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Amerika pripažįsta 
Rusijai platesnę 

įtakos sferą 
Vašingtonas , rugsėjo 6 d.— 

JAV Valstybės departamentas 
išplatino savo naują užsienio 
politiką apibūdinantį doku
mentą aukštiems JAV diploma
tams. Jame rašoma, jog Jungti
nės Amerikos Valstijos yra pa
siryžusios sutikti su praplatin
ta Rusijos įtakos sferos sąvoka, 
kai kuriais atžvilgiais apiman
čią ir Baltijos šalis, su sąlyga, 
kad Rusija laikysis tarptautinių 
įstatymų ir kad tai „neigiamai 
nepaveiktų" Vašingtono intere
sų. 

Tokią JAV Valstybės departa
mento nuostatą pacitavo James 
Morrison „Washington Times" 
laikraštyje, apie dokumentą 
sužinojęs iš vieno aukšto JAV 
pareigūno. Morrison pastebėjo, 
jog kai kurie Valstybės depar
tamento pareigūnai šį doku
mentą laiko „Jalta II". Kiti, 
tačiau sako, kad išreikšdamas 
tokią poziciją Vašingtonas tik 
išryškina pragmatišką poziciją, 
Baltiesiems rūmams ruošiantis 
Rusijos prezidento Boris Jelcino 
apsilankymui šio mėnesio gale. 

Šį dokumentą paruošęs, Vals
tybės departamento pasekreto-
r ius poli t iniams reikalams 
Peter Tarnoff liepos mėnesį jį 
pasiuntė JAV valstybės sekre
toriui Warren Christopher. Tad, 
matyt, šį dokumentą patvirtino 
Baltieji rūmai, prieš išplatinant 
jį aukštiems JAV diplomatams, 
pasakė vienas valdžios parei
gūnas. Jis sakė, jog dokumentas 
„aiškiai rodo, jog (adminis
tracija) žino kuria kryptimi 
(JAV) eina, bet taip pat parodo, 
jog ji mažai tegalinti dėl to pa
daryti". 

Neaišku, kieno įtakos sferoje 
b u s Baltijos šalys 

Cituodamas iš to dokumento, 
pareigūnas pasakė: „Tai leidžia 
suprasti, kad Rusijai yra pripa
žįstama įtakos sfera, kurioje 
Europa tęsiasi iki rytinio Lenki
jos pasienio, paliekant Baltijos 
šalis šiek tiek neaiškioje pozi
cijoje (čia panaudojamas idioma-
tiškas išsireiškimas „leaving 
the Baltics somewhat up for 
grabs"). 

Straipsnio autorius James 
Morrison rašo, jog JAV parei
gūnas pastebėjo, kad šis sakinys 
apie tris Baltijos šalis, kurios 
neseniai atgavo savo nepriklau
somybę po 50 metų Maskvos do
minavimo, toliau nėra paaiški
namas, bet dokumente toliau 
rašoma: „Kuo šis iš pradžių 
suneraminantis vaizdas skiria
si nuo Šaltojo karo yra tuo, kad 
į Rusijos užsienio politiką nebe
žiūrima ideologiškai", būtent, 
kalbėjo pareigūnas, Rusija ne
bebando pasaulyje įkurti komu
nizmo ir kurti pasaulinę revo
liuciją. 

Nacionaliniu interesu 
gr indž iama Rusijos politika 

y r a priimtina 

Dokumente aiškinama, kad 
„Tokia Rusijos užsienio politika, 
kuri yra grindžiama nacionali
niu interesu ir galios politika, 
yra priimtina JAV-oms, jei tik 
ji neigiamai nepaveikia JAV 
gyvybinių interesų". JAV nesi
priešintų, jei Rusija siektų savo 
užsienio politikos tikslų „tarp
tautinių įstatymų ribose" ir jei 
tai „nesudarytų aiškaus ir rea
laus pavojaus, kad Rusijos impe
rializmas vėl atgytų", rašoma 
dokumente. 

Dokumente rašoma, kad JAV 
ir Rusija turi bendrą tikslą 

išlaikyti stabilumą šiandien 
pasaulyje esančių 180 valstybių 
tarpe. Nors dokumente nurodo
ma, jog JAV remia „self-deter-
mination" (valstybių siekimą 
brėžti savo kelią) ir priešinasi 
„separatizmui" (kiekvienos gru
pės norui kurti savo valdžią), 
dokumente šios sąvokos nepa
aiškinamos. 

Dokumente kalbama apie „la
bai nestabilų pasaulį" ir apie 
strateginę partnerystę tarp JAV 
ir Rusijos. Jame priešinamasi 
bet kokiam tolesniam Rusijos 
skaldymui ir pasisakoma už 
„stabdymą tolesnio Rusijos 
skaldymo ar kitų grupių bandy
mo kontroliuoti Rusijos bran
duolines pajėgas". 

Dokumente pripažįstama, kad 
JAV sugebėjimas eiti pasaulio 
policininko pareigas mažėja ir 
pranašaujama, kad Amerikos 
pajėgumas vadovauti „priklau
sys nuo to, kaip kiti galės imtis 
atsakingo autoriteto, neleis
dami, kad JAV interesai būtų 
neigiamai veikiami". 

Landsbergis: Tai tolygu 
valdymo pasidalinimui 

Ryšium su šiuo dokumentu, 
Lietuvos Seimo opozicijos vadas 
Vytautas Landsbergis rugsėjo 
12 d. paskelbė tokį pareiškimą: 

„Didžiausias Rusijos diplo
matijos pasiekimas, susijęs su 
„Washmgtcn Times 19<M.IX.6 
komentuojamu JAV Valsty
bės departamento dokumentu, 
galėtų būti europiečių nusivy
limas Amerika. 

„Tokią reikšmę turėtų doku
mento tezė, kad Rusijos užsienio 
politika su jėgos naudojimu yra 
priimtina, jeigu tiesiogiai 
nepažeidžia JAV interesų. Tai 
pernelyg panašu į dviejų super
valstybių konceptualų susitari
mą dalytis ir valdyti pasaulį. 

Įtarimus patvirtintų abiejų 
pusių ankstesni pareiškimai 
apie ypatingus jų santykius, 
apie „strateginę partnerystę" ir 
dvišalį veiksmų derinimą, kaip 
sakoma Rusijos užsienio politi
kos koncepcijoje, reguliuojant 
konfliktines situacijas pr ie 
Rusijos sienų. Tuo būdu Bal
kanai, Kaukazas, Baltijos re
gionas tampa vietomis, kur 
veiksmais patikrinama ir paro
doma, dėl ko iš tikrųjų susitarta. 

„JV pritarimas, kad Latvijo
je dar beveik septyneriems me
tams liktų Rusijos karinis ob
jektas, nebuvo geras ženklas. 
Itin bloga lemiantis būtų inter
vencijų j Haiti ir Čečėniją 
sinchronizavimas. Baltijos 
valstybės turi teisę girdėti ką 
nors padrąsinančio ir apie savo 
rytines sienas, ne tik apie Len
kijos rytines sienas, kurios jau 
minimos JAV pareigūnų pasisa
kymuose", baigia pareiškimą 
Vytautas Landsbergis. 

Prasidėjo NATO ir 
partnerių pratybos 
Vilnius, rugsėjo 12 d. (Elta) — 

Lenkijos Biedrusko kariniame 
poligone netoli Poznanės pir
madienį prasidėjo bendros NA
TO ir partnerių karinės praty
bos „Cooperative Bridge 94" 
su atidarymo ceremonijomis. 

Pirmąkart ne NATO valsty
bės teritorijoje surengtuose mo
kymuose dalyvauja šešios 
NATO narės — Danija, Didžioji 
Britanija, Italija, JAV, Olandi
ja bei Vokietija ir septynios 
partnerės statusą turinčios ša 
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Landsbergis mato 
panašumą tarp 

Čečėnijos ir Lietuvos 
nepriklausomybės 

kovos 

Sekmadienį lankydamasis Kroatijos sostinėje Zagreb, pop. Jonas Paulius II, lydimas kardinolo 
Franjo Kuharič, mojuoja žmonėms, susirinkusiems Mišioms lenktynių stadione. Savo kalboje Šv. 
Tėvas skatino kroatus naudotis pietų slavų kultūrų ir kalbų giminingumu, statant taikos ir 
susitaikinimo tiltus Balkanuose. Savo vienos paros viešnagės Kroatijoje metu, popiežius atrodė 
nusilpęs, judėjo pamažu, atramai naudodamasis ganytojiška iazda. 

Dėl Karaliaučiaus 
tranzito reikia trišalės sutarties 

Vilnius, rugpjūčio 31 d. (LA) 
— Lietuvos Seimo opozicijos va
das Vytautas Landsbergis „Lie
tuvos aide" paskelbė straipsnį 

kas Lietuvoje trukdo tranzitą. 
Kalba eina apie ka r in į 

tranzitą ir ne apie tą, kurį mes 
leidžiam, nes Lietuva leidžia, , „ , - « . « W H W H » W ™ H -

pagal savo duotą pasikalbėjimą duodama leidimus, kai Rusija me. Dabar yra perspektyva, kad 
Lietuvos Televizijos programo- paprašo, — o apie sutartį, apie vėl J4 turėsime pagal sutartį. 

karinio tranzito sutartį, kitaip 

metų patirties, kuo kvepia Rusi
jos kariuomenės buvimas Lietu
voje. Šiaip taip mes jau vienus 
metus tos kariuomenės neturi-

je „Naujienos, nuomonės". 
Jame jis ryškina, kokios su
tarties reikia Lietuvai dėl Rusi
jos tranzitu su Karaliaučiumi. 
Landsbergis rašo: 

Kokie bebūtų mūsų kasdie
niai reikalai, rūpesčiai, negalime 
nesirūpinti, nemąstyti, kur link 
krypsta ar kreipiama Lietuvos 
ateitis. Turbūt visi skaitė 
atsišaukimą dėl Lietuvos sau
gumo, kurį pasirašė 121 asmuo, 
o dabar yra jau tūkstančiai 
remiančių. Ten aiškiai pasa
kyta, jog esame karinėse replėse 
tarp dviejų labiausiai milita-
ziruotų Europos vietų: tai Ka
raliaučius ir Baltarusija. Esame 

sakant, karinio bendradarbia
vimo sutartį, kuri padės Ru
sijai išlaikyti tą didžiulę karinę 
bazę Europos viduryje. Mes ne
norime tos bazės, siekiame jos 
demilitarizavimo. Taip buvo 
kalbama jau keleri metai, ir 
dabartinė valdžia, ir Lietuvos 
prezidentas apie tai užsimena. 
Bet jeigu tai yra tikra politika, 
turime būti nuoseklūs ir neveid
mainiauti. Negalime siekti de
militarizavimo ir padėti mili
tarizavimui. Juokingai atrody
sime ir niekas tokia žodžių po
litika netiki, jeigu veiksmai yra 
priešingi. 

karinėse strateginėse replėse, ir Nė viena mūsų kaimyninė ša-
jeigu norime turėti savarankis- lis nenori ir nenorėtų karinio 
ką ir saugią ateitį, iš jų galime tranzito koridoriaus per savo te-
išsiveržti tik tvirta politine ritoriją. Aš esu klausęs, — ir 
valia ir labai aiškia valstybinės kiekvienas gali paklausti suo-
politikos linija. 

Svarbu, kas y ra tilto 
sargybinis 

Labai buvo mėgstama ir 
dabar mėgstama dar kalbėti 
apie „tilto" vaidmenį, kurį esą 
Lietuva galėtų suvaidinti tarp 
Rytų ir Vakarų. Mūsų vakaruose 
pirmiausiai yra Karaliaučius — 
didžiausia Rusijos karinė bazė 
su branduoliniu ginklu. Tačiau 
ir suprantant Vakarus plačiai, 
svarbu, kur yra to „tilto" di
džioji pagrindinė atrama, kas 
juo naudojasi ir kas yra to 
„tilto" sargybinis, taigi tranzito 
problema, kuri iš tikrųjų jokia 
tranzito problema, nors mums 
taip stengiamasi įpiršti ir net 
Vakarams aiškinama, neva kaž-

lys — Lietuva, Bulgarija, Čeki
ja. Lenkija, Rumunija, Slovakija 
ir Ukraina. 

Į pratybas, kuriose dalyvauja 
apie 900 karių, atvyko šalių 
kariuomenių vadai ar gynybos 
ministrai. Lietuvai atstovauja 
kariuomenės vadas generolas 
Jonas Andirškevičius. Praty
bose Lietuvai atstovauja Pane
vėžio motodesantinio bataliono 
32 karių būrys. Lietuvos kariai 
gyvena kartu su amerikiečiais 
— su jais daugiausia ir bend
rauja. 

mio, lenko, čeko, — už galvų 
griebiasi! O mums aiškina, esą 
bus naudinga, uždirbsime. 
Paskui paaiškėja, kad ir neuž
dirbsimu Iš Karaliaučiaus savo 
ruožtu skleidžiami skundai, 
neva Lietuva per brangiai ima 
už tranzitą. O Lietuva ima kaip 
pasaulyje; kitaip sakant , 
Lietuva turi būti kita valstybė 
ir šituo atžvilgiu. Jeigu Rusija 
veža prekes, kiekviena šalis ima 
mokestį. Nejau Lietuva neturė
tų jo imti arba imti tik tokį, kokį 
padiktuotų Rusija, ar galbūt 
tokį, koks tinkamas Sandraugos 
šalyse? 

Svarbu, kas rašo 
t ranzi to taisykles 

Mūsų vyriausybė? vadovas 
kartais pasigiria: mes nusta-
tysim karinio tranzito taisykles, 
mes esam šeimininkai. Jeigu 
tos taisyklės rašomos arba 
derinamos Maskvoje, tai irgi 
nereikia veidmainiauti. 

Karinis tranzitas. įtvirtintas 
sutartimi, kuri Lietuvai užmeta 
įsipareigojimus ir atsakomybę, 
jeigu kas nors atsitiktų, kokia 
provokacija ar nuostoliai Rusi
jai, (Lietuvos prezidentas pn 
pažino, kad kalba eina apie 
Lietuvos atsakomybę), tą mes 
žinom iš savo liūdnos 1940-ųjų 

Lietuva nesipriešina, jeigu 
reikia Rusijai ką nors pervežti, 
ir duoda leidimus. To visiškai 
pakanka. Bet Rusijai to nepa
kanka. Ji puikiai žino ir atvirai 
pasako, kad tikslas yra politinis: 
gauti Lietuvą į savo karinę 
strateginę sistemą. Tą visi 
žmonės Lietuvoje turi labai 
gerai suprasti. 

Koks yra šito didėjančio pavo
jaus Lietuvai fonas? Lietuvos 
kariuomenė jau beveik sugriau
ta. Žinomo pobūdžio karys V. 
Petkevičius savo padarė. Ko 
laukti artimiausioje ateityje? 

Rusija siekia Karaliaučiuje 
išlaikyti bazę 

Didžiulė karinė bazė Ka
raliaučiuje, kurią mes padėsime 
išlaikyti — tai nėra Europos 
svajonė, ir tai neturi būti 
Lietuvos svajonė. Lietuvos 
vadovai, be abejo, atsiskleis: ar 
jie už Europą, ar už Maskvą, nes 
Maskvos interesai žinomi. 
Rugsėjo 5 d. atvyko Vladimir 
Šumeiko deryboms su Lietuvos 
valdžia. Aukšti Rusijos parei
gūnai Šumeiko ir Sergėj Šach-
raj išdėstė, kokie yra Rusijos 
vadovybės strateginiai tikslai: 

Vilnius, rugpjūčio 31 d. (LA) 
— Spaudos konferencijoje Seimo 
opozicijos vadas V y t a u t a s 
Landsbergis apžvelgė Čečėnijos 
(Gruzijos kaimynė iš šiaurės) 
padėtį ryšium su Rusija, rašo 
Gintaras Mikšiūnas „Lietuvos 
aide". Landsbergis įžiūri daug 
panašumų tarp dabar vykstan
čių procesų Čečėnijoje ir 
1990-1992 m. procesų Sovietų 
Sąjungoje. 

Rusija šiandien stengiasi su
kaupti jėgų ir išlaikyti savo 
buvusias valdas, dominuoti 
buvusiose sovietinėse respubli
kose, per karinio tranzito su
tartį prisirišti Baltijos šaiis. 
Išlaikyti savo įtaką stengiamasi 
kraujo praliejimais, konfliktais. 
Vyksta reintegravimas — susi
grąžinimas, sakė Landsbergis. 

Tačiau opozicijos vadas paste
bėjo, jog ir buvusių sovietinių 
autonominių respublikų komu
nistai neturi didelio noro grįžti 
į Maskvos pavaldumą, matyt, 
pajaustas tam tikras valstybin
gumo skonis. 

Čečėnija Rusijai yra kulmi
nacinis taškas, anot Lands
bergio. Praėjo jau treji metai 
nuo jos nepriklausomybės pa
skelbimo. Tatarstanas taip pat 
buvo paskelbęs nepriklau
somybę prieš porą metų, priėmė 
savo Konstituciją, tačiau po to 
sureguliavo santykius su Rusija 
abipusių nuolaidų pagrindu. 

Kita vertus, tokioje lyg ir 
nepriklausomoje valstybėje, 
kaip Tadžikistanas, kurioje, pa
sak Rusijos. Užsienio reikalų 
ministerijos, nėra teisėtos 
valdžios, būtų gerai surengti 
rinkimus ir turėti tokią valdžią. 
Šiuo metu ten prorusiška dik
tatūra, remiama Rusijos tankų. 

išlaikyti Karaliaučių kaip ka
rinį viešpatavimą Baltijos jūroje 
ir tuo tikslu būtinai gauti 
trišalę karinę politinę Rusijos, 
Baltarusijos ir Lietuvos sutartį. 
Tai yra aiškiai pasakyta. Todėl 
Lietuvos-Rusijos karinio bend
radarbiavimo sutartis, kad ir 
karinio tranzito srityje ir su 
Lietuvos įsipareigojimais, yra 
jau žingsnis, ir jis gali būti 
lemiamas žingsnis į tą trišalę 
karinę politinę sutartį, kuri su
jungs į vieną „erdvę" Maskvą 
su Karaliaučiumi per Lietuvą. 

Rusija grasina sankcijomis, 
jei Estija ir Latvija 

neratifikuos sutarčių 
Maskva, rugsėjo 5 d. 

(RFE/RL) — Rusijos valdžios pa
reigūnai rugsėjo 1 d. pasakė In-
terfax žinių agentūros korespon
dentui, kad jie tikisi, jog Rusijos 
parlamentas ratifikuos sutartis 
su Estija ir Latvija. Sutartys 
lietė ne tik Rusijos kariuomenės 
išvedimo tvarkaraštį, bet ir 
statusą iš aktyvios tarnybos Ru
sijos kariuomenėje pasitrauku
sių karininkų (vad. „pensinin
kų": daugelis jauni ir pajėgūs: 
eina trečią, ketvirtą ar penktą 
savo amžiaus dešimtmetį ir na
muose laiko ginklus). 

Rusijos pareigūnai sakė. kad 
jei Estįjos ir Latvijos parlamen
tai tų sutarčių neratifikuotų, tai 

atitinkamai. Rusijos prezidento 
Boris Jelcino raštinės tarnau
tojas Mark Urnov pasakė, kad 
jei Estijos ir Latvijos parla
mentai neratifikuotų sutarties, 
yra.galimybė, kad Maskva im
sis ekonominių sankcijų, taip 
pat ir „tarptautinių politinių 
priemonių", prieš abi šalis. 

Be to, Rusįjoe užsienio minist
ro pavaduotojas Sergej Krylov 
įspėjo, kad RusŲa jau „prin
cipiniai priima politines, mora
lines bei kitas priemones" 
daryti įtaką Baltrjos šalims, jei 
jos pažeis rusų bendruomenių 
teises. Jis sakė, jog Rusija lauks 
pagalbos iš tų šalių, kurios rei-

Čečėnijos problemą Vytautas 
Landsbergis laiko svarbios 
tarptautinės reikšmės dalyku. 
Ar Rusijos imperija, praėjus 
tokias transformacijas, kaip 
carų valstybė, Sovietų Sąjunga, 
Rusijos Federacija, pripažįsta 
dekolonizaciją ir apsisprendime 
teisę savo užkariautoms ir 
valdomoms tautoms, arba nebe
valdomoms, tokioms kaip Čečė
nija? Nedaug kas pasaulyje pa
stebėjo, kad Čečėnija pirmoji 
atsikratė okupacinės kariuo
menės. 

Čečėnijos byloje yra labai 
daug bendrų ir panašių dalykų 
su Lietuvos nepriklausomybės 
byla, kalbėjo profesorius. Rusi
jos kariuomenė atsitraukė nuo 
Čečėnijos sienos, vadinasi, siena 
fiksuojama, tačiau taip pat pa
brėžiama, jog tai Rusijos vidaus 
reikalas. 

Šalia grasinimų įvykdyti 
skerdynes reikalaujama, jog 
Čečėnijoje turi būti atstatytas 
Rusijos konstitucijos veikimas. 
Čečėnija turi savo konstituciją, 
vadinasi. Rusija pripažįsta, kad 
Čečėnijoje veikia ne Rusijos 
konstitucija. 

Kažkodėl reikalaujama Stav
ropolio kraštui (Čečėnijos šiau
rėje) suteikti ypatingos pasienio 
zonos statusą. Jeigu tai vadi
name pasienio regionu, ar tai 
reiškia, kad siena jau egzistuo-
ja? 

Lietuvoje 1991 m. veikė sovie
tų pinigais maitinamas OMON-
as, į Naujosios Vilnios banką 
buvo persiunčiami pinigai Lie
tuvos gyventojams papirkti. 
OMONo siautėjimas Lietuvoje 
taip pat buvo traktuojamas kaip 
„vidaus konfliktas". Panašiai ir 
Čečėnijoje. 

Yra Tereko rajonas Čečėnijo
je, kuriame koncentruojamos 
plėšikų gaujos. Jos finansuo
jamos ir ginkluojamos iš Mask
vos. 

Čečėnų kilmės buvęs Rusijos 
parlamento pirmininkas Chas-
bulatov (kuris bandė nuversti 
Jelciną) atvyko į Čečėniją daryti 
taikos, netrukus jis ima siekti 
valdžios, kalbama apie „vosso-
jedinenije" (susijungimą). Vadi
nasi, Chasbulatov pripažįsta at
siskyrimą. Jis pareiškė siekiąs 
nepriklausomybės, tačiau kito
kios negu Čečėnijos prezidentas 
Džochar Dudajev. Matyt, pada
rė išvadas iš to. kad dauguma 
čečėnų ir jų dvasiniai lyderiai 
nori tik besąlygiškos nepriklau
somybės. Šito žodžio jau Mask
va, matyt, nebegali apeiti. Pri
pažįstama, kad gali prasidėti 
musulmoniškas šventasis ka
ras. Gaujų puldinėjimai bus 
laikomi ..vidaus tarpusavio" 
konfliktais tarp čečėnų, kuriuos 
gesinti bus metama Rusijos 
kariuomenė, pranašauja Lands
bergis. 
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bus laikoma Rusijai nedraugiš- kalavo, kad Rusija išvestų ka 
ku aktu ir Maskva reaguosianti riuomene ii Baltijos šalių 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 13 d.: Šv. Jonas 
Auksaburnis, vyskupas. Baž
nyčios mokytojas (gimė 344 
m., mirė 407 m.); Eulogijus, Bir 
mantas, Tolminė. 

R u g s ė j o 14 d.: Švento 
Kryžiaus išaukštinimo šventė 
(švenčiama nuo 335 metų); 
Krescencijus, Notburga, Zubrys, 
Asta. 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

VITAMINAI IR MINERALAI 
DR. VILIJA KERELYTĖ 

Tęsinys 

V i t a m i n a s B6 ipyroxidine' 
yra iš tikrųjų gan ypatingas, nes 
jis veikia kone į visas žmogaus 
kūno sistemas Pvz., jis padeda 
gaminti amino rūgštį, paverčia 
angliavandenius į cukrų (gliu
kozę), perdirba riebalus, gamina 
chemika lus (neurotransmit-
ters). kurie perduoda nervų im
pulsus j įvairias kūno vietas ir 
taip pat talkina prieškūnių, 
padedančių nugalėti visokius 
užkrėtimus, gamybai. 

Vi taminas B6 svarbus ir dėl 
daugelio kitų dalykų, todėl jo 
papildomi kiekiai vartojami 
gydyti įvairius organizmo sutri
k i m u s , pvz . moterų 
priešmėnesininę įtampą. ,,car-
pal turinei" sindromą ir net 
inkstų akmenis. 

Vitamino B6 trūkumai retai 
pasitaiko pas normalų, sveika 
žmogų, tačiau kai kurie vaistai 
ka r t a i s jo kiekį sumažina arba 
užblokuoja vitamino B6 veiks
mingumą, pvz., vaistai, imami 
nuo a u k š t o kraujospūdžio 
' h t d r a ' a z i n e i , penici l inas ir 
as tmą gydantis theophyulline. 

Veiklūs, judrūs žmonės paste
bi, k a d papildomi vitamino B6 
kiekiai suteikia jiems daugiau 
energijos. Tyrimais įrodyta, jog 
papildomas vitaminas B6 pade
da kūnui geriau pasinaudoti 
įkvepiamu deguoniu. 

Geriausi natūralaus vitamino 
B6 šaltiniai yra kai kurios 
žuvys <salmon. mackerel. hali-
but, tuna>. vištiena, lęšiukai, 
rudieji ryžiai ir broccoli. 

V i t a m i n a s B12 'cobalamini. 
kaip ir kiti B- jungin iu grupės 
n a r i a i , padeda r egu l iuo t i 
daugelį kūno sistemų. Galbūt 
svarbiausia vitamino B12 funk 
cija yra raudonųjų kraujo 
kūnel ių gamyba. Vitaminas 
B12 yra ta ry tum viršininkas, 
prižiūrintis ir įsakantis kūno 
ląs te lėms a t l ik t i šį svarbų 
procesą. Esant vitamino B12 
t r ū k u m u i , raudonųjų kraujo 
ląstelių gamyba sumažėja ir 
žmogui gresia mažakraujystė, 
jeigu j : c negaus pakankamai šio 
vi tamino. 

Daugumas žmonių natūraliai 
su mais tu gauna pakankamą 
kiekį vi tamino B12. tačiau 
b ū t i n a vartoti maistą, turinti 
d a u g proteino. Paukš t i ena , 
kiaušiniai , žuvys, pienas turi 
daug vitamino B12. Vegetarai, 
kur ie visiškai nevalgo jokio gy
vul in i ' maisto, gali netrukus 
pajusti vitamino B12 trūkumą. 
J i s ats iranda ir pas žmones, 
k u r i e va r to ja choles tero l i 
mažinančius vaistus, yra tam 
t i k r a i s vaistai gydomi nuo 
skrandžio žaizdų ir kai kurių 
kitų negalavimų. 

Labai didelis ir ilgalaikis 
vi tamino B12 t rūkumas orga
n i z m e gal i n e a t i t a i s o m a i 
pakenkti žmogaus nervų siste
mai , sukeliant daug negerovių, 
pvz . . depresiją, a t m i n t i e s 

praradimą, galūnių aptirpimą ir 
pan. 

V i t a m i n a s C padeda gamin
ti raudonąsias kraujo ląsteles, 
pagreitina įvairių sužeidimų bei 
užkrėtimų gijimą, ta lkina kū
nui, kovojant su bakterijomis ir 
net apsaugo nuo k a i kurių akių 
sutrikimų, kurie gal i išsivystyti 
į kataraktas . Daromi tyr imai , 
su galimu dideliu vitamino C 
kiekio įtaka kovai prieš kai 
k u r i a s vėžio r ū š i s , pvz. . 
išeinamosios žarnos, plaučių, 
gerklės, tačiau rezul ta tai dar 
nepatvirtinti . 

Vitaminas C randamas pomi
doruose, citrinose, apelsinuose 
ir kituose citrininiuose vai
siuose, bulvėse, žaliuose pipi
ruose, b raškėse ir t a m s i a i 
žaliose daržovėse. 

V i t aminas D y r a vienas iš 
tirpstančiųjų riebaluose. Jis 
kūne padeda formuoti kaulus , 
dantis ir labai svarbus nervų 
sistemos sveikatai. Taip pat 
saugo širdį nuo įvairių negero
vių. 

Kartu su vitaminu D reikia 
paminėti kalcį ir fosforą, kurių 
tam tikras kiekis tur i visuomet 
būti kraujo induose, kad kūnas 
jais galėtų pagal reikalą pasi
naudoti. Vi taminas D kaip tik 
ir palaiko kraujyje tų mineralų ) 
pusiausvyrą. Be vitamino D kal
cis nebūtų reikiamai išskiria
mas iš maisto. 

Pakankamai vitamino D žmo
gus gali gauti iš saulės šviesos 
ir vartodamas pieną (liesą), tuną 
bei lašišą maistui. 

Tyrimuose, atliktuose su gy
vuliukais laboratorijose, pa
rodyta, jog v i taminas E padeda 
apsaugoti baltuosius kraujo ru- . 
tuliukus — arba ląsteles — nuo-
pažeidimo bei sunykimo. Pirmi
niai tyrimai taip pat rodo, kad 
vitaminas E sustiprina baltųjų 
kraujo ląstelių veiklą kovoje su 
ligų sukėlėjomis-bakterijomis. 

Natūraliai vitaminas E ran
damas javainiuose (padarytuose 
iš visų grūdų, jų ..nenutarkuo-
jant" , įvairių medžiagų neiši-
mant), džiovintose pupelėse, ir 
žaliose daržovėse, nes visame 
šiame maiste jo kiekiai nėra per 
dideli. Pagal šio vitamino ty
rinėtojus, yra efektingiau imti 
papildomą vitaminą E tabletė
mis arba „kapsulėmis", tačiau 
būtina imti su valgiu, o dar bū-
tmiau prieš pradedant vartoti 
vitaminą E (arba bet kurį kitą) 
pasitarti su savo gydytoju. Jeigu 
kas turi aukštą kraujospūdį, 
reikia pradėti vartoti vi taminą 
E mažais kiekiais ir pamažu 
juos padidinti. 

Kaip minėta šio straipsnio 
pradžioje, žmogus turėtų gauti 
pakankamai vitaminų ir mine
ralų, vartodamas šviežią, įvairų 
ir sveiką maistą. Jeigu kas 
jaučia, kad vis tiek susidaro 
vitaminų trūkumas, tu r i pasi
kalbėti su savo gydytoju ir tik 
su leidimu, pradėti vartoti pa
pildomus vitaminus. 

KALBINIS LAIKOTARPIS 
- VAIKŲ LITERATŪRA 

DOMICĖLĖ PETRUTYTĖ 

Knygos galėtų daug padėti 
vaiko kalbos vystymuisi , jei jos 
būtų sąmoningai i r suprat ingai 
parenkamos. Parenkant knygas 
kūd ik i ams ir pr iešmokykl i 
n iams vaikams, re ik ia žiūrėti, 
kad jose b ū t ų vaizduojama ir 
aprašoma t ikrovė. Kadangi šio 
amžiaus vaikai nori pažinti 
daiktus , sužinoti j ų paskirtį , 
suprast i koks yra ryšys ta rp 
vykstančio gyvenimo aplinkoje 
ir jo paties. Todėl i r reikal inga, 
kad tas gyvenimas būtų atskleis
t a s t ikroviškai ir palaipsniui , o 
ne fantazuojant, kas vėliau 
reikalauja ta isymo. Iškreiptai 
pr is tatoma t ikrovė, iškreipia ir 
vaikų besivystantį protą. Todėl 
į s idėmėt inas M. Montessori 
atradimas — priešmokykliniai 
vaikai neprotauja, bet viskuo 
tvirtai tiki, ką m e s j iems 
s a k o m e a r r o d o m e . Todėl 
neužslopinkime jų protų, trokš
tančių t ikrų žinių apie t ikrą 
gyvenimą, nerea l ia is vaizdais, 
nebūtomis pasakomis. Pirmiau
sia padėkime pažinti t ikrovę, 
kurioje vaikas gyvena ir veikia. 
Tai bus tv i r tas pagr indas vaiz
duotei lavėti ir protui turtėti , se
miant is mokslo žinių. 

Kūdikis-vaikas da r nepažįsta 
nei gyvulių, nei paukščių, o mes 
jam rodome jų ka r ika tū ra s , 
kur ie gyvena ir elgiasi kaip 
žmonės. Ir kodėl mes klaidi
n a m e juos , p a s a k o d a m i a r 
rodydami, kad šitie iškreiptos 
išvaizdos gyvuliai rengiasi kaip 
mes, miega lovose, sėdi an t 
sofos, valgo vartodami šaukštus, 
peilius, šakutes ir geria pieną iš 
puoduko? J u k t a i baisus klai
d in imas va iko , t r o k š t a n č i o 
pažinti t ik rą gyvenimą, kurį 
vėliau turės gyventi ir mokytis. 

Motinos, kur ios dar pačios 
augina vaikus, labai gerai žino, 
kaip įkyriai mažamečiai sekio

ja paskui , norėdami padėti ir be 
paliovos klausinėdami: kas ir 
kodėl? Ta i sveikas įgimtas 
noras pažinti tikrovę, kuri iš 
tikrųjų y ra labai įdomi, žavi ir 
pa t raukl i įvairovė. Pateikdami 
vaikui iškreiptą tikrovės vaizdą, 
ne t ik jį suklaidiname, be t 
sužalojame jo įgimtą galią ste
bėti ir suprasti , koks nuostabus 
yra gyvenimas. 

Knygos turėtų padėti išsiaiš
kint i ir pat ikr int i visa tai, k a s 
anksčiau buvo išmokta, sužino
t a pačiu gyvenimu. Knygos 
tu rė tų pateikt i daugiau t ikrų 
mokslo žinių, įgalinančių vaiką 
daryti bandymus ir įsitikinti, 
jog n iekas realybėje neįvyksta 
be p r i e ž a s t i e s . F a n t a z u o t i 
vaikas galės vėliau, kada jo pro
tas j au bus gerai pažinęs ir iš
bandęs kas yra tikrovė ir ka ip 
ji reiškiasi. Sveikas, kūrybingas 
fantazavimas remiasi tikrove. 

Tretys i s labai sva rbus po- j 
reikis — n o r a s bendrauti, kal
bėtis. Tai jausminė kalbos pusė. 
Noras su kitais dalytis savo 
j a u s m a i s bei patir t imi y r a 
reikal ingas dėl gerų tarpusavio 
santykių. Nepaisant kokio am
žiaus žmogus, kai jis yra susi
rūpinęs ar supykęs, jis darosi 
nekalbus , o kartais užsidaro 
savyje taip, kad nustoja kal
bėjęs. Mažakalbystė arba at
sisakymas kalbėtis reiškia nu
traukimą ryšių su žmonėmis 
ir aplinka. Iš prigimties žmogus 
t rokšta bendrauti , dalytis min
t imis, nuotaikomis, pergyveni
mais. Šis polinkis labai ryškus 
mažamečiuose. Vertinkime ir 
branginkime jį, o nesakykime 
vaikui: pagaliau patylėk. 

Kalbos galią ir jos prasmin
gumą labai taikliai išreiškia 
vokiečių' patarlė: „Pasidalytas 
skausmas — pusė skausmo". Ta
ta i į t ikinamai mums apreiškia 

vaikai, kurių prigimtis tebėra 
nesužalota neapdairiais mūsų 
veiksmais. 

Pasitaiko vaikų, kurie yra įsi
savinę (absorbed) kalbą ir galė
tų kalbėti, bet nekalba dėl emo
cinių priežasčių. Tai vaikai 
(autistic children), kurie y ra 
pasinėrę fantastiniame gyve
nime ir visiškai atitolę nuo 
tikrovės. Šiandien tai vadinama 
sąmoningu nuosp rendž iu 
išsiskirti įš bendruomeninio 
gyvenimo. Todėl labai svarbu 
nuoširdi, supratinga pagalba 
kalbos vystymosi laikotarpyje. 
Kuo anksčiau vaikas pradės 
kalbėti tuo geriau, tuo pilna-
vertiškesnė vystysis asmenybė. 

Pirmaisiais dvejais žmogaus 
gyvenimo meta is vystosi jusli-
nė-motorinė (senso-motor) inteli
gencija. Jau esame kalbėję, jog 
šituo l a i k o t a r p i u k ū d i k i a i 
juslėmis ir judesiais stengiasi 
pažinti patys save ir aplinkinį 
pasaulį. Kai jie gali įvardinti 
daiktus ir supranta veiksmažo
džių prasmę, tai reiškia —jiejau 
galvoja abstrakčiai . „Kalba 
pakeičia j u s l i n ę - m o t o r i n ę 
tikrovę į simbolius. Tai koky
biškas šuolis inteligencijos vys
tymosi eigoje" (Montanaro, 
M.D.). 

Anksti įsigyta šnekamoji kal
ba nė ra tik priemonė palaikyti 
ryšį su aplinka. Jos reikšmė 
daug svarbesnė. Ji jam padeda 
gauti žinias, sudaryti vis tur
tingesnį žinių lobyną ir kūrybiš
kai reikštis . 

Jau esu kalbėjusi apie tai , 
kaip kelių mėnesių kūdikis 
supranta tu r į s savo burnytėje 
aparatą, kurio pagalba gali 
sudaryti garsus ir tuojau pra
deda juo naudotis. 

M o t i n ų š v e n t a p a r e i g a 
rūpintis, k a d t a s a p a r a t a s (iš 
skyrus maitinimąsi) v i suome t 
būtų l a i svas ka lbos g a r s a m s 
atgamint i . 

Deja, šiais moderniais laikais, 
nematysime nei kūdikio, nei 
vaiko be „kamštuko" burnoje, 
kuris įbrukamas vos gimus ir su 
kuriuo jis nesiskiria keletą 
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metų nei dieną, nei naktį . J u k 
tai baisus nesiskaitymas su pri 
gimtimi, turintis įvairiopas nei
giamas pasekmes ne t ik kalbėji
mui. Tai kelio paruošimas ieš
koti laimės, tenkinant kūniškus 
pore ik ius , k a s d a ž n i a u s i a i 
nuveda į savęs susinaikinimą. 

Ciulpimas reikalingas pamai
tinti kūną ir tik t a m tikrą 
laiką. Ta i syk l inga , sk land i 
kalba — tai žmogaus dvasios 
maistas. Vaikai t rokš ta kalbė
t i ir bendrauti su žmonėmis. 
Todėl neskat inkime jų ieškoti 
pasitenkinimo netikusiose for 
mose, kurios (kaip ciulpimas) 
riboja, o ne ska t ina dvasinį 
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bendravimą su žmonėmis. Ne
reikia linksminti vaikų ir su 
m a n e k e n u ,,dummy"\ kuris 
šiandien, mažų vaikų pobūviuo
se yra labai populiarus veiksnys 
— vaikų linksmintojas. Ruoš
kime vaikams kultūringus po
būvius — gimtadienius, o ne 
lėkštus, beprasmius pasismagi
nimus. 
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Draugo" vajus dar 
nepasibaigęs 

JŪRA, LAIVYNAS IR LIETUVYBĖ 

Su Draugo fondu išėjo beveik 
panašiai , ka ip su t uo žmogumi, 
kuris l ietui lyjant stogą tva rkė . 
Pak laus tas , kodėl anksčiau to 
neatl iko, a t s a k ė : „Tai , k a d 
nereikėjo — vanduo per lubas į 
p i rk ią n e v a r v ė j o " . K u o m e t 
„Draugo" skai tytojų skaičius 
buvo didelis, ir m ū s ų banga d a r 
vis didėjo, t a ip pa t didelę dalį 
darbų pa t iems mari jonams at
liekant, a t rodė, kad visą laiką 
toks perteklius ir toliau bus. Bet 
atsitiko t a ip , ka ip t a m e sapne, 
kurį J u o z a p a s f a r aonu i iš
aiškino, apie t a s „septynias lie
sas karves , kur ios r iebiąsias 
prarijo". Je igu bū tų buvęs prieš 
dvidešimt metų a r daugiau toks 
aiškiaregis, t a i gal nebūtų iki 
dabart inio stovio priei ta . 

Bet, bežiūrint į praeitį, galime 
dabarties nepas tebė t i ir dar į 
gilesnę duobę įkr is t i . Įvairūs 
patar imai t ė r a lyg receptai , 
pirštu ore pa ra šy t i , su kur ia is 
jokių vaistų nega l ima gauti . Ko 
nepadarėme praėjusiais metais, 
tai dabar neatidėliodami tur ime 
atlikti . Yra sakoma , kad kelio
nė aplink pasaul į prasideda su 
pirmuoju žingsniu, tad pirmasis 
ir tvir tas ž ingsnis j a u y ra ženg
tas. Telieka to l iau eiti ir nesu
stoti. Minint „Draugo" 85 metų 
jubiliejų, tokio garb ingo gimta
dienio proga, re ikė tų sudaryt i 
pagrindą, k u r i s ga ran tuo tų jo 
to l imesnį g y v a v i m ą . M ū s ų 
tarpe yra g a n a d a u g gerų tau
tiečių, ku r i e kažka ip bijo tes
tamentą sudary t i . O tai a š 
vis iems p a t a r i u , y r a d a u g 
ramiau gyventi , kuomet žinai, 
kam pal ik imas t eks . Esu j a u 
antrą sykį t e s t a m e n t o re ika lus 
sutvarkęs, t a d ž inau , apie ką 
rašau. Tes t amen tą tva rkan t , 
nereikėtų ir „Draugo" užmiršti. 

Ypač yra svarbu t iems, kur i e 
šeimos čia ne tu r i , nes be tes
tamento dažn iaus i a i valdžia 
palikimą pa ima , už ta i net nė 
ačiū n e p a s a k y d a m a . P r i e š 
Lietuvos a t s i s t a tymą sovietų 
agentai apie tokius , į Anapilį 
išėjusius taut iečius pranešdavo 
Maskvai, ku r i su rasdavo taria
mus „g imines" ir tokiu būdu 
daug milijonų pasiglemžė. O t ie 
pinigai galėjo bū t i panaudot i 
l ietuviškiems r e ika l ams ir į 
amžinybę išėjusių vardo atmi
nimui. Tad, kur i e da r nėra susi
tvarkę, tu rė tų neatidėlioti ir ne
delsiant tai a t l ik t i . 

Kadangi „Draugas" nėra vien 
tik Čikagos, bet visų JAV lietu
vių vienintelis d ienraš t i s — dar 
daugiau, vienintel is l ietuviškas 
d i e n r a š t i s , l e i d ž i a m a s už 

Lietuvos ribų; todėl jame ir atsi-
spindi, visas užsienio lietuvių 
gyvenimas , {vairūs lietuviški 
telkiniai, randa jame savo vietą. 
J a m e sužinome, kas tuose telki
niuose vyksta: aprašomos ves
tuvės, krikštynos, gimtadieniai, 
vardadien ia i , jubiliejai, atsi
sve ik in imai su į Anapilį išėju
siais. Žodžiu, visas margas lietu
viškas gyvenimas, lieka pažy
mė tas „Draugo" puslapiuose, 
k a d neliktų nepastebėtas ir tuo
j a u užmirštas . „Draugas" yra 
jung t i s t a r p plačiai išsisklai
džiusių lietuviškų telkinių. Tad 
m a n y č i a u , k a d l i e tuv i šk i 
te lk in ia i galėtų įstoti į Draugo 
fondą su didesniu a r mažesniu 
balsų skaičiumi. Tereikia tik, 
kad vietovėse atsirastų žmonės, 
ku r i e tą reikalą savųjų tarpe 
išpopuliarintų. 

Taip pa t turėtų stipriau į šį 
fondą įsijungti ir įvairios drau
gijos, organizacijos bei klubai. 
Vis i j ie naudojasi įvairiais 
„Draugo" patarnavimais . Tik 
re ik ia pažvelgti į paskutinį 
„Draugo" puslapį, tad pama
ty s ime t i k r ą mūsų veiklos 
veidrodį, kur i s y ra labai gyvas 
ir įvairus. Bet, deja, ne visus 
mes ras ime Draugo fondo są
rašuose. O reikėtų, kad visi 
supras tu reikalo svarbą ir su 
didesniu a r mažesniu įnašu į 
fondą įstotų. Tik pagalvokime, 
k a s bus — jeigu vieną dieną 
„ D r a u g a s " ' m u s l a n k y t i 
nustotų. Mūsų spaudoje labai 
d a u s dėmesio y ra skiriama, 
įvairiems trūkumams, esantiems 
Lietuvoje aprašyti ir ta pačia 
proga paramos prašyt i . 

I r t i e p r a š y t o j a i t u r ė t ų 
pagalvoti, kad pirmiausia reikė
tų rūpintis savo aplinka. Ameri
kiečiai sako: „Labdarybė savo 
namuose prasideda". Kur tilp
tų t i e visi labdarybės prašymai, 
ir k a s juos išgirstų, jeigu „Drau
go" ir kitos mūsų spaudos nebū
tų. Tad reikia prisidėti ne t ik 
centais , bet ir kiek stambesne 
suma, jeigu norime, kad ir atei
tyje būtų vieta, ku r savo reika
lus bei prašymus būtų galima 
išdėstyti. Kuomet y ra bendras 
reikalas, tuomet reikia ir bend
ros talkos! 

Juozas Žygas 

• 1970 m. r u g p j ū č i o 20 d. 
J A V ir Meksika susitarė, kad 
s iena tarp šių valstybių bus Rio 
Grande upės vidurys. 

1957 m. l i epos 29 d. įsteigta 
Tarptaut inė atominės energijos 
agentūra . 

Nors Lietuva yra jūros valsty
bė ir iš sovietinės imperijos 
paveldėjo nemažą prekybos bei 
žvejybos laivyną, bet apie jūros 
reikšmę ir laivyno reikalingu 
mą spaudoje mažai svarstoma. 
J ū r o s keliai yra laisvi. Jų 
nereikia taisyti ir prižiūrėti, 
reikia tik uostų, laivų ir vyrų 
bei moterų, kurie tuose laivuose 
dirbtų. Iš visų priemonių jūros 
transportas yra pigiausias. Ma
žas laivas gali pasikrauti kelių 
t raukin ių važtą. Uždirbama ne 
t ik prekes parduodant, bet i r jas 
pr i s ta tant pirkėjui. Ir ūkinin
kas, veždamas į turgų savo ga
minius, daugiau uždirba, negu 
parduodamas tarpininkui. 

Žvejybos laivynas gali parū
pinti vertingo maisto sau ir 
k i t iems, kurių krantų jū ra 
neskalauja. Net Šveicarija, 
Čekija, gal ir kitos sausumos 
valstybės, turi prekybos laivy
nus. Tad, tur int savo pajūrio 
ruožą, uostą ir laivus yra būtina 
t au tą pasukti veidu į jūrą. 

Buvo prieš karą rengiamos jū
ros dienos, dainuojama „prie 
jūros aukštaičiai, prie jūros 
žemaičiai", tas privedė prie 
tautinio laivyno sukūrimo ir net 
prie karo laivyno užuomazgos. 

Sovietiniais laikas lietuviams 
duota suprasti, kad jų sritis yra 
žemės ūkis, o apie jūrą ir laivus 
nėra ko rūpintis. Dėl to ir dabar 
Lietuvos prekybos bei žvejybos 
laivyne dirba apie 80% rusakal
bių. Lietuviai, kurie praeidavo 
pro KGB sijojimus, baigę jūrei
vystes mokyklas, būdavo siun
čiami į Rusijos uostus, kur 
greičiau, ypač jei vesdavo rusa
kalbę žmoną, gaudavo kapitono 
vietą. Tokių prisirišimas pr ie 
gimtojo krašto per ilgą laiką 
sumenkėdavo, ko sovietai ir 
siekė. 

Dabar prekybos laivyną tvar
ko valdiška organizacija „Lietu
vos jū rų laivininkystė", a rba 
angliškai — „Lithuanian Ship-
ping Company". Prie lietuviško 
pavadinimo nėra žodžio bendrovė 
(company). Šis angliškas priedas 
buvo sovietinių pareigūnų pri
dėtas, norint apeiti kai kuriuos, 
sovietams nepalankius, JAV ir 
kitų kraštų nuostatus. Ši įstaiga 
tebėra rusiškumo tvirtovė ir lie
tuvybei ten nelengva įsitvir
t int i . 

Nors Lietuvos jūrų laivinin
kystė yra valdinė, bet susisieki
mo ministerijos vadovams nė 
motais, kad ten girdėti beveik 
išimtinai rusų kalba, raštai ra
šomi rusiškai, telefoniniai pa
sikalbėjimai irgi vedami ru
siškai. 

Klaipėdoje yra daug be darbo 
lietuvių jūreivių, o darbą dažnai 
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gauna ir dabar iš Rusijos at-
vykstantieji. Nestebėtina, nes 
dauguma vadovų yra rusakal
biai, lietuviai rusofilai, buvę 
idė j in ia i par t iečia i , a rba 
„Jedinstvos" veikėjai. 

Klaipėdos universitetas išlei
do* pirmą laidą teoret iniai 
paruoštų laivavedžių, bet vis 
dar n, *ali gauti laivo, kuriame 
studentai atliktų praktiką. Lie
tuvos jūrų laivininkystė nelabai 
nori jiems duoti darbo, nes esą, 
jie neturi praktikos. Bet iš tikro 
laivininkystės vadovai y ra ne
palankiai universitetui nusitei
kę, nes tai lietuviška mokykla. 
Geriau j iems tinka Klaipėdos 
Jūreivystės mokykla, kur moko
si (dar ir šiais laikais) rusakal
bių dauguma, kur viskas dėsto
ma rusiškai. 

Jūrininkystei ruošiami žody
nai, imant pagrindu rusų nau
dojamus olandų terminus, nors 
t a r p t a u t i n ė s la ivininkystės 
kalba yra anglų. Kažkaip ven
giama panaudoti dar neseną 
istorinį lietuvišką žvejų paliki
mą, jų naudotus terminus. Ge
riau jau t ie , kuriuos rusai 
naudoja, t ik ne savi lietuviški. 
Visi prekybos, žvejybos ir karo 
laivyno jūrininkai yra baigę 
sovietines mokyklas ir jiems, 
kas rusiška, yra lyg sava. Net 
ir karo laivuose, kur turėtų būti 
v i skas l i e tuv iška , vyrauja 
sovietinė dvasia. 

Atgavus nepriklausomybę, 
daugumas prekybos ir žvejybos 
laivų gavo lietuviškus vardus, 
bet, dėl Lietuvos jūrų laivinin
kystės vadovų rusiškumo, keli 
laivai buvo pavadinti įvairių 
rusų kapitonų vardais, lyg Lie
t u v a nebūtų turėjusi savų 
kapitonų, kurie kūrė tautinį 
laivyną ir, plaukdami su trispal
ve bei lietuviškomis įgulomis, 
garsino savo krašto vardą. Su 
l ietuviškai parašytu žodžiu 
„kapitonas" yra šie laivai: Pan-
filov, Reutov, Chromcov, Dubi-
nin, Ižmiakov. Meščiariakov, 
Vavilov, Stulov. Kiti laivai yra 
nieko bendra su Lietuva netu
rinčiais vardais: Litkės sala.. 
Botnijos įlanka. Atlasovo sala, 
Rusų sala. 

Įsivaizduokite laivą su rusiš
ku pavadinimu, rusakalbiu ka
pitonu ir įgulą atstovaujančią 
Lietuvai. Svetimtaučiai ir gal
vos, kad lietuviai yra rusai ir ko 
jiems reikėjo nuo Rusijos skirtis. 
Pagal Jūrų laivininkystės virši
ninką (lietuvis, namuose kal
bantis rusiškai), buvę senieji 
lietuviai kapitonai nėra niekuo 
nusipelnę gal dėl to, kad ne

tarnavo sovietinei imperijai. 
Atrodo, kad dėl tų laivų pava

dinimų niekas neprotestuoja, 
nes žmonės išmokyti sovietinės 
drausmės ir pr i ima, kad „vir
šus" žino, ką daro. 

Buvo caro laikais baigusių 
jūrines mokyklas kapitonų, ku
rie rūpinosi t au t in io laivyno 
kūrimu, o jaunesni , baigę Suo
mijos, Italijos, Latvijos, Belgijos, 
Prancūzijos mokyklas jau vedė 
Lietuvos Baltijos Lloydo. Sande
lio, Schwedersky bendrovių lai
vus ir pasirodė ne blogesni už 
kitų kraštų jūr ininkus . 

Skaudu buvo j iems, kai per 
prievarta buvo nuplėšiamos ir 
deginamos trispalvės ir su kūju 
i r p jau tuvu l a ivų durkyje 
(laivagalyje) iškeliami raudoni 
skudurai. Kuriems t ik pavyko, 
stengėsi palikti tuos laivus, nes 
nenorėjo sovietinei imperijai 
tarnaut i . 

Spaudoje dar vis pasirodo rusų 
naudojami terminai „matrosai, 
švartovkos, t rapa i , ekipažai, 
škvalai". Net žodis audra buvo 
išstumtas ir pakeistas „štormu ". 
Užsienio lietuviai kaltinami, 
kad per daug rūpinasi lietuvy
be. Gal ir taip, ma t už pirmąją 
nepriklausomybę teko dvejus 
metus kariaut i , žuvo daugiau 
kaip tūkstant is savanorių ir 
dukart tiek buvo sužeistų, tad 
ir lietuvybė tapo brangesnė. Pa
lyginti 1991 m. nepriklausomy
be buvo nesunkiai išsikovota, 
tad ir mažiau branginama. Gal 
bendruomenė dėl tų rusiškų 
laivų pavadinimų turėtų pa
sisakyti. 

Š N I P A S S U G R Į Ž O I 
K A L Ė J I M Ą 

Švedijos pilietis Stig Bergling, 
kuris 1979 m. buvo nuteistas 
kalėti iki gyvos galvos už šnipi
nėjimą Sovietų Sąjungai ir po 
aštuonerių metų pabėgo, buvo 
suimtas, kai su žmona grįžo į 
tėvynę, pranešė Švedijos saugu
mo tarnyba SEPO. Ministras 
pirm. pareiškė pasitenkinimą, 
kad Bergling „grįžo į kalėjimą". 

Š I E M E T M I Š K A S 
„ N E I Š M A I T I N S " 

Varėnoje yra 800 firmų, ku
rios superka miško gėrybes. De
ja , šiemet nėra ką supirkt i , nes 
tokią vasarą net ir šungrybiai 
nedygsta. Už kilogramą vove
raičių mokama 40 litų. Super
kamos ir uogos — už kilogramą 
mėlynių mokama 2.5 lito, span
guolių — 2.25 lito. Uogos ir 
grybai išvežami į Vakarų Euro
pos šalis. 

(AGEP. 08.19) 

Danutė Bindokienė 

Dieve, 
Lietuvos vaikus! 

Galbūt dar niekad vienu metu 
tiek užsienio lietuvių į tėvynę 
nebuvo suplaukę, kaip šią va
sarą; galbūt dar niekad Lietu
va nebuvo suruošusi tokių di
dingų renginių, kaip Pasaulio 
lietuvių dainų ir šokių šventė 
š.m. liepos pradžioje. Galima 
sakyti, ką norime, bet nenugin
čysime, kad mūsų t au ta moka 
suruošti reprezentacines iš
kilmes, t iek svetimuose kraš
tuose, t iek tėvynėje. Laikinai į 
šalį nustumiami nesutarimai ir 
visos j ėgos s u k a u p i a m o s į 
n u m a t y t ą renginį . Žinoma, 
šven tes ,moks lo ir k ū r y b o s 
simpoziumus, teatro festivalius 
ir kitus panašius renginius ruo
šia ne politikai (jie nesusitartų, 
net kas tur i vadovauti...), o 
kul tūr in inkai , moksl ininkai , 
visuomenininkai. 

Savo akimis nemačiusiems, 
savo ausimis negirdėjusiems ir 
širdimi nepatyrusiems tos nuo
stabios šventės, sunku įsivaiz
duoti, kokiu mastu ji vyko, kiek 
darbo, pastangų ir lėšų parei
kalavo iš ruošėjų tėvynėje ir už
sienyje. Gaila, kad prieš šventę 
nebuvo pasirūpinta platesne 
informacija užsienio lietuvių 
spaudoje, tai daugelis, negalin
čių vykti į Lietuvą, jautė nusi
vylimą, nepasi tenkinimą, o 
pagaliau ir abejingumą. Ne per 
daugiausia informacijos ir po 
šventės, bent ne tiek, kiek norė
tųsi turėti , kad ir nebuvusieji 
galėtų pagyventi tais magiškais 
momentais. Tačiau vienur kitur 
(palaiminta moderni technika!) 
jau pasigirsta, kad bus rodomos, 
ar parodytos, vaizdajuostės iš 
ypatingesnių šventės akimirkų. 
Nors televizijos ar net didesnis 
ekranas jokiu būdu neperduoda 
visų nuotaikų bei vaizdų, vis 
dėlto patart ina vaizdajuostes 
pamatyti. Šventė buvo tokia di
dinga, kad ir vaizdai juostoje 
palieka neužmirštamą ispūdį. 
ypač tie. kurie buvo rodyti 
Lietuvos televizijos žiūrovams 
šventės metu, nes viskas vyksta 
taip. kaip buvo — be specialisto 
režisieriaus žirklių ir ..meninio 
apipavidalinimo". 

Peržiūrėjus vaizdajuostes, į 
akį krinta du esminiai skir
tumai tarp užsienyje buvusių 
tautinių šokių bei dainų šven
čių ir dabartinės Lietuvoje (kaip 
labai ausį rėžė nuolat pranešėjų 
linksniuojami žodžiai „išeiviai, 
išeivija", ypač kad daugumas 
dalyvių iš užsienio t ikrai patys 

„neišėjo", o gimė jau svetimuose 
kraštuose). Šventės t a u t i n i ų 
šokių daliai t rūko mūsiškojo 
spontaniškumo ir ga lbūt net 
„netobulumo": viskas režisuota 
labai preciziškai, suder in ta ir 
įsprausta į anks tus r ėmus , kad 
suda ry tų v i e n t i s u m ą . N o r s 
akiai ir ausiai t a s teikia pasigė-
rėjmą, vis dėlto renginys stoko
ja gyvybiškos energijos, šilumos. 
Tai labai kruopščiai repetuotas 
ir t iksl iai a t l ik tas spektakl is , 
kurio dalyviai pr imena profe
sionalus. 

Dainų šventės dalis a tv i rkš
čiai: mūsų chorai, palygint i su 
da inavus ia i s Vingio p a r k e , 
būdavo tokie sustingę, įsitempę, 
įsikibę į gaidų sąsiuvinius lyg į 
gelbėjimosi plaustą, bijodami 
net kryptelėti. Šios da inų šven
tės chorų gausa, aprangos įvai
r u m a s , l a i s v a , ž a i s m i n g a 
laikysena, vis t iek nepaklystant 
sudėtingoje melodijoje, nepame
tant dirigento iš akių , buvo 
t i k r a i m a l o n i s t a i g m e n a . 
Galbūt didžiausią įspūdį pal iko 
vaikai ir savo dainavimu, ir dis
ciplina. Tiesiog ne įmanoma įsi
vaizduoti, kad mūsų l ie tuviškų 
mokyklų mokinia i , t ū k s t a n 
tiniu būriu susispietę scenoje, 
tiek ilgai išstovėtų be kokių iš
sišokimų, o Lietuvos j aun iau
sios atžalos visą širdį ir en tu- , 
ziazmą sudėjo į savo da inas , 
patys prašydami kai k u r i a s , la
bai j iems pat ikusias , paka r to t i . 
Ir kai iš visų jaunųjų choris tų 
lūpų aidėjo priedainis: „Dieve, 
laimink mus, Lietuvos va ikus" , 
norėjosi visa siela įsijungti į šią 
maldą ir pavest i Aukščiausiojo 
globai mūsų tau tos rytojų. 

Jeigu reikėtų susumuoti visos 
šventės eigą, pažymint, kas pali
ko giliausią įspūdį, s aky tume : 
jaunimas ir gėlės. Nesame pra
tę savo renginiuose matyt i j ū r a s 
jaunų, dainuojančių ir šokančių 
žmonių, nesame pratę ma ty t i ir 
gėlių puokščių rankose, vainikė
liais (net vainikais!) papuoš tų 
galvų. O gėlės buvo visur — ir 
publikoje, ir choristų ei lėse, ir 
šokėjų bei vadovų glėbiuose. 

Gėlės ir šokis, gėlės i r da ina : 
..Težydi vėliai Lietuva, kaip tavo 
slėnių lelija..." 

Tomis liepos dienomis Lietuva 
tikrai žydėjo. Dieve, duok, k a d 
tas žydėjimas a tneš tų glaudes
nio bendravimo su užsienio 
lietuviais, didesnės meilės ir 
pasiaukojimo savo tautai vaisių. 

ŠIMTAS METŲ SV. 
KAZIMIERO LIETUVIŲ 

PARAPIJAI 
WORCESTERYJE 

J A N I N A M I L I A U S K I E N Ė 

Kun . J o n a s B a k a n a s buvo 
pirmas Amerikoje gimęs ir iš 
Sv. Kazimiero parapijos kilęs 
kunigas. Jis daug gražaus pasto
racinio darbo at l iko aplinkinėse 
Worcesterio apy l inkėse , bet 
d a u g i a u s i a d a r b a v o s i Šv. 
Kazimiero i r Aušros Var tų 
parapijose Worcesteryje. Tai 
didelės tolerancijos, humaniš 
kumo ir gilios pa t r io t inės dva
sios kunigas . Mirė 1981 m. 

Kun . J o n a s J u t k e v i č i u s , 
j aunas ir energ ingas , Worces-
terio l ie tuviams gera i pažįsta
mas ir jų myl imas kun igas , Šv. 
Kazimiero klebonu paskir iamas 
1965 m. birželio 3 d. Jo klebona
vimo pradžia su tapo su Vati
kano antrojo sus i r ink imo re
formų vykdymu. Nors labai 
reikėjo naujos klebonijos, kun. 
J . J u t k e v i č i u s p i r m i a u s i a i 
ėmėsi bažnyčios remonto ir jos 

Kun. Jonas C. Jutt-Jutkevičius. 

pr i ta ikymo vyskupuos liturgi-
nės komisijos reikalavimams. 

Reikėjo pagrindinai pakeisti 
bažnyčios vidų. Atnaujinimo 
projektą sudarė ir jį vykdė prof. 
V y t a u t a s Jonynas, o techninius 
da rbus atliko inž. Apolinaras 
Tre inys . Remontas kainavo ar
t i s 100,000 dol. 

1969 m. spalio 19 d., iškilmin
gai buvo atšvęstas parapijos dei
mant in is jubiliejus.kuriame su 
vietos vyskupu šv. Mišias kon-
celebravo ir pamokslą pasakė 
vysk. Vincentas Brizgys. Kartu 
su vyskupais koncelebravo i r 
aštuoni kunigai. Pokylis vyko 
salėje po bažnyčia. 

1971 m. klebonas kun. Jutke
vičius, kar tu su savo broliais 
kun. Antanu ir kun. Julium, iš
vyko atostogų į Afriką. Grįž
damas namo susirgo. Pakeliui į 
JAV-es mirė Londono ligoni
nėje, Anglijoje. Netikėtai miru
sio klebono laidotuvės buvo la
bai iškilmingos. 

Kun. J. Jutkevičius buvo nuo
širdus lietuvis patriotas. Nors 
Lietuvoje niekada nebuvęs, j i s 
puikiai suprato jos žmonių var
gus ir kančias komunistų prie
spaudoje. Būdamas žymus Lie 
tuvos Vyčių veikėjas, jis y ra 
daug pasidarbavęs Lietuvos 
laisvinimo pastangose. Su jo 
mirtimi Amerikos lietuviai i r 
Lietuvos Vyčiai neteko žymaus 
veikėjo, o Lietuva jos reikalų 
užtarėjo ir kovotojo dėl laisvės. 
Šiais metais sukanka 24 m. nuo 
jo mirties. 

Kun . A lb inas Y a n k a u s k a s 
vyskupo B. F l a n a g a n Šv. 
Kazimiero parapijos klebonu 

buvo paskirtas 1971 m. rugsėjo 
10 d. Tačiau dėl nesveikatos tų 
pat metų lapkričio mėn. iš 
pareigų atsisakė. Jis buvo 
paskutinis šios parapijos klebo
nas prieš Marijonų vienuolijai 
įsipareigojant šios parapijos 
administravimui. 

Kun. Antanas Miciūnas. MIC 

Šv. Kazimiero parap i ja 
Marijonų vienuolijos 

vadovybėje 

Vietos vyskupui pakvietus, 
kun. Juozas Dambrauskas . 
MIC, lietuviu Marijonų vienuo 
lijos tuometinis provinciolas. 
sutiko perimti Šv. Kazimiero 
parapiją. Pirmuoju klebonu 

1972 m. sausio mėn. paski
riamas viceprovonciolas kun. 
An tanas Miciūnas . MIC. o 
•vikaru — kun. Juozas Budzeika. 
MIC. 

Tų pat metų lapkričio mėn. 
buvo prakasta žemė naujai 
klebonijai. Statybą baigus, nau
joji klebonija 1974 m. vysk. B. 
Flanigan buvo pašvent in ta . 
iškilmėse gausiai dalyvaujant 
parapijiečiams. 1978 m. bažny
čios šventoriuje buvo pastatytas 
paminklas ..Žuvusiems už Lie
tuvos laisvę". Švenčiant ka
riuomenės šventę, paminklą pa 
šventino kun. A. Miciūnas. 
MIC. Lėšas paminklo statybai 
telkė Vinco Kudirkos šaulių 
kuopa. 

1984 m. lapkričio 25 d. buvo 
atšvęstos parapijos 90 metų ir 
Šv. Kazimiero parapijinės mo
kyklos 60 metų sukaktys . Deja. 
po dviejų metų — 1986 m. mo
kykla buvo uždaryta. 

1987 metais, penkiolika metų 
klebonavusi kun. A. Miciūną iš 
VVorcesterio iškėlus, savo gim
tinei Šv. Kazimiero parapijai 
vadovauti skir iamas kun. Vin
centas Parulis. MIC. Tose parei 
gose jis tebėra ir Šiuo metu. Š.m. 
rugpjūčio 28 d. jis šventė savo 
kunigystės auksinį jubiliejų. 

Parapijos šimto metų sukak 

t i e s minėj imo k o m i t e t a s 
pavasarį Šv. Kazimiero bažny
čioje surengė puikų religinį kon
certą. Rudenį Maironio parke 
ruošiama parapijos gegužinė. O 
sekmadienį, lapkričio 20 dieną, 
iškilmėse dalyvaujant vietos 
vyskupams ir lietuvių išeivijos 
vyskupui Pauliui Baltakiui . 
OFM, bus švenčiama Šv. Kaži 
miero parapijos pirmojo šimtme
čio sukakt is . 

Kun. Vincentas Parulis. MIC 

Per tą šimtmeti parapijoje 
pastoracijos darbe pasireiškė žy-
miai daugiau kunigų negu čia 
paminėta. Iš šios parapijos yra 
kilęs ir nemažas būrys kunigų 
bei vienuolių 

O r g a n i z a c i j o s 

Šv. Kazimiero parapija pasi
žymėjo gyva organizacijų veik
la. Jų čia būta net 35-kių — reli
ginių, pašalpinių, socialinių, 
tautinių. Dalis jų nebeveikia , 
kitų veikla uždara ir nežymi. 
bet dar yra organizacijų, ku r ių 
veikla gyvai jaučiama, ne t ik 
parapijoje, bet visame VVorces-
teno ir apylinkių lietuvių gyve
nime Organizacijos y ra d a u g 
prisidėjusios prie parapijos stei
gimo, statybų, bei jos išlaikymo. 
o taip pat ir taut in ių re ikalų 

\ iena« iš seniausių organizuo
tų vienetų yra parapijos choras, 
yeikiąfe nuo pat jos Įsteigimo. 
Chorui vadovavo dau#*?argom-
ninkų. Ilgiausiai vargonininko 
pareigose išbuvo muz. Juozas 
Žemaitis. 

Pastaruosius šešerius me tus 
parapijos choru i vadovau ja 
vargonininkė Ona Valinskienė, 
daugel j metų vargonavus i per 
angliškas Mišias šeštadieniais 
ir sekmadieniaa. Jos vadovauja
mas mišrus choras sekmadie
niais gieda per l ie tuviškas s>. 
Mišias. Džiugu, kad lietuvfikds 
g i e smės t e b e s k a m b a Šv 
Kazimiero bažnyčioje. 

'Pabaiga) 
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IVI s Vaikų vilties"' globojami vaikučiai Čikagoje su savo mamytėmis: 
Nijolė ir Rokas Andriuškevičiai. Marytė Zabuiionienė ir Irena Zabulionytė 
,I.ietu\ 
Įfiįotė i 
ir (stovi) Salvinija Milkevičienė 

„LIETUVOS VAIKŲ VILTIES" 
VEIKLOS APŽVALGA 

J Ū R A T E B U D R I E N Ė 

JAV LB Socialinių reikalų ta 
ryba. sužinojusi, kad JAV vei
kiančios Shriners organizacijos 
ligoninės < Shriners Hospitals for 
Crippled Childrem veltui gydo 
iš viso pasaul io vaikus su 
ortopedinėm negalėm. 1990 m. 
rudenį sus i ta rė su Chicago 
Shriners ligonine bendradar
biauti. 

Šiuo reikalu rūpintis JAV LB 
Socialiniu reikalų taryba 1991 
m. sausio mėn. sudarė komitetą 
ir įsteigė ..Lietuvos Vaikų viltį" 
(LW>. 

LVV J.991 1993 m. veiklos ei
goje buvo įsteigti skyriai Los 
Angeles. Philadelphijoje ir San 
Francisco. pradėta bendradar 
biauti su tu vietovių Shriners 
ligoninėmis. 

1993 m. birželio men. įsteigtas 
LVV Lietuvos skyrius, kuri^ 
1994 m. balandžio mėn. buvo 
į reg i s t ruo tas Lietuvos Res 
publikoje kaip pelno nesiekianti 
labdaros organizacija. 

LVV. įregistruotos Illinois 
valstijoje 1994 m. sausio mėn 
oficialus pavadinimas lietuvis 
kai yra: ..Lietuvos Vaikų viltis" 
padalinys JAV LB Socialinių 
Reikalų Tarybos 'sutrumpinta 
LVV): angliškai — Lithuanian 
Childrens Hope. a division of 
the Lithuanian H u n-3 n Service s 
Council Lithuanian American 
Community. 

Pagrindinis LVV vykdomasis 
organas yra LVV komitetas. 
1993-1995 komitetą sudaro šie 
asmenys: pirmininke Gražim. 
Liautaud. pirmininkės padėjėja 
Irena Blinstrubienė. vicepirmi
ninkė Birut" Jasaitienė, reikal : 
vedėja Jū ra t ė Budrienė, sekre 
to re A ldona Š m u ' k š t i e n ė . 
iždininkas Antanas Valavičius, 
visuomeniniai ryšiai — Marija 
Kriaučiūnienė, komisijų pirmi 
ninkės: lėšų telkimo Giedre 
Mereckiene. Public Relations -
Alė Kėželienė. LVV Ortope
dinės operacinės Oana Kau 
nienė: skyrių pirmininkės: Los 
Angeles Danguolė Navickienė. 
Philadelphia J^anne F)orr. San 
F ranc i sco Vvga D ik in i enė . 
Lietuvos Elena Gervickienė. 

Visapusiškai veiklai išvysty
ti šalia LVV komiteto ir skyrių 
yra sudaryti patarėju ir savano
riu kadrai . 

LVV skyriai yra tiesiogiai at
sakingi ir a tskai t ingi LVV 
komitetui. 

JAV LVV veikia pagal JAV 
įregistruotus įstatus, o Lietu 
voje — pagal Lietuvos Rpspub 
likoje įregistruotus įstatus. 

T iks l a s ir į g y v e n d i n i m a s 

Nuo pat įsteigimo LVV7 veik 
la vadovaujasi vienu pagrin 
diniu tikslu: suteikti specifine 
medicinine pagalba Lietuvos 
vaikams su ortopedine negalia. 
Šios pagalbos suteikimas yra 
siekiamas šiais būdais: 

Lietuviu kilmės va ikams , 
gyvenantiems Lietuvos Respub
likoje, k u r i e m s r e i k i a m o s 

ortopedinės pagalbos negalima 
suteikti Lietuvoje ir kurių diag
nozė a t i t inka JAV Shriners 
ligoninių diagnostiniams reika
lavimams, yra sudaromos sąly
gos gydyt i s J A V S h r i n e r s 
ligoninėse. 

Iki š.m. rugsėjo mėn. 1 d. į 
JAV gydytis y ra atvežti 49 
vaikai. Iš jų 41 yra grįžęs 
Lietuvon, gyvena savarankiš
kesni gyvenimą. 

LVV komitetas, suprasdamas, 
kad yra neįmanoma visus Lietu
vos vaikus, kur iems reikia spe
cifinės ortopedinės pagalbos, 
atvežti gydytis į JAV ir privesti 
Lietuvą iki savarankiškumo 
vaikų ortopedinėje srityje. 1993 
m. spalio 2 d. Vilniaus universi
tet inės Vaikų ligoninės patal
pose, at idarė Lietuvos Vaikų 
Vilties Ortopedinę operacinę ir 
įsipareigojo: a. LVV Ortopedinę 
operacine remti — pagal gali
mybes pr i s ta tant reikiamą or 
topedinę įrangą; b. tobulinti 
Lietuvos ortopedų chirurgų gali
mybes — kas šešis mėnesius 
siunčiant i LVV Ortopedinę 
operacinę JAV specia l is tus 
daryti pamokančias ortopedines 
operacijas. 

Iki š.m. rugsėjo 1 d. LVV Or
topedinei operacinei yra prista
tyta per 2 mil. dol. vertės 
į r angos bei m e d i c i n i n i u 
r e i k m e n ų , s u a u k o t ų J A V 
gamyklų. 

1993 m. spalio ir 1994 m. 
balandžio mėn. LVV JAV medi
cininis kadras , kuriam vado
vauja Chicago Shriners ligoni
nės vyr. chirurgas dr. John P. 
Lubicky, p a d a r ė 62 pamo
kančias specifines (stuburo, klu
bų, kojų ir ranku) operacijas. 
LVV Ortopedinėje operacinėje, 
nuo 1993 m. spalio 10 iki 1994 
m. rugpjūčio 1 d. buvo padaryta 
320 operacijų 11992 metais buvo 
padaryta tik 260 operacijų). 

Ate i t ies p lana i 

Toliau vežti į JAV Shriners 
l igon ines l i e t u v i u k i l m ė s 
L ie tuvos v a i k u s , k u r i e m s 
reikiamos ortopedinės pagalbos 
šiuo metu neįmanoma suteikti 
L ie tuvoje . B a n d y t i p l ė s t i 
b e n d r a d a r b i a u j a n č i ų J A V 
Shriners ligoniniu tinklą vieto
vėse, kuriose veikia Shriners 
ligoninė ir yra lietuviški telki
niai: 

Parūpinti LVV Ortopedinei 
operacinei, pagal galimybes, 
reikiamą pagrindine irangą ir 
medicininius reikmenis, ska
t inan t ir įpareigojant LVV 
Lie tuvos s k y r i ų ir LVV 
Ortopedine operacine, pagal iš
ga les , p a t i e m s p a s i r ū p i n t i 
reikiama įranga. 

LVV komitetas yra nutaręs 
šių metų laikotarpyje LVV Or 
topedinei operacinei pristatyti 
sterilizavimo įrangą, nes turi 
moji (garinė) gadina operaci 
joms reikalingus instrumentus. 
kurių vertė siekia 800,000 dol. 
Si sterilizavimo įranga bus pri 

VAIKŲ SU NEGALIA 
PADĖTIS LIETUVOJE 

Prieš keletą metų ka r tu su įstaigose. Apie tai. kad re ikėtų 
taut inio atgimimo banga, pra- prioritetą t e ik t i bendruomenės 
kalbome ir apie skaudžias sočia- lygio tarnyboms, nenorėta kalbė-
lines problemas, kurios iki tol ti , nes tokių tarnybų apskr i ta i 
buvo laikomos neegzistuojančio- nebuvo. 
mis. Viena iš tų problemų buvo Tokį užburtą ra tą padėjo 
vaikų su negalia padėtis. Totą „p ramuš t i " ryžtinga „Vil t ies" 
l i tarinė sistema „išsprendusi" bendrijos veikla. Ši nevyriausy-
problemą, izoliuodama šiuos binė organizacija. įkurta 1989 
vaikus nuo visuomenės ir bend- metais, vienija šeimas, auginan-
raamžių. Devinto dešimtmečio čias ir prižiūrinčias protiškai at-
pabaigoje tapo aišku, kad pade- si l ikusius vaikus bei suaugu-
tis, mėginant suteikti pagalbą sius. „Vi l t ies" bendrija nuo pa t 
šiems vaikams, yra tragiška. įsikūrimo pradžios pasir inko 
Buvo aišku, kad šioje srityje aiškią strategiją — priversti val-
reikia viską iš pagrindų keisti, džios s t u k t ū r a s kurt i protiškai 
Tačiau nuomonės dėl permainų a ts ikus iems asmenims tok ias 
strategijos ir taktikos smarkiai įstaigas ir ta rnybas , kad šie 
skyrėsi. žmonės ga lė tų būti palaipsniui 

Valdžios s t ruktūros (ministe- integruojami j visuomenę. Sią 
rijos, savivaldybės) iš pradžių strategiją paėmė 1991 m. įsikū-
vengė esminių reformų. Kadan- r ę s U n i v e r s i t e t i n i s v a i k ų 
gi paveldėjome sistemą, kurio- psichinės sveikatos centras Vil-
je vyravo didelės, centralizuotos niuje. Sio centro filosofja y r a 
internat inės įstaigos (institu- visais būda i s skatinti naujų 
tions), finansiškai išlaikomos metodų įsitvirtinimą, gydant ir 
tiesiogiai ministerijų, todėl buvo ugdant va ikus su proto negalia, 
siekiama gerinti padėtį tose Pirmieji cent ro veiklos me ta i 

_ parodė, kad virš 809E vaikų su 
įvairiais protinės veiklos su
tr ikimais negali gauti t inkamos 
pagalbos, nes nėra tokių įstai
gų, t a r n y b ų ir profesionalų, 
kurie ga lė tų tokia pagalbą su
teikt i . Cen t r a s , nors būdamas 
Sveikatos apsaugos ministerijos 
išlaikoma gydymo įstaiga, y r a 
nus i s ta tęs prieš vienpusišką 
medicininį požiūrį (ilgus m e t u s 
protiškai nesveiki vaikai tegau
davo gydymą vaistais) ir skat i 
na medicininės psichologinės, 
pedagoginės ir socialinės pagal
bos va ikams sujungimą. 

Dr. Dainius Pūras. 

s ta tyta tik tada, kai bus įvesta 
Or toped inė je operacinėje 
reikiama prijungimo sistema. 

LVV Ortopedinei operacinei 
parūpinta neišeikvojama įranga I 
yra pristatoma tik vieną kartą. 
Įrangos išlaikymas yra LVV 
Lietuvos skyriaus valdybos, 
LVV Ortopedinės operacinės 
vyr . ch i ru rgo ir V i l n i a u s 
universitetinės Vaikų ligoninės 
vyr. gydytojo atsakomybė. 

Kas šešis mėnesius ruošti 
LVV JAV medicininio kadro 
keliones. LVV Ortopedinėje 
operacinėje daryti pamokančias 
operacijas. Kita LVV JAV 
medicininio kadro kelionė bus 
1994 m. lapkričio mėn. Bus 
daromos t rapiųjų kau lų ir 
torakalinės pamokančios opera 
cijos. 

Supažindinti ir mokyti LVV 
Ortopedinės operacinės pa
grindinį personalą su bendra 
ortopedinės ligoninės darbo eiga 
— apl inka , dokumentaci ja . 
bendravimu, prieš ir po opera 
ciniu gydymu — bus atvežami j 
Chicago Shriners ligoninę, dr. 
John P. Lubicky atr inkt i , du 
chirurgai 6-12 savaičių dalinai 
stažuotei, be operacinių li
cenzijų. Pirmąjį LVV Orto
pedinės operacinės personalo N e p a s i a p t į S ! k a d k e l e t a m e t u | 
nar į žadame a ts ikvies t i šį sunku buvo susigaudyti, kokios 
rudenį, antrąjį - 1995 m. pava- permainos vyksta vaikų su ne 
s a r*- galia sritvje ir kas už ką v ra at-

1994-1995 m. eigoje bus susta- s a k i n g a s " Daug kas buvo nepa-
ty ta s ir įgyvendintas LVV t e n k i n t a s tokia sumai š t imi . 
Lietuvos vaikų su ortopedinėm Tačiau kūrvbingiems specia-
negalėm registracijos projektas. l į s t a m S įr adminis t ra tor iams 
Jo tikslas yra nustatyt i , kiek p a g a i į a u a t s į r a d o galimvbė tai-
yra Lietuvoje vaikų, su kokiom kyti šiuolaikinius požiūrius, dir-
ortopedinėm negalėm, kuriose b a n t su nega lės p a l i e s t a i s 
Lietuvos vietovėse. Tikimasi iš vaikais . įvair iuose Lietuvos 
surinktų duomenų sužinoti ir m i e s t u o s e ir miesteliuose kūre-
kur yra ortopedinių negaliu pra- s i n a u j o s i s t a i g o s , k u r i a s g a l ė j o 

džia. Sis projektas yra ypač opus ] a n ky t i vaikai ne t su pačiais 
LVV ateities konkrečios ir taik- s t ipr iausiais sutr ikimais . Pri-
lios veiklos gairių sustatymui, siminkime. kad dar prieš keletą 

Didžiausias rūpestis, kaip ir m e t ų t e v a m s t e k d a v o r inkt is -
kiekvienai labdaros organiza- i š v e ž t i v a i k ą i š n a m ų v i s a m 

cijai. yra lėšų telkimas. LVV g y v e n i m u i į i n t e r n a t ą , a r 
komitetas nuolatos ieško ir i a į k y t i j j uždarytą be jokios 
ieškos naujų būdų lėšas su- p a ga lbos namuose. Dabar j au 
rinkti, ne tik iš JAV lietuviško- nemažai vaikų gali lankyti die-
sios visuomenės, bet ir iš kita- n o s c e n t r u s i r m o k y k l a s , o gy-
taucių. venti su tėvais namuose. 

Sukonkretinti ir akivaizdžiai N a u j a r n p o ž i ū r į u i įs i tvir t int i 
supažindinti visuomenę su LVV l a b a i p a d e j o p a g a l b a iA u ž s į e n i o . 
veikla yra ruošiamos LVV Dažniausiai ją tiesiogiai t e ik i a 
vaizdajuostės su lietuvių ir a r b a o r g a n i z u o j a išeivijos lietu-
anglų kalba asmenišku pnsta- v i a i T a i ] r g a u s i o s i a b d a r o s 
tymu .r su lietuvių ,r anglų s i u n t o s v a i k ų i s t a i g o m s , i r j v a i . 
kalba įkalbėjimais. Bus kreipia- r ū s s e m i n a r a i s p e c i a l i s t a m s , ir 
m a s n JAV LB apygardas, apv- moraline pagalba, r emian t po-
hnkes. lietuviškas ir amenkie- •- . i _ t 
.,. „ zityvias permainas vaikų gydy-

tiškas organizacijas, prašant „ ^ , , .,.. 
* J > r m o ugdvmo ir reabili tacijos 

LVV įtraukimo į savos veiklos sritvie 
renginių kalendorių. Nereikia užmiršti, kad specia-

Tęsiamas kreipimasis Į »vai- l į s t a i . dirbantys vaikų su nega
n u s JAV fondus. Planuojama ir ] i a s r i t y j e n m e t u s g a u d a v o 
toliau, du kar tus per metus - ž i m a s t i k jA rytų p u s ė s T o k i o s 
gegužės ir gruodžio men. - s r i t y s k a i p i a l i o j i pedagogi-
išle.sti ir išsiuntinėti LVV k a > ( a n k s č i a u v a d i n t a defektolo-
žiniaraščius: gruodžio men. su g l j a i r v a i k ų p s i c h į a t r i j a ) , buvo 
rengti LVV tradicini priėmimą; s t i p r i a i p a v o i k t o s Maskvoje su
sky nuose tęsti lėšų telkimo pro- k u r t u u . o r j j ų § i o s e t e o r i j o s e 
gimus rengimus. n e ) i k o V J e t o s a s m e n y b e i , va iko 

ir šeimos s t iprybėms, psichote
rap i ja i , s o c i a l i n i a m da rbu i . 
Vaika i buvo rūšiuojami į pagy
domus, moky t inus ir nemoky-
t inus . Tėvai neturėjo teisės da
lyvaut i gydymo ir ugdymo pro
cese. Todėl labai svarbu, kad vis 
dažniau mūsų profesionalai turi 
galimybę susipažinti su Vakarų 
pasaul io pa t i r t imi . 

Pas tebimai pasikeitė ministe
rijų požiūris į negalės paliestų 
vaikų padėtį . Sveikatos apsau
gos ministerijos iniciatyva, 1994 
m. p radė t a vykdyti Lietuvos 
Respublikos vaikų psichinės 
sveikatos p rograma. Tai strate
g inė p r o g r a m a , n u m a t a n t i 
bendruomenės lygio steigimą 
va ikams su proto ir emociniais 
sutrikimais. Vykdyti šią progra
mą įsipareigojo Sveikatos ap
saugos, Kultūros ir Švietimo bei 
Socialinės apsaugos ministeri
jos. 

Naują požiūrį į negalės palies
tus vaikus atspindi ir Sveikatos 
apsaugos ministeri jos sprendi
mas skirti pa ta lpas Universite
t i n i am vaikų psichinės sveika
tos centrui Vilniuje. Sio centro 
l ik imas buvo neaiškus, kol jis 
trejetą metų glaudėsi išnuomo
tose patalpose. Valakampiuose. 
Pagaliau šiais metais Sveikatos 
apsaugos min is t ro prof. Jurgio 
Brėdikio in i c i a tyva cen t ru i 
buvo suteiktos patalpos Vytauto 
gatvėje,Zvėryne, buvusios vaikų 
ligoninės patalpose. Prieš keletą 
metų sunku būtų įsivaizduoti 
įstaigą vaikams su negalia pres
tižiniame sost inės rajone, neto
liese nuo Seimo rūmų pastato. 

Pagal iau pradedamos spręsti 
skaudžios vaikų teisių apsaugos 
problemos. Ilgą laiką stengėmės 
apgaudinėt i save. galvodami, 
kad Lietuvoje nėra fizinio ir sek 
sualinio smurto vaikų atžvilgiu. 
Dabar jau a i šku , kad Lietuvoje, 
kaip ir visame pasaulyje, vaikai 
dažnai t ampa prievartos auko 
mis. Lietuvos Respublikos vy
riausybė įkūrė vaikų teisių ap
saugos tarnybą, kuri yra tiesio
giai a t sak inga už šį skaudų 
klausimą. 

Dar vienas džiugus faktas yra 
tai, kad vis daugiau atsakomy
bės imasi savivaldybės. Vil
n iaus mieste jau yra įkurtos 
jstaigos visų amžių tarpsnių 
protiškai a ts i l ikusiems asme
nims — nuo gimimo iki suaugu
siųjų amžiaus . Sis „Vilniaus 
modelis" t ampa demonstraciniu 
modeliu Lietuvos kaimynėms — 
Latvijai, Esti jai , Baltarusijai, 
Rusijai — ka ip galima siekti 

normalių gyvenimo, mokymo
si, už imtumo ir darbo sąlygų 
protiškai nesveikiems vaikams 
ir suaugus iems net ir sunkioje 
ekonominėje valstybės situaci
joje. 

Nemažai žmonių Lietuvoje 
mėgsta ka l t in t i viską ir visus 
aplinkui dėl gyvenimo sunku
mų. J ie užmirš ta , kad, patys 
būdami piliečiai, turi teisę ir 
p r iva lo a k t y v i a i da lyvau t i , 
ku r i an t pi l ie t inę visuomenę ir 
naują Lietuvą. Tokį pilietiš
kumo pavyzdį parodė tėvai, pro
fesionalai ir valdžios atstovai, 
steigiant t a r n y b a s vaikams su 
negalia Lietuvoje. Per ginčus ir 
konfliktus pramokė toleruoti 
vienas kito nuomonę, vis daž
niau susėsdami apie apskrito 
stalo, priimdavome sprendimus 
ir juos vykdėme. Pasirodė, kad 
ir dabar t inėmis sunkiomis sąly
gomis gal ima sukurt i Lietuvo
je įstaigas, kur ios grąžina Lie
tuvą į Europą ir pasaulį. 

Dr. Dainius Pūras 

„DOLERIS" - GERIAUSIAS 
ŽMOGAUS D R A U G A S 

P o n e t r u m p o s p e r t r a u k o s 
K a u n e vėl išaugo šunų paklau
sa. Labiausia i domimasi sargi
nia is rotveilerių veislės šuni
mis. Jie perkami namų, mašinų 
apsaugai , nemažai jų budi su 
sargais bankuose ir kontorose. 
Geras šuniukas su kilmės doku
mentais kainuoja apie 200 dole
r ių. Kas a n t r a s ke turkoj i s 
sargas K a u n e turi tą patį vardą 
— Baksas . Viet iniame žargone 
tai reiškia ,,dolerį". 

CLASSIFIED GUIDE 

REAL ESTATE 

-TKsį Ctefr 2! 
REALMART, INC. 
6602 S. Pulaski. 

Chicago, IL 60629 
312-585-6100 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja įvairių nuosavybių 

pirkime bei pardavime, mieste ir prie
miesčiuose Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bus..312-585-6100, res.: 312-778-3971 

HOUSE FOR SALE 
By owner 

St. Bede's area. corner brick ranch, 
3 bdrms; 11/2 bath; carpeted thru-
out; finished bsmt; 2 car brick 
garage; fenced in back yd. with 
patio; c/a Call 312-582-0464. 
Speak English. 

F O R R E N T 

Išnuomojamas 3 kamb. apšildomas bu
tas, apyl 71 St. ir VVashtenavv Ave . vienam 
arba dviem suaugusiem asmenim. Yra 
šaldytuvas ir virimo plyta $325 į mėn. + 
..secuntydep" Kreiptis Į Almą nuo 8 v.r. 
iki 3 v. p.p., tel. 312-476-8727. 

Išnuomojamas 6 k a m b . 3 mieg. 
butas Brighton Pk. apy l . Kreiptis, 
te l : 312 -376 -7883 . 

F O R S A L E 

PIGIAI PARDUODAMA: kopėčios, 
ilgos ir trumpos, pikniko stalas su skė
čiu ir 3 suolais: valg. stalas, lovos an
tgalis su lentynele-spintele; sofa-lova; 
svetaines stalelis; lentynėlė, 
spintelės, susukamos užuolaidos 
verandai ar langams; mot. tautinis 
kostiumas (10-12 dydis); mašinėlė 
sultims spausti; kalakuto pjaustymo 
lenta; stiklainiai vekavimui: vyr. slidės 
ir pačiūžos: sniego kastuvas: ,,dehu-
micifier" Skambinti po 5 vai. p.p., 
tel. 708-423-4743. 

MISCELLANEOUS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 Vi W«st 95th Street 

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

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

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

312-778-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

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

H. Oeckys 
Tel. 585-6624 

J.M.Z. Construction Co. 
Custom carpeting. rec. rm. addi-

tions: kitehen, bathrm.. basement 
& deck construction; dry-wall hang-
ing & taping; alummum siding. sof-
fit. facia & seamless gutters: 
replacement glass block windows; 
shingle hot tar & modified rubber 
and roll roofs. Expert at tearofts; 
complete tuckpointing; all colors. 
chimneys rebuilt Tel . 
708-620-9842. 

REAL ES TATE 

SS 
GREIT 

PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(812) 586-5959 
(708) 425-7161 

RIMAS L. STANKUS 

> Perkant ar parduodant 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• MLS kompiuteriųir FAX pagalba 
• Nuosavyb:' | įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Apartmentus ir žeme 
• Pensininkams nuolaida 

HELP VVANTED 

C u s t o m Cabinet /Furn i ture 
Shop seeks expenenced vvood-
vvorker and/or finisher. Opening 
for p.t., 5 to 9 p.m. and/or Sa-
turdays also. G o o d vvorking 
condit ions and benef i ts. Send 
r e s u m e to: E v e r g r e e n 
C u s t o m W o o d w o r k i n g , 
1 3 5 5 5 S o u t h w e s t H w y . , 
Or land Pk. , II 6 0 4 6 2 . 

BUSINESS OPPORTUNITY 

ZEPTER 
Independen'. Sales Rėps VVanted 
Billion Dollars in Sales lašt year 

First Time in the USA 

Free Training, no investment 
Great Opportunity - high commissions 

Call N o w 
( 3 1 2 ) - 6 2 9 - 8 6 8 6 

VILEIŠIAI 
TRIJŲ BROUŲ DARBAI TAUTAI 

Autorius Antanas Kučys 

Inž. Petro. adv. Jono ir gyd. Antano 
Vileišių biografijos, susijusios su 
svarbiaisiais mūsų įautos ir Lietu
vos valstybės įvykiais. Petras — 
žymiausias kovotojas už lietuviško 
rašto laisvę ir pirmojo lietuviško 
dienraščio steigėjas. Jonas — 
Nepriklausomybės akto signataras, 
pirmųjų Lietuvos vyriausybių narys, 
pirmasis Lietuvos atstovas Va
šingtone; Antanas — vienas žy
miausių ano meto Vilniaus lietuvių 
visuomenininkų bei kultūrininkų. 

Visų trijų brolių darbai — tai 
reikšminga atgimusios lietuvių tau
tos istoriirv? dalis. 

Knyga yr.a 624 puslapių, iliustruo
ta istorinėmis nuotraukomis ir įrišta 
kietais viršeliais. Išleido Devenių 
kultūrinis fondas Gaunama ..Drau
go" administracijoje. Kaina 27 dol 
Užsakant paštu dar pridedama: 
JAV-bėse 3.50 dol.. Į Kanadą — 
4.00 dol., į visus kitus kraštus — 
4.50 dol Illinois valstijos gyvento
jai sumoka dar 2.36 dol. mokesčių. 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 
4545 W 63rd Chicago, IL 50529. 

Vilniaus Universiteto Da inų 
ir Šokių ansambl is 

At l ieka : Kepur inę , B ro l i o 
sode, Du raitu jo jo, Leliūnų; 
Kadril is, Parovėja, Rolenderis, 
Pjesė skrabalams, Untytė, { 
šventę. Kadrilis ir polka, Jaun i 
mo šokis. 

Meno vadovas ir dirigentas — 
Vidas Aleksandravičius. Choro 
vadovas ir dirigentas — Vy
tautas Abaris. Kanklių g rupės 
vadovė — Daiva Čičinskienė. 
Orkestro vadovas — Kastytis 
Mikiška. 

Kasetė — s te reo . 1989 . 
Kasetės kaina 10 dol. , I l l inois 
gyventojams Tax 0.88 et. Per
siuntimo išlaidos: USA — 3 dol . ; 
Canada — 4 dol. 

Užsakymus siųst i : 
DRAUGAS 

4 5 4 5 W. 6 3 r d St. 
Chicago, IL 6 0 6 2 9 



LAIŠKAI 
TURĖTŲ IR LUPTI, 

IR PLAUTI 

„Draugo" (rugsėjo 2 d.) laiškų 
skyriuje išspausdintame laiške 
K. Kebiys vanoja Sveikatos sky
riaus bendradarbę V. Kentau-
tienę, kad ji pataria saugotis 
chemikalais apipurkštų vaisių 
ir daržovių. Autorius tvirtina, 
jog jis pats valgo neluptus, 
neplautus vaisius ir dar iki šiol 
nieko nekenkė. Nežinau, kiek 
K. Kebiys metų ir kiek ilgai jis 
tokius vaisius valgo, bet iš laiš
ko tono atrodo, kad jam tų ne
luptų vaisių reikėtų mažiau val
gyti, tai ir į šį reikalą realiau 
žiūrėtų. 

Apie chemines priemones 
Amerikos (ir kitų kraštų) žemės 
ūkyje kalbama daug ir dažnai. 
Dėl daugelio organizacijų ir pa
vienių aktyvistų veiklos per 
pastaruosius dešimtmečius įvy
ko nemažai pasikeitimų teigia
ma linkme, pvz., nustota var
toti DDT ir kitus labai pavojin
gus nuodus, tikrinami žemės 
ūkio produktai prieš paleidžiant 
į rinką ir kt. 

Laiško autorius, atrodo, kar
toja chemikalų pramonės pasi
teisinimus, kuriais ta pramonė 
vis mėgina įtikinti vartotojus, 
kad jokių pavojų sveikatai nėra 
(taip daro ir tabako pramonė...). 
Tai verslo logika: juo labiau visi 
vartos chemines priemones 
piktžolėms ir kenkėjams naikin
ti, tuo geresnis jų gamintojams 
pelnas. Ilgai truko, kol didžioji 
civilizuoto pasaulio dalis atkrei
pė dėmesį į mūsų planetos taršą 
ir jos gyventojų sveikatos apsau
gą, matyt, ne visiems žmonėms 
tas dar ,,užsiregistravo". 

Joana Žukienė 
Orland Park, IL 

TIESA NEMĖGSTA 
UŽRISTŲ AKIŲ 

Kur dingo komunistai, 
kagėbistai, stribai? Jų dabar 
Lietuvoje nėra, bet likę tik 
kovotojai už Lietuvos laisvę, 
kurie žygiavo su visa tauta, 
rankom susikabinę ir žadėjo 
Lietuvai gerovę. Kažin kur 
šiandien ta gerovė, jei viskas 
smunka žemyn? 

„Draugo" atkarpoje rugsėjo 1 
d. Algimantas Liekis rašo: „Par
tizaninis judėjimas pradėjo ges
ti — baigė išsekti krašto jėgos. 
Tūkstančiai aktyviausių patrio
tų žuvo, daug kalėjo kalėjimuo
se, koncentracijos stovyklose, 
buvo išblaškyti po Sibiro pla
tybes. Prieš lietuvių partizanus 
pastoviai kovojo apie 100,000 
gerai ginkluotos sovietinės ka
riuomenės, KGB dalinių, kurių 
apie 8-10 tūkst. ,stribų' ir 1.1." 
Į lietuvių partizanų eiles infilt
ruodavo lietuviai kagėbistai ir 
stribai, kaip šnipai i"os išduo
davo: „Kaip minėta, vidutinis 
partizanavimo laikas iki žūties 
ar arešto buvo tik apie 1.5 me
tų". 

Aš manyčiau, laikui pasikei
tus, visi buvę komunistų parti 
jos vadai, kagėbistai, stribai 
turėtų būti nubausti mažiausiai 
10 metų kalėjimo ir turto kon
fiskavimu. „KGB buvo sukūru
si visuotinę sekimo, įskundimų 
sistemą, kokios iki tol pasaulis 
nežinojo". 

Antanas Marma 
Chicago, IL 

DĖL SEMINARO 
VVASHINGTON, DC 

Š.m. rugpjūčio 31 d. „Draugo" 
laidoje išspausdintas D. Bin-
dokienės vedamasis „Rimti dar
bai ir ,švytintys finalai' " JAV 
LB Visuomeninių reikalų tary 
bos organizuojamam vienos 
dienos seminare VVashingtone. 
D.C. mato ir „iškilmingą rengi 
nį" ir kadenciją baigiančios 
JAV LB Krašto valdybos darbų 

-apvainikavimą „švytinčiu 
finalu". Nebūdamas kukliu, vis 
dėlto noriu pastebėti, kad 
seminarą reklamuojant tokio 

įspūdžio nesiekėme sudaryti. 
Prisibijau, kad seminaro daly
viai po tokio įvertinimo gali 
jaustis apvilti. 

Keli paaiškinimai dėl š.m. 
rugsėjo 16 d. (vedamajam 
minima klaidingai rugsėjo 15 
data) įvyksiančio JAV LB vi
suomeninių studijų seminaro: 

1. Seminaras ruošiamas pagal 
nusistovėjusią tradiciją. Kartą 
metuose JAV LB VRT-ba sutei
kia progą susiburt i visuo
menine/ politine veikla besido
mintiems asmenims. Panašiai 
kaip mokytojų studijų savaitėje 
Švietimo taryba stengiasi pra
turtinti lituanistinių mokyklų 
mokytojų žinias, taip ir VRT-ba 
siekia konferencijomis ir 
seminarais praplėsti visuomeni
ninkų akiratį ir „pakelti dva
sią". 

2. VVashingtone įvyksiantis 
seminaras turi dar ir tikslą JAV 
valdžios pareigūnams pade
monstruoti JAV LB Tarybos na
rių ir LB aktyvistų rūpestį 
Lietuva. „VVashington Times" 
š.m. rugsėjo 6 d. laidoje James 
Morrison konstatavus patikimą 
žinią apie Baltijos valstybių 
dalinį palikimą Rusijos įtakos 
sferoje (Valstybės depar
tamento cinikai š iam do
kumentui suteikė Jalta II var
dą), dar labiau paaiškėja svar
ba mums būti matomiems ir gir-

NAUJA VLIKo RAIDOS 
APŽVALGA 

Tai yra sveikintinas ir geras 
dalykas. Jeigu šį pavyzdį panau
dotų kitos JAV Lietuvių apy
gardos ir atkreiptų didesnį 
dėmesį į visų lietuvių pagei- Pernai Lietuvoje ryšium su datą knygelė yra tarsi suskirs-
davimus, tai mūsų tarpe būtų Vyriausiojo Lietuvos išlaisvi- tyta į dvi dalis. Pirmojoje 
pozityvus veiksnys. nimo komiteto 50 metų veiklos aprašomas steigimasis okupuo-

Visuomenė laukia ne tik sukaktimi buvo išleista 48 pus-
sprendimų raštu, bet ir jų lapių knygelė „Vyriausias 
vykdymo praktiškai. Lietuvos išlaisvinimo komi-

Vytautas Šeštokas tetas, 1943-1993", kurią sudarė 
Los Angeles, CA Alg. Liekis, Genocido ir rezis

tencijos instituto direktorius. 
TAI VADINAME PLAGIATU Knygelėje rašoma, kad „ši 

trumpa VLIKo raidos apžvalga, 
Prof. Alfred Erich Senn, 11 parengta pagal numatomą 
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toje Lietuvoje 1943 m. ir jo 
veikla Vokietijoje bei Ameriko 
je. Tačiau nieko neminima apie 
1988-1991 metų laikotarpį, 
kada Lietuvoje susikūrė Persi
tvarkymo Sąjūdis ir buvo pa
skelbtas Lietuvos nepriklau
somybės atstatymas. Tiesa, 
VLIKas šiuose įvykiuose akty-

straipsnių autorius „Lituanus" išleisti išsamią jo istoriją". viai nedalyvavo ir Lietuvos 
žurnale, prieš tris mėnesius VLIKo paskutinioji valdyba nepriklausomybės atstatymui 
paskelbtame straipsnyje „Baltic taip pat svarstė istorijos išlei- nevadovavo. Tačiau jis rėmė 
Studies" žurnale rašė, kad, jei dimą ir buvo pakvietus savo laisvėjimo pastangas Lietuvoje 
1922 metų nepriklausomybe narį istorijos dr. Algirdą Bud- ir ragino užsienio valstybes 
atgavusioje Lietuvoje buvo reckįja parašyti, bet iki šiol apie pripažinti Lietuvos valstybę. Į 
palyginti didelis procentas tai nieko nebuvo girdėta. Todėl Europos Saugumo ir bendradar-
Vakaruose išsimokslinusių 
žmonių, tai 1992 m. nepriklau
somoje Lietuvoje tokių žmonių 
— beveik nei vieno. 

Paskaičius „Draugo" pirmą 
puslapį rugsėjo 10 d. „Kiek 
lietuvių gyvena JAV", prisimi
niau prof. A. Senn teigimą, štai 
kodėl: nors J. Kavaliūnas .Litu
anus" žurnale paskelbė žodis žo-
din tą patį vos prieš kelias sa
vai tes , bet į „Draugą" 
rašantysis nesumini nei auto
riaus Kavaliūno, nei kad tai 
„Lituanus" žurnale išspausdinti 

dimiems VVashingtone. Valdžios duomenys, o užuot to rašo, kad 
pareigūnams priminsime, kad tai praneša Lietuvos ambasada 
Rusijos „ar t imo užs ien io" Vašingtone — per Vilnių. Maty-
doktrina, Karaliaučiaus karinis ti tai sovietinės filosofijos pasek-
tranzitas, ir tebesi tęsiantis mės: kas tavo, tai ir mano. 
Rusijos ekonominis spaudimas Vakaruose tai įvardintume pla-
Lietuvai rodo Lie tuvos giatu — literatūrine vagyste. 

J o n a s Kučėnas 
Chicago, IL 

LIETUVA KYLA 

nepriklausomybės trapumą ir 
yra būtinas Clintono administ
racijos dėmesio. Lietuvai taip 
pat yra būtina gausesnė JAV 

' užsienio parama, nes dabartinė 
parama nėra pakankamai efek
tyvi. Taip pat diplomatiškai 
pasakysime, kad mes, panašiai, 
kai ir Amerikos žydai, rūpi
namės savo tėvų kraštu ir 
esame pasiruošę veikti, kad 
JAV aiškiai stovėtų Lietuvos 
pusėje. 

3. Vedamajame pakartojamas 
2 konferencijoje Southfield, žemėlaVius7geneorogines"len" 
MI1993 metais nedalyvavusių 

S.C. Rowell iš Klaipėdos uni
versiteto centro Vakarų lietuvių 
ir Prūsų istorijai šiais metais 
išleido istorinį veikalą „Lithu-
anian Ascending: A Pagan Em-
pire VVithin East — Central 
Europe, 1295-1345", Cambridge 
University Press, kur pirmą sy
kį Vakarų Europos kalboje per 
375 puslapius, iliustracijas, 

kelių mūsų žurnalistų paskleis
tas mitas, kad pranešimus 
pateikę vyriausybės ir Seimo 
partijų atstovai užsienio lietu
viams visko prižadėję, o grįžę į 
Lietuvą pažadų neištesėję. Vie
nintelis pažadas, kuris buvo 
duotas dėl palengvinimo užsie
nio lietuviams gauti pilietybę. 
Seimas įstatymo pakeitimus 
priėmė 1993 metų gruodžio 7 d. 

4. Nesame nei vienam progra
mos dalyviui įsipareigoję ap
mokėti kelionės išlaidų. Taip 
pat nemokam honorarų nei 
lietuviams, nei amerikiečiams 
svečiams. A tvyks tan t i e j i 
seminaro dalyviai ne t i k 
paaukos prarastą darbo dieną, 
bet taip pat iš savo kišenės 
apmokės visas išlaidas, įskai
tant ir 50 dol. registracijos 
mokestį. Seminaro dalyviams 
neprižadame „švytinčio finalo", 
bet garantuojame turiningą, 
akiratį praplečiančią ir darbui 
uždegančią seminaro programą. 

Algimantas Gečys 
JAV LB Visuomeninių reikalų 

tarybos pirm. 

GERAS PAVYZDYS 

Susiskaldymas užsienio lie
tuvių tarpe yra didelis. Svar
biausia, kad iki šiol buvo per 
mažai kreipiama dėmesio į 
rinkėjų pageidavimus. 

įvyksiančioje rugsėjo 17-18 
d. LB XIV Tarybos suvažiavimo 
dienotvarkėje yra įrašyti net 47 
svarstymo punktai. 

Gerą pavyzdį parodė JAV LB 
Vakarų apygardos valdyba Los 
Angelėje, vadovaujama pirm. V. 
Gedgaudienės. Prieš išvykstant 
apygardos atstovams į suvažia
vimą, jie sušaukė lietuviškų 
organizacijų pirmininkus ir ki
tus veikėjus susitikti visiems 

kartu ir aptarti Taryboje svars
tomus klausimus. 

teles parodoma kaip Lietuva pa
sidarė tarptautine galybe. Iš 
savo pilies Vilniuje Gediminas 
valdė valstybę, kuri susidėjo ne 
vien tik iš etniškos Lietuvos, bet 
ir iš ortodoksinės Rusijos vaka
rinių pavaldų, net didesnės Ru
sijos teritorijos negu valdomos 
Maskvos didžiojo kunigaikščio. 
Kai Lietuva iškyla, tai nuo 1320 
metų Lietuvos valdovas tampa 
svariu politiniu žaidėju tarp po
piežiaus ir imperatoriaus, teuto
nų ir slavų, katalikų ir orto
doksų. Ši knyga papildo ir susu
muoja ankstyvesnius veikalus, 
parašytus Henryk Paszkiewicz 
lenkų kalboje, Zenono Ivinskio 
lietuvių kalba ir Terentevich 
Pashuto rusų kalba. 

Vertinga dovana mokiniams, 
pradedantiems naujus mokslo 
metus. 

Saulius Šimoliūnas 
Detroit, MI 

dabar turbūt susirūpinta šią is
toriją išleisti Lietuvoje, kur 
aktyviai reiškiasi buvęs jo 
paskutinės valdybos pirmi
ninkas dr. K. Bobelis. 

Knygelė pradedama tarsi įva
du, kuriame siekiama įrodyti, 
kad VLIKas buvo ne kokia 
paprasta organizacija, bet 
turėjusi „lietuvių tautos manda
tą vadovauti jos kovai dėl ne
priklausomos, demokratinės 
Lietuvos valstybės atkūrimo 
tėvynėje ir užsienyje, kur pri
verstinai turėjo pasitraukti". 

Tai įrodyti cituojama VLIKo 
1944 m. vasario 16 d. deklara
cija ir 1948 m. Vokietijoj pasi
rašytas susitarimas tarp VLIKo 
ir iš Lietuvos atvykusio 
partizanų vadovo Juozo Lukšos. 
Tačiau knygelės autorius nepa
stebėjo, kad šie du dokumentai 
skirtingai apibrėžia VLIKo 
mandatą. 

Vasario 16 d. deklaracija buvo 
skirta okupuotoj Lietuvoj vei
kiančiam rezistenciniam 
VLIKui, Vokietijoj atsikūręs 
VLIKas savo veiklos mandatą 
išvedė iš Vasario 16 d. deklara
cijos, tačiau jis veikė užsieny ir 
negalėjo tiesiog vadovauti 
Lietuvos išsilaisvinimo pastan
goms krašte, kur kūrėsi naujos 
politinės ir karinės grupės. 
Todėl į Vakarus prasiveržęs 
Lietuvos partizanų atstovas J. 
Lukša Vakarų Vokietijoj 1948 
m. pasirašė su VLIKu tokį susi
tarimą: „Lietuvos valstybės 
laisvinimo kovai vadovauja: a) 
krašte — ten susikūręs krašto 
rezistenciją apjungiąs organas, 
b) užsieny — VLIKas ir jo vykdo
moji taryba,kurie esamose 
sąlygose vykdo Lietuvos valsty
bės valdžios funkcijas". 

Taigi, VLIKo mandatas buvo 
apribotas vadovavimu Lietuvos 
laisvinimui tiktai užsieny. Jis 
buvo patvirtintas ir jo grupių 
1963 m. susitarime: „Lietuvos 
laisvės kovos vieninga vadovybė 
laisvajame pasaulyje yra apsi
jungęs Vyriausias Lietuvos 
išlaisvinimo komitetas". Toks 
punktas buvo įtrauktas ir į 
VLIKo statutą (įstatus), kuris 
buvo VLIKo seimo 1964 m. pri
imtas ir paskui 1965, 1970 ir 
1981 metais seimo patvirtintas. 

Po šio įvado apie VLIKo man-

TRANSPAK 
Siuntiniai į Lietuvą su pristatymu į namus. 

AIR CARGO skubiems siuntiniams. 
Pervedame pinigus doleriais. 

Persiunčiame baldus. 

MAISTO SIUNTINIAI 
Tinka sveikinimams arba švenčių proga, tik $29.-
Kava tirpi, kava malta, arbata, vaisių koncentratas, 
sausainiai, šokoladas, aspirinas, multi vitaminai. 
Didesnis, su daugiau produktų - $39.-
55 svarai, įvairaus maisto rinkinys - $98.-
Pageidaujant prisiusime smulkią informaciją apie 
maisto siuntinius. 
Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą jstaigą. 
Dirbame nuo 1987 m. 
TRANSPAK, 2638 W. 69th St 
Chicago, IL 60629 Tel. 312-436-7772 

biavimo konfernciją 1991 m. 
Maskvoje buvo pasiuntęs grupe 
valdybos narių paremti Lietu
vos priėmimą į šią tarptautinę 
organizaciją, tačiau savo rašte 
anglų kalba konferencijos daly
viams nebesivadino Vyriau
siuoju (Supreme), bet paprastu 
Committee for the Liberation of 
Lithuania. Nepaisant to, 1988-
1991 m. laikotarpis yra svarbus 
VLIKo istorijoje ir neturėjo būti 
pamirštas šioje apžvalgoje. 

Antroji knygelės dalis yra 
skirta visų devynių VLIKo 
pirmininkų aprašymui. Šio 
skyriaus reikalą knygelės 
autorius taip aiškina: „VLIKo 
veikla, kaip minėta, tai dau
giausia valdybos, tarybos, 
seimo, VLIKą sudarančių 
partijų ir organizacijų veikla. Ji 
ypač priklausė nuo pirmininko 
iniciatyvumo, veiklumo". 
Tačiau ne visų buvusių VLIKo 
pirmininkų „iniciatyvumas" 
VLIKo veiklos aprašyme yra 
ryškus. Kai kurių vardai visai 
neminimi. Daug kur pasitenki
nama vietoj pavardžių vartoti 
tik VLIKo pavadinimą. Todėl 
specialiame skyriuje apie pirmi
ninkus išryškinama jų veikla. 
Kiekvienam skiriama maždaug 
po puslapį. Išimtį sudaro prel. 
M. Krupavičius, kuriam skirta 
du puslapiai, ir dr. K. Bobelis — 
keturi puslapiai. Jie yra ilgiau
siai pirmininkavę VLIKui: prel. 
Krupavičius — 10 metų, dr. 
Bobelis — 13 metų, neskaitant 
dr. K. Valiūno, kuris vadovavo 
VLIKui 12 metų, ir dr. A. Tri
mako — 7 metus, kurių veiklos 
aprašymui pasitenkinta po 
vieną puslapį. 

Prel. Krupavičius vadovavo 
VLIKui svarbiu pokario metu, 
kada reikėjo apginti Lietuvos 
įjungimo Sovietų sąjungon 
nepripažinimą ir išgelbėti pa
bėgėlius nuo grąžinimo Sovietų 
sąjungon. Taip pat jam vado
vaujant VLIKui, buvo priimta 
Lietuvių chartija ir padėti 
pamatai Lietuvių bendruo 
menės sukūrimui. 

Prel. Krupavičiaus asmeniui 
ir veiklai apibūdinti pacituo
jami St. Šalkauskio ir dr. Valiū
no pasisakymai. 

Dr. K. Bobelio veiklai apibū
dinti pateikiama jo kalbos 
VLIKo paskutiniame seime 
Čikagoje ilga ištrauka, kurioje 
jis pasakoja apie savo veiklą, o 
jo nuopelnams iškelti duodama 
ištrauka prel. L. Tulabos kalbos, 
kurią jis pasakė popiežiaus or
dino dr. Bobeliui įteikimo pro
ga. Taip pat įdėtas net prez. G. 
Busho sveikinimas VLIKo pa
skutiniam seimui, lyg tai būtų 
sveikinimas dr. Bobeliui. Po 
tokio dr. Bobelio įvertinimo 
„nublunka" visi kiti buvę 
VLIKo pirmininkai. 

Šioje VLIKo veiklos apžval
goje yra keletas netikslumų. 
Pasakojant apie Tautos fondą, 
rašoma, kad jam „pirmininkavo 
senosios emigracijos veikėjai — 
prel. J. Balkūnas, vėliau J. 
Giedraitis, A. Vakselis, A. Spe-
rauskas". Pirmiausia tik prel. 
Balkūnas buvo senosios emigra
cijos veikėjas, o kiti — atvy

kėliai po karo. Be to, Speraus-
kas niekada nebuvo teisėtas 
Tautos fondo (TF) pirmininkas. 
Jis buvo 1992 m. TF nariu 
mažumos išrinktas. Todei taip 
pat neteisingai knygelės 2aie 
įdėtas TF tarybos narių sąrašas, 
Sperauską vadinant pirmi 
ninku. Toks nepaisymas 
demokratinių rinkimų Tautos 
fonde neteikia garbės nei šios 
žinios šaltiniui, nei ją panau
dojusiam autoriui 

Taip pat neteisingai teigiama, 
kad dr. K. Bobelis „197* m. 
dalyvaudamas Europos saugu
mo ir kooperacijos konferenci
joje kaip senatoriaus R Dole 
patarėjas pirmą kartą viešai 
iškėlė Baltijos valstybių 
nepriklausomybės klausimą". 
Tiesa, kad dr. Bobelis dalyvavo 
šioje konferencijoje, bet jis 
neturėjo teisės joje kelti jokių 
klausimų. Baltijos valstybių 
laisvės reikalą paminėjo sen. R. 
Dole, paprašytas dr. Bobelio. 

Neteisingai kap. Antanas Vai
vada pavadintas „buvusios 
Lietuvos kariuomenės kapi
tonu". Vaivada yra Amerikos 
lietuvis, anksčiau buvo pasižymėjęs 
išeivijos veikėjas. Karo metu jis 
tarnavo Amerikos kariuome
nėje ir daug pagelbėjo lietu
viams. 

Dabar tenka laukti išsamios 
VLIKo istorijos pasirodymo. 

Juozas Vitenas 

Mirus 

A.tA. 
ONUTEI BAKAITIENEI 

jos dukrą, mielą DALIĄ VAKSELIENĘ ir jos šeimą 
giliai užjaučiame ir kar tu liūdime. 

Marija Bronišienė ir 
sūnus Algimantas Bronišas 

A.tA. 
Dr. ONUTEI BAKAITIENEI 

mirus, liūdesyje likusią dukrą DALIĄ VAKSELIE-
NE. anūkus bei kitiems artimiesiems, reiškiu gilią 
užuojautą. 

Bagdanskienė Birutė 

PETKŲ ŠEIMOS LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA 
deda daug pastangų, reikalui iškilus, patarnauti Jūsų šeimai. Visai 
neseniai m e s pastatėme naują laidotuvių įstagą Lemont, IL. Šie 
didžiuliai ir gražūs namai skirti patogumui šeimų, kurios išsikėlė 
į pietinius ir vakarinius priemiesčius. 

Mes taip pat galime pasidžiaugti, kad priklausome „The Sub-
urban Family Funeral Home" , Cicero, IL. Si, pagyrimus laimėjusi, 
įstaiga yra puikiai įrengta, turi daug vietos automobiliams pastatvti 
ir aptarnauja artimuosius vakarinius priemiesčius. 

Taigi, šios yra mūsų nuoširdžios pastangos suteikti pagalba ir 
suraminimą Jūsų šeimai liūdesio valandose. 

Visos šeimos, kurioms mes patarnavome Cicero ir Bervvyn 
miestų apylinkėse, reikalui iškilus, gali kreiptis j Petkus-Butkus 
įstaigą. 

PETKUS IR SŪNUS 
Laidotuvių direktoriai 

Mūsų šeima patarnauja Jūsų seimai nuo 1929 m. 

PETKUS LEMONT CHAPEL 
12401 S. ARCHER AVE (AT DERBY RD.) 
LEMONT, IL 60439 
708-257-6667 

PALOS HILLS CHAPEL 
10201 S. ROBERTS ROAD 
PALOS HILLS, IL 60464 
708-430-4455 

PETKUS MARQUETTF CH APFI 
2533 VV. 71 ST. 
CHICAGO. IL 60629 
312-476-2345 

CICERO CHAPEL 
5940 VV. 35 ST. 
CICERO, IL 60650 
708-652-1003 

Nemokamas tel 
800-994-7600 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
mrmmmm 

J A V Saugumo tarybos ir 
Valstybės departamento parei
gūnai kalbės JAV LB Visuome
ninių studijų seminaro daly
viams apie prez. Clinton 
administracijos politiką Rytų 
Europos ir Baltijos valstybių 
atžvilgiu. Siame seminaro 
posėdyje galės dalyvaut i 
asmenys, kurie per JAV LB 
Visuomeninių reikalų įstaigą 
Washingtone (tel. 703-524-0698* 
iš anksto bus pateikę būtinas 
asmenines žinias ir perėję sau
gumo patikrinimą. Posėdis vyks 
3 vai. p.p. Baltiesiems rūmams 
priklausančiame Old Executive 
Office Bldg. pastate, Indian 
Treaty Room. 

Lietuvos vyčių 36 kuopos 
susirinkimas bus rugsėjo 19 d., 
antradienį. 7:30 vai. vak., Mer
gelės Marijos Nekalto Prasi
dėjimo parapijos salėje, 4420 S. 
California Ave. Susirinkime bus 
renkama nauja kuopos valdyba 
ir aptariama metų veikla. 
Kuopa sveikina savo pirmi
ninkę Evelyn Oželis, kuri 
neseniai buvusiame 81-ame 
Vyčių suvažiavime buvo iš
rinkta į Lietuvos vyčių Centro 
valdybą. 

Vėl bus kepami lietuviški 
blynai! Ateinantį sekmadienį, 
rugsėjo 18 d., po 8, 9 ir 15 ir 
10:30 vai. šv. Mišių Švč. M. 
Marijos Gimimo bažnyčioje, 
parapijos salėje bus lietuviškų 
blynų pusryčiai, pirmą kartą po 
vasaros atostogų. Visas pus
ryčių pelnas skiriamas parapi
jos paramai. Visuomenė kvie
čiama pasinaudoti šia proga — 
skaniai pavalgyti pusryčius ir 
tuo pačiu paremti lietuvišką 
parapiją. 

Lie tuvos vyčių Vidurio 
Amerikos apygardos metų 
ketvirčio susirinkimas ir 
valdybos rinkimai bus šeš
tadienį, rugsėjo 17 d., 1 vai. 
punktualiai, Marijos Nekalto-
Prasidėjimo parapijos salėje. 
11:30 vai. r. ten pat bus bendri 
priešpiečiai. Rezervacijos pri
imamos, skambinant Evelyn 

Bilietus i „Draugo" gimta
dienio puotą įsigyti ir stalus 
užsisakyti galima „Draugo" 
administracijoje kasdien darbo 
valandomis. Maloniai kviečia
me svečius iš arti ir toli atvykti 
rugsėjo 25 d. į Martiniąue po
kylių salę ir linksmai, kartu su 
aštuoniasdešimt penkerių metų 
dienraščiu, švęsti jo garbingo 
amžiaus sukaktį. 

„Gintaras", Toronto lietuvių 
jaunimo ansamblis gastroliuos 
Čikagoje. Jo koncertas bus 
sekmadienį, spalio 9 d., 3 vai. 
p.p. Jaunimo centre. Maloniai 

Oželis 312-254-7553. Visi kuopų kviečiame visus į šį koncertą ir 
valdybų nariai ir visi apygardos prašome nepraleisti progos pasi-

„Lietuvos Vaikų vilties" globotinis 
Rokas Andriuškevičius su mamyte 
Nijole Čikagoje. 

x „ Ž A I B A S " j u n g i a s i į 
ta lką padėti vargstantiems 
Lietuvos vaikučiams. Po an
samblių iš Lietuvos pasirodymo, 
„SAULUTĖS VAKARĖLYJE" 
šokiams gros „ŽAIBAS", kurį 
sudaro: Andrius Utz. Andrius 
Panaras. Linas Gierštikas ir 
Dainius Brazaitis. Norėdami 
paremti bedalius vaikučius, 
mūsų studentai atsisakė hono
raro. ..Saulutė" nuoširdžiai 
dėkoja „ŽAIBUI". Bilietai $5 
auka. Visuomenė kviečiama 
nepraleisti neeilinio šalpos 
vakaro penktadienį, rugsėjo 16 
d., 7 v.v.. Pasaulio lietuvių cen
tre Lemonte. Informacija: Indrė 
708-541-3702. 

(sk) 

Lietuvos vyčiai yra raginami 
dalyvauti šiame svarbiame susi
rinkime. 

Beverly Shores Šv. Onos 
bažnyčioje šį sekmadienį, rug
sėjo 18 d„ 12 vai. šv. Mišias 
aukos kun. Juozas Vaišnys, SJ. 
Po pamaldų, 1 vai. p.p., vyks 
Lietuvių klubo susirinkimas 
„Pines" restorane. Susirinkimo 
globėjai yra dr. Rimas ir Janulė 
Vienužiai. 

P. Vieraičiai, gyv. Chicago, 
IL, užsisakė sau ir savo 
bičiuliams stalą į „Draugo" 
sukaktuvinį banketą, kuris 
įvyks rugsėjo 25 d., Martiniąue 
salėje. 
Jėzuitų gimnazijos sukaktis 

Kaune bus švenčiama rugsėjo 
23 ir 24 d. Čikagoje ir jos 
apylinkėje gyvenantieji tos 
gimnazijos alumnai septynias
dešimtos sukakties švęsti ir 
paminėti renkamės rugsėjo 23 
dieną, penktadienį, 6 vai. vaka
re Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčioje 
Lemonte. Po šv. Mišių visi susi-
bursime Pas. Lietuvių centro 
..Bočių menėje" pobūviui ir 
prisiminimams. Dalyvauti 
kviečiamos ir alumnų žmonos. 
Informacijas teikia Vytenis 
Statkus, tel. 708-447-6838. 

Lietuvių Tautinės sąjungos 
seime. Detroite ambasadoriaus 
Aniceto Simučio diplomatinį 
kelią vaizdžiai nupasakojo 
Lietuvos gen. konsulas Vytau
tas Čekanauskas iš Los Ange
les, CA, o ne dr. Leonas Kriau-
čeliūnas. kaip buvo parašyta 
penktadienio, rugsėjo 9 d. laido
je „Drauge". Už klaidą atsi
prašau. Z.J. Ta pačia proga 
pažymėtina, kad A. Simučiui ir 
toliau paliktas ambasadoriaus 
titulas <po nuotrauka pažymėta 
„buvęs"). Red. 

Lietuvos generalinis kon
sulatas, sąryšyje su Lietuvos 
Respublikos prez. Algirdo Bra
zausko atvykimu į Čikagą, 
kviečia visų lietuviškų or
ganizacijų atstovų pasitarimą 
trečiadienį, rugsėjo 14 d.. 7 vai. 
v., Balzeko muziejaus patalpose 
- 6500 s. Pulaski. 

x Parduodame bilietus ke
lionėms į Lietuvą ir į visus pa 
šaulio kraštus geriausiomis kai
nomis. Skambinti. T. Lesniaus-
kienei, TravelCentre, Ltd., 
tel. 708-526-0773. 

(sk) 

x TRANSPAK TALPIN-
TUVAI į Lietuvą su siuntiniais 
siunčiami kas savaitę. 
Skubiems siuntiniams — air 
cargo. Pervedami pinigai dole
riais. Pasirinkimas maisto siun
tinių nuo $29 iki $98. TRANS
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL 60629, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

grožėti Toronto jaunuolių 
lietuvių programa, pavadinta 
„Iš senelės skrynios". „Gintaro" 
koncertą rengia „Grandis". 

Lietuvos vyčių 112 kuopos 
pirmasis po vasaros atostogų 
susirinkimas bus antradienį, 
rugsėjo 20 d„ 7:30 vai. vak. Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
salėje. Numatomi naujos valdy
bos rinkimai, todėl visus kuopos 
narius prašome susirinkime bū
tinai dalyvauti. Dabartinės 
valdybos nariai visus susirinku
sius pavaišins. 

Verslininkai, atvykę iš Lie
tuvos, padarys pranešimą ket
virtadienį, rugsėjo 15 d., 7:30 
vai. Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejaus salėje. Bus proga iš
girsti verslo specialistus iš 
Klaipėdos, Šiaulių, Daugėliškiu 
statybinių medžiagų kombina
to, Mažeikių „Naftos" bei Pa
venčių cukraus fabriko atsto
vus. Visus kviečia „Saulutė", 
Lietuvos našlaiči 4 globos 
būrelis. 

Dail. Nijolės Dirvianskytės 
meno darbų parodos atidarymas 
įvyks penktadienį, rugsėjo 16 d., 
7 vai. vak., Čiurlionio galerijoje, 
Jaunimo centre. 

Dr. Romualdas Povilaitis 

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

DRAUGAS FOUNDATION 
4545 W. 63rd St., Chicago, I L, 60629 

Aukos yra nurašomos nuo Federalinių mokesčių. 

Dr. Antanas ir Aldona Lips-
kiai , gyv. Wood Dale, IL, 
negalėdami dalyvauti „Draugo" 
sukaktuviniame bankete, at
siuntė 70 dol. auk. Dėkojame už 
taip reikalingą spaudai paramą. 

„Mielasis „Drauge", kuris 
mane lankai nuo 1949 metų 
kovo pradžios, kuris 1955 m. 
buvau suteikęs kredencialus 
dienraščiui atstovauti Hol-
lyvvood filmų pramonėje, man 
buvo garbė su „Draugu" bend
rauti ir jame bendradarbiauti 
daugelį metų. Linkiu, kad dien
raštis išsikapstytų iš finansinių 
vargų ir vėl stipriai atsistotų 
ant lietuviškų, patriotiškų, tvir
tų kojų", — taip rašo iš Los 
Angeles, CA Juozas Karibu
tas, atsiuntęs „toms dienraščio 
kojoms sutvirtinti" net 910 dol. 
auką. Esame dėkingi J. Karibu
tui už šią paramą ir už visą 
bendradarbiavimą bei palan
kumą „Draugui". Linkime ir 
jam gyvuoti ilgus, tvirtus, 
sveikus metus! 

* 
NEUŽMIRŠTAMOS 
VASAROS DIENOS 

Jau prieš savaitę pradėjo šur
muliuoti Seklyčios antrasis 
aukštas. Širdingai pakviesti 
vykstam į „Lietuvos Vaikų vil
ties" pirmininkės Gražinos ir jos 
vyro Jim Liautaud vasarvietę 
Wisconcin valstijoje. Kas lėk
tuvu, kas automobiliu, palydėti 
Jūratės Budrienės, skubėjo susi
tikti su saule, mišku, ežerais. 

Pasitiko dieviškas gamtovaiz
dis, malonūs žmonės; net ir 
skausmas, negalios paliestiems 
vaikams tapo mažesnės, kai 
tiek įspūdžių aplink. Nepamirš
tamos kelionės laivu aplink 
ežerą, žvejojimas, maudymasis 
ežere, grybavimas miške tvir
tino vaikus fiziškai ir dvasiškai. 

Su kokiu džiaugsmu Jolanta 
iš Kavarsko ir Jurga iš Vilniaus 
krykštaudamos maudėsi ežere. 
Daug smulkių, bet reikšmingų 
savarankiškų žingsnių nuėjo 

gražiai paminimas š.m. „Daily Vytukas iš Panevėžio ir Rokas 
Southtown" laikraščio rug- iš Kulautuvos. Negalėjo Irmu-
pjūčio 30 d. laidoje. Pažymima, tės iš Panevėžio mama išvilioti 
kad jis lietuvis, atvykęs į šį iš ežero; mergaitė pajutusi 
kraštą po II pas. karo, verčiasi žingsnių lengvumą vandenyje 
sėkminga praktika. Jis taip pat dar ir dar norėjo „eiti". Justinas 
sielojasi, kad Lietuvoje žmonių iš Vilniaus vis svajojo pagauti 
dantų stovis labai prastas, daug didžiausią žuvį, tačiau kokių 
net jaunų žmonių praranda dan- nuostabių žuvų pamatėme žuvų 
tis dėl netinkamo arba nepa- muziejuje. Kiek džiaugsmo buvo 
kankamo gydymo. Dr. Povilai- vaikams, kai kiekvienam teko 
tis nepasitenkina vien rūpesčiu laimė pagauti pirmą savo gyve-
— su kitais kolegomis lietuviais nime žuvį. Lyg pamojus burtų 
dantistais yra įsteigęs Dental lazdele, fėjai Gražinai ir 
Assistance Foundation to Lithu- saldainių karalystėje kiek-

ania organizaciją, kurios tikslas vienas vaikas galėjo žertis 
padėti įvesti Lietuvos dantų saldainių kiek nori. 
gydytojus ir modernią Vakarų O kokią puikią kelionę pado-
techniką. Straipsnelyje pažy- vanojo „Lietuvos Vaikų vilties" 
mima, kad šį mėnesį Kaune savanorė Birutė Vindašienė Ir-
atidaroma šešiavietė dantų 
gydymo klinika (apie tai jau 
keletą kartų rašyta „Drauge"). 
Povilaitis straipsnio korespon
dentei Anita Huslin sako: „Aš 

mutei ir jos mamai, važiuojant 
į vasarvietę. Kaip nepailstamai 
visą kelią pasakojo apie Ameri
kos gamtą, jos ypatybes, žmonių 
papročius, vis su meile įterp-

netikėjau, kad kada nors dama atsiminimus apie Lietu-
galėsiu grįžti į Lietuvą", bet vą, savo vaikystę. Ir vasarvie-
dabar jo troškimas išsipildęs. Jo tėję, kaip motina rūpinosi ne tik 
tėvas, buvęs nepriklausomoje vaikais, bet ir mamomis, kad ko 
Lietuvoje valdininkas. 

x Milda ir dr. Romualdas 
Povilaičiai yra nauji Lietuvos 
našlaičių globėjai. Jie atsiuntė 
„Lietuvos Našlaičių Globos" 
komitetui vieno našlaičio 
metinį - $150. Komitetas naš
laičio vardu dėkoja; 2711 W. 71 
St., Chicago, IL 60629 

(sk) 
x Žmonės nuolatinėmis au

komis remia Lietuvos našlai
čius. Tie geri žmonės, atsiuntę 
„Lietuvos našlaičių globos" 
komitetui aukas, yra: Birutė ir 
Juozas Briedžiai $60, Julija 
Gylienė $30, Leonora S. Senuta 
iš MA $1. Komitetas našlaičių 
vardu aukotojams dėkoja. 

(sk) 

x Cleveland, OH maldos 
būrelis globoja našlaiti Lietu 
voje. Per A. Petukauskienę, kas 
mėnesį „Lietuvos našlaičių 
globos" komitetui atsiunčia 
$20. 

(sk) 

netrūktų, kad būtų įdomu. Kiek 
žvaigždėtų vakarų praleista 
prie laužo; kiek puikių lietu
viškų dainų sudainuota, kiek 
pravaikščiota nuostabiais pri
siminimų takais. 

Niekad nenuilstantis „Lietu
vos Vaikų vilties" savanoris 
Albinas Hoffmanas vežiojo vai
kus miško keliais, aprodydamas 
įdomiausias miško vietas. 

Vakarais savanorio A. Hoff-
mano dukra Brigita mamas iš 
Lietuvos mokė gaminti ameri
kietiškų patiekalų. Neprailg-
davo vakarai prie bendro stalo, 
kas vakarą ragaujant skirtingų 
tai amerikietiškų, tai lietuviškų 
patiekalų. 

Mamos švelniais žvilgsniais 
sekė savo vaikus, jų tvirtė
jančius žingsnius. Vaikai iš 
Lietuvos mokėsi nugalėti skaus
mą, pamiršti skriaudą, už gerą 
atsimokėti gėriu Neužmiršta
mos vasaros dienos... 

„Lietuvos Vaikų Vilties" 
mamos ir tėvai 

Liaudies dainų ir šokių ansamblis „Suktinis" (iš Kauno) svečiuose pas Illinois gubernatorių J im 
Edgar, jo įstaigoje Čikagos vidurmiestyje. xT » , j , ~ . - ,. 

JJ Nuotr. Indrės Tijunehenes 

Spa l io 1 d., šeštadienį, 
puošnioje Condesa del Mar 
salėje, 12220 S. Cicero Ave, 
vyks Akademinio Skautų Sąjū
džio 70 metų jubiliejinis pokylis. 
Bus trumpa meninė programa, 
karšta vakarienė, šokiai ir 
pasilinksminimas. Tolimesnę 
informaciją teikia fil. Jolanda 
Kerelienė, tel. 708-257-2558. 

LINKSxMA TREČIADIENIO 
POPIETĖ 

Ne karštą paskutinę rugpjūčio 
31d. Seklyčion susirinko vyres
nieji į savo popietę. Lygiai ant
rą vai. pasirodė muz. Faustas 
Strolia, kuris buvo sutiktas gau
siais plojimais. Tuo tarpu 
programų vadovė Elena Siru
tienė sveikino susirinkusią 
publiką. F. Strolia linksmai šyp
sodamasis, papasakojo savo 
įspūdžius iš didingosios Dainų 
šventės Vilniuje. „Lietuva 
tikrai nuostabi, o Dainų šventė 
neužmirštama". Jam buvusi 
garbė diriguoti savo tėvelio 
muz. Juozo Strolios sukurtą 
giesmę „Parveski, Viešpatie". 
Jis taipgi parodė visiems kele
tą nuotraukų, nepaprastai 
puikiai padarytų, parodė gautą 
paštu Dainų šventės programos 
1 knygą ir skarelę su laisvės sta
tula. Visa tai paleido per salę 
visiems apžiūrėti. Papasakojo 
apie įspūdingą susitikimą 3u 
žmonos giminėmis Tauragėje, 
kurių jis niekados nebuvo ma
tęs. Papasakojo apie Dainų 
šventę Kaune ir po to — puikias 
vaišes Kūno kultūros rūmuose, 
kur vyko linksmi šokiai, liesa, 
repeticijos užėmė daug laiko, 
nes vyko kelias dienas. Bet 
užtat choristai gavo veltui pie
tus įvairiuose restoranuose. Va
karais buvo daug įvairių rengi
nių daugelyje vietų, kurie rišosi 
su Dainų švente. Buvo pagerbti 
mirusieji muzikai Kauno ir 
Antakalnio kapinėse. 

Po šio savo pasakojimo jis sėdo 
prie pianino, ir prasidėjo dainų 
programa. Prieš tai buvo 
išdalyti lapai su dainų tekstais. 

Pirmoji daina buvo pati įspū
dingiausia: „Tai gražiai 
gražiai..", kurią ne visi dar 
mokėjo, todėl ją kartojo apie 3 
kartus. Paskui jau dainavome 
žinomesnes įprastines dainas, 
kaip „Ant kalno karklai siūba
vo", „Tykus vakars be vėjo", 
patriotinę „Lietuva brangi", 
„Linksmumas eina per girias", 
visų mėgstamą „Plaukia sau 
laivelis" ir kt„ iš viso 11 dainų. 
Kai kurie ėmė žvalgytis į laik
rodį, tad programą užbaigė ta 
pačia daina, kur ir pradėjo. 

Visų vardu E. Sirut ienė 
dėkojo muz. F. Stroliai už jo 
norą bendrauti su vyresniai
siais, padėti jiems skambiomis 
dainomis užmiršti kasdienius 
rūpesčius. Kvietė visus pietų. 
Pasistiprinus pietumis, josios 
pagalbininkės jau platino bilie
tus laimėjimams, nes fantais 
buvo apkrautas visas stalas. 
Traukimas užėmė dar kiek 

laiko, bet visi buvo patenkinti, 
ypač tie, kuriems nusišypsojo 
laimė. Popietė praėjo linksmai 
ir jaukiai, bendraujant mielose 
Seklyčios patalpose. 

Apol. P. Bagdonas 

ST.POVILAITIS 
KONCERTAVO ČIKAGOJE 

Lietuvos estradinio daina
vimo žvaigždę Stasį Povilaitį 
jau anksčiau čikagiečiai girdėjo 
kelis kartus. Vėl jam atvykus į 
Čikagą rugsėjo 10 d. estradinis 
muzikos koncertas buvo suruoš
tas kompozitoriaus Vlado Jaku-
bėno draugijos, vadovaujant Ed
vardui Šulaičiui. Koncertas 
įvyko Jaunimo centro kavinėje, 
dekoruotoje puokštėmis gėlių, 
balionais ir tautinėmis juos
tomis. Su šeštadienio estradine 
muzika derinosi ir gėlėmis, 
žvakėmis papuošti kavinės 
stalai, kavos ir užkandžių bufe
tas bei kuklus baras. Dalyvius 
viliojo solisto kasetės ir plokš
telės „Po 20 metų". 

Dainininkas koncertą pradėjo 
daina „Aš norėčiau grįžti". Ją 
sekė dainos apie langus su 
namų šiluma, apie rugius ir 
vakarų giedrumą, apie užgesu
sius žiburius ir paklydusią 
ramunę. Skambėjo spaudos 
pokylio valsas ir klasikinis JAV 
džiazas. 

Po pertraukos, kuri buvo skir
ta visų vaišėms, St. Povilaitis 
pakvietė pasišokti prie jo dainų 
ir Lietuvos TV kapelos muzikos. 
Kvietimą dalyviai mielai vykdė 
per koncerto antrąją dalį. 

Koncerto dalyvių buvo 
maždaug šimtinė. Daug nese
niai atvykusių iš Lietuvos. 

Br. J . 

IŠ ARTI IR TOLI 

NAUJO SEZONO 
ATIDARYMAS MIAMI 

LIETUVIŲ KLUBE 

Vasaros metu gražiai sutvar
kytas ir atnaujintas Miami 
Lietuvių klubas naujam sezonui 
bus atidarytas sekmadienį, 
spalio 9 d., 2 v. p.p. Ta proga vie
tinės meninės jėgos ruošia 
trumpą pramoginę programą. 
Sekmadieniais klube vėl bus 
gal ima skanėt is gardžiais 
pietumis. Klubo valdyba ir 
valgyklos šeimininkė kviečia 
visus narius ir svečius dalyvauti 
naujojo sezono atidaryme. 

STOVYKLOS JUBILIEJUS 

Kviečiame visus buvusius sto
vyklautojus ir vadovus į 25 m. 
„Neringos" jubiliejinį suvažia
vimą spalio 7-10 d. „Neringoje". 
Informacija ir registruotis pas 
Antaniną Zmuidzinaitę 718 -
237-4165. Siame suvažiavime 
atnaujinsim ryšius, užsiėmimai 
apims ne vien sportą ir dainas, 
bet ir rimtesnes temas bei gerą 
darbelį stovyklavietei. 

AKIŲ OPERACIJOS 
NAŠLAIČIAMS 

LIETUVOJE 

Šarūno Marčiulionio kvie
timu, į Lietuvą vyksta grupė 
akių gydytojų, vadovaujamų dr. 
Wayne Cannon, M.D., iš Lions 
in Sight, Lions International. 
Nuo š.m. spalio 16 iki spalio 22 
d. šie akių specialistai numato 
HtMkti nuo 1,000 iki 1,500 akių 
operacijų našlaičiams Lietuvoje. 

LIETUVOS 
ELEKTROCHEMIKAI 

ATVYKSTA AMERIKON 

Š.m. spalio mėn. 9-14 d. The 
Elektrochemical Society 186-ta-
sis suvažiavimas įvyks Miami 
Beach, FL. A. Vaškelis, R. Juš-
kėnas ir J. Jačiauskienė iŠ 
Vilniaus Chemijos instituto 
padarys pranešimą apie vario 
nusėdinimo procesą, vartojant 
natr ium borohidridą kaip 
redukantą, kur šalia metalinio 
vario gaunamas ir vario 
hidridas. Naujiena yra pastaro
jo produkto nustatymas. Savo 
pranešime Z. Jusys ir A. Vaš
kelis vartoja deuteriumg vietoj 
vandenilio formaldehide ir van
denyje vario cheminio nusė
dinimo greičiams nustatyti. Tai 
yra puikūs pranešimai, bet jie 
nukišti į ketvirtadienio prieš
pietinės sesijos galą. Kodėl? 
Man tenka dalyvauti ir daryti 
pranešimus tos draugijos 
suvažiavimuose daugiau kaip 
30 metų. Ji yra daugiausia pri
taikyto mokslo draugija, kur iš 
pradžių amerikiečiai ir vėliau 
vokiečiai su japonais stengiasi 
pirmauti chemijos pritaikyme 

. elektronikoje, apsaugoje nuo 
i rūdžių ir t.t. Net ir airiai šiame 
simpoziume kalba apie komer
cinius pritaikymus. Nuo J. 

• Matulio laikų, kada Lietuva te
bebuvo okupuota ir kada jis 
darydavo pranešimus Ameriko
je, Lietuvos elektrochemikai yra 
daugiau akademiški negu prak
tiški. Šiandien yra būtina 
sukurti Lietuvoje mikroelek
tronikos gamybos centrą. 
Atrodo, jog tam jau yra pasi
ruošta. 

Saulius Šimoliūnas 

KUNIGŲ VIENYBĖS 
SEIMAS 

Metinis Lietuvių Kunigų Vie
nybės seimas vyks š.m. spalio 
10-11 d. Lietuvių seserų 
vienuolyno patalpose, Putnam, 
Conn. Į Seimą laukiame atsilan
kant, be mūsų vysk. Paulius A. 
Baltakio, OFM dar ir Panevėžio 
vyskupijos ordinarą vysk. Juozą 
Preikšą ir Vilniaus arkika
tedros kleboną bei Vilniaus 
Seminarijos rektorių prel. 
Kazimierą Vasiliauską. Ta 
pačia proga Putnamo seselių 
vienuolyno patalpose vyks ir 
Lietuvių Religinės Šalpos 
direktorių suvažiavimas, kuris 
prasidės dieną anksčiau — 
spalio 9 d. vakare. 


