklose buvo mokama 
puoselėt i gerąsias ver tybes , 
ugdyti patriotizmą, mylėti savo 
kraštą i r jam aukotis. 

Laiko tėkmėje gyvenimas pa
rodė, k a d gerokas ska ič ius 
žinomų lietuvių nukrypo nuo 
jaunystėje puoselėtų siekių ir 
pasirinko svetimus dievus. Tokį 
elgesį vieni priskiria si lpnam 
žmogaus charakteriui , kiti tai 
vadina prisitaikymu pr ie aplin
kybių. Treti, vadovaudamiesi 
evoliucijos dėsniu, aiškino, kad 
gamtoje vyksta nuolatinė kaita, 
ka r tu keisdama žmonių įsitiki
n imus ir elgsenas. 

N e p a p r a s t a s ir l aba i 
k las t ingas y r a poeto, žinomos 
dainos „Žvaigždė, kuri jaunystėj 
mano spindėjai m a n graži , 
j a u n a " . . . , a u t o r i a u s Juozo 
Mikuckio atvejis. 1968 metais , 
prabuvęs Amerikoje apie 20 
metų, grįžo į Tarybų Lietuvą. 
1974 m. M i n t i e s l e i d y k l a 
Lietuvoje išleido jo parašytą 
knygą „Šioje ir anoje pusėje". 
K n y g o j e k r a š t u t i n i u ko
munis t in iu stiliumi autor ius 
aprašo savo neį t ikėt inus, lietu
vių išeivių šnipinėjimo darbus 
D.P. stovyklose ir Amerikoje. 

Lietuvių Enciklopedijoje apie 
J. Mikuckį rašoma: „1918 m. 
stojo savanoriu Lietuvos kariuo
menėn. 1918-20 pirmasis Kauno 
Karo komendantas. Būdamas 
komendantu , savo nurodymais 
padė jo l i k v i d u o t i į v a i r i u s 
pasikėsinimus prieš Lietuvos 
nepriklausomybę. Taip pat ne
maža prisidėjo prie Lietuvos 
k a r i u o m e n ė s o rgan izav imo . 
1932 m. pas i t raukė pensijon. 
1940 m. Sov. Sąjungai okupavus 
Lietuvą, liepos mėn. pabaigoje 
su imtas ir kal intas Kaune iki 
kovo mėn. 1941 m. 1945-1949 

m. gyveno Braunschweige, kur 
2 metus buvo liet. komiteto 
pirm., aktyviai prisidėjęs prie 
Maironio vardo gimnazijos įstei
gimo. 1949 m. atvyko į JAV ir 
apsigyveno Baltimorėje, MD. 

Kaip poetas Mikuckis pradėjo 
reikštis 1907 m. Savo poezija jis 
bendradarb iavo „ T r i m i t e " , 
„Karyje", „Žiburiuose" ir kitur. 
Atskirai išleido 8 poezijos kny
gas. Kai kurie jo eilėraščiai 
buvo mūsų kompozitorių kom
ponuoti ir iki šiol skamba kaip 
dainos". 

Savo knygoje Mikuckis apra
šo, kaip 1940 m., atėjus bol
ševikams į Lietuvą, jis buvo su 
tam t ikru tikslu areštuotas ir 
patalpintas su kitais žinomais 
lietuviais į Kauno kalėjimą. Vy
riausias Tarybinės Lietuvos 
saugumo viršininkas Aleksan
dras Guzevičius, pasikvietęs 
Mikuckį į savo kabinetą, asme
niškai įpareigojo repatrijuoti su 
kitais vokiečių kilmės lietuviais 
į Vokietiją ir laukti ten tolimes
nių nurodymų. 1941 m. pavasa
rį Mikuckis repatrijavo į Vokie
tiją ir ten 1945 sulaukė karo 
pabaigos. 1944 m. prasidėjo 
didysis lietuvių bėgimas į Va
karus, o 1945 m. pradėjo dygti 
lietuvių D.P. stovyklos. 

Šiame laikotarpyje Mikuckis 
pasijuto kaip inkstas taukuose. 
Asmeniškai pažindamas beveik 
visus Nepriklausomos Lietuvos 
žinomus žmones, jis vikriai 
nardė po lietuviškus politinius 
vandenis ir viską pranešinėjo, 
kaip jis sako. „centrui". 

1949 m. atvykęs į JAV. jis tęsė 
pragaištinga darbą, kol pasenęs 
gavo įsakymą grįžti į Tarybų 
Lietuvą. 1968 m., io darhs 
perėmė kiti. ir Mikuckis, su
laukęs beveik 78 metų, grižo \ 
Lietuvą, kur, pagyvenęs porą 

metų mirė. 
Kaip aptarti tokį žmogaus 

elgesį? Skaitant knygą, aiškėja, 
kad autorius liguistai neapken
tė prez. Smetonos ir daugumos 
Nepriklausomos Lietuvos žy
mesniųjų žmonių. Apsėstas 
ke r š to , tušč ios d idybės ir 
pataikavimo manijos, Tarybi
niam saugumui j is pranešinėjo 
visus svarbesnius politinius 
veiklos darbus išeivijoje. 

Apsimetęs dideliu patriotu, jis 
įgijo politinių veiksnių visišką 
pasitikėjimą ir buvo paskirtas 
lietuvių revizoriumi visai anglų 
zonai. Niekas jo toms pareigoms 
neišrinko. Artimai dirbdamas 
su VLIKO žmonėmis, jis žinojo 
ir pranešinėjo Tarybiniam sau
gumui, kur ir kada numatomas 
Lietuvos partizanų pasimaty
mas su pasiuntiniais iš Vakarų. 
Atvykęs į Ameriką ir prisišlie
jęs prie politinių lietuviškų 
organizacijų, tęsė pragaištingą 
darbą. 

Politiniai veiksniai išeivijoje, 
taip pat ir Mikuckis, nebuvo ty
liosios daugumos (silent majori-
ty) rinkti. Jis, naudodamasis se
nomis pažintimis, vykusiai ap
gaudinėjo mūsų veiksnius. 

Nerinkti išeivijos politikieriai, 
atitrūkę nuo gyvenimo realybės 
ir įsisavinę atgyventų grupuo
čių įpėdinystes, nesusigaudė, 
kas jų užnugaryje darėsi. Tylioji 
išeivijos dauguma, nedalyvau
dama politinės veiklos procese, 
darėsi abejinga ir neeikli. Ne
turėdama demokratiškai išrink
tų politinių vadovų, išeivija 
visiškai pasimetė, kai Lietuva 
vėl paskelbė nepriklausomybę. 

Realioje demokratiškoje poli
tinėje veikloje reikia remtis ty
liąja dauguma, bet ne senomis 
grupuotėmis ir senomis pažin
timis. Liaupsinamą patriotizmą 
nereikia priimti už tikrą pinigą, 
nes, kaip vienas grįžęs iš Sibiro 
savo knygoje rašo, patriotizmui 
matuoti aparato dar niekas ne
išrado. 

A.tA. 
PRANULĖ GUDAITIENĖ 

KAPTEINIENĖ 
A l e k s i e j ū n a i t ė 

Gyveno Chicago Ridge, anksčiau Brighton Park ir 
Roseland. 

Mirė 1993 m. spalio 4 d., 1:15 vai. ryto, sulaukusi 82 metų. 
Gimė Lietuvoje, Kaune. Amerikoje išgyveno 43 m. 
Nuliūdę liko: vyras Otonas, podukra Nijolė Urba, žentas 

Alfredas, anūkė Vida Urba ir kiti giminės Kanadoje, JAV-
bėse ir Lietuvoje. 

Velionė pašarvota spalio 5 d., antradienį nuo 4 iki 9 v.v. 
Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks spalio 6 d., trečiadienį. Iš laidojimo namų 
9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedulingos šv. 
Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

vės ir firmos, a tskir i žmonės. 
Deja, to neužtenka, juo labiau, 
kad visi dabar ne kažką gal i . 
Ats i l i epk i te , šios mokyklos 
s ū n ū s ir dukterys, parašyki te 
m u m s . Jūsų atsiminimai, geras 
žodis ar patar imas, nuo t rauka 
a r knyga bus mums moralinė 
p a r a m a ir įkvėpimas. Atvažiuo
k i t e aplankyti , tuo suteiksite 
la imės mums ir džiaugsmo savo 
širdžiai. Jū sų pagalba gali būt i 
r e i k š m i n g a s žingsnis į mu
ziejaus ar klasės kūrimą. 

V y d ū n o gimnazijoje augs 
l a i s v a s žmogus , m o k a n t i s 
supras t i save, gerbt i k i tus . 
M ū s ų t ikslas — a tkur t i tokią 
mokyklą, kurioje bū tų laimingi 
vis i : ir mokiniai mokydamiesi, 
ir mokytojai mokydami. J au yra 
lieptelis, jungian t i s nutolusius 
k r a n t u s . Padėki te pasta tyt i 
t i l tą . 

Mūsų adresas: Vydūno vidu
r i n ė mokykla, Atgimimo alėja, 
N r . 3, Šilutė, 5730, Lietuva. 

J o n a s J a t a u t a s 
Vydūno vidurinės mokyklos 

direktorius 

PADĖKA 
JULIJA SACAUSKIENĖ 

RAMANAUSKIENĖ 
Mūsų mylima Teta mirė š.m. rugpjūčio 9 d. ir buvo palai

dota rugpjūčio 12 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Nuoširdžiai dėkojame kun. Jonui Kuzinskui už atnašautas 

šv. Mišias, palydėjimą į kapines ir maldas koplyčioje. 
Širdingai dėkojame kun. Vito Mikolaičiui už aplankymą 

ir maldas koplyčioje. 
Dėkojame karsto nešėjams: Jokūbui Gražiui, jo sūnui 

Jonu. Bernie Paszkiet. Bernard Kelly ir Ernesto Velasco. 
Dėkojame Brighton Parko Moterų draugijai, karsto garbės 
nešėjoms, ir Bernice Žemgulis už atsisveikinimą draugijos 
vardu 

Labai dėkojame Juozui Skeiviui už įspūdingą atsi 
sveikinimą visų organizacijų, prie kurių velionė priklausė, 
vardu 

Nuoširdi padėka sol. Marytei Juzėnaitei vii jausmingą 
giedojimą šv. Mišių metu. Dėkojame organizacijoms ir visiems 
už gėles ir šv. Mišių aukas ir užuojautos žodžius. 

Širdingas ačiū kan. kun. Vaclovui Zakarauskui už 
aplankymą velionės ligos metu, suteikiant šv. Komuniją ir 
rarr. ančius paguodos žodžius. 

Dėkojame laidotuvių direktoriams Donald M. Petkui ir 
sūnui Donny už rūpestingą ir malonų patarnavimą. 

Nuliūdę lieka: dukterėčia Josephine Juzėnienė su 
šeima. 

Nuliūdę vyras, podukra, žentas, anūkė ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus. 
Tel. 312476-2345 arba 1-800-994-7600. 

A.tA. 
inž. KAZIMIERAS POCIUS 

Gyveno Beverly Shores, Indiana. 
Mirė 1993 m. spalio 2 d., sulaukęs 77 metų. 
Gimė Gailaičiuose, Kelmės valsč., Šiaulių apskr. Ameriko

je išgyveno 43 metus. 
Liūdesyje liko žmona Elena, sūnus architektas Kęstutis 

su žmona Toni ir sūneliu Matu, Lietuvoje brolis Juozas su 
šeima ir mirusių brolių bei seserų šeimos ir kiti giminės, drau
gai ir pažįstami Amerikoje ir Lietuvoje. 

Priklausė Lietuvių Bendruomenei, Lietuvių Tautininkų 
sąjungai ir ilgus metus buvo „Vilties" draugijos pirnuninkas. 
Taip pat priklausė Beverly Shores lietuviu klubui ir ilgus 
metus vadovavo BALF'o Beverly Shores skyriui. 

Pašarvotas Carlisle koplyčioje, 613 Washington St., Michi-
gan City, Indiana. Tel. 219-874-4214. Lankymas trečiadienį, 
spalio 6 d. nuo 2 v. p.p. iki 8:30 vai. vakaro; 5 vai. vakaro 
maldos ir atsisveikinimas. 

Laidotuvės ketvirtadienį, spalio 7 d. Iš koplyčios 9 vai. ryto 
velionis bus nulydėtas į Šv. Onos bažnyčią Beverly Shores. 
Šv. Mišias aukos prel. dr. Ignas Urbonas. Po Mišių velionis 
bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, sūnus, marti, anūkas ir brolis su 
šeima. 

Pranešu pažįstamiems, kad š.m. spalio 2 d. automo
bilio nelaimėje, Hot Springs, AR žuvo mano mylimas 
Vyras. 

A.tA. 
Dr. LEE S. BEAMER 

Gedulingas šv. Mišias a tnašaus kun. Antanas 
Saulaitis, SJ, spalio 7 d., ketvirtadienį, 10 vai. ryto Tėvų 
Jėzuitų koplyčioje. 

Po šv. Mišių velionio pelenai bus nulydėti ir palai
doti Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Kviečiame draugus ir pažįstamus šiose laidotuvėse 
dalyvauti. Vietoje gėlių prašome aukoti Lietuvos 
našlaičių globai. 

Liūdinti ž m o n a Nijolė, Diminskių i r B e a m e r 
šeimos. 

7A 

A.tA. LAIMUTEI KUTKUTEI 
mirus, jos t ėvu i VYTAUTUI K U T K U I , buvusiam 
LB-ės Detroito apyl inkės valdybos p i r m i n i n k u i ir 
ilgamečiui LB-ės darbuotojui, mot inai EMILIJAI 
KUTKIENEI, seser iai , b ro l iams ir a r t imies iems, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

JAV LB-ės Detroito 
apylinkės valdyba 

k 



6; DRAUGAS, an t rad ien i s , 1993 m. spalio mėn. 5 d. 

L i e t u v o s Vyčių o r g a n i z a 
cija buvo įsteigta 1913 me ta i s , 
bet i r šiandien veikia labai 
a k t y v i a i . Š i e m e t v y č i a i 
paminėjo savo 80 metų neįkai
nuojamos vertės Lietuvai darbų 
sukakt į , kai buvo suvažiavę į 
Worcesteryje įvykusią met inę 
konvenciją. J ie kun. Pe t ru i 
Cibulskiui, MIC, į „Draugą" at
s iun tė padėkos raštą, k u r i a m e 
pareiškia, jog neįmanoma padė
koti j a m ir „Draugo" š tabui ne 
t ik už „Vyčių veiklos" skyrių, 
bet ir už visa tai, kas buvo vyčių 
labui padaryta . Kun. P. Cibuls
kis rūpinas i , kad visada laiku 
b ū t ų išspausdintas ž u r n a l a s 
„Vyt i s" . Vyčių organizacijos 
p i rmin inkė Frances R. Pe tkus 
rašo , kad jo darbai vyčiams 
nepapras ta i vert inami. 

Buvusioje konvencijoje buvo 
pr i imtas nutarimas, kuris dabar 
a t s iųs tas , skamba šiaip: „Ka
dangi Lietuvių Katal ikų dien
ra š t i s „Draugas" mielai spaus
d ina Lietuvos Vyčių žinias spe
cialiai „Vyčių veiklos" skyriuje 
ir k i tose laikraščio dalyse, t ad 
80-oji Lietuvos Vyčių konvenci
ja pareiškia gilų dėkingumą 
„Draugui" ir jo personalui už jų 
didžiadvasiškumą ir bendradar
biavimą. Išreiškiant savo dėkin
gumą, nu ta r t a įteikti 200 dol. 
dovaną". Pasirašė Rezoliucijų 
komite to pirmininkas Vincen
t a s B. Boris. „Draugo" vadovy
bė y r a nuoširdžiai d ė k i n g a 
Lietuvos Vyčiams už šia dabar 
gau tą auką lietuviškai spaudai 
išlaikyti . 

J A V L B T a r y b o s m e t i n ė 
d a r b o sesi ja įvyks 1993 spalio 
9-10 d. Čikagoje. Posėdžiai bus 
Embassy Suites Hotel , pr ie 
O 'Hare aerouosto, 6501 Nor th 
Mannhe im Road. Rosemont, IL 
60018, tel. 312-699-6300. Sesijos 
p lenumo ir komisijų posėdžiai 
šeštadienį, spalio 9, įvyks nuo 9 
vai . ryto iki 10 vai. vakaro , o 
sekmadienį, spalio 10, nuo 9 vai. 
ry to iki 6 vai. po pietų. Sesiją 
globoja JAV LB Vidurio Vaka
r ų a p y g a r d o s p i r m i n i n k a s 
Kazys Laukait is su valdyba ir 
jie penktadienio (spalio 8 dienos) 
vaka re nuo 7 vai. viešbutyje 
ruoš ia priėmimą su užkandžiu 
ir atsigaivinimu Tarybos na
riams ir svečiams. 

L o s Ange les D r a m o s s a m 
b ū r i s spalio 9, 10 d. J a u n i m o 
cent re atl iks Kazio Sajos kome
diją „Barakudos". Režisūra ir 
scenovaizdis — Petro Maželio. 
Apšviet imas Vidos Momkutės . 
Rengia Margutis . 

B r i g h t o n P a r k o L i e t u v i ų 
n a m ų s a v i n i n k ų d r a u g i j o s 
pokylis bus spalio 9 d., 7 vai. 
Saul ių salėje. Visuomenė kvie
č iama atvykti, pasilinksminti ir 
pabendraut i . 

S t a s i o Povi la ič io , Lietuvoje 
žinomo estradinių dainų solisto, 
koncer tas spalio 17 d., sekma
dieni , 3 vai. p.p. vyks J a u n i m o 
centre . Koncertą rengia ir visus 
ats i lankyt i kviečia „Margut is" . 

x P A G A L B A L I E T U V O S 
Ž E M D I R B I U I . P r i s t a tom 6 
rūš ių t raktor ius nuo 2 cil. už 
$1,350 iki 6 cil. už $6,200. Pasi
r i n k i m a s įvairių padargų t r ak 
toriams. Turim kultivatorių fsit 
down) su visais padargais $650 
U S . Lietuvos r inkos kainos 
dažnai keičiasi, todėl nepatar
t i n a delsti. Siunčiam dolerius į 
Lietuvą ir pristatom dolerius į 
r a n k a s . 4% už pers iunt imą + 
p r i s t a t y m a s . S iunč i an t virš 
$2,100 - 3% t p r i s ta tymas . 
Rašyt i ar skambinti : K A I R Y S 
BALTIC EXPEDIT1NG Vytui 
a r Genei Kair iams, 517 Fru i t -
l a n d Rd. , S t o n e y C r e e k , On-
t a r i o . Tel . (416) 643-3334, F a x : 
416) 643-8980. 

(sk) 

M o k s l e i v i ų a t e i t i n i n k ų 
Prez. A. Stulginskio kuopos 
pirmasis šių veiklos metų — 
rudens susirinkimas bus spalio 
8 d., 7 vai. vak. pas J an iną 
Braune, 3617 Fairview, Oak 
Brook, IL (708-654-4764). 
Kviečiami visi kuopos nar ia i , o 
taip pat naujieji, kurie nori įsi
jungt i į prasmingą moksleivių 
atei t ininkų veiklą. 

„Lietuvos Vaikų vil t ies" Or 
topedinės operacinės atidarymo 
Vi ln iu je proga iš Č i k a g o s 
O'Hare aerodromo rugsėjo 30 d. 
į Lietuvą išskrido nemažas 
būrys medicinos personalo ir 
gydytojų, kurie ten išbus apie 10 
dienų ir atliks sudėtingas opera
cijas, pademonstruos naujausios 
aparatūros naudojimą. O tos 
a p a r a t ū r o s j ie išs ivežė už 
maždaug 400,000 dol. (ji bus 
pal ik ta ligoninei). Šiai gerų 
norų bei darbų kelionei vado
vauja dr. John Lubicky. „Chica-
go Tr ibūne" dienraštis (rugsėjo 
30 d. laidoje* sky rė d a u g 
dėmesio gydytojų, medicininių 
reikmenų ir „Lietuvos Vaikų 
vi l t ies" pastangų kelionei į 
Lietuvą, išspausdindamas ilgą 
straipsnį. 

Švč . M. Mar i jos G i m i m o 
parapijos bažnyčioje skelbiama, 
kad net rukus ruošiasi susi
tuokt i Andrius Smolinskas ir 
Jolanta Vosyliūtė; John Sorgatz 
ir Rita Ambrozaitytė. 

M a r ą u e t t e P a r k o Lie tuvių 
namų savininkų draugijos susi
r i n k i m a s bus penk tad ien į , 
spalio 15 d., 7 vai. vak. Švč. M. 
M e r g e l ė s Mar i jos G imimo 
parapijos salėje. Kviečiami visi 
esantieji ir nauji nariai gausiai 
susir inkime dalyvauti . 

O m a b o s Lie tuv ių k l u b a s , 
kaip savo laiške rašo to klubo 
narė Jadvyga Povilaitienė, jog 
„ver t indamas vienintelio dien
raščio „Draugo" reikšmę išeivi
jos lietuvių gyvenime", atsiuntė 
mūsų laikraščio išlaikymui 250 
dol. auką su nuoširdžiais linkė
jimais. Omahos Lietuvių klubui 
reiškiame nuoširdžią padėką. 

Šv . K a z i m i e r o s e se rys ma
loniai kviečia visus dalyvauti 
šv. Mišiose, kurios aukojamos 
trečiadienį, spalio 6 d., 7 vai. 
vak. v ienuolyno koplyčioje, 
2601 W. Marąuet te Rd. Mišių 
intencija — kad. per Viešpaties 
malonę, Motina Marija Kau
paitė būtų paskelbta palaimin
tąja. Mišias aukos kun. John G. 
K i e i n , A r k i v y s k . Quig ley 
seminarijos direktorius. 

V y t a u t a s P a u l i u s , ku r i s 
gyvena Al lendale , N.J . , su 
prenumeratos mokesčiu atsiun
tė „Draugo" išlaikymo išlai
doms sumažinti ir 100 dol. auką. 
Nuoširdus ačiū jam už taip 
reikal ingą paramą. 

x Ka l ėd in i a i s iunt in ia i Lie
tuvo je bus prieš Kalėdas, jei 
pri s tatysi te juos į Ba l t ia Ex-
p r e s s iki l apk r i č io 1 d. adresu: 
3782 W. 79 St. , Cb icago , IL 
60652, tel 1-800-SPARNAI ar 
ba 1-800-772-7624. 

(sk.) 

x P a r d u o d a m e bi l ietus ke
l i o n ė m s i L i e t u v ą ir į visus pa
saulio kraš tus geriausiomis kai
nomis . S k a m b i n t i : T. Les-
n i a u s k i e n e i , T r a v e l C e n t r e , 
T .td., tel- 708-5264)773. 

(sk) 

x T I K $39 kava. arbata, 
kakava, apelsinų koncentratas, 
aliejus, mėsos konservai, vita
minai — v i s k a s užsieniet iška. 
55 sv . įvairaus maisto — $98. 
Produktai užsienietiški, išsky
rus mėsos gaminius ir sūrį 45 
sv . įvairaus maisto be mėsos — 
$75. T R A N S P A K , 2638 W. 69 
St. , C h i c a g o , IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

TRYS PRELEGENTAI „GALERIJOJE" 

Dalis svečių, susirinkusių rugsėjo 12 d. „Galerijojt su prelegentais (viduryje iš kairės): poetu 
Sigitu Parulskiu, filmininku Vytautu Landsbergį, s literatūros kritiku Saulium Žuku. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

„ D r a u g o " a d m i n i s t r a c i j a 
praneša Brighton Parko Chica-
goje l i e tuv ių ž in ia i , k u r i e 
gyvena 60632 pašto zonoje, jog 
pagaliau buvo gautas iš Paš to 
vadovybės leidimas pristaty
t i d i en raš t į t ies iog į š ios 
apylinkės pašto įstaigą. Pi rmą 
kartą laikraštis buvo nuvežtas 
šios savai tės ke tv i r tadienio 
vakare. Tad nuo tos datos — šio 
penktadienio laidos — laikraštis 
bus kas vakarą pris tatomas į 
vietinę pašto būstinę, kuri y r a 
an t 47 gatvės ir netoli Kedzie 
gatvės. Negavusieji dabar laik
raščio, prašomi tiesiog kreiptis 
į savo pašto įstaigą. 

Donald P e t k u s , J r . , Mar
ąuette Funeral Home savinin
kas, šią savaitę su įvairiais rei
kalais lankėsi „Draugo" įstaigo
je ir laikraščio išlaidoms suma
žinti įteikė 300 dol. čekį. Šiam 
puikiam Amerikos lietuviui už 
tokį jautrų lietuviškosios spau
dos reikalų supratimą nuošir
džiai dėkojame. 

Birutė V indaš i enė vadovau
j a VIII Mokslo ir Kūrybos 
simpozumo mokslininkų ir sve
čių registracijai. VIII Mokslo ir 
Kūrybos simpoziumo Muzikos ir 
literatūros vakaro surengimu 
rūpinasi Irena Kerelienė. 

Sofija P l en i enė , nepavargs
tanti ir nuolatinė visų mūsų 
dienraščio renginių talkininkė, 
ne vien savo darbu prisideda 
prie „Draugo" paramos, bet 
steigiamam fondui paaukojo 
200 dol. Dėkojame. 

x L i e t u v i ų O p e r a džiau
giasi, sulaukusi naujų daini
ninkių, neseniai atvykusių iš 
Lietuvos. Į choro eiles šį rudenį 
įsijungė: Zita Ber l inskienė , 
J o l a n t a K a i r y t ė , R i m a 
Kulbokaitė ir Danguolė Matu
levičienė (O, kad ta ip jas ir vyrai 
pasektų!). Dabar Operos choras 
intensyviai repetuoja „Pilėnų" 
operą, kurios skambią ariją ir 
daugiau girdėsime Lietuvių 
operos rudens baliuje, kur is 
įvyks spalio 30 d. Jaunimo 
centre. 

x R i d a s Pe t rav ič ius , Bačiš-
kės km. Pajūrio pastas 5937, 
Šilalės raj . , Lithuania, ieško 
savo giminaičio JAV 1918 m. 
mirusio, J o n o J u o z a p o V a r n o 
vaikų a r vaikaičių; ta ip pat 
Onos V a r n i e n ė s M a k a r a i t ė s 
pusbrolių: Kazimiero, Petro, 
Antano, dr. Igno Makarų arba 
jų vaikų. Atsiliepkite, rašykite 
virš minė tu adresu. 

(sk) 

x L ie tuvos Naš l a i č ių glo
bos k o m i t e t a s nuoširdžiai 
dėkoja geraširdžiams auko
tojams: Tauragės k lubui — 
$500, J . J. Kregždėms - $300, 
dr. O. Mironaitei - $120, dr. T. 
A. Kazlauskams - $150, M. 
Radzevičienei — $150, S. F. 
Pumputis - $60 , O. J . Gra 
dinakams — $26, G. Alenskui — 
$25, L. V. Morkūnui a.a. V. 
Skripkaus atminimui — $60 ir 
a.a. PrudenrijoB Bičkienės-Joku-
bauskienė8 ki lniam atminimui 
- $1,070. 

(sk) 

DOVANOTOS ATOSTOGOS 
„ L i e t u v o s Vaikų V i l t i e s " 

komite to pirminir.kei Regina i 
Kul iene i išvykus -rofesoriauti 
į Lietuvą, naujoji p rm. Gražina 
L i a u t a u d e n e r g i r r ū rūp inas i 
a tvažiavusių vaiki ?}ų motinų 
gerove. 

Š iuo m e t u „Lietuvos Va ikų 
Vi l t i es" komitetą* r savanor ių 
grupė globoja 8 vaikus ir jų mo
t inas . Vasaros me mot inos ir 
vaikučiai gyveno ..Seklyčios' ' 
a n t r a m e aukš te , o tar 2 buvo li
goninėje. 

J i m i r Graž i r " L i a u t a u d 
p a k v i e t ė v i s a s -notinas su 
va ika i s i r galinčiu? -avanor ius 
dvj savai tes paato:jto panti jų va
sarvietėje Jack-Fine prie E. 
Bond L a k e siauros v a k a r ų 
Wisconsin. 

P i r m o j i g rupė i š v a ž i a v o 
r u g p j ū č i o 14 d., o a n t r o j i 
rugpjūčio 19 d. 

J ū r a t ė B u d r i e n ė . . .Lietuvos 
Vaikų Vi l t i e s" Be kalų vedėja, 
koordinuoja ,.Lietuvos Vaikų 
Vil t ies" Ortopedinės operacinės 
ruošiamuosius administracinius 
darbus. J. Budrienė į Lietuvą iš
vyko rugsėjo 23 d. 

V I I I M o k s l o ir K ū r y b o s 
s i m p o z i u m o e k u m e n i n ė s 
p a m a l d o s bus s e k m a d i e n į , 
lapkričio 28 d.. Pasaulio lietu
vių centro koplyčioje. Lemonte. 
Pama ldose dalyvaus Lietuvių 
k a t a l i k ų vyskupas išeivijoje 
P a u l i u s A. Baltakis i r Lietuvių 
evangel ikų liuteronų išeivijos 
vyskupas Hansas Dumpys. Gie
dos Dainavos ansamblis , vad. 
D a r i a u s Polikaičio. 

A n d r i u s i r E d m u n d a s 
B r o o k s , sūnūs Erikos Dilytės ir 
E d m u n d o Brooks, praėjusį sek
madienį , spalio 26 d „ buvo kon-
firmuoti Čikagoje, ev. reformatų 
bažnyčioje, Lietuvių ev. refor
m a t ų metinio sinodo proga vy
kus ių iškilmingų p a m a l d ų me
tu . Jaunuolius konfirmavo jų se
nel i s , Lietuvių ev. reformatų 
bažnyčios Amerikoje generali
n i s superintendentas kun . Povi
l a s Dilys. Andrius ir Edmundas 
y r a veiklūs skautai , l anko li
t u a n i s t i n ę mokyklą, o j ų raši
n ia i dažnai spausdinami „Tėvy
n ė s žvaigždutėje". 

Vasarvietė y ra giliuose miš
kuose, a n t s ta taus ežero kran
to . J i susidaro iš 14 šeimos dy
džio vasarnamių, didelio pavil
jono, k u r įruošta biblioteka, 
sporto kambarys, talpi valgykla 
i r moderni virtuvė. Ant kalno 
teniso aikštelė ir talpi malūn
sparnio platforma. 

Kiekviena motina su vaiku 
gavo po atskirą vasarnamį. Čia 
buvo daug laisvės, gero oro ir 
pušų, beržų ir ąžuolų sielą 
r aminan t i s miškas. 

Čia atostogavo Danutė Meiš-
t in inkienė su Kęstučiu. Ingrida 
N o r k ū n i e n ė su P o v i i i u k u , 
Danu tė Baronienė su Rasa, 
Gražina Tumosienė su Žydre, 
Rita Švanbarienė su Laura ir 
Nijolė Andr iuškevič ienė su 
Roku. Su jomis kar tu buvo ir 
savanoriai-talkininkai Albinas 
HorTmanas, Raimondas Rimkus 
ir Birutė Vindašienė. 

J im Liautaud visus suaugu
sius pavežiojo savo malūnspar
niu, parodydamas Wisconsin iš 
viršaus ir iš ežero ištekančią St. 
Claire upę, kuri , sutekėjusi su 
kita upe iš Minnesotos valstijos, 
vėliau sudaro Mississippi upę. 

Atos togaujanč ios mot inos 
buvo nuvežtos į Duluth miestą, 
į indėnų rezervatą pasižiūrėti jų 
šokių, į ištaką Masonai upės 
Minnesota valstijoje, i Snriner 
paradą Hayvvard. WI, o taip pat 
s ekmad ien i a i s į j a u k i a St . 
Mary 's bažnyčią Mincng mies
telyje. 

J im ir Gražina Liautaud at
važiuodavo kiekvieną dieną, 
pasižiūrėdavo, kaip einasi, ar 
ne t rūks ta maisto, papildydavo 
didžiosios virtuvės išteklius. Jų 
rūpestinga globa buvo maloniai 
jaučiama visą laiką. Kas šeš
tadienį jie padarydavo visiems 
šaunias vaišes. 

J im ir Gražina, o taip pat ir jų 
dukra Lora, yra puikūs virėjai 
ir vaišintojai. Bei neįmanoma 

. užmiršti jų gilau? -uprat imo 
nuolat širdyje virpančių motinų, 
kurių vaikams reikės daryti po 
kelias operacijas, kaip atsidėkos 
atostogautojai , kur ių sielos 
išsilaisvino nuo mėnesiais susi
kaupusio įtempimo. Gražiausi 
atostogų prisiminimai lydės 
visus dar ilgus metus. 

B i ru t ė A. V i n d a š i e n ė 

Rugsėjo 12 d. „Galerijoje" 
(Stickney, IL) viešėjo t rys 
svečiai iš Lietuvos: literatūros 
krit ikas Saulius Žukas, poetas 
Sigitas Parulskis ir filmininkas 
Vytautas Landsbergis. Kiek
v i e n a s t rumpoje kalboje 
supažindino susirinkusius su 
savo kūrybine veikla. 

Pi rmasis kalbėjo Saul ius 
Žukas. Jis dėsto lit* -atūros 
teoriją Vilniaus universitete, 
yra žurnalo „Baltos lankos" 
redaktorius ir leidėjas. „Baltos 
lankos, juodos avys, kas išmano, 
tas jas gano", — pradėjo savo 
kalbą Saulus Žukas. Tai kiek
vienam Lietuvos vaikui žinoma 
mįslė, kuri užrašyta ant žurnalo 
„Ba l t o s l a n k o s " vi rše l io . 
Žurnalo redakciją sudaro V. 
Kavolis, A. Sverdiolas ir S. 
Žukas. Tai humanitarinių ir 
socialinių mokslų leidinys, skir
t a s daugiausia akademinei 
publikai, studentijai. J is šiek 
tiek primena „Metmenis", bet 
spausdina daugiau vertimus iš 
kitų kalbų. Šio žurnalo idėja 
susiformavo bendraminč ių , 
susibūrusių „Kultūros studijo
je", tarpe. Studijos nariai — 
jaunesnės kartos humanitarinių 
ir socialinių disciplinų dokto
rantai iŠ visų Lietuvos aukštųjų 
mokyklų. P radė jus le i s t i | 
žurnalą, kilo idėja išplėsti savo 
veiklą ir organizuoti knygų 

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
RELIGINĖS ŠALPOS 
TARYBOS RINKIMAI 

Į Lietuvių katalikų Religinės 
Šalpos Direktorių Tarybą kore-
spondenciniu balsavimu išrink-

i ti septyni nariai dvejų metų 
kadencijai. 

Balsavimo rezultatai : per
rinkti Tarybos nariai vysk. Pau-

| liūs Baltakis, OFM, kun. Pran
ciškus Giedgaudas, OFM ir dr. 
Rožė Somkaitė; išrinkti šie nau
ji nariai — Rūta Gudelienė, 
Aleksandra Kazickienė, kun. 
Jonas Rikteraitis, ir kun. An
tanas Saulaitis, SJ. 

Kun. Saulaičiui atsisakius 
mandato dėl perpildytos savo 
darbotvarkės, kuri neleistų 
daug laiko skirti LKR Šalpos 
reikalams, į jo vieta pakviestas, 
daugiausia balsų surinkęs kan
didatas kun. Zenonas Smilga. 
Kiti kandidatai: Jolita Gudaity
tė, kun. VValter Ješkevičius, 
prel. Leon Peck (Pečiukevičius). 
Balsavimo teisę Tarybos rinki
muose turi visi Amerikos ir Ka
nados lietuviai kunigai bei LKR 
direktoriai. 

Tarybos nariai, kurių kaden
cija baigiasi kitais metais: prel. 
Vytautas Balčiūnas, kun. Placi
das Barius, OFM, dr. Nijolė Bra
žėnaite, kun. dr. Voldemaras 
Cukuras. Gintė Damušytė, kun. 

' Albertas Kontautas, kun. Rapo
las Krasauskas, dr. Elona Vaiš-
nienė. 

LKR Šalpos metinis susirinki
mas vyks spalio 10-11 d. Put-
namo seselių namuose. Meti
niam susirinkimui pasibaigus, 
Direktorių Taryba posėdžiaus 
psiskirstyti pareigomis. (LKRŠ) 

.^voa Vaikų viltis" atostogauja U kairės: Gražina Tumosienė, Rita Švambarienė, Albinas 
HofTmanaa, Raimundas Rimkus, Birutė Vindašienė, Rokas Andriuškevičius ir Nijolė 
Andriu * kevičienė. 

Nuotr B. A. Vindašienės 

leidybą. Taigi dabar veikia ir 
privati „Baltų lankų" leidykla, 
spausdinanti vertimus, knygas 
Lietuvos mokyklai , besiruo
š i a n t i p r a d ė t i s p a u s d i n t i 
klasikinius lietuvių literatūros 
tekstus. Viena iš šiuo metu 
rengiamų kygų — „Henrikas 
R a d a u s k a s " , kur io je b u s 
skelbiami poeto pasisakymai ir 
straipsniai, i r inkinius neįėję jo 
eilėraščiai, vertimai, atsimi
nimai apie Radauską, kr i t iniai 
straipsniai apie jo kūrybą. 
Pagr indinis „Ba l tų l a n k ų " 
žurnalo ir leidyklos, o ta ip pat 
ir „Kultūros studijos" nar ių 
tikslas — prisidėti prie lietuvių 
kultūros modernizavimo, mo
kymo programų tobulinimo (tai 
s k i r i a m a t i e k v i d u r i n ė m s 
mokykloms, tiek ir universite
tams) , pa l a iky t i ry š ius su 
išeivijos intelektualais, kviesti 
į Lietuvą žymius užsienio pro
fesorius ska i ty t i pa ska i t a s , 
versti klasikinius mokslinius ir 
mokslo populiarinimo tekstus . 

Sigi tas Pa ru l sk i s , poe tas , 
išleidęs eilių rinkinį „Iš ilgesio 
v isa t a i " , ba igęs V i l n i a u s 
universitetą, filologijos fakulte
tą, dirba „L ie tuvos a i d o " 
redakcijoje kultūros skyriaus 
vedėju. „Rašau e i lėraščius , 
straipsnius, esė, prozą, skun
dus" , — ta rė Sigitas Parulskis . 
Paskaitė eilėraštį „Aida" apie 
puolusį angelą, išvarytą į Nidos 
kopas. Santaros-Šviesos su
važiavime dalyvavo l i teratūros 
vakare, kur tarp kitų paskai tė 
ir išvardijimo techniką, a la 
Brodski, parašytą „lietaus" me
ditaciją „Mies tas . Kel ionė . 
Knyga. Fragmentas . Miestas" , 
kuriame jungiantysis a t sk i rus 
daiktus, būsenas elementas y ra 
kelionė traukiniu. Važiuodamas 
traukiniu, žmogus žiūri pro 
langą, žiūri į priešais sėdinčius 
žmones , p r i s i m e n a kažką , 
paskaito knygą, vėl žiūri pro 
langą, vėl prisimena ir t.t. Stac
cato metodu sudėliota, vaizdų 
virtinė padaro Sigito Pamišk io 
kūrybą savita i r įdomia. 

Vytautas Landsbergis y r a 
baigęs l i tuanis t iką Vi ln iaus 
universitete, išleidęs dvi poezi
jos knygas. Vėliau studijavo 
kino režisūrą Gruzijoje, Tbilisy
je. Kuria dokumentinius filmus. 
„ G a l e r i j o s " s v e č i a m s pa
demonstravo dvi vaizdajuostes: 
„Petras Repšys" ir „Perloja". 
Pirmajame prabėga apgriuvusio 
Vilniaus senamiesčio vaizdai; 
nunykę žmonės vaikšto tuščio
mis gatvėmis kaip šešėliai. 
Dailininkas Petras Repšys — 
paprastas žmogus, vienas iš tų, 
kaip šešėliai vaikštančių, su 
arkliuku atveža iš vario išlietą 
antkapį įmūryti į j a m skir tą 
vietą. Vėliau sužinome, kad 
Repšys didžiųjų Vilniaus uni
ve r s i t e to s i e n i n i ų f reskų 
kūrėjas... Perloja yra dzūkų 
miestas. Pirmojo karo metu jį 
a l ino vok ieč ia i , l e n k a i , 
bolševikai ir, berods, olandai. 
Pagaliau miesto vyrai sudarė 
būr ius , gerai aps ig inklavo , 
sumušė v i su s p r i e š u s ir 
paskelbė Perlojos respubliką 
nepriklausomą. J . Česnule
vičius tapo prezidentu. Išsi
laisvinę patys, išėjo į Klaipė
dą ir prisidėjo prie Klaipėdos 
miesto i š v a d a v i m o . F i l m e 
vienas gyvųjų liudininkų apie 
visa tai pasakoja. Dabar didvy-

, rių ten nėra. Miestas nugyven
tas, rodoma elgeta, nemokanti 
net savo surinktus pinigėlius 
pati suskaičiuoti, tarsi būtų da
ba r t i n io n u g y v e n t o k a i m o 
simbolis. 

A.K. 

• Naujaus ias ž in ias iš Lietu
vos galima rasti „Drauge". 

Advokatas Jonas Gibai t i s 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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




