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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Žemdirbiai piketavo 
Vilniuje 

Vilnius, lapkričio 22 d. (Elta) 
— Lapkričio 19 d. Vilniuje, prie 
Vyriausybės rūmų įvyko žem
dirbių piketas. Į atvykusius iš 
įvairių Lietuvos rajonų ūkinin
kus, visuomeninių organizacijų 
atstovus kreipėsi Lietuvos žem
dirbių streiko komiteto nariai. 
Buvo pasakyta daug karčios tie
sos apie kritišką Lietuvos žemės 
ūkio padėtį, įteiktas memoran
dumas žemės ūkio ministrui Ri
mantui Karazijai, kitiems vyk
domosios valdžios atstovams. 

Šiame dokumente išdėstyti 
ekonominiai reikalavimai — 
sureguliuoti produkcijos super
kamąsias kainas ir kvotas, leng
vatinėmis sąlygomis įteisinti 
žemdirbiams ne mažiau kaip 
50% žemės ūkio žaliavų ir pro
dukcijos perdirbimo įmonių tur
to akcijų. Iš perdirbimo pelno 
reikalaujama apmokėti tokią 
pat dalį žemdirbiams skirtų 
akcijų, kokia buvo apmokėta šių 
įmonių darbuotojams, kitiems 
metams skirti žemdirbiams 
lengvatinius (iki 8%) kreditus. 
Pageidaujama, kad nuo 1993 m. 
gruodžio 1 d. žemės ūkio bend
rovės būtų atleidžiamos nuo 
bendrojo akcizo mokesčio už tei
kiamas bendrovės nariams pa
slaugas. Atsakymo iš vyriau
sybės sutarta sulaukti po dešimt 
dienų. 

Ministras pirmininkas 
lankėsi Kaišiadoryse 

Lapkričio 19 d. ministras pir
mininkas Adolfas Šleževičius 
lankėsi Kaišiadorių rajone. Kar
tu su juo atvyko ir Seimo nariai 
G. Kirkilas, J. Karosas, V. Liu
tikas. 

Kaišiadorių vyskupijos kurijo
je svečius priėmė kancleris 
prelatas Jonas Juonys. Dau
giausia kalbėta apie Kaišia
doryse statomą katalikišką 
spaustuvę. Statyba prasidėjo 
1992 m. ir ją baigus čia bus 
spausdinami septynių Lietuvos 
katalikiškų leidyklų leidiniai. 
Statybai baigti trūksta apie 
pusės milijono litų, todėl aptar
tos galimybės gauti lengvatinių 
kreditų, rasti kitų finansavimo 
šaltinių. 

Kaišiadorių rajono valdyboje 
įvyko susitikimas su žemės ūkio 
darbuotojais. Prie įėjimo į salę 
premjerą pasitiko keli piktetuo-
tojai. Jų nuomone. A. Šleževi
čius lapkričio 19 d. turėjęs būti 
Vilniuje, kur vyksta žemdirbių 
piketas prie Vyriausybės rū
mų. A. Šleževičius į tai atsakė, 
kad jo išvyka į Kaišiadorius 
buvo planuojama gerokai anks
čiau, o su streikininkais nepa
vyksta susitarti tik todėl, kad 
įvykdžius vienus jų reikalavi
mus, tuojau iškeliami nauji. At
sakydamas į klausimus, minist
ras pirmininkas pabrėžė, kad 
alternatyvos privačiam žemės 
ūkiui nėra, todėl bus daroma 
viskas, kad ūkininkai kuo grei
čiau taptų žemės savininkais ir 
galėtų ja laisvai disponuoti. 

Adolfas Šleževičius taip pat 
susitiko su Kaišiadorių miesto 
ir rajono pedagogais bei kultū
ros darbuotojais, su LDDP ak
tyvu, Kaišiadorių miesto ir 
Elektrėnų gyvenvietės visuo
mene. 

Rinkimai Kaišiadoryse ir 
vėl negaliojantys 

Sekmadienį, lapkričio 21 d., 

Kaišiadorių apygardoje buvo 
paskelbti rinkimai: antrą kartą 
šiais metais renkamas Seimo 
narys. I vietą parlamente 
pretendavo keturi kandidatai: 
„Lietuvos aido" juriskonsultas 
Liudvikas Sabutis, Seimo nario 
Gedimino Kirkilo padėjėja kai
šiadorietė Laima Katelevskie-
nė, žemės ūkio ministro padėjė
jas Pranciškus Šliužas ir vienos 
Vilniaus uždaros akcinės bend
rovės juriskonsultas Jonas Ge
lažius. 

Seimo narys Kaišiadorių apy
gardoje turi būti išrinktas vieto
je Algirdo Brazausko. Pagal 
Konstituciją jis neteko Seimo 
nario įgaliojimų pernai lapkri
čio mėnesį, išrinkus laikinai 
einančiu prezidento pareigas, o 
šiemet vasario mėnesį tapo pre
zidentu. Seimo nario rinkimai 
Kaišiadorių apygardoje buvo 
surengti ir vasarą, tačiau jie 
paskelbti neįvykusiais, nes 
balsavo mažiau negu pusė rin
kimų sąrašuose buvusių rin
kėjų. 

Sekmadienį rinkimai taip pat 
laikomi neįvykusiais — balsavo 
apie 36% apygardos sąrašuose 
esančių rinkėjų. 

Gen. S. Raštikio ir jo žmonos 
palaikai atvežti į Lietuvą 

Lapkričio 19 d., 1:25 vai. p.p. 
Vilniaus aerodrome nusileido 
skandinavų aviakompanijos 
SAS lėktuvas, atgabenęs sava
norio, Lietuvos kariuomenės va
do, krašto apsaugos ministro 
generolo Stasio Raštikio ir jo 
žmonos palaikus. S. Raštikis 
nuo 1949 m. gyveno JAV. Mirė 
1985 m. 

Per palaikų sutikimo ceremo
nialą Vilniaus aeorodrome 
kalbėjo krašto apsaugos 
ministras Linas Linkevičius, 
JAV karo atašė Lietuvoje Tiiu 
Kerą. 

Stasio Raštikio palaikai buvo 
nuvežti į Vilniaus Arkikatedrą 
-baziliką, čia buvo aukojamos 
šventos Mišios. Pavakary gedu
lingas kortežas išvyko į Kauną. 
Stasio Raštikio ir jo žmonos Ele
nos palaikai pašarvoti Karo mu
ziejaus centrinėje salėje ir buvo 
lankomi nuo lapkričio 20 d. 11 
vai. iki lapkričio 22 d. 10 vai. 30 
min. Palaidoti Petrašiūnų kapi
nėse. 

Krikščionys demokratai — 
penktoji frakcija seime 

Seimo valdyba įregistravo 
Krikščionių demokratu frakciją, 
Joje dešimt narių. Frakcijos 
seniūnas — Ignacas Uždavinys. 

Vienas iš Krikščionių demo
kratų partijos vadų Seimo narys 
Algirdas Saudargas spaudos 
konferencijoje pasakė, kad į 
Krikščionių demokratų frakciją 
gali stoti ir kitoms politinėms 
jėgoms atstovaujantys Seimo 
nariai, tačiau daugumą joje 
privalo turėti patys krikščionys 
demokratai. 

JAV Kongreso dovana 
Lietuvos Seimui 

JAV Kongresas Lietuvos Sei
mui ir Nacionalinei M. Mažvydo 
bibliotekai padovanojo 800,000 
dol. vertės kompiuterinės įran
gos bei įvairios literatūros. 1990 
metais JAV Atstovų rūmai įkū
rė specialų fondą parlamenti
nėms instancijoms Rytų Euro-

Pacifiko-Azijos šalys 
sutarė siekti vieningos 

rinkos 

Prezidentas Bill Clinton, Kanados ministras pirmininkas Jean Chretien, Kinijos prezidentas Jiang 
Zemin ir Filipinų prezidentas Fidel Ramos išlipa Blake saloje, Washington valstijoje, kur įvyko 
Azijos-Pacifiko šalių vadų pasitarimas. 

Seimas nebuvo informuotas 
dėl pasirašytų su Rusija 

sutarčių 

Marijampolė sako, 
kad mokėjimas už 
šildymą nelogiškas 

Vilnius, lapkričio 20 d. — Į 
Lietuvą vienos dienos vizitui at
vykusio Rusijos ministro pirmi
ninko Viktor Cernomyrdin dele
gacijoje buvo tiek daug žmonių, 
kad turėjo atskristi dviem lėk
tuvais. 

Kartu atvyko dar keletas 
Rusijos ministrų, jų pava
duotojų, daugelio s tambių 
įmonių vadovų, Karaliaučiaus 
ir Tatarstano vadovai. Rusijos ir 
Lietuvos premjerai kalbėjosi 
apie valandą, po to buvo pasi
rašyti susitarimai dėl preky
binių ir ekonominių santykių, 
oro susisiekimo, upių laivybos, 
prekybinės jūreivystės, automo
bilių transporto, Rusijos kariuo
menės ir krovinių tranzito iš 
Vokietijos, vidaus reikalų 

poje plėtoti. Išsiaiškinus porei
kius, Lietuvos Seimui skirta 
siunta buvo sukomplektuota ir 
prieš keletą mėnesių pradėta 
gabenti į Vilnių. Fondo eksper
tai padėjo ją įdiegti. 

Tai geriausia šiuo metu Lietu
voje kompiuterinė technika. Ne
trukus iš Seimo ar M. Mažvydo 
bibliotekos bus galima susijung
ti su Vakarų Europos ir JAV 
kompiuterinių duomenų ban
kais. Taip pat gauta persona
linių kompiuterių 50-čiai darbo 
vietų įrengti, 40 lazerinių 
spausdintuvų, daug dauginimo 
technikos, įrangos vidaus tink
lams išplėsti. 

Daug Lietuvos vaikų 
nebelanko mokyklos 

Per pastaruosius penkeris 
metus Lietuvos bendrojo lavi
nimo mokyklose gyventojų 
sudėties moksleivių skaičius su
mažėjo 13,389. Ir tai — ne vien 
tik gyventojų skaičiaus pasi
keitimo atspindys. Valstybinė 
švietimo inspekcija patikri
no, kaip vykdomas Lietuvos 
šviet imo įstatymo 19-asis 
straipsnis, įteisinantis priva
lomą mokymąsi iki 16 metų. 

Nustatyta, kad šiuo metu 
Lietuvoje nesimoko 3,948 
vaikai iki 16 metų. 2,020 iš jų 
nėra baigę nė pradinės mokyk
los. Tai — inspekcijos nuomone, 
armija mažaraščių. Priežastys 
— analizuojamos. Viena iš jų — 
transportas. Pabrangus ben
zinui, labai sumažėjo autobusų 
eismas periferijoje. Dalis vaikų 
nelanko mokyklos vien dėl to, 
kad negali jos pasiekti. 

ministerijų bendradarbiavimo 
sutartis. Iš viso pasirašyta 11 
dokumentų. Po to Lietuvos pre
zidentas Algirdas Brazauskas 
kalbėjosi su Rusijos premjeru 
„dėl Klaipėdos uosto geresnio 
naudojimo Rusijos kroviniams 
pervežti", garantijų lietuviškai 
produkcijai Rusijos rinkoje, 
Rusijos centrinio bai.ko skolos 
Lietuvos indėlininkams, tarpu
savio atsiskaitymų. Premjerų 
spaudos konferencijoje buvo 
pranešta, kad taip pat buvo 
svarstoma „istorinė praeitis": 
žala, padaryta Lietuvai nuo 
1940 metų, Lietuvos ambasadų 
Romoje ir Paryžiuje pastatų 
nuosavybė. 

Penktadienį spaudos konfe
rencijoje Algirdas Saudargas 
(Seimo užsienio reikalų komi
teto narys) pasakė, kad komite
to nariai nebuvo susipažinę su 
ketv i r tad ienį pasirašytais 
Lietuvos ir Rusijos dokumen
tais, tuo labiau, nei jų svarstė, 
nei jiems pritarė. Komiteto var
du pritaręs tik pirmininkas 
Kazys Bobelis. 

Anot Saudargo, tai. kas vyksta 
tarp Lietuvos ir Rusijos, visuo
menei visai nežinoma, pereita į 
slaptosios diplomatijos fazę. A. 
Saudargas neteigė, kad tie susi
tarimai nenaudingi Lietuvai, 
bet nesant žinių, stebina pvz., 
premjero Cernomyrdin pareiški
mas esą įvykęs „persilaužimas" 
tarpusavio santykiuose. Spau
dos konferencijoje Saudargas 
pareiškė: „Turiu konstatuoti, 
kad Nacionalinio saugumo ko
mitetas yra uzurpuotas kraštu
tinės grupuotės, o Užsienio 
reikalų komitetas - tos kraštu
tinės grupuotės asistentų". 

Marijampolė, lapkričio 9 d. 
— Marijampolės miesto tarybos 
sesijoje buvo diskutuojama apie 
mokestį už šiltą ir šaltą vandenį 
bei dujas. 

Tarybos narys Lionginas Sep-
kus pasiūlė kreipimąsi į vy
riausybę, kuriam sesijoje buvo 
pritarta, o tarybos statybos ir 
urbanistikos bei miesto ūkio 
nuolatinė komisija jį pakore
gavo. 

Kreipimesi į vyriausybę tei
giama, jog miesto taryba, 
daugelio gyventojų pageida
vimu apsvarsčiusi Lietuvos 
vyriausybės 1993 m. rugsėjo 17 
d. nutarimą „Dėl atsiskaitymo 
už gyvenamųjų patalpų nuomą 
ir komunalines bei ryšių pa
slaugas tvarkos", konstatuoja, 
kad „sprendimas mokėti už 
šaltą ir šiltą vandenį bei dujas 
ne pagal vartotojų skaičių, o 
pagal gyvenamųjų patalpų 
bendrąjį plotą yra neteisingas 
mažašeimių požiūriu ir priešta
rauja logikai". 

Kreipimesi teigiama, jog mo
kesčių našta užkraunama gau
siausiam ir neturtingiausiam 
visuomenės sluoksniui — pensi
ninkams, kurie, užauginę vai
kus, lieka gyventi erdviuose 
butuose. 

Pasiūlymas jiems keisti butą 
į mažesnį ar įleisti nuomininkus 
„praktiškai ir moraliniu po
žiūriu sunkiai realizuojams", 
todėl, sakoma kreipimesi, šis 
nutarimas „sukels naują įtam
pą ir nusivylimą visuomenėje, 
dar labiau nusmukdys senyvų 
žmonių pragyvenimo lygį". 

Žemdirbių 
problemoms reikia 

kitų sprendimų 
TRUMPAI 

— Vilniuje lapkričio 20 buvo 
šaltas šeštadienio rytas, vos-vos 
sniguriavo iš aukštai pakibusių, 
perregimų debesų. Nerimi plau
kia tiršta ledų danga — nedaug 
betrūksta, kad upė užšaltų. 
Naktį kai kur buvo labai šalta 
- net -19 C (-2 F). O ir dieną 
žadama apie -10 C (14 F). 

— Š i a u l i u o s e šildymui 
pradėta naudoti mazutą iš vals
tybės rezervo, nes jau porą sa
vaičių smarkiai šąlant sutriko 
naftos tiekimas į Mažeikių naf
tos perdirbimo įmonę. Kai ku
riose mokyklose temperatūra 
buvo nukritusi iki 5 C (41 F K 

Vilnius, lapkričio 20 d. — Kad 
penktadienį prie vyriausybės 
rūmų kartu piketavo ūkininkai 
ir bendrijų žemdirbiai, rodo, kad 
padėtis labai sunki. 

Maisto apdirbimo pramonės 
įsiskolinusios už žaliavas 150 
milijonų litų, už pavasarį 
supirktus galvijus tesumokama 
tik dabar, kai kaina pasikeitė 
kelis kartus. Vyriausybė neran
da priemonių, kaip sutvarkyti 
atsiskaitymą. Lietuvos laukuo
se liko nenupjauta apie 60,000 
ha javų. nenurauta 2 5 ^ li
nų, nesuarta 1 milijonas ha 
dirvų. Supirkimo kainos tokios 
menkos, kad žemdirbio uždarbis 
tėra 40-50 litų! (10-12 dol.) per 

Seattle, Washington, lapkri
čio 20 d. (NYT) — Prezidentas 
Bill Clinton buvo šeimininku 
prie Seattle miesto Washington 
valstijoje vykstančioje trylikos 
Pacifiko pakraščio šalių prezi
dentų konferencijoje aptarti šių 
šalių prekybos ryšius. Jie posė
džiavo Blake saloje, tos srities 
indėnams būdingame „ilgana-
myje", kuriame indėnų seniū
nai renkasi tartis svarbiais jų 
gentims klausimais. 

Prezidento Clinton tikslas šia 
proga buvo puoselėti laisvos 
rinkos mintį ir užtikrinti Ame
rikai vietą greitai augančiose 
Azijos rinkose. 

Po tris valandas užtrukusių 
plačiai apėmusių diskusijų su 
trylikos šalių prezidentais (tai 
buvo pirmas kartas, kai tiek 
daug Azijos vadų suvažiavo tar
tis), prez. Bill Clinton spaudos 
konferencijoje pareiškė, kad 
šiame jų susitikime „buvo 
padėti pamatai Azijos-Pacifiko 
Bendrijai, kuri „vaidins vis 
didesnę rolę mūsų šalyje", 
bendradarbiaudama su mumis, 
plečiant prekybą, mažinant tari
fus ir sukuriant naujų darbų. 

„Bent dabar pirmą kartą 
mūsų regionas turi progą disku
tuoti tokius klausimus, kaip 
prekybos kliūčių pašalinimą ir 
ekonominio augimo tempo išlai
kymą. Jei manee paprašytumė-
te vienu sakiniu susumuoti ką 
sutarėme", kalbėjo B. Clinton, 
„pasakyčiau taip: Mes sutarė
me, kad Azijos-Pacifiko sritis 
turi būti vieninga, ne suskal
dyta". 

„Mes sutarėme, kad mūsų 
ekonominė politika turi būti at
vira, ne uždara", pasakė prezi
dentas. „Mes taip pat sutarėme, 
kad turime pradėti, pademons
truodami tą įsitikinimą ir dary
ti viską, ką tik galime, kad iki 
gruodžio 15 d. būtų pasirašyta 
gera globalinės prekybos sutar
tis, kuri sumažintų tarifus ir nu
statytų tarptautinės prekybos 
gaires". 

P i rmą kar tą tiek daug šalių 
vadų 

Prezidentas nustatė sportišką, 
neformalų toną, apsirengdamas 
sportiniu odiniu švarku ir lan
guotais miškininko marški
niais. Sportiškai apsirengė ir 
visų kitų šalių vadai, išskyrus 
Kinijos prezidentą, kuris dėvėjo 
išeiginį kostiumą. 

Maža krosnele apšildytame 
ilgnamyje prezidentai, pasiėmę 
tik po vieną vertėją ir pava
duotoją, susėdę laisvai tarėsi 
įvairiais regionines prekybos 
klausimais. Vienas ten daly
vavęs pareigūnas pastebėjo, jog 
jei pasaulis yra tapęs globaliniu 
kaimu, tai to kaimo pagrindine 
gatvė, kur vyksta daugiausia 
prekybos, yra kur nors Pietų 
Kinijos jūroje, į Seattle šuva 
žiavusių Azijos šalių centri-

mėnesį. Tuo tarpu už 20 centų 
supirktas pienas, dar per pusę 
praskiestas, parduotuvėje jau 
kainuoja 50 centų. 

Pikete Seimo narys Kazimie 
ras Uoka pažadėjo, kad visuo 
tinio streiko metu Darbininkų 
Sąjunga padės valstiečiams 
pardavinėti pieną miestuose. 
„Tik koopercija galės pažaboti 
perdirbimo pramonės monopoli
ją. Kooperuoti reikės ne tik au 
ginant derlių ar gyvulius, bet ir 
perdirbant ir parduodant pro 
dukciją", kalbėjo K. Uoka. 

niame taške. 
Trylikai Pacifiko pakraščio 

šalių vadams mojuojant foto
grafams, susidarė vaizdas, kad 
jie mojuoja Amerikos žmonėms 
ir tai priminė prezidento Clin
ton argumentą, kad amerikie
čiams vis daugiau darbų pri
klausys nuo eksportų šioms 
šalims, kad Amerikos gaminių 
rinkos vis labiau bus Lotynų 
Amerikos ir Azijos šalyse, o ne 
anapus Atlanto. 

Bijo būt i Amerikos 
dominuojami 

Bet Azijos šalys labai at
sargiai žiūri į tai, kad jos nebūtų 
Amerikos per glaudžiai suvaro
mos kartu, iš dalies bijodamos 
būti Amerikos dominuojamos ir 
kratydamosi Amerikos reikala
vimų žmogaus teisių srityje, ku
riuos JAV riša su prekybos są
lygomis. Tie būkštavimai atsis
pindėjo ir Japonijos užsienio mi
nistro Tsutomo Hata pasakyme 
spaudos konferencijoje, kad Azi
jos-Pacifiko Ekonominė Bendri
ja (APEC) turi vystytis palaips
niškai, sudarant vieną po kito 
susitarimus, dėl kurių visi (ne 
tik dauguma) gali visiškai su
tikti. 

Ten suvažiavę vadai, pasibai
gus jų svarstyboms, paskelbė savo 
vizijos pareiškimą, kurioje buvo 
daug bendrų pasisakymų ir ma
žai specifikos. „Šioje eroje, 
pasibaigus Šaltajam karui , 
turime progą padėti naują 
ekonominį pagrindą Azijos-Pa
cifiko sričiai, kuriame bus 
pajungiama mūsų skirtingų 
ekonomijų energija, sustip
rintas bendradarbiavimas ir 
skatinama ekonominė gerovė... 
Mūsų susitikimas rodo. kad 
Azijos-Pacifiko sritis įgijo naują 
balsą pasuliniuose reikaluose". 

Pareiškime buvo kalbama, 
kad naujoji bendrija skatina ko-
opertinius sprendimus globali
nėms ekonominėms proble
moms ir atvirą tarptautinės 
prekybos sistemą, pagerintą 
švietimą ir technini išsimoks
linimą ir pažangą telekomu
nikacijos bei transporto srityse 
bendrijai priklausančiose ša
lyse. 

Prezidento Clinton tikslas 
šioje konferencijoje buvo už
tikrinti, kad Amerika nebūtų 
palengva išstumta iš šių šalių 
augančios ekonomijos, kuri 
auga dvigubai greičiau, negu 
Europos. Daugelis šių šalių 
jau turi išvysčiusius glau
džius prekybinius ryšius savo 
tarpe. 

Lapkričio 18 d. APEC j narius 
įrašė Meksiką ir Papua-Naująją 
Gvinėją, o sekančiais metais 
priims ir Čilę. Dabartiniai nariai 
yra Australija, Brunei, Filipi
nai, Indonezija. Japonija. Jung
tinės Amerikos Valstijos, Hong 
Kongas, Kanada. Kinija. Ma-
layzija. Naujoji Zelandija. Pietų 
Korėja, Singapūras, Taivanas ir 
Tailandija. 

KALENDORIUS 

Lapkričio 23 d.: Šv. Klemen
sas I, šv. Kolumbanas, šv. 
Miguel Pro; Lakštutė. Doviltas. 
Lietuvos kariuomenė atkurta 
1918 metais. 

Lapkričio 24 d.: Šv. Andrie 
jus Dung Lac. kankinvs; Krizo-
gonas, Mantvinas. Rumbaudas, 
Žybarte. 



DRAUGAS, antradienis, 1993 m. lapkričio mėn. 23 d. 

SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

KLAUSIMAI - ATSAKYMAI 

Į klausimus atsako dr. 
Augiūnaitė-Webber. 

Rėdą 

— Kaip čia iš tikrųjų yra? 
Paskutiniu laiku beveik kas
dien per televiziją kalba (ir gąs
dina), laikraščiai rašo vis apie 
cholesterolio žalą organizmui. 
Aš labai stengiuosi visiškai ne
vartoti maisto, kuriame yra cho
lesterolio, o niekaip negaliu vi
siškai juo atsikratyti. Ar orga
nizmas pats cholesterolį gami
na? 

— Taip. Organizmas paga
mina maždaug du ar tris kartus 
tiek cholesterolio, kiek žmogus 
Amerikoje jo gauna su maistu. 
Tą žinant, lengva suprasti , 
kodėl papildomas cholesterolis 
iš maisto sukelia tiek problemų. 
Reikia stengtis valgyti kuo lie
sesnį maistą, vengti kiaušinių 
ir kitų gyvulinių produktų su di
deliu riebalų kiekiu. 

— Mano sūnus staiga pra
dėjo būti alergiškas pienui. Vai
kystėje j is jokių problemų netu
rėjo, o dabar negali visiškai 
pieno vartoti. J i s yra 18 metų 
amžiaus, labai sveikas ir atle
tiškas jaunuolis. Man rūpi, ar jis 
gaus pakankamai kalcio iš kito 
maisto, kai negali gerti pieno? 

— Pienui alergiškas žmogus 
negali suvirškinti „lactose" 
piene, nes jo organizme trūksta 
enzymų, vadinamų „lactose". 
Kadangi šie žmonės negali 
virškinti cukraus, natūraliai 
randamo piene, išgėrę pieno ar 
suvalgę pieniškų produktų, pa
junta viduriuose dieglius, spaz
mus, išpūtimą arba net vidu
riavimą. Įdomu, kad kai kurie 
žmonės, nors pienui alergiški, 
gali vartoti pieno gaminius: 
sūrį, ledus, jogurtą. Parduo
tuvėse y ra pieno be „lactose" 
(lactose free). Jeigu ir to jūsų 
sūnus negali gerti, tai kalcio 
gali gauti iš žalių daržovių (ypač 
tų, kurios turi tamsiai žalius 
lapus), kai kurių žuvų (lašišos, 
sardinų), arba gali imti šio 
mineralo tabletes. 

Mano brolis tvirtina, kad 
„bičių duona" (bee pollen) sulė
t ina senėjimo procesą, jeigu var
tojama kasdien. Ar verta pirkti 
tas kapsules ir vartoti? 

— Jokiais tyrimais nėra 
įrodyta, kad „bičių duona" ati
tolina senatvę. 

— Ant mano vaistų bute
liuko parašyta, kad juos reikia 
imti kas 4 valandas. Ar tai 
reiškia, kad turiu keltis naktį ir 
imti vaistus? Taip pat rašoma, 
kad vaistus reikia imti su val
giu. Kaip tą suprasti? 

— Noriu dar kartą pabrėžti, 
kad reikia gerai išsiklausinėti 
savo gydytoją arba vaistininką, 
kaip imti prirašytus vaistus, 
tuomet nekils jokių abejonių. 

Jeigu specialiai neparašyta, 
kad vaistus reikia imti visą 
parą (24 hours, around the 
clock), t a i nereikia keltis naktį 
ir imti tabletes, pakanka tik im
ti dieną. Kai patariama vaistus 
vartoti su valgiu, nebūtina per
traukti valgymą ir ryti tabletę, 
bet reikia paimti tuoj pavalgius. 
Tai yra dėl to, kad kai kurie 
vaistai geriausiai veikia, kuo
met žmogaus skrandis pilnas, 
arba ir dėl to, kad maistas 
sulaiko nuo skrandžio suerzini
mo, vaistus paėmus. 

— Gydytojas mano vyrui pa
sakė, kad jo prostata yra padidė
jusi. Ar reikia tokią prostatą 
nedelsiant išoperuoti? Ar ji greit 
didės ir toliau? 

— Je igu prostatoje nerasta 
vėžio žymių, skubios operacijos 
nereikia. Kartais ši padėtis 

nesikeičia gan ilgai arba net 
šiek tiek pasitaiso. Geriausia 
dažnai lankytis pas gydytoją ir 
tikrintis, ar nėra pasikeitimų. 
Jeigu pamatys, kad padėtis blo
gėja, bus galima operuoti. Žino
ma, kaip minėjau, jeigu yra vė
žio ląstelių, reikia tuojau ope
ruoti. Anksti padarius operaci
ją ir vėžio užuomazgą pašalinus, 
jokio pavojaus nebelieka. 

— Mano tėvas yra netoli 90 
metų amžiaus. Jis yra gan svei
kas, judrus, o cholesterolio kie
kis kraujųje nelabai aukštas. 
Tėvas taip pat labai mėgsta 
kiaušinius, kiaulieną. Gydy
tojas jam neliepė laikytis kokios 
ypatingos dietos ar saugotis rie
besnio maisto. Liepė valgyti, ką 
nori ir kiek tik nori. Tačiau man 
vis tiek rūpi. Kiek ilgai trunka, 
kol kraujo induose prisirenka 
daug cholesterolio ir užblokuoja 
arterijas? 

— Arteriosklerozė neišsi
vysto per kelias dienas ar 
savaites. Trunka kelerius me
tus, kol pasirodo pirmieji šios 
ligos simptomai. Jeigu jūsų 
tėvas yra pusėtinai sveikas ir 
periodiškai pasitikrina svei
katą, nėra reikalo per daug rū
pintis jo dieta. Senesni žmonės 
iš viso mažiau valgo, tik reikia 
pasirūpinti, kad valgytų daržo
vių, vaisių, daug gertų vandens 
ar kitokių skysčių. Svarbu ir 
kasdieninė mankšta, pagal 
išgales. Ypač reikia daug 
vaikščioti, judėti, nes mankšta 
taip pat padeda išvengti arterijų 
užsikimšimo. 

— Esu 59 metų moteris ir 
dažnai kenčiu nuo šlapimo pūs
lės uždegimų. Girdėjau, kad ka
va ir arbata gali sukelti tuos 
uždegimus. Nors aš per daug ka
vos nesuvartoju (maždaug ketu
ris puodukus per dieną), bet no
rėčiau žinoti, ar reikia kavos 
vengti? 

— Kava, arbata, šokoladas, 
pipirai ir kai kurie kiti aštrūs 
prieskoniai (o taip pat alkoholis) 
gali suerzinti šlapimo pūslę, 
kartais net sukelti uždegimą ar
ba pagreitinti jo išsivystymą, 
jeigu prasidėjęs dėl kitų prie
žasčių. Asmenys, kurie dažnai 
serga šia nemalonia liga, turi 
gerti ypač daug skysčių (žinoma, 
tik ne kavos ir arbatos, nors 
žolinė arbata, ypač ramunėlių, 
yra nekenksminga, gali būti net 
naudinga). 

Kenkelio paminklas Oak Woods kapinėse Čikagoje 

Nuotr Martyno V i d z b e l i o 

SAVANORIS 

Sunku pasakyti, kada pirmieji 
savanoriai pasirodė Lietuvos gy
venime. Sakoma, kad tai buvo 
pirmieji pilių gynėjai, vadinami 
vyčiais. Kiti sako, kad savano
riai — tai buvo sukilėliai 1831 
ir 1863 metais. Tuomet dau
giausia baudžiauninkai su dal
giais rankose stojo prieš piktus, 
iki dantų ginkluotus, kazokus. 
Po penkiasdešimt penkerių 
metų savanoriai stojo j kovą 

prieš kiekvieną Lietuvos priešą. 
Tik tie vyrai, kurie stojo kurti 
Lietuvos kariuomenę prieš mo
bilizaciją, vadinosi savano-
riai-kūrėjai. Po sovietų ir nacių 
okupacijos, tūkstančiai išėjo j 
miškus savo noru ir tapo parti
zanai savanoriai. 

Dar prieš 1991 m. sausio 
13-tą savanoriai jau budėjo 
tėvynės sargyboje. Vieni 
savanoriai stojo i tarnybą, 
ieškodami nuotykių, kiti ro 
mantiško gyvenimo, bet daugu 
mai jaunų vyrų ir merginų kelia 
parodė tėvynės meilė. 1991 
sausio 17 d. buvo įkurta sava
noriškoji krašto apsaugos tar
nyba, sutrumpintai — SKAT'as. 

ANTANAS JARŪNAS 
SKAT'o viršininku buvo pa

skirtas pik. ltn. Jonas Gečas. 
Prieš tai Jonas Gečas dirbo 
Mokslų Akademijos Filosofijos, 
sociologijos ir teisės instituto 
etikos skyriuje moksliniu bend
radarbiu. Liko parašyta knyga 
ir nebaigta rašyti disertacija. 
SKAT'o vyrai buvo suskirstyti 
į aštuonias rinktines: Vilniaus, 
Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Pa
nevėžio, Alytaus, Marijampolės 
ir Utenos. Rinktinės buvo skirs
tytos į kuopas, kuopos - j būrius. 
Nuo to laiko savanoriai tarnau
ja visuose Lietuvos rajonuose. 
Gausiausia yra Kauno rinktinė, 
o veikliausi — dzūkai ir suval
kiečiai. 

Čikagoje, važiuojant į rytus 
nuo Marąuette Parko 67-ta 
gatve, juodųjų apgyventame ra
jone randamos Oak Woods kapi
nės. Ten. netoli centrinės koply
čios, yra paminklas su intriguo
jančiais įrašais: 

Djialinsky of Szodeiken 
Great Bannerbearer of Lithu-

ania 
KENKELIS died July 31, 

1895 aged 72 yrs. 

METINIS 
SVEIKATOS 

TIKRINIMAS 
Kasmetinis sveikatos patikri

nimas yra pati efektingiausią 
priemonė apsisaugoti nuo rim
to susirgimo. Kiekvienas iš 
mūsų, kai susergame, einame 
pas daktarą. Bet retas pagalvo
ja, kad patikrinti sveikatą, nors 
ir nesergant, yra labai svarbu. 
Nepaisant, kokio amžiaus be
būtumėte, šiais laikais galima 
išvengti daug rimtų ligų, ar jas 
efektingiau gydyti, jei jos yra 
anksti surandamos. Nesvarbu, 
ar esate jaunas, ar senas, pačioje 
pradžioje surastą ligą galima 
greičiau ir lengviau pagydyti, 
negu užsisenėjusią ir kūne jau 
įsigalėjusią. 

Jeigu lankotės pas daktarą 
reguliariai, pvz., dėl reumato, \ 
aukšto kraujo spaudimo, ar kito f 
chroniško negalavimo, vis tiek 
yra labai svarbu iš pagrindų jį 
patikrinti sveikatą kartą me-
tuose. Nuolatinių vizitų metu 
daktaras koncentruojasi į jūsų 
specifinę ligą ir gali neatkreip
ti dėmesio į ankstyvus kitų li
gų ženklus. 

Daktaru i reikia jūsų talkos 

Kai jūs kartą metuose tikrina-
tės savo sveikatą, yra labai 
svarbu, kad daktarui pasaky
tumėte viską, kaip jaučiatės, ką 
skauda ir pan. Daktaras nori ir 
turi žinoti jūsų išsamią ligos is-

Kitoje pusėje: 
Izabel Djalinska 
Comtess de Szodeiken 
nee princess Czartoriska 

Decedee Marš 1881 
Ten ilsisi grafas Augustas 

Vilhelmas Dzialynskis ir jo pir
moji žmona, kunigaikštytė 
Izabelė Čartoriskaitė. Vyrui 
pakeitus pavardę į „Kenkelis", 
kitur — „Kenkei", ji rašėsi 
Joanna Kenkei. 

Kenkelis gimęs Klaipėdoje, 
kurios apylinkėse valdęs Ža
deikių dvarą. Jį praradęs dėl 
dalyvavimo 1863 m. sukilime. 
Paminkle įrašyta, kad Kenkelis 
buvęs didysis Lietuvos vėliav
nešys 1863 metų sukilime. 

Prieš 130 metų jis nešė 
Lietuvos vėliavą į mūšio lauką, 
o dabar ilsisi visų užmirštas. Per 
žmonos kapą padarytas takelis, 
o paminklo įrašas vos įskaito
mas ir ilgainiui visai išnyks. 
Kenkelis — tai 1863 sukilimo 
savanoris, kuris 1895 metais 
nusinešė į kapą ir savo paslaptį. 
Gal iki 1995 metų mūsų tau
tiečiai suras galimybę perkelti 
,,Didįjį Lietuvos vėliavnešį 
Kenkelį" į lietuvišką aplinką, 
lietuviškas kapines. 

IEŠKANT PAGALBOS LIETUVAI 

Lithuanian Mercy Lift pirm. 
Jurgis Lendraitis lapkričio 15 d. 

- Aš savo bute turiu daug b u v o n u v y k e s j Vašingtoną. Jo 
kambarinių augalų, bet mano t i k s l a s : s u s i t i k t i s u įvairiais 
mama sako, kad nelaikyčiau J A V valdžios pareigūnais ir juos 
gėlių miegamajame naktj, nes s u p a ž i n d i n t i s u dabartinėmis 
jos suvartoja deguonį ir tuo L i e t u v o s problemomis, 
būdu yra kenksmingos. Ji sako, 
kad ir ligoninėje vakare iš 
palatos būdavo išnešamos gėlės, 
o ryte — vėl įnešamos. Ar tai 
tiesa? 

— Tiesa, kad augalai dieną 

ypač 
trūkumais sveikatos apsaugos 
sistemoje. Per pirmą susitikima 
su ambasadoriaus Strobe Tai 
bott patarėju buvo sužinota, kad 
JAV valdžios departamentas la 
bai mažai dėmesio kreipia į 

su 

gamina deguonį, o naktyj patys L i e t u v ą ^ r u s ų k a r i u o m e n ė s iš
naudoja (kaip ir kiti gyviai, v e d i m o g i u o m o m e n t u J A V 
Įskaitant žmones). Bet reikėtų r ū p i n a s i i k a d r u s a i ? k u r i e 
tikrai daugybės augalų kamba- g y v e n a L a t v i j o j e i r Estijoje, ne
ryje, kad jie sunaudotų reika- b u t u s k r i a u d žiami . . . 
hngądeguonnr pakenktų žmo- K i t a s s u s i t į k i m a s j v y k o 
gui. Taip pat tiesa, kad seniau Valstybės departamento Pabal 
ligoninėse būdavo vakare iš t i j o s k y r i a u s d a r b ininkais . Bu 
palatų išnešamos gėlės, tačiau v o d į s k u t Uota, kaip būtų galima 
taip daugiau nedaroma. Dabar g a u t i p a g a l b o s p e r Amerikos 
kaip tik patariama kambariuo- v y r i a u s y b e n e r n o k ; m a i persiųs-
se auginti gėles (t.y. lapuotus ti LML surinktus vaistus, medi-
augalus) nes labai švarina orą, k a r n e n t u s i r medicininę apara 
sutraukdami į save dalį kenks- t Q r ą • L i e t u v ą . S io posėdžio 
mingų chemikalų atsirandan- m e t u a t s i t i k t i n a i a t ė j o a m b 
čių nuo dažų, baldų, rūkymo ir L i e t u v a i D a r r y l Johnson. Jis į 
pan. Be to, augalai knmbarvje. J A y a( ,• a 

Tą pačia dieną J. Lendraitis 
turėjo p?ogą susitikti ir pasi
kalbėti su Jonu Paslausku, 
ambasadoriaus A. Eidinto pata
rėju Lietuvos ambasadoje. J. 
Paslauskas buvo supažindintas 
su Lithuanian Mercy Lift 
veikla, o PO to jis vyko į buvusio 
Latvijos ambasadoriaus Din-
bergs laidotuves. 

Po pietų buvo aplankyta 13 
JAV valstijų atstovų ar jų 
patarėju. Visiems buvo 
pakalbėta apie dabartinį Lietu
vos stovi ir LML veiklą, prime
nant, kad būtina padėti Lietu-
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toriją arba sveikatos stovį. 
Būkite pasiruošė dakarui pasa
kyti apie: 

1. bet kuriuos pasikeitimus 
jūsų sveikatos reikaluose, atsi
radusius po paskutinio 
patikrinimo; 

2. problemas, kurias pastebi
te vaikščiojant ar dirbant, re
gėjimo ir girdėjimo trūkumus, 
sutrikimus: 

3. vaistus, kuriuos naudojate; 
4. jūsų kasdieninę savijautą; 
5. jūsų maitinimąsi — dietą, 

mankštą, ar rūkote ir t.t. 
Metiniame sveikatos patikri

nime klauskite daktaro apie 
viską, kas jums rūpi ir ko 
nežinote. Klauskite ir pasi

tarkite su daktaru, jei turite 
neaiškumų ar nesuprantate 
įvairių tyrimų rezultatų. At
minkite, juo geriau jūs būsite 
informuoti, tuo lengviau ir 
tiksliau galėsite spręsti apie 
savo sveikatos stovį. 

Naudotasi „Chicago Depart
ment on Aging" informacija. 

Vertė ir spaudai paruošė Al
dona Šmulkšt ienė ir Birutė 
Jasa i t ienė . 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
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vai visais atžvilgiais sustiprėti. 
Baigiant dieną Vašingtone, 

teko dar aplankyti Pentagoną. 
Ten Jurgis Lendraitis susitiko 
ir padėkojo skyriaus vedėjui, 
kuris rugpjūčio mėn. padėjo per
siųsti penkis LML talpintuvus 
į Lietuvą. Taip pat teko susitikti 
su Jenifer Patterson, Christian 
Relief Services pareigūne, ku
rios pastangomis LML yra 
gavusi daug pagalbos per pas
kutinius metus. 

Nors buvo numatytas susi
tikimas su JAV prez. Bill Clin-
ton, bet dėl jo rūpesčio NAFTA 
klausimo balsavimu susitikimą 
teko atidėti kitam kartui. 

Kab. 312-735-4477; 
|Rez. (708)246-0067; arba (708)246-6581 
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DR. K. A . JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS I 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie. Chicago. I I I . 
Tel. (312) 925-2670 

1185 Dundee Ave.. Elgin. III. 60120 
Tel. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

ypač žiemą, džiugina aki, su
kelia geresnę, pozityvesnę 
nuotaiką, todėl verta jais puošti 
savo aplinka, nesirūpinant apie 
jų sunaudojamą deguonį. 

savo darbo reikalais, o dabot 
planavo sutikti atvykstantį, 
naujai paskirtą JAV-joms Lietu
vos ambasadorių Alfonsą 
Eidintą. 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd.. Hickory Hills. 
1 mylia i vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 
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Tel. kabineto ir buto: (708)852-4159 

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

Kasdien 1 iki 8 v v 
šskyrus trec Šešt 12 iki 4 vai p p 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kedzie 

Vai antr ? 4 v p p ir ketv 2-5 v p p 
Šeštd pagal susitarimą 

Vizitą' apmokami Medicare 
Kabineto tel. (312) 776-2880 

Namų 708-448-5545 
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms 

LML pirm. Jurgis Lendraitis (kairėje) ir JAV ambasadorius Lietuvai Dar-
rvl T-v n. susitikę VVashinfcton. DC. 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
563S S. Pulaski Rd.. Chicago. IL 

Tel. 312-585-1955 
172 Schlller St.. Elmhurst. IL 60126 

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarai •' savaitgaliai tel 708-834-1120 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D.. S.C 
Specialybe — Vidaus hgų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. fpne Austini 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (312) 585-7755 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9 12 Penkt 2 7 

ARAS ŽLIOBA. M.O. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samaritan Medical Center 

Napervllle Campus 
1020 E. Ogden Ave. . Sulte 310. 

Napervllle IL 60563 
Tel. 708-527 0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel. (1-312) 586-3166 
r * 3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Street 
Vai pirm antr ketv ir penkt 3-6 

šeštadieniai-, paaal susitarimą 



Lietuvos kariuomenė: 

ANUOMET IR 
ŠIANDIEN 

Šią lapkričio 23 dieną 
sukanka 75 metai nuo tos 
dienos, kada buvo išleistas pir
mas įsakymas pradėti or
ganizuoti Lietuvos kariuomenę. 
Ilgus amžius išgyvenusi Likimo 
jai skirtoje pavojingoje vietoje, 
lietuvių tauta išsiugdė karingą 
dvasią, jai padėjusią išlikti gyva 
ir tuo, kas ji yra. 

Apie 1918-1940 metų laikotar
piu buvusią kariuomenę dar ne
mažai žinome, nes dar yra daug 
gyvų vyrų, tarnavusių jos eilėse. 
Šiandien gali būti įdomiau ir 
naudingiau peržvelgti tas ne
gausias žinias apie šiuo metu 
Lietuvoje atsikuriančias naują
sias krašto gynybos pajėgas ir jų 
organizaciją. 

Skirtingai nuo ano meto ka
riuomenės, daugeliu atvejų iš 
naujokų ar savanorių priėmimo 
punktų vyrus siuntusios kone 
tiesiai į kautynes. 1991 metais 
atsikurianti kariuomenė or
ganizavosi priešo dar okupuo
toje šalyje, kai žmonės savano
riškai rinkosi saugoti ir ginti 
centrines atgimstančios valsty
bės institucijas. Iš to sąjūdžio 
kilo ir Savanoriška krašto 
apsaugos tarnyba — SKAT. 
Karinės organizacijos reikalus 
pradžioje tvarkė Krašto apsau
gos departamentas, vadovauja
mas civilio asmens, gydytojo, 
tituluojamo direktor ium; 
departamentą pavadinus minis
terija, — ministro Audriaus But
kevičiaus. 

Pamažu mezgėsi ryšiai su 
NATO organizacija. Tie ryšiai 
buvo naudingi, sudarant atsva
rą Lietuvoje tebesančios rusų 
kariuomenės grėsmei. Iš NATO 
kariuomenių Lietuva susilaukė 
ir kai kurios paramos apranga, 
transporto priemonėmis ir kt. 
Buvo sunkumų ir su unifor
momis, patalpomis, k i ta i s 
poreikiais. Sunkiųjų ginklų, 
pvz., artilerijos, sunkiųjų šar
vuočių neturima. 

Nuo paskutinių nepriklauso
mybės metų Lietuvos kariuo
menės gyvenime ir karyboje 
įvyko labai didelių pasikeitimų. 
Pasikeitė politinė padėtis, ka
riuomenės uždaviniai, žmonių 
dvasia, todėl negalima buvo 
atkurti 1940 metais sužlugdy
tos kariuomenės, suorganizuo
tos, remiantis I pas. karo pavyz
džiu. Nejudrūs pėstijos pulkai, 
arklių traukiama artilerija, 
silpna prieššarvinė ir prieš
lėktuvinė gynyba šiam metui 
nebetinka ir neturi prasmės. Iš 
buvusių tradicinių priešų 
(Vokietijos, Lenkijos) atsi 
kurianti mūsų kariuomenė susi
laukė net dovanų ginklais. 
Europos valstybės savo sau
gumą mato jau jungtinėse 
pajėgose. 

Atsikuriančioje kariuomenėje 
gana ryškiai matoma rusų ka-

1918-jų METŲ LAPKRIČIO 23-ji 

riuomenės įtaka. Taip buvo ir 
1918-1920 metais, nes ir tada 
daugumas karininkų buvo 
baigę Rusijos karo mokyklas. 
Dabar dar tebesą gyvi 
1919-1940 metų Lietuvos karo 
mokyklą baigę karininkai jau 
per seni ir neretai palaužti 
sovietinių persekiojimų, kad dar 
tiktų rikiuotei. Tenka girdėti 
abejonių, ar tie buvę sovie
tiniai karininkai verti pasi
tikėjimo. Nėra įmanoma patir
ti, ką jie tikrai galvoja, ką jie 
jaučia, bet ir prieš 75 metus to 
nebuvo galima padaryti su buv. 
cariniais kar in inkais . Tie 
buvusieji sovietiniai karininkai, 
kurie nepabūgo stoti į laisvės 
kovotojų eiles pačioje kovos pra
džioje, savo nusistatymą parodė 
jau tada, nepaisydami rusų gra
sinimų ir karinės pensijos 
praradimo. 

„Gimtajame krašte" neseniai 
buvo išspausdintas KA ministro 
A. Butkevičiaus spalio 20 d. įsa
kymas, kuriuo skelbiama Lietu
vos kariuomenės sudėtis: gink
luotųjų pajėgų štabas, I motori
zuota desant inė brigada, 
karinės oro pajėgos, komendan-
tinis batalionas, Ignalinos VAE 
apsaugos batalionas, atskirasis 
taikos palaikymo batalionas, 
centrinis poligonas, arsenalas, 
krašto apsaugos tarnyba 
(SKAT), centrinė medicinos tar
nyba, ryšių ir spec. technikos 
tarnyba, karinių objektų in
spekcija. Šiame sąraše nemi
nima jūros flotilė ir jos priklau
somumas. Gali būti, kad po šiais 
pavadinimais slepiasi, anksčiau 
kitaip vadinti, daliniai ar dalys. 

Šalia čia išvardintų dalių bei 
įstaigų, priklausančių Krašto 
apsaugos ministerijai, dar yra 
bene du pulkai, priklausą 
Vidaus reikalų ministerijai. Jie 
vadinami vidaus kariuomene. 
Tai visiška kopija sovietinėje 
santvarkoje buvusios NKVD 
kariuomenės, visai nepriimtina 
demokratinėje santvarkoje. 
Visos karinės pajėgos turi būti 
vienoje vadovybėje. 

Įvairiais keliais mus pasiekia 
nedaug informacijos apie Lietu
vos naujosios kariuomenės 
gyvenimą bei reikalus. Reikia 
tai apgailestauti, nes užsi
daroma nuo galimumo atgai
vinti ar toliau puoselėti tarpu
kario kariuomenės tradicijas, 
mokytis iš jos patirties. Emig
racijos kariai galėtų būti geras 
atsiminimų šokinis tradicijoms 
ir sveikai lietuviškai karinei 
dvasiai atgaivinti. Visos senos 
kariuomenės savo tradicijas 
puoselėja, jas brangina ir jomis 
didžiuojasi. Juk giedame „iš 
praeities Tavo sūnūs te stiprybę 
semia". Šią dieną visi lietuviai 
savo kariuomenei linki dvasios 
ir kūno stiprybės. 

Vytenis Statkus 

Prieš 75 metus, 1918 m. lap
kričio 23 d., Valstybės Tarybos 
būstinėje, Vilniuje, karininkai 
J. Kubilius, St. Nastopka ir (mi
nistro pirmininko adjutantas) 
A. Juozapavičius suredagavo ir 
išspausdino šitokį įsakymą: 
„Apsaugos ministerijos įsaky
mas Nr. 1. Lapkričio 23 d. 1918 
m. Vilnius. 1) Steigiu Apsaugos 
Tarybą iš šių asmenų: pulkinin
ko Chaleckio, papulkininkio 
Nastopokos ir papulkininkio 
daktaro Nagevičiaus, 2) Pulki
ninką Kubilių skiriu Apsaugos 
Ministerijos štabo viršininku, 
3) Pulkininką Galvydį-Bykaus-
ką skiriu pirmojo pulko vadu, 
steigiamo Alytuje. Jam įsakau 
tuojau pradėti priruošiamąjį 
darbą ir pasirinkti sau reikalin
gą kadrą". (Pasirašė) Apsaugos 
ministras prof. A. Voldemaras. 
Štabo viršininkas papulkininkis 
J. Kubilius. Tad lapkričio 23 d. 
yra Lietuvos kariuomenės įstei
gimo data. 

Tai dienai V.T. karių registra
cijos komisijoje buvo užsiregis
travusių apie 100 karininkų, 
karo valdininkų bei karo gydy
tojų ir apie 50 kareivių, kurių 
aprūpinimui V.T. neturėjo lėšų. 

1917 m. vasarą, Rusijos karo 
frontų paskirose vietovėse buvo 
susiorganizavę kariniai lietuvių 
„batalionai", tačiau rusų revo
liucijos eigoje jie buvo nugin
kluoti, o lietuviai kariai grįžo į 
Lietuvą individualiai ir be jokių 
ginklų. Be to, juk tada Lietuvo
je dar šeimininkavo vokiečiai, 
kurie ilgai priešinosi lietuvių 
ginklavimui. Tuo tarpu lenkai 
savo karinius dalinius jau turėjo 
nuo pat karo pradžios. Net lat
viai išlaikė savo „latvių šaulių 
pulkus". 

Savo kariuomenės organizavi
mas, ypač pradžioje, vyko labai 
sunkiai. 1918 m. lietuviai vei
kėjai savo politikoje vadovavo
si pasitikėjimu ne kariniu savo 
tautos pajėgumu, bet evantualia 
pagalba iš svetur. Krašto gyni
mo organizavimas nebuvo laiko
mas pačiu svarbiausiu ir sku
biausiu valstybės kūrimo reika
lu. Inteligentai norėjo būti pa
cifistai. Pirmajame ministrų 
kabinete nebuvo atskiro Krašto 
apsaugos ministro. O ministras 
pirmininkas, pasiėmęs ir Ap
saugos ministro pareigas, 1918. 
XI. 14 d. pristatydamas savo su
darytą ministrų kabinetą, sakė, 
kad, esą, Lietuva nenorinti su 
nieku kariauti, ir už tai jai 
kariuomenė nesanti reikalinga; 
pakaksią, sako, milicijos ar po
licijos vidaus tvarkai palaikyti, 
o valstybės sienoms saugoti už
teksią „sargybų". Gyvenimo 
tikrovė labai greitai parodė tų 
teigimų naivumą. 

JONAS DAINAUSKAS 

Pirmieji 100 šautuvų iš vokie
čių buvo gauti gruodžio 10 d. 
Pavyko nupirkti dar keliasde
šimt šautuvų, 2 sunkiuosius ir 
2 lengvuosius kulkosvaidžius. 
Visa tai buvo lašas jūroje. Fak
tiškai iki 1918 m. Kalėdų ka
riuomenės organizavimas mažai 
bepajudėjo į priekį. Krašto ap
saugos viceministras, nelietu
vis, apsuptas karininkų rusų, 
nesirūpino mūs-; kariuomenės 
organizavimu, o paskirų kari
ninkų iniciatyvą net slopino. 
Tuo tarpu vokiečių kariuomenė, 
Aliantų įsakymu, traukėsi iš 
Rusijos, o jų pėdomis žygiavo 
Raudonoji armija, pasiruošusi 
užimti Lietuvą. Viceministras 
pasiūlė Vilniuje užsiregistravu
sius lietuvius karininkus „pa
leisti atostogų" iki 1919.1.6 d. 
Lietuvai grėsė mirtinas pavojus, 
kuriam pasipriešinti reikėjo 
neatidėliojant griebtis ginklo. 

Senosios Lietuvos kariuome
nė, bajorai, buvo josios elitas. 
Deja, pradedant nuo Jogailos 
laikų, per lenkų kultūrinę Lie
tuvos okupaciją nustojome gal 
net iki keturių milijonų lietuvių 
— bajorų, kilmingųjų, miestelė
nų, o rytų Lietuvoje ir nemažai 
kaimiečių, kurie tapo „lenkais 
iš pasirinkimo" ir kurie, ypač 
žlugus senajai valstybei, gynė 
lenkų, o ne Lietuvos reikalus. 
Lietuvių tauta neteko savo tau
tinio ir valstybinio elito. Lenkai 
(o ypač sulenkėję) jau buvo įsi
tikinę, jog lietuviai tėra tik 
„kitaip kalbantieji lenkai". 
Lenkams Palanga XIX a. pabai
goje buvo „lenkiškas kurortas"! 
Kiti Lietuvos kaimynai irgi 
manė, kad lietuvių tauta nusto
jo egzistuoti. Rusams „Severo-
zapadnyj kraj" buvo grynai rusų 
žemė. Taip pat neatsitiktinai 
1879 m. Tilžėje įsisteigė „Li-
tuische Literarische Gesell-
schaft", kuri savo tikslu turėjo 
surinkti, apsaugoti neabejotinai 
mirštančios, ar jau numirusios, 
lietuvių tautos kultūrinį paliki
mą. Tačiau toji Tilžiškės draugi
jos „prognozė" pasirodė klaidin
ga. Lietuvių tauta nemirė ir ne
manė mirti. Lietuvos kaimas 
daugiausia liko sąmoningai lie
tuviškas ir iš savo tarpo iškėlė 
naują Lietuvos elitą. Tai buvo 
tas kaimas, kuris 1918-20 m. 
laisvės kovų metu savo žmo
nėmis ir savo ištekliais apgynė 
Lietuvą kovos lauke ir davė 
josios ekonominę bazę, stiprų 
savo ūkį. 

1918.XII.26, vis artėjant bol 
ševikų kariuomenei prie Vil
niaus, skubiai susidarė (koalici
nis) naujas Ministrų kabinetas, 
kurio pirmininkas M. Sleževi

čius, ypač jaunesnių, patriotiš
kai nusiteikusių karininkų pa
veiktas, pakeitė kariuomenės 
organizavimo metodą, o 1918. 
XII.29 d. Vyriausybės vardu pa 
skelbė atsišaukimą ir pašaukė 
savanorius stoti į kariuomenę. 
Atsišaukime buvo pasakyta: 
„...LIETUVA PAVOJUJE! Vo 
kiečių kariuomenei atsitrau
kiant, jau įsibrovė Lietuvon 
svetimoji Rusijos kariuomenė. 
Ji eina, atimdama iš mūsų gy
ventojų duoną, gyvulius ir 
mantą. Jos palydovai — badas, 
gaisrų pašvaistės ir ašarų upe
liai. Tad ginkime Lietuvą! 
Parodykime, jog esame verti 
amžiais kovotos laisvės; šiandie
ną Lietuvos likimas mūsų pačių 
rankose..." 

Iš esmės konkretus mūsų ka
riuomenės organizavimas buvo 
pusantro mėnesio pavėluotas ir 
Vilniaus nebuvo įmanoma ap 
ginti. Vyriausybė 1919.1.1 d. 
pasitraukė į Kauną. Savanoriai 
būriais vyko į pr iėmimo 
punktus. 1919.1.16 d. jau buvo 
3,000 užs i reg i s t ravus ių 
savanorių. 

Prasidėjo pulkų organizavi
mas Alytuje, Kaune, Kėdainiuo
se ir kitur. Savo kariuomenę 
Lietuvai teko organizuoti, prie
šui puolant kraštą. Visas „spra
gas" užpildė ryžtas ir noras 
nugalėti priešus. 1919.111.15 d. 
buvo paskelbtas pirmas naujo
kų šaukimas. 1919.V. 11 d. Kau
ne, Rotušės aikštėje, po iškil
mingų pamaldų, įvyko pirmoji 
Lietuvos karių priesaika. 1919. 
V. 12 d. buvo suorganizuota 
Krašto apsaugos ministerija. 

Gal geriausias 1919-1920 

metų kovų Li« *u\ JS kariuome 
nės ginklas buvo >sios jaunieji 
karininkai, baigę Lietuvos Karo 
mokyklos (įsteigtos Kaune 
1919.111.11 d.) pirmąsias laidas. 

Vienok, Lietuvos karinis po
tencia las niekad visiškai 
nebuvo išnaudotas. Juk latviai 
ir net estai savo Nepriklauso
mybės kovų metu buvo sumobi
lizavę iki 60,000 karių, o 
Lietuvos kariuomenė niekad ne 
viršijo 40,000 kar ių . Kai 
1920.V. 15 d. susirinko Steigia
masis Seimas, tai jame greit 
buvo iškeltas klausimas mažinti 
kariuomenės skaičių. Užtai, kai 
1920.VIVIII mėn. vyko lenkų 
kovos su bolševikais, mes ka
riuomenėje turėjome mažiau 
kaip 30.000 karių ir 1920X9 d., 
kai Želigovskis užgrobė Vilnių, 
neturėjome jokių rezervų ir per 
tai antrą kartą praradome seną 
Lietuvos sostinę. Tas privedė 
prie Lietuvos rytiniu žemių. 
Vilniaus krašto, dvasinio su
žalojimo. 

Pasibaigus karams. Lietuvos 
kariuomenės skaičius svyravo 
tarp 16.000 ir 24,000. 1939/40 
m. mūsų kariuomenėje buvo 
apie 1100 kadro karininkų, apie 
1,200 liktinių puskarininkių, o 
būtinos tarnybos apie 20,000 
vyrų. Puskarininkių kadrai bu
vo nuolat tobulinami, jų paren
gimui skiriant 6-8 mėnesius. 
Visi kareiviai buvo mokomi Lie
tuvos istorijos bei geografijos. 
Kariuomenės dyliniai turėjo 
109 bibliotekas. 

Neabejotina, kad kariuomenė 
Nepriklausomoje Lietuvoje bu
vo patriotizmo mokykla. Per vi
są Nepriklausomybės laikmetį 
apie 400,000 Lietuvos žmonių 
atitarnavo kariuomenėje. Daug 
iš tų tarnavusių Lietuvos ka

riuomenėje 1940 pavasarį suda
rė 62,000 vyrų šaulių, kurie vis 
dar pakartodavo karinį pasi
rengimą. 

Savaime suprantama, kad 
1918.XI.23 d. „ Įsakymas" 
tebuvo tik formali pradžia. 
Lietuvos kariuomenės organiza
vimas vyko ne vienoje Lietuvos 
vietovėje ir jį atliko daug žmo
nių. Tik tiek. kad sistemingas 
kariuomenės organizavimas 
prasidėjo, Vyriausybei persikė
lus į Kauną, nors ir čia pradžioje 
buvo daug sunkumų. Juk 1919 
m. pradžioje Kaune veikė dvi 
valdžios — lietuvių ir vokiečių; 
keletas štabų — lietuvių, vokie
čių, bolševikų ir lenkų POW. 
Visi tie štabai įsakinėjo gyven
tojams, grasino baudomis, kai 
kurie jų'pvz. komunistai) žadėjo 
gyventojams daug gėrybių. Vie
nok Kauno karo komendantūra 
su tais ..reikalais" greitai 
susidorojo. 

MEDŽIOKLĖS LIETUVOJE 

Lietuvoje medžioklės plotai 
užima apie 5 milijonus hektarų, 
šiuo metu yra 28,000 medžioto
jų, kurie iš kiekvieno tūkstančio 
hektarų sumedžioja apie 200 kg 
žvėrienos. Praėjusiais metais į 
Lietuvą buvo atvykę 300 me
džiotojų iš užsienio šalių. Jie už 
laimikius sumokėjo apie 1 mln. 
litų. Pasak specialistų, geriau
siai komercines medžiokles ren
gia Panevėžio. Kėdainių. Mari
jampolės, Ukmergės, Jurbarko 
ir Kauno urėdijos. Už neteisėtai 
sumedžiota stumbrą numatyta 
2.500 litu bauda I apie 670 dol >. 
už briedį, elnią ar danielių — 
apie 470 dol.. gulbe giesmininkę 
ar baltąjį gandrą — 220 dol. 

Ne t ik kava ir spauda, bet ir šilti marškinėliai pasiekė Lietuvos savanorius pne> pernykštes Kalė 
das. Tai Amerikos lietuvių išeivių dovana. Viduryje - pik Jonas Gečas 
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LIETUVOS ATSTOVAS JAV 
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2. LENKIJOS AGRESINGUMAS. P. Stetson 
pažymėjo, kad jam tekę gerai susipažinti su Lenkijos 
tiek oficialių, tiek visuomeninių sferų nuomone. Lenki
joje nesą agresingumo tendencijos. Bendrai suglaudus, 
lenkų nuomonė išreiškiama šitaip: 'Mes atgavom visas 
mums priklausomas žemes; daugiau nenorime, ką 
turime — ginsime! Niekas nenori karų, nė karo su 
Lietuva. Kam tas bereikalingas šauksmas apie Lenki
jos agresingus planus prieš Lietuvą? 
Atsakiau, Liublino Unijos idealų skiepijimas 
visuomenėje parodo Lenkijos agresingus norus Lietu-

mitas — atsakiau. Reali Lietuvos politika ieško gerų 
santykių su kaimynais ir stengiasi tuos stantykius 
palaikyti. Mūsų santykiai tiek su rusais, tiek su 
vokiečiais toli nuo to, kad galėtų būti pavadinti 
intymūs. Turime didelių sunkenybių ir su rusais ir su 
vokiečiais. Pagaliau, visai natūralu, kad ieškome 
draugų Lenkijos nedraugų tarpe. 

— Kodėl neieškote draugų Anglijoje, Francijoje? 
— Mes ten jų ieškome. Santykiai gerėja. Bet kiek 

vienam juk suprantama, kad didžiosios valstybės, 
kurios daugiausia Lietuvai skriaudos padarė, laikosi 
rezervuotai į mus, kad tuo pat išvengti tos nejaukios 
situacijos, kuri susidarytų, jei jos norėtų draugiškiau 
pažvelgti į mūsų keliamus klausimus, atsiminus jų 
pirmykščius nutarimus Lietuvos nenaudai. 

4. REIKALINGUMAS SUSITARTI SU RUSIJA. 
P. Stetson nuomonė, kad neturime turėti iliuzijų, kad 

Sėkmingam lėšų telkimo renginiui praėjus čekis įteiktas Southfield, MI 
American Lithuanian Disabilitv and Rahabilitation pasikeitimo programos 
direktoriui dr W Waring. Iš kairės Jūratė Pečiūrienė — Detroito Lietuvos 
dukterų pirm.. Danutė Jankiene iždininkė. Elvyra Idzelienė — renginio 
talkos organizatorė. Viktorija Viskantienė — tautiniu šokių grupės „Šaltinis" 
vadovė. 

Nuotr W. Waring 

išliksime nepriklausomais. Tiesa, esanti visa eilė mažų 
vos linkui. Be to, kaip suprasti straipsnius tilpusius, valstybių Europoje gerai tarpstančių, bet Lietuva vargu 
pavyzdžiui, 'Polska Zbrojna'? ar galės išlikti, ypač ekonominiu atžvilgiu. Be to jis. 

— 'Polska Zbrojna' neatstovauja jokios nuomonės, kaipo amerikietis, negalįs suprasti Rytų Europoje pasi-
Žinios apie Lenkijos agresiją esančios provokacija. J is reiškiančio nacionalizmo, kuris nepaiso ekonominiu 
tatai gerai ištyręs. Kokiame nors mažai teskaitomame, reikalavimų. Amerikiečio koncepcija: turėti veikimo 

autonomiją ir naudotis visomis ekonominėmis gali
mybėmis, kurias suteikia didesni ekonominiai viene
tai, kaip, pavyzdžiui, Pabaltės valstybės plius Lenkija 

Atsakiau, kad mes kitaip žiūrime į Lietuvos padėtį. 
Vis-a-vis Rusijos, mūsų padėtis yra visai kitokia, nei 
Latvijos ir Estijos. Ryga, pavyzdžiui, buvo kuriama 
kaipo RUSUOS uostas, ir be Rusijos vargiai teįmanomas 
Rygos augimas ir plėtimasis. Tas pats su Estija Mes 
neturime tokių atrakcijų Rusijai. Artimesni eko
nominiai ryšiai su Lenkija mums nedaug tegalės 

neįtakingame tolimos provincįjos laikraštyje tilpsta 
petitu atspausdinta žinelė. J i pasigaunama ir 
išnaudojama Vokietijoje ir Rusijoje. 

— Gal ir yra kiek provokacijos — atsakiau, — bet 
mes lietuviai gerai žinome Lenkijos norus link Lietu
vos. Jokios oficialinės nuomonės mus neįtikins. 

3. VOKIEČIŲ IR RUSŲ ĮTAKA LIETUVOJE. 
Keletą kartų p. Stetson iškėlė klausimą dėl vokiečių 
ir rusų Lietuvoje ir dėl Lietuvos buvimo vokiečių ir 
rusų politikos įrankiu. 

Vokiečių ir rusų įtaka Lietuvoje, tai lenkų grynas naudos atnešti. Lenkijos produktai negalės konkuruoti 

su Amerikos. Anglijos, Vokietijos produktais. Dabar 
kartais konkuruoja dėl lenkų valiutos nupuolimo. Mes 
visuomet stengsimės savo užsienio prekyba kreipti į 
Angliją, Ameriką ir jieškoti ten rinkų. 

Gi dėl artimesnių politinių ryšių su Lenkija, tai 
vargu ar tenka apie tai kalbėti. Kiek žinau savo 
visuomene, tai be abejo, jei tektų rinktis, tai būtų pasi
rinkta Rusija, ne Lenkija artimesniems ryšiams 
užmegzti. 

5. LENKIJOS SIENOS. VILNIUS. P. Stetson tarp 
kitko minėjo, kad Lenkijai sienos esančios galutinai 
nustatytos ir visas pasaulis jas pripažinęs. 

Atsakiau, mes jų nepripažįstame, nes Ambasado
rių Konferencijos nutarimas yra unilateralis: mes ne
buvome prileisti. Net kuomet mes norėjome gauti Tarp
tautinio Teismo nuomone del juridinio klausimo, suriš
to su Ambasadorių Konferencijos nutarimu, tai Tau
tu Sąjungos nusistatymu mums to nebuvo leista. Be 
to Lenkijos rytų sienos nėra jau taip nustatytas 
dalykas, nes didžiosios valstybės atsisakė garantuoti 
sienas, nes jos gerai žinojo, kad Rusija nesutiks su tomis 
sienomis ir kad dėl tu sienų yra galimas karas su 
Rusija. 

— Jei Rusija pradėtų karą su Lenkija, viso pasaulio 
simpatijos būtų Lenkijos pusėje. 

— Atsakiau, kad mes žinome, kaip simpatijos yra 
Igrjamos ir perkamos. Tiesa, jei bolševikai pultų 
Lenkiją, tai ^al simpatijų ir būtų. Bet jei tai bus jau 
nebe bolševiku Rusija, tai tų pačių didžiulių valstybių 
simpat ijos links Rusijos pusėn, kaip didesnio už I>enkiją 
objekto simpatijoms 

— Kam jums reikalingas Vilnius? Juk Vilnius yra 
lenkiškas miestas? 

(Bus daugiau) 
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NETURIME TEISĖS 
PRARASTI 

ISTORINĘ PROGĄ 
Po 50 metų trukusios okupa

cijos — tautos genocido, fizinio 
ir dvasinio žmonių žalojimo 
1990 m. Lietuva vėl a t s ta tė 
valstybingumą ir pasuko demo
kratinių permainų keliu. Pa
laipsniui įsitvirtina pilietinės 
valstybės normos, tačiau teisi
nės valstybės kūrimo sąlygos 
Lietuvoje, kaip ir kaimyninėse 
valstybėse, labai sunkios — jau
čiame, ypač pastaruoju metu, 
baisias sovietmečio pasekmes — 
ne t ik ekonomikoje, bet ir visuo
menės gyvenime. Ne visos poli
tinės jėgos yra vienodai sava
rankiškos ir besąlygiškai remia 
nepriklausomybės bei ekonomi
nių reformų prakt inius darbus. 

Lietuvos žmonės neretai pasi
genda politinės patir t ies bei 
tradicijų, būt inų demokratinei 
santvarkai. Padėtį apsunkina ir 
tai, kad dauguma masinių infor
macijos priemonių, joms dirban
čių žurnalistų, taip pa t teisė
tvarkos darbuotojų tebėra senų
jų politinių s t ruktūrų įtakoje. 
Valstybinė televizija ir radijas, 
ypač teisėtvarkos organai, kurie 
privalo ginti asmenų tu r t ines ir 
pilietines teises, yra pavaldūs 
parlamentui . Tačiau Seime ga
lia — ekskomunistinių jėgų ir jų 
rėmėjų rankose. 

Mes negalime kal t int i Lietu
vos rinkėjų, kur ie , dešimt
mečiais sovietinės melo propa
gandos veikiami ir gąsdinami, 
per Seimo r inkimus atidavė 
daugiau balsų už LKP-LDDP. 
Kalti ne paprast i žmonės, per
gyvenę baisius sunkumus , o 
mes, atstovaujantys Lietuvos 
naująsias, demokratines poli
tines jėgas, mes, dažnai naivūs 
ir manantys, kad lietuvis negali 
būti savo valstybės priešas, ne
pajėgėme išaiškinti, o gal pristi
gome drąsos prisipažinti, jog 
1991-1992 metais ir prieš Sei
mo r inkimus demokratinės (de
šiniosios) jėgos realiai nevaldė 
valstybinės valdžios ir valdymo 
organų. 

1990 m. LKP-LDDP beveik vi
sur laimėjo vietinius r inkimus, 
buvusiai valdančiai partijai 
išliko pavaldūs teisėtvarkos or
ganai , Centrinis bankas. Ener
getikos ir kai kuriose kitose 
ministerijose išliko senosios 
grupuotės, kurios priešinosi 
ekonominėms ir politinėms per
mainoms, dangstė part ines ma-

fijines s t ruktūras , nomenkla
t ū r i n i u s žmonių tur to grobsty-
tojus. 

Mūsų išeivijos SL ludoj buvo 
te is ingai pastebėta, jog dau
g u m a Lietuvos piliečių balsavo 
n e už LKP-LDDP, bet protesta
vo prieš pasunkėjusį gyvenimą, 
n e s daug kur nu t rūko šilto 
vandens tiekimas, sutr iko šildy
m a s , kai kur pr i t rūko dujų, 
s t a ig ia i pakilo prekių kainos, 
buvo sumažintos pensijos ir at
lyginimai . 

Mes privalom pripažint i kai 
k u r i a s savo klaidas ir akylai 
sekt i , kas darosi dabar . Dėl 
laimėjusios LDDP finansinės ir 
ekonominės politikos nuo praė
jusiųjų metų rudens Lietuvoj 
pragyvenimas nusmuko dau
g iau kaip 2,5 karto (tarptauti
nio valiutos fondo duomenimis, 
nuo 1991 m. pavasario gyven
tojų pajamos augo ir 1992 m. vi
duryje pasiekė 1989 m. lygį), 
pramonės gamyba sumažėjo 3.2 
k a r t u s . 

Lietuvos ūkis p rak t i ška i yra 
nevaldomas, o pradėtos refor
m o s nebevykdomos . Didėja 
įmonių nepas i tenkinimas , vis 
labiau įsigali korupcija (visą 
va ldant i kompartija visada tu
rėjo mafijos bruožų) , l ikęs 
neprivat izuotas tu r tas , pramo
nės ir žemės ūkio gamybos 
priemonės pusvelčiui dalinamas 
„saviesiems", vis labiau ryškėja 
nepritariančių LDDP „darnai ir 
dorai '" politinis persekiojimas, 
a t le idinėj imas iš valstybinių 
įmonių ir įstaigų. Šal inami ne
pa lankūs žmonės iš Lietuvos ra
dijo ir televizijos. Nut rauk ta 
s u t a r t i s su JAV ir Kanados lie
tuv ia i s , norėjusiais įkur t i ne
pr ik lausomą televiziją „Infor
macija L ie tuva i" (TV-26). 

Lietuvos Seime vis įžūliau 
s tumiama ir ujama opozicija. Ei
n a m a iki a tvirų gąsdinimų su
sidoroti su nepatogiais oponen
ta i s . 

Dėl viso to Lietuvos žmonių 
pol i t inės nuos ta tos keičiasi, 
j e igu dabar vyktų Seimo rinki
mai , kairiosios jėgos daugumos 
balsų nebegautų. Prie valdžios 
va i ro ats idūrusi LDDP neįvyk
dė lengvai da l in tų pažadų savo 
rinkėjams — nesumažino kainų, 
nepakėlė atlyginimų, nesutvar
kė teisėtvarkos. 

Visa tai čia rašoma ne norint 
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pasiguosti ar pasiteisinti — 
norėtųsi, kad Amerikos lietu
viai, sudarantys įtakingą lietu
vių visuomenės dalį, turėtų kuo 
aiškesnį politinių įvykių vaizdą 
ir geriau apsispręstų, kokias jė
gas stiprinti Lietuvoje ir svetur. 

Mes labai jautėm Jūsų para
mą 1990 ir 1991 metais, kai Lie
tuvos nepriklausomybė tebe
buvo laistoma patriotų krauju. 
Ir dabar Lietuva, įsitvirtindama 
kaip nepriklausoma valstybė, 
tėra įveikus tik pusę kelio. Ir iš 
tolo Jūs matot, kiek dar m u m s 
teks įveikti išorinių ir vidinių 
sunkumų. Nepavarkite, padėda
mi mums, nenusigrįžkite nuo 
mūsų. Mūsų visų Tėvynei labai 
reikalinga Jūsų patir t is i r 
parama. 

Manome, jog artimiausiu me
tu Seime pagaliau bus priimtos 
Pilietybės įstatymo pataisos, 
kurias prof. V. Landsbergis 
Tėvynės Sąjungos vardu patei
kė šių metų rugsėjy. Lietuvos 
pilietybė turėtų būti suteikta vi
siems po visą pasaulį išblaš
kytiems lietuviams, jų vaikams 
ir vaikaičiams. 

1993 m. gegužės 1 d. Vilniuje 
įvykusioje steigiamoje konferen
cijoje įkur ta Tėvynės Sąjunga 
(Lietuvos Konservatoriai). Ši 
partija siekia suvienyti visas 
dešiniąsias politines organiza
cijas. Pagrindiniai steigėjai — 
„Sąjūdis", „Piliečių chartija", 
jungianti dešiniosios pakraipos 
inteligentiją, Politinių kalinių 
ir tremtinių sąjunga, kai kurios 
moterų verslininkų ir jaunimo 
organizacijos. Tikimės, jog į 
Tėvynės Sąjungą įsilies „Nepri
klausomybės partija" ir dalis 

e 

alėdos artėja! 
SUTEIKITE DŽIAUGSMO 
G I M I N Ė M S L I E T U V O J E 

v I 
Jei nespėjote išsiųsti siuntinių laivu, 

Jūsų siuntiniai pasieks gimines prieš šventesj 
jei išsiusite AIR CARGO 

GREITAI PRISTATOME PINIGUS 
IR MAISTO KOMPLEKTUS 

SIUNTINIAI PRISTATOMI BE MUITŲ 

atlanta IEy Inc. 
2719 West 71st Street, Chicago, IL, 60629 

teL (312) 434-2121; 1-800-77SSEND 
SKYRIAI: 

636 East 185th Str.EucIid, OH, 44119 
tel.(216)481-0011 

447 Correy Ave, St. Pete Beach.FL, 33706 
tel. (813)363- 7700 

85-17 101 Str.,Richmond Hill, NY, 11418 
tel.(718)441-4414 

M m 

' • ] " ' , 

m 

i :»•:? • / , 

* 

kitų smulkių politinių grupių. 
Steigiamojoje konferencijoje 

dalyvavo apie 800 steigėjų. Per 
keletą mėnesių Tėvynės Sąjun
ga padidėjo beveik 10 kartų. 
Manome, jog kitąmet Lietuvos 
k o n s e r v a t o r t i a i t ap s gau
siausia politine organizacija, 
kurios nariais jau yra daugelis 
žinomų mokslo, kultūros ir poli
tikos veikėjų. 

Tėvynės Sąjungos programos 
metmenyse pri tariama pramo
nės ir žemės ūkio privatizavi
mui, laisvajai rinkai, piliečių 
visuomeneijkuriančiai atvirą 
Lietuvos ekonomiką su laisvu 
pajamų paskirstymu per biudže
tą ir k i tus valstybinius fondus. 

Mūsų partija sieks, kad Lietu
vos Respublika kuo greičiau 
taptų Europos Bendrijos i r 
NATO asocijuota, o paskui ir 
tikrąja nare. Mes už tai, kad už
sienyje gyvenant iems lietu
viams būtų sudarytos palan
kiausios sąlygos dalyvauti Lie
tuvos ekonominiame ir politi
niame gyvenime, jos valdyme ir 
atstovavime. 

Šiuo metu Vilniuje pradėtas 
kurti labai kukliai apmokamas 
Tėvynės Sąjungos valdymo apa
ratas. Apmokami partijos atsto
vai numatomi turėti ir kituose 
didesniuose miestuose. Savaime 
suprantama, pradžioje labai 
trūksta ir patirties, ir finansinių 
išteklių... 

Tėvynės Sąjungos (Lietuvos 
Konserva tor ių ) skyr ia i j a u 
įsteigti JAV, Kanadoje, Angli
joje. Maloniai kviečiame ten 
gyvenančius lietuvius įsijungti 
į šios partijos veiklą, tapti jos 
nariais ar bent rėmėjais. 

Šių metų gruodžo 5-12 dieno
mis bus rengiama ta rp tau t inė 
konservator ių savai tė , vyks 
konferencija saugumo klausi
mais , Moterų lygos konferenci
ja, jaunųjų konservatorių ir Jau
n imo lygos bendras suvažia
vimas. Tikimės sulaukti ir išei
vijos atstovų. 

Nepriklausoma mūsų Tėvynė 
da r tebėra k lumpant i bolševi
k in io lagerio bėglė — bendrom 
jėgom padėkime jai sustiprėti . 

G e d i m i n a s V a g n o r i u s , 
Tėvynės Sąjungos valdybos 

p i rmininkas 

A U K S O M E D A L I A I 
L I E T U V O S 

F O T O M E N I N I N K A M S 

„Lietuvos ry ta s" (1993.X.27) 
paskelbė, kad Lietuvos fotome
n in inka i skina laurus su aukso 
medaliais plačiajame pasaulyje. 
Laba i malonu ir džiugu matyt i 
mūsų fotomenininkus pasiekus 
savo srities „Everesto viršūnę". 

„Panevėž io fotomenininko 
Saul iaus Saladūno darbas „Ak
to fotografija — 8 8 " dalyvavo 
prestižinio Japonijos fotosalono 
kasme t rengiamoje parodoje, į 
kur ią patekt i pretendavo apie 
6000 darbų iš viso pasaulio. 
Šiomis dienomis mus pasiekė, 
žinia, kad panevėžiečio fotogra
fija pelnė aukso medalį bei 10 
t ū k s t a n č i ų dolerių piniginį 
apdovanojimą. 

Ki to parodoje dalyvavusio Lie
tuvos fotomenininko Zenono 
Bulgakovo darbas ta ip pat įver
t i n t a s aukso medal iu ." 

Br . J . 
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Mieli tautiečiai tolimoj šaly! 

Įvairių kartų sesės ir broliai, kurie jaučiatės širdimi susiję su Lietuva, neabejingi jos likimui, 
įdėmiai perskaitykite šiuos žodžius. 

Nepriklausoma Lietuva po 50 metų okupacijos neša sunkią sovietizmo naštą. Tai glūdi 
žmonių galvosenoje ir elgsenoje, bloguose papročiuose ir pažeistoje dorovėje. Vieni priešinasi, nori, 
kad Lietuva tą naštą nusimestų, o kiti ja naudojasi. 

Tėvynės Sąjunga - Lietuvos konservatoriai, tautos reikmių paskatinta ir Sąjūdžio 
sprendimu {steigta partija, užsibrėžė tikslą, kad Atgimimas, kurio dalyviais ir liudininkais visi 
buvome, apimtų žmonių dvasią ir pakeistų Lietuvos gyvenimą iš tikrųjų. Be tokio giluminio 
Atgimimo sunku bus Lietuvai pakilti ir patikėti savimi, o juk nusivylime ir Nepriklausomybė gali 
būti prarasta. Nepriklausomybė ir demokratija neatskiriamos. O demokratija Lietuvoje nūnai 
pažeidžiama, nes nevertinama, nesuprantama, peikiama kaip "silpnumas". Todėl ji yra pavojuje. 

Mes norime, kad atgimtų Lietuvoje dorovė ir atsakomybė, kurios ir demokratinėms 
institucijoms teikia tikrąjį turinį. Mes norime, kad žmogus Lietuvos valdžios įstaigose nebūtų 
stumdomas ir žeminamas, kad jo nuosavybė nebūtų dar kartą atimama ir parduodama kam kitam. 
Mes norime pagarbos žmogaus teisėms ir žmoniškų {statymų, kurie nenusižengtų toms teisėms. 
Mes norime parengti naujų Lietuvos valdininkų kartą, rasti arba išauginti demokratinės tradicijos 
teisėjus ir kariuomenės vadus. Tam reikia Jūsų dalyvavimo ir pagalbos. 

Mes norime, kad Lietuvoje po rinkimų nebūtų keičiamas rinkimų {statymas ir po to 
taikomas atgal, pagal naują {statymą ir be naujų rinkimų keičiant praėjusių rinkimų rezultatus, 
brutaliai išvarant prisiekusius Seimo narius. Mes norime, kad Lietuvoje neįsigalėtų visuotinė 
korupcija ir organizuotų nusikaltėlių pasaulis neprasiskverbtų { valdžios įstaigas, pakirsdamas, 
pirkdamas ir parduodamas Nepriklausomybe. Mes norime, kad Lietuvoje nei tiesiogiai, nei 
netiesiogiai nebūtų varžoma žodžio laisvė, kad parlamentinė opozicija turėtų praktišką bei 
įstatymo garantuotą teise netrukdomai išdėstyti savo pažiūras žmonėms per Valstybinę televiziją ir 
kad nebūtų naikinamos nepriklausomos TV programos. 

Mes norime, kad Lietuvos Prezidentas nemeluotų. 
Mes norime, kad Lietuvoje nebūtų tyčia žlugdomi laisvi ūkininkai ir stabdomas smulkiųjų 

verslų atsigavimas. Mes norime, kad Lietuvos laisvės priešininkai nesityčiotų iš laisvės kovotojų ir 
jų atminimo. Mes norime bendradarbiauti su Jumis, kad Lietuvoje prašviesėtų, kad žmonės 
Tėvynėje turėtų vilties ir džiaugtųsi laisve. Tam reikalingas švietimo, aiškinimo ir politinis darbas, 
reikalingas nuolatinis ryšys. 

Teikitės { Tėvynės Sąjungą, steikite jos skvrius užsienyje, suburkite platų rėmėjų ratą! 
Kaip kvietė Maironis kur kas juodesniais laikais: "sustoję { darbą už mylimą šalį, 

prikelsime Lietuvą mūsų!" 

Su mei le i r pasit i kėj i m u 

VTtauta* 
jpr? 

G*dlainaa Vagnorių* 
T»»jn». Sąjungos VaMybea 

Vilnius. 1993 m. spalio 25-ąją, 
Konstitucijos metinių dieną 

JAV: Bostonas 
Los Angeles 
Florida 

Kanada 
Didžioji Britanija: VVales 

Manchester -

Aidas Kupčinskas 
Albinas Markevičius 
Vytas Dubauskas 
Fugenijus Čuplinskas 
Fimutis Šova 
Arkadijus Podvoiskis 

Tel. (508) 668-2167 
Tel. (310) 829-4757 
Tel. (410) 242-8187 
Fax (416) 533-0926 
Tel. (0633) 866-720 
Tel. (061) 740-0963 

• • « ' I 

HELP WANTED RfeAL fSTATE 

Loofclng for a matur* porson to 
ap*ak Uthuanian to ma one hr. 
a week in Wheaton, Glen Ellyn or 
Glendale Hts. area. CaH Dana 
708-665-9333. 

Noriu pirkti akordeoną ir armoniką 
(concertina). Kiaiptto 706-755-6444. 

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

* FRANK ZAPOU8 
3206 Va Weet 66th Straat 

Tai. - (766) 424-6654 
(312) 561-6664 

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

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

312-776-3313 
KLAUDMUt PUMPUTIS 

OJREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 566-8659 
(706) 428-7161 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimą? veitui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida 

FOR SALE 
By owner Ford City condo: 

1 bedrm., 3rd fl. Elevator Bldg. 
Call Mr. J o n ė s 708-974-3413 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MA
ŠINAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO VĖ
SINTUVUS. 

H. Deckys 
Tai. 585-6624 

rfi«į t W * *— 3 2 
REALMART, <NC 
6602 S. fuks i i , 

Ch-cago, l t 60629 
3 1 2 5 6 5 6 1 0 0 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja įvairių nuosavy
bių pirkime b«i pardavime, mieste ir 
prtemie*čiuo«e. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI 
Bus 312-585-6100, res\ 312 778-3971 

US. Savings Bonds 
Make Great Gifts. 

• rr-±-, iMCOOOCvUrt t 
iai»MNHSt»»at, ^B».iww«.maoy 

A public service of thls nenspapcr 

FOR RENT 
2 bedrm. 2 baths. apt. app'iances op-
tional; 2 flat bldg. Availabte December; 

71 st & Lavvndale vic 
Call 312 -582 -0921 . 

IEŠKO BUTO 

Vyr. amžiaus r ie tuve i re ika l ingas 
kambarys Floridoje. Califor.nijoje, 
Arizonoje arba Čikagoje Už kambarį 
atsilyginsiu namų rucša Siūlyti raštu; 
E. Vaišv i l iene, 10505 S. St. Louts , 
Chicago, U . 60655-2528. 

TIK $2.00 UŽ VIENĄ SVARĄ 
IR JŪSŲ SIUNTINYS PASIEKS UETUVĄ PRIEŠ ŠVEH?ES, 

JEI PRISTATYSITE JĮ IKI GRUODŽIO 11 D. 
BALTIA EXPRESS CO., LTD 

PREZ VIDMANTAS RAPŠYS 

- SIŪLO ŽEMIAUSIAS KAINAS KALĖDINIAMS NAUJAMETINIAMS SIUNTI
NIAMS LĖKTUVU l LIETUVĄ. 

- VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI IR PRISTATOMI GAVĖJUI TIESIAI j RANKAS. 
- ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE PAIMSIME SUNTINIUS IŠ JŪSŲ NAMŲ. 
- BALTUA EXPRESS AMERIKIETIŠKO MAISTO SIUNTINIUI NĖRA LYGIŲ 

DAUGYBĖ VERTINGŲ PRODUKTŲ TIK UŽ $38 00 SU PRISTATYMU | NAMUS. 
- LAIVO SIUNTINIAI TIK $0 69 UŽ SVARĄ. LAIVO TALPINTUVAS GRUODŽIO 

6 D. 
IŠSAMESNĘ INFORMACUĄGAUSITE PASKAMBINĘ NEMOKAMU TELEFONU: 

1-800-SPARNAJ 
1-800-772-7624 

ATVEŽKITE SIUNTINIUS ARBA SIŲSKITE UPS 
3782 W. 79th St. 

CHICAGO, IL 60652 

DOVANOS IR PARAMA ARTIMIESIEMS 
LIETUVOJE 

VAISTAI — PRISTATOME {VAIRIŲ RŪŠIŲ VAKARŲ 
EUROPOJE gaminamus vaistus. Jei vaistų 
pavadinimas žinomas — receptai nereikalingi. 

MAISTAS - PRAKTIŠKAS IR {VAIRUS SIUNTINYS Nr. 11 
2 lit. valg. alyvos, 2 sv. ryžių. 2 sv makaronų, 
1 indelis tirpstančios kavos, 4 sv. cukraus, 1 
sv. sūrio, 1 dėž. saldainių, 1 dėž. sausainių, 
2 sv. pupelių kavos, 2 sv. geriausios dešros, 
arba salami, 4 dėž. konservuotos mėsos. 
Kaina su pristatymu $100.00 

RAŠOMOSIOS MAŠINĖLĖS 
Parduodame ir pristatome „OPTIMA" maši
nėles su lietuvišku šriftu $236 00 
RAŠOMOJI JUOSTELĖ, Cartridge 5 50 
KLAIDŲ ATITAISYMO JUOSTELĖ. . 2.50 

PINIGINĖS DOVANOS. 
Pervedame pinigines dovanas tuojau gavus 
užsakymą. Pervedimo mokestis 3% p'šus pri
statymo ir iškeitimo į pageidaujamą valiutą 
mokestis 20 00 

BALTIC STORES & CO., 
Z. Juras S V. A. Juras 

11 London Lane 
Bromley, Kent, BR1 4HB, England 

Tel. 081 480 Fax. 081 318 7*43 



LAIŠKAI 
m 

VIII MOKSLO IR KŪRYBOS 
SIMPOZIUMO ORGANIZATO

RIAMS IR DALYVIAMS 

Mieli tautiečiai! Nuoširdžiai 
dėkoju už malonų pakvietimą 
dalyvauti VIII Mokslo ir kūry
bos simpoziume, kuriame, be ki
tų tautai svarbių klausimų, 
svarstysite tarpusavio ryšius, 
Jūsų patirties reikšmę atsiku
riančiai Lietuvos valstybei, savo 
veiklos pasiekimus. Džiaugda
masis abipusiu Lietuvoje ir 
išeivijoje sukurto lietuvių kul
tūros ir mokslo potencialo įsisa
vinimu, didžiai apgailestauju šį 
kartą negalėdamas atvykti į 
simpoziumą dėl vos savaitės 
trukmės diplomatinio darbo 
pradžios ir būsimosios skiriamų
jų raštų įteikimo JAV preziden
tui Bill Clinton procedūros. 

Tegul niekas nesuabejoja, 
mieli simpoziumo dalyviai, jog 
Lietuvos Respublikos ambasada 
Vašingtone, be valstybės intere
sų atstovavimo, ir toliau skirs 
daug laiko ir dėmesio išeivijos 
kultūros paveldo, meno ir moks
lo pasiekimams, kad lietuvių 
kūryba ir mokslas taptų vis la
biau bendra ir įsisavinta visos 
tautos, gyvenančios Europoje ir 
Amerikoje, materialine ir dva
sine savastimi. Mūsų neišsky
rus okupacijoms, geografiniams 
nuotoliams ir laikui, nebėra ir 
neįveikiamų kliūčių dabar
tiniam tikrai plataus masto 
bendram darbui. 

Iš visos širdies sveikinu šio 
didelio ir gražaus renginio daly
vius, ypač jo organizatorius, at
likusius tokį didelį parengimo 
darbą, o visiems simpoziumo da
lyviams ir svečiams linkiu viso
keriopos sėkmės. 

Dr. Alfonsas Eidintas 
Lietuvos Respublikos Nepapras
tasis ir įgaliotasis ambasadorius 

BE REIKALO RŪPINASI 

Iš kai kurių privačių pasisa
kymų ir laiškų „Drauge" susi
daro įspūdis, kad „Draugo" fon
das kelia rūpestį jau įsteigtiems 
kitiems fondams (pvz., Lietuvių 
fondui, Ateities fondui, Tautos 
fondui...), esą „Draugo" fondas 
sumažins jiems įnašus, ati
trauks aukotojus. 

Nemanau, kad taip būtų. 
Žmonės supranta lietuviškos 
spaudos reikalaingumą, o kas 
neaukojo iki šiol kitiems fon
dams, vargiai ar kada jiems 
aukotų. Vieniems prie širdies 
vieni dalykai, kitiems — kiti. Ir 
aniems fondams gimti bei įsi
tvirtinti juk padėjo tas pats 
„Draugas", tai kodėl pavydėti jo 
fondui įnašų, ypač kai dienraš
tis yra tikroje bėdoje? 

Tik tegul tie visi foiiuai tei
singai tvarkosi, skleidžia tikslią 
informaciją apie savo darbą. Jei
gu jie nepraras žmonių pasitikė
jimo, bus ir aukų. 

Tadas R. Vilkelis, 
Chapel Hill, NC 

GERA, KAI YRA GERŲ 
DRAUGŲ 

Kai išvažiuoji ilgesniam lai
kui iš namų, pasyunti vienišas 
ir liūdnas. Dar blogiau, kai ne
moki kalbos. Ir būtų labai 
sunku, jeigu neturėčiau tokių 
gerų ir nuoširdžių giminių, kaip 
prel. J. Prunskis ir Garūnų šei
ma. Taip pat labai džiaugiuosi, 
kad yra „Draugas". Jo dėka 
galėjau sužinoti, kas vyksta 
tėvynėje Lietuvoje. Taip pat 
labai įdomu buvo skaityti apie 
Amerikos lietuvių gyvenimą ir 
veiklą. Man tas laikraštis buvo 
tikras draugas. Visada aš jo su 
nekantrumu laukiau. Ir labai 
džiaugiuosi , kad, grįžusi į 
Lietuvą, vėl galėsiu skaityti 
„Draugą", kurį užprenumeravo 
mano seseriai ir pusbroliui, gy
venantiems Vilniuje, prel. J. 
Prunskis. Nuof irdžiai jam esa
me dėkingi. Skaitysime ne tik 

mes ir mūsų šeimos, bet pasi
dalinsime su kaimynais, su 
draugais. Tikiuosi, kad tas 
laikraštis mus visus (išeivius ir 
Lietuvos gyventojus) padės su
vienyti ir gal geriau vieni kitus 
suprasime. 

L. Podbereckienė, 
Lietuva 

NEGESINKIME 
REIKALINGU ŽIBURIŲ 

Š.m. lapkričio 5 d. „Drauge" 
dr. E. Ringus labai vaizdžiai 
išreiškė mūsų nejautrumą ateiti 
pagalbon visų taip noriai 
klausomai radijo programai 
„Vakarinės naujienos". 

Reikia pripažinti, kad tie 
jauni entuziastai su Rytiniu 
ekspresu atėjo kaip tik laiku, 
pačiu kritiškiausiu mūsų tautai 
momentu, ir davė mums aiš
kias, naujausias žinias. Tai ne
įkainuojama mūsų lietuviškai 
visuomenei paslauga. Kukliai 

j buvome pakviesti stoti rėmėjais, 
bent po 10 dolerių į mėn. ar kiek 
kas gali. Neteko girdėti apie 
pasekmes, bet, manau, kad 
buvo menkos. Ir mes patys, 
matyti pripratę laukti raginimo 
po keletą kartų, nereagavome. 

Vakarinės naujienos nema
žiau reikalingos, kaip ir Rytinis 
ekspresas, nes jos žinias pakar
toja tiems, kurie negirdėjo iš 
ryto. Mano manymu, tai labai 
reikalinga laida ir visai netruk
danti Margučiui, kuris lyg ir 
įaugęs į mūsų širdis. Tą patį 
galima pasakyti ir apie kitas 
mūsų radijo laidas. Jos visos 
reikalingos ir įdomios, bet taip 
pat reikalingos mūsų pagalbos, 
lygiai kaip ir mūsų vienintelis 
dienraštis „Draugas" bei kiti 
laikraščiai. Visi jie dirba be 
aiškaus pelno, bet tik sunkiai 
kovoja už savo egzistencija. Tai 
pasišventėl ių, entuziastų, 
patriotų darbas, kad lietuviai už 
tėvynės ribų nepražūtų savo 
tautai. Tarp laikraščių, lygiai 
kaip ir tarp radijo programų, 
nėra jokios konkurencijos — jie 
tik papildo vienas kitą ir mūsų 
lietuviškumą žadina, kiek
vienas savo keliu. Kiek jie 
mums yra svarbūs ir brangūs, j 
galima pajusti, tik ilgesniam 
laikui išvykus toliau iš Čikagos. 

Vakarinių naujienų redakto
rius ką tik pasakė, kad jau yra 
nutaręs šią laidą sustabdyti, ne
bent pagalba būtų greita. Todėl 
siūlau kiekvienam klausytojui j 
dar šiandieną pasiųsti redakci-1 
jai po 10 dolerių ir prižadėti, 
kiek galės, skirti kas mėnesį. 
Turime pripažinti, kad jie jau 
įrodė moką dirbti tikrai gabiai. 

Visiems įtikti neįmanoma ir 
gal nereikia. Abi šios radijo 
laidos — Rytinis ekspresas ir 
Vakarinės naujienos yra tikrai 
mums naudingos. Padėkime 
redaktoriams j a s išlaikyti. 
Neužgesinkime taip labai 
mums reikalingų žiburių! 

Jonas Žebrauskas 
Chicago, IL 

DAR VIENAS PASIŪLYMAS 

MIRĖ KUN. A. 
ŠVEDAS, MIC 

Pereitą sekmadienį, lapkričio 
2 1 d., mirė kun. A n t a n a s 

įšventintas 1934 m. liepos 15 d. 
Studijavo Romoje Angelicume, 
dabar vadinamam šv. Tomo 
universitetu, nuo 1931 iki 
1935 m. 

Vienuolijoje a.a. kun. Antanas 
Švedas. Prieš mėnesį j is buvo turėjo daug ir įvairių pareigų, 
atvažiavęs į Ameriką atostogų, Jis buvo keliose parapijose kaip 
aplankyti savo g iminių ir vikaras ir klebonas, kelis metus 
draugų. Grįžęs į Argentiną, į buvo novicijų magistras, kun. 
Rasario, staiga susirgo ir mirė. seminarijoje Hinsdale, IL. eko-
Jis vis džiaugėsi, kad jo sveikata nomas. Visur pasižymėjo uolu-
yra gera ir niekad Argentinoje mu, sąžiningumu ir vienuolišku 
nėra sirgęs. Argentinoje išbuvo pamaldumu. Karo metais teko 
nuo 1960 metų su trumpomis jam būti ir kariuomenės kape-
pertraukomis. Jis gimęs 1909 lionu. 1942 m. balandžio mėn. 
m. rugpjūčio 13 d., kunigu įstojo į oro pajėgų dalinius, kur 

DRAUGAS, antradienis, 1993 m. lapkričio mėn. 23 d. 

pakeltas į majoro laipsnį. Karo 
tarnybą baigė Alaskoje 1956 m. 
Elmendorf Air Force Base, at
leistas su dideliu pagyrimu ir 
pakeltas į pulkininko laipsnį. 

V. R. 

• Kruščiovas „pagarsėjo" 
visame pasaulyje, kai jis 1960 
m. spalio 12 d. Jungtinių Tautų 
sesijoje, norėdamas pabrėžti sa
vo nusistatymą, nusiavė batą ir 
juo pradėjo daužyti stalą. 

Kun. Antanas Švedas, MIC. 

teko būti Pacifiko salynuose. Jo 
gerą tarnybą įvertinant, buvo 

City Center GT- International 
PLB IR UETUVOS KULTŪROS MINISTERIJOS PAVEDIMU OFICIALI 
KEUONIŲ AGENTŪRA TVARKYTI IR KOORDINUOTI KELIONES Į 

1994 DAINŲ ŠVENTĘ LIETUVOJE. 

Kviečiame VISUS pasinaudoti SPECIALIAI NUPIGINTOMIS LĖKTUVŲ BILIETŲ 
KAINOMIS 1 DAINŲ ŠVENTĘ IR ĮSIGYTI GERIAUSIUS BILIETUS { VISUS RENGINIUS. 

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

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

DABARTINĖS KAINOS IŠ SEKANČIŲ MIESTŲ Į VILNIŲ: 

CHICAGO 
NEW YORK 
BOSTON 
ATLANTA 
DALLAS 
DETROIT 

BILIETAI IR REZERVACIJOS TURI 

$735.00 
$625.00 
$649.00 
$665.00 
$675.00 
$675.00 

HOUSTON 
LOS ANGELES 
SAN FRANCISCO 
MIAMI 
WASHINGTON D.C. 

BŪTI IŠPIRKTI NEVĖLIAU GRUODŽIO 

$760.00 
$865.00 
$795.00 
$729.00 
$649.00 

MĖN. 31 C 1993. 

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

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

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

TELEFONAI: 
TELEFAX: 

(708) 430-7272 
(708) 430-5783 

Member 

'® 
American Society 
of Trovel Agents 

3 1 City Center GT-Internatlonal 
GEDIMINO PROSPEKTAS NR. 37 
VILNIUS, UETUVA 

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

TELEFAX (370) 2-223-149 

Uoliai skaitau ir labai gė
riuosi vis tobulėjančiu dienraš
čio „Draugo" turiniu. Žinia, kad 
laikraštis stovi ant bankroto ri
bos, mus visus skaitytojus sle
gia. Reikia ieškoti išeities, tik 
gal ne dar naujo fondo steigimu. 
Turėtumėm būti jau pasimokę, 
kad iš iš Lietuvių fondo patir
ties. Per tiek metų vos šešetą 
milijonų tesukaupėm (esu LF 
narė), o priskaičiuojame mili
joną lietuvių Amerikoje. 

Lietuvai — vienas ar šeši mili
jonai — tik lašas jūroj, todėl 
sutinku su ponų Gailiūnų ir 
turbūt daugelio kitų nuomone 
įpareigoti Lietuvių fondą 
„Draugą" stipriau remti. Iš lab
daros niekas nepragyvena, lab
dara tik paguodžia. 

Atsižvelgiant j aukštas pašto 
išlaidas, ar nevertėtų išleisti 
„Draugą" tik tris kartus savai
tėje Būtina palikti šeštadieninį 
į tokį, koks jis yra. 

Ona Adomaitienė 
Sunny Hills, FL 

KĄ DARYTI, JEI...? 
,,Ką daryt, jei mano artimieji mirtų toli 
nuo namų? Ką daryt, jei aš mirčiau 
kažkur?... Ką mano šeima darytų...? Ka 
daryti, jei... 

Nestebėtina, kad žmonės rūpinasi ką 
daryti, jei...? Mes visi esame judri 
visuomenė: darbo reikalais keliaujame po 
visą kraštą, daugelis pensininkų gyvena 
pensininkų apylinkėse, toli nuo savo 
vaikų. Tačiau nenusiminkite — 
Mes galime jums padėti! 
Nelaimės atveju mes galime būti jūsų 
patarėjai ir pagalbininkai, nežiūrint 
nuotolių. 

Kaip? Mes priklausome „The Inman 
Group" Amerikoje didžiausiai grupei 
specialistų, kurie gali mirusįjį atvežti ar 
nuvežti į bet kokią krašto vietovę. Jūs 
paskambinate mums, mes paskam
biname jiems — ir viskas sutvarkyta! 

Patarimas: 
Pakalbėkime apie jūsų šeimos reikalus ir 
nuspręskime, kaip jūs norėtumėt tvarky 
tis nelaimės atveju. Kelios minutės su
taupys jums ne vieną skausmo ir 
rūpesčio valandą. 

CHICAGO 

KAM MOKĖTI DVIEMS LAIDOJIMO 
IŠTAIGOMS, JEI VTENAS TELEFONO 
SKAMBUTIS GALI VISKĄ SUTVARKY
TI, NEŽIŪRINT NUOTOUU? 

PALOS HILLS 
PETKUS & SON 

MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 
Mūsų šeima patarnauja jūsų šeimai nuo 1929 metų 

ANTHONY B., DONALD A., & DONALD M. PETKUS 
312-476-2345 

CICERO LEMONT 

A.tA. 
Sesuo M. 

ROSARITA BALSIS, SSC 
Mūsų mylima Seselė mirė Šv. Kazimiero vienuolyne š.m. 

lapkričio mėn. 21 d., sulaukusi 83 metų. 
I vienuolyną įstojo iš Šv. Izidoriaus parapijos, Braddock. 

PA. 
Vienuolyne įžaduose išgyveno 65 metus. 
Pasiliko nuliūdę Šv. Kazimiero Seserys. 
Kūnas pašarvotas Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. 

Marąuette Rd., Chicago, antradienį, lapkričio 23 d. 10 vai. 
ryto. 

Laidotuvių šv. Mišios šv. Kazimiero Seserų vienuolyno 
koplyčioje antradienį, lapkričio 23 d. 7 vai. vakaro. 

Laidotuvės Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse trečiadienį, 
lapkričio 24 d. 10 vai. ryto. 

Prosome dalyvauti laidotuvių Mišiose ir pasimelsti už 
Seselės sielą. 

Šv. Kazimiero Seserys. 

Laidotuvių dir. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus. 
Tel. 312-476-2345 arba 1-800-994-7600 

VIENERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

Kas tiki mane, 
nors ir numirtų, bus gyvas. 

A.tA. 
JUOZAS MIKĄ 

1992 m. lapkričio 30 d. mūsų mylimas Tėvelis, Uošvis ir 
Senelis pradėjo Amžinąjį Gyvenimą. 

Šią sukaktį mini: Dalia, Kazys, Audrytė Navasaičiai. 

Brangiam Vyrui ir Tėveliui, 

A.tA. 
VLADUI BŪTĖNUI 

Dainavos ansamblio rėmėjui ir spaudos bendradar
biui mirus, jo žmonai DALIAI, sūnums GINTAUTUI 
ir EUGENIJUI reiškiame nuoširdžiausią užuojautą 
ir kartu liūdime. 

L. M. A. Dainava 

Brangiam Vyrui ir Tėveliui 

A.tA. VALDUI BŪTĖNUI 
Amžinybėn išėjus, nuoširdžiausią užuojautą reiš
kiame žmonai DALIAI bei sūnums filisteriams GIN
TAUTUI ir EUGENIJUI. 

Filisterių Skautų Sąjungos Chicagos skyrius 

A.tA. 
STASEI MICKIENEI 

Iškeliavus Amžinybėn, liūdesio valandose reiškiame 
nuoširdžią užuojautą jos sesriai ANTANINAI DAGIE
NEI su šeima, broliui BRONIUI PRANCKEVIČIUI 
su šeima ir k i t iems artimiesiems. 

Severiną ir Nardis Juškai 
Bronė ir Albertas Kremeriai 
Stella ir Augustas Paškoniai 
Roma ir Viktoras Masčiai 

A.tA. 
VALDUI BŪTĖNUI-RAMOJUI 

mirus, dalinamės liūdesiu su jo žmona DALIA, 
sūnumis ir giminėmis. Gražūs prisiminimai tedžiu-
gina sielą, testiprina širdį. 

Ramutė ir Aloyzas Aidžiai 



DRAUGAS, antradienis, 1993 m. lapkričio mėn. 23 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Ar pastebėjote šeštadieni
nėje „Draugo" laidoje gerą 
žinią, kad „Draugas" į Lietuvą 
jau siunčiamas oro paštu, Luft
hansa oro linija? Tai GT 
International įstaigos savininko 
Algio Grigo pastangų vaisius. 
Jam esame labai dėkingi, o savo 
skaitytojus raginame sparčiau 
„t iest i popierinį t i l t ą per 
Atlantą" ir užsakyti „Draugą" 
Lietuvos institucijoms bei pa
vieniams žmonėms. Juo dau
giau Lietuvos gyventojų regu
liariai skaitys mūsų spaudą ir 
susipažins su išeivijos lietuvių 
gyvenimu, tuo lengviau mes vi
si „susišnekėsime" ir užsimegs 
nuoširdus bendradarbiavimo ry
šys. „Draugo" prenumerata į 
Lietuvą — 100 dol. (dabar jau 
oro paštu!). 

Tie, kuriems rūpi religija 
jaunimo vasaros stovyklose ir 
šeštadieninėse mokyklose, kvie
čiami dalyvauti vysk. Pauliaus 
Baltakio Lietuviškos Sielovados 
Tarybos suvažiavime, Pasaulio 
Lietuvių centre, Lemont, IL, 
šeštadienį, lapkričio 27 d., 10 
vai. ryto. Simpoziume ta tema 
referuos kun. Antanas Sau-
laitis, SJ, Regina Kučienė, ses. 
Margarita ir Birutė Bublienė. 

Jaunimo centras savo narių 
ir rėmėjų prašo gruodžio mėn. 
5 d., sekmdienį, rezervuoti ir 
dalyvauti rengiamoje metinėje 
vakarienėje. Bus ir meninė pro
grama, kurią atliks pianistas 
Manigirdas Motekaitis, smuiku 
Kazys Motekaitis ir fleita Rima 
Polikaitytė. Tai jaunos mūsų 
meninės pajėgos. Savo dalyva
vimu paremsite Jaunimo cent
rą. 

Lietuvių Vyčių taut in ių 
šokių šokėjai, vadovaujami Li
dijos Ringienės, sekmadienį, 
lapkričio 28 d., 2 v. p.p. atliks 
meninę programą Saulių na
muose vyksiančiame Tilžės akto 
paskelbimo 75 metų sukakties 
minėjime. Rengėjai — Mažosios 
Lietuvos Rezistencinis sąjūdis 
kviečia visuomenę dalyvauti šio 
svarbaus istorinio įvykio 
minėjime. 

x A.a. Jonui Stankūnui 
Lietuvoje mirus, vietoj gėlių 
Birutė Drungienė paskyrė $25 
auką „Saulutei", Lietuvos naš
laičių globos būreliui. „Saulutė" 
dėkoja ir reiksią užuojautą ar
timiesiems. 

(sk.) 
x „Lietuvių Balso" laik

raščio metinė vakarienė įvyks 
sekmadienį, lapkričio 28 d., 
„Mabenka" restorane 7844 S. 
Cicero, Ave. Pradžia 3 v. p.p. 
Vietas užsisakyti redakcijoje, 
tel. 312-776-3399. 

(sk) 

x TALPINTUVAI per 
TRANSPAK siunčiame kas sa
vaitę. Pinigai pervedami dole
riais. Skubiems siuntiniams — 
AIR CARGO. Muito nėra. 
Transpak 2638 W. 69 St., 
Cbicago. IL 60629, tel. 312-
436-7772. 

(sk.) 

x LEMONTE, Pasaulio Lie
tuvių centre, s i u n t i n i a i 
priimami kiekvieną savaitę: 
penktd. 3 v. p.p.-7 v.v., šeštd. 10 
v.r.-3 v. p.p., sekmd. 8:30 v.r.-2 
v. p.p. Transpak, 2638 W. 69 
St., Cbicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

A.a. ses. M. Rosarita Balsis 
ramiai užmigo Viešpatyje Sv. 
Kazimiero vienuolyno Moti
niškojo namo slaugos skyriuje 
sekmadienį, lapkričio 21 d., 6:15 
vai. v. Seselė buvo 84 m. am
žiaus. I vienuolyną įstojo 1925 
m. birželio 19 d. iš Šv. Izidoriaus 
parapijos, Braddock, PA. Įža
duose išgyveno 65 metus. Visą 
gyvenimą ses. Rosarita buvo 
mokytoja pradžios mokyklos 
paskut in iuose skyriuose ir 
aukštesniojoje mokykloje; dėstė 
prancūzų, anglų ir lietuvių kal
bą. Ji mokėsi Lietuvos univer
sitete. Nuo 1987 m. išėjusi į pen
siją. Laidotuvių šv. Mišios bus 
antradienio vakare, 7 vai. 

Padėkos dieną, ketvirtadie
nį, lapkričio 26 d., yra šventė, 
todėl nedirbs „Draugo" redakci
ja ir administracija, o dienraš
tis neišeis. Penktadienį „Drau
go" įstaiga atidaryta, kaip vi
suomet. 

Sol. Algirdas Brazis, akom
panuojant Aldonai Brazienei, 
giedos JAV ir Lietuvo himnus 
VTn Mokslo ir Kūrybos simpo
ziumo atidarymo iškilmėse, ku
r ios įvyks ke tv i r tad ien į , 
lapkričio 25 d., 9 vai. ryto, Pa
saulio lietuvių centro Lemonte 
didžiojoje salėje. Po atidarymo 
bus pirmoji plenarinė sesija — 
„Lietuvos konstitucijos įtaka 
krašto politiniam ir visuomeni
niam gyvenimui". Sesijai pirmi
ninkauja L. Sabaliūnas, daly
vauja — J. Šmulkštys ir A. 
Štromas. Visuomenė kviečiama 
nevėluoti į atidarymą. 

Paroda „75 metai lietuviš
kos skautijos" gruodžio 11-12 
d. vyks Lietuvių centre, Lemon
te. Parodą ruošia „Sietuvos" 
skautininkių ir vyr. skaučių 
draugovė. Rengimo komitetui 
vadovauja Gina Garunkštytė. 

x Popiežiaus Leono XIII 
fondan aukojo: Stasys Mazi
liauskas $10,000, prel. dr. Juo
zas Prunskis $300 ir dr. Česlo
vas Masaitis $200. Fondo vado
vybė širdingai jiems dėkoja. 

(sk.) 
x Lapkričio 11d. „Drauge" 

5 psl. užuojautoje a.a. V. Kel
meliui mirus, įsivėlė klaida pa
rašuose. Turėjo būti: Jonas Še
pikas, Juozas Šepikas su 
žmona Jūrate ir sūneliu Li
nu. Atsiprašome. 

x Kviečiame aplankyti PL 
centro Bazarą gruodžio 4-5 d. 
nuo 9 iki 2 vai. p.p. Centro 
didžiojoje salėje. Stalus išsinuo
moti savo prekėms pardavinėti, 
paskambinkite Aldonai 708-
448-7436. 

(sk.) 

x Kairys Baltic Expediting 
pr i s ta to mais to produktus 
Lietuvoje. Siuntinys Nr. 8 (vis
kas kilogramais): 2 rūkyt, deš
ros, 2 rūkyt, kumpio, 10 cukr., 
5 miltų, 2 ryžių, 1 sviesto, 1 
oland. sūrio, 2 apelsinų, 1 
riešutų, 300 gr. šokolado, 500 
gr. pup. kavos, 200 gr arbatos, 
5 dėž. šprotų, 2 lt. augalinio alie
jaus, 2 ind. majonezo, 2 ind. po
midorų padažo. Viso 31 kg. (apie 
68 sv.) tik $81 U.S., įskaitant 
pristatymą į namus per 10-14 
dienų. Atsiųsime Lietuvoje pasi
rašytą pakvitavimą. Rašyti: 
Vytas ar Genė Kairys, 517 
Fruitland Rd., Stoney Creek, 
Ont., Canada L8E5A6, Tel. 
906-643-3334; fax 905-6438980. 

(sk) 

Alė Lelienė, sūnus Justas, Saulė Grybauskaitė, Žiburėlio Montessori mokyklėlės Lemonte ruoš
tame šeimų rytmetyje. 

Nuotr. D. Čyvienės 

Š.m. lapkričio 20 d. įvyko 
Žurnalisto premijai skirti posė
dis (telefoninis), kurio metu ko
misijos pirm. Vytautas Voler-
tas, sekretorius Jurgis Janu-
šaitis ir narys Jonas Daugėla 
vienbalsiai nutarė Žurnalisto 
premiją skirti už nuolatinį bend
radarbiavimą spaudoje Juozui 
Žygui, gyv. Oak Lawn, IL. 
Telefonu pranešdamas mums 
šią džiugią žinią, J. Janušaitis 
pastebėjo, kad buvo labai geras 
atsiliepimas ir premijai gauti 
prisiųsta daug kandidatų, todėl 
buvo iš ko parinkti laimėtoją. 
Žurnalisto premijos mecenatas 

yra Lietuvių fondas. Sveikina
me uolų ir nuolatinį bendradarbį 
Juozą Žygą ir linkime jam dar 
daug metų turtinti mūsų dien
raščio (o taip pat ir kitos 
lietuviškos spaudos) puslapius 
savo brandžiais straipsniais! 

Auka steigiamam , ,Draugo" paramos fondui — 
yra lietuvybės laidas ateities kartoms. 

Čekius rašyti: 
DRAUGAS 

4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 
Aukos yra nurašomos nuo Federalinio mokesčio. 

Žurnalistas Juozas Žygas 

„Slaptieji sielų suokalbiai" 
— aktorės Virginijos Kochans-
kytės specialiai parengta 
Mokslo ir kūrybos simpoziumo 
literatūros vakarui programa, 
įvyks lapkričio 26 d. 
penktadienį, 7:30 v.v. Jaunimo 
centre. 

Birutė Jasaitienė, JAV LB 
Socialinių Reikalų Tarybos pir
mininkė, savaitę laiko, lapkri
čio 14-21 d., darbovietės — Doc-
tors Hospital of Hyde Park rei
kalais buvo išsiųsta į San Fran-
cisco, CA. Laisvu laiku susitiko 
su ten gyvenančiais kai kuriais 
lietuviais. San Francisko, CA, 
mieste veikia „Lietuvos Vaikų 
Vilties" komiteto skyrius. To 
skyriaus pirmininkė yra Vyga 
Dikinienė. Nors Lietuvių San 
Francisco mieste ir apylinkėse 
nėra daug ir jie gyvena labai 
išsimėtę, tačiau jie visi vie
ningai dirba, rūpinasi ir remia 
visus lietuviškus darbus ir pa
sireiškimus. I jų veiklą aktyviai 
jungiasi ir mūsų žymus, ten gy
venantis, sportininkas Šarūnas 
Marčiulionis. 

Birutė Jasaitienė ir Vyga Di
kinienė t a rės ir planavo 
„Lietuvos Vaikų Vilties" 
komiteto darbus ir ateities 
planus San Francisco mieste. 

x Parduodame bilietus ke
lionėms į Lietuvą ir į visus pa
saulio kraštus geriausiomis kai
nomis. Skambinti: T. Les-
niauskienei, TravelCentre, 
Ltd., tel. 708^28-0773. 

(sk) 

Kas vyksta VTII Mokslo ir 
kūrybos simpoziume šešta
dienį, lapkričio 27 d.? Ryte, 
8:30-10:30 vai., yra penktoji 
plenarinė sesija „Lietuvos 
mokslo institucijos — padėtis ir 
perspektyvos". Pirmininkauja 
Saulius Sužiedėlis, dalyvauja L. 
Kadžiulis, (Dotnuvos akademi
ja), A. Avižienis (California ir 
Vytauto Didžiojo un-tas Kaune), 
E. Vilkas (Ekonomikos institu
tas, Vilnius). 

Šeštoji plenarinė sesija „išeivi
jos pagalba Lietuvos mokslinin
kams" (pirm. V. Vengris) vyksta 
10:30-11:45 vai. r.; septintoji -
„Lietuvių literatūra čia ir ten" 
(pirm. V. Kelertienė) bus 1-2:30 
v. p.p. 

2:30-5:30 v. p.p. vyks šios sesi
jos: Literatūros imiteratūra ir 
kultūra (pirm. V. Kavolis), ma
tematikos ir mokslo sociologijos 
(pirm. A. Liulevičius), Medicinos 
IV (pirm. V. Šaulys), Muzikos 
Iii/jauna muzika — naujosios 
išeivijos kūriniai (pirm. E. Sa-
kadolskienė), Politinių mokslų 
(pirm. S. Sužiedėlis), Technolo
gijos V/Vibrotechnika (pirm. G. 
Laurinkus), Teologijos-filosofijos 
(pirm. A., Zailskaitė). 

JAV LB Kultūros taryba 
(pirm. Laima Šileikytė) praneša, 
kad paskirtos šios premijos: 
Dai lės — Elenai Ur-
baitytei,Long Island, NY, 
Muzikos — Aldonai 
Kepalaitei, New York, NY, 
Tautinių šokių (šiemet tai nau
ja kategorija) — Jadvygai 
Matulaitienei, New York, NY, 
Žurnalisto - Juozui Žygui, 
Oak Lawn, IL. Premijos bus 
įteiktos VIII Mokslo ir kūrybos 
simpoziumo proga ruošiamame 
literatūros vakare, penktadienį, 
lapkričio 26 d., 7:30 vai. v. 
Jaunimo centro didžiojoje salėje. 
Dalyvauja visi premijų laurea
tai, todėl tai bus nuostabi kul
tūrinė išeivjos lietuvių šventė. 
Premijų mecenatas yra Lietu
vių fondas. 

Jonas Žygas, „Draugo" skai
tytojas ir rėmėjas, mirė 
lapkričio mėn. 20 d. 7:45 v.v. 
Clevelande. Liko mirusio brolio 
žmona, brolis Juozas ir brolių 
vaikai. Laidotuves bus lapkričio 
26 d. Clevelande. 

MONTESSORI RYTMETIS 
ŠEIMOMS 

Linksmi vaikučiai vaikščiojo 
nuo staliuko iki staliuko, pasi
tenkindami įvairiais darbeliais. 
Lietuvių Montessori draugijos 
Mokytojų sekcijos pravedamas 
„Rytmetis šeimoms" įvyko sek
madienį, lapkričio 7 d. Lie
tuvių centre Lemonte. 

Draugijos pirmininkė Marytė 
Kucinienė kartu su Žiburėlio ir 
Vaikų namelių direktorėm Da
na Dirvoniene, Liuda Germa-
niene ir mokytojų sekcija 
suorganizavo įdomią programą. 

Įžanginį žodį tarė Juozas 
Kapačinskas. Pasveikino visus 
atvykusius ir pakvietė tėvelius 
ramiai, maloniai praleisti laiką 
su savo vaikais. 

Daina Stelingytė, Žiburėlio 
asistentė, pagrojo fleita, kol 
vaikai ėjo rateliu. Antrą melo
diją pagrojo Montessori abitu
rientė Alisa Kosmopolis. Po to 
vaikai išsiskirstė po salę prie 
įvairių darbelių. 

Pirmas kampelis, Marytės 
Kucinienės paruoštas, patiems 
mažiausiems (0-2 metų am
žiaus). Maža kėdutė, maža lovy
tė, laiptukai, žaisliukai leido 
vaikučiams iš tikrųjų savaran
kiškais jaustis. 

Violeta Karalienė, Žiburėlio 
asistentė, prie staliuko buvo 
paruošus vaikams iš popieriaus 
sulipdyti obuoliuką. Klijavo, 
dirbo, džiaugėsi vaikučiai, 
pagaliau ant kaklo pasikabino 
pačių padrytą popierinį papuo
šalą. 

Kun. Gražinos vyresniųjų 
skaučių būrelio sesės praneša, 
kad visi akiniai Lietuvos silp
naregiams šiomis dienomis jau 
turėtų pasiekti Lietuvą. Tikime, 
kad šis mūsų visų bendru dar
bu ir aukomis pasiektas tikslas 
padės si lpnai regint iems 
Lietuvos vaikučiams ir suaugu
siems geriau matyti ir kartu 
juos pradžiugins šv. Kalėdų 
proga. 

Kun. Vladas Aleksoms, pra
tęsdamas prenumeratą kitiems 
metams, įteikė laikraščio 
išlaidų sumažinimui 100 dol. 
auką ir dar pridėjo 20 dol. už 
kalėdines švenčių korteles. Ačiū 
jam už tai. 

Ant kito staliuko Liuda Ger-
manienė su Vaikų namelių 
asistente Jolanta Andrejeviene, 
padėjo vaikam padaryti paukš
čiukam lesyklą. Paėmę konko-
rėžių, vaikai aptepė riešutų 
sviestu, paskui išvoliojo sėklose. 
Sėklos apkibo, konkorėžis jau 
paruoštas pakabinti ant medžio 
ar kitur alkaniems paukščiu
kams ir voverytėms. 

Draugijos narė Kristina Nor
kienė prižiūrėjo vaikučių Jud
riesiems kampelį". Vaikučiai 
gavo progą lįsti per tunelį. 

Gale salės Vida Slapšienė 
kvietė vaikus pasivaišinti sul
timis ir užkandžiais. Vaikai 
pilstė mamytėm ir tėveliams 
sultis, dalino vynuoges, apelsi
nus, sausainėlius ir patys gavo 
prisėsti, užkąsti prie mažo 
jiems paruošto staliuko. 

Kai vaikai baigė apeiti stotis, 
Dainora Sukvietė vėl visus „ant 
linijos" ir smagiai pravedė 
žaidimus su dainelėm: „Pučia 
vėjas", „Barė ponas katinėlį", 
„Jurgeli, meistreli" ir kitus. 

Jau nemažai Montessori įvy
kių gražiom nuotraukom įam
žino Daina Čyvienė. Ir šį kartą 
Daina dalyvavo su savo trim 
vaikučiais, aprūpindama mus 
gražiom nuotraukom. 

Daug šeimų dalyvavo ir džiau
gėsi. Dėkojame už gražų rytme
tį! 

Vida Slapšienė 

MAŽLIETUVIŲ IŠKYLA 

Š.m. rugsėjo 12 d., kai mes, 
Mažosios Lietuvos lietuviai, iš 
Čikagos ir jos apyl. susirinkome 
pabūti kar tu , aptar t i ir 
pasidalinti Mažosios Lietuvos 
esančiais įvykiais, naujienomis 
ir bėdomis. Malonu, kai šalia 
jauti vienas kitą, kad lietuvis 
buriasi prie lietuvio. Mūsų ne
daug, bet mūsų apsijungimai 
stiprina mus dvasiškai. 

Šį susitikimą praleidome pas 
Kurtą Vėlių jo vasarvietėj Twin 
Lakęs, WI. Dėkui jam už ma
lonų priėmimą, už puikius pie
tus, už iškylą laivu gražiame 
ežere. Gamta tokia graži, ji taip 
primena tą gimtąjį kraštą, tas 
vėjo nugairintas pievas, už
gniaužia širdį krūtinėj ir išgirs
ti poeto B. Brazdžionio žodžius: 
„Kur tu, Lietuva?!" Mintimis 
aplankėm savo gimtuosius kam
pelius, o Kurtas Vėlius savo 
pasakojimu nunešė mus į Ram-
byno kalną, prie knygnešių 
lopšio, apie atiduotą pagarbą 
Mažosios Lietuvos patriarcho 
Martyno Jankaus ir jo artimųjų 
palaikams, nusilenkė Vydūno 
kapui. Buvo suteikta garbė po 
55 metų vėl užkurti aukurą. 

Tai dar viena diena, dar 
vienas susitikimas, stiprinantis 
ir gaivinantis mūsų džiaugsmą, 
prisiminimus ir meilę Mažajai 
Lietuvai. Susitikime mūsų buvo 
nedaug — vienas tuzinas. 
Aldona Buntinaitė ir Ramūnas 
Buntinas įamžino mūsų išvyką 
fotografijomis, G. Brazinskienė 
pavaišino savo keptu pyragu. 

Po nuoširdžiai tarto Ilzės Pete-
raitienės ir Jurgio Lampsačio 
žodžio, atsisveikinome, palinkė
dami vienas kitam neužgęs-
tančios ugnelės ir meilės lietu
vio lietuviui. Iki kito susitikimo, 
mielieji, ateinančiais metais 
VVisconsin pas Kurtą Vėlių. 

E. Visockienė 

Dalis Čikagos mažlietuvių išvykoje į Twin Lakęs, WI. Iš kairės: Mažosios Lietuvos fondo pirm. 
Kurtas Vėlius, Gerda Gružienė, Elena Visockienė, Ilzė Peteraitienė, Ramūnas ir Lilija Buntinai, 
Greta Brazinskienė, Jurgis Lampsatis, Leonas Gružas, Frankas Peteraitis. 

Nuotr. Aldonos Buntinaitės 
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„Ateitis", 1993 m., nr. 4-5. Šį 
katalikiškos lietuviškos orien
tacijos žurnalą leidžia Ateiti
ninkų Federacija. Redaktorė 
Danutė Bindokienė; redakcijos 
narė Ramunė Kubiliūtė, tech. 
redaktorius Jonas Kuprys. 
Administruoja Juozas Polikai-
tis. Žurnalas spausdinamas 
„Draugo" spaustuvėje. 

Šiame numeryje daug medžia
gos iš Darbo dienos savaitgalio 
konferencijos, šv. Tėvo kelionės 
į Lietuvą, ateitininkų veiklos 
svetur ir tėvynėje. Prozai atsto
vauja Vytautas Volertas. Daug 
nuotraukų, 40 psl. 

„Skautų aidas", 1993 m., nr. 
8 (spalis). Leidžiamas nuo 1923 
m. LSS Tarybos Pirmijos. Reda
guoja Antanas Saulaitis ir Pelė
dų skiltis, administruoja Albina 
Ramanauskienė. Žurnalas mar
gas, įvairus, jaunatviškas ir 
skautiškas; 22 psl.; kaina me
tams — 5 dol. 

„Eglutė", 1993 m. spalis. 
JAV LB Švietimo tarybos leidi
nys, redaguojamas Nijolės Nau
sėdienės. Administruoja Marijos 
Nekalto Prasidėjimo seserys 
Putnam, CT. Tai vienintelis, už 
Lietuvos ribų leidžiamas, laik
raštėlis lietuviukams, su vyku
siai jauniems skaitytojams pri
taikytais rašiniais, piešiniais, 
eilėraštukais ir kitom įdomy
bėm. Vertas platesnio dėmesio, 
nes tinkamas tiems, kurie patys 
moka skaityti, ir tiems, kuriems 
skaito mama, tėtė, močiutė... 
Tikimės, kad „Eglutė" žaliuoja 
visose lituanistinėse mokyklose 
kaip pagalbinė lietuviško švie
timo priemonė. 

„Lithuania in the World". 
1993 m. lapkritis/gruodis, nr. 1. 
Vyriausias redaktorius Stasys 
Kašauskas (jis, k a r t u su 
Valdemaru Katkum, yra šio 
žurnalo leidėjas). Žurnalas bus 
leidžiamas kas du mėnesiai, 
spausdinamas Spindulio spaus
tuvėje Kaune. 

Reikia kone su nuostaba pri
pažinti, kad „Lithuania in the 
World" yra geriausias anglų 
kalba leidinys, kokį iki šiol teko 
matyti. Spaudos darbas atliktas 
be priekaištų, gausu spalvotų 
iliustracijų, geras kreidinis 
popierius, kompiuterinė tech
nika gali rungtyniauti su bet 
kur iuo pasaulio žurna lu . 
Nesarmata tokį žurnalą paduoti 
į rankas ki tataučiui (beje, 
anglų kalba gera). Turinys 
nepolitinis, bet kul tūr in is , 
reprezentacinis. Kadangi šis tik 
pirmas numeris, tai medžiaga 
apima daugelį sričių (daugiau
sia supažindina skaitytoją su 
Lietuva, jos menu, kultūra), 
tačiau čia ne kelionių biuro ar 
oficialių straipsnių, o mo
dernaus, kultūringo Europos 
kraš to leidinys. Kol kas 
žurnalas dar neplat inamas 
JAV, bet verta šį pavadinimą 
prisiminti, kai bus nuspręstos jo 
užsiprenumeravimo galimybės. 

• „Mūsų Vytis", 1993 m., nr. 
2. Leidžia Akademinis Skautų 
Sąjūdis keturis kar tus per 
metus, redaguoja Vytautas P. 
Mikūnas, administruoja Dalia 
Ječienė. Spausdinamas M. Mor
kūno spautuvėje, Čikagoje. 
Žurnalas įsteigtas 1948 m. 
Vokietijoje, prenumerata me
tams — 10 dol. Tai akivaizdus 
Akademinio Skautų Sąjūdžio 
veiklos veidrodis su daug nuo
traukų ir kitos skautiškos 
medžiagos gausa. Apie skauti
jos 75 m. sukaktį rašo N. Ker-
sniauskaitė, taip pat yra įvai
rių skyrelių-skyrių. Žurnalas 
40 psl. 
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Advokatas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Ave. 

Chicago, IL 60629 
Tel. 1-312-776-8700 

Virš 20 metų praktikos 
civilinėse ir kriminalinėse bylose 




