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Savanorių klausimas 
lieka svarbiausias 

Vilnius, rugsėjo 27 d. (Elta) — 
„Yra žinių, kad į mišką vėl grįžo 
grupė žmonių", pasakė Seimo 
pirmininkas Česlovas Juršėnas 
rugsėjo 24 d. įvykusioje spaudos 
konferencijoje. Tačiau j is pa
žymėjo, kad t a i dar nebūtinai 
tiksli informacija. 

„Kalbos apie dalies žmonių 
grįžimą į mišką — muilo bur
bulas, dar neverta daryti jokių 
išvadų", opozicijos spaudos kon
ferencijoje pasakė Seimo narys 
Kazimieras Kryževičius. „Ten 
liko jų daiktų — palapinės, įvai
rių rakandų, i r buvo kalbama, 
kad reikės atsiųsti žmonių viską 
sutvarkyti". 

„Incidentas su savanoriais 
turėjo reikšmę politinėje plot
mėje — partijos suprato savo at
sakomybę už vals tybę" , pažy
mėjo Seimo na rys Antanas Sta
siškis. Komisijoje buvo žmonės, 
sunkiai su tar iantys Seime, ta
čiau konflikto metu j ie buvo 
vieningi, jis s akė . 

Prez . B r a z a u s k a s i švyko 
į J A V 

Rugsėjo 26 d. prezidentas 
Algirdas Brazauskas išskrido į 
JAV. J i s dalyvaus Jungt inių 
Tautų general inės asamblėjos 
48-ojoje sesijoje, pasakys joje 
kalbą, susit iks su JAV prezi
dentu Bill Clinton. 

Vizito programoje — susitiki
mai su įžymiais poli t ikais , 
finansinių įs ta igų atstovais, 
aukšto rango pare igūnais , taip 
pat New Yorko ir Kalifornijos 
lietuviais. 

Prez. Brazauskas žurnalis
tams pasakė, kad, pirmadienį 
nuvykęs į Generalinę Asamblė
ją ir susit ikęs su JAV prezi
dentu, jis nori informuoti apie 
Lietuvą „iš pirmųjų lūpų". Pa
sak prezidento, jis kalbėsiąs 
apie šalies ekonomikos pasieki
mus ir sunkumus, santykius su 
tarptaut inėmis finansų organi
zacijomis, ap ie demokratijos 
įtvirtinimą ir valdžios pasi
keitimo procesus Lietuvoje, jos 
santykius su Rusija. Preziden
tas ta ip pat ket ina pareikšti 
nuomonę dėl Kaliningrado sri
ties, dėl Lietuvai padarytos 
žalos atlyginimo traktavimo ir 
galimybių. A. Brazauskas įsi
t ikinęs, kad susi t ik imai su 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės vadovais, Amerikos lie
tuviais padės pagerinti san
tykius su išeivija. 

Antradienį prezidentas Bra
zauskas susit iks su J T genera
liniu s e k r e t o r i u m i Boutros 
Boutros-Ghali ir pasakys kalbą 
Jungtinių T a u t ų Generalinės 
Asamblėjos 48-ojoje sesijoje. 

A d a m k u s : T e r m i n a l a s 
Būtingėje n e p a k e n k s Baltijos 

j ū r a i 

„Aš įsitikinęs, kad Būtingės 
terminalo ir viso naftos komp
lekso perdirbimo saugumo pro
blema bus išpręsta teigiamai", 
pareiškė JAV Aplinkos Apsau
gos Agentūros V-ojo regiono 
vadovas Valdas Adamkus, vie
šintis Lietuvoje kaip oficialus 
JAV pareigūnas. Susitikęs su 
prez. Algirdu Brazausku, Val
das Adamkus informavo apie 
savo pokalbius su Lietuvos ir 
Latvijos specialistais. Jo nuo
mone, Latvijoje neturėtų kilt i 
abejonių, kad terminalas Būtin

gėje, esančioje greta šios šalies 
sienos, gali pabloginti ekologi
nę situaciją Baltijos jūroje. 

Valdo Adamkaus viešnagės 
metu buvo pasikeista nuomo
nėmis dėl Ignalinos Atominės 
Elektrinės saugumo užtikrini
mo, taip pat aptartos Zoknių 
aerodromo svarinimo proble
mos. Jungtinu Amerikos Valsti
jų karinės žinybos, tarpinin
kaujant Valdui Adamkui, y r a 
susidomėjusios šiuo reikalu. Jos 
yra pažadėjusios teikti techninę 
bei finansinę paramą Zoknių 
aerodromui švarinti nuo kenks
mingų teršalų. 

L D D P frakci joj Se ime 
vyks t a sk i l imas 

„Didžioje Seimo LDDP frakci
joje pribrendo skil imas", rašo 
„Tiesa". Susikūrė iniciatyvinė 
grupė, siekianti sukurt i naują 
sparną — savotišką vidinę opo
ziciją. Aktyviausiai už šią idėją 
pasisako du Seimo nariai — ra
šytojas Vytautas Petkevičius ir 
Arvydas Ivaškevičius. Pasak V. 
Petkevičiaus, j is nesi ruošia 
išeiti iš LDDP, bet rengiasi 
išsiskirti su kai kuriais drau
gais, nes nevykdoma partijos prog
rama. Jo nuomone, „valdančioji 
partija" nieko nevaldo ir tampa 
įkaitu kai kurių politikų ranko
se. V. Petkevičius sako, kad 
kantrybės taurę perpildė viena 
po kitos padarytos klaidos — tai 
ir Vilniaus savivaldybės palei
dimas, Stasio Lozoraičio atlei
dimas. 

A. Ivaškevičiaus nuomone, 
kai kurie vadukai tik pasi
naudojo partijos vardu rinki
muose, o dabar nukrypo nuo 
programos ir nori būti visiems 
geri, vaizduoja save esančiais 
visame politinių jėgų spektre 
nuo liberalų iki dešiniųjų. 
„Sukūrėm kaip dievą dvigubą 
vadą — premjerą ministrą ir 
partijos vadą. Nei jis partijoje ką 
nors veikia, nei vyriausybėje". 

Šie du Seimo nariai priekaiš
tauja savo partijos draugams 
frakcijoje: „Kai nėra ekonomi
nės, tai nėra ir politinės stra
tegijos. Bėgame įvykių uodego
je, o vaizduojame, kad jiems va
dovaujame". 

I tali ja vėl p l anuo ja p a d ė t i 
L ie tuvos žemės ūk iu i 

Ateinančiais metais Italijos 
vyriausybė vėl ketina Lietuvai 
patiekti pašarų ir žemės ūkio 
produktų, pasakė penktadienį 
lankydamasis „Vievio paukšty
no" akcinėje bendrovėje Italijos 
ambasadorius Lietuvai Franco 
Tempesta. 

Šiais metais iš Italijos jau 
gauta didesnė dalis Lietuvai 
skirtų pašarų — šeši laivai 
atplukdė 30,000 tonų iš skirtų 
58,000. 

Padovanoti itališki pašarai 
bendrovėms ir ūkininkams par
duodami su nuolaida, o gautos 
lėšos pervedamos į Lietuvos ir 
Italijos tarpvyriausybinį fondą 
ir naudojamos įvairioms progra
moms finansuoti. 

P r e k y b o s a p y v a r t a su Čekija 
didėja 

Jelcinas sukūrė naują 
valdymo organą 

Padarę pranešimus rugpjūčio 22-27 d. Birštone vykusioje konferencijoje, JAV Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas Vytautas Maciūnas, JAV pagalbos Lietuvos mokytojams organizacijos 
pirmininkė Vaiva Vėbraitė-Gust ir Kanados LB pirmininkas Algirdas Vaičiūnas aptaria reikalus. 

Visokavičius nori, kad bylą 
perimtų Generalinė prokuratūra 

Lietuvos prekybos apyvarta 
su Čekija šių metų pirmąjį 
pusmetį yra beveik tris ka r tus 

Vi ln ius , rugsėjo 15 d. — Lie
tuvos Banko valdybos pirminin
kas Romualdas Visokavičius 
rugsėjo 14 d. pateikė naujų do
kumentų , susijusių su jau spė
jusią pagarsėt i byla dėl 20 mi
lijonų litų kredito skyrimo Lie
tuvos žemdirbiams per „Litim-
pex banką", kuriam jis anks
čiau vadovavo. 

Savo pareiškime prezidentui 
Algirdui Brazauskui Visokavi
čius teigia, jog jis nebuvo supa
žindintas su tardytojo G. Jasai
čio pr i imtu ir Vilniaus miesto 
prokuroro R. Grockio patvirtin
tu nu ta r imu nušalinti jį nuo pa
reigų tardymo laikotarpiui, ir 
t a ip buvo pažeista jo te isė 
apskųst i nutarimą. „Nutar imo 
nušal int i mane nuo pareigų 
priėmimas rodo tai, kad tyrimas 
baudžiamojoje byloje, kurioje aš 
esu pa t r auk ta s kalt inamuoju, 
y ra neobjektyvus ir ša l iškas" , 
sakoma R. Visokavičiaus pareiš
k ime prezidentui. 

Tok ią sva rb ią by lą 
t u r ė t ų per imt i 

G e n e r a l i n ė p r o k u r a t ū r a 

Lietuvos Banko vadovo pasi
rašytame skunde Lietuvos gene
ra l in iam prokurorui A. Pau
lauskui prašoma baudžiamąją 
bylą nu t rauk t i arba bent per
duoti k i tam tardytojui ir k i t am 
tardymo organui. Komentuoda
m a s skundą, R. Visokavičius 
sakė , jog tokią svarbią bylą 
tu rė tų perimti Generalinė pro-

didesnė, negu per visus 1992 
metus . Beje. importo apyvar ta 
maždaug tokia pat kaip ekspor
to (šiemet Lietuvos importas — 
4.9 milijonų dol.;eksportas — 4.5 
milijonų dolerių". Lietuva į 
Čekiją daugiausia eksportuoja 
maisto gaminių, chemijos pro
d u k t ų , t ek s t i l ė s , ba ldų i r 
patalynės, šaldytuvų ir šaldik
lių, mašinų ir įrengimų. Pasak 
Čekijos pramonės ir prekybos 
ministerijos užsienio prekybos 
depar tamento direktoriaus J a n 
Hronik, nors prekių pasirinki
m a s Čekijoje labai didel is , 
tač iau gyventojai dažniausia 
perka pigesnius, bet pakanka
mai geros kokybės daiktus. Pa
vyzdžiui, lietuviškus baldus. 

Neseniai Lietuvoje viešėjęs 
Čekijos užsienio reikalų minis
t r a s Josef Zieleniec pasirašė 
susi tar imą dėl tolesnio bendra
darbiavimo prekybos ir mokslo 
srityje. 

kura tūra . 
Romualdas Visokavičius sakė, 

jog pirmadienį įvykusio pokal
bio su prezidentu metu jis nejau
tęs jokio spaudimo atsistatydin
ti, tai buvo t ik užuomina, tad jis 
neketinąs atsistatydinti . Jis sa
kė, kad yra apkal t in tas netei
singai, ir toks žingsnis būių to
lygus kal tės pripažinimu; 

P i n i g ų emis i ja sužlugdys 
ekonomiją 

Lietuvos Banko valdytojas Ro
mualdas Visokavičius sakė, kad 
monetarinė politika šalyje j au 
sukur ta , tačiau j i dar labai 
silpna, ir pr i imant neprotingus 
sprendimus ją galima labai ne
sunkiai sužlugdyti. Vienas to
kių būdų — pinigų emisija že
mės ūkio produktams supirkti. 
Banko valdybos pirmininkas A. 
Karal ius papasakojo, kad po to, 
kai U k r a i n a ryžosi tokiam 
žingsniui, infliacija šalyje pa
siekė 100% per mėnesį. Teigi
nys, kad Lietuvoje per mažai at
spausdinta pinigų, taip pa t 
nepagrįstas, nes Lietuvos Ban
kas, supirkinėdamas užsienio 
valiutą, į apyvartą išleido per 20 
milijonų litų. 

Romualdas Visokavičius sakė, 
kad Seime jį palaiko „protingos 
jėgos". Net tarp LDDP frakcijos 
narių yra žmonių, palaikančių 
griežtą Lietuvos Banko poziciją. 

Lietuvos Bankas 
atgaivino biuletenį 
Vilnius, rugsėjo 20 d Elta) — 

Po 53 metų pertraukos Lietuvos 
Bankas vėl išleido save biulete
nį. Jame bus mėginama parody
ti centrinio banko polif.kos bei 
kitų bankų veiklos įtaką Lietu
vos ūkiui . Taip pat ketinama 
įvertinti bankų įtaka ir at
skiroms ūkio šakom? pateikti 
kaimyninių valstybių bankų in
formaciją. 

Biuletenyje atsispindi nuo 
1990-ųjų gaivinama finansų sta
tistika, aprėpianti ŪKIO sub
jektus, valstybės finansus bei 
finansų ir kreditr. į ta igas . 
Kadangi Lietuvos Bankas savo 
žinion perima mokėjimų balan
so klausimus, kituose biuletenio 
numeriuose žadama ir ši infor
macija. 

Biuletenis bus leidžiamas kas 
ke tv i r t į . Ž a d a m a leist i i r 
publicistinį banko žurnalą bei 
laikraštį. 

Lietuvos biudžetas 
artėja prie deficito 
Vi ln ius , rugsėjo 15 d. (BNS) 

— Lietuvos finansų viceminist
ras ir Biudžeto departamento di
rektorius Reinoldijus Šark inas 
mano. jog jau yra pasiekta riba. 
kai išlaikyti subalansuotą vals
tybės biudžetą tapo labai sunku, 
rašo „Lietuvos r y t a s " . 

Komentuodamas , kaip įvyk
dytas aštuonių mėnesių biudže
t a s , j i s p a s a k ė , jog to l i au 
nebegalima mažinti biudžetinių 
įstaigų finansavimo ir tuo būdu 
iš la ikyt i i š la idų ir pajamų 
balansą, kaip būdavo daroma 
iki šiol. Tai ypač susiję su 
pasiruošimu artėjančiai žiemai. 

Finansų ministro pavaduoto
jas Šarkinas pažymėjo, kad vy
riausybės pastangos išlaikyti 
subalansuotą biudžetą ka r tu su 
Lietuvos Banko vykdoma mone
tarine politika leido stabilizuoti 
litą bei infliaciją. Rugpjūčio 
mėnesį biudžeto įplaukos, anot 
R. Šarkino, buvo maždaug to
kios pat, kaip ir anksčiau. 

Kaip teigiamą poslinkį vice
ministras paminėjo sumažėju
sias skolas biudžetui — ši suma 
dabar yra 255 milijonų litų, tuo 
tarpu rugpjūčio 1 d. ji buvo 
268.5 milijonų litų. 

Rugsėjo 1 d. valstybės pa
jamos ir išlaidos dar buvo su
balansuotos. 

Plečiama popieriaus 
perdirbinio pramonė 

Vilnius , rugsėjo 20 d. (Elta) — 
Pastaruoju m e t u Lietuvoje pa
stebima tendencija plėsti nau
doto popieriaus — makula tūros 
pramonės pajėgumus. 

Lietuvoje y ra 1.8 milijonai 
hektarų miško, t ač iau vietinių 
žaliavų popieriaus ir celiuliozės 
gamybai jo nepakanka . Didelė 
dalis šiai pramonei skirtų žalia
vų tebeimportuojama iš Nepri
klausomų Valstybių Sandrau
gos. Tačiau dėl tolesnio miško 
žaliavos t iekimo iš NVS šalių 
Lietuvai šiuo m e t u iškyla vis 
daugiau sunkumų. 

Iki šiol Lietuvoje per metus 
buvo perdi rbama apie 80,000 
tonų m a k u l a t ū r o s . Kadangi 
tam vietinės maku la tū ro s ne
pakanka , ji t a ip pa t importuo
jama iš Baltarusijos, Estijos, 
La tv i jos bei K a l i n i n g r a d o 
srities. Importuoti ir perdirbti 
makula tūrą yra žymiai pigiau, 
nei medieną, todėl ateityje ma
kulatūros importas ir jos perdir
bimas turėtų padidėt i . 

Maskva, rugsėjo 26 d. (NYT) 
— Rusijos regioniniai vadai, 
sekmadienį suvažiavę į S t . 
Peterburgą, šiandien šaukėsi vi
suotinių rinkimų — tiek prezi
dento postui, tiek ir parlamento, 
kad tuo būtų išspręstas klausi
mas apie prezidento ir parla
mento santykiavimą. 

J i e pasiūlė, kad ir prezidentas 
Bor i s J e l c inas i r Liaudies 
Deputatų Kongresas atsiimtų 
savo dekretus, kuriuo jie vienas 
k i tą atstatydino ir kad po to 
Liaudies Deputatų Kongresas 
perleistų savo galią Federacijos 
Tarybai — Jelcino naujai sukur
t a m regioninių vadų vienetui — 
kol bus išrinktas ir prisaikdin
t a s naujas parlamentas. Šis pa
siūlymas tuo tarpu yra konkre
čiausias siūlomas sprendimas 
kol kas išeities neturinčiam 
konfliktui tarp prezidento ir 
pa r l amen to , kuris prasidėjo 
prieš savaitę. 

Šis pasiūlymas, atrodo, realus, 
nes jis duoda garbingą būdą par 
lamentui išeiti iš padėties ir tuo 
pačiu metu patenkina preziden
to Boris Jelcino reikalavimą. 
kad dabartinis Kongresas nebe 
veiktų. J i s taip pat pakartoja 
Jelcino reikalavimą, kad gruo
džio mėnesį būtų visuotiniai 
par lamento rinkimai ir kad 
įstymdavystės pareigas laikinai 
perimtų Federacijos Taryba, kol 
bus i š r inktas naujas parlamen
t a s . Pagal Jelcino pasiūlymą, 
Federacijos Taryba taptų aukš
tesniaisiais parlamento rūmais, 
o tiesiog išrinktas parlamentas 
— žemesniaisiais. 

Po visą dieną trukusio posė
džio, per kurį buvo sudarytas šis 
planas, nutar ta , kad Rusijos 88 
regionų vadai „imtųsi tvarkyti 
įvykius", i r suorganizuotų nau
ju s r ink imus dar prieš metų pa
baigą. 

Tuo tarpu prez. Jelcinas vis 
didina spaudimą parlamento rū
muose užsibar ikadavusiems 
parlamento nar iams, išjungda
mas jiems elektrą bei telefonų 
laidus ir apsupdamas parlamen
to rūmus saugumiečiais. Bet tuo 
pačiu metu plinta nuomonės, 
kad jei Jelcinas savarankiškai 
įveiktų šį pasikėsinimą prieš jį, 
tai neišspręstų daugybės pana
šių vietinių konfliktų tarp seno
sios pakraipos komunistų ir 
reformų skatintojų. 

Nors Jelcinas oficialiai atmeta 
bet kokius kompromisus, jo pa
vaduotojai aktyviai komunikuo-
ja su įvairiomis grupėmis, ieško
dami tikro sprendimo. Kongre
sas savo ruožtu jau nubalsavo 
šaukti parlamento rinkimus ko
vo mėnesį. Vienas derybų ciklas 
vyksta, tarpininkaujant Kons
titucinio teismo pirmininkui 
Valery Zorkin. Susitikęs su pa
siskalbusiu prezidentu Alek-
sandr Ruckoj parlamento rū
muose ir paskui su vienu Jel
cino įgaliotiniu Michail Palto-
ranin, Zorkin tariasi ir su 
Jelcino palaikytojų Kongrese 
vadu Sergėj Jušenkov. 

Šiais pasitarimais remdama
sis. Zorkin siūlo, kad rinkimai 
vyktų Jelcino siūlomą dieną — 
gruodžio 12 d. — bet tik naujam 
parlamentui, ne prezidento. J is 
siūlo prezidentą rinkti birželio 
mėnesį, kad būtų išlaikytas val
džios tęstinumas, vykstant pasi
keitimui. 

Kitas derybų ciklas vyksta tarp 
Kongreso pirmininko pavaduo
tojo Valdimir Ispravnikov ir mi
nistro pirmininko pavaduotojo 
Sergėj Šachraj. Parlamento kal
bėtojas Ruslan Chasbulatov pa
smerkė visas derybas, bet jo rė
mėjams parlamente mažėjant, 
manoma, kad tokie jo pasisaky
mai tėra tik derybinė pozicija. 

Estija buvo įspėjusi Lietuvą 
dėl pinigų spausdinimo 

įmonės 
V i l n i u s , rugsėjo 15 d. (BNS) 

— Estijos Bankas nusprendė 
išimti iš apyvartos 1 ir 2 kronų 
popier inius banknotus, kur ie 
b u s pakeis t i metalinėmis mo
netomis, rašo „Lietuvos ry tas" . 
Vienos kronos moneta jau išleis
t a į apyvartą, dėl dviejų kronų 
monetos išleidimo dar vyksta 
paruošiamasis darbas. Popieri
niai kronų banknotai iš apyvar
tos bus išimami palaipsniui. 1 ir 
2 kronų banknotus spausdino 
Amerikos firma US Banknote 
Corporat ion — ta pati, kuri 
spausdino defektuotus Lietuvos 
pinigus. Dėl minėtų banknotų 
k o k y b ė s specialistai tu rė jo 
pretenzijų. 

Est i jos Bankas n u t r a u k ė 
kontraktą su US Banknote Cor
poration po to, kai buvo paga
minti k ronų pavyzdžiai, nes 
banko vadovų nepatenkino jų 
kokybė. Thomas De La Rue 
kompani ja Anglijoje atspaus
dino didžiųjų nominalų kronas. 

— Anykšč ių rajono Svėdasų 
miestelis švenčia savo 490-ąsias 
met ines . Sekmadienį per šv. 
Mykolo atlaidus Šv. Mykolo 
bažnyčioje šv. Mišias aukos Pa 
nevėžio vyskupas Juozapas 
Preikšas. 

— Pasva l io rajono didžiuo
siuose pramoniniuose soduose 
obuolius skina pensininkai ir 
bedarbiai . Per dieną čia uždir
bama 10 litų (apie 2.50 dolerio). 

dėl kurių kokybės bankas prob
lemų neturėjo. 

„Lietuvos ryto" žiniomis, 1 ir 
2 kronų banknotus Estijos Ban
kas ryžosi spausdinti US Bank
note Corporation spaustuvėje 
t o d ė l , kad iki b a n k n o t ų 
pavyzdžių patikrinimo firma j au 
turėjo nupirkusi popierių su 
specialiais vandens ženklais. 
Tai buvo tarsi nuolaida firmai. 
Be to, Estijos parlamentas dėl 
kontrakto nutraukimo su ,,US 
Banknote Corporation" reiškė 
pretenzijas tuometiniam Estijos 
Banko pirmininkui R. Otsason. 
Tai buvo viena iš priežasčių, dėl 
kurių R. Otsason buvo atleistas 
iš pareigų. 

Žinia, kad US Banknote Cor
p o r a t i o n pagamino blogos 
kokybės litus, tapo įrodymu, 
kad R. Otsason buvo teisus. 
Nors estai įspėjo savo kolegas 
L ie tuvo je , ten n e a t s i r a d o 
norinčių rizikuoti karjera. Ir ta i 
kainavo Lietuvai kelis mili
jonus dolerių, jau nekalbant 
apie Lietuvos pinigų prestižą, 
rašo ,,Lietuvos rvtas". 

K A L E N D O R I U S 

Rugsė jo 28 d.: Šv. Vaclovas, 
šv. Laurynas Ruiz; Tautvydas, 
Margis. Vi<Įrirde. 

Rugsė jo 29 d.: Šv Mykolas, 
Gabrielius ir Rapolas, arkange-
lai; Kęsgailą. 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

CEZARIO PJŪVIS -
CESAREAN SECTION 

DR. GEDIMINAS BALUKAS 

(Pabaiga) 

Antibiotikai labai paplito An
trojo pasaulinio karo metu. 
(Alexander Fleming atrado 
peniciliną 1928 metais, bet 
penicilinas, kaip vaistas, buvo 
ištobulintas tik 1940 metais). 
Yra paplitęs posakis, kad peni
cilinas aliantams padėjo laimėti 
II pasaulinį karą. Modernūs an
tibiotikai dramatiškai sumažino 
motinų ir kūdikių mirtingumą. 

Industrija ir miestų augimas 
ypač pradėjo plėstis Amerikoje 
ir Europoje šio šimtmečio pra
džioje. Tuo pat metu pas žmones 
atsirado mitybos sutrikimai, oro 
taršos iššauktos ligos, trūkumas 
saulės ir 1.1. Atsirado rachito 
liga. Dėl šios kaulų ligos pas 
jaunas moteris pasirodė kaulų 
sutrikimai, kurie pakeitė mo
terų dubens kaulų anatomiją. 
Vėl Cezario pjūvio operacijų 
skaičius padidėjo, nes moterų 
dubens kaulų pakitimai trukdė 
noramlius gimdymus. 

Apie 1930 metus Europoje bei 
Amerikoje atsirado pienas ir 
geresnė mityba mokyklose, o 
dėl to tuo pat metu dubens 
kaulų ligos sumažėjo. Dabar 
Jungtinėse Amerikos Valstijose 
viena už septynių moterų turi 
gimdymo komplikacijas, kurios 
atsirado prieš nėštumą, pvz.: 
diabetas (cukraligė), nenor
malūs dubens kaulai, aukš
tas kraujo spaudimas ir 
įvairios infekcinės ligos. Taip 
pat patologiniai atvejai, kurie 
atsirado nėštumo metu — Ek
lampsija ir placenta previa 
• nenormali placentos padėtis). 
Šie atvejai yra pavojingi gyvybei 
— motinai ir vaikui, ir toms li
gonėms pagydyti reikalinga Ce
zario pjūvio operacija (statistika 
rodo. kad apie 40 procentų mote
rų turi C. operacijas). 

-JAV apie ketvirtadalis kūdi
kių yra pagimdoma Cezario pjū
viu. 1990 metais šios operacijos 
būdu gimė 982.000 kūdikiai. 
1970 metais C operacijų buvo 
apie 5 ^ , o 1988 m. pakilo iki 
24^. Kyla klausimas, kodėl C 
operacijų skaičius taip smarkiai 
pakilo tarp 1970 ir 1980 metų? 
Didelė priežastis buvo įsitiki
nimas, kad. jeigu moteris turė
jo pirmą C. operaciją, (pirmas 
nėštumas baigėsi C. operacijos 
būdu), tai reikės ir daugiau. 
Buvo bijoma, kad antro nėštu
mo pravedime 'jeigu pirmas 
gimdymas baigėsi Cezario pjū
viu), gimdant normaliai, kad ne
trūktų gimdos pooperatyvinis 
randas. Jeigu trūktų gimdos 
randas, tai gimdymas gali 
baigtis katastrofiškai — ga
limybė prarasti pacientę ir kū
dikį. 

Kita svarbi priežastis dėl padi
dėjusių Cezario pjūvio opera
cijų JAV. tai vadinamieji ,.Mal-
practice suits": pacientas pra
dėjo apskųsti savo daktarus teis
mo organams už būtas ir nebū
tas gydytojo klaidas nėštumo 
metu. Finansiniai ieškiniai 

buvo ir yra milijoninio dydžio. 
Gydytojas - chirurgas, o ypač 
moterų ligų chirurgai, turėjo ap
sidrausti prieš panašius ieški
nius, išimdami milijoninio dy
džio apdraudas, kurios moterų 
ligų gydytojams kainavo dideles 
pinigų sumas. Susidarė tokia di
delė finansinė problema, kad 
kai kurie genekologai turėjo 
išeiti į ankstyvą pensiją. Dėl 
visų šių priežasčių Amerikoje 
sumažėjo moterų ligų specia
listų skaičius. Ši „malpractice" 
problema yra labai komplikuo
ta. Tik federalinė valdžia ir 
JAV kongresas galėtų suregu
liuoti dydį ieškinių, kurio pa
cienčių advokatai reikalauja per 
teismus iš daktarų. Šiuo metu 
daugelyje Amerikos valstijų 
ieškinio dydis yra nesuregu
liuotas, ir advokatai dažnai rei
kalauja iš gydytojų astrono
minių sumų. 

Po II pasaulinio karo didelė 
dalis karinės technologijos 
buvo perkelta į mediciną. 
Manau, kad daug kam yra 
girdėtas terminas ..ultrasound"" 
patikrinimas, dažnai vartojamas 
gimdymo pravedime. „Ultra
sound" išsivystė iš anglų 
išrastos karo technologijos 
radaro, kuris buvo vartojamas 
vokiečių povandeniniams lai
vams susekti. Su „ultrasound" 
(lietuviškai - ultragarsu) galima 
matuoti vaisiaus ffetus) dydį, 
galvutės dydį, pacientės dubens 
kaulų dimensijos ir t.t. 1970 
metais buvo pradėta vartoti 
„Fetai heart monitors" ir gim
dymo metu. Šių „monitors" pa
galba yra sekamas kūdikio šir
dies ritmas ir kiti sutrikimai. 
Galima anksti susekt „fetal 
distress" — tai yra vaisiui pavo
jaus signalus. Dėl tų pavojaus 
signalų ir yra daroma daugiau 
C. operacijų, nes kitaip gali 
įvykti smegenų pažeidimai nuo 
deguonies trūkumo ir t.t. 

Manau, kad iš šio aprašymo 
skaitytojai gali suprasti moterų 
ligų specialistų sunkumus ir 
problemas. 

JAV moterų ligų specialistai 
yra susibūrę į profesinę orga
nizaciją „American College of 
Obstetricians and Gynecolo-
gist". Į šią moterų ligų gydytojų 
kolegiją galima pakliūti, tik 
atlikus 4 metų specialybės re
zidenciją ir išlaikius sunkius 
specialybės egzaminus, šie 
gydytojai - specialistai gauna 
titulą „Diplomate of American 
Board of Obstetrics and Gyneco-
logy". 

Baigiant noriu pažymėti, kad 
Cezario pjūvio operacija yra 
nuostabi. Truko keli šimtme
čiai, kol ši procesūra buvo iš
tobulinta. Prisiminkime, kad 
net 19 šimtmety šios operacijos 
baigdavosi beveik šimtaprocen
tine mirtimi moterims ir kūdi
kiams. 

Šiais laikais Cezario pjūvio 
operacijos beveik visuomet bai
giasi sėkmingai — gyva ir svei
ka motina, ir sveikas kūdikis. 

I 

„Lietuvos Vaikų Vilties" vaikai su mamon; švenčia Kęstučio Meiš t in inko vienuoliktąjį g imta
dienį. 

LIESAS MAISTAS - SVEIKA ŠIRDIS 

Du „L ie tuvos Va iku Vilties'" globotiniai - R a s a Baronai tė ir Povil iukas 
N o r k ū n a s 

„American Heart Associa-
tion" tvirtina, kad Amerikoje 
širdies ligomis kas nors miršta 
kas 34 sekundės. Atrodo, kad 
žymus širdies ligų kaltininkas 
(tarp kelių kitų) yra riebalai, 
kurių amerikiečiai savo kas
dieninėje dietoje vis dar per 
daug sunaudoja. Riebalai orga
nizme reiškia padidėjusį cho
lesterolį, kuris užkemša kraujo 
indus, o to užsikimšimo pasek
mė jau šiuo metu kone visiems 
žinoma. 

Kai kurie žmonės yra įsiti
kinę, kad neįmanoma skaniai 
pavalgyti, jeigu maistas yra be 
riebalų, nes skaniausi patie
kalai neišvengiamai susiję su 
kiaušiniais, gyvuliniais rieba
lais ir kitais „draudžiamais" 
skanumynais. Tačiau „Ameri
can Heart Association of Metro
politan Chicago" savo vėliausia
me biuletenyje rašo, kad tik su 
trupučiu pastangų ir apdairumo 
žmogus gali savo dietoje suma
žinti kenksmingųjų riebalų 
kiekį, pakeičiant maistą svei
kesniu širdžiai ir visam organiz
mui (patariama, kad riebalai 
nesudarytų daugiau kaip 30 
nuošimčių kasdien suvartojamų 
kalorijų kiekio). 

Šiuo metu maisto parduotu
vėse yra daug produktų su 
mažesniu kiekiu arba visai be 
riebalų, tik reikia pasidairyti, 
skaityti užrašus ant dėžučių, 
skardinukių ar kitokio įpaka
vimo ir rinktis tai, kas sveikiau. 
Išmėginus keletą skirtingų 
maisto produktų, galima atrasti 
ir skanius, ir sveikatai mažiau 
kenksmingus. Jau vien pakei
tus salotų užpilus, majonezą, 
sūrį ar mėsą liesesniais tos pa
čios rūšies produktais, riebalų 
kiekis dietoje gerokai sumažėja. 

Galimybių čia daug, pvz., 
vietoj ledų. gamintų su grietine, 
valgyti sušaldytą „yogurt". 
kurio skonis 'ypač žinomesnių 
firmų) nedaug skiriasi nuo ledų: 
vietoj mėgstamų biskvitinių 
bandelių, kurios turi ir gyvu
linių riebalų, valgyti ries
tainius, iš viso neturinčios jokių 
riebalų ir pan. 

Minėtame biuletenyje pata
riama atsakyti į šiuos klau
simus. 

Ar dažnai valgote riebaluose 
keptą mėsą, kitus patiekalus, 
įskaitant ir „prancūziškai" 
gamintas bulves? 

Ar valgote sūrį (pvz., „ched-
dar", „Monterey Jack")? 

Ar salotas ir kitas daržoves 
„skandinate" užpiluose su rie
balais; ar naudojate majonezą, 
o ant virtų daržovių dedate 
sviestą? 

Ar mėgstate saldžius pyragus, 
bandeles ir kitus kepinius? 

Ar dažnai valgote maltą 
jautieną (juo labiau kiaulieną)? 

Ar per savaitę suvartojate 
daugiau kaip 34 kiaušinius (čia 
įskaičiuojami kiaušiniai ir ki
tuose patiekaluose)? 

Jeigu į šiuos klausimus at
sakymai yra teigiami, laikas 
susirūpinti savo sveikata ir iš 
kasdieninės dietos išimti gerą 
kiekį riebalu. Lengvas būdas tai 
padaryti yra toks: 

valgykite kitaip paruoštą 
mėsą, bulves, kad ruošiant 
nereikėtų vartoti papildomų 
riebalų; 

vartokite nedaug riebalų tu
rinčius arba visai jų netu
rinčius, sūrius, taip pat pieną 
{1%, 2%); 

salotoms paskaninti yra dau
gybė užpilų, turinčių sumažintą 
riebalų kiekį arba visiškai jų 
neturinčių. Majonezas taip pat 
gaminamas be riebalų ir kiau
šinių trynių, tik reikia paskai
tyti etiketes: 

yra daug duonos ir bandelių, 
keptų be riebalų, be kiaušinių. 
Patariama pyragus, sausainius 
kepti namie, nevartojant jokių 

chemikalų ar kitų nenaudingų 
priemaišų; 

pirkti mėsą kiek įmanoma 
liesesnę, o, prieš gaminant, dar 
nupjaustyti visus matomus 
riebalus. Net ir malta kalaku
tiena ar vištiena, perkama 
parduotuvėje, gali t u r ė t i 
nemažai riebalų, jeigu kartu 
sumalama paukščio, oda, todėl 
geriausia mėsą malti patiems 
(galima vartotk»,,food proces-
sor""), o jeigu perkama parduo
tuvėje, skaityti užrašus ant 
įpakavimo; 

vietoj viso kiaušinio, pataria
ma vartoti tik baltymą (ypač de
dant į kitus patiekalus) arba 
vadinamuosius „kiaušinių pa
kai ta lus" (egg-substitutes), 
kuriuos šiuo metu gamina 
įvairios firmos. 

Dažnai vartotojai nusiskun
džia, kad maisto etiketės labai 
nevienodos, pirkėją jos daugiau 
sumaišo, negu padeda pasirink
ti sveikesnį produktą. Daugelis 
užrašais iš viso nepasitiki, nes 
gamintojai, norėdami įpiršti 
savo produktą, stengiasi dides
nėmis raidėmis pabrėžti, kad tai 
neriebus, sveikas, dietinis 
maistas, o iš tikrųjų jis nedaug 
skiriasi, nuo kito, lentynose ar 
šaldytuvuose sukrauto (nebent 
kaina, kuri paprastai gerokai 
aukštesnė). 

Atrodo, kad maišatis ne per il
gai trukus pasikeis, nes šiemet 
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sausio mėn. JAV vyriausybė 
paskelbė naujus reikalavimus, 
pagal kuriuos visas paruoštas 
vartoti ir pardavinėjamas mais
t a s tu r i tu rė t i a i škesnius 
užrašus. Etiketė bus pavadinta 
„Maistingumo faktai" (Nutri
tion Facts), porcijų dydis bus 
suvienodintas ir realistiškesnis 
— arčiau to, kiek žmogus vienu 
kartu gali suvalgyti: taip pat 
pažymėta, kaip tas maisto pro
duktas derinasi su kita dieta — 
kiek prideda riebalų, kalorijų, 
druskos ir pan. Tai padės žmo
nėms geriau kontroliuoti savo 
kasdieninę mitybą. 

Taip pat gamintojai negalės 
girtis, kad tas ar kitas pro
duktas apsaugo nuo vėžio, 
širdies ligų ar kitų negerovių, 
nebent tai būtų tyrimais įro
dytas faktas. 

Šiuos naujuosius užrašus jau 
galima rasti kai kuriose par
duotuvėse, bet nuo 1994 m. 
gegužės mėnesio visi maisto 
produktai, paruošti vartojimui 
ir reguliuojami JAV Maisto bei 
vaistų admininstracijos, turės 

turėti naująsias etiketes. Jos 
padės žmonėms geriau planuoti 
savo kasdieninę dietą ir su
prasti, ar paruoštas patiekalas 
(parduotuvės lentynose, šaldy
tuvuose), yra sveikatai nekenks
mingas. Vienintelė problema, 
kad užrašas vis tiek vartoja 
metr inę sistemą — viskas 
žymimas gramais, o tuo tarpu 
kasdienybėje esame pratę prie 
uncijų. 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 
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166 East Suparior. Sulta 402 
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Caiones Der gram 
Fat 9 • Cartohydrate 4 Protein 4 

KARAS DĖL NAŠLAIČIŲ LIETUVOJE 
Lietuvos našlaičių globos or

ganizacijos skelbia, kad prie
glaudose yra apie 10,000 vaikų. 
JAV LB Socialinių reikalų 
tarybos, prie jos veikiančios 
,,Lietuvos vaikų vi l t is" ir 
našlaičių globos komiteto 
vadovės, aplankę Lietuvos 
vaikų našlaitynus, teigia, kad 
juose aprūpinimas, maistas, 
apranga yra patenkinama, o kai 
kur ir visai gera. Deja, visuose 
našlaitynuose nėra šeimyninės 
šilumos auklėjimo individo 
potencialą išvystančių pro
gramų bei priemonių, kad, 18 
metų sulaukęs, jaunuolis-lė 
galėtų būti savarankišku, pro
duktyviu, naudingu krašto 
piliečiu. 

.,Drauge" (1993.VIII.20) Juo
zas Končius plačiai aprašė labai 
šakotą Kaltinėnų kun. Petro 
Linkevičiaus ka r i t a tyv inę 
veiklą. Joje yra ir gerai 
tvarkoma našlaičių prieglauda 
— vaikų namai. Apie juos ir 
našlaičių problemas „Lietuvos 
ryte" (1993.IX.10) plačiai rašo 
Rasa Karmazaitė straipsnyje 
..Karas dėl našlaičių". 

Prieglauda atvėrė duris šį 
pavasari, padedant Maltos or
dinui. Šią vasarą našlaičius į 
namus pasiėmė ūkininkų 
šeimos. Po vasaros daug 
našlaičiu atsisakė sugrįžti į 
Plungės ir Viešvilės vaikų 
namus, globojusioms šeimoms 
atsisakius juos a t iduot i . 
Radiškes kaime, Angelės ir 

Jono Židickų namuose, kurie 
turi du savus vaikus, vasarą 
praleido trys mergaitės iš 
Viešvilės vaikų namų. Jos 
Angelę vadina mama ir, tą žodį 
nuolat kartodamos, nori likti jos 
šeimoje. 

— Mergaitės labai geros, pro
tingos. Neįsivaizduoju, kaip 
tėvai jas galėjo palikti, — sako 
Angelė, nenorėdama, kad 
mergaitės grįžtų į našlaičių 
namus, nors penkis vaikus 
nelengva auginti. Straipsnyje 
išvardinti keli tokie atvejai, kai 
vasaros globėjai našlaičius nori 
pasilaikyti savo šeimose. 

Tačiau su tuo nesutinka 
našlaičių prieglaudų vadovai. 
Jei našlaičių namuose nebus 
vaikų, — nebus reikalingi vado
vai ir prižiūrėtojai. Nebebus 
darbų ir algų. Todėl našlaičiai 
privalo gyventi vaikų namuose 
ir gal tik savaitgaliais aplankyti 
savo vasaros globėjus. Taip ir 
vyksta našlai tynų vadovų 
„karas" su našlaičius priimti 
norinčiomis šeimomis. 

Kaltinėnų kunigo Petro Lin
kevičiaus nuomonė yra kitokia. 
Jis sako, kad jo misija būti tarpi
ninku tarp našlaičių ir šeimų. 
Jo nuomone, vasarų praleidi
mas šeimose turi būti naš
laičiams kelias į šeimas, jų 
nuolatiniam apgyvendinimui ir 
auklėjimui. 

Taip ir lieka neaišku, kas 
laimės: ar našlaičiai , ar 
našlaitynų biurokratai? 

Br. J . 

Kab. 312-735-4477; 
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SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILOING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 
SPECIALYBE — AKIŲ LIGOS 

3900 W 95 St. « a t (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p p-7 v v antrd 12 30-3 v p p 
trecd uždaryta, ketvd 1-3 v p p . 

penkt ir šeštd 9 v r -12 v p p 

C a r d l a c D l a g n o s l s . L t d . 
Marquette Madlcal Bulldlng 

6132 S. Kadzle 
Chicago, IL 60629 

T a i . (312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

i 

6132 S. Kadzle Ava . , Chicago 
(312) 778-6969 arba (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 

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 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundae Ave., Elgln, I I I . 60120 
Ta i . (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

S055 S. Roberts Rd. , Hickory Hllls, IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Ta i . (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W 71 st St. 

Ta i . (312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

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

Tel . (708) 448-1777 

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

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave . , Cicero 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

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

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais te' 708-834-1120 

va 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

ant r 1-4 v p p ir ketv 2-5 v p p 
šešt pagal susitarimą 

Kabineto tel. (312) 776-2880. 
Rez. (708) 448-5545 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 

2454 W. 7 i s t Straet 
(312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

E D M U N D A S V I Ž I N A S . M . D . S C 
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prie Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tai . (312) 585-7755 

ARAS ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Madlcal Center-

Kapervllle Campus 
1020 E. Ogdan Ave.. Sulta 310, 

Napervllle IL 60563 
Tel. 708-527 0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai . (312) 585-0346; 
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 1?-6. penkt 10 12. 1 6 

Kab. tel. 312-566-3166 
Namų 708-381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

šeštadieniais pagal susitarimą 
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Vis tik mes dar — 

NEPRIAUGĘ IKI 
LAISVOS SPAUDOS 

PABALTIJO REVOLIUCIJA 

„Draugas", norėdamas eiti 
kartu su gyvenimu, bando įvai
rius būdus, kad būtų įdomesnis 
ir patrauklesnis. Kaip matome, 
vedamųjų rašymui yra įtraukti 
nauji veidai, ir tai yra labai ge
rai, nes reikia naujų minčių ir 
naujų vėjų. Tie patys rašydami 
ilgainiui išsisemia ir darosi ne
beįdomūs, arba save kartoja. Ir 
aš, kuomet kun. A. Garšvos bu
vau pakviestas juos rašyti — tai 
turėjau begales minčių ir 
norėjau jas visas išsakyti. O 
dabar, jau einant ketvirtuosius 
metus, dažnai pagalvoju, o ką 
ateinančiai savaitei parašyti? 

Taip pat yra įvestas „Laiškų 
skyrius", kur kiekvienas gali 
pasisakyti ir savo mintis išdės
tyti. Žinoma, prisilaikydami 
„etikos ir estetikos" dėsnių, nes 
laikraščio skiltys — nėra sąšla
vynai. Atrodė, kad buvo einama 
geru keliu, kuris yra priimtas ir 
praktikuojamas Vakarų spau
doje. Bet ne! Pasirodo, kad mes 
dar nepriaugę iki Vakarų lygio. 
Kai kur ie laiškai iššaukė 
nemalonias reakcijas ir trintį. 
Visi norime, kad mūsų rašiniai 
ir laiškai būtų necenzūruojami. 
Kuomet redakcija bandė tokios 
linijos laikytis, tai, žinoma, kal
čiausia liko redakcija! Ne tik 
redakcija, bet ir „Draugas", 
kuriam grasoma pinigines 
uždaryti. 

Ir mano rašiniai ne visiems 
patinka. Spaudoje yra buvę ma
no adresu rašinių ir laiškų, 
kurie man irgi nepatiko. Bet, 
pripažindamas teisę visiems 
pasisakyti ir savo nuomonę iš
reikšti, niekuomet jokių disku
sijų nepradėjau. Jeigu pasisako, 
tai reiškia — skaito. O tai ir yra 
pagrindinis spaudos tikslas, kad 
ji būtų skaitoma. Be to, aš 
vadovaujuos arabų posakiu: 
„Nors ir šunes loja — karavanas 
tolyn linguoja". Arba H. 
Trumano išsireiškimu: „Jeigu 
bijai karščio — tai išeik iš 
virtuvės". 

Taip pat yra tekę girdėti, kad 
yra nepasitenkinusių ir gana 
griežtai reaguojančių dėl dr. 
Lino Sidrio straipsnių. Aš pats 
asmeniškai visų jo iškeltų ne
gerovių patikrinti negaliu. 
Tačiau jam pradėjus šiuos opius 
klausimus viešumon kelti, tuo 
klausimu pasikalbėjau su kitu 
daktaru, kuris gal jau 15 m. 
kasmet į Lietuvą važinėja ir ten 
operacijas atlieka. Tai jis man 

pasakė, kad nors klausimas ir 
aštroka forma iškeltas, tačiau 
faktiškai yra žymiai blogiau, 
negu dr. L. Sidrys rašo. Tai 
kodėl reikia savo nepasi
tenkinimą reikšti, jeigu blogy
bės yra į viešumą iškeliamos? 
Nejaugi mes norime sovietinės 
spaudos, kuri visas negeroves po 
kilimu pašluotų ir tik apie susi
pratusias „motinines kiaules" ir 
melžėjas terašytų! 

Visi norime įdomios spaudos. 
Bet ar ji gali būti įdomi, kuomet 
kiekvienas nori savo apynasrį 
jai uždėti? Didžioji amerikiečių 
spauda nevengia politinių 
darbuotojų ir valdančiosios par
tijos pakritikuoti, ir net ją pa
šiepti . Vienas toks žymus 
„kolumnistas" yra Mike Royko, 
dėl kurio varžėsi du didieji Čika
gos dienraščiai. Jis ne tik gauna 
„prezidentinį" atlyginimą, bet 
turi nemokamas privilegijas ir 
nario teises ištaiginguose (užda
ruose) restoranuose-klubuose, o 
taip pat golfo klubuose, kur 
„narystė" kainuoja daugelį 
tūkstančių. Tačiau, jeigu jis 
rašytų į mūsų spaudą, tai treč
dalis jo žodyno nepraeitų pro 
redakcijos stalą. Kas liktų, tai 
atrodytų lyg apipešiotas 
viščiukas. Ir vis tiek pasipiltų 
skaitytojų protesto laiškai. 

Dažnai mes elgiamės lyg maži 
vaikai. Jeigu žaidžiant kas nors 
nepatiko, tai — „Pasiimk savo 
žaislus ir eik žaisti į savo 
kiemą". Dar gerai atsimenu 
vaikystę, kuomet sviedinys (fut
bolas) buvo didelis tur tas . 
Dažnai mes vaikai slampinė-
davome pakampėmis, kadangi 
sviedinio neturėdavome. Vienas 
klasės draugas buvo labai 
išdidus, kadangi jis turėjo svie
dinį. Jeigu jis su sviediniu į 
aikštę ateidavo, tai žaidimas 
turėjo vykti pagal jo taisykles. 
Jeigu jam tik atrodydavo, kad 
žaidimas nevyksta pagal jo 
taisykles, tai pasiimdavo savo 
sviedinį ir eidavo namo. 

Galbūt dėl to jis mano at
mintyje ir išliko. Suaugusieji 
negali taip elgtis, kaip vaikai. 
Negali visiems nustatyti, kad 
mūsų gyvenimas vyktų pagal jų 
taisykles. O spauda yra gyve
nimo veidrodis. „Genys margas, 
pasaulis yra dar margesnis". 
Tad spaudos paskirtis ir turėtų 
būti, kad tas margas gyvenimas 
joje atsispindėtų. 

Juozas Žygas 

Tokiu pavadinimu šių metų z. PRŪSAS 
vasarą pasirodė knyga apie įvy
kius Pabaltijo kraštuose per palikuoniais, kad jie išdrįso pa-
praėjusius 5 metus (Anatol sipriešinti 1991 metų sausio mė-
Lieven, „The Baltic Revoliu- nesį per parlamentų užpuoli-
tion", Yale University Press, mus. Dar nuostabiau, kad buvo 
New Haven and London, 1993). išvengta išsišokimų ir muštynių 
Tai stamboka knyga (454 psl.). su vietiniais rusais, kurie rėmę 
Jos autorius gimęs Londone, bet sovietus. To susilaikymo dėka 
jo tėvas buvo Latvijos vokietis, pabaltiečiai išėjo laimėtojais. 
Baigęs mokslus Anglijos Cam- Vienas skirtumas tarp estų ir 
bridge universitete, kur studi- lietuvių yra, kad estai labiau 
javo istoriją, Lieven vėliau buvo 
„The Times" dienraščio kores
pondentu Pakistane, Afganista
ne, Rytų Europoje ir Kaukaze, 
o tarp 1990 vasario ir 1992 m. 
spalio mėnesio buvo nuolatiniu 
korespondentu Pabaltijo kraš
tuose. Dabar jis yra „The 
Times" korespondentas Mask
voje. Kaip jis pats rašo, jį labai 
sujaudinę to laikotarpio įvykiai 
Pabaltijyje, ypač masės begink
lių pabaltiečių, ginančių parla
mentus ir kitus pastatus nuo 
tankais ir moderniais ginklais 
apginkluotų Sovietų dalinių. 
Tai buvęs pats įspūdingiausias 
heroizmo pavyzdys, kada be
ginkliai civiliai, susispietę prie 
sniege degančių laužų, buvo pa
siruošę atiduoti savo gyvybes. 
Vienas iš šios knygos uždavinių 
buvo išstudijuoti pabaltiečių 
charakterio bruožus, privedu-
sius prie tokio heroizmo. Dau
giau vietos buvo skirta lietu
viams, negu latviams ar estams. 
Lietuviai savo emocine retorika, 
dideliais gestais, dar didesniu 
ekstremizmu ir palinkimu pasi
aukoti, lyg ir nustūmę į šalį 
pragmatiškesnius ir pasyves
nius latvius, o ypač estus. Lie-
venui padarė įspūdį ir partiza
ninis judėjimas, pasibaigus II 
pas. karui. Tas judėjimas ypač 
buvęs stiprus Lietuvoje. Ir čia 
buvę daug heroizmo pavyzdžių, 
partizaninis judėjimas buvęs 
geras pabaltiečių kietaspran-
diškumo ir patvarumo pavyz
dys. 

Kokie gi yra pabaltiečių cha
rakterio pagrindiniai bruožai? 
Vienas bendras bruožas esąs 
flegmatiškumas. Tai gal iš 
dalies paveikė klimatas — vėsus 
ir lietingas. Bet gal dar svarbes
nė priežastis yra tai, kad visos 
trys tautos kilusios iš ūkininkų 
ir baudžiauninkų. Visos trys ne
turėjo kilmingųjų luomo. Gal 
tik lietuviai turėjo kiek nuo len
kų atsimetusios bajorijos. Šiaip 
didžioji dalis Pabaltijo inte
ligentijos buvo kilusi iš ūkinin
kų, o šie iš baudžiauninkų. Bau
džiauninkai buvo įpratinti vi
siems nusilenkti, visiems nu
sileisti. Todėl nelengva suprasti, 
kas pasidarė su baudžiauninkų 

linkę į legalizmą, o lietuviai į 
emocinę argumentaciją. Estai 
šiuo požiūriu panašesni į Va
karų europiečius, o. pač į skan
dinavus. Gal iš dalies dėl to, kad 
estai per 50 metų buvimo Sovie
tų Sąjungoje galėjo klausytis 
Suomijos radijo ir žiūrėti jų te
levizijos programas ir būti ar-
timesniame kontakte su Vaka
rų pasauliu. Dėl to ir Talinas 
atrodąs vakarietiškesnis, negu 
Ryga ar Vilnius. Ne tik pasta
tai, bet ir žmonių apsirengimas, 
krautuvės, gyvenimo stilius. 
Žmonės ramūs, racionalūs ir ne
linkę į kraštutinumus. Mažiau 
linkę į poeziją, negu latviai, 
ypač lietuviai. Estiškas žodis — 
luuletaja — turi dvi prasmes: po
etas ir melagis. Net ir žurnalis
tai Estijoje yra labiau populia
rūs, negu poetai, nes jie yra la
biau linkę į racionalizmą. Rusai 
laiko estus šaltais ir nedrau
giškais, o estai mano, kad rusai 
yra vaikiški ir isteriški. 

Pagal Lieven, lietuvių charak
teris skirtingas nuo latvių ir 
estų, o ypač nuo pastarųjų. Pa
tys lietuviai tiki, kad jie turi 
daugiau „šilto kraujo" ir yra 
narsesni. Estai ir latviai dar 
prideda, kad lietuviai mėgsta ri

zikuoti, yra romantiški, svajoto
jai, mistikai ir neracionalūs, 
atseit, turi daug panašumų su 
lenkais. Tas tinka ne tiek eili
niams piliečiams, kiek inteli
gentijai, ypač politikams. Jie 
esą ypač linkę į gražbylystę 
(„flowery rhetoric") ir į plačius 
romantiškus mostus. Iš kitos 
pusės, lietuviai aplamai esą ga
na praktiški, pragmatiški pri
vačiame ir viešame gyvenime. 

Vienas lietuvių charakterio 
bruožas esąs tas, kad jie save 
laiko „nukryžiuota tauta" . Lie
ven mano, kad šį bruožą lietu
viai pasiskolinę iš lenkų. Todėl 
kryžių daug kur naudoja ir me
ne, ir propagandoj. Kryžiaus 
ženklas taip pat reiškiąs ir per
galę. Pavyzdžiui, ant kryžiaus, 
pastatyto 1991 m. sausio 13 
dienos aukoms, Kristaus du 
rankos pirštai rodą V ženklą, 
kas reiškia pergalę (victory). 
Dažnai šis nukryžiuotos tautos 
motyvas pereinąs į savęs gailes
tį, kas dažnai randama liaudies 
dainose, poezijoje. Tas ryšku ir 
lietuviškame Rūpintojėlyje. Lie
ven tvirtina, kad šis simbolinis 
Rūpintojėlis yra senesnis ir už 
krikščionybę. Ši, skausmą iš
reiškianti, charakteristika gal 
ir sulaiko nuo staigių smurto 
veiksmų. Gal dėl to ir atrodo, 
kad Lietuvos parlamento posė
džiai mažiau triukšmingi, negu 
Britų parlamento. Daug sarkaz
mo, daug piktų užgauliojimų, 
bet pasakytų ramiu tonu, be 
riksmo ar isterijos. Daugelis 
lietuvių tiki, kad, pasipriešinda
mi Sovietų Sąjungai, jie pasiau
koję Vakarų labui ir todėl esą 
morališkai geresni, o taip pat 

verti Vakarų paramos Bet jie 
nenori Vakarų patari nų, nes 
Vakarai nežiną Lietuvos sąly
gų-

Tik maža knygos dalis paskir
ta apibendrinimui lietuvių, lat
vių ir estų tautos charakterių. 
Šiek tiek vietos skiriama klima
tui, topografijai. Trumpai apra
šoma visų trijų kraštų istorija, 
įskaitant ir nepriklausomybės 
laikotarpį. Daugiau vietos ski
riama Sovietų Sąjungos okupa
cijos periodui, bet didžiausia 
knygos dalis paskirta 1989-92 
metų laikotarpiui. Nagrinėjamos 
ir tautinių mažumų problemos, 
ypač rusų, užsiminta ir Kara
liaučiaus problema. Nemažai 
rašo apie Landsbergį, daugiau
sia iš neigiamos pusės. Jis ir 
labai ambicingas, ir garbėtroška, 
ir arogantiškas, ir linkęs į para
noją. Negalįs būti laikomas 
geru prezidentu, nes po dvejų jo 
vadovavimo metų Lietuva bu
vusi labiau susiskaldžiusi, negu 
jo vadovavimo pradžioje. Kalti
na Landsbergį dėl nuolatinių 
ginčų parlamente. Kaltinąjį ir 
dėl ginčų su Vilniaus krašto 
lenkais. Tuo tarpu teigiamai at
siliepia ne tik apie Brazauską, 
bet ir apie Sniečkų. Brazausko 
laimėjimas rinkimuose reiškęs, 
kad lietuviai atmetę „šovinisti
nį nacionalizmą". 

Lieven spėlioja ir dėl Pabalti
jo kraštų ateities. Pagal jį, 
ateitis daugiausia priklausy
sianti nuo to, ar pavyks išspręs
ti mažumų klausimą, ypač rusų 
mažumos problemą Latvijoje ir 
Estijoje. Jei su Vakarų pagalba 
šiems kraštams pavyks pasiekti 
aukštesnį ekonominį lygį, negu 
pačioje Rusijoje, ir jei ma
žumoms bus suteiktos lygios tei
sės ir jos galės naudotis visomis 

privilegijomis, jos gal bus paten
kintos, kad gyvena ne Rusijoje, 
ir nekels triukšmo. O jei rusų 
mažumos būsiančios patenkin
tos — Maskva gal ir nekelsianti 
naujų reikalavimų. Jei ne, Pa
baltijo tautų ateitis nebus užtik
rinta. Šie kraštai galį vėl virsti 
„ginčytina teritorija", kaip jie 
yra buvę per praėjusius 800 me
tų. 

Nors autorius, atrodo, daug 
kur „prašovė pro šalį" su savo 
asmeninėmis nuomonėmis apie 
Pabaltijo kraštus, jis visgi surin
ko nemažai naudingos medžia
gos Pabaltijo kraštų istorijai. 

VIII Moklso ir kūrybos simpoziumo rengėjų dalis. Sėdi (iš kairės): Aldona Vaitienė. Birutė 
Vindašienė, pirm. Albinas Karnius, Irena Kerelienė, Birutė Jasaitienė; stovi f iš kairės): Vioiet» 
Drupaitė. Ramojus Vaitys, Birutė Zalatorienė, Albertas Kerelis, Dalia Šleniene. dr. Gediminas 
Balukas ir dr. Antanas Razma. 

NAUJOS BĖDOS 
LIETUVOS EKSPORTUI 

Neseniai Lietuvos spauda, 
remdamasi Eltos pranešimu, 
paskelbė, kad Jungtiniai Arabų 
Emiratai uždraudė pieno 
miltelių įvežimą iš Lietuvos. 
Priežastis — padidėjęs produkci
jos radioaktyvumas. Jau anks
čiau pieno miltelius iš Lietuvos, 
dėl didelio radioaktyvumo, 
atsisakė pi rkt i Morokas 
(„Kauno diena", 1993.IX.2). 

Lietuvai svarbus pieno 
miltelių eksportas daugiausia 
eina į Persų įlankos šalis. Šis 
kelias gali būti ilgai uždarytas. 
Lietuvos Žemės ūkio minis
terijos pareigūnai aiškina, kad 
radioaktyvūs pieno milteliai 
pagaminti ne Lietuvoje, o 
tikriausiai Baltarusijoje ar 
Ukrainoje. Jų arabai neperka. 
Atrodo, kad savi ar svetimi 
„pirkliai" juos pargabeno į 

Lietuvą ir bandė perparduoti 
arabams. Norint patirti, kas iš 
Lietuvos išsiuntė radioaktyvių 
pieno miltelių siuntą į užsieni, 
atsakymo neturėjo Žemės ūkio 
ministerijos maisto pramonės 
departamento direktorius 
Juozas Vietrinas, liepdamas 
klausti ministro pavaduotoją 
Saulių Lamanauską. Sio 
atsakymas nebuvo gautas. 
Miltelių išvežimui buvo rei
kalingas veterinarinis pažymėji
mas, kurį kažkas paraše. 

Tokia valstybės eksporto 
„kontrolė" deda kilpą Lietuvos 
ūkininkui, pienininkystės ūkiui 
ir svarbiam Lietuvos eksportui. 

Br. J . 

ROKIŠKIEČIAI SIUVA 
SVETIMIESIEMS 

250 Rokiškio siuvimo fabriko 
siuvėjų tapo pigia norvegų, suo
mių, švedų ir vokiečių firmų 
darbo jėga. Firmos rokiškėnams 
pateikia visas žaliavas, tačiau 
išsiveža ir visą produkciją. 
Ateityje bus deramasi, kad bent 
5-10 proc. fabriko gaminių liktų 
Lietuvoje. 

Senojoje Grand Rapids, MI lietuvių Šv. Petro ir Povilo parapijos salėje š.m. 
rugsėjo mėn. suruoštas Š. Marčiulioniui priėmimas ir lėšų telkimo renginys 
padėti Michigano „Heahng the Children" ir Lietuvos Vaikų fondo organiza
cijai atvežti iš Lietuvos j JAV gydymui sergančius vaikus. Iš kairės: Helen 
Salan „HTCM" organizacijos pirm., ir Mary Polonowski, vaikų globos Michi 
gane koordinatorė. 

Nuotr. Jono Tamulaičio 

KAZYS BIZAUSKAS: 
LIETUVOS ATSTOVAS JAV 

PRANAS ZUNDE 
5 

Tą laikas parodys. 
Mes, Amerikos pažangieji lietuviai, savo patrio-

tingo ir valstybingo nusistatymo nemainysim. Mūsų 
obalsis buvo ir tebėra: „Viskas Lietuvai, o Lietuva 
mums". Mes galėsime mūsų naują atstovą ir susitikti, 
ir priimti, ir tinkamai pasveikinti, — nes mes neturime 
iš anksto nusistatę būti nedraugingai mūsų Tėvynės 
atstovui. Bet tolimesnė kooperacija jojo darbuotei 
prigulės pačiam naujam atstovui iš amerikiečių 
laimėti. Jisai negali tikėtis čionai rasiąs spiečius 
bitelių, kurios ant pirmutinio žodžio sulėks, kaip prie 
korio su medum, — buvo čionai daug biteliu, bet 
pirmesnis atstovas jas pavertė į širšes. 

Taip, laikas turės daug parodyti". 
Naujasis Lietuvos atstovas K. Bizauskas su žmona 

ir dviem jaunutėm dukrelėm išplaukė laivu ..Conte 
Rosso" lapkričio 26 d. iš Neapolio ir atvyko i New 
Yorką ketvirtadienį, 1923 m. gruodžio 6 d. Prieplaukoje 
juos sutiko atstovybės pareigūnai: adv. B. Mastau^kas. 
dr. J. Bielskis ir p. M. Vinikas, o taip pat ir JAV lietu
vių išeivių organizacijų atstovai. Po kelių dienų, 
gruodžio 10 d., Didžiojo New Yorko lietuvių draugijų 
sukurto Lietuvos Kraštų Vadavimo Komiteto ini
ciatyva ir pastangomis Knapp Mansion viešbutyje buvo 
suruoš*;5 naujam atstovui priėmimo ir pagerbimo vaka
rienė, kurioje dalyvavo per šimtą svečių — veikėjų iš 
New Yorko, New Jersey, Pennsylvanijos, 
Massachusetts ir Connecticut valstybių. Vakarienės 
metu buvo pasakyta daug prakalbų ir sveikinimų. 

Ta proga JAV lietuvių katalikų dienraštis „Drau
gas" savo vedamajame „Naujam Atstovui atvykus" 
rašė (1923.12.18): 

„Naujas Lietuvos atstovas Amerikai, p. K. Bi
zauskas atvyko. Kiekvienas lietuvis Amerikoje, nors 
jis kažin kaip būtų neprietelingai nusistatęs prieš da
bartinę Lietuvą, negali praeiti pro šalį ir sustojęs 
nepasiidomauti, kas per žmogus naujasis atstovas, 
kokie mūsų pageidavimai, kokie laukimai, jam pra
dedant darbą. 

ASMUO. Tais laikais, kuomet rusų letena tebeslė
gė mus visu savo sunkumu, jaunas studentas K. 
Bizauskas buvo žinomas plačiai tarp tų, kurie rūpinosi 
Tautoje susipratimą išauginti. Jisai tuomet buvo vienas 
iš veikliausių mūsų jaunuomenėje. Gyviausioji tos 
jaunuomenės dalis, ateitininkai — katalikai, be jo 
pagelbos neapsieidavo niekur. Jaunas, skaistus, gyvas, 
— jis būdavo siela ir džiaugsmas visiems tuomet dir
busiems sunkų, be vilties tautos darbą. 

Pradėjo kilti Lietuva, karui besibaigiant, ir rado 
jį jau mokslus pabaigusį. Ir matome jį pirmose eilėse 
Lietuvos valstybės statytojų. Londone mūsų atstovybės 
pirmasis sekretorius, švietimo ministeris, atstovas 
Vatikane, tai buvo darbai, kuriuos jisai vienas po kito 
atliko sumaningai ir darbščiai. Dabar paskirtas jis 
atstovu į galingiausią pasaulyje šalį, į vietą svarbių 
ne vien tik dėl Amerikos galybės, bet ir sunkią dėl 
lietuvių išeivijos susiskaldymo. 

Lietuvai šita vieta yra begalo svarbi, nes Amerika 
ir išeivija gali neapsakomai didelės naudos mūsų 
Tėvynei duoti. Mūsų linkėjimai nuoširdžiausi yra, kad 
naujam atstovui pasisektų visais žvilgsniais". 

K. Bizausko sutiktuvių vakarienę bene išsamiau 
šiai ir nuotaikingiausiai aprašė Brooklyno, N.Y., lei 
džiamos „Vienybės" korespondentas. Jame skaitome 
(1923.12.13): 

„Pereitą pirmadienį, gruodžio 10 d. vakare, Knapp 
Mansio salėje įvyko šiokia — tokia vakarienėlė, kurią 
surengė vietos klerikalai naujai atvykusio Lietuvos 
atstovo, p. K. Bizausko, priimtuvėms (p. Bizauskas at
vyko New Yorkan rodos gruodžio 6 d., nors jį pasitikę 
tikrai laikraščių neinformavo, kada atvyko). Vaka
rienėje dalyvavo apie 100 asmenų, iš kurių apie pusė 
žmonių buvo iš kitur atvykę, taipgi visi Atstovybės 
tarnautojai. Tarpe atvykusių iš kitur buvo apie 20 
kunigų, kurių tarpe matėsi šie: kun. J. Kaulakis iš 
Philadelphijos, kun. Kudirka iš Philadelphijos, kun. 
dr. Navickas važinėjantis, kun. Valantiejus, kun. 
Mieržvinskis iš Erie, Pa., ir kiti; iš vietinių kunigų, 
teisybė, tedalyvavo kun. Pauliuko pavaduotojas, kun. 
N. Pakalnis, ir kun. S. Remeika. Kiti gi vietos kuni
gai, kaip kun. Pauliukas, kun. Kodis, kun. Milukas, 
kun. Šeštokas, kun. Petkus, šie visai nedalyvavo. 

Rengė šią vakarienę „garsiečiai", kurie pasigarsino 
rengia vardu „Lietuvos Kraštų Vaduotės Komiteto". 
Tačiau visi vietos lietuviai žino, kad tokio komiteto 
klerikalai neturi, ir kad jo vardą jie yra pasisavinę 
nešvariu būdu nuo tautininkų liberalų. Gal dėl to 
vietos lietuvių labai maža ir atėjo į vakariene, nors 
„Garso" redaktorius ir jo pagelbininkas per dienas 
kvietė telefonais, laiškais ir asmeniškai visus 
įtekmingesnius veikėjus, biznierius ir draugijų vadus. 
Nežiūrint tokio nuoširdaus klerikalų darbavimosi, vos 
apie 50 vietos žmonelių atėjo, ir tai tie patys paprasti 
parapijonėliai, kurie juk bijojo neateiti: juk gautų pylos 
iš savo klebonų ir paskui gautų uiti iš „Garso", prie 
kurio tik ir turi dar vienintelę viešą pareigą; nes 
„garsiečiai" savo visokiomis „politikomis" jau atbaidė 
nuo savęs visus ne tik pažangesnius, bet ir savo sva
resnius žmones. 

(Bus daugiau) 
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LIETUVOS GYNYBA, EINANT Į 
21-Jl ŠIMTMETĮ 

DR. ALGIRDAS V. KANAUKA 
(Tęsinys) 

E t ika (Ethos) 
Pats svarbiausias dalykas yra 

nustatyti Lietuvos kario profe
sinę etiką, tai yra moralinius 
pagrindus ir principus, ant ku
rių remiasi ryžtas ginti kraštą 
ir, reikalui esant, aukoti viską. 
Karinė etika yra daug platesnė, 
negu tik etika bendrai, ar tik 
karinis etiketas. Karinė etika 
nustato pasišventimą valstybei 
ir tautai, valdžiai ir piliečiams, 
ir net žmonijai. Ji taip pat 
nustato santykių gaires tarp 
karininkų, puskarininkių ir 
kareivių. Karinė etika iššaukia 
gyventojų pasitikėjimą savo 
kariuomene, grindžia reika
lingumą, jos rolę, garbę ir 
jų išsilavinimo ir apmokymo 
reikalavimus. Galų gale, etika 
nustato jos draugų ir priešų 
nuomonę apie Lietuvos ka
riuomenės charakterį. 

Etika gvildena pagrindinius 
klausimus: dėl ko žmogus kovo
ja už savo kraštą ir taip pat 
nustato lojalumo, pareigų, atsa
komybių ir pasiaukojimo reika
lavimus. Dauguma Lietuvos ka
rių profesionalų karinės etikos 
pagrindus gavo sovietų karinio 
apmokymo sistemoje. Jie yra 
pasiryžę išplėsti savo profesinį 
lygį pagal vakarietiškų sistemų 
modelius ir tradicijas. Tai yra 
gerai, bet tas gerumas ribotas, 
nes nėra tokios sistemos, kuri 
būtų Lietuvai visiškai tinkama. 
Mes turim jas pastudijuoti ir 
pasisavinti tuos elementus, ku
rie mums tiesioginiai tinka, o 
kitus modifikuoti, jei galima ir 
jei norime. Ką nors aklai kopi
juoti yra pavojinga. Pavyzdžiui, 
man labai patinka JAV vadova
vimo ir tvarkymosi modeliai, 
santykių tarp civilių ir kareivi-
jos filosofija bei dvasia. Taip ir 
turi būti demokratijoje. 

Amerikiečių karinio išsilavi
nimo specialiose karo pajėgose 
lygis, vadovavimo ir kontrolės 
ryšiai, tautinės gvardijos ir 
reservų koncepcija yra tikrai pa
vydėtina, nors Lietuvai galėtų 
būti pritaikyta tik maža dalimi. 

Šveicarijos modelis turi labai 
įdomių, mums prieinamų, ele
mentų, būtent, jų piliečio-kario 
sąvoka ir tradicija. Šveicarų 
tauta priėmė labai praktišką 
sprendimą, kad kiekvienas pi
lietis ir pilietė turėtų būti 
įjungti atitinkamu būdu į kraš
to gynybą ir turėtų periodiškai 
atlikti karo išsilavinimo kursus, 
ir dalyvauti pratimuose. Dažnai 
juokiamasi, sakoma, kad Švei
carija neturi kariuomenės, nes 
visa Šveicarija yra kariuomenė. 
Šveicarai turi labai tobulą, civi
linės gynybos sistemą su atomi
nio karo slėptuvėm, mobilizaci
jos ir užduočių gyventojams ka
ro metu shcemomis. Piliečio-
kario sąvoka yra pilnai in
tegruota šveicarų visuomenėje. 
Šveicarų reguliarioji kariuome
nė atlieka greitos reakcijos, ap
mokymo bei generalinio štabo 
planavimo funkcijas. Jų atsitik
tinų karinių situacijų planai yra 
tinkamai atnaujinami ir jų vyk
dymas praktiškai daug kartų 
repetuojamas. Jų karinės tradi
cijos yra skaičiuojamos šimtme
čiais. Tačiau jie nekariavo jau 
keturis šimtmečius. Yra mat 
karo „trintis ir migla" (friction 
and fog of war). 

a> Karo „Trintis" ir migla" rfric
tion and fog of war), kurias 
galima sumažinti tik per karo 
praktišką patirtį. Vis dėlto švei
carų karinės pajėgos pasiekė 
savo misiją daugelį kartų. Per 
Europos karus visi kariaujantie
ji Šveicariją atsargiai apėjo, 
nors ir būtų buvę patogu užimti 
tą kraštą, nes jis yra Prancūzijos 
— Vokietijos fronto pietiniame 
sparne Šveicarai yra turtingi ir 
gali sau leisti puikų karinį 

pasirengimą, kurio mes dar, de
ja, negalime. 

Kitas įdomus modelis — Izra
elis. Tai maža valstybė, kuri 
turėjo kovoti žūtbūtinę kovą su 
daugeliu priešų, baidžiusių su
naikinti jos egzistenciją. Izraelio 
kariuomenės kovingumo istori
ja yra pavyzdinga. Jų operaty
vinis vadovavimas ir štabinis 
darbas yra labai praktiškas ir 
energingas. Jų ryšiai ir tam rei
kalingi prietaisai yra labai geri. 
Strateginis gynybos planas yra 
elastiškas valstybinės strategi
jos pasikeitimams. 

Izraelis taip pat įgyvendino 
piliečio — kario sąvoką. Rezer
vistai, praktiškai kalbant, at
siradus reikalui, gali eiti karan 
iš darbovietės. Jų strateginė pa
dėtis yra panaši į mūsų — maža 
valstybė, labai pažeidžiama 
staigaus puolimo atveju. Išgy
venk arba žūk, visos valstybės 
ir tautos gyvybė atsiduria pavo
juje, vos tik priešai peržengia 
Izraelio teritoriją. Jie taip, kaip 
anglų admirolas Sir John R. Jel-
licoe (Jūrų mūšis, Jutland, 1916 
m.) sakydavo, gali pralošti visą 
karą vienu popiečiu. Bet Izraelis 
tur i priėjimą prie modernios 
technologijos, kurios mes 
neturim. Mes iš jų vienok galė
tume daug išmokti. 

Neturim užmiršti Vietnamo 
generolo Vo Nguyen Giap. Jis 
gal dar kada bus paminėtas, 
kaip vienas didžiausių dvide
šimto amžiaus karvedžių. Mes 
turėtume pastudijuoti jo gabu
mą ir nepaprastą pasiryžimą ko
voti prieš didžiules priešo pajė
gas, išradingai ir su didele ini
ciatyva. Jis pasinaudojo psicho
loginiais faktoriais, kurie yra 
priešo mintyje ir valioje. Gene
rolas Giap laimėjo strateginę ir 
taktinę pergalę prieš Prancūziją 
prie Dienbienphu. Jis beveik 
niekad taktiškai nelaimėdavo 
prieš amerikiečius, bet laimėjo 
strategiškai, pasinaudodamas 
„Anti" karinio judėjimo politine 
ir psichologine nuotaika Ameri
koje. Giap silpnybė buvo ta, kad 
jis nesiskaitė su žuvusių ir iš
teklių nuostoliais, kurie, kaip 
atrodo, buvo neišsemiami. Lie
tuva neturi tokių perteklių, mes 
turim kariauti daug efektyviau. 
Be to, Giap kariavo už idėjas, 
kuriom mes nepritariame. Ta
čiau mes iš to karinio genijaus 
galim pasimokyti, kaip kovoti 
prieš nepaprastai didelę persva
rą turinčius priešus, kurie pra
džioje atrodo nenugalimi. 

Dar vienas svarbus dalykas, 
ko galime pasimokyti iš kitų 
kraštų, yra karinių vadovų per
kvalifikavimas. Lietuvoje, pagal 
paprotį, karininkas yra ger
biamas ir laikomas vadovu, ku
riam patikėtos tautos žmonių 
gyvybės. Lietuva turėjo ir turi 
daug pavyzdingų karininkų, ku
rie aukštojo mokslo neturi. Da
bar laikai kinta. Karininkas 
pasidarė pareigūnas, kurio nuo
monės ir patarimo klausoma ne 
tik karo pavojaus, bet ir taikos 
klausimais. Lietuvos kariuome
nės karininkas turi būti ne tik 
karinių dalykų žinovas, bet ir 
diplomatas, vadovas, mokytojas, 
inžinierius. Darosi būtina, kad 
jie turėtų universitetinį išsila
vinimą. Taip yra daugelyje kitų 
kraštų. Ar Lietuva atsiliks? 
Idealioms sąlygoms esant, Lie
tuva turėtų įkurti universiteti
nio lygio karinę akademiją. 
Amerika tokią turi , taipogi 
Prancūzija ir daug kitų. Karo 
akademija pasidaro židinys, ku
riame puoselėjamos tautos ka
rinės tradicijos ir standartai net 
tada, kai atrodo, jog taika bus 
amžina ir liūtai su avelėm mie
gos visą laiką. Jei Lietuva ne
gali tokios akademijos sau leisti, 
tai turėtų duoti progą karinin
kams mokytis universitete bent 
neakivaizdiniu būdu, pabaigus 
karo mokyklą. Turėtų būti ga-

CLASSIF1ED GUIDE 
HELP WANTED rfEAl STA 

Mfcma pattktma v*duslt|)ų poru, 
gali būti pensininkai, dirbti prižiūrėtojais 
laidotuvių namų, Cicero. IL Už lengvą 
namų ruošą ir telefonų atsakymą bus 
parūpintas 4 mieg. kamb. butas veltui. 
Resume, rekomendacijas ir darbo patir
ties aprašymą siųsti: Marquette 
Funeral Home, 2533 W. 71 St.. 
CMcago, M. 60629. Prašome neskam
binti. Turi mokėti betuvių ir anglų kalbas. 

Dariaus-Girėno 60 metų minėjimo sukakti švenčiant žygiuoja Darius-Girėnaa Post #271 ir Don 
Varno Post #986 Amerikos Legionieriai. Paradas vyko Marąuette Parke ir baigėsi prie Da
riaus-Girėno paminklo. 

EI, LIETUVOS KAREIVĖLIAI... 
„Niekad nedejuoja. Visad 

linksmi, visad smagūs sau 
dainas dainuoja", taip dainavo 
kareivėliai prieš 50 su viršum 
metų nepriklausomos Lietuvos 
pulkuose. Taip dainavome ir 
mes, iš gimnazijos suolų 1944 m. 
suvažiavę į Plechavičiaus karo 
mokyklą Marijampolėje, nors 
nuo rikiuotės civiliai batai ištižo 
kaip sumindžiotos lepšės, o 
kariškos aprangos dauguma ne
turėjo ir nesulaukė, vokiečiams 
mokyklą likviduojant. 

Dabar vėl atgimstančioje 
Lietuvoje kareivėliai irgi 
dainuoja tą seną žygio dainą, 
kad „niekad nedejuoja". O de
juoti šių dienų tėvynės sargy
boje yra ko. 

Ainis Gurevičius „Lietuvos 
ryto" 1993.VII.27 laidoje, 
straipsnyje „Siautėjančių reci-
divistų nebijantys ginkluoti 
vyrai bijo pralaimėti kovą prieš 
valdininkus." Jis ir mums 
įdomus, norint, kad Lietuvos ir 
jos gyventojų apsauga būtų 
užtikrinta. 

Redakcija gavo ne vieną 
laišką iš Kauno. Visi jie rašyti 
ten dislokuoto Vidaus reikalų 
ministerijos vidaus tarnybos 
pirmojo pulko specialiosios kuo
pos kareivių. Visuose rašoma 
apie blogas buities sąlygas. 

Apsilankę tose kareivinėse, 
įsitikinome, kad laiškų autoriai 
nieko neišsigalvojo. Pastatas, 
kuriame sovietų laikais gyveno 
dvi nevisiškai sukomplektuotos 
kuopos (praktiškai pusantros), 
dabar perpildytas — čia įkur
dintos trys kuopos, t.y. per 300 
vyrų. 

Visos lovos dviaukštės, dušai 
trys (vienas iš jų neveikia), džio
vyklos nėra, ir p raka i tu 
permirkę drabužiai kabinami 

limybė karininkams įsigyti uni
versitetinį išsilavinimą karinės 
tarnybos laiku. 

(Bus daugiau) 

ant lovų, patalpose tvyro ati
tinkamas kvapas. 

Specialiosios kuopos, kurioje 
120 žmonių, tualete tik aštuonios 
kriauklės, rytinei mankštai 
kareiviai turi būti išrikiuoti per 
penkias minutes, vadinasi, 
vienas žmogus turi nusiprausti 
greičiau kaip per pustrečios 
sekundės. 

Pasak pulko karininkų, pagal 
statutą vienam žmogui karei
vinėse turi tekti bent 4,5 kvad
ratinio metro ploto, o čia karei
viui tenka tik apie 1 metrą. 

Specialiosios kuopos paskirtis 
— malšinti riaušes, neramumus 
kolonijose. Todėl šie vyrai turi 
būti itin gerai paruošti bei ap
mokyti. 

Tačiau kareivinėse treniruo
tėms yra tik pačios minimaliau
sios sąlygos. Tačiau sporto salė 
(?) dvidešimties kvadratinių 
metrų, joje gali treniruotis ne 
daugiau kaip dešimt žmonių. 

Kartais kuopa išvedama į 
mišką už miesto. Kol kareiviai 
žygiuoja gatvėmis, juos 
užgaulioja visokie pravažiuo
jantys treninguoti skusta
galviai. Jau yra biwę, kaip pats 
pulko vadas kūnu užstojo kelią 
mašinai, važiuojančiai tiesiai į 
kareivių koloną. Dar nedidelėje 
pulko istorijoje jau yra vienas 
žuvęs kareivis — į koloną įsirėžė 
automobilis. 

Karininkai pasakoja, kad 
prieš rinkimus pretendentai 
į miesto deputatus buvo daug 
prižadėję, bet paskui savo paža
dus pamiršo. 

Dabar kai ku r i e vidaus 
tarnybą netgi vadina NKVD ir 
nenori apie ją nė girdėti. Tik 
viena miesto deputatė — G. 
Povilionienė — bando globoti šį 
pulką, bet jos jėgų, atrodo, nepa
kanka. 

Kai iš Radvilėnų plente e-
sančių kareivinių kraustėsi 

i rusų inžinerinis pulkas. 
Vyriausybė pastatus skyrė vi-

Nuotr. J . Tamulaičio 

daus tarnybos kariams. Pirma
sis pulkas netgi padėjo rusams 
greičiau išsikraustyti, prieš po
rą mėnesių perėmė pastatų 
apsaugą, ten jau organizuojama 
nauja pulko kuopa, tvarkamos 
patalpos, aplinka. Karininkai 
sako, kad ten yra dauguma bū
tiniausių dalykų, reikalingų 
normaliam pulko darbui ir 
gyvenimui. 

Bet atsirado konkurentai — į 
tas kareivines ėmė pretenduoti 
Savanoriškos krašto apsaugos 
tarnyba. Ją stipriai remia Kau
no miesto taryba, kai kurie 
deputatai pareiškė, kad tie 
pastatai reikalingesni SKAT, 
nes ji „gins Kauną". 

Birželio 11 dienos Vyriau
sybės nutarimu, kareivinės 
buvo dar sykį paskirtos pirma
jam pulkui, bet, pasak pulko 
karininkų, tai dar nereiškia, 
kad nutarimas bus įvykdytas. O 
kareiviai, slankiodami korido
riais (nėra netgi poilsio kam
bario), samprotauja labai 
paprastai: „Ką SKAT darys tose 
kareivinėse?) Jie juk gyvena na
muose..." 

Pirmasis pulkas saugo 
penkias kolonijas, tūkstančius 
nusikaltėlių. Ir specialioji kuopa 
jau yra įrodžiusi, kad ne varnas 
baido, o gerai dirba savo itin 
pavojingą darbą — ji jau buvo 
panaudota „zonose" bei 
kalėjimuose ir mitriai išmušė 
norą maištauti". 

Čia galima pridurti, kad 
tinkamų sąlygų neturėjo mūsų 
savanoriai 1918-1921 metais, 
kovojant už Lietuvos nepriklau
somybę trijuose frontuose, bet 
jie turėjo tvirtą pareigą, aukš
tą moralę ir šviesią laisvos 
Lietuvos viziją. To reikia ir šian
dien ne fronto apkasuose, bet at
gimstančios Lietuvos gyvenime, 
krašto, žmogaus laisvės, jo tur
to apsaugoje. Ta Lietuvos karei
vėlių daina turi būti ne praei
ties sentimentas, bet dabarties 
realybė. 

Br. J . 

M1SCELLANEOU? 

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

FRANK ZAPOUS 
3208 V* W w t »5th Street 

Tai. — (7M) 424-8654 
(312) 581-8654 

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

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

GREIT 
PARDUODA 

PE'MAX 
REALTCRS 

(312) 588-5959 
(708) 425-7161 

RIMAS L. STANKUS 

Perkant ar Parduodant 
Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
UIS. Kompiutenų ir FAX pagalba 
Nuosavybių įkainavimas vaitui 
Perkame ir Parduodame Namus, 
Apartmentus ir Žemę. 
Pensininkams Nuolaida. 

^ S ^ L ^ INTERNATIONAL 
\^F/ TRAVEL CONSULTANTS 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus 
CARGO — siunčiame oro linija 

, % 
ZaitraS* 

kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

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

9523 South 79th Avenue 
Hickory Hilis, Illinois 60457 
Tol. 708-430-7272 

223 Kalvarijų gatvė 
Vilnių*. Lietuva 

*l«fonal: 77-7887 Ir 77-88-92 

!*t*iia*t*i*T*i*r&Bia*t*z*zxr*T*r*ria*aa*i*T*T*iiaix 

Dėmesio dirbantiems su Macintosh 
kompiuteriais 

Jeigu turite seno arba naujo modelio Macintosh (by Apple 
Computer Inc.) ir norėtumėte pavartoti lietuviškai, įsigykite 
mūsų dviejų stilių "Bitmap ir TrueType" fontus: proporcingo pločio (JonavaP, 
KernavėP ir KemavėPS) ir vienodo pločio (JonavaV ir KernavėV). Jie yra priderinti 
lietuvių ir anglų kalboms ir galima juos panaudoti visoms programoms: rašymo, 
piešimo ir t t pagal Jūsų pageidavimą, kaip Plain, Bold, Italic, OutUnair 1.1. 

Nebus daugiau galvosūkio norint išspaust lietuvišką raidę. Mūsų raidžių išsirinkimo tvarka 
palengvina, bet neapsuntana lietuvi** raiyti. Naudojant mūsų fontus tereikia atsiminti tik du atvejus: 

1) Lauiytj skliausteliai ir brūkšnys yra perkelti kitur, o j Jų vietą idėtos raides: e. ų ir \. (Didelės ir rnaSos raidės 
atsieinamos taip. kaip visada, panaudojant "Shiit" raktą). 

2) faspaudus "Option" raktą kartu su c arba u gaunant e arba ū. PanaSiad gaunamos ir kitos atitinkamos raidės. 
Pav. "Option" su s duos c . "Option" su A duos Ą ir t t . 

Kaina už abudu stilius $115. Čekis siunčiamas kartu su užsakymu. 
CT. valstybės gyventojai prie užsakymo prideda 6% mokesčio. 

Užsakymus siųsti: P. Vilinskas. 37 Hobson Ave.. Windsor ,Ct.06095. 
t m 5<tM skebmas yra paruostas -įaudcrjant Kr irvavėP ir JcrvsvaP fcntia m t 

Vyras ieško kambario 
Moteris ieško darbo 

tel. 312-778-3888 

US. Savings Bonds 
Make Great Gifts. 

\ pubfic serviic of th1«v newspapet 
* • i — • — — 

Dail. POVILO PUZINO monografija, yra didelio formato ir 
talpina 28 spalvotas reprodukcijas, kartu ir XX amžiaus 
Madona. Šis paveikslas apdovanotas aukščiausia premija 
tarptautiniame madonų festivalyje Los Angeles, Calif. ir 
Grand National Avvard Amerikos dailininkų profesinėje 
sąjungoje New Yorke. Puiki dovana tinka bet kuriomis pro
gomis įteikti bet kam: svetimtaučiui ar lietuviui. Knygos kaina 
25 dol. Illinois gyventojams Tax 2.19 dol. Persiuntimo 
išlaidos: USA — 3 dol.. Canada - - 4.50 dol. Užsakymus 
siųsti: 

DRAUGAS, 4545 VVest 63rd Street, 
Chicago, IL 60629 

DANUTE BRAZYTĖ BINDOKIENE 

Lietuvių Papročiai ir Tradicijos Išeivijoje 
Lithuanian Customs and Traditions 

Antroji laida/Sfccond Edition 

Autorė jau knygos pratarmėje rašo: ..kad knyga bus 
naudinga tiems, kuriems ji skinama: lietuviams išeiviams, 
tebeeinantiems lietuviškumo keliu, nuolat kreipiantiems akis 
ir mintis į savo kilmės kraštą - Lietuvą". 

Pirmoji laida išleista 1989 metais turėjo labai didelį 
pasisekimą ne tik lietuvių, bet ir amerikiečių tarpe ir buvo 
išparduota per trumpą laiką 

Antrąją laidą išleido taip pat Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė. Chicago. IL 1993 m Knyga kietais viršeliais, 
362 psl. Iliustruota. Lietuvių ir angtų kalba. Kaina 15 dol. 
Užsakant paštu, pašto persiuntimo išlaidom pridedama. JAV 
— 2.50 dol., į Kanadą. 3 dol. į kitus kraštus 3.50 dol. Illinois 
valstijos gyventojai dar prideda 1.31 dol. valstijos mokesčių. 

Užsakymus siųsti: Draugas, 4545 W. 63rd St., Chica
go, IL 60629. 



LAIŠKAI 
LAUKTINOS PASEKMĖS 

Kalbėdama apie reikalą su
stiprinti LB įstaigą Vašingtone 
(„Draugas", 1993.IX.9), Liuda 
Rugienienė palietė ir Lietuvos 
ambasadoriaus ten skyrimo 
klausimą. J i aiškiai pasisako: 
„Labai norėtųsi prezidentą Al
girdą Brazauską paklausti , jei 
jis nuoširdžiai siekia Lietuvai 
visiškos nepriklausomybės ir 
demokratijos, t a i kodėl neatsi
lygina išeivijai už 50 metų įdėtą 
darbą, paskirdamas, jei ne iš 
mūsų tarpo, t a i nors mums pri
imtiną asmenybę?" 

Paliekant nuošaly „atlygini
mo" užuominą, taip ir lieka 
neaišku, kas tu r ima galvoje, 
kalbant apie „iš mūsų tarpo" ir 
„mums priimtiną asmenybe". 

Kaip daug kas atsimename, 
kai vienas rimtas ir svarus kan
didatas „iš mūsų t a r p o " buvo 
Lietuvos vyriausybės numaty
tas ir kai dviejų organizacijų 
pirmininkai tuo re ikalu parašė 
pritariančius laiškus, kiek tada 
buvo triukšmo! O vienas žino
mas visuomeninkas, norėdamas 
kandidato t inkamumą nuneigti, 
panaudojo palyginimą: kaip at
rodytų, jei pradžios mokyklos 
mokytojas būtų skiriamas švie
t imo ministru... Nenuostabu, 
kad kandidatas nuo siūlomų pa
reigų atsisakė. 

O gal tą sąvoką „iš mūsų tar-
' po" reikėtų suprast i siauresne 

prasme? Gal reikėtų suprasti iš 
mūsų draugų ar bičiulių tarpo? 
Jei toks kandidatas bū tų skiria
mas , tai gal ir minėto triukšmo 
nebūtų buvę? O anas gal dėl to 
nebuvo „priimtina asmenybė"? 

Dabar, rodos, aiškėja, kad t ie 
du pirmininkai gerai numatė, 
jog geriau turė t i numatytą kan
didatą ambasador ium, negu 
laukti ko iš „ tena i" , kaip grei
čiausiai ir įvyks. Ir t a i įvyks dėl 
mūsų išeivių „veiklos": sulauk
sime tokį, kurs mums nėra žino
mas ir kurio praeit is daugeliui 
neaiški. 

J o n a s T . Poc ius , 
Chicago, IL 

LAUKIAME JŪSŲ VTLNIUJE 

Š.m. rugsėjo 11 d. „Draugo" 
dienraštyje buvo išspausdintas 
Birutės-Navickai tės Buterle-
vičienės straipsnis su asmeni
niu kvietimu dalyvauti 1994 m. 
įvyksiančioje Vilniuje Pasaulio 
lietuvių Dainų šventėje. 

Kadangi s traipsnio autorės 
kvietimas y ra nesuderintas su 
Dainų šventės organizaciniu ir 
meniniu komi te tu , dezinfor
muoja besiruošiančius šventei, 
dar kartą norė tume paminėti 
esminius pasiruošimo s v e r d i 
principus, kur ie buvo galutinai 
suderinti ir išdėstyti šių metų 
rugpjūčio mėn. vykusiuose tau
tinių šokių vadovų kursuose 
„Dainavoje": 

1. Išeivijos grupės šokių dieno
j e dalyvauja a t s k i r u pasi
rodymu, su išeivijos tautinių 
šokių inst i tuto parengta pro
grama. Tas pasirodymas ir bus 
viena iš 7, straipsnio autorės 
minimų, da l ių i r vadins is 
„Tėviškės pastogėj". Iš Ame
rikos, Kanados , Vokietijos, 
Lenkijos, Argentinos, Australi
jos atvykusios grupės tik Vilniu
je galės pasirodymą surepetuoti. 

2. Šven tė s pradžioje bus 
uždegta ugnis, apie kurią visi 
šventės dalyviai šoks choreogra
finę kompoziciją „Dek, Ugnie". 
Šiame ceremoniale turės daly
vau t i ir už s i en io l i e tuv ių 
grupės, o ta i a t ims šiek tiek 
laiko iš jų bendrų repeticijų. 

3. Šventės pabaigoje, pa
vadintoje „Subatvakaris" , ta ip 
pat dalyvaus visi šokių dienos 
dalyviai. Šiai dal iai taip pat 
reikalingas repeticijų laikas. 

4. Kiekvieną dieną, nuo pat 
atvykimo į Vilnių, vakarais 
vyks į v a i r ū s k o n c e r t a i , 

rengin ia i , vaka ronės , ve iks 
š v e n t e i s k i r t o s p a r o d o s . 
Renginiuose svečiai ta ip pat 
norės dalyvauti, t ad repeticijų 
laikas negali užsitęsti iki vėly
vo vakaro. 

5. Lietuvos grupės repetuos 
tuo pačiu metu, kaip ir užsienio 
l ietuviai , t i k ki tuose stadi-
jonuose ir ki tus šokius. „Amžių 
vė jų" p r o g r a m o s š o k i u s : 
„Sesylio", „Trijula" ir „Dži-
gūnas" repetuos rajonuose gyve
nančios grupės. Todėl kvietimas 
dalyvauti šioje dalyje yra nerea
lus tiems, kurie nori šokti su 
užsienio lietuviais ir dalyvauti 
šventėj, šokių dienos iškilmin
go atidarymo ir finalo dalyse. 

Š.m. rugpjūčio mėn. Pasaulio 
Lietuvių tautinės dainų šventės 
vyr. baletmeisterės L. Kisie
lienė (Lietuva) i r R. Kara-
siejienė (išeivija) k a r t u su išei
vijos Lietuvių Tautinių šokių in
s t i t u t o p i rm. D. Dzik iene , 
„Dainavos" stovykloje galutinai 
suderino šven tės scenari jų, 
aptarė atlikėjų gal imybes ir 
repertuarinio krūvio paskirs
tymą. Visa, kursuose sutelkta , 
informacija galioja. Naujai kilu
siais klausiniais prašome toliau 
k re ip t i s į šven tė s išeivijos 
meninės dalies komiteto pirm. 
Juozą Karas ie jų t e l . (416) 
896-7239. 

Dar kartą kviečiame visus 
vienetus kuo skubiau registruo
tis i r mokestį siųsti : P L B vi
cepirmininkei ku l tū ra i V. Va-
saitienei, 12740 South 82nd 
Avenue, Palos P a r k IL, 60464. 

D a l i a Dz ik iene 
Lietuvių Taut in ių šokių 

ins t i tu to pirm. 
Laima K i s i e l i enė ir 

> Rita K a r a s i e j i e n ė 
Pasaulio lietuvių dainų šventės 

vyr. baletmeisterės 
J u o z a s K a r a s i e j u s 

Išeivijos meninės dalies 
komiteto pirm. 

Vi ta l i ja V a s a i t i e n ė 
PLB vicepirm. ku l tū ra i 

NEMATYTI BURIŲ N E I 
VAIRO 

Neseniai „Drauge" spausdin
ti Lietuvos visuomenės apklau
sos rezultatai apie mūsų poli
t ikus , politines jėgs ir valdymo 
st ruktūras . Pasirodo, kad opo
zicija ir dabar susiskaldžiusi, 
kaip ir prieš r inkimus. Ir dar 
porą dienų anksčiau buvo pa
skelbta, kad iš visų Rytų Euro
pos valstybių, buvusių sovietų 
kontrolėje, Lietuva stovi pasku
tinėje vietoje, k a l b a n t apie 
užsienio investavimo perspek
tyvas. Skaityk ir verk. 

Esu susipažinęs su psichologų 
teigimais, kad reikia kalbėti ir 
rašyt i pozityviai, reikia girti, 
pranašauti šviesią ateitį, norint 
gerų rezultatų. Toks buvo sovie
tų piktnaudžiavimų metodas. 
Palikim jį ir toliau skelbti LDD 
parti jai . Je i d a k t a r a s siūlo 
aspirino tabletę gangrenuotai 
kojai gydyti, geriau klausyk to, 
nors jis būtų ir negydytojas, 
kur i s pataria koją operuoti, 
norint išgelbėti gyvybę. Taip gi 
gan gerai žinau, kad pagrindo 
tur i priekaištai, jog Lietuvoje 
nepopuliarūs užsienio lietuviai, 
kad nenorima jų k laus t i nei 
klausyti. Pateikiant bent vieną 
pavyzdį, — mane įt ikino dr. 
Lino Sidrio argumentai . Ir pats 
pajutau Lietuvoje, kad norima 
geriau viską pat i r t i a n t savo 
kailio, negu pas inaudot i iš

mint ingu patar imu. Blogas pa
sekmes j a u neša visi. 

Gan atidžiai seku vykstančius 
pas ikei t imus — ar nepasikei-
t imus — Lietuvoje: skai tau 
spaudą ir asmeniškai nuo 1970 
m. Lietuvą gan dažnai lankau. 
Akis bado plano ir gairių stoka. 
Sovietiniais laikais bent penk
mečių p lana i buvo skelbiami. 
Bent žadama, kad „už penkerių 
metų juos pralenksime". Dabar 
valdžioje tos pačios mokyklos 
auklė t in ia i , t ik jie nieko ne
beskelbia. Pažadus skelbė prieš 
r ink imus . Bet... „pažadėjo -
patiešijo, nedavė - negriešijo". 
Nežinau, gal nepatebėjau, bet 
greičiausiai iš vis valdžia ne
skelbė plano nei pagrindinių 
t i k s l ų b e i t i e m s t i k s l a m s 
pasiekti naudosimų priemonių. 
Nebent kariuomenės išvedimas, 
dėl ko visi sutarė . 

Apklausos rezul ta ta i rodo 
bendrą visuomenės apatiją, tiek 
valdžiai, t iek opozicinėm jėgom. 
Pozicija ne tur i plano, o ir opo
zicija — ne ką daugiau. Neatro
do, kad pasimokė iš netolimos 
praeit ies a r iš rinkimų rezul
tatų. Po nepriklausomybės ats
tatymo, prieš ir po rinkimų, ne
skelbė žmonėms suprantama 
kalba demokrat inės sistemos 
dėsnių i r neaiškino r inkos 
ekonomikos bei privatizacijos 
principų. Atrodo, kad nesupra
to reikalo ugdyti visuomenėje 
politinę savimonę, kuri remtųsi 
kapi tal is t ine samprata. Veikė 
t ik LDDP, kur ia i laimėjimą 
atnešė bankrutavusio socializ
mo pažadai . 

Tėvynės Sąjungos organiza
torių sąrašas imponuojantis. Jų 
kvie t imas „tvir tai susiėmę už 
rankų į didžiulę grandinę, kaip 
anuomet Sąjūdyje — Baltijos ke
ly" laba i gražus ir viliojantis. 
Bet susi imti rankomis reikia 
energiją sukaupt i , o t ikslams 
pasiekt i — rankas , smegenis ir 
širdis perkel t i į darbą. 

Deja, apklausos rezultatai dar 
nerodo, kad ir Tėvynės Sąjunga 
j au susiorientavo tikrovėje ir 
pradėjo veikti . 

Lietuvai reikia vizijos, aiš
kaus kelio ir žinojimo, kur jis 
veda, ir kurioje pusėje žiba 
šviesa. Tur ime pažinti žmones, 
jų darbus ir vykdomus idealus. 
Tada žinosime, kuo pasitikėti , 
už ką balsuoti ir kas mus ap
gaudinėja. 

J u l i u s J o d e l ė 
Hermosa Beach, C A 

K I E N O INTERESAMS 
ATSTOVAUJAMA? 

PADĖKA 
Kaip grįžtančius namo paukščius 
Parveski, Viešpatie, ir mus 
Į žemą mūs tėvų, tėvų — parveski... 

Laiškų skyriuje („Draugas" 
Nr. 167) pasisakoma dėl dr. 
Bobelio veiklos. Klausiama: „Ar 
ne per daug puolamas dr. Bobe
lis?.." „Argi užtenka t ik to, kad 
jis užėmė kitokią liniją negu 
išeivijos dauguma?" Toliau sa
koma: „Naudojant jį kaip tarpi
ninką, išeivijos nuomonės ir 
i n t e r e s a i ga l ė tų b ū t i per
duodami Lietuvos vyriausybei". 

Autorius pats į savo klausimą 
a tsako neigiamai. Jeigu dr. Bo
belis pi rmiausia neatstovauja 
išeivijos daugumai, t a i kaip j is 
gali bū t i naudingas daugumai 
išeivijos ir perduoti jos nuo
monę? 

Lietuvoje j au prieš preziden
t in ius r inkimus dauguma su
prato, kieno interesams ats
tovauja dr. Bobelis... 

J a n i n a J u r g a i t i e n ė 
Venice, F L 

Myl imam Vyru i , Tėvu i , Sene l iu i i r Brol iui 

A.tA. 
rašyt. VYTAUTUI TAMULAIČIUI 

mirus , nuoš i rdž iaus ią užuojautą r e i šk iame žmonai 
MARIJAI, duk te r i a i VIDAI DAILIDIENEI su šeima, 
sūnui V Y T A U T U I su še ima , sese r ims JADVYGAI 
P E N Č Y L I E N E I i r O N A I TAMULAITYTEI . 

Petras ir Jadvyga Stravinskai 
Eduardas ir Nijolė Kersnauskai 

P . J . 

Viešpaties neatšauktas Angelas mirties parvedė 

A.tA. 
BIRUTĘ LIEPONYTĘ 

DAILIDIENE 
į Amžinuosius namus... š. m. birželio 15 d. 

Gilaus skausmo valandose patyrėme tiek daug užuojautos 
ir nuoširdumo iš mūsų draugų, pažįstamų ir net iš nepažįs
tamų. Nepajėgdami visiems asmeniškai padėkoti, norime 
nors per spaudą pareikšti mūsų nuoširdžiausią padėką 
visiems, o visiems, kurie kokiu nors būdu prisiminėte a.a. 
Birutėlę, o mums liūdintiems sumažinote skausmą. 

Jūsų nuoširdumo mes niekad nepamiršime. 
Lai Aukščiausias visiems gausiai atlygina! 

Dėkingi: tėvai, šeima ir artimieji. 

PADĖKA 
A.tA. 

Solistė Prudencija Bičkienė 
Jokubauskienė 

Mano mylima Žmona, mylima Pamočiutė ir Propamočiu-
tė mirė š.m. rugpjūčio 28 d. ir buvo palaidota rugsėjo 1 d. Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. Algirdui Paliokui už atnašau
tas gedulingas šv. Mišias ir Velionės palydėjimą į kapines. 

Dėkojame karsto nešėjams: Vytautui Petrui Jokubauskui, 
Romui Slivinskui, dr. Linui Masčiui, Gintarui Aukštuoliui, 
Vytautui Butikui ir Tomui Connenai. 

Ypač nuoširdi padėka solistei Romai Mastienei, a.a. Pru-
dencijos ilgametei draugei, skaudančia širdimi jautriai giedo
jusiai šv. Mišių metu. Nuoširdi padėka muz. Manigirdui Mo-
tekaičiui už palydą vargonais. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. Antanui Saulaičiui už maldas 
koplyčioje. 

Dėkojame Lietuvos Dukterų draugijai ir jos pirmininkei 
Julijai Smilgienei už rožinio sukalbėjimą ir atsisveikinimą 
Dukterų vardu. 

Nuoširdžiai dėkojame Lietuvos Vyčiams ir jų pirmininkui 
Algirdui Braziui už iškilmingą atsisveikinimą. A.a. Pruden
cija buvo tampriais ryšiais surišta su Lietuvos Vyčiais iki pat 
mirties. 

Dėkojame Lietuvių Operos vyrų chorui, dirigentui muz. 
Alvydui Vasaičiui, chormeisteriui muz. Ričardui Šokui ir 
solistei Danai Stankaitytei su malda ir giesmėmis paly
dėjusiems a.a. Prudencijos sielą į Amžiną Gyvenimą. 

Padėka atsisveikinimo vakaro kalbėtojams bei organiza
cijoms sukūrusiems iškilmingą atsisveikinimo nuotaiką, 
liūdesiu ir meile a.a. Prudencijai perpildydami atsisveiki
nančiųjų širdis. 

Atsisveikino: sol. Roma Mastienė, ilgametė studijų 
draugė, sol. Stasys Baras muzikų vardu, sol. Algirdas Bra
zis, savo ir Lietuvos Vyčių vardu, muz. Alvydas Vasaitis, dr. 
Albina Prunskienė — draugų vardu, Jadvyga Damušienė — 
ateitininkų vardu, Birutė Jasa i t i enė — Lietuvių 
Bendruomenės vardu, Marija Remienė — Lietuvių Fondo ir 
Putnamo seselių vardu, Stasė Semėnienė — Balzeko Lietu
vių kultūros Muziejaus vardu, Chicagos Lietuvių Operos var
du — Vaclovas Momkus. 

Nuoširdžiai dėkojame dr. Alicijai Ruibienei už atsi
sveikinimo vakarą, kuriame jos rūpesčiu Prudencijos draugai 
ir gerbėjai turėjo progos atsisveikinti ir prisiminti jos šviesią 
asmenybę. 

Dėkojame už gėles, aukas šv. Mišioms, užuojautas žodžiu 
ir spaudoje. 

Dėkojame už aukas labdaros organizacijoms: Lith. Mercy 
Lift, Lietuvos Vaikų Vilčiai, Lietuvos našlaičių globai, Lietu
vos Dukterims. Šeimos nuožiūrai skirtos aukos skiriamos 
Lietuvos našlaičių globai. 

Ypatingą padėką reiškiame St. Petersburgo Floridoje 
draugams, kurie susirinkę laidotuvių dieną 10 vai. ryto į 
Pranciškonu koplyčią kartu su mumis meldėsi už a.a. Pruden
cijos sielą ir didele suma prisidėjo prie Lith. Mercy Lift lab
daros darbu Labdarai skirtos sumos skelbiamos atskirai. 

Nuoširdi padėka rašytojui Česlovui Grincevičiui ir rašy
tojui Apolinarui Bagdonui už a.a. Prudencijos prisiminimą 
spaudoje ir išryškinimą jos nueito kelio. 

Padėka S. C. Lack ir Sūnūs laidotuvių direktoriams ir per
sonalui už nuoširdžią paramą mums sunkioje valandoje. 

Meldžiamės už Tave, mieloji Prudencija. 

Nuliūdę.vyras Stasys, posūnis Vytautas Pet ras Joku-
bauskas su šeima, podukra Jū ra t ė Slivinskienė su šeima, 
sesuo Natalija Aukštuolienė su šeima. 

A.a. P r u d e n c i j o s B i č k i e n ė s J o k u b a u s k i e n ė s 
laidotuvių m e t u v ie to je gė l ių l a b a d a r a i skir 
tos a u k o s : 
Mercy Lift $1490 

(šioje sumoje $520 iš St. Petersburg, FL) 
Lietuvos Vaikų Viltis $675 
Lietuvos našlaičiams $450 
Lietuvos našlaičių globai $620 
Lietuvos Dukterims $135 
šv. Mišioms $160 

Viso $3,530 
šeima nuoširdžiai dėkoja už aukas labdarai ir prašo 

prisiminti a.a. Prudencija maldose. 
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Kviečiame draugus 

DVIDEŠIMTIES METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
Aktorė, Režisierė 

ZUZANA ARLAUSKAITĖ 
MIKŠIENĖ 

1889-1973 

ir pažįstamus prisiminti šią garbingą 
moterį, kuriai lietuvybė buvo pirmoje vietoje. 

Duktė Niola ir sūnus Žibuntas. 

A.tA. 
PRUDENCIJAI JOKUBAUSKIENEI 
m i r u s , j o s vyrą STASĮ J O K U B A U S K Ą ir jo šeimą, 
seserį NATALIJĄ AUKŠTUOLIENĖ su š e i m a nuo
širdžiai užjaučiame ir k a r t u l iūdime. 

Lilė ir Ignas Juzėnai 

A.tA. 
ANTANUI BALUKUI 

m i r u s , mielai m ū s ų draugi jos na re i K A Z E I ir jos 
sūnu i ANATOLIUI su še ima , ne tekus b r a n g a u s vyro 
i r pa tėvio , reiškiame gil ią užuojautą ir da l inamės 
s k a u s m u . 

Detroito Lietuvos Dukterys J 
A.tA. 

LAIMUTEI M. KUTKUTEI 
m i r u s , jos tėvus VYTAUTĄ ir EMILIJĄ K U T K U S , 
jos bro l ius ir seserį su še imomis užjaučiame ir k a r t u 
l iūd ime . 

Šv. Antano lietuvių parapijos choras 
ir vadovas Detroite 

Myl ima i Dukrai ir Sesu te i 

A.tA. 
LAIMUTEI KUTKUTEI 

išėjus į Amžinuosius N a m u s , nuoširdžiai užjaučiame 
s k a u s m e l ikusius t ė v u s , EMILIJĄ ir VYTAUTĄ 
K U T K U S , SESUTE i r BROLIUS su šeimomis. 

Detroito Lietuvos Dukterys 

Mylimai dukra i 

A.tA. 
LAIMUTEI KUTKUTEI 

užmigus amžinybėje, užjaučiame t ėvus EMILIJĄ ir 
VYTAUTĄ K U T K U S , seserį B I R U T E su vyru, 
brol ius VYTAUTĄ i r MINDAUGĄ su žmonomis. 

Stepas ir Stasė Smalinskai 
Aida ir Wendell Harris 
Kęstutis Smalinskas 
Vilija ir Audrius Kirvelaičiai 

Mūsų organizacijos i lgametei teisinei patarėjai ad
vokatei 

A.tA. 
NIJOLEI MAKAITYTEI 

mirus , liūdime ir r e i šk iame nuoširdžiausią užuojautą 
jos Motinai, dukra i DANUTEI , sūnu i ANDRPJI , 
seseriai SKIRMANTEI, broliui KĘSTUČIUI ir jų 
šeimoms, o t a i p pat i r visiems ar t imies iems. 

Lietuviškosios Skau tybės Fondo valdyba: 
J. Gimbutas 
Č. Kiliulis 
K. Nenortas 
P Molis 

M. Banevičius 
S. Šatienė 
J. Špokevičius 
D. Zikienė 

1 • 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

„Draugo" puota buvo labai 
;-magi ir sėkminga. Dalyvavo 
pač daug žmonių, net iš toli

mesnių vietovių. Toks gausus 
dalyvių skaičius akivaizdžiai vi
siems parodė, kad „Draugas" 
t ikrai svarbus lietuviškajai 
išeivijai ir todėl visokiais būdais 
remtinas. Programai sklandžiai 
vadovavo Standard Federal 
canko vicepirm. Rūta Juškienė; 
leninę dalį atliko solistai Mar

garita Momkienė ir Algirdas 
Brazis, akompanuojant Aldonai 
3razienei, o linksmus kupletus 
adainavo A. Brazis ir Vaclovas 

Momkus. Šokiams grojo A. 
Stelmoko orkestras. 

S e k m a d i e n į įvykus iame 
Draugo" pokylyje ištraukti šie 
aimingieji bilietai: 100 dol. 
aimėjo Julija Zarankienė iš 
edford, MI, 150 dol. - Valė 

,avinskienė iš Lemont, IL, 200 
dol. — L ina Balč iūnas iš 
Manahanekin, New Jersey, 250 
oi. M. Brizgys, Chicago, IL, 300 

dol. — Bronius Mačiukevičius, 
Palos Heights, IL, 500 dol. — A. 
Pabrėža, Oak Lawn, IL. 
Sveikiname laimėjusius! 

Joniškiečių Sambūrio spa
lio 3 d. rengiama Angelų Sargų 
šventė, tėviškėje įamžintų tra-
iicmių a t la idų minėjimas, 
prasidės pamaldomis Jėzuitų 
koplyčioje 11:15 \ . r . Melsimės 
už mirusius ir dėl Lietuvos lais
ves žuvusius tėvynainius ir, pri
siminę gimtinę, tebevaldomą 
bu v. komunistų — nomenkla
tūros , p rašys ime Dievulio 
oalaimos, kad vėl atgytų seniau 
žydėjusi tarpusavė santarvė, 
susiklausymas, artimo meilė. 
Sambūrio vadovai — Vytautas 
Ripskis ir Juozas Vaineikis — po 
pamaldų rengia joniškiečių ir jų 
kaimynų bei draugų pabendra
vimą. 

x Beverly Shores Lietuvių 
klubo rengiama gegužinė įvyks 
spalio 3 d., sekmadienį, 1 vai. 
p.p.. tuoj po 12 vai. pamaldų, 
gražiame Stankūnų sode ir res
torane. 

(sk) 

x „Saulutė", Lietuvos naš
laičių globos būrelis, dėkoja už 
aukas: Angelė Poškaitienė $25, 
Birutė ir Ancius Laniauskas 
$25, Mary Dereskavich $25, 
Bronius Juodelis $25, Raymon-
das Pileckis $15. 

(sk) 

x Dr. Vytautas Karoblis 
VlII-jam Mokslo ir Kūrybos 
simpoziumui surengti paaukojo 
$250. Ačiū! 

(sk) 
x A.a. Onos Kunigundos 

Orentienės penkerių metų mir
ties sukaktį minint, šv. Mišios 
užjos sielą bus aukojamos š.m. 
spalio 2 d. 6:30 vai. ryto, šeš
tadienį Švč. M. Marijos Gimimo 
bažnyčioje. Gimines, draugus ir 
pažįstamus prašome pasimelsti 
už velionę. Sūnus, marti ir 
anūkas. 

(sk) 

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
tina 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) 

„Lietuvos Vaikų Vilties" 
Ortopedinė operacine bus ati
daroma Vilniaus universiteto 
Vaikų ligoninėje spalio 2 d. į 
operacinės atidarymą, kartu su 
JAV Medicininiu kadru ir visa 
operacinės įranga, vyksta 
„Lietuvos Vaikų Vilties" komi
teto pirmininkė Gražina Liau-
taud, Ortopedinės operacinės 
komisijos pirmininkė Dana 
Kaunienė ir komisijos pirmi
ninkė Alė Kėželienė. 

Advokatas Saulius Kuprys, 
dr. Vytas Narutis ir Vytautas 
Kamantas sudaro JAV LB 
įstatų ir taisyklių komisiją ir 
JAV LB Tarybos sesijai spalio 
9 dienos vakare pateiks techniš
kas JAV LB įstatų pataisas ar 
papildymus. Siūlomos pataisos 
yra išsiųstos Tarybos nariams iš 
anksto susipažinti. 

Viktoro Kapočiaus paruoš
ta vaizdajuostė apie popiežiaus 
Jono Pauliaus II lankymąsi 
Lietuvoje bus rodoma spalio 1 
d., penktadienį, 7 vai. vak. 
Jaunimo centro kavinėje. Vaka
ronę rengia ir visus kviečia Jau
nimo centro Moterų klubas. Jei
gu neturėjote laimės būti Lietu
voje popiežiaus viešnagės metu. 
ateikite ir pamatykite bent vaiz
dajuostę. 

Vanda Prunskienė, savo vy
ro a.a. Jono Prunskio atmi
nimui trejų mirties metinių pro
ga paaukojo „Draugo" fondui 
1000 dol. Nuoširdžiai dėkojame. 

Kun. Viktoras Rimšelis tuoj 
po „Draugo" pokylio išvyko iš 
Čikagos vienuolijos reikalais. 
Grįš po poros savaičių. 

x A.a. Prudencijos Bičkie-
nės -Jokubausk ienės at
minimui šie asmenys paau
kojo $970 Lithuanian Mercy 
Lift vaikų tuberkuliozės gydy
mui: Judy ir Gary Emery, Rita 
ir Jurgis Riškus, Birutė ir 
Gediminas Biskis, Birutė 
Vindašienė, Danutė Els-
bergienė, dr. Danguolė ir Alek
sas Vitkus, Tina Antanaitis, 
Darius Buntinas, Marytė ir 
Vladas Ruzgą, Praurimė ir 
Leonidas Ragai, Viligailė ir Jur
gis Lendraitis, Jolita ir Algirdas 
Birutis, Janina ir Jonas Šalna, 
Alina ir V. Domanskis, Jose-
phine ir Joe Neverauskas, 
Eleonora ir Mečys Valiukėnas, 
Bronė ir Stasys Stravinskas, 
Vanda ir Vaclovas Mažeika, 
Vida ir Venceslaus Tumasonis, 
Stasys Žilevičius, Ina ir 
Vytautas Užgiris, H. Žemelis, 
Vena ir Aleksas Lauraitis, 
Marytė ir Vidas Nemickas, B. 
O. Kremeris. Lithuanian Mer
cy Lift nuoširdžiai visiems 
dėkoja už gausias aukas. 

(sk) 

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

(sk) 

x Vertingas, bet nemažas 
Baltia Express amerikietiš
ko maisto produktų siuntinys 
tik $38: mėsa, dešros, kava, 
arbata. Informacijai tel.: 1-800-
SPARNAI arba 1-800-772-
7624. 

(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) 

Šv. Kazimiero kongregacijos seserys, šiais metais švemusios savo įžadų 25 ir 50 metų sukaktis. 
Iš kaires pirmoje eilėje: ses. Jayne Frances Paukšta 25 m.), ses. M. Concetta Petrauskas (50 
m.), gen. vyresnioji ses. Marilyn Kuzmickus, ses. M. Philip Ramoška (50 m.); antroje eil. iš kairės: 
(visos švenčiančios 50 metų sukaktuves) seselės - M. C'.ement Mazgelis, Francetta Vendzelis, 
Matthew Pauža. Elizabeth Kerdokas. Stella Stanevich. Dar auksinę sukaktį šventė ses. Norbert. 
Nuotrauka daryta š.m. rugpjūčio 16 d. 

LIETUVOS INVESTICIJŲ BANKO 
LIKIMAS 

Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje rugsėjo 10 d. buvo 
pranešimas apie Lietuvos inves
ticijų banką. Vakaronę suruošė 
„Saulutė", Lietuvos našlaičių 
globos būrelis. Trumpai apibū
dinus „Sauiutės" veiklą, pirm. 
Indrė Tijūnėlienė pakvietė 
Albiną Kurkulį, dirbantį 
finansų investavimo srityje, pri
statyti Lietuvos investicijų 
banko prezidentą Vytautą 
Dudėną. Be šių pareigų, Vytau
tas Dudėnas buvo centrinės pri
vatizacijos komisijos narys, 
tautinės valstybės biržos pirmi
ninkas ir valstybinių garantų 
ekspertų komisijos pirmininkas. 
Vytautas ir Eglė Dudėnai 
praleido pustrečių metų, dirb
dami Lietuvoje. 

Vytautas Dudėnas sakė, kad 
jis su žmona Egle norėjo prisi
dėti prie Lietuvos atstatymo, 
bet atsitiktinai tapo ilgalaikiais 
savanoriais, kai teko vertėjauti 
ministrui D. Kuoliui New 
Yorke. Ministrui pakvietus, 
Dudėnai nuvyko į Lietuvą 1991 
m. balandžio mėnesį dirbti sava
noriais — Eglė — Švietimo ir 
kul tūros ministerijoje, o 
Vytautą min. Kuolys nuvedė į 
finansų ministeriją ir pristatė p. 
Kunevičienei, kuri pastatė 
sąlygą, kad Dudėnas taptų 
nuolatiniu darbuotoju. 

Dudėnai atvyko pradžioje 
Vagnoriaus vyriausybės ir iš
buvo per Abišalos, Lubio ir iki 
Šleževičiaus vyriausybės. Tris 
kartus prisitaikė, o ketvirtą ne 
visai pritapo ir buvo išprašyti, 
kadangi valstybinio banko 
pirmininkui reikia remtis 
bendradarbiavimu iš vyriau
sybės pusės. Ministrui Vilkeliui 
perėmus finansų ministro parei
gas, to bendradarbiavimo nebe
buvo. Ši vyriausybė pasireiškė 
vienu bruožu — jie buvę gana 
s t iprūs komunistai. Nors 
Sąjūdyje taip pat buvo komunis
tų. Sąjūdis nebuvo politinė par

tija. Buvusi komunistų partija 
išliko vienintelė ir kitom parti
jom buvo sunku susiorganizuoti. 
LDDP turi užnugarį t a rp 
kolūkių pirmininkų, įmonių di
rektorių, savivaldybių ir šiaip 
biurokratijos. Vyriausybės pasi
keičia, biurokratai pasilieka. 
Čia dominuoja asmeniniai inte
resai, kurie reiškiasi per poli
tiką. LDDP partijoje yra galvo
jančių žmonių, prisidedančių 
prie Lietuvos valstybingumo 
įtvirtinimo. Tačiau yra ir daug 
savanaudžių, asmeniškai 
pasinaudojančių LDDP valsty
binės struktūros dominavimu. 
Kitoms partijoms susikurti sąly
gos dar yra sunkios. Vienas 
geras reiškinys yra spauda, 
kuri, Dudėno manymu, turi 
visišką laisvę. Anksčiau egzis
tavę laikraščiai turėjo ma
terialinę bazę įsitvirtinti stip
riau ir greičiau. Spauda darosi 
įvairesnė ir geresnė. To negalima 
pasakyti apie Lietuvos 
televiziją, kuri yra valstybės 
kontrolėje. Buvo dr. L. Baš
kauskaitės bandymas įsteigti 
Tele 3. Gautas laikinas 
leidimas, bet su laikinu leidimu 
sunku gauti finansavimą. 

Tele 3 kovoja dėl savo likimo, 
kaip ir Lietuvos investicijų 
bankas, kurio „karas" tęsiasi 
jau apie 6 mėnesius prieš tam 
tikras įtakas ir asmeninius 
pasipelnymus. Investicijų 
bankas buvo įsteigtas, kai 
Vagnoriaus vyriausybė 
„kariavo" su Lietuvos banku, 
kuriam vadovavo Baldišius. Ne
buvo įmanoma įsiregistruoti ar
ba pravesti įstatymą, kuris 
pripažintų investicijų banką, 
kaip specialios patirties banką. 
Dudėnas teigė: „Mes užsiregist-
ravom ekonomikos ministerijoje 
kaip specifinės paskirties vals
tybinė įmonė su valstybės kapi
talu". Buvo patirtas spaudimas 
iš Lietuvos Banko pusės. LDDP 
atėjus į valdžią, buvo pašalintas 

Baldišius. Su prem. Abišalos ir 
Lubio pritarimu, Šleževičiui 
perėmus vyriausybę, Lietuvos 
investicijų banko statusas buvo 
pateiktas Seimui patvirtinti 
kaip valstybinis bankas, eko
nomikos vystymo bankas. Tokie 
bankai veikia visame pasauly
je, įskaitant Lenkiją, Čeko
slovakiją ir Vokietiją. Lietuvo
je prasidėjo priekaištai — kodėl 
valstybinis? Siūloma kurti 
privatų banką, bet privatus 
bankas niekuomet negalės 
vykdyti valstybės ekonominių 
poreikių. Kai pasidarė aišku, 
kad investicijų bankas laimės 
Seimo pritarimą, buvo patirta 
blokada. Netiesiogiai Dudėnui 
teko sužinoti, kad steigiama 
grupė valdyti užsienio paskolas. 
Ta grupė — Inter Atlantic Capi
tal Corporation ir Inter Atlan
tic Trade and Development 
Corporation, kuriai vadovauja 
Vytautas Valatkait is (Vai). 
Praeitą rudenį Inter Atlantic 
Capital Corporation buvo patei
kusi pasiūlymą finansų minist
rui pasirašyti su jais sutartį. Tai 
buvo tarpininkavimo sutartis, 
40 milijonų dolerių paskolai, t.y. 
Eskporto-importo banko ga
rantas eksportams iš Amerikos, 
kur iuo ir vals tybė galėjo 
pasinaudoti. Jie siūlė, kad tas 
būtų tvarkoma per Inter Atlan
tic, kuriai atstovavo akad. 
Rajeckas. Turėjo būti sukurta 
valstybinė įmonė — banko 
patalpos gautos Gedimino pro
spekte, kitas kapitalas privatus. 
Šią funkciją galėjo atlikti 
finansų ministerija, Lietuvos 
Bankas ir Lietuvos Investicijų 
bankas. Pasiūlymų taip pat 
buvo numatyta, kad jie peržiū
rės ir kontroliuos prašymus ir 
užpirkimus. Tas bus atlikta per 
V. Valatkaitį, kuris taip pat 
Lietuvoje veda („popcorn") spra-
gūzų mechanizmą. Akad. Ra
jeckas dabar teigia, kad jis nebe-
daly vauja šioje veikloje, nes jis 
yra valstybės tarnautojas. Kitas 
Lietuvos investicijų banko 
priešas buvo Vilniaus bankas, 

kuris taip pat išduoda tas pa
skolas (akredityvą), bet Importo-
eksporto bankas išduoda 
Amerikos valstybinį garantą, 
jeigu ir Lietuvos valstybė iš
duoda garantą. Su tokiu ga
rantu galima gauti pačias ge
riausias ir palankiausias sąly
gas bet kuriame banke ir tų 
tarpininkų ne tiek reikia. 

Šiaurės šalių atstovai nori 
sukurti Lietuvoje savo skyrių 
per Europos Rekonstrukcijos ir 
Plėtojimo banką. Tai šiaurės 
šalių — Islandijos, Norvegijos, 
Švedijos ir Suomijos pinigai. 

Lietuvos investicijų banko 
naikinimas yra regijoninis, ne 
bendras Lietuvos interesas. Prie 
to prisideda min. Vilkelis, kurio 
kompetencija abejotina, ypač 
po paskolos pasirašymo su Mari
ja Botja iš New Jersey, tarpi
ninkaujant Maskvos agentūrai. 
Tai paskola už 2 ir pusę 
milijardų: už 5 su puse procen
to dvidešimčiai metų ir įgalioji
mu, kad tai normalu, tokių 
paskolų reikia. Rytojaus dieną 
min. Vilkelis pristatė laišką 
„Lietuvos rytui", teigiant, kad 
prezidentūra nieko bendro 
neturėjus su šia veikla. Vilkelis 
pasirašė sutartį su Inter At
lantic Corp. ir dabar, kaip 
finansų ministras, steigia Tarp
taut inį banką, kuris turės 
pereiti per Seimo procedūrą ir 
šį rudenį patvirtinti savo įsta
tus. Keisčiausia, kad finansų 
ministerija buvo ir Lietuvos 
investicijų banko steigėja... 

Eglė ir Vytautas Dudėnai 
spalio mėnesį žada grįžti į Lietu
vą. Po pranešimo dar buvo ilgai 
pabendrauta, maloniai klau
santis ekon. studento Regio 
Liepos pianino garsų palydos. 

Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje susirinko apie 130 
žmonių. Lietuvos našlaičiams 
buvo suaukota 460 dol. 

Indrė 

„VAIDILUTĖS" TEATRAS 
RUOŠIASI PREMJERAI 

Šiuo metu Čikagos ir kitų 
miestų lietuviškoje spaudoje 
daug skaitome apie atvykstantį 
Los Angeles lietuvių scenos 
kolektyvą ir jo atvežamas 
„Barakudas" (taip vadinasi K. 
Sajos komedija). Gal, kad tas pa
vadinimas yra intriguojantis, 
šis veikalas susilaukia tokios 
reklamos ir reiškmės? 

Iš kitos pusės vertinant, Čika
ga turi gavo teatrą (nors ir 
gerokai jaunesnį negu Los An
geles) „Vaidilutė", kuris jau nuo 
žiemos repetuoja irgi lietuvišką 
kūrinį — P. Vaičiūno dramą 
„Nuodėmingą angelą". Galima 
spėlioti, kad šis, lietuviškos 
dramaturgijos klasiku tapęs, 
autorius su plačiai žinomu 
veikalu negali konkuruoti su 
proginiu, aktualiu kūriniu, 
tačiau vis tiek ir apie „Nuo
dėmingo angelo" premjerą bent 
trumpai reikėtų prabilti. Šį 
kartą tik norėtųsi priminti, kad 
ji tikrai įvyks spalio 31 d. 
Jaunimo centro salėje, reži
suojant Lietuvos artistei Irenai 
Leonavičiūtei-Bratkauskienei. 

Režisierė I. Leonavičiūtė, va
sarą praleidusi Floridoje, nuo 
rugsėjo 13 d. vėl pradėjo in
tensyvias repeticijas, nes jau to 
laiko iki premjeros nėra daug. 
Bet dar daug prakaito nubėgs ir 
daug valandų tu rės bū t i 
praleista, kol šis veikalas išvys 
scenos šviesą. Vaidintojai ir 
teatro vadovybė su talkininkais 
turės išspręsti nemažai pro
blemų. Žiūrovai, kurie ateina į 
pastatymą, tikriausiai net neįsi
vaizduoja, kiek daug darbo, kol 
premjera pateikiama. 

Tad būtų gera, kad spalio 31 
d. būtų rezervuojama „Vaidilu
tei" ir P. Vaičiūno „Nuo
dėmingojo angelo" premjerai. 

Edv. Š. 

Aktorė, dabartinė ..Vaidilutės"* teatro režisierė, Irena Leonavičiūtė (vidury-
jei su dail. Magdalena B. Stankūniene (kairėje) ir aktore Nijole Martinaityte. 

Nuotr. Edvardo Šulaičio 

Šiluvos atlaidų procesija sekmadienį, rugsėjo 12 d . 
jos Gimimo parapijos bažnyčia Marąuette Parke 

Marijos gimnazijos aikštės į 

JAV LB Tarybos sesijoje 
9-10 d. Embassy Suites Hotel 
daug sesijos darbų bus atlikta 
per Tarybos darbo komisijas. 
Tarybos komisijų atskiruose 
posėdžiuose bus peržiūrėti ir 
įvertinti JAV LB KV atskirų 
sričių pranešimai bei darbai, 
patikrintas Tarybos nutarimų 
vykdymas ir pasisakyta dėl 
ateities darbų. Tarybos komisi
jos ir jų pirmininkai yra: švie
timo — Juozas Polikaitis, kultū
ros — dr. Petras Kisielius, vi-
suomennių reikalų — Zigmas 
Viskanta, socialinių reikalų — 
Adolfas Armalis, religinių 
reikalų — Daina Kojelytė, 
jaunimo — Eduardas Meilus, fi
nansų — Česlovas Mickūnas ir 
organizacinių reikalų — Paulius 
Alšėnas. 

Lietuvių Moterų federa
cijos Čikagos skyriaus valdyba 
kviečia visas nares ir viešnias į 
metinį susirinkimą, kuris įvyks 
spalio 17 dieną, 12 vai. dieną 
Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje. Laukiame ir naujų 
narių įsijungiant į šią kultūrinę 
organizaciją. 

Vytas Žemaitaitis, mūsų 
dienraščio skaitytojas Santa 
Clara, CA, paprašė taip pat 
siuntinėti „Draugo" šeštadienio 
laidą ir savo sūnui, kuriam tik 
pusė metų. Tai turbūt jauniau
sias mūsų skaitytojas. 

Beverly Shores Šv. Onos 
bažnyčioje spalio 3 d., sekma
dienį, 12 vai. Mišias aukos kun. 
Antanas Saulai t is , SJ . Po 
pamaldų vyks Lietuvių klubo 
rengiama gegužinė gražiame 
Stankūnų sodelyje ir restorane. 

Kun. Antanas Žvinklys iš 
La Crosse, WI, taip mums rašo: 
„Siunčiu „Draugui" prenu
meratą a t e inan t i ems 12 
mėnesių ir 50 dol. „Draugo" fon
dui. Labai džiaugiuos dabartine 
„Draugo" išvaizda, jo įdomiais 
straipsniais, žiniomis ir in
formacija. Ačiū jums už atjau-
ninimą „Draugo". Nors „Drau
gus" gaunu tik apie porą kartų 
savaitėje, tačiau tuo jums nesi
skundžiu, nes gerai žinau jūsų 
pastangas i šbudint i snau
džiančius Čikagos paštininkus". 

Spalio 24 d., sekmadienį, 
Jaunimo centre, v.s. fil. Kęstutis 
Ječius supažindins visuomenę 
su ilgamečiu Skautų sąjungos 
nar iu-skautu , f i l is ter iu J. 
Vaišniui, SJ. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 776-8700 
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai vak 

šeštad. 9 v.r. iki 1 vai. d 
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