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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Atšauktas palūkanų 
ribojimo nutarimas 

Vilnius, rugsėjo 13 d. 'Elta) — 
Atsižvelgdamas į Tarptaut inio 
Valiutos Fondo rekomendacijas, 
rugsėjo 9 d. ministras pirmi
ninkas Adolfas Šleževičius ir 
Lietuvos Banko valdybos pirmi
ninkas Romualdas Visokavičius 
atšaukė rugpjūčio 9 d. nutarimą 
dėl palūkanų apribojimo 6 0 ^ . 

TVF kritikavo Lietuvos Ban
ką, kad jis rengė valiutos var
žytines įmonėms, o ne komer
ciniams bankams. Kreditų poli
tika turėtų tekti centriniam 
bankui, nesikišant vyriausybei. 

TVF kritikavo ir neseniai pri
imtą pinigų įstatymą. Seimo 
pirmininkas Česlovas Juršėnas 
sutiko, kad turi būti rengia
mos pataisos. 

Tarptautinio Valiutos Fondo 
a t s tova i nesis tebi , k a d 
puolamas Lietuvos Bankas, nes 
panaš ių interesų konf l ik tų 
esama ir kitose šalyse, rašo 
„Lietuvos rytas". Tarptaut in is 
Valiutos Fondas visada būna tų, 
kurie yra prieš infliaciją, pusėje, 
pareiškė TVF Baltijos šalių 
skyr iaus vadovas Ada lbe r t 
Knobl spaudos konferencijoje 
Vilniuje. 

Tarptautinio Valiutos Fondo 
ekspertų grupė Vilniuje baigia 
derinti Lietuvos ekonominės 
politikos memorandumą 18 
mėnesių la iko ta rp iu i . T V F 
Lietu v OP Banko .uonetarine po 
li t iką, ypač infliacijos pa
žabojimą, laiko s ė k m i n g a . 
Pasak A. Knobl, dabar pagrin
dinis uždavinys — kuo ilgiau 
išlaikyti mažą infliaciją. 

Atsisakęs komentuoti dabar
tinę Lietuvos Banko padėtį dėl 
jo valdybos pirmininkui inkri
minuojamo piktnaudžiavimo, 
TVF misijos vadovas pažymėjo, 
kad visada centriniam bankui 
siekiama daryti didesnį a r 
mažesnį spaudimą. Tačiau bet 
kuri šalis iš to nieko nelaimi — 
la imi t i k s iaurų i n t e r e s ų 
grupuotės. Pasak jo, panašų 
puolimą mažiau ka ip prieš 
metus patyrė Latvijos Banko 
valdytojas . Tada j i s buvo 
koneveikiamas, o dabar laiko
mas tautos didvyriu, pasakė A. 
Knobl. 

Paba l t i jo šalių p r e m j e r a i 
susi t inka T a l i n e 

I Taliną, kur rugsėjo 13 d. 
prasideda Baltijos šalių vyriau
sybių vadovų susitikimas, išvy
ko Lietuvos Respublikos minis
tro pirmininko Adolfo Šleže
vičiaus vadovaujama delegacija. 

Pagal darbotvarkę turėtų būti 
apsvarstytos bendros regioninio 
saugumo užtikrinimo proble
mos ir bendradarbiavimo ener
getikos srityje klausimai. Nu
matyta aptarti prekybos žemės 
ūkio produktais bei sienų ir vizų 
režimo nustatymo, galimybės. 
Taip pat bus svarstomos Balti
jos valstybių ir Europos Ekono
minės Bendrijos laisvos preky
bos sutarties rengimo galimy
bės. 

Va ldas A d a m k u s l a n k o s i 
Lietuvoje 

JAV Aplinkos A p s a u g o s 
Agentūros V-ojo regiono vado
vas Valdas Adamkus vėl sve
čiuojasi Lietuvoje. J i s susitiko 
su ministru pirmininku Adolfu 
Šleževičiumi. Susitikime pasi
keista nuomonėmis del Ig
nalinos atominės e lektr inės , 
būsimo Būtingės te rminalo ir 

viso naftos perdirbimo komp
lekso saugumo užtikrinimo. V. 
Adamkaus nuomone, terminalas. 
kurio statybos darbai prasi
dės šių metų pabaigoje, būtų 
is tor inis L ie tuves prasiver
žimas. 

Valdas Adamkus sudomino 
JAV karinių žinybų atstovus 
Zoknių aerodromo problemomis 
ir užtikrino jų techninę bei 
finansinę paramą, išvalant šį 
aerodromą nuo kenksmingų 
teršalų. 

„Tiesa" rašo, jog V. Adamkus 
pasisakė už įkūrimą plačius įga
liojimus tur inčios žinybos, kuri 
galėtų efektyviau spręsti Lie
tuvai opias problemas; ta i ga
lėtų būt i Aplinkos ir gamtos 
išteklių ministerija. 

V. Adamkus rengiasi daly
vauti Lietuvos ir Estijos gamtos 
apsaugos darbuotojų susitikime 
— tarptaut inėje konferencijoje, 
kurioje turė tų dalyvauti Švedi
jos ir Danijos gamtosaugos tar
nybų atstovai. 

T e k s m o k ė t i i r už šun į 

Lietuvos vyriausybė priėmė 
nutar imą dėl atsiskaitymų už 
gyvenamųjų patalpų nuomą. 
Naujiena, ta , kad už šaltą i r 
šiltą vandenį, dujas ir patalpų 
apšildymą (kur neįrengti ap
skaitos pr ie ta isa is taip pat lif
tus, šiukšlių išvežimą, bendro 
naudojimo patalpų apšvietimą 
bus mokama ne nuo bu te gyve
nančių žmonių skaičiaus, kaip 
iki šiol, o nuo gyvenamųjų 
patalpų bendro naudingo ploto. 
Vadovaujantis minėtu nutari
mu, už kiekvieną bute laikomą 
šunį teks sumokėti dešimtadalį 
minimalaus pragyvenimo lygio 
sumos. 

L i e t u v o s i r Dani jos u o s t u s 
s u j u n g s kel ta i 

Trečiadienį Klaipėdos valdy
boje Lietuvos ir Danijos t rans
portininkai svarstė galimybes 
kurt i abiejų šalių uostus jun
giančią keltų laivybos liniją, 
padedančią spręsti abipusio kro
vinių ir keleivių pervežimo pro
blemas, steigti bendras Lietuvos 
ir Danijos įmones. 

Susit ikime dalyvavo Danijos 
t r anspor to min i s t r a s Helge 
Mortensens, Danijos ambasado
rius Lietuvoje Dan Milzan, 
Lietuvos susisiekimo minis t ras 
Jonas Biržiškis, Klaipėdos mies
to meras Benediktas Petraus
kas, jūrinių įmonių vadovai. 

„Sienos darbininkai" 
prekiauja 

Vi ln ius , rugpjūčio 27 d. — 
Lazdijų muitinėje nemažėja ei
lės. Važiuojant automobiliu, 
laukt i eilėje tenka apie pusan
tros paros. Didele problemą su
daro vadinami „sienos darbi
n inka i" , kur ie moka greičiau 
pravažiuoti. 

J ie motociklais veža cigaretes 
į Lenkiją. Per dieną padaromos 
dvi-trys kelionės. Vienas važia
vimas a tneša apie 20-30 dol. 
pelną. Abiejose sienos pusėse 
tokių prekybininkų yra apie 3-5 
tūkstančiai. Prekeiviai kas kelis 
mėnesius priversti keisti pasus, 
nes nebeužtenka vietos pasie
niečių atžymoms. 

Lenkijos televizija pranešė, 
kad Lazdijų-Ogrodnik muit inės 

Jelcinas atstatydino 
du aukštus pareigūnus 

Rugpjūčio 31 d. pavakare prez. Algirdas Brazauskas daina, žvugčiojo j laikrodi, laukdamas, kada 
paskutinis Rusijos kariuomenės ešelonas pajudės išyaukmio stoties. 

Pagalba Rusijai sąlygota 
tik prezidento sprendimu 

Washington , DC, rugsėjo 9 d. 
— Reuterio žinių agentūrai skel
biant, kad JAV prezidentas Bill 
Clinton kalbėjosi su Rusijos 
prezidentu Boris Jelcinu apie 
ta i , kad ,,JAV remia greitą ir 
pilną (Rusijos) dalinių išvedimą 
iš Latvijos ir Estijos", Clinton 
administracijos ats tovai Vals
tybės depar tamente bandė pa
galbos Rusijai reikalą taip su
tvarkyti , kad daugiau nebebūtų 
jokių naujų apribojimų pagalbos 
te ikimui Rusijai. Tuo metu Se
nato Užsienio santykių komite
tas balsavo dėl įs tatymų, regu
liuojančių pagalbos užsieniui 
teikimą sekančiais metais. 
• Ki.-p praneša Lietuvių Bend
ruomenės Visuomeninių reika
lų raš t inės vedėja Asta Ba
nionytė iš Washington . DC; 

senatorius Larry Pressler (R-
SD) šioje komisijoje stengėsi 
pravesti tokią įstatymų pataisą, 
kad pa rama Rusijai būtų tei
k iama t ik su sąlyga, kad Rusi
jos kar iuomenė būtų išvesta iš 
visų trijų Pabaltijo valstybių ar
ba kad su visomis t r imis bus 
sudarytos tvarkaraščių sutar
tys, nurodančios, kada iš visų 
trijų Pabaltijo valstybių ka
riuomenė bus galut ina ' išvesta. 
(Žinia, iš Lie tuvos Rusijos 
kar iuomenė jau išvesta). Tokie 
įs ta tymai jau buvo priimti Ats
tovų rūmuose. Tuomet senato
rius Paul Sarbanes (D-MD) pasi
priešino siūlomai pataisai ir 
paprašė, kad posėdyje dalyvau
jantys Valstybės departamento 
pareigūnai paaiškintų Clinton 
administracijos pažiūrą į tokią 
pataisą. 

Iš pradžių Valstybės departa
mentas tik paprašė kad būtų pa
aiškinti, kokie Rusijos veiksmai 
skaitosi , .kišimusi" i Pabaltijo 
valstybių suverenumą. Bet Se
nato komitetui vis stipriau mo
difikuojant pasiūlytą pataisą, 
praneša Banionytė. Valstybės 
depar tamentas pradėjo reika
lauti , kad pataisa būtų lei
džiama tik kaip Senato komisi
jos noro pareškimas — kaip neį
p a r e i g o j a n t i p a t a i s a , t u o 
faktinai pana ik inan t į patį 
pagr indinį Rusijai pagalbos 
teikimo įstatymą (Freedom Sup-

port Act) įrašytą sąlygą, būtent, 
kad negali būti te ikiama pagal
ba, kol nepadaryta pažanga del 
kariuomenės išvedimo iš Pabal
tijo. Senatoriai pagaliau priėmė 

poste lenkų pareigūnai sulaikė 
dideli kontrabandos krovinį, 
įvežtą iš Lietuvos. Sunkveži
myje rasta cigarečių beveik už 
200.000 dolerių. Vairuotojas 
mui t in inkams pasiūlė 20,000 
dolerių kyšį. 

pataisą, panašią į Atstovu rūmų 
komisijos Durbin-Pressler patai
są, kuri palieka prezidentui 
spręsti, ar Rusijai teiktina eko
nominė pagalba. 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
pranešimas baigiamas komen
taru, jog tokie dalykai siunčia 
Rusijai dviprasmius signalus 

kariuomenės išvedimo iš Pa
baltijo k l a u s i m u . Banionytė 
rašo: ..Aš gal iu j u s užtikrinti , 
kad Rusijos ambasados parei
gūnas, įpare igotas įtakoti šių 
reikalų eigą. stebėjo šios ko
misijos posėdį, n e s aš šalia jo sė
dėjau. J i s be abejo pranešė Jel
cino valdžiai, k a d prezidento 
Clintono pažiūra į kariuomenės 
išvedimą iš Pabaltijo nėra tokia 
tvirta, ka ip jis norėtų, kad mes, 
už jį balsavusiej i , many tume" . 

Senatoriai: Nereikia sąlygoti 
pagalbos Rusijai 

Washington, DC, rugsėjo 9 d. 
— N e p a k a n k a m a i žmonių 
skambino senatoriams, kad 
įrašytų būtiną pataisą i Rusijai 
lėšų teikimo įstatymą. Si. 
vadinamoji Durbin-Pressler pa
taisa, reikalauja, kad nebūtų 
teikiama pagalba Rusijai, kol 
nebus išvesta jos kariuomenė iš 
visų trijų Pabaltijo šalių. 

Savo aplinkraštyje rugsėjo 9 
d. JAV Lietuvių Bendruomenės 
apylinkėms ir rėmėjams bei 
spaudos atstovams J A V LB 
Visuomeninių reikalų tary
ba rašo , jog dėl nepakan 
kamo skambinimu skaičiaus 
senatoriai Sarbanes (D-MD>. 
Simon (D-IL), Kerry (D-MA) ir 
Dodd (D-CY) suorganizavo 
akciją prieš senatoriaus Pressler 
siūlomą pataisą. Praėjusią 
vasarą Atstovų rūmai tokią 
pataisą priėmė svarstydami 
Rusijai pagalbos skirs tymo 
gaires). 

Nors ši pataisa praėjo Senato 
komisijoje, visas Senatas dar 
turi dėl to įstatymo b 'jo pataisų 
balsuoti. (Po to jungtinė Atstovų 

Keletas Rusijos 
kariškių dar lieka 

Lietuvoje 

Vilnius , rugpjūču 31 d. — 
Apie 150 Rusijos ka-iškių dar 
lieka Lietuvoje, baigus išvesti 
kariuomene rugpjūč; o 31 dieną, 
rašo „Tiesos" laikraštis. Lie
tuvos ginkluotųjų pa egų štabe 
pranešė, kad mažda.:g 100 ka
riškių grupė liks -augoti ir 
ruošt i išvežti amuniciją iš 
sandėlių Linkaičių 1' ūme Rad
viliškio rajone. 

Pagal Lietuvos ir Rusijos gy
nybos ministrų gegužes 4 d. su
sitarimą, sandėlius bendra i 
saugo abiejų šalių sargyba iki 
numatomo šiemet baigti amu
nicijos išvežimo. Daf 40-ties 
Rusijos karininkų ir kareivių 
operatyvinė grupe, vadovau
jama 3-osios Kran t apsaugos 
divizijos vado generolo A. 
Pustoutov, Lietuvos valdžios 
leidimu lieka Klaipėdoje iki 
spalio 15 dienos. Ši p-upė turės 
baigti tvarkyti objek ų perdavi
mo dokumentus. 

rūmų ir Senato komisija derins 
abiejų Kongreso rūmų a t sk i ras 
to įs tatymo versijas). L B tad 
ragina visus imtis telefonų 
skambinimų ir laiškų rašymo, 
kad Senate a ts i ras tų 51 sena
torius, k u r i s norės keist i į 
s t i p re snę S e n a t o komisi jos 
susilpnintą pata isą . 

O būt ina , kad st ipriausia pa
ta isos fo rma p r a e i t ų , n e s 
jei bus pr i imta susilpnintoji, 
mažai belieka galimybių, kad 
Rusijos kar iuomenė iš viso kada 
nors pilnai i š s ik raus tys iš Lat
vijos. Rusija d a r iki šiol Lat
vijoje ne te i sė ta i turi t r i s iabai 
j au t r i u s r a d a r o - e l e k t r o m k o s 
įrengimus. V ienas tų įrengimų 
— žvalgybos punk tas , kuris 
seka visas radijo ir telefoninių 
pasikalbėjimų satelit ines laidas 
šiaurinėje Europoje. Ant ras — 
ankstyvo perspėjimo sistema už
puolimo rake tomis atveju. Tre
čias — visos Rusijos armijos su 
sižinojimo cent r inė . 

Šie t rys į rengimai pažeidžia 
saugumą visoms šiaurinės Eu
ropos šalinis: Lenkijai . Vokie 
tijai. Danijai, Norvegijai. Švedi
jai, Suomijai, t a i p pat ir Pabal
tijo šal ims. . .Prezidentas Clin
ton tu rė tų supras t i , kad apleis
damas Latviją ir Estija dabar, 
jis padidina grėsmę ir visoms 
minėtoms ša l ims , kurios gi y r a 
ir JAV sąjungininkės", rašoma 
JAV LB aplinkrašty]* 

Tokie buvo Durbin-Pressler 
pataisai besipriešinusiu sena
torių a r g u m e n t a i : 

Sen. Simon: Rusija nesudaro 
jokios g rėsmės ; ja reikėtų pa-

M a s k v a , rugsėjo 1 d. - Kaip 
praneša „Lietuvos ry tas" , rug
sėjo 1 d. Rusijos prezidentas Bo
ris Jelcinas nušalino nuo parei
gų viceprezidentą Aleksandrą 
Ruckoj ir pirmąjį ministro pir
mininko pavaduotoją Valdimir 
Šumeika. 

Prezidento spaudos sekreto 
r iaus Viačeslav Kostikov išpla
t intame pranešime sakoma, kad 
šis sprendimas pr i imtas „dėl 
žalos, kurią valstybinei valdžiai 
padarė ir tebedaro abipusiai 
kal t inimai korupcija". Nušali
n imas nuo pareigų yra laikinas, 
ir jo t rukmė priklausys nuo ga
lut inių tyrimo rezultatų. 

Manoma, kad toks Rusijos 
prezidento sprendimas yra jo 
kovos su konservatyviosiomis 
jėgomis išdava. 

Š a l i n i n k a s t a p o p r i e š in inku 

Aleksandr Ruckoj, kuris buvo 
išr inktas viceprezidentu, kaip 
prez. Boris Jelcino šalininkas, 
dabar tapo vienu iš aršiausių jo 
kritikų. Balandžio mėnesį, refe
rendumo dėl pasitikėjimo prezi
den tu ir paramos jo reformoms 
išvakarėse, A. Ruckoj Aukščiau
siojoje taryboje pareiškė, kad 
t u r i „11 lagaminų" įrodymų 
apie prezidento aplinkos bei 
vyriausybės korupciją. 

Tarp viceprezidento korupcija 
apka l t in tų asmenų buvo ir pir
masis vicepremjeras bei vienas 
pagrindinių B. Jelcino šalinin
kų , reformatorius V. Šumeika. 

Rugpjūčio 18 d. A. Ruckoj 
sulaukė atsakomosios atakos. 
Prezidento sudaryta tarpžiny
b inė komisija kovai su korupci
j a apkal t ino viceprezidentą 
prisidėjus pervedant valstybės 
lėšas į slaptą Šveicarijos banko 
sąskaitą ir tuo būdu pasisavinus 
mažiausiai 3 mlijonus dolerių. 

Ir A. Ruckoj, ir V. Šumeika 
kategoriškai a tmetė kaitini-

gir t i , kad išvedė kariuomenę iš 
Lietuvos. Jei būtų kokia pa
taisa, ji turė tų būt ' tik (neįpa
reigojanti ' , nurodanti Senato 
norą. 

Sen. Kerry: Rasai parodė žy
mias pas tangas daliniu išve
dimo re ikalu ... ši pataisa tur i 
baudžiančiu bruožų. Pernai 
metų Freedom Support Act 'Ru
sijai pagalbos teikimo įstaty
mas) j au turi pakankamai apri
bojimų. 

Sen. Dodd: Mes tik turėtume 
perrašyt i pataisą. 

Sen. Sarbanes: Kaip 'ūsa i 
galės prieiti prie Kaliningrado? 
Mes neturėtume apriboti pagal
bos, nes JAV pagalba verčia 
rusus keisti savo laikyseną. 

JAV LB Visuomeninių reika
lų taryba kviečia skambinti 
šiems senatoriams, prašant, kad 
j ie paaiškintų šiuos savo pa
sisakymus. 

mus. Vicepremjeras p a d a v ė 
viceprezidentą į teismą už 
šmeižtą. A. Ruckoj byla per
duota t i r t i Maskvos prokura
tūrai, tačiau nei jam, nei V. 
Šumeikai kriminaliniai kal
tinimai kol kas nepateikti . 

R u c k o j ginsis, Š u m e i k a 
a ts is ta tydino 

Pats Ruckoj nekomentavo 
prezidento įsakymo, bet vienas 
jo padėjėjų pranešė, kad Ruckoj 
perskaitė įsaką ir, kaip buvo 
planavęs, išskrido į Vorkutą. ' 
Padėjėjas taip pat suabejojo Jel
cino įsako teisėtumu. „Iš pirmo 
žvilgsnio matyti, kad jokių 
konstitucinių prielaidų tokiam 
sprendimui nebuvo", pasakė jis. 

V. Šumeikos spaudos sekreto
rius G. Buchvalovas pasakė, 
kad vicepremjeras pats prašė 
prezidento atleisti jį iš pareigų. 
Anot spaudos sekretoriaus, V. 
Šumeika neturi laiko kar tu 
vykdyti savo pareigas ir spręsti 
klausimus, susijusius su korup
cijos skandalu, todėl „įvykdė 
savo pilietinę pareigą", pap
rašęs atleisti jį iš pareigų. 

B. Jelcino spaudos tarnybos 
vadovas A. Krasikov, komen
tuodamas prezidento įsaką, 
priminė, kad pagal konstituciją 
viceprezidentas turi tokius 
įgaliojimus, kokius jam suteikia 
prezidentas. Kaip žinoma, šiuo 
metu B. Jelcinas yra atšaukęs 
visus pavedimus A. Ruckojui. 
Taigi pasak A. Krasikov, prezi
dento įsakas reiškia tik ta i , kad 
prezidentas artimiausiu metu 
jokių įgaliojimų ar pavedimų vi
ceprezidentui suteikti neketina. 

I šp rovokuos n a u j ą 
susidūr imą s u p a r l a m e n t u 

Neabejotina, kad B. Jelcino 
įsakymas vėl išprovokuos didelį 
vykdomosios vyriausybes ir 
įstatymų leidžiamosios (parla
mento) valdžios susidūrimą. 
Kovo mėnesį konservatyvieji 
įstatymų leidėjai jau mėgino ap
kaltos tvarka pašalinti B. Jel
ciną iš pareigų. 

Vienas iš aršiausių preziden
to priešininkų. Aukščiausiosios 
tarybos pirmininkas Ruslan 
Chasbulatov. vakar pareiškė, 
kad parlamentas savo sesijoje 
artimiausiu metu apsvarstys B. 
Jelcino įsaką. ..Tačiau ir be 
svarstymo parlamente pareiš
kiu, kad šis įsakas neteisėtas ir 
neturi būti vykdomas", pasakė 
jis. 

įtakingas Rusijos parlamento 
deputatas M. Mitiukov. kuris 
buvo neseniai išformuoto įsta
tymų leidybos komiteto pirmi
n inkas , komentuodamas prezi
dento įsako dėl dviejų aukštų 
pareigūnų pašalinimio iš pa 
reigų teisėtumą, pasakė, kad 
t e i s i n i u požiūriu t a i labai 
sudėtinga problema, nes kons
titucijoje ji nėra pakankamai 
t iksl iai suformuluota. ..Prezi 
dentas, pasinaudojęs tokiu kons
titucijos trūkumu, išsprendė šia 
problemą taip. kaip išsprendė", 
pasakė jis. 

Neatvykus Rusijos armijos generolui Majorov. prez. Algirdas Brazauskas per 
kariuomenes išleistuvių ceremonialą paspaude ranką Rusijos ambasadoriui 
Lietuvoje Nikolaj Ohertysev. Oficialus dokumento pasirašymas įvyks vėliau. 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 14 d.: Šv. Kryžiaus 
išaukštinimas: Krescencijus. 
Notburga, Zubrys. Asta. 

Rugsėjo 15 d.: Švč. M. Mari 
ja Sopulingoji; Nikomedas. Eu
genija, Rolandas. Vismantas . 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

KLAUSIMAI - ATSAKYMAI 

J k laus imus a t s a k o d r . R ė d ą 
A u g i ū n a i t ė - W e b b e r . 

1. L a b a i d a u g g i r d i m e apie 
susirgimą vėžiu. Dažniausiai 
paminima, kad žmogus gerai 
jautėsi i r staiga a t r a s t a s vėžys, 
kuris t a i p toli pažengęs, jog ne
bepagydomas. Je igu žmogus ne
jaučia jokio skausmo, k a i p gali 
žinoti, k a d turi vėžį? 

— A n k s t y v i a u s i vėžio simp
tomai y r a neskausmingi . Žmo
gus tu r i nuolat save s tebėt i ir, 
įvykus kokiems nukryp imams 
nuo normalaus sveikatos stovio, 
kreiptis pas gydytoją. Pavyz
džiui: kosulys, k u r i s ilgai (bent 
2-3 savaites) neprae ina ; kur 
nors atsiradęs gūželis, sukietėji-
mas (ypač krūtyse); apgamas , 
kuris s ta iga keičia spalvą, pra
deda augt i : a ts i radusi žaizdelė, 
kuri per ilgai negyja; i šmatose 
a r š lapime pasirodęs krau jas . 
Visi šie atvejai re ika l ing i grei
to gydytojo dėmesio. 

2. S k a i č i a u , j o g v y r e s n i o 
amžiaus žmonėms p a t a r i a m a 
daug gert i . Kokius skysčius 
ger iausia gerti, kad sve ika ta i 
būtų n a u d i n g i ? Aš m ė g s t u 
kavą, a r ji s e n e s n i a m ne
kenksminga? E s u 72 metų 
amžiaus ir kol k a s labai sveikas. 

— Vais ių su l tys , p i e n a s , pa
p r a s t a s , švarus vanduo y r a ge
r i aus i g ė r i m a i . S e n e s n i a m 
reikia išgerti bent 8 s t ik l ines 
skysčio per parą. Jeigu valgote 
vaisių, žalių daržovių, sriubos, 
tai visas tas mais tas t a i p pat 
tur i daug skysčių, todėl t iek 
daug gert i nereikia. Nepata
riama vartoti per daug kavos, 
arbatos ir įvairių gėrimų, ku
riuose y ra kafeino. 

3. P o g imdos o p e r a c i j o s ma
no gydytojas pa t a r i a imt i estro
geno tabletes, bet p i rma liepė 
nustoti rūkyti . J i s sako, kad iš 
estrogeno nebus jokios naudos, 
jeigu ir toliau rūkysiu . Kodėl? 

— T i k r ų d u o m e n ų kol kas 
nėra. kad estrogenas rūkan
čioms m o t e r i m s n e s u t e i k i a 
reikiamų rezultatų. Yra atlikti 
tyrimai su kel ia is tūks tančia is 
moterų, kurios rūkė ir gavo 
estrogeną. Tyr imai parodė, kad 
rūkymas panaikinęs es t rogeno 
veikimą, tačiau apie t a i per 
mažai žinoma ir šiais vienais 
tyr imais negal ima remt i s . J au 
yra įrodyta, k a d rūky t i ne
sveika, kad r ū k y m a s sukel ia 
nemažai plaučių, š irdies ir ki
tokių ligų. Vien dėl t o verta 
mesti rūkyt i . 

4. K a i p g e r i a u s i a a p s i s a u 
goti nuo salmonella bakter i jų? 

— G e r i a u s i a a p s a u g a — 
švara . Ypač p a l i e t u s žalią 
paukštiena, r e ik ia nus ip lau t i 
r ankas šiltu vandeniu ir muilu. 

Reikia ta ip pat gerai nuplauti 
peilį, lentelę, an t kurios pjaus
ty ta žal ia mėsa, ypač paukš
tiena. Tą pat galima pasakyti 
apie žalius kiaušinius. Indai, 
rankos, šaukšta i ir t.t. turi būti 
nuplaunami karštu vandeniu ir 
muilu. 

5. M a n o v y r a s knarkia , kad 
„net t i nkas nuo lubų byra", 
ypač ka i vakare išgeria kiek 
alkoholio. Ar teisybė, kad alko
holis sust ipr ina knarkimą (vy
ras sako, kad čia tik mano išsi
galvojimas)? 

— T y r i m a i y r a parodę , kad 
alkoholis knarkimą t ikrai su
stiprina. Jeigu jūsų vyro knar
kimas toks stiprus, jam reikėtų 
pasi tar t i su gydytoju. Yra būdų 
knark imą sureguliuoti, sustab
dyti. 

6. M a n o t ė v a s m i r ė išei
namosios žarnos vėžiu. Ar ši 
vėžio rūšis yra taip pat paveldi
ma? 

— I š e i n a m o s i o s ž a r n o s 
vėžiu sirgusių šeimos nariai (ar
timieji kraujo giminės, pvz., 
tėvai, broliai, seserys, vaikai) 
turi didesnę galimybę sirgti šios 
rūšies vėžiu. Ypač pavojus yra 
vyriškos lyties šeimos nariams. 

KAIP VARTOTI 
VAISTUS 

Sakoma, kad Amerikoje yra 
apie 36 mili jonai žmonių 
(vyresnių ka ip 60 metų am
žiaus), vartojančių kelių rūšių 
vaistus. Kar ta is vyresni žmonės 
pamirš ta vais tus laiku paimti , 
neteisingai juos vartoja, maišo 
su ki ta is , gydytojų prirašytais 
arba be recepto va is t inėse 
nusipirktais. Dėl šios priežasties 
a t s i t inka nemažai nelaimių. 

JAV Valstybinė pacientų in
formacijos ir švietimo taryba 
(National Council on Patient 
Information and Education) pa
tar ia vyresnio amžiaus pacien
tams, kurie lankosi pas daugiau 
kaip vieną gydytoją ir ima kelių 
rūšių vaistus, būti atsargiems, 
nes n e visi vaistai vieni su 
kitais t inka, o gydytojas, perra
šęs naujus vaistus, ne visuomet 

žino, ką kitas gydytojas yra pri
rašęs. Eidamas pas naują gydy
toją, pacientas turi pasiimti 
visus vartojamus vaistus ir nesi
drovėti klaust i klausimus, rei
kalaujant tikslių atsakymų. 

Svarbiausi klausimai yra šie: 
1. Kaip naujieji vaistai va

dinasi, nuo ko jie yra? 
2. Kaip juos vartoti, kaip ilgai 

reikės imti? 
3. Ar, vartojant šiuos vaistus, 

gal ima viską valgyti, visokius 

Skautininkės Aldonos Palukaitienės namuose viešėjusiems svečiams iš Lietuvos bendromis jė
gomis siuvamos uniformos. Iš k. — Jurgita Živatkauskaitė, Raimondas Praleika, Aldona Palu-
kaitienė ir Nomeda Bepirštytė. 

gėrimus gerti , ar reikia nuo ko 
nors susilaikyti, pasisaugoti? 

4. Kokie kiti vaistai leidžiami 
ar draudžiami imti kar tu su 
šiais naujaisiais? 

5. Ar šių vaistų vartojimas iš
šaukia kokių neigiamų reak
cijų? Jeigu taip atsit inka, ką 
reikia daryti? 

6. Ar saugu šiuos vaistus var
toti kar tu su tais, kuriuos jau 
vartoju? 

7. Ar yra surašytos informa
cijos apie šiuos vaistus? Kur 
galiu tokių informacijų gauti? 

Apie vaistų vartojimą gali pa
aiškinti ne t ik gydytojas, bet ir 
vaistininkas (farmacininkas), 
tačiau geriausia tai išgirsti iš 
savo gydytojo. 

VILTIS - SLAUGOS REFORMA 
VYKS SKLANDŽIAI 

Sovietine mokymo sistema, 
apsiėmusi ruošti didžiąją me
dicinos darbuotojų grandį — me
dicinos seseris, akušeres i r felče
rius, išleisdavo riboto išsilavini
mo, nesugebančius ir net netu
r inčius teisės savarankiška i 
sp ręs t i specialistus. P i rme
nybė buvo suteikta gydytojų 
r u o š i m u i , didžiulių l igoni
nių kiekviename mies te ir 
rajono centre statyboms. Todėl 
šiai dienai Lietuvoje ne tur ime 
gerų, europinio lygio slaugytojų, 
o ta ip pat ir slaugos. 

Todėl galime džiaugtis, jog 
susigriebta buvo prieš keler ius 
metus. Kontaktai tarp Lietuvos 
slaugos darbuotojų ir Danijos 
slaugių organizacijos išsivystė į 
stiprų ir vaisingą tarpvalstybinį 

Dažnai matome reklamuojant bendradarbiavimąr-Ntto 1991 
naujus automobilius, kurie vai-

N A U J I AUTOMOBILIAI 
IR P A V O J A I 

ruotoją, o kartais ir šalia sėdintį 
keleivį nelaimės atveju ap
saugo vad inamais ia i s „oro 
maišais" (air bags) — staiga 
prisipildančiais oro „balionais", 
labai efektingais mašinos a-
varijos metu. Daug kas tokius 
automobilius su „oro maišais" 
jau turi , tačiau verta prisimin
ti, kad, vairuojant tokį naują au
tomobilį, reikia laikyti truputį 
pravirą bent vieną langą. J a u 
yra pasitaikę, kad, išsisklei
džiant ir prisipučiant tokiam 
„oro maišui", automobilio vidu
je staiga labai padidėja oro spau
dimas ir nuo to staigumo sprogs
t a keleivio ausų būgneliai. Šio 
pavojaus g a l i m a i šveng t i , 
la ikant t rupuč iuką pravirą 
langą. Nors , r ek lamuojan t 
naujų mašinų gerąsias ir sau
giąsias ypatybes, apie tokį atvejį 
nekalbama, žmonės, kurie su
teikia pirmąją pagalbą automo
bilių avarijų metu, yra paste
bėję keletą minėtų atsitikimų ir 
pataria tokiu būdu apsisaugoti. 

metų, Danijos slaugių kvietimu, 
mūsų respublikos'medicinos se
serys tris kartus turėjo progos 
lankyt is Danijos ligoninėse, 
kitose sveikatos priežiūros įstai
gose, Danijos slaugos organi
zacijoje. Danų e k s p e r t a i , 
apsilankę Lietuvoje 1992 metų 
pavasa r į , į ve r t inę s l a u g i ų 
ruošimą, pasiūlė bendradar
b iaut i . Šių metų balandžio 
mėnes į buvo p a s i r a š y t a 
pagalbos ir bendradarbiavimo 
sutart is tarp Lietuvos slaugos 
specialistų organizacijos ir danų 
slaugos organizacijos. 

Danijos eksper tų apsi lan
kymas davė pradžią naujo 
mokymo projekto atsiradimui. 
Pagal šį projektą 20 Lietuvos 
medicinos seserų ir felčerių 
spalio mėnesį turėtų vykti į 
Danijos Bornholmo salą, kur 
k lausys slaugos teorijos i r 
praktikos kursą. Grįžusios po 
dviejų su puse mėnesių namo, 
jos bus pi rmosios s l a u g o s 
mokytojos pagal naujai paruoš
t a s programas aukštesniosiose 

medicinos mokyklose ir savo
siose klinikose. 

Aukštesniojo mokymo refor
m a v i m u i k u r i a m i nauj i 
mokymo p l a n a i , ke i č i amas 
studijų laikas, prilyginant jį 
prie pasaul inių reikalavimų. 

Dirbančiom medicinos se
serims, akušerėms ir felčeriams 
į pagalbą atėjo pernai paruostas 
ir p a t v i r t i n t a s med ic inos 
dokumentas „Vyriausiosios ir 
vyresniosios medicinos seserys", 
kuris aiškiai apibrėžė jų funkci
jas, pareigas ir atsakomybę. Tuo 
pačiu j is leido gydymo įstaigų 
v y r i a u s i o s i o m s med ic inos 
seserims kūrybingai organizuo
ti slaugą savo ligoninėse. 

Palankiai buvo priimtas ir 
eksperimento būdu ligoninėse 
išbandytas „Pala t inės sesers" 
modelis. Priešingai nei ankstes
niais laikais, dabar viena slau
gytoja atsako už palatos pacien
tus, atl ieka visas j iems priskir
tas procedūras. Tai pagerino 
kontaktą tarp ligonio ir slaugy
tojo, taip pat pastarasis tapo at
sakingas už greitesnį paciento 
pasveikimą. 

Daug problemų dar reikia iš
spręsti, kur ian t slaugą Lietu
voje. Žemas profesijos statusas, 
ekonominė šalies padėtis nelei
džią realiai at lyginti už darbą, 
gydymo įstaigose mažai darbo 
vietų skirta slaugos personalui. 

Lietuvos sveikatos apsaugos 
ministerijoje įsteigta Vyriausio
sios medicinos sesers pareigybė 
rodo, kad nauji sveikatos apsau
gos vadovai supranta slaugos 
reikšmę. Todėl, padedant visam 
d i r b a n č i a j a m s laugos per
sonalui, visuomeninėms organi
zacijoms, t ikimės, kad reforma 
vyks sparčiai ir sklandžiai. 

D. Šn iuka i t ė 
Lietuvos Respublikos 

vyriausioji medicinos sesuo 

TŪKSTANČIAI TONŲ JAU PERPLAUKĖ 
ATLANTĄ 

Eilutė prie 9kanių užkandžių Pasaulio lietuvių centro gegužinėje, Lemonte, š.m. liepos 25 d. 
Nuotr. Vytauto Jasinevičiaus 

Vilniaus universiteto Medi
cinos fakultetą pasiekė per 100 
dėžių medicinos žurna lų ir 
knygų, kurias dovanojo Illinois 
universiteto Čikagos biblioteka. 
Dėžių rietuves, kol kas sukrau
tas vitražinėje fakulteto audi
torijoje, turėjo progos savo 
akimis išvysti ir pasidžiaugti Il
linois universiteto tarptaut inių 
programų konsul tantas , šios 
knygų dovanojimo idėjos auto
rius dr. James E. Jennings, to 
pat ies univers i te to Slaugos 
kolegijos prodekanė Beverly J . 
McElmurry ir Li thuanian Mer-
cy Lift veikėja Pranė Šlut ienė, 
daug t r iūsus i , kad knygos 
pasiektų Lietuvą. Čikagiškiai 
viešėjo Vilniuje gegužės pabai
goje, jie domėjosi seserų su 
aukštuoju mokslu r e n g i m o 
prielaidomis Vilniaus universi
teto Medicinos fakultete. Per 
Atlantą perplaukę žurnalai ir 
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A U K Š T A S K R A U J O 
SPAUDIMAS I R D R U S K A 
Žmonės, kur ie tu r i aukštą 

kraujo spaudimą tur i naudoti 
kiek galima mažiau druskos. 
Bet turbūt re tas kas žino, kad 
konservuotame maiste yra labai 
daug druskos — ypač na t r io 
(sodium), todėl patar iama, kad 
konservuotas daržoves, žuvį a r 
kitą maistą (kurį galima) pr ieš 
naudojant virimui — įvairiems 
valgiams — pirmiausia re ikia 
nuplauti. Tuo būdu ga l ima 
sumažin t i ik i 80% n a t r i o 
druskų, esančių konservuose. 
Juokais yra sakoma, kad koš-
tuvas yra geriausia priemonė 
prieš aukštą kraujo spaudimą. 

B i r u t ė J a s a i t i e n ė 

S K U L P T Ū R O S 
G E O G R A F I N I A M E 

E U R O P O S C E N T R E 

Rugpjūčio 22 dieną iškilmin
ga i a t idary tas geografinio Euro
pos cent ro s k u l p t ū r ų pa rkas , 
į k u r t a s Vi ln iaus rajono Jonei-
k i š k i ų ka ime . Pr ieš t a i čia du 
mėnes ius veikė t a rp tau t inė jau
nųjų skulptorių stovykla. Pelno 
n e s i e k i a n č i o s o r g a n i z a c i j o s 
„Mažas i s meno c e n t r a s " su
kv ie s t i skulptor ia i įgyvendino 
savo nau jaus ius kū ryb in iu s su
m a n y m u s . Europos cent rą puo
š i a v ienuol ika jų sku lp tū rų — 
aš tuon ios iš a k m e n s ir t rys iš 
medžio . (Elta) 

K u r c u k r u s 
druska netinka. 

r e i k a l i n g a s , 

Žydų patarlė 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
166 Eaat Suportor, Surte 402 

Valandos pagal susitarimą 
T o l . — (1-312)337-126$ 

Kab. tol. (312) 471-3300 
V IDAS J . NEMICKAS, M.D. 

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 
7 7 2 2 S . K e d z i e A v a . , 

C h i c a g o , I I I . 6 0 6 5 2 

Kab. 312-735-4477; 
Rez. (708)2464067; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

Cardlac Diagnosls. Ltd. 
Marquette Medical Bulldlng 

6132 S. Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tai . ( 3 1 2 ) 4 3 6 - 7 7 0 0 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

knygos, pagal jų turinį, bus pa
skirstytos katedroms bei uni
versi tet inėms klinikoms ir bus 
prieinamos studentams, rezi
dentams, gydytojams bei dės
tytojams. Bibliografinių kor
telių dubletai bus atiduoti Uni
versiteto bibliotekai, kad būtų 
informuojami ir jos lankytojai. 

Ta proga visų skaitytojų ir 
savo vardu nuoširdžiai dėkoju 
Lithuanian Mercy Lift Čikagoje 
entuziastams, nepagailėjusiems 
laiko, triūso, jėgų ir kantrybės, 
pa reng ian t ir išsiunčiant į 
Lietuvą tokią brangią dovaną. 
Ji brangi da r ir todėl, kad ja 
rūpinosi visai ne medikai, o 
įvairių profesijų ir amžiaus 
žmonės, atsidavę šiam tauriam 
reikalui. 

prof. G i n t a u t a s Česnys 
Vilniaus universiteto Medicinos 

fakulteto dekanas 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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Tai . (312) 925-2670 

1185 D u n d a * Ava. , Elgln, I I I . 60120 
Tai . (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9 0 5 5 S. Roberts Rd. , Hlckory Hllls, I I 
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 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

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

Tai . (312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

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

Tai . (708) 448-1777 

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

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

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus treč šešt 12 iki 4 vai p.p 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Kabineto ta i . (312) 776-2880. 
R*z. (708) 448-5545 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. P'ŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

Tai. 312-585-1953 
172 Schlllsr 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. 71 st Street 
(312)434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tai . (312) 585-7755 

Kab. tai. (312) 565-0346; 
Raz. (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 

ARAS ZLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Medlcal Center-

Naparvllle Campus 
1020 E. Ogdan Ava. , Sults 310 , 

Napsrvltle IL 60563 
Tai . 708 527 0090 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6 7 4 5 W 63rd St., Chicago, IL 60638 
Vai pirm . antr . ketv ir penkt 3-6 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Nereikia pjauti šakos -

ANT KURIOS 
SĖDIME 

LIETUVA EKONOMINIO -
GROŽIO KONKURSE 

NEAIŠKI RUSIJOS 
FEDERACIJOS ATEITIS 

Teko pavartyti jau byrančius 
lietuviškos spaudos puslapius, 
kurie buvo spausdinti prieš 
60-50 metų. Juose ryški nemaža 
kova tarp vadinamų „cicilikų" 
ir „klierikalų". Šiais žodžiais 
nebuvo pasitenkinama, bet pri
galvota visokių epitetų, ypač 
dešiniesiems, kad tik juos kaip 
nors išdergtų ir degutu išteptų. 
Toje spaudoje atsispindėjo šio 
šimtmečio pradžioje Lietuvoje 
vykusi kova, kuri kultūringos 
patirties dar neturėjo. Mes, 
kurie buvome karo audros iš
blaškyti, po keletos metų į šią 
pusę Atlanto atvykę, j a u 
radome kiek geresnį stovį. Be
veik visa spauda, išskyrus oku
pantams tarnaujančią, buvo 
gana vieninga Lietuvos laisvi
nimo klausime. Ta buvusi 
„cicilikų" ir „klierikalų" termi
nologija buvo jau beveik iš
nykusi. O mes taip pat jos su 
savimi neatsivežėme. 

Vėliau maži nesutar imai 
prasidėjo dėl vadinamosios „va
davimo" ir „veiksnių" politikos, 
bet tai daugiausia tebuvo 
jaučiama tik viršūnėse. Eiliniai 
žmonės, kurie ir buvo didžiausi 
aukotojai, į tą tariamą susi
skaldymą didelio dėmesio ne
kreipė. Jie rūpinosi lietuviškų 
mokyklų steigimu, jų ir lietu
viškos spaudos bei veiklos 
išlaikymu. Šioks toks nuosmu
kis prasidėjo, kuomet tie, kurie 
jau Lietuvoje buvo subrendę ir 
mokslus baigę, pradėjo dėl se
natvės mūsų eiles apleisti. Iš jų 
tik tepaminėsiu prel. M. Krupa
vičių ir St. Barzduką, kurie 
davė lietuvių politinės ir LB-nės 
eigą bei kryptį. 

Su Lietuvos atsistatymu, ku
ris turėjo mus daugiau bendram 
darbui sujungti ir jam paska
tinti, prasidėjo daugiau jaučia
ma trintis. Tai įvyko todėl, kad 
be jokios kontrolės pradėjo plūs
ti įvairaus lygio kolektyvai, 
kalbėtojai ir pasipinigautojai. 
Atgimimo euforijos poveikyje 
pradėjo dygti, lyg grybai po lie
taus, įvairūs šalpos ir paramos 
komitetai. Dėl to mūsų veikla 
pasileido į visas puses, lyg „el
getos naginių apyvarai". Ka
dangi visa mūsų veikla ir šalpa 
tiesia rankas į tas pačias 
kišenes, tai to pasekmės buvo 
labai greitai jaučiamos. Lietu
vių Fondo paramos nebeuž
tenka lituanistinių mokyklų 
palaikymui (ne išlaikymui), 
todėl Švietimo taryba išsiunti
nėjo laiškus, prašant padėti 
išlaikyti lietuvišką švietimą. 
Jau prieš daugelį metų rugsėjis 
buvo paskelbtas „lietuviškų 
mokyklų" mėnesiu, tad ir tas 
aukų prašymas yra savo vietoje. 

Šalia to lietuviškoje spaudoje 
atsirado LB-nės Visuomeninių 
reikalų tarybos atsišaukimas 
paremti LB įstaigą Vašingtone. 
Tai vis geri ir naudingi projek
tai, bet, kaip matome, vien iš 
LB vienu metu net dvi rankos 
į tą pačią kišenę ištiestos. LB-
nės tikslai yra aiškiai jos įsta
tuose aptarti: JAV Lietuvių 
Bendruomenė vykdo Lietuvių 
Chartą ir telkia JAV gyve
nančius lietuvius: a. tautiniam 

savitumui išlaikyti; b. lietuvių 
kultūrai ugdyti bei reprezen
tuoti; c. padėti lietuvių tautai 
atgauti laisvę ir valstybinę 
nepriklausomybę. Kadangi 
tauta jau laisva ir gali pati už 
save kalbėti, tad šios paskirties 
LB-nei nebereikia atlikti. 

Manyčiau, kad į lietuvių 
kultūros išlaikymą įeina ir 
spauda. Bet dabar, kuomet 
mūsų spauda yra atsidūrusi 
ekonominėje kryžkelėje, 
Bendruomenės Krašto valdyba, 
atrodo, Kultūros tarybos iš viso 
net neturi. Tad Valdyba ir visų 
pareigų atlikti negali. Ne tik 
negali, bet net ir jokio noro ne
rodo. Yra pasinešusi ne 
lietuvišką veiklą ir spaudą 
išlaikyti, bet įvairias politines 
konferencijas organizuoti, ku
rios, kaip matėme, nebeįeina į 
LB-nės užduotį ir beveik jokios 
naudos neduoda. Įdomu, kaip 
tos konferencijos pavyktų, jeigu 
nebūtų lietuviškos spaudos jų 
pagarsinimui ir veikėjų pasigar-
sinimui. 

Spaudoje jau skaitėme ne 
vieną D. Bindokienės ir M. 
Remienės rašinį, kuriuose buvo 
iškelta tragiška „Draugo" eko
nominė padėtis (panaši padėtis 
yra visos lietuviškos spaudos, 
J.Ž.). Daugelis, patriotinių 
jausmų vedini, premijuoja ir 
aukoja Lietuvos spaudai, tuo 
silpnindami išeivijos spaudą. 
Reikia žinoti, kad apie 80% da
bartinės spaudos (į tai neįeina 
„Lietuvos aidas"), leidžiamos 
Lietuvoje, yra buvusių, gal da
bar t ik užsimaskavusių, 
partiečių rankose. Bet dabar ne 
apie tai! Reikia žinoti, kad 
Lietuvos spauda mūsų poreikių 
nepatenkins. Tie, kurie įvairius 
komitetus Lietuvai paremti 
sugalvoja, turėtų pirmieji su 
čekiais į „Draugą" atskubėti. 
Nes kas bus iš jų visos veiklos 
—jeigu nebus lietuviškos spau
dos, kurijų veiklą reklamuotų? 

Visokių projektų vykdytojai 
(nekalbu apie jų reikalingumą), 
pirmiausia turėtų rūpintis 
mūsų spauda, nes be jos visa 
veikla subyrės, lyg „kortų 
namelis". Visokios organiza
cijos, komitetai ir socialiniai 
klubai neturėtų ant bankų 
knygučių sėdėti, bet su stam
besne auka prie „Draugo" 
išlaikymo prisidėti. Be spaudos 
niekas ne tik jų veiklos nežinos, 
bet nebus nė kur nekrologų ar 
atsisveikinimų aprašyti. Kol 
turime spaudą, tai jos neįver
tiname ir priimame — lyg orą, 
kuriuo be jokių rūpesčių 
kvėpuojame. Yra net tokių, 
kurie sako, kad lietuviška spau
da jiems visai nereikalinga. 
Taip, ji nereikalinga, iki 
nelaimė jų šeimoje įvyksta, 
tuomet lietuvišką spaudą 
prisimena ir kviečia draugus ir 
pažįstamus atsilankyti... Apie 
tokius ir pasakėčia yra 
parašyta, kurios pagrindinė 
veikėja buvo degloji. Ji ąžuolo 
šaknis knisdama kriuksėjo: 
„Man nė ąžuolas, o jo gilės tėra 
reikalingos". 

Juozas Žygas 

Kiekvienos sėkmingos valsty
bės gyvenime pirmiausia iškyla 
kultūrinės, socialinės ir eko
nominės problemos. Tų 
problemų sprendimas nustato 
valdžios efektingumo laipsnį ir 
viso krašto gerovę. 

Visuomeniniame gyvenime 
šiuo metu yra paplitęs metodas 
nustatyt i paskirų politikų 
populiarumą ir įvertinti jų su
gebėjimus gyventojų apklau
sinėjimo būdu. Nors tai 
gali būti netikslu, ypač nusta
tant jų sugebėjimus, galima pa
stebėti, jog tuo keliu iš anksto 
apsprendžiamas balsuotojų nu
sistatymas renkamų kandidatų 
atžvilgiu ir tuo pačiu rinkimų 
rezultatai. Pastebėjus tokio 
metodo sėkmingumą poli
tiniame gyvenime, mėginama 
tą patį pritaikyti ir valstybių 
ekonominėje srityje. 

„Draugas" (Nr. 154) pateikia 
žurnalų „handelsblatt" ir „Wall 
Street Journal Europe" šešias
dešimt penkių verslo vadovų 
įvertinimą Rytų Europos šalių 
investavimų atžvilgiu. Čekijai 
duota pirma vieta su 250 taškų, 
Rusija gauna 100 taškų, Lietu
va pasilieka paskutinėje vietoje 
tik su 12 taškų. Skaitant nuola
tines entuziastiškas prognozes, 
daromas dabartinės vyriau
sybės, nenuostabu, jog daugelis 
pasijunta pr i t renkt i tokiu 
Lietuvos įvertinimu. 

Kas gi darosi su mūsų gra
žuole Lietuva? Ji išeina į grožio 
konkursą, pasipuošusi ra
munėlių, dobiliukų žiedais, 
lydima baltaliemenių beržų, di
dingų ąžuolų. Kodėl tie ne
gailestingi teisėjai neduoda jai 
daugiau taškų? Koks šaltas ir 

Į rūstus sprendimas! 
Galbūt, kaip paprastai grožio 

konkursuose, pasikalbėjimas su 
ja, jos vidaus pasaulis, jo analizė 
atidengia kažką daugiau. Gal ji 
iš tikro yra nenuoširdi? Viskas 
tik vaidyba. 

Krašto apsaugos ministras A. 
Butkevičius, kalbėdamas vals
tybinių sienų klausimu („Drau
gas", Nr. 93), pareiškė: „Lietu
vos sienos 1743 km, tačiau nė su 
viena kaimyne — Balturusija, 
Latvija, Lenkija ar Rusija — 
nėra pasirašytų susitarimų". Su 
Rusija sienos atkūrimo darbai 
pastaruoju metu visai sustojo. 
Ministras yra už tai, kad sienos 
būtų laisvesnės, netrukdytų 
verslui, užsienio investicijoms į 
Lietuvą. 

Savaime kyla klausimas: ką 
pakeistų rusų kariuomenės iš
vedimas, jeigu sienos lieka 

MIKAS JURGAITIS 

neapibrėžtos, „laisvesnės". O 
gal tada ta pati kariuomenė 
galėtų „apibrėžti" jas iš kitos 
pusės? Ką reiškia tokiu atveju 
ir Lietuvos nepriklausomybė? 
Valstybė, kuri nepajėgia nusta
tyti ir apsaugoti savo sienų, 
nėra nepriklausoma. Sienos ir 
jų apsauga yra vienas pirmųjų 
nepriklausomybės reikalavimų. 
Tą buvo pabrėžęs buvęs prez. G. 
Bush, kai daugumas lietuvių 
jaudinosi dėl užtrukusio 
nepriklausomybės pripažinimo. | 
Iš dalies galima suprasti abejo
nes dėl jų investavimų sau
gumo, kai užsienio firmos anali
zuoja esamą padėtį. 

Australijos ambasadorius J. 
Burgess, informuodamas Lietu
vos prezidentą A. Brazauską dėl 
sudaromų palankių sąlygų vil
nos pirkimui ir įmonių vadovų 
apmokymui, tuoj pat pareiškė, 
jog jo vyriausybė norėtų, kad 
kuo greičiau visiškai būtų 
normalizuoti Lietuvos san
tykiai su Rusija ir Lenkija 
(„Draugas", N.r 69). 

Kai sienų klausimas iš esmės 
dar nėra sutvarkytas, jų 
kontrolė, atrodo, vykdoma tik 
galimų pajamų dėsniu. Liepos 
15 d. pradėtas vykdyti naujas 
muitų potvarkis. Prie Lazdijų 
muitinės buvo susidariusi 9 km 
ilgio autovežimių eilė. Sunkiai 
galima įsivaizduoti patenkintas 
prekybos bei pramonės įmones, 
stovinčias kelias dienas tokioje 
eilėje. 7 verslininkų priekaištus 
ekonomijos ministras Veselka 
pareiškė: „Nėra ko reaguoti į 
kiekvieno vežėjo pyptelėjimą". 
Rimto investuotojo ausiai tas 
skambaiaip: „Mes visai neužin-
teresuoti , ką jūs darote" . 
Nuoširdus vyriausybės įsi
jungimas į investuotojų pro
blemas, tuo pačiu užtikrinant jų 
saugumą, būtų didelis ir pozity
vus žingsnis, pr i t raukiant 
investicijas, reikalingas krašto 
ekonominiam pagyvinimui. 

Anglų žurnalo „Euromoney" 
nuomone, Lietuva, pagal inves
tavimų patikimumą („Drau
gas", Nr. 99), iš 169 šalių stovi 
134 vietoje, šalia Etiopijos ir 
Bosnijos-Herzogovinos. Dar 
vienas bakstelėjimas mūsų gro
žio karalaitei, lyg nurodant jos 
nepageidautinus kaimynus. 

Sakoma, pavyzdžiai patrau
kia. Neatrodo, jog iki šio laiko 
jų daug būta. Per paskutinius 
metus Lietuvoje už valiutą 
parduota 23 objektai, už 3 mil. 
dolerių. Konkurso būdu už 10,5 

mil. dol. parduotas tik vienas 
fabrikas — Klaipėdoje, tabako 
(„Draugas", Nr. 153). 

Šiuo metu Lietuvos bankas 
gavo iš vieno Vokietijos banko 
60 mil. dolerių kreditą. Lietuvos 
banko prezidento pasisakymu 
(„Draugas" Nr. 154) tas bus 
panaudota (45 mil. dol. suma) 
atsilyginti Rusijai už dujas ir 28 
mil. dol. už atominį kurą. 
Sunku tikėti, jog būtų galima 
pagerinti kreditinį įvertinimą, 
perkeliant skolą iš Rytų į 
Vakarus! 

Kas daugiausia trukdo Lietu
vai turėti teigiamą mokėjimų 
balansą, tvirtą pagrindą naujai 
išleistam litui ir užtenkamą 
kiekį investicijų, patenkinant 
darbo biržos poreikius? Supras
tinant, į tai galima atsakyti 
dviem žodžiais: kreditų palūka
nos. 

Vyriausybės ir Lietuvos 
banko nutarimu, nuo rugpjūčio 
10 d. kreditų palūkanos negali 
būti didesnės negu 60%. Kai jau 
bankai operuoja trims mėne
siams 3%, šešiems mėnesiams 
3,1%, septyneriems metams 
5,3%, 60% palūkanos skamba 
fantastiškai — aukso kasyklos 
pajėgiems investuotojams. Bet 
— čia pat reikia ir stabtelėti, 
neiti per toli - įeinama į užbur
tą ratą, iš kurio išeiti labai 
sunku. Aukšti procentai įtaigoja 
aukštą pelną, bet ir kar tu 
aukštą riziką. Vienintelis kelias 
iš to užburto rato yra sumažinti 
paskutinį atvejį, bet čia jau 
tema atskiram nagrinėjimui ir 
pergalvojimui. 

Sėkminga valstybinė eko
nomija yra lyg gerai išbalansuo
tas motoras, k u r visos 
mechanizmo dalelės, priklau
sančios viena nuo kitos, dirba 
harmonizuotai, išvystydamos 
reikalingą pajėgumą. Nė ra 
jokios abejonės, jog ir išeivija 
galėtų prie to prisidėti, su
teikiant tam palankias sąlygas. 

E . RINGUS 

BALDŲ FABRIKAS 
„MIŠKAS" 

Po privatizacijos Marijampo
lės valstybinis baldų fabrikas 
tapo akcine bendrove „Miškas". 
65 procentai akcijų priklauso 
Marijampolės krikščioniškosios 
kultūros centrui. Fabrike gami
nami stalai, knygų lentynos turi 
paklausą ne tik Lietuvoje: 33 
procentai baldų eksportuojama 
į Angliją, Prancūziją, Belgiją: 
35 procentai į Nepriklausomų 
Valstybių Sandraugos šalis. 

Nedaug mūsų kas esame gir
dėję, ar galėtume žemėlapyje 
rasti naujausią J. Tautų organi
zacijos narį, jau 184-tą. Tai yra 
Andora. Šis mažas kraštas, su 
didžiausiu miestu, turinčiu 
8000 gyventojų, yra Pirėnų kal
nuose, tarp Ispanijos ir Prancū
zijos. Pagrindinis gyventojų už
siėmimas — kontrabanda. Tokio 
krašto įstojimas į Jungtines 
Tautas yra reikšmingas kitoms 
mažoms tautoms. Jis paskatina 
jas atgauti visiškas teises, ne
svarbu, kur jos dabar yra ir 
kokioms didesnėms valstybėms 
priklauso, pradedant nuo kurdų 
ir baigiant abhazais. Andoros 
padėtis pasaulinėje santvarko
je paskatins buvusios Sovietų 
imperijos tautas toliau kovoti už 
laisvę ir teises. 

Rengiamoje naujoje Rusijos 
konstitucijoje mažumų padėtis 
rimtai gvildenama ir yra kris
las politikų akyse. Demokrati
nės jėgos nori pravesti naujoje 
konstitucijoje labai svarbų 
punktą, kuris skamba taip: 
„Kiekviena federacinė-autono-
minė sritis 'dabar jau vadina
mos respublikomis) yra suvere
nus vienetas ir turi teisę išeiti 
iš federacijos". Jeigu šis straips
nis būtų priimtas, daugybė tau
tų norėtų juo pasinaudoti, kas 
reikštų galą Didžiajai Rusijai. 
Prie tolimesnio Rusijos griuvi
mo prisideda ir patys rusai, įvai
rių sričių vadovai ir tų sričių 
parlamentarai, kurie tikisi sau 
naudos, kai praras dabartines 
pozicijas parlamente. Be abejo, 
šis straipsnis nepakeliui Rusijos 
imperialistams, komunistams, 
superpatriotams ir militaris-
tams (reiktų traukti karinius 
dalinius iš visur ir talpinti 
europinėje Rusijoje). Opozicija 
argumentuoja, kad tolimesnis 
skaldymas prives prie pilietinio 
karo tarp įvairių tautų dėl te
ritorijų ir tarp vietinių gyven
tojų bei atgabentų rusų. Tas 
procesas jau vyksta Kaukazo 
tautose ir Vidurinėje Azijoje. 
Ryškus pavyzdys yra konfliktas 
tarp Gruzijos ir Abhazijos. Maža 
islamiška tauta, abhazija, turi 
savo ilgą istoriją. Joje tik 
100,000 gyventojų, bet komu
nistiniame laikotarpyje turėjo 
autonomijos teises — ASSR. 

Tačiau gruzinas Stalinas pri
jungė Abhazijos respubliką prie 
Gruzijos. Perestroikai atėjus, 
Abhazija panoro atgauti savo 
autonomines teises ir atsiskir
ti nuo Gruzijos. Prašymas įstoti 

į JT sąjungą buvo atmestas, nes 
Vakarai vis dar laikosi George 
Bush politikos „buvusių respub
likų sienų neliečiamumo". Kai 
kurie politologai mano, kad 
Kaukazo tautų tarpusavio 
kovos, tai tik įvadą? į tolimesnį 
Rusijos civilinį karą. Tuo tarpu 
pilietinis karas tarp Kaukazo 
kraštų eina smarkyn. Šiaurinio 
Kaukazo tautelės, išprovokuo
tos Gruzijos, sukūrė „Kaukazo 
tautų federaciją". Į ją įeina: 
abhaziečiai, čečėnai, osetai, čer
kesai, kabardinai, kurių pagal
bos dėka maža abhaziečių taute
lė vis dar kovoja su gruzinais. 
Toks, kad ir mažų tautelių, susi
būrimas nepatiko Maskvai, ir ji 
pradėjo stipriau remti Gruziją. 
Žodžiu, skaldymo pol i t ika 
Maskvai paranki. 

Ši skaldymo politika Maskvai 
gerai sekasi Tadžikistane. Ten 
pilietinis karas jau vyksta visu 
tempu. Pirmas išrinktas prezi
dentas, Nabijev, jau vietinių 
islamo fundamentalistų paša
lintas. Jo vietą užėmė avantiū
ristas Safarov, kuris po kiek lai
ko vėl grąžino pašalintą prezi
dentą į jo postą. Prezidento ka
dencija ilgai nesitęsė, ir jis vėl 
buvo pašalintas. Taip pilietinis 
karas tarp islamo pasekėjų ir 
pro-maskvinio elemento tęsiasi 
toliau. 

Pilietinio karo išvakarėse yra 
Azerbeidžano respublika. Pir-__ 
masis išrinktas prezidentas jau 
pašalintas ir pabėgo Maskvon. 
Po visokių vietinių intrigų nau
jas prezidentas dar vis neišrink
tas, bet prezidento pareigas eina 
vienas iš intrigantų. 

Nepaisant nesėkmių, naujose 
respublikose, užsilikusiose auto-
nominėse-respublikose Rusijos 
federacijoje, akcija už atsisky
rimą nuo Maskvos nemažėja. Be 
Tatarstano kelios kitos autono
minės sritys reiškia norą išeiti 
iš Federacijos. Jų atstovai skati
na totorius eiti pirmyn ir pra
laužti ledus, kad palengvintų ki
toms respublikoms: Tuvai, Baš
kirijai, Čečėnijai, Mordovijai ir 
t.t. Ne tik etninės sritys reika
lauja sau daugiau teisių. Toli
mos Sibiro sritys irgi nori atsi-
skratyti Maskvos jungo. Kras
nojarsko ir Irkucko sričių vadas 
jau netgi paruošė būsimos res
publikos vardą: Vidurinio Sibiro 
respublika. 

Rusijos susiskaldymas Lietu
vai būtų naudingas, nes įvairios 
derybos ir prekybiniai santykiai 
su mažesniais vienetais būtų 
lengvesni. 

TRUPUTIS KITO 
GYVENIMO 

VIDMANTAS POVILIONIS 
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KONFERENCIJA 
„ŠEIMA IR ATSAKOMYBĖ" 

Birželio 18-19 dieną Vilniuje, 
„Žinijos" patalpose, vyko kon
ferencija „Šeima ir atsakomy
bė", skirta popiežiaus Pauliaus 
VI enciklikos „Humanae vitae" 
25-osioms metinėms paminėti. 
Konferencijoje dalyvavo Vati
kano Šeimos tarybos pirminin
kas kardinolas Alfonso Lopez 
Trujillo, Vilniaus arkivyskupas 
Audrys Juozas Bačkis, Kaišia
dorių vyskupas Juozas Matulai
tis, Panevėžio vyskupas Juoza
pas Preikšas, sveikatos apsau
gos ministrai Jnrtric RrotiVio 

Pradėdamas renginį, Vilniaus 
arkivyskupas J. Bačkis pabrėžė, 
jog tokia konferencija esanti la
bai aktuali dabar, kai Lietuvo
je ima plisti „mirties kultūra", 
ateinanti iš Vakarų Europos, 
kur nyksta atsakomybė už gy
vybę ir šeimą, o kai kuriose 
šalyse įteisinama eutanazija 
(Olandija). Pasak ganytojo, 
šeima sudaranti pagrindinį ir 
ypatingą Bažnyčios rūpesti, nes 

Šneka baigta. Mums iš tikrųjų priklauso dvidešimt 
viena darbo diena mokytis. Tuoj pat parašome 
pareiškimus ir įteikiame meistrui. Pažaliavęs juos 
priima. Dvidešimt vieną dieną atostogaujame. Man liko 
trys mėnesiai. Nebenoriu atiduoti paskutinių jėgų. 
Augis čia užtruks ilgiau, ir Augis pradeda kelti normą. 
Aš neviršiju trisdešimties. Bolonkinas dviejų. Tokia 
ramybė negali tęstis ilgai — tai nepatinka saugu
miečiams. Siame lageryje dvasios vadovu dirba ukrai
nietis Stacenko. Netrukus gauname dar vieną kompa
nioną — pusžydį Borisą Mudrovą. Tai buvęs sovietų 
laivyno karininkas. Kalbama, kad dabar dėl duonos 
kriaukšlio dirba plaktuku. Mes su Augiu šiek tiek jo 
privengiame. Bolonkinas nepaprastai apsidžiaugė tau-

— reikia slėpti popierius ir pro technikos mokslų dak
taro ištobulintą sistemą sekti, iš kurios pusės artinasi 
priešas. Kol prižiūrėtojas, pirštų galais tykodamas, 
braunasi pro barikadą, Bolonkinas nutaiso pavargusį 
veidą. Prižiūrėtojas mato, kaip Bolonkinas dailina tą 
savo vieną vienintelį futliarą. 

Naujovė gąsdino prižiūrėtojus. Jie dairydavosi po 
kambarį, ieškojo, iš kur tas keistas garsas. Dėkui jų 
mentalitetui, nesusiorientavo tol, kol mes baigėme 
tobulinti tą sistemą. Sureguliavome garsą — kad geriau 
girdėtume patys ir kad prižiūrėtojui nebūtų taip baisu. 

Rūbinėje — tik spintelės. Arbata geriama kitoje pa
talpoje. Tunelyje tarp spintelių, džiovindami autus, 
karštai ginčijasi du didžiosios tautos atstovai — Pušni-
nas ir Romanovas. Ginčijasi dėl kažkokio literatūros 
kurinio. Išklausau abiejų pusių. Ir gaunu paskaityti 
abu žurnalus. Perskaitau „Točka zrenija", pasaką apie 
kvailį Ivaną ir — atrandu sau Šukšiną. Skaitai ir jauti: 
savas. Zekas... 

PARTIZANIŠKAS SKEPSIS 
Liudas Simutis nėra optimistas. J a m gal sunkiau. tiečiu. Kalbos kaip vandens 

Mus pradėjo lankyti ir tikri žydai. Lasalis Kamins- Suvokia tikrąją padėtį, beprasmybę ką nors daryti. Bet 
kis, inžinierius iš Leningrado, bebaigiąs savo ketverius daro. Daugelis senųjų partizanų pasidavė. Dešimtis 
metus, ir Miša Korenblitas, turintis dvigubai ilgesnį metų ptaleido lageriuose. Suvokė, kad beprasmiška 
terminą. Tikras klubas. Žydai, aišku, žino, su kuo turi buvo kova, beprasmiška mirtis, kad viltys apie Lietu-
reikalą, o Bolonkinas ne. Užsikalbėję kartais nepaste- vos laisvę - tik viltys. Vertesni paprasti dalykai. Te-
bime prižiūrėtojo, koks svečias nespėja nulisti ir reikėjo turėti moteris, kurios gimdytų vaikus, augintų 

t dalyvaujanti Kūrėjo Dievo pasislėpti. Kyla mintis įrengti signalizaciją. Užpaten- juos ir duotų Tėvynei naudą, savosios laimės neatsi-
darbe jai suteika gyvybės per- tuoju pačią primityviausią priemonę — virš durų, prie sakant. Patirtis taip kalba. Liudo patirtis. Tik per 

staktos prikalame po skardelę nuo konservų dėžutės, pirmąją rusų okupaciją nukankinto tėvo paveikslas 
Dabar, kai t ik durys veriasi, pasigirsta bjaurus blerr. neleidžia sustoti. įstrigo atmintin, kaip gulėjo tėvas 
Bolonkinas vėl gali skaityti ir rašyti. Jeigu blerbtelėjo miestelio aikštėje. Atmintis ir varo į priekį - jau trečią 
du kartus, vadinasi, prižiūrėtojas įėjo ir išėjo. Jei vieną Į dešimtį metų. Suėmė jį sugipsuotą, sergantį stuburo 

davimo pareiga. Todėl esą labai 
svarbu, kad tėvai įsisąmonintų 
ir pripažintų pareigas sau, vi-
o i i n m a n o i i r D i p V I I l . 

džiova. Tokį ir tardė. Nuteisė mirti. Metai mirtininkų 
kameroje. Dabar — lageryje, pergyvenęs tūkstančius 
stiprių ir sveikų vyrų. Nesustojęs. Kaip sveika yra 
tikėti... 

Bet kartais norisi jam prieštarauti. Sakau Liudui, 
kad lageriuose lietuvius gerbia. 

— Tai ne jūsų nuopelnas, — atsako. — Tai legenda 
apie senuosius partizanus. Jūs tik šildotės prie jų gar
bes. Dabar visi protingieji Lietuvoje. O lageriuose — 
kvailiai. Arba vaikai. 

Norėčiau būti nei vaikas, nei kvailys. Bet šiuo atve
ju tenka sutikti su juo. Išmintingieji išlauks, sočiai 
gyvendami ir ramiai tarnaudami. 

— Stiprieji ir protingieji žuvo, — tęsia Liudas. — 
Liko tie, kurie prisitaikė. Tiesa, lietuviai nėra skun
dikai. Ir išsigimėlių nėra daug. Bet tai ne jų nuopelnas 
Tai nelaimė. Visa bėda, kad buvo katalikiškai auklėti 
Moralė neleidžia užsitarnauti papildomo dubenėlio 
košės, nors jos labai norisi. Jūsų karta šitų prietaru 
jau neturi. 

— Tada mes prastesnės kokybės. Mūsų kova be 
prasmiška, bet tuo pačiu beprasmiška ir jūsų kova. 

Liudas linkteli — lyg sutikdamas, lyg neigdamas.. 
Ateina Razmikas Markosianas ir klausia, ką 

daryti. Atvažiavo kagėbistas iš Armėnijos, atvežė 
šokolado, vaisių. Atsiklaupęs ant kelių šaukė ir verkė: 
Razmikas nieko nesuprantąs. Trukdo jiems kovoti už 
nepriklausomą Armėnija O dar, kadangi mudu dažnai 
vaikštome ir šnekučiuojamės, siūlo taip daryti ir toliau. 
Vaikščioti ir šnekučiuotis. Retkarčiais papasakoti 
truputį apie mūsų šnekas. Tai padės Armėnijai tapti 
nepriklausoma. • • ' 

— Ką daryti, — klausia Razmikas. — Sutikti ar ne? 
— Tu apie ką? Apie šokoladą ar apie 

pranešinėjimus? 
(Bus daugiau) 

\ 
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PREKYBOS IR PRAMONĖS 
RŪMAI: ŽINGSNIS Į 

AMERIKĄ 
VYTAUTAS ŠILEIKIS 

Trumpai apie autorių: Kauno 
regioninių prekybos ir pramo
nės rūmų direktorius, technikos 
mokslų daktaras, g. 1952 m. 
Tauragėje, 1975 m. baigė Vil
niaus universitetą, 17 metų dir-
bo mokslinį darbą energetinių 
ir vandens ūkio sistemų kūrimo 
ir optimalaus veikimo srityje, 

. dėstė ekonomines disciplinas 
i Vilniaus universiteto Kauno 

humanitarinio fakulteto studen
tams. 1991 m. — Kauno regio-

i ninių prekybos ir pramonės rū-
» mų steigėjas. 

Tarpukaryje Lietuvos eko
nominiame gyvenime labai 
reikšmingą vaidmenį atl iko 
Prekybos, pramonės ir amatų 
rūmai. Rūmai buvo pagrindinė 

' verslo informacijos ir prekybos 
kryžkelė. J ie veikė pagal 1925 
m. priimtą įstatymą, kuris 1936 
m. buvo kiek pataisytas. Rūmų 
pirmininką skyrė Respublikos 
prez identas . Po sovie t inės 
aneksijos 1940 m. rūmai buvo 
likviduoti. Tik 1973 m. Vilniu
je buvo įkurti Lietuvos prekybos 
ir pramonės rūmai, visiškai 
p r ik lausomi nuo cent r in io 
Maskvos rūmų aparato. Jų vaid
muo Respublikos ekonomi
niame gyvenime buvo nereikš
mingas, nes praktiškai visi 
ūkinės veiklos reikalai buvo 
sutelkti valstybės mechanizme. 

Lietuvai atkovojus Nepriklau
somybę ir formuojantis laisvos 
rinkos ekonominiams santy
kiams, iškilo poreikis orga-

'• nizuoti tokius santykius atitin-
' kančius prekybos ir pramonės 

rūmus. Pirmas bandymas at-
• ku r t i t a r p u k a r i o Lie tuvos 
j Prekybos, pramonės ir amatų 
Į rūmus 1991 gegužės mėn. bai-
; gėsi nesėkme: atkūrimas ne

buvo įregistruotas, kadangi 
tuomet nebuvo jokio įsta
tymiško akto. apibrėžiančio 
rūmų statusą ir funkcijas. Iš ki
tos pusės — buvo užsimota at
kurt i buvusią suvalstybintą 
Lietuvos struktūrą. 1991 spalio 
25 d. Lietuvos respublikos vy
riausybe priėmė nutarimą Nr. 
440 dėl prekybos ir pramonės 
rūmų steigimo. Pagal nutarimą, 
Rūmai apibrėžiami kaip vi
suomeninė nepelno organiza
cija. Steigiami decentralizuotai, 
t.y. prisilaikant regioninio prin
cipo. Rūmams pagal šį nu
tarimą buvo deleguotas gana 
kuklus veiklos laukas: teikti 
verslo plėtojimo informaciją, 
konsu l t ac i j a s , organizuot i 
muges ir parodas, perkvalifika
vimą, verslininkų susitikimus, 
seminarus, konferencijas. 

Šiandien jau galima kal
bėti apie prekybos ir pramo
nės rūmų sistemą Lietuvo
je . Veikia šeši regioniniai 
Prekybos ir pramonės rūmai: 
Vilniuje (jie reorganizavosi iš 
buvusių sovietinių), Kaune, 
Klaipėdoje, Šiauliuose, Pane
vėžyje ir Marijampolėje. Visi 

rūmai susijungė j sąjungą, 
kurios prezidiumas (jį sudaro po 
tris atsakingus asmenis nuo 
kiekvienų rūmų) yra pagrin
dinis Rūmų veiklos Lietuvoje 
koordinatorius. Šiaip kiekvieni 
Rūmai veikia autonomiškai, 
užtikrindami tiesioginį ryšį su 
regiono ūkiniais subjektais. 

Rūmų veikla išsiplėtė ir pra
deda nebetilpti į vyriausybės 
nutarimo Nr. 440 ribas. Reika
lingas Prekybos ir pramonės 
rūmų įstatymas. Jo projektas 
rengiamas , pasiremiant 
sėkmingai veikiančių Rūmų pa
tyrimu. Imponuoja Europos 
valstybių modeliai, ypač Olan
dijos. Daug pozityvaus randame 
Vokietijos, Austrijos. Italijos, 
Prancūzijos Prekybos rūmų sis
temose. Pastebime, kad demok
ratiškai besitvarkančių valsty
bių vyriausybės nesibijo suteikti 
Prekybos rūmams daugiau 
įgaliojimų. Lietuvoje, tenka pri
pažinti, vyriausybė užima rezer
vuotą poziciją Prekybos ir 
pramonės rūmų atžvilgiu. Štai 
visai nesenas pavyzdys. Preky
bos ir pramonės rūmai papras
ta i a t l ieka prekių ki lmės 
analizę ir. vykdant eksportą, iš
duoda prekių kilmės pažymė
jimus. Pas mus tuo tarpu prekių 
ki lmės patvir t inimą buvo 
numatyta atimti iš Prekybos 
rūmų ir perduoti muitinei. Kita 
problema, reikalaujanti rimto 
juridinio pagrindimo, — tai 
prekybos registras. Lietuvoje 
veikiantis savotiškas prekybos 
registro pakaitalas — įmonių 
registras — yra tvarkomas savi
valdybėse ir centralizuotas Eko
nomikos ministerijoje. Jis neat
sako į esminius klausimus: kiek 
ir kokios rūšies ūkinių subjek
tų aktyviai veikia šalyje nes 
galima rasti daug firmų, kurios 
nebeegzistuoja), kokiu adresu 
firma veikia (dažnai registra
cijos adresas nurodytas tik for
maliai). Juo remiantis, nėra 
jokios galimybės patikrinti fir
mos patikimumą, jos vykdomo 
verslo reputaciją. Tokia padėtis 
yra rimta kliūtis, užtikrinant 
pasi t ikėj imą ta rp tau t inė je 
prekyboje. Todėl dar šiemet 
tikimės įteikti Seimui Prekybos 
ir pramonės rūmų įstatymo 
projektą, kuriame bus apibrėž
tas ir prekybos registras. Ban
dysime įtikinti Seimą ir vyriau
sybę, kad, suorganizavus preky
bos registrą, turėtume tinkamą 
įrankį ekonominės situacijos 
analizei atlikti, o vyriausybė, 
savivaldybės, teismai, policija ir 
kitos institucijos galėtų gauti 
savalaikę ir tikslią informaciją. 

Keletas žodžių apie Kauno re
gioninius Prekybos ir pramonės 
rūmus, kurių darbui man tenka 
vadovauti. 

„Kaunas yra Kaunas" — daž
nai girdimas ir taikomas įvai
riais aspektais posakis. Organi
zuojant Rūmų veiklą Kaune, 
taip pat teko susidurti su speci
fine situacija: susiskaidęs versli
ninkų pasaulis, nepamatuotos 

ambicijos, atskirų atsakingų 
asmenų aktyviai reiškiami in
teresai su dominante „atrody
ti", bet ne „būti". Tai gana il
gai teisiogiai ir netiesiogiai 
t rukdė sutvirtėti Rūmams. 
Pamažu, didelių pastangų dėka, 
pavyko tinkamai organizuoti 
Rūmų veiklą. Šiandien Rū
mams laisvanoriškai jungiasi 
per 140 tikrųjų narių, atsto
vaujančių pramonei, prekybai, 
amatams, bankininkystei, pa
slaugų sferai, mokslui. Rūmai 
vykdo pagrindines, jiems būdin
gas, funkcijas: verslo informa
cija (pasiūla, paklausa, adresai, 
prekybos ir gamybos sąlygos), 
konsultacijos, perkvalifika
vimas, prekių kilmės patvirti
nimas, vertimai, verslininkų 
susitikimų, seminarų ir kitų 
renginių organizavimas. Pasi
tikėjimas Prekybos ir pramonės 
rūmais auga: į tikruosius narius 
jau neraginami ateina patys 
stambiausi privataus ir valsty
binio kapitalo atstovai. Rūmų 
nariai ir kiti suinteresuoti 
verslo žmonės dalyvavo dau
gelyje verslininkų susitikimų. 
Bene reikšmingiausias buvo šių 
metų gegužės mėnesį, kai 
priėmėme Kento hercogą. Her
cogas, kaip Britų Prekybos 
Tarybos vicepirmininkas, vado
vavo Britanijos verslininkų 
delegacijai. Norint pritraukti 
užsienio investicijas, organi
zavome tarptautinius prak
tinius seminarus. Vien šiemet 
jų buvo trys: turizmo infras
truktūros išvystymo, tekstilės 
pramonės restruktūrizacijos bei 
mažų kepyklų kūrimo klau
simais. Rūmai leidžia savo in
formacinį biuletenį . Daug 
dėmesio Rūmų veiklai skiria 
populiarus dienraštis „Kauno 
diena", dažnai skelbiantis 
„Rūmų kroniką". 

Turime didelius užmojus. La
bai daug reikia nuveikti, re
miant smulkųjį ir vidutinįjį 
verslininką, skatinant aukšto 
technologinio lygio gamybą 
mažose ir vidutinėse įmonėse. 
Tokiems uždaviniams išspręsti 
reikalinga kryptinga valstybės 
ekonominė politika ir pasi
tikėjimas Prekybos ir pramonės 
rūmais iš valdžios institucijų 
pusės. 

Šiandien Kauno regioniniiį 
Prekybos ir pramonės rūmų 
adresą žinojau daugelyje pasau
lio šalių. Vyksta intensyvūs 
informacijos mainai su kole
gomis iš Prekybos rūmų, daug 
korespondencijos ateina iš am
basadų ir prekybinių atstovy
bių, veiksmingas ir našus dar
bas prasidėjo per Rūmų įgalio
tus asmenis užsienyje. Akty
viausi mūsų partner iai iš 
Europos yra Vokietijoje, D. Bri
tanijoje ir Skandinavijos valsty
bėse. Šiemet ypač savo veiklą 
suaktyvino Lietuvos ambasados 
Vašingtone ekonomikos ir 
komercijos skyrius. Dabar visi 
respublikos Prekybos ir 
pramonės rūmai reguliariai 
gauna šio skyriaus parengtus 
biuletenius su JAV firmų 
pasiūlymais. Prasidėjo konkre
tus Amerikos ir Lietuvos versli
ninkų bendravimas. Iš prasi
dėjusio proceso kaip tik iš
plaukia vienas mano vizito į 
JAV tikslų: suderinti bendrus 
veiksmus, organizuojant ekspor
to-importo santykius, pritrau
kiant investicijas, ieškant gali
mybių dalyvauti mugėse-paro-
dose, propaguojant Lietuvos 
rinkos galimybes. Ta proga 
rugpjūčio 19 d. buvau priimtas 
Lietuvos ambasadoje Vašing
tone, kur pokalbyje su ambasa
doriumi St. Lozoraičiu, o taip 

LIETUVIŲ FONDAS 
KLAUSIA MŪSŲ 

SPRENDIMO 
JURGIS JANUSAITIS 

CLASSIFIED GUIDE 
HELP REALft*TATE 

Lietuvių Fondas, įkurtas prieš 
trisdešimtį metų, išaugo į pajė
gia finansinę instituciją, kurios 
tikslas remti švietimą, jaunimą, 
mokslą, meną kultūrą išeivijoje, 
o kai Lietuva bus laisva, ir LF 
nustos veikęs, visas kapitalas 
atiteks Lietuvai. 

Tris dešimtmečius tėvynai
niai, teigiamai įvertinę Lietuvių 
Fondo veiklą, paskirtį, nesigai
lėjo savo sunkiai uždirbtų 
pinigų ir įvairiausiais įnašas LF 
išugdė, siekiantį jau septintą 
milijoną, nors galutinas tikslas 
— siekti tuo tarpu bent dešim
ties milijonų. 

Palyginant lietuvių skaičių 
Amerikoje ir kitur gyvenančius, 
į LF su savo įnašais įsijungė 
nepilni septyni tūkstančiai na
rių. Tai mažoka, skaičiuojant, 
kad Amerikoje esama arti mili
jono lietuvių. Taurieji tėvynai
niai, kuriems rūpi išeivijos 
išlikimas ir veikla, kur ią 
Lietuvių Fondas remia savo au
komis, išugdė pasigėrėtinai 
gražų fondą. 

Lietuvai atgavus nepriklauso
mybę, pasigirdo iš LF narių 
balsų, kad dabar jau reikia 
stipriai iš LF lėšų paremti 
Lietuvos kultūrinę veiklą. Prieš 
porą metų suvažiavimas nutarė 
Lietuvai skirti vieną milijoną 
dolerių. Buvo sudaryta speciali 
tam tikslui Taryba, turėjusi tą 
milijoną, vadovaudamasi JAV 
valdžios nuostatais, pervesti 
Lietuvai. Planas buvo vykdo
mas, bet, atrodo, susidurta su 
įvairiomis kliūtimis, ir anas 
milijonas buvo tik dalinai 
paskirstytas. 

Šiemet, dvidešimt devintame 
LF suvažiavime, LF Tarybai pa
siūlius, o suvažiavimui pritarus, 
buvo nutarta atsiklausti narių 
dėl tolimesnio Lietuvių Fondo 
pagrindinio kapitalo tvarkymo. 

Tą nutarimą vykdydama, LF 
Taryba ir valdyba liepos mėn. 
visiems LF nariams išsiuntinėjo 
raštą, pridėdama atsakymo la
pą, klausdama: 

a) ar narys visą savo įnašą 
palieka Lietuvių Fondo pagrin
diniame kapitale, 

b) kokią savo įnašo sumą (iš
skyrus 100 dol. kurie paliekami 
Lietuvių F. kapitale) norėtų 
skirti Lietuvai. Visa tai būtų 
atliekama JAV įstatymų ir LF 
įstatų rėmuose. 

Tai gana svarbūs klausimai. 
Kiekvienas LF narys turi apsi-

pat su ekonomikos ir komercijos 
skyriaus darbuotojais L. L. O-
rentu, R. Ražanausku ir V. Jū
rų aptarėme prekybos su JAV 
suintensyvinimo ir investicijų 
galimybes. 

Lietuvos įmonių verslo pasiū
lymai jau yra skelbiami dvie
juose JAV leidžiamuose, in
formaciniuose žurnaluose: 
„Eastern Europe Business Bul-
letin", ir „Eastern Europe 
Looks for Partners". Tarpi
ninkaujant ambasados atsakin
gam darbuotojui L. L. Orentui, 
buvome priimti JAV Komer
cijos departamente, kur susi
tikime su Rytų Europos verslo 
Informacijos centro direktore 
Susan M. Blackman aptarėme 
pirmumus, taikomus informa
cijai, skelbiamai šiuose lei
diniuose, o taip pat informacijos 
patikimumo užtikrinimo klau
simus. 

spręsti ir pareikšt i savo 
nutarimą. 

Mąstydamas apie šį sprendi
mą, galvoju, kad šiuo metu 
Lietuvai iš Lietuvių Fondo pa
grindinio kapitalo ir savo įnašo 
dalies neskirsiu. Tai mano 
asmeniška nuomonė. Štai, 
kodėl: 

Lietuvoje vyksta nesantaika, 
politinis erzelis, ir, Lietuvos 
žmonių teigimu, tikras valsty
binis chaosas. Valdžios progra
mos neišmąstytos, kartais prieš
taraujančios vienai kitai, per 
daug išlaidumo, betikslių kelia
vimų ir t . t . Nežinia, kaip 
Lietuva mūsų pažadėtus įnašus 
sunaudotų. Turime laiko. Ne
skubėkime. Palaukime, kol 
Lietuvoje bus įgyvendinta pilna 
demokratija, ramus valstybės 
valdymas, geras sugyvenimas 
su išeivija. 

Jau LF paskyrė vieną milijo
ną. Jis dalinamas. Kartais 
pateikti projektai nerimti, 
neremtini. Tad LF dovana jau 
yra> J4 gaus, kai pateiks LF 
Tarybai rimtus, naudingus pro
jektus. Tai, manau, pradžiai 
gera LF dovana Lietuvai. 

LF labai bus dar reikalingas 
daugiau padėti išeivijai, rem
damas tikslus, kuriuos remti LF 
ir buvo įkurtas. 

Atsimintina, kad išeivija aki
vaizdžiai silpnėja. Aukos mažė
ja, o darbų daugėja. LF juk labai 
daug padėjo jaunimui stipendi
jomis — tiek Lietuvos jaunimui, 
tiek išeivijos. Lietuvių Fondas, 
kaip tas Kalėdų senelis — dova
nas dalina jaunimui, stipendi
joms, net neprašydamas, kad jie, 
mokslus baigę, grįžtų į Lietuvą 
ir ten dirbtų Lietuvos labui, ar
ba bent dalinai atsilygintų už 
stipendijas, dirbdami lietuviško
je veikloje. 

Manau, kad daugelis, gavę 
stipendijas, išėję mokslus, gerai 
įsikūrę, net nebeprisimena LF 
ir netampa jo nariais. 

Išeivijos uždaviniai tie patys 
— išlaikyti lietuvybę su visomis 
jos veiklos apraiškomis. Tad LF 
ateityje turės dar labiau rūpin
tis mūsų veikla: spaudos, gyvas
tingumo išlaikymu, kultūrinių 
vienetų rėmimu, mūsų kultūri-
nininkų įvertinimu premijomis 
ir pan. Daug skiriama li
tuanistiniam švietimui; ateity
je paramos jam taip pat daug 
reikės. 

Kultūrinė veikla blėsta, nesi
rūpinant išeivijoje iškylančiais 
talentais, nesudaroma sąlygų 
jiems visuomeninėje aplinkoje 
reikštis. — Nėra pinigų, — sako 
Bendruomenė. 

Tad atsiliepdami į minėtą LF 
kreipimąsi, gerai pagalvokime, 
ar verta skubėti dalinti LF 
pagrindinį kapitalą Lietuvai, ar 
dar palaukti. Suspėsime! Pir
miausia dairykimės po savąjį 
kiemą, o jo išlaikymui LF 
pagalba visuomet bus rei
kalinga. 

Skatintina, kad išeivijos, ypač 
viduriniosios kartos gerai 
įsikūrę žmonės atsilieptų 
teigiamai su savo didesniais 
įnašais, tapdami LF nariais. 

Lietuvių Fondo atlikti didieji 
darbai ir dabar nusipelno visos 
pasiturinčios išeivijos paramos 
ir gausių įnašų. 

Tad dar nedalinkime LF kapi
talo, bet stipriau jį ugdykime, 
nes išeivijos veiklai LF paramos 
dar daug metų reikės, 

INTERNATIONAL v į̂gk 
TRAV1L CONSULTANTS Zailx&f 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 
CAROO — siunčiame oro linija 

. .ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus 
Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

9523 South 79th Avenus 223 Ketverių gatvė 
Hlckory Hllls. Illinois 60457 VIMus. M M — 
Tel. 708-430-7272 Ti l i l i im. 77.7s*7 Ir 77-

LAMCO 
Lietuvių-amerikiečių kompanija Wa-
shington, O.C. ietko žmogaus kiemo-
namų tvarkymo ir remonto darbams. 
Atlyginimas pradžiai $5 į vai. 

Kreiptis: teL 202-244-2373 

galt būti pensininkai, dirbt prižiūrėtojais 
laidotuvių namų. Cicero, IL. Už lengvą 
namų ruošą ir telefonų atsakymą bus 
parūpintas 4 mieg. kamb. butas veltui. 
Reeume, rekomendacijas ir darbo patir
ties aprašymą siųsti: Marquette 

H.S9S2S. Prašome neskam
binti. Turi mokėti Ketuvių ir angių kalbas 

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

FRAMKZAPOUS 
3206 Vt Wsst M t t i Street 

TeL - (70«) 4 2 4 - M 5 4 
(312) M 1 - M 8 4 

E L E K T R O S . 
[VEDIMAI — PATAISYMAI 

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

312-773-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

-

GREIT 
PARDUODA 

RE7MAX 
REALTORS 

(312) S t t -MSt 
(70i) 425-71 e 1 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• ML3. Kompiuterių ir PAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas veMui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida. 

FOR RENT 
-*4 

Išnuomojamas 4 kamb. 1 ml#0. 
butas pirmame aukšte Brighton 
Pk. apyl. Tai. 312 -927 -3231 . 

Išnuomojamu srovus butas, pir
mas aukštas, arti 68 St. ir Rockwell 
Ave; su šiluma, „Utilities". $400 į mėn. 
Skambint Zakarauskui, 

te4.312-776-3340. 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

LAISVĖ BE TIESOS — NELAISVĖ, rinkinys spau
doje skelbtų straipsnių. Aleksas šatas. 268 
psl $10.00 

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ISTORIJA 
1918-1940. Juozas Jakštas. 272 psl $15.00 

AMERIKOS LIETUVIAI GYDYTOJA11884-1984. 
Milda Budrys, MD. 194 psl $20.00 

PRO GELEŽINĘ UŽDANGĄ, kelionių įspūdžiai. 
Juozas Kaributas. 177 psl $7.00 

KITUOSE KRAŠTUOSE, kelionių įspūdžiai. Sta
sys Dalius. 383 psl $9.00 

ŠALIS, KURIOJE GYVENAM, kelionių po JAV 
įspūdžiai. Vincas šalčiūnas. 296 psl. . . . $12.50 

LIETUVIŲ PAPROČIAI IR TRADICIJOS IŠEI
VIJOJE, lietuvių-anglų kalbomis. D. Bin-
dokienė. 364 psl $15.00 

SAULGRĄŽŲ TVANAS, apsakymai. Nijolė Jan
kutė. 192 psl $7.00 

ŽVILGSNIAI PER ATLANTĄ Į LIETUVĄ, straips
nių rinkinys. J. B. Laučka. 192 psl $10.00 

ŠV. RAŠTAS, NAUJASIS TESTAMENTAS. Č. 
Kavaliauskas. 648 psl $10.00 

ŠV. RAŠTAS, SENASIS TESTAMENTAS, I dalis. 
Kun. A. Rubsys. 670 psl $12.00 

ŠV. RAŠTAS, SENASIS TESTAMENTAS, II dalis. 
Kun. A. Rubsys. 449 psl $12.00 

GROŽIO AKIVAIZDOJE, novelės. Andrius No
rimas. 207 psl $10.00 

VIDURNAKČIO SARGYBOJE 1. Lietuva sovie
tinėje okupacijje. Vyt. Vaitiekūnas. 371 psl. $12.00 

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

THE BALTIC STATES 
YEARS OF DEPENDENCE 

1940 - 1980 
by 

ROMUALDAS J. MISIŪNAS 
and 

REIN TAAGEPERA 

Chapter I. Introduction: Historical background. Chapter II — 
The war years: 1940 -1945. Chapter III — Poshvar Stalinism: 1945 
-1953. Chapter IV — The re-emergence or National Cultures: 1954 
- 1968. Chapter V — Centralization and VVesternizazion: 1968 -
1980. Chapter VI — The outlook 1or the 1980*S. 

University of Califomia Press, Berkeley, Los Angelas, CA. 
1983. Printed in Great Britain. 334 pages, hard cover. Knygos kaina 
40 dol. Illinois gyventojams Tax 3.50 dol. Persiuntimo išlaidos: USA 
— 3.50 dol.. Canada — 5.00 dol. 



Prudencija Bičkiene-Jokubauskiene. 

SUDIEV, MŪSŲ 
VIEVERSĖLI 

Prudencijos Navickaitės 
Bičkienės - Jokubauskienės 

netekus 

Rugpjūčio 28 d., buvo šešta
dienis, kai gražiabalsė gies
mininkė, dainininkė Prudenci
ja Navickaitė Bičkienė - Joku-
bauskienė, po ilgos ir sunkios 
ligos rūpestingai ir nuoširdžiai 
vyro Stasio slaugoma, paliko 
mūsų žemę ir pakilo į dausas. 
Liko tik liūdesys. Ji tikrai 
turėjo daug gerų draugų, daug 
gero padarė, buvo mylima, ger
biama ne vien lietuvių, bet ir 
amerikiečių. Buvo ne tik žino
ma solistė, bet ir nuostabi as
menybė — linksma išdaiginin
ke, sociali, dosni. Paliko vyrą ir 
dvi seseris — Nataliją Aukštuo-
lienę su šeima čia ir Leontiną 
Petrauskienę, irgi su šeima, Lie
tuvoje. 

Nuo- mokyklos laikų buvo 
nuoširdi ateitininkė, vėliau 
šatrijietė, ir tą visada pa
brėždavo; šitoj šaly įsijungė j 
Lietuvos Vyčių eiles, buvo 
aktyvi narė, daugely jų kuopų, 
suvažiavimų koncertavo. Pri
klausė Lietuvių Bendruomenei, 
Pal. Jurgio Matulaičio misijai 
Lemonte, Chicago Lyric Opera 
narė, Lietuvių operos solistė. 
Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejaus. Pasaulio lietuvių 
centro ir įvairių labdaringų 
institucijų rėmėja. 

Gimė 1920 sausio 6 d. Lydei-
kių km., Meškuičių v., Šiaulių 
apsk., bet užaugo Radvilišky. 
Pradėjus bręsti, pajuto turinti 
balsinę medžiagą, o noras gie
doti, dainuoti buvo nesulaiko
mas. Ir traukė giesmes, dainas 
palaukėm, miškeliuose, o labai 
pamėgtus mišparus net tuščioj 
bažnyčioj. 1939 baigė Moky*-;.ų 
seminariją Šiauliuose, bet įstojo 
į Vilniaus konservatoriją ir ten 
mokėsi 4 metus, iki reikėjo 
išbėgti iš Lietuvos. Vokietijoj 
dainavimo studijas tęsė, ir 1948 
m. baigė Haendelio konservato
riją Miunchene. Stovykliniais 
laikais dainavo visur, kur buvo 
kviečiama; buvo pakviesta dai
nuoti ir Amsterdame, Olandijoj. 
Dainavo ir solo, ir su kita soliste 
— Stase Daugėliene. 

1949 su vyru inž. Vytautu Bič
kum atvyko į Ameriką ir apsi
gyveno Čikagos pašonėje, In
diana Harbor, Ind. Prudencijai, 
kaip ir visiems pabėgėliams nuo 
bolševikų, pradžioj buvo sunkūs 
laikai, reikėjo imtis darbo, kokį 
pavyko gauti. Ji pati (pasikal
bėjime su „Lietuvių dienų" ko
respondentu) sakė, kad teko 
dirbti „Inland Steel" dieninėse 
ir naktinėse pamainose, kur be 
sunkaus fizinio darbo reikėjo 
kvėpuoti tvankiu ir mineralinė
mis dulkėmis pertekusiu oru. 
Bet dainos meilės ir ryžto dėka 
Prudencija nepalūžo. Poilsio 
valandėles sunaudojo tolimes
niam lavinimuisi ir neatsisaki
nėdavo, kai būdavo kviečiama 
dainuoti. Amerikiečiai, kurie 

tuomet girdėdavo jos dainą, ne
norėdavo tikėti, kad ji duoną 
užsidirba fizinu darbu. 

1956 Prudencijai susidarė 
sąlygos nors trumpam vykti į 
Romą. Ten ji kurį laiką toliau 
lavino balsą. 1957, grįžusi 
namo, dalyvavo Indianos solistų 
konkurse, kur varžėsi daugiau 
negu 50 solistų. Ji iš moterų 
laimėjo pirmą vietą ir gavo 
„Best Woman Singer of India
na" titulą. Tuo laiku ji jau buvo 
laimėjusi konkursą į Čikagos 
Lyric operos chorą, kur kasmet 
varžosi kartais tūkstančiai 
norinčiųjų. Būdama chore, gavo 
pasiūlymą dainuoti kai kuriose 
operose mažesnes partijas solo 
arba duetus („Sevilijo kirpė-
juj"), o statant Borodino „Prin
cą Igorį", Prudencija, kaip 
galinti gražiai dainuoti ir 
taisyklingai tarti rusiškus 
žodžius (amerikiečiams tas 
beveik neįmanoma), buvo pa
ruošta dubleruoti pagrindinę 
Jaroslavnos partiją, jei kartais 
negalėtų partijos atlikti solistė. 

Savo mokytojų ir draugų pa
skatinta, 1958 m. Prudencija 
stoja į American Opera Audi-
tion paskelbtąjį konkursą, kur 
buvo paduota per 1000 prašy
mų. Didelė konkurencija. Po 
kelių atrankų teisėjai išrinko 26 
laimėtojus, tarp jų ir Pruden
cija. Tada tuos laimėtojus Cin-
cinnati mieste, konservatorijoj, 
treniravo operinio dainavimo 
specialistai Alberto Zedda ir La 
Scala direktorius Guilio Con-
falonieri. Iš tų 26 buvo atrinkti 
8 geriausi, ir vėl tarp jų Pruden
cija, ir išsiųsti į Italiją ruoštis 

pagal savo balsą atitinkamoms 
operoms. Milane, Teatro Nuovo 
Prudencija debiutavo, Į 
dainuodama titulinę Toscos 
partiją. Iš išsaugotų laikraščių 
iškarpų matyti, kaip italai jos 
dainavimą išgyrė. 

Grįžusi iš Italijos, vėl buvo pa
kviesta to paties Cincinnati 
miesto padainuoti jiems Toscą. 
Buvo du spektakliai. Amerikie
čiai jos dainavimu džiaugėsi. 

Sugrįžusi namo, daug sykių 
koncertavo visuose didesniuose 
lietuvių telkiniuose Amerikoje 
ir Kanadoj; dainavo ir Kolumbi
joj (Medelline). Dainavo su sim
foniniais orkestrais ir amerikie
čiams — Rockford, IL; Cincin
nati; Raleigh, N.C.; Kansas Ci
ty, o Čikagoj Orchestra Hali su 
simfoniniu orkestu dainavo 
Maženkos partiją koncertine 
forma statomoj Smetanos operoj 
„Parduotoji nuotaka". Dainavo 
ir amerikiečių televizijoj Artist 
Showcase programoj. 

Lietuvių operoj 1963 dainavo 
Neddą „Pajacų" operoj ir 1964 
Toscą. Dainavo Br. Markaičio 
, .Vilniaus varpų" kantatoj 
sporano partiją su simfoniniu 
orkestru. 1970 m. Čikagos len
kai statė Toscą ir, neturėdami 
geros solistės, pakvietė dainuoti 
Prudencija. Cavaradossi partiją 
dainavo, lietuviams daug sykių 
dainavęs, jų Stefan Wicik. Tai 
buvo skolos lenkams grąžini
mas, nes mums jie skolino savo 
tenorą. 

Platus buvo Prudencijos dainų 
repertuaras. Ji ypač mėgo popu
liarinti lietuvių kompozitorių 
dainas ir jas įterpdavo į ameri-
kietiškas programas. Dainavo 
įvairių stilių dainas, paįvai
rindavo įdomiom interpretaci
jom. 

Jeigu būtų buvusios palankios 
sąlygos, gal ji būtų dar labiau 
iškilusi, nes balso tembrą turėjo 
labai gražų. Bet tų sąlygų ne
buvo. Solistų šiame krašte be 
skaičiaus daug, iš vis pasaulio, 
o operos teatrų — .vos keli. 
Džiaugiamės ir didžiuojamės ir 
tuo, ką ji pasiekė, kiek prisidėjo 
prie Lietuvos vardo išgarsinimo. 

Pirmąjį vyrą Vytautą Bičkų 
palaidojus, ištekėjo už inž. 
Stasio Jokubausko ir labai 
gražiai sugyveno. Vyras vertino 
jos talentą, pagelbėjo, kiek įma
nydamas. Bet mirtis galingesnė 
už gyvenimą, ir įsimetusi liga ją 
išplėšė iš šeimos, iš giminių, 
draugų, gerbėjų, kurių ji turėjo 
be skaičiaus. Galime tik tuo 
pasiguosti, kad Prudencija jau 
išvaduota nuo ligos skausmų. 
Kai mūsų žemėj nutrūko viena 
dainos styga, tenai, Viešpaties 
soduose, pragydo dar vienas vie
versėlis. 

Čes lovas Grincevič ius 

PRISTATYS JŪSŲ SIUNTINIUS 
\ LIETUVĄ GREITAI, SAUGIAI 
IR PIGIAI. JOKIU APRIBOJIMU 

JŪSŲ SIUNTINIAMS. 
VISI SIUNTINIAI PASIEKIA 
ADRESATĄ BE MUITO. 
2719 West 71st. Str., 
Chicago, IL, 60629 
Tel.(312)434-2121 

Iš toliau: 1-800-755-SEND 

EVANGELIZACINIAI 
RENGINIAI 

Popiežiaus Jono Pauliaus II 
vizitui skirtais renginiais savo 
darbą pradėjo Tarpdiecezinio 
katechetikos centro jaunimo 
sielovados skyrius. Pirmiausia 
atsiliepta į kunigo Algirdo Ka-
napkos ir grupės klierikų kvie
timą organizuoti Lietuvos para
pijose susitikimus-vakarėlius, 
kuriuose žmonėms būtų aiški
nama šv. Tėvo vizito reikšmė, 
pasakojama apie jo enciklikas, 
dalinamasi katalikiško gyveni
mo patirtimi giesmėmis šlovina
mas Kristus. 

Pirmieji į šios programos vyk
dymą įsijungė katalikų jaurmmo 
bendruomenė „Gyvieji akme
nys", kurios nariai nuo birželio 
29 d. aplankė dešimt Lietuvos 
parapijų — Ariogalos, Kelmės, 
Jonavos, Kaltinėnų, Adakavo, 
Inkūnų, Šeduvos, Alantos, Visa
gino ir Želvos. Liepos 2 d. evan

gelizacinę programą pradėjo 
Kauno „Saulės" gimnazijos ti
kybos mokytojo Vytauto Juraš
kos vadovaujama grupė, kuri 
susitiko su Kulautuvos, Rau
dondvario, Vilkijos, Čekiškės ir 
Tabariškių parapijų žmonėmis. 
Liepos 16 d. į kelionę dviračiais 
išvyko Vytauto Didžiojo bažny
čios jaunimo grupė. Evangeliza
cinius vakarus ji surengė Van
džiogalos, Čekiškės, Ežerėlio, 
Rumšiškių, Darsūniškio ir Vili
jampolės parapijose. Maldos 
grupė „Marijos vaikai" pabuvo
jo Babtų, Panevėžiuko, Ukmer
gės ir Kavarsko parapijose. Su 
evangelizacine programa dvi 
jaunimo grupės iš Kauno miesto 
ir rajono taip pat aplankė Kra
kes, Grinkiškį, Tuskavą, Vep
rius, Deltuvą bei Siesikus. 

Pasak jaunimo sielovados sky
riaus vedėjos Janinos Danielie
nės, visose vietovėse šv. Tėvo 
vizitui skirti renginiai buvo 
sutinkami labai nuoširdžiai. En-
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ciklikų aiškinimas, iliustruoja
mas gyvais Dievo veikimo mūsų 
gyvenime pavyzdžiais, video
juostose užfiksuotos įspūdingos 
Šv. Tėvo gyveninio ir tarnavimo 
akimirkos, skambios bei pras-

- ' 
mingos giesmes žadino Žmonių 
troškimą apsivalyti susikaupti, 
gilesne malda ir nuoširdesniu 

tarnavimu pasitikti Šventąjį 
Tėvą. 

„Didžiulę puokštę begalinės dangiškos vertės 
gražiausių šv. Mišių kaip Dovaną aš Tau, mano 
brangi Onute, įteikiu: nunešk Tu Jas pas Aukščiau
sioji ir atsiklaupusi padėk prie Jo kojų, kaip Per
maldavimą dėl mūsų gyvenimo klaidų ir kaip 
Padėką ir mūsų gražią meilę ir laimingas valan
das, išgyventas kartu šioje ašarų pakalnėje"... 

P A D Ė K A 
ONUTĖ NARBUTAITĖ 

PETRIKIENĖ 
Mano mylima Žmona ir Mamytė š.m. rugpjūčio 23 d. 

buvo palydėta i Amžino Poilsio vietą Memorial Park kapinėse, 
St. Petersburg, Florida. 

Pasilikę giliame liūdesyje dėkojame — 
Nepaprasta mūsų padėka priklauso brolienei ir tetai iš 

Lietuvos, agr. Onutei Narbutienei už taip rūpestingą slau
gymą, nuoširdų prižiūrėjimą ilgoje ir sunkioje jos ligoje ir už 
tikrai didelį pasiaukojimą per daugelį nemigo naktų; dakta
rams — Wayne Garcia už suteiktą efektingiausią medicinišką 
pagalbą, Edmundui Drukteiniui, Emilijai Gasiūnaitei, Elenai 
ir Adolfui Miliams, Daliai ir Jonui Maurukams, Aldonai ir 
Vaciui Valiams už Onutės lankymą ligoninėje, už naudingą 
visokeriopą pagalbą, už dalyvavimą jos laidotuvėse ir maldas 
bei gausias aukas jos atminimui; Lietuvos Seimo užsienio 
reikalų komisijos pirm. dr. Kaziui Bobeliui ir Poniai už 
dalyvavimą Šermenyse; mūsų šeimos prieteliui kun. Jonui 
Gasiūnui ir mielam kun. dr. Matui Čyvui už jos lankymą 
ligoninėje, maldas ir suteikimą jai šventų sakramentų. 

Nuoširdus ačiū visiems giminėms, draugams bei pažįsta
miems už lankymą Onutės ligoninėje, už pareikštas užuojau
tas mūsų skausmo valandoje žodžiu, raštu, spaudoje ir tele
gramomis, ui gražias gėles, už užprašytas šv. Mišias čia ir 
tėvynėje bei gausias aukas šv. Mišioms daugeliui metų, už 
gausias aukas Lietuvių Fondui ir vargšams našlaičiams Lietu
voje, įamžinant brangios Onutės atminimą; už maldas prie 
jos karsto koplyčioje ir gedulingų šv. Mišių Šv. Jėzaus Vardo 
bažnyčioje metu bei palydėjimą jos kūno į Amžino Poilsio 
vietą. 

Dėkojame p. Pranui Andrejauskui ir p. Aleksander Macik 
už filmavimą ir fotografavimą svarbių ir mums brangių lai
dotuvių momentų mūsų Brangiosios ilgam prisiminimui. 

Ypatinga padėka p. Viktorijai Kleivienei ir Lorettai Ky-
nienei už tok) gražų ir tvarkingą laidotuvių eigos organiza
vimą ir pravedimą. Didelis dėkui mielam Pranui Zelbai už 
laidotuvių eismo tvarkymą. 

Nuoširdžiausia mūsų padėka priklauso, visiems, taru
siems jautrius atsisveikinimo žodžius ir pareiškusiems mums 
užuojautą: p. Viktorijai Kleivienei už velionės biografijos 
bruožus, jos kilnios asmenybės aprašymą spaudoje ir už 
jautrius užuojautos žodžius mums savo ir savo šeimos vardu; 
p. Antanui Gudoniui — Lietuvių klubo vardu, Alfai Shukiui 
— ALT'o ir Lietuvos Vyčių, dr. Aldonai Valienei — Balfo, p. 
Aldonai Baukienei — LB, p. Klemai Jurgėlai — Šv. Kazimiero 
misijos, p. Janinai Gerdvilienei — LF, p. Stasei Stanelienei 
—jausmingą atsisveikinimą savo šeimos vardu ir kun. Jonui 
Gasiūnui — iškeliant velionės darbus ir nuopelnus East St. 
Louis Nekalto Prasidėjimo lietuvių bažnyčiai ir parapijai. 

Nuoširdus dėkui kun. Steponui Rapolui, OFM, Šv. 
Kazimiero misijos vadovui, už sukalbėjimą rožinio, atlaikymą 
gedulingų šv Mišių, prasmingą pamokslą, prisimenant a a. 
Onute, maldas kapinėse bei pareikštą mums užuojautą 
skausmo valandoje. Dėkojame kun. Jonui Gasiūnui, kun. dr. 
Matui Čyvui. kun. Mykolui Kirkilui ir tėvui Petrui Baniū-
nui, OFM, už sukalbėtas maldas koplyčioje prie veliones kars
to, koncelebravimą gedulingose šv. Mišiose, palydėjimą 
velionės į kapines ir maldas, asmeniškai aukojusiems šv. Mi
šias, Gregorines šv. Mišias ir už mums pareikštas užuojau
tas. 

Nuoširdi padėka muz. Albertui Mateikai, sol. Antanui Ko-
verai ir p. Petrui Vasiliauskui už gražią laidotuvių muziką 
ir jautrų, įspūdingą giedojimą bažnyčioje šv. Mišių metu. 

Dėkojame p. Jurgiui Lašinskui už procesijos kryžiaus ne
šimą ir patarnavimą gedulingose šv. Mišiose; p. Kostui Vai
čaičiui už Prisikėlimo žvakės nešimą. 

Nuoširdžia; dėkojame garbės karsto nešėjui, kaimynui ir 
parapijiečiui iŠ Lietuvos, p. Leonui Kačinskui ir mieliems 
karsto nešėjams p. Antanui Gruzdžiui, p. Jonui Pupininkui 
p. Pranui Staneliui, p. Petrui Daliniui, p. Kazimierui Vilniui 
ir p. Pranui Zelbai. 

Dėkojame Beach Memorial Chapel dir. Edward J. Gra-
ziano už nuoširdų ir rūpestingą patarnavimą. 

Ilsėkis ramybėje, Brangioji, o Aukščiausias teatlygins 
visiems, kurie Tau padėjo paskutinėje Tavo žemės kelionėje. 
Liekame su dideliu skausmu širdyse 

Vyras Juozas ir duktė Margarita 

A.tA. 
KONSTANTINA VĖŽIENĖ 

Vaksytė 

Gyveno Chicagoje. 
Mirė 1993 m. rugsėjo 12 d. 7 vai. ryto, sulaukusi 89 metų. 
Gimė Lietuvoje, Raseinių apskrityje. Amerikoje išgyveno 

43 m. 
Nuliūdę liko: dukterys Gertrūda, žentas Jonas ir Anyta. 

Anūkai: Casey ir Antanas su Šeimomis. 
Velionė pašarvota antradienį, rugsėjo 14 d. nuo 4 iki 8 v.v. 

S. C. Lack ir Sūnūs laidojimo namuose, 11028 S. Southwest 
Hwy, Palos Hills, IL 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, rugsėjo 15 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10 vai. ryto ge
dulingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių laidotuvės 
privačios. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
pasimelsti už a.a. Konstantinos sielą. 

Mamyte, Tu mus palikai... Mes Tave mylime ir niekada 
nepamiršime! 

Dideliame nuliūdime: dukterys, žentas, anūkai ir 
proanūkai. 

Laidotuvių direkt. S. C. Lack ir Sūnūs. Tel. 708-9744410. 

Brangiam Tėveliui 

A.TA. 
J U O Z U I L A U Č K A I 

mirus , savo kuopos vadovę, PRANUTE DOMANS-
K I E N Ę ir jos šeimą nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
l iūdime. 

Jaunučių ateitininkų 
Daumanto-Dielininkaičio kuopa 

Gerbiamam 

A.TA. 
J U O Z U I L A U Č K A I 

mirus, nuoširdžiausią užuojautą reiškiame jo žmonai 
IZABELEI, dukroms PRANUTEIDOMANSKIENEI 
ir IZABELEI HOWES su šeimomis. 

Evelina Oželienė ir šeima 

A.tA. 
PRUDENCIJAI BIČKIENEI 

JOKUBAUSKIENEI 
mirus , jos Vyrą, Sesutę NATALIJĄ AUKŠTUO-
LIENĘ ir jos še imą nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
l iūdime. 

Irena ir Jonas Rimkūnai 

Garbingam baltininkui, BALF'o steigiamojo 
posėdžio 1944 metais sekretoriui ir pirmajam or
ganizacijos reikalų vedėjui, iškiliam Amerikos 
lietuvių visuomenininkui ir patriotui 

A.tA. 
JUOZUI LAUČKAI 

Amžinybėn išėjus, nuoširdžiausią užuojautą 
reiškiame liūdesyje likusiai šeimai — žmonai 
IZABELEI, dukterims - dr. PRANUTEI DO
MANSKIENEI, jos vyrui RIMUI, jų vaikučiams 
JONUKUI ir MARYTEI ir IZABELEI HOWES, 
jos vyrui JOHN, jų vaikučiams DEANNE ir 
JONELIUI ir visiems giminėms bei artimie
siems. 

Kartu su jais liūdėdami: 

Bendras Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondas, Centro valdyba,' 
direktoriai ir visi nariai 

J 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Pre l . J u o z a s Prunsk i s . 
vienas buvusiųjų „Draugo" re
daktorių, pasižymėjęs žurnalis
tas, daugelio knygų autorius, 
gerai supranta, kad lietuviškoji 
spauda yra tautos gyvybė, o 
kiekvienas, skaitantis ir re
miantis ta spaudą, tuo pačiu 
parodo savo meilę lietuvių tau
tai. „Draugo" dienraščio stei
giamam fondui prel. J. Prunskis 
atsiuntė 500 dol. ir pasižadėjo 
dalyvauti bankete rugsėjo 26 d. 
Martiniąue salėje. Už auką ir 
palankumą jam esame nuošir
džiai dėkingi. 

Reikia atsargumo. Čikagos 
gaujų siautėjimas niekam nėra 
naujiena, tačiau šiuo metu 
gaujų nariai susigalvojo „naują 
žaidimą". Kad būtų priimti j kai 
kurias gaujas, jaunuoliai turi 
„sumedžioti" auką. Medžiojama 
taip: jų automobilis gatve 
važiuoja (vakare) be šviesų. 
Jeigu priešais atvažiuojantis 
vairuotojas nori priminti, kad 
užsidegtų šviesas ir duoda 
signalą — užgesina ir uždega 
savo šviesas — toks vairuotojas 
numatomas kaip „auka". Bū
simieji gaujos nariai tokį au
tomobilį seka, pasiveja ir į žmo
gų šauna. Policija ir kai kurios 
gyventojų apsaugos organiza
cijos pataria nekreipti dėmesio 
į važiuojančius be šviesų ir ne
duoti jiems signalo, nes toks 
„gerojo samariečio pa tar 
navimas" gali baigtis tragiškai. 

Ar prisiminėte savo sene
lius rugsėjo 12 d.? Daugelis net 
nežino, kad nuo 1979 m. rugsėjo 
12 d. yra paskirta Senelių diena 
ir raginama pasveikinti tėtuką 
bei močiutę, kaip sveikinamos 
motinos ar tėvai, jiems skirtą 
dieną. Jeigu nežinojote, tai 
niekuomet nėra vėlu savo 
senelius pasveikinti. 

JAV LB Švietimo tarybos 
piešinių konkurso paroda vyks 
rugsėjo 18 d., 1:30 - 4:30 v. p.p., 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo 
centre. Čikagos lit. mokyklos 
mokiniai prisidės savo pieši
niais prie parodos. Parodą ati
darys Švietimo tarybos piešinių 
konkurso komisijos pirmininkė. 

x LIETUVOS RADIJO IR 
TELEVIZIJOS komite to 
kolektyvas ARMONIKA į 
Čikagą atvyksta antradienį, 
rugsėjo 14 d. 4 v. p.p. Koncertai 
įvyks šeštd., rūgs. 18 d., 7 v.v. 
ir sekmd., rūgs. 19 d. 3 v. p.p. 
Kartu su ARMONIKA atvyksta 
VILNIAUS DRAMOS TEATRO 
aktorius Tomas Vaisieta. Vaka
ronė su aktorium bus penktd., 
rūgs. 17 d. 7 v.v. Koncertai 
įvyks Jaunimo centre. Veiks 
mašinų apsauga. Bilietus galite 
rezervuot i skamb inan t 
312-238-1536. 

V fsk) 

x „Židinys" maloniai kviečia 
visus į pamaldas penktadienį 
rugsėjo 17 d., 6:30 v.v Tėvų Jė
zuitų koplyčioje. 

(sk) 

x Parduodame bilietus ke
lionėms į Lietuvą ir į visus 
pasaulio kraštus geriausiomis 
kainomis. Skambinti: T. Les-
niauskienei. TravelCentre, 
Ltd., tel . 708-526-0773. 

(sk) 

Prof. dr. Aldona Šlepety-
t ė - J a n a č i e n ė penktadienį, 
rugsėjo 10 d., apsilankė mūsų 
redakcijoje susipažint i ir 
pasidalinti įspūdžiais iš Pasau
lio katalikių moterų organiza
cijų sąjungos suvažiavimo. 
praėjusią savaitę vykusios Des 
Plaines, IL. Prof. A. Janačienė 
atstovavo Lietuvai ir išeivijai. 
Nuo 1991 m. ji yra išrinkta į šios 
są jungos tarybą, į kurią 
renkamos 27 atstovės iš 36 mil. 
sąjungai priklausančių moterų 
narių. Prof. Janačienė gyvena 
New Yorke, yra Pasaulio lietu
vių katalikių moterų organiza
cijų sąjungos valdybos pirmi
ninkė jau 27 metai. Sąjunga 
veikianti nuo 1939 m., jai 
priklauso apie 15,000 lietuvių 
moterų visame pasaulyje. Ypač 
veiklūs skyriai yra Kanadoje ir 
Australijoje. įdomu žinoti ir 
pas ididžiuot i , kad prof. 
Janač iene i popiežius Jonas 
Paulius II paskyrė medalį „Pro 
Ecclesia e Pontifice", kuris bus 
iškilmingai įteiktas Brooklyne 
artimoje ateityje. Tai bene 
v ienin te lė lietuvė moteris, 
pagerbta šiuo žymeniu. 

Bronius Makmckas, gyv. 
Camarillo, CA, įsijungė į nuola
t in ių , ,Draugo" skaitytojų 
šeimą, užsiprenumeruodamas 
mūsų dienrašt į . Labai 
dėkojame! 

Lietuvos Vyčių 112 kuopos 
rudeninė veikla prasideda susi
rinkimu antradienį, rugsėjo 21 
d., 7:30 vai. vak. Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos salėje. 
S u s i r i n k i m e bus naujos 
valdybos rinkimai ir po to 
va ldybos nar ių įvedimas. 
Kalbės delegatai, kurie daly
vavo 80-tame Vyčių Seime šią 
vasarą. Bus ir vaišės. Visi 
kuopos nariai kviečiami ir ra
ginami susirinkime dalyvauti. 

Spalio 19 dieną, tuoj po šv. 
Mišių, 12 vai. PLC pietūs. Po 
pietų, apie 1 vai., kalbės dr. 
Albina Prunskienė ir seselė 
Margarita. Įspūdžiai iš Lietu
vos. 

x PAGALBA LIETUVOS 
ŽEMDIRBIUI. Pristatom 6 
rūšių traktorius nuo 2 cil. už 
$1,350 iki 6 cil. už $6,200. Pasi
rinkimas įvairių padargų trak
toriams. Turim kultivatorių (sit 
down) su visais padargais $650 
US. Lietuvos rinkos kainos 
dažnai keičiasi, todėl nepatar
t ina delsti. Siunčiam dolerius į 
Lietuvą ir pristatom dolerius į 
rankas. 4% už persiuntimą + 
pr is ta tymas. Siunčiant virš 
$2,100 - 3% + pristatymas 
Rašyti ar skambinti: KAIRYS 
BALTIC EXPEDITING Vytui 
ar Genei Kairiams, 517 Fruit-
land Rd., Stoney Creek, On-
tario. Tel. (416) 643-3334, Fax: 
;416) 643-8980. 

(sk) 

x TIK $39 kava, arbata, 
kakava, apelsinų koncentratas, 
aliejus, mėsos konservai, vita
minai — viskas užsienietiška. 
55 sv. įvairaus maisto — $98. 
Produktai užsienietiški, išsky
rus mėsos gaminius ir sūrį. 45 
sv. įvairaus maisto be mėsos — 
$75. TRANSPAK, 2638 W. 69 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

Skaitykime ir remkime vienintelį išeivijos 
lietuvių dienraštį -

Sudarydami testamentus, bent dalį turto 
palikime "Draugo" dienraščiui 

(4545 W. 63rd. Str., Chicago, IL 60629) 

D R A U G A S 
MUSŲ IŠEIVIJOS PASIDID2IAVIMAS 

IR KULTŪROS ŠVYTURYS. 

r 

Ir jaunimas mėgsta dailiai pasipuošti. Pernai PLC madų parodoje modeliavo (iš kairės): Kristina 
Jonušaitė, Lina Lendraitytė ir Tadas Mikužis. Šiemet paroda, pavadinta „Rudens simfonija", bus 
spalio 3 d. 

A. a. aktorius Algimantas 
Dikinis mirė prieš penkerius 
metus — 1988 m. rugsėjo 16 d. 
Šv. Mišios už jo vėlę bus auko
jamos jėzuitų, marijonų, Pal. 
arkivyskupo Jurgio Matulaičio 
misijos koplyčioje ir Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje (datos įvairios). Gimi
nes, draugus ir pažįstamus pra
šome mirusįjį prisiminti savo 
maldose. 

Algirdas Putrius ne tik jau 
daug metų dainuoja Lietuvių 
operos chore, bet yra ir dažnas 
operos valdybos narys. Šiais 
metais jis vėl apsiėmė, daug 
laiko ir pastangų reikalau
jančias valdybos iždininko 
pareigas. Jam reikės tikrai 
daug apsukrumo, nes Lietuvių 
opera šiam sezonui numačiusi 
pastatyti lietuvišką operą, Klo
vos „Pilėnus". Iš praeities 
patyrimo žinoma, kad A. 
Putriui to apsukruno netrūks
ta. 

M. Lemešytė-Dikinienė, 
prieš 5 metus mirusio aktoriaus 
Algimanto Dikinio mirties 
sukakties proga, atsiuntė dien
raščiui „Draugui" stiprinti 100 
dol. auką. Nuoširdžiai 
dėkojame. 

Rūta Juškienė, Standard 
Federal banko vyr. vicepre
zidentė, vadovaus „Draugo" va
jaus užbaigtuvių banketui š.m. 
rugsėjo 26 d. Martiniąue 
pokylių salėją. 

x Atminimui mylimo sū
naus a.a. Edvardo, Jurgita Sa-
bienė atsiuntė $100 auką 
„Saulutei", Lietuvos našlaičių 
globos būreliui, sakydama: 
„Tikiuosi, kad šilti saulės spin
duliai palies jų gyvenimą". 
„Saulutė" dėkoja už auką ir 
nuoširdžiai užjaučia a.a. Ed
vardo artimuosius. 

(sk) 
x „Saulutė" dėkoja už au

kas Lietuvos našlaičiams: Gra
žina Liautaud $500, K. Pet
rauskas $100, Donatas ir Laima 
Vasiliauskai $100, Nijolė 
Fredricks $50, Marija Roč-
kuviene $50 ir anoniminė auko
toja $20. 

(sk) 

x A.a. Jūros Vasiliauskie
nės antrąsias mirties metines 
minint, šv. Mišios už velionės 
sielą bus aukojamos š.m. 
rugsėjo 19 d. 11:15 vai. ryto 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje. Šeima 
kviečia draugus ir pažįstamus 
mišiose dalyvauti ir prisiminti 
a.a. Jūrą savo maldose. 

(sk) 

x A.a. Monika Anna Eben 
skis, gim. 1902 m. Lietuvoje, 

' Sedoje, atvyko į JAV 1929 m., il
gai gyveno San Diego, CA ir 
mirė š.m. rugpjūčio 2 d. A.a. 
Monika buvo palaidota Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse, 
Chicagoje. Nuliūdę liko: dukra, 
žentas, anūkai ir proanūkai. 

(sk) 

BALFO GEGUŽINEI PRAĖJUS 
Šalpos organizacija — Balfas, 

veikiantis 49-rius metus , 
sušelpęs labai daug vargan 
patekusių lietuvių, dar tebe

gaminami kiti patiekalai. Šį 
sunkų darbą atliko E. Paje-
dienė, S. Januškienė, Br. 
Černienė ir E. Paulauskienė. 

veikia. Jo šalpa ypač reikalinga Maisto bilietėlius pardavinėjo 
dabar atsikuriančiai Lietuvai. 
Dėl to šiuo metu Balfui yra 
reikalinga dar didesnė fi
nansinė parama. 

Apskrities valdyba su skyriais 
metų laikotarpyje finansų 
sukėlimui rengia: gegužinę, 
piniginį vajų spalio mėnesį ir 
Marąuette Parko skyrius pra
veda piniginę r inkliavą 
vokeliais prie bažnyčios. Visos 
šios sukauptos lėšos ati
duodamos Balfo centrui, kuris 
įvairiais būdais gelbsti vargan 
patekusiuosius. Birželio mėn. 
rengta rinkliava prie bažnyčios 
davė per 2,500 dol. Tai vis mūsų 
Balfo rėmėjų sudėtos aukos. 

Šių metų rugpjūčio 22 d.ršek-

A. Katelienė ir J. Linkuvienė. 
Išalkusius maloniai aptarnavo 
V. Baleišytė, K. Venckutė, Re
gina ir Frank. Sočiai pa-
sivalgius šviežio ir gardaus 
maisto, reikėjo troškulį 
numalšinti. Veikė du barai su 
gausybe įvairių „skystimėlių". 
Barus aptarnavo K. Bružas, V. 
Lekeckas, A. Matulis ir K. 
Rožanskas. 

Gegužinės dalyviai, sočiai 
pavalgę ir troškulį numalšinę, 
skubėjo į viršutinę salę, kurio
je veikė patrauklus laimės 
šulinys. Jo sutvarkymu ir ap
tarnavimu rūpinosi B. Jasai
t ienė, kur ia i ta lkino: L. 
Vaičiūnienė, M. Skemaitė, D. 

madienį, Balfo Čikagos apskri- Vidžiūnienė, A. Šmulkštienė, O. 
ties valdyba, kuriai vadovauja Gradinskienė, V. Valavičienė, 
Stasys Vanagūnas, su skyriais 
surengė gegužinę Jaunimo cen
tro patalpose. Darbo daug, dar
bininkų maža. Jau 9 vai. ryto, 
einančius į bažnytėlę ar į 
kavinę, sutiko J. Bagdžius, L. 
Barmus, J. Nalis ir A. Zaura, 
parinkdami po dolerį įėjimo j 
gegužinę mokesčio, kuris buvo 
sunaudotas salės nuomai. 

Kavinė, kurią tvarkė Brigh-
ton Parko Balfo skyriaus pirmi
ninkė Gr. Meiluvienė, veikė nuo 
10 vai. ryto. Pirmininkei dar 
ta lkino A. Rast ienė, K. 
Venckutė, J. Tamoševičienė, S. 
Jokūbaitis ir V. Pavilčius. Pyra
gus, tortus ir kitus saldumynus 
suaukojo geraširdžiai Balfo 
rėmėjai, Baltic Bakery, Nida ir 
kiti. 

Apatinėje salėje veikė virtuvė 
ir valgykla. Nuo ankstyvo ryto 
buvo ruošiamas maistas: kepa
mas kugelis, dešros, viščiukai, 
troškinami kopūstai ir 

A. Valavičius, A. Čepėnas, J. 
Zygienė ir viešnia iš Lietuvos. 
Tai čia buvo pats didžiausias 
„darbymetis" ir pats pelnin
giausias. 

Malonu pastebėti, kad Kostas 
Ramanauskas veik visą laiką be 
jokio užmokesčio linksmino 
gegužinės dalyvius, džiaugda
masis, kad nestigo šokėjų. 
Laimės šuliniui ištuštėjus ir 
prieš pradedant didįjį dovanų 
paskirstymą, kurį tvarkė D. 
Pareigienė su savo ta lk i 
ninkėmis: J. Skama, Č. Bačins 
kienė, M. Strungienė ir V. 
Čepait ienė, Balfo Centro 
valdybos pirmininkė Maria 
Rudienė, dalyvavusi renginyje 
su vyru inž. Antanu Rudžiu, 
tarė trumpą žodį. 

Pirmininkė padėkojo gegu
žinės rengėjams, talkininkams, 
darbuotojams, dovanų aukoto
jams ir gausiai atsilankiusiai 
visuomenei, kuri taip gražiai 

LAIMĖJO ALDĄ 
MIKUČIAUSKAITĖ 

Kasmetinė „Angie J. Altar" 
stipendija (500 dol.) šiemet 
paskirta Aldai Mikučiauskaitei, 
gyvenančiai su tėvais Lemonte. 
Jos seneliai tebegyvena Čikagos 
Marąuette Parke. 

, Augie J. Altar" vardu stipen
dija jo šeimos įkurta 1990 
metais, taigi Aida jau yra trečio
ji jos laimėtoja. Pernai stipendi
ja paskirta kitai lietuvaitei, 
čikagietei Gailei Butts. 500 dol. 
skiriama moksleiviui, keti
nančiam studijuoti mediciną, 
veterinariją ir kitas panašias 
sritis. Iš daugelio kandidatų 
šiemet buvo parinkta A. Miku-
čiauskaitė, nes ji pirmauja 
moksle savo klasėje (yra ketvir
tų metų gimnazistė), po pamokų 
dirba, reiškiasi sporte ir ruošiasi 
siekti gailestingosios sesers pro
fesijos. Sąlygoms leidžiant, ji 
norėtų studijuoti mediciną ir 
tapti gydytoja. 

Nors oficialiame pranešime iš 
šios stipendijos fondo nepa
minėta, Aida reiškiasi ir lietu
viškame gyvenime: yra atei
tininkė, jūrų skautė, baigusi 
Kristijono Donelaičio pradžios 
bei aukštesniąją lituanistinę 
mokyklą. 

ATSIŲSTA PAMINĖTI 

* „Tėvynės sargas", 1993 
, m., nr. 2(80). Kultūros, vi-
i suomenės, politikos ir socialinių 

mokslų žurnalas, pradėtas leis
ti 1896 m. Lietuvos Krikščionių 
demokratų partijos, dabar (1992 
m.) vėl grįžo į Lietuvą ir lei
džiamas Vilniuje. Žurnalą reda
guoja Audronė Viktorija Škiu-
daitė. Šiame numeryje bendra
darbiauja: inž. Antanas Rudis, 
Povilas Šilas, Alfonsas Vaišvila, 
prof. dr. Bogdanas Cyvinskis, 
dr. Juozas Meškauskas, Gedi
minas Jakubčionis ir kiti. Virše
lis papuoštas, 85 me tus 
sulaukusio, sukaktuvininko 
Jono Sako nuotrauka (apie jį 
žurnale rašo dr. J. Meškauskas). 
J. Sakas, kaip žinome, surinko, 
klasifikavo ir išleido (tarp kitų 
leidinių) 21 tomo „Vyriausybės 
žinių" rinkinį, kuriame atsi
spindi visas nepriklausomos 
Lietuvos politinis, visuome
ninis, kultūrinis, ekonominis ir 
juridinis gyvenimas. 

* Andrius Norimas. „Grožio 
akivaizdoje". Novelės ir apy
braižos. Išleido Li tera tūros 
Mylėtojų Talka. Leidinys nr. 3. 

Aida Mikučiauskaitė (kairėje) ir Freida Altar, „Augie J. Altar" stipendijos 
savo vyro vardu įkūrėja. 

parėmė šį šalpos darbą. Taip pat 
prašė ir toliau, sulig savo 
išgalėmis, remti Balfą. Po 
pi rmininkės žodžio vyko 
vertingų dovanų paskirstymas, 
kurį pravedė Vidžiūnas. 

Nors Balfo gegužinė jau pra
eityje, bet norisi pastebėti, kad 
Balfo darbuotojai metai iš metų 
veik tie patys. Maisto ir laimės 
šulinio talkininkai dirbo net dvi 
dienas. 

Gegužinės rengėjai — apskri
ties valdyba ir skyriai reiškia 
padėką visiems, prisidėjusiems 
prie šios gegužinės pasisekimo. 
Širdinga padėka spaudai ypač 
„Draugui" ir radijo programų 
vedėjams. Su pasididžiavimu 
galime sakyti, kad lietuviškoji 
visuomenė gegužinės rengėjų 
neapvylė, savo atsilankymu 
parėmė šį kilnų šalpos darbą. 

Ant. Repšienė 

Sena tradicija — mokyklos rakto perdavimas mokslo metų pabaigoje Čikagos lit. mokykloje. Iš 
kairės- Rasa Gierštikaitė, Kovas Norvikas, 9 klasės mokiniai; raktą perdavęs 10 kl. mok. Dai-
nius Dumbrys. 

Nuotr. Gintaro Plačo 

Spaudė „Draugo" spaustuvė, 
Chicago, EL 1993 metais. Ti
ražas 500. Knyga gaunama 
„Drauge". 

Ši 204 psl. knyga padalinta į 
2 dalis. Pirmoje — 4 novelės ir 
apybraižos, antroje dalyje — 7 
novelės. Temos įvairios, t inka 
pramoginiam pasiskaitymui. A. 
Norimas pažįstamas iš bent 15 
romanų, novelių rinkinių, apy
sakų jaunimui (kai kurie jo 
kūriniai premijuoti) ir nemažo 
skaičiaus, premijuotų „Dirvos" 
konkursuose. Keli jo romanai 
spausdinti ir „ D r a u g o " 
atkarpoje. 

* Algirdas Gustaitis, „Algis 
Trakys ir Taksiukas Šleivys 
Tvankstės pilyje". IV dalis. 
Dailininkės: Aldona Audro-
nytė-Variakojienė ir Vilią Va-
riakojytė. Išleido JAV LB Švie
timo taryba, spausdino M. 
Morkūno spaustuvė, Chicago, 
IL 1984 m., bet ši laida fotogra
finiu būdu pakartota „Alkos" 
leidyklos Vilniuje 1993 m. 
Knygelė išleista 5,000 egz. 
tiražu. „Alka" — Lietuvos 
Vaikų fondo leidykla — per
spausdino jau penkias „Algio 
Trakio ir Taksiuko Šleivio" 
knygutes, nors ši — ketvirtoji — 
dalis išleista vėliau už „So
dininkus", kuri yra penktoji. 
Algis Trakys ir jo Taksiukas 
išeivijos mažiesiems skaity
tojams jau seniai pažįstamas, 
todėl daug rašyti apie šią 
knygelę nereikia. Kur iems 
patiko kiti Algio nuotykiai, 
patiks ir šis. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue * 

Chicago, (L 60629 
Tel. (1-312) 776-8700 
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