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New Yorkas, rugsėjo 30 d. — 
Penktadienį Lietuvos preziden
tas Algirdas Brazauskas pasakė 
kalbą Jungtinių Tautų Genera
linėje Asamblėjoje, kurioje pa
sakė, jog Lietuva siekia jungtis 
į Europos politines, ekonomines 
ir saugumo struktūras ir, pasa
kęs, kad „Lietuva nėra abejinga 
Kaliningrado srities ir joje gy
venančių lietuvių mažumos 
ateičiai”, siūlė Kaliningrado 
srities problematiką apsvarstyti 
už apvalaus Europos Sąjungos 
Stabilumo Pakto stalo”.

Kaip praneša Lietuvos Misija 
Jungtinėse Tautose, savo kalbos 
pradžioje Lietuvos prezidentas 
pažymėjo visų žmonių, visų 
valstybių bendrų pastangų 
būtinybę, kad suktųsi žmonijos 
pažangos ratas, besiremiantis 
penkiomis pagrindinėmis ver
tybėmis — taika, ekonomika, 
aplinka, socialiniu teisingumu 
ir demokratija. Kaip vienu iš 
svarbiausių instrumentų šiam 
globaliam uždaviniui atlikti jis 
įvardino Jungtines Tautas.

Lietuva siekia integruotis 
į Europą

Savo kalboje prezidentas 
paminėjo istorinę Lietuvai, Bal
tijos valstybėms ir visai Europai 
datą —1993 m. rugpjūčio 31 d. 
buvo išvesta Rusijos kariuome
nė iš Lietuvos, o š.m. rugpjūčio 
31 d. — iš Latvijos bei Estijos. 
Pastaroji data sutapo su galuti
niu Rusijos kariuomenės išvedi
mu iš Vokietijos ir, kaip pažy
mėjo prezidentas, tai yra dau
giau negu simbolinis sutapimas, 
žymintis dar vieną antrojo pa
saulinio karo pasekmių panai
kinimą.

Lietuva remdamasi JT Char
tijos principais, nuosekliai plė
toja savo tarptautinius santy
kius. Lietuvos ekonominės, so
cialinės, užsienio politikos prin
cipai yra ir lieka .nepakitę. 
Bendradarbiavimas ir geros kai
mynystės santykiai su kaimy
nais yra ypatingai svarbūs, ypač 
bendrame Europos vi'enijimosi 
kontekste. Lietuva savo sau
gumo, stabilumo ir gerovės ga
rantu mato įsijungimą į Euro
pos politines, ekonomines, sau
gumo struktūras.

Prezidentas pažymėjo, kad 
Rusijos santykiai su Lietuva ir 
kitomis Baltijos valstybėmis 
atspindi bendrą dabartinės Ru
sijos požiūrį į besiformuojančią 
naująją Europos tvarką. Mes no
rėtume tikėti, kad naujoji Rusi
ja laikysis tarptautinės teisės 
principų ir nedarys kliūčių Bal
tijos šalių integracijai į Europos 
struktūras. Tai būtų aiškus sig
nalas, kad demokratinės refor
mos šalyje yra negrįžtamo pobū
džio, ir Europoje nebus brėžia
mos nauju padalinimų linijos.

Prezidents prisiminė savo 
praeitais metais iš JT tribūnos 
pasakytą mintį, kad sveikintų 
žingsnius link laipsniškos Kali
ningrado srities demilitari- 
zacijos. Šiemet jis pažymėjo, kad 
Rusija mažina savo karinį 
buvimą srityje. Lietuva, per 
kurios teritoriją vyksta tran
zitas į šią Rusijos „salą”, nėra 
abejinga Kaliningrado srities ir 
joje gyvenančių lietuvių mažu
mos ateičiai. Lietuva siūlo Kali
ningrado srities problematiką ap
svarstyti už apvalaus Europos 
Sąjungos Stabilumo Pakto stalo.

Svarbu laiku spręsti 
besivystančias problemas

Kalbėdamas apie Lietuvos po- 
ziciją tarptautiniais klausimais, 
jis pasidžiaugė istoriniais poky
čiais Rytų ir Centrinėje Europo
je, sėkmingu taikos procesu Ar
timuosiuose Rytuose ir rasinės 
diskriminacijos pabaiga Pietų 
Afrikoje, bet pastebėjo, kad 
„esame tragedijų ir konfliktų 
kitose pasaulio vietose liudinin
kai”.

Jungtinių Tautų „pastangos 
užgesinti konfliktų židinius 
ne visada duoda norimus rezul
tatus” sakė prezidentas. „Pa
grindinė priežastis — stokojama 
sutarimo imtis ryžtingų priemo- 

. nių. Tai ypač išryškėja tada, kai 
į lokalinius konfliktus vienaip 
ar kitaip yra įtrauktos didžio
sios valstybės susiduria jų glo
baliniai interesai”, kalbėjo pre
zidentas, greičiausiai užsimin
damas problemas JAV ir Euro
pos valstybėms susitarti pavyz
džiui dėl Bosnijos, ar net Rusi
jos ir JAV svyruojanti pozicija 
vadinamų etninių neramumų 
sprendimo Rusijos pakraščių — 
buvusiose Sovietų Sąjungos 
šalyse, kaip Gruzijoje, Čečė
nijoje, Azerbaidžane ir panašiai, 
šie nesiderinantys didžiųjų 
valstybių interesai, sakė Bra
zauskas Jungtinėse Tautose, 
„neleidžia laiku pašalinti 
besikaupiančios įtampos. Neuž- 
kirtus kelio konfliktui, jo ribo
jimas ir slopinimas tampa 
skausmingas ir ilgalaikis, nere
tai žūsta taikos misijas vykdan
tys mėlynieji šalmai. Taigi bū
tina sutelkti jėgas konfliktų 
prevencijos mechanizmo tobuli
nimui. Mes palaikome Vokieti- 
jos-Nyderlandų (Olandijos) ini
ciatyvą, kurioje siūloma gerin
ti sąveiką tarp Jungtinių Tau
tų ir Europos Saugumo ir Bend
radarbiavimo Konferencijos.

Įtakos sferų nustatymas 
negarantuos stabilumo

„Kiekviena valstybė privalėtų 
konkrečiu įnašu prisidėti prie 
taikingo ir stabilaus pasaulio 
kūrimo” kalbėjo prezidentas. 
„Tai turėtų būti visų įsiparei
gojimas. Vienai ar kitai valsty
bei nederėtų po taikdarystės 
priedanga bandyti realizuoti 
savo interesus ar plėsti įtakos 
sferą. Yra kriterijai, kuriais 
reikėtų remtis — Jungtinių 
Tautų, Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo Konferenci
jos principai. Tai, mano nuo
mone, taikytina visoms vals
tybėms, taip pat ir Rusįjai”.

„Negalima būtų pritarti, jeigu 
kai kurios valstybės siektų 
vykdyti taikos palaikymo misi
jas apibrėžtoje geografinėje 
erdvėje be konfliktuojančių ša
lių sutikimo ir be tarptautinio 
mandato”.

„Norėčiau pabrėžti, kad tarp
tautinės teisės principų be iš
imčių turi laikytis visos vals
tybės — ir mažos, ir didelės. Pa
sibaigus šaltajam karui ir au
gant demokratįjai, pasaulyje 
pradėjo dilti senieji padalinimai. 
Svarbu, kad ši tendencija išlik
tų. Klysta tie, kurie mano, kad 
naujas didžiųjų valstybių įtakos 
sferų nustatymas suteiktų pa
sauliui stabilumo. Mes, patyrę 
įtakos sferų padalinimo pasek
mes, galime teigti, kad tai su-
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Danas Jungtinių Tautų taikos palaikymo kareivis bėga į apsaugą, Bosnijos serbų kariams pradėjus 
šaudyti vieni į kitus prie Sarajevo. NATO grasinimai pulti Bosnijos serbus iššaukė protestus 
iš JT pajėgų vadovų, kurie bįjo, kad dėl NATO puolimų nuo serbų nukentės taikos palaikytojai.

Prezidento susitikimai 
Jungtinėse Tautose

linga pasitelkti diplomatinių 
priemonių. Jis pridūrė, kad ir 
JT ir tarptautinė bendrija prisi
dės prie to.

Lietuvos prezidentas susitiko 
su Generalinės Asamblėjos pre
zidentu Amaru Essy (iš vakarų 
Afrikos šalies Cote d’Ivoire), ku
ris išreiškė pageidavimą apsi
lankyti Lietuvoje. Prezidentas 
pasakė, kad toks vizitas būtų 
sveikintinas. Prezidentas Bra
zauskas kalbėjosi ir su Ve
nesuelos prezidentu Rafael 
Caldera. Su abipusiu pasiten
kinimu pažymėti glaudūs eko
nominiai ryšiai tarp abiejų 
valstybių, kurie gali pasitar
nauti plečiant Lietuvos san
tykius ir su kitomis Lotynų 
Amerikos valstybėmis, ir savo 
ruožtu gali padėti Venesuelai 
plėtoti ryšius su Vidurio Euro
pos šalimis.

Prezidentas Brazauskas susi
tiko su Moldovos Respublikos 
prezidentu I. Sniegur. Pokalbyje

Vašingtonas, rugsėjo 30 d. — 
Penktadienį lankydamasis Jung
tinėse Tautose, New Yorke, kur 
pasakė kalbą Generalinėje 
Asamblėjoje, Lietuvos preziden
tas Algirdas Brazauskas susi
tiko su JT generaliniu sekreto
rium Boutros Boutros-Ghali, 
praneša Lietuvos ambasada Va
šingtone. Pokalbyje aptartas pa
siruošimas JT 50-mečio jubilie
jui, pažymėta, kad tai yra puiki 
proga supažindinti visų šios 
organizacijos valstybių narių 
visuomenę su augančiu JT vaid
meniu ir jos ateities perspek
tyvomis.

Prezidentas Brazauskas papa
sakojo apie pavojingų ir karinių 
krovinių pervežimo per Lietu
vos teritoriją taisykles, patvir
tintas Lietuvos vyriausybėje, 
kurios bus taikomos visoms 
šalims. Generalinis sekretorius 
išreiškė paramą Lietuvos pasi
rinktai taktikai ir pažymėjo, 
kad santykių su kaimynais ga
lutiniam sureguliavimui reika- pažymėta, kad būtina paspar

tinti dvišalės politinės sutarties 
paruošimą. Prez. Sniegur pa
kvietė Lietuvos prezidentą at
vykti su oficialiu vizitu į Mol
dovą.

Susitiko prezidentas ir su 
Surinam Respublikos (šiauri
niame Pietų Amerikos krante) 
prezidentu Runaldo Venetian,

keltų naujus konfliktus ir atneš
tų nelaimes visiems.

„Jungtinės Tautos turi ypa
tingą reikšmę mažoms ir vidu
tinio dydžio valstybėms, kitaip 
sakant, daugumai šalių. Jų 
gyvenimas labiausiai nukenčia, 
kai įvairiuose planetos regio
nuose įsiviešpatauja nestabi
lumas ir tarpusavio nepasitikė
jimas. Anarchiniame pasaulyje 
ir „ad hoc” tvarkomoje pasau
linėje bendrijoje mažosios vals
tybės pirmiausia tampa didžiųjų 
aukomis. Mažosios valstybės 
skaudžiausiai pajunta negaty
vius pasaulinius pokyčius. 
Užtenka pažvelgti į nūdienos 
spaudos pirmuosius puslapius — 
Bosnija, Ruanda, Tadžikistanas. 
Tai vis nedidelės valstybės, sun
kiai kovojančios su tragišku 
istoriniu palikimu”.

„Tuo pačiu, esant saugumo 
garantijoms, mažosios valstybės 
klesti ir kiekviena savaip sod
rina tarptautinę bendriją. Tvir
tai laikausi savo praėjusiais 
metais išsakytos minties, jog 
„labiau integruoto pasaulio 
ateitis — demokratija ir laisvų 
tautų įvairovė”. Ta įvairovė 
neturėtų mūsų skaldyti. At
virkščiai, ji mus praturtins”.

Prezidentas atkreipė dėmesį, 
kad nors Lietuva iki šiol buvo 
tik pasyvia JT teikiamo tarp
tautinio saugumo vartotoja, 
dabartiniu metu ji siekia 
aktyviai prisidėti prie tarp

tautinės bendrijos pastangų 
palaikyti saugumą ir stabilumą 
pasaulyje. Lietuva pasiuntė 
savo taikos palaikymo būrį 
Danijos taikos palaikymo bata
liono sudėtyje į JT taikos palai
kymo operacijas Kroatijoje, kar
tu su Latvija ir Estija kuria tai
kos palaikymo batalioną.

Prezidentas pažymėjo, kad 
vienu iš esminių tarptautinio 
stabilumo garantų tampa pa
garba žmogaus teisėms ir pa
grindinėms laisvėms, aukštai 
įvertino JT Aukštojo komisaro 
žmogaus teisėms posto įstei
gimą.

Jis paragino tarptautines 
aplinkos apsaugos organizacijas 
bei ekspertus padidinti dėmesį 
Centrinės ir Rytų Europos re
gionui, pažymėjo, kad JT tech
ninė pagalba šiame regione 
naudojama labai efektyviai. 
Prezidentas pasveikino refor
mas, kurių ėmėsi JT Generali
nis Sekretorius, ypač pastangas 
gerinti Sekretoriato darbo atsa
komybę, o taipogi sprendimų 
priėmimo mechanizmo supap
rastinimą, atkreipė dėmesį į 

Tadžikistano Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininku Emomali 
Rachmonov, Maroko Karalystės 
ministru pirmininku Abdelaif 
Filali ir Peru respublikos mi
nistru pirmininku Efrain 
Schreiber.

JT generalinis sekretorius 
Boutros-Ghali surengė oficialius 
pietus valstybių ir vyriausybių 
vadovams, dalyvaujantiems Ge
neralinės Asamblėjos sesijoje, 
kuriuose dalyvavo ir Lietuvos 
prezidentas.

Prezidentas Brazauskas susi
tiko su Baltic Fund Asociacijos 
nariais — JAV verslininkais, 
kurie jau sukaupė 60 milijonų 
dolerių investicijoms į Baltijos 
valstybes.

Penktadienio popietę prez. 
Brazauskas ir jį lydintys as
menys išvyko į Chicagą.

Lietuvos premjeras Izraelyje
Vilnius, spalio 3 d. (Elta) — 

Lietuvos ministro pirmininko 
Adolfo Šleževičiaus vadovau
jama delegacija su oficialiu 
vizitu lankėsi Izraelyje. Dele
gacijos sudėtyje — krašto ap
saugos ministras Linas Linke
vičius, teisingumo ministras 
Jonas Prapiestis, užsienio rei
kalų ministerįjos sekretorius 
Albinas Januška.

Lietuvos premjero vizitas sek
madienį prasidėjo susitikimu su 
Izraelio ministru pirmininku Ic- 
chak Rabin Jeruzalės Rožių so
de. Pagrindinė vyriausybių va
dovų pokalbio tema — kuo abi 
valstybės — Izraelis ir Lietuva 
— gali padėti viena kitai. Nors 
buvo užsiminta ir apie skaudžią 
praeitį, abu premjerai daugiau 
kreipė dėmesį į ateities pro
jektus. Izraelio premjeras Rabin 
sutiko, kad jo vyriausybė gali 
rasti galimybių finansiškai 
paremti Lietuvos valdžios kont
raktus su Izraelio firmomis. 
Daugiausia buvo kalbama apie 
konkretų bendradarbiavimą 
stiprinant Lietuvos valstybės 
saugumą.

Po pokalbio Lietuvos ir Izra
elio ministrai pirmininkai Adol
fas Šleževičius ir Icchak Rabin 
pasirašė du svarbius susitari- 

ateinančiais metais rengiamas 
JT Konferencijas, kurios suteiks 
galimybę tarptautinei bendrijai 
iškelti žmogų į socialinės poli
tikos dėmesio centrą; kur vyrai 
ir moterys bendrai svarstys kaip 
galėtų kurti pasaulį, kuriame 
lygybė ir santarvė būtų gyveni
mo norma ir realybė.

Prezidento susitikimai 
Chicagoje

Vašingtonas, spalio 1 d, - 
Penktadienio vakarą Lietuvos 
prezidentas Algirdas Brazaus
kas ir jį lydintys asmenys at
vyko į Chicagą, praneša Lietu
vos ambasada Vašingtone. Čia 
jis apsilankė kompanijoje Moto
rola, kur susipažino su firma, jos 
gamyba. Vakarienės metu kal
bas pasakė Lietuvos prezidentas 
A. Brazauskas ir Motorolos pre
zidentas Gary Tooker.

Spalio 1 dienos ryte Lietuvos 
delegacija susipažino su Chica
gos miesto centru, aplankė pir- 
keliojimosi centrą „Watertower 
Place”. Pusė dvylikos preziden
tas atvyko į Čikagos lituanis
tinę mokyklą Jaunimo centre, 
kur padėjo vainiką prie pamink
lo žuvusioms už Lietuvos laisvę. 
Lietuvos prezidentas susitiko su 
mokyklos mokytojais ir moks
leiviais, pasakė kalbą.

Po pietų Seklyčioje preziden
tas Brazauskas ir jį lydintys 
asmenys dalyvavo prezidento 
Kazio Griniaus palaikų, pa
gerbimo ceremonijoje. Jie 
netrukus bus iškilmingai per
laidoti Lietuvoje.

Ceremonijoje dalyvavo visų 
JAV lietuvių organizacijų ats
tovai. Renginio metu social
demokratų atstovas dr. Jonas 
Valaitis pabrėžė K. Griniaus 
asmenybės, kaip žmogaus, gy
dytojo ir prezidento reikšmę 
demokratinių vertybių įtvir
tinimui Lietuvoje, pasipriešini
mui bet kokioms autoritarizmo 
ir totalitarizmo apraiškoms.

Valstiečių liaudininkų atsto
vas Vytautas Bildušas prisi
minė, kaip K. Grinius, atvykęs 
į Ameriką, kalbėjo apie būti
nybę užbaigti vaidus tarp par
tijų, kad jos paskelbtų vienos 
kitoms amnestiją. Buvo pabrėž
ta, kad prezidento K. Griniaus 

mus dėl tolesnio abiejų valsty
bių bendradarbiavimo — abipu
sio investicijų skatinimo ir ap
saugos sutartį bei sutartį dėl 
bendradarbiavimo kultūros, 
švietimo ir mokslo srityse.

Vakare Lietuvos vyriausybės 
vadovas surengė priėmimą Izra
elyje gyvenantiems išeiviams iš 
Lietuvos. Jis pakvietė juos ak
tyviau dalyvauti Lietuvos vers
lo, kultūros gyvenime, aktyvin
ti Lietuvos ir Izraelio santykius.

Izraelio politikai ir spauda 
suteikia šiam Lietuvos vyriau
sybės vadovo vizitui didelę 
reikšmę. Vizito išvakarėse du 
didžiausi šalies dienraščiai: iš
spausdino pokalbį su A. Šleževi
čiumi, per pagrindinę radijo 
programą buvo transliuojamas 
pokalbis su Lietuvos prenųeru, 
savo puslapiuose nemažai vietos 
šiam vizitui skyrė ir kiti Izraelio 
dienraščiai.

(Pirmadienį JAV spaudoje pa
sirodė AP žinių agentūros pra
nešimas, kad sekmadienį, lan
kydamasis Jeruzalėje, Lietuvos 
ministras pirmininkas Adolfas 
Šleževičius atsiprašė Izraelio už 
nacių persekiojimus Lietuvos 
žydų ir sakė, kad Lietuva rei
kalaus, kad JAV į Lietuvą teis
mui deportuotų vieną JAV lie
tuvį, įtariamą karo nusikal
timais. AP žinioje rašoma: „Vo
kietijos naciai ir lietuviai išnai
kino 96% Lietuvos žydų — apie 
200,000 asmenų — (naikinimo) 
kampanijoje, prasidėjusioje net 
prieš nacių okupaciją”.

„Žydų genocidas verčia mus 
ištarti teisingus atgailos žodžius 
ir tiesti atsiprašymą žydų tau
tai”, kalbėjo Šleževičius Je
ruzalėje).
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palaikams grįžtant į Lietuvą, ta 
mintis dėl amnestuos paskel
bimo turėtų galioti ir Lietuvoje. 

Prezidentas Algirdas Brazaus
kas savo kalboje pažymėjo tiesų 
ir reikšmingą Vinco Kudirkos 
bendražygio, varpininko, kovo
tojo už Lietuvos nepriklauso
mybę, valstybininko Kazio Gri
niaus kelią.

Ketvirtą valandą Chicagos 
Jaunimo centre įvyko prezi
dento susitikimas su visuo
mene. Susitikimas buvo labai 
dalykiškas ir draugiškas. Jame 
dalyvavo daug Chicagos bei jos 
apylinkių lietuvių. Algirdas 
Brazauskas papasakojo apie pa
dėtį Lietuvoje, pabrėžė, kad 
politinio ir ekonominio stabi
lumo stiprėjimas sudaro geresnį 
Lietuvos įvaizdį pasaulyje, pri
sideda prie investicijų pri
traukimo į mūsų valstybę.

Ir savo kalboje, ir atsakyda
mas į klausimus prezidentas 
daug dėmesio skyrė santykių 
tarp Lietuvos ir Amerikos lie
tuvių pagerinimui, plačiai papa
sakojo apie pilietybės ir nuosa
vybės atstatymą. Plojimais buvo 
sutiktas pranešimas, kad JAV 
piliečiams, vykstantiems į Lie
tuvą, nebereikės Lietuvos vizų.

Prezidentas paaiškino Lietu
vos poziciją dėl pavojingų ir 
karinių krovinių pervežimo per 
Lietuvos teritoriją, kuriai pri
taria stambiausios Vakarų vals
tybės ir tarptautinės organiza
cijos.

Vakare Balzėko Lietuvių Kul
tūros muziejaus salėj įvyko susi
tikimas su lietuvių organizacijų 
vadovybe. Susitikime organiza
cijų atstovai ir atskiri asmenys 
parodė deramą pagarbą prezi
dentui bei supratimą jo vykdo
mai politikai. Prezidentą svei
kino PLB pirmininkas Bronius 
Nainys, JAV LB pirmininkė 
Regina Narušienė, ALT-o pir
mininkas Gražvydas Lazauskas, 
Lietuvos Vyčiai.

Spalio 2 d., sekmadienį, 
Lietuvių Centre Lemonte įvyko 
prezidento susitikimas su 
spaudos atstovais. Prezidentas 
A. Brazauskas pažymėjo, kad jo 
vizitas į JAV turėjo tris pagrin
dinius aspektus: politinį, ekono
minį bei susitikimų su tautie
čiais. Prezidentas visais atžvil
giais liko patenkintas vizito re
zultatais. Jam buvo labai malo
nu susipažinti su didžiausios 
lietuvių bendruomenės už Lie
tuvos ribų — Chicagos — gyve
nimu bei veikla, pasikeisti 
nuomonėmis ir kartu ieškoti 
dar iškylančių problemų spren
dimo. Prezidentas atsakė į gau
sius spaudos atstovų klausimus.

Lietuvių Centre Lemonte įvy
ko dar vienas susitikimas su 
visuomenę. Jo metu prezidentas 
A. Brazauskas įteikė Vyčio Kry
žiaus trečio laipsnio ordinus žy
miems politiniams ir visuome
nės veikėjams dr. Adolfui Da- 
mušiui ir Mečislovui Mackevi
čiui. Už nuopelnus Lietuvos ne
priklausomybei Gedimino ket
virto laipsnio ordinu apdova
notas žinomas visuomenininkas 
Liudas Sagys.

Vakare prezidentas Brazaus
kas ir jį lydintys asmenys iš 
Chicagos per Kopenhagą išvyko 
į Vilnių.

KALENDORIUS

Spalio 4 d.: Šv. Pranciškus 
Asyžietis (1182-1226); Aura, 
Eidvydė, Gailius.

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

MOTERYS IR VĖŽYS

Spalio mėnuo yra skirtas at
kreipti didesni dėmesį į krūtų 
vėžio pavojų moterims, nes tai 
viena pavojingiausių ligų, per
nai atėmusi gyvybę per 46,000 
moterų. Geriausia apsauga nuo 
krūtų vėžio — ankstyvas šios 
ligos užtikimas. Tuomet susir
gusi moteris gali išvengti ne tik 
mirties, bet dažnai ir didelės 
operacijos. Daug kartų rašyta apie 
pasitikrinimo (savo pačios ir 
gydytojo) efektingumą, o taip pat 
mammogramų vertę, todėl kiek
viena moteris, sulaukusi vidu
tinio amžiaus, turėtų atkreipti 
ypatingą dėmesį į krūtų vėžio 
grėsmę, nes tai gyvybės ir mir
ties klausimas, ne tik spalio 
mėnesį, bet kiekvieną visų 
metų mėnesių dieną.

Didelį dėmesį kreipiant į krū
tų vėžį ir jo pavojus moterims, 
nuošaliau paliekamos kitos 
vėžio rūšys, tiek pat, o kartais 
net daugiau pavojingos, kaip 
krūtų vėžys. Jau aštunti metai 
iš eilės daugiau moterų miršta 
plaučių, kaip krūtų vėžiu. Pvz., 
1993 metais plaučių vėžys 
nužudė 56,000 moterų.

Kaip minėjau, yra metodų 
anksti susekti krūtų vėžį, bet 
plaučių vėžys sunkiai paste
bimas ankstyvose stadijose, 
kada jis galėtų būti pagydomas. 
Kai nustatoma diagnozė, dažnai 
yra jau per vėlu ką nors daryti, 
nors panaudojama chemo
terapija, chirurgija ir radiacija. 
Deja, 75 procentai pacienčių 
pradedama gydyti nuo plaučių 
vėžio tik tada, kai tas vėžys jau 
beveik nepagydomas.

Čikagoje veikiantis Rush 
Cancer Center tvirtina, kad 
rūkymas yra tikriausias būdas 
gauti plaučių vėžį. Kadangi šiuo 
metu daugiau moterų rūko, 
nepaisant visų perspėjimų iš 
sveikatingumo įstaigų, tai ir 
susirgimų plaučių vėžiu 
pagausėjo. Vienintelis tikras

PAŠNEKESIŲ CIKLAS „AR VAIKAS 
KALTAS”

LAIMUTĖ STASĖ TAMOŠIŪNIENĖ

Be atodairos nekaltinu

Jau daug metų, kai gaunu 
laiškų, kuriuos rašo blogai besi
mokančių vaikų mamos. Štai 
keletas ištraukų:

„Didelių problemų neturėjom, 
kol vaikai nepradėjo eiti į 
mokyklą. Dabar jau du vaikai 
lanko mokyklą — antrą ir 
ketvirtą klasę. Ypač iš
gyvename dėl ketvirtoko: blogai 
skaito ir rašo. Negaliu privers
ti vaiko mokytis — visaip 
išsisukinėja...”

„Turiu keturis vaikus. Dėl 
ketvirtoko — problemos. Labai 
blogai mokosi, mokykloje 
šiurkštus. Ne geresnis ir 
namuose. Dirba, padeda, netin
gi, bet tik nesodink jo prie pa
mokų, nes ima pykti, ašaroti...

Buvau tėvų susirinkime. 
Vieni mokytojų priekaištai. 
Liepia su Simu daug dirbti 
namie: drauge skaityti, rašyti, 
žodžiu, ruošti visas pamokas. 
Bet kaip būti su juo visą laiką, 
jeigu dirbu iki paties vakaro? 
Grįžtu ne anksčiau kaip pusę 
septynių...”

Taip kiekviename laiške. 
Gaila vaikų, gaila mamų, gaila 
ir mokytojų. Prisipažinsiu, gaila 
ir pikta, nes matau, kur kieno 
neprižiūrėta, apsileista, 
neapmąstyta. Labiausiai gaila 
vaikų! Todėl stengiuosi jiems 
padėti.

Prastai besimokantiems 
vaikams iš mano rašinių gal 
naudos bus ne tiek daug, kaip 
norėčiau, nes daug ko jau 

būdas nuo plaučių vėžio apsi
saugoti yra rūkymo metimas. 
Sutinkama, kad ne visi rūkan
tieji gauna plaučių vėžį. Pasi
taiko, kad žmonės rūko visą 
gyvenimą ir vis tiek palieka 
sveiki. Manoma, kad kai ku
riuos jų genai apsaugo nuo 
vėžio, bet 85 proc. plaučių vėžiu 
sergančiųjų yra rūkoriai.

Kadangi mesti rūkymą yra 
gan sunku ir dėl to daugelis te
bevartoja cigaretes, nors žino, 
kad jos labai kenksmingos 
sveikatai, geriausia apsauga — 
net nepradėti. Jungtinių 
Amerikos Valstijų Sveika
tingumo ministerijos viršininkė 
Joycelyn Elders teigia, kad 
rūkymo įprotis dažniausiai 
įgaunamas jaunystėje, dar prieš 
aštuonioliktąjį gimtadienį. Pa
auglius labiausiai įtaigoja 
gražios reklamos: esą, rūky
damas ar rūkydama, atrodysi 
patraukliai, tavo gyvenimas bus 
toks malonus, kaip reklamose 
parodytų gražių, linksmų, sma
giai laiką praleidžiančių 
žmonių. Jaunuoliai net nepa
galvoja, kad tai aktoriai, 
kuriems brangiai užmokama už 
kiekvieną cigarečių ar kitų 
produktų reklamavimą. Tikro
vė yra kitokia. Ją galima pama
tyti tik ligoninių palatose, kur 
guli pacientai, baigiami suėsti 
vėžio ligos, kenčiantys nuo 
emphazymos, asthmos ar kitų 
plaučių negalių, įsigytų dėl 
rūkymo.

Paskutiniųjų dešimtmečių 
moterys tariasi esančios „išsila
vinusios** ir modernios, ieš
kančios lygių teisių su vyrais. 
Vienu atveju jos ne tik tas 
lygias teises įsigijo, bet vyrus 
net pralenkė. Tai plaučių vėžiu 
susirgimų skaičius, nes šiuo 
metu ta vėžio rūšimi serga — ir 
miršta — daugiau moterų, kaip 
vyrų. Vadinasi, mirtis tikrai 
„išlaisvina” modernią moterį.

Nora Ruseckas, M.D.

nebepakeisi: nemaža kas 
sugadinta iš to, kas suformuo
ta, sutrukdyta lavėti. Bet, 
manau, jie daug padės tiems, 
kurie dar neina, bet netolimoj 
ateity (po metų, kitų, trečių) ims 
lankyti mokyklą, — t.y. neleis 
tapti „prastai besimokančiais’*, 
„nevykėliais”, „blogais”.

Norėčiau parodyti visų vai
kais nepatenkintųjų pusių 
daromas klaidas ir apginti 
mažuosius nuo kančių, kurias 
jie patiria dėl suaugusiųjų 
kaltės. Tam skiriu pašnekesių 
ciklą „Ar vaikas kaltas?”

Taigi noriu iškelti vieną, ke
liais aspektais nagrinėtiną, blo
gai besimokančio mokinio 
problemą. Man labiausiai rūpi 
pradinukas.

Įsivaizduokime blogai besi
mokantį pirmokėlį, antrokėlį, 
trečiokėlį. Mokytojas kaltina 
vaiką ir šeimą, šeima taip pat 
nepatenkinta mokytoju. Nesu
taria, pykstasi. O vaikas kenčia 
ir šią nesantaiką, ir dvigubus — 
mokytojo ir tėvų — priekaištus, 
o neretai dar kitų vaikų pa
tyčias. Bet ar mažasis kaltas?

Nors nenorėčiau atrodyti 
kategoriška, tačiau esu įsitiki
nusi — ne vaikas kaltas! Tai kas 
kaltas?
Vienareikšmio atsakymo 

nėra!
Kai kalbi su mamomis ir 

pedagogais, pirmoje vietoje atsi
duria vaikų pasirengimo moky
tis mokykloje problema, pažan
gumo ir drausmės problemos. 
Stebina tai, kad:

Antakalnio ligoninės vaikų alergijos skyriaus pacientna.

— Vaikų žinios bei elgesys 
vertinamas paviršutiniškai 
(geras-blogas, stiprus-silpnas, 
nepasirengęs mokyklai- 
pasirengęs, gabus-negabus, kaip 
visi, neišsiskiriantis iš kitų — ne 
toks kaip kiti...) ir tik lyginant 
vienus su kitais.

— Apie vaiko pasirengimą 
mokytis mokykloje dažniausiai 
imama kalbėti tik penktai- 
siais-šeštaisiais jo gyvenimo 
metais. Kaip tik tada vaikai jau 
verčiami mokytis skaityti, 
rašyti, skaičiuoti, tarsi pasi
rengimas mokyklai būtų tik tai, 
o mokymas joje sėkmę lemtų 
išmoktų raidžių, skaičių kiekis 
ir tai, kaip jie skaito ar skaičiuo
ja.

— Beveik niekada suau
gusieji nekalba apie save: ar aš 
pasirengęs ugdyti vaiką, ar aš 
gerai elgiuosi su juo, gal ką da
rau (dariau) ne taip?

— Mažai susimąstoma, ką 
reiškia — „ugdyti vaiką”. Kada 
prasideda vaiko ugdymas, 
rengimas mokyklai? Koks 
vaikas laikytinas pasirengusiu 
mokyklai? Kas kompetetingas jį 
ugdyti?

Kada imti ugdyti vaiką?

Vaiką ugdyti reikėtų pradėti 
kuo anksčiau — dar jam negi
mus. O, jau sulaukus mažylio, 
atsiduoti draugystei. Štai 
keletas pavyzdžių.

(Iš jaunos mamytės dienoraš
čio)

„Aušrytei aštuoni mėnesiai. 
Susidomėjo ji tuo, kad mušant 
vienu daiktu į kitą, galima iš
gauti garsą. Vakar penkiolika 
minučių daužė šaukšteliu į 
puodelį, net išsižiojusi. O 
šiandien vis tratina plaukų 
šepečiu į lovytės koją.

Mūsų mažė naują dalyką 
išmoko. Ne tik katučių ploja, 
kaip paprašau, bet ir moja: 
„Atia!” O per pietus pati duoną 
rankytėje laiko ir kanda. Ir į 
buteliuką rodo, kai atsigerti 
nori.

Aušrelė nori valgyti taip, kaip 
suaugusieji. Vakare 'košės ki
taip nebeįsiūlau — tik iš lėkštu
tės. Pieną tada geria iš puodelio. 
Mat jei košė iš puodelio — 
neskanu. Net neparagauja. O iš 
lėkštutės, jei ir kiti valgo, lap
uoja — net ausys linksta.

Šįryt su Aušryte žaidėm „ku
kū”. Ji man užmeta ant veido 
vystyklą ir laukia. Po to 
nutraukia. Kai aš sakau „ku
kū”, ji linksmai krykščia. Ir vėl 
— viskas iš pradžių.

„Rasytei vieneri metai ir 
mėnuo. Mažiulė ištraukė iš 
spintelės visus puodus ir 
patogiai susiraitė virtuvėje, 
pasirengusi „dirbti”. Stebiu, ką 
gi ji darys. Pasiėmė dangtį ir 
mėgina uždengti puotą. Pama

tuoja: vienam — per mažas, 
kitam — irgi. Taip išbarškino 
visus penkis puodus, kol atrado 
tinkamą. Pūkštė kokias 
penkiolika minučių, vis steng
damasi uždengti. Neišeina ir 
gana. Tai į vieną pusę dangtis 
slysta, tai į kitą. Girdžiu: 
pagaliau nutilo. Ateina štai 
„šeimininkė” išdidi, atneša 
uždengtą puodą. Pademons
truoja man: nudengia ir vėl 
uždengia. Tada ji glosto sau 

ir sako: „Caca, cacaf” 
Pažiūrėkit tik, kokia aš gudri.

Jos mėgstamas žaidimas — 
„traukinukas”. Jį išmoko iš 
vyresnės sesytės Aušrelės, o kai 
sesytės nėra, žaidžiam mudvi. 
Aš ištiesiu už nugaros rankas, 
ji įsikabina savo rankutėmis, ir 
tada trepsime po žingsnelį: 
„Čiuku čiuku — traukinuku, 
čiuku čiuku”, kol prieinam 
kambario galą. Tada pasi
sukant, aš įsikabinu mažylei už 
šonų. Dabar ji veda mane. Ii’ 
taipbe galo.

Raselei dabar vieneri metukai 
ir du mėnesiai. Toks amžius, kai 
ima noras daryti viską pačiai. 
Sėdi, pūkščia — aunasi batus ar
ba kelnes. Ateinu pagalbon — 
supyksta. Ir tik kai atsibosta tos 
neklusnios kelnaitės ar batas, 
leidžiasi aprengiama. Valgyti 
taip pat nori savarankiškai.

Tai amžius, kai vaikas siurb
te siurbia (kopijuoja, mėgdžioja) 
suaugusiojo ar kito vaiko kalbą, 
veiksmus ir judesius. Daug 
pasakoja sava kalba. Reikia 
būti itin dėmesingam tokio am
žiaus vaikui — asmenybei. Jis 
moka nuoširdžiai džiaugtis, 
kvatoti! čiupinėti — tyrinėti 
viską savo mažais piršteliais — 
kiekvieną šiukšlę, rastą ant 
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Siuntiniai į Lietuvą su pristatymu į namus. 

AI R C ARGO skubiems siuntiniams.
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grindų. Nuplėšia visus 
popierėlius, jeigu tik nors kiek 
yra atsikišę (pavyzdžiui, nuo 
buteliukų), krausto rankinuką 
ir „skaičiuoja” palto sagas, 
aunasi ir segasi batus, tai 
darydama labai ilgai; šoka ir 
dainuoja „lia lia”, įdėmiai 
klauso pasakojimo, myluoja 
patikusius žaisliukus, rodo kur 
akis, nosis, su malonumu žai
džia neįkyrų „kuti kuti”, „kur 
nosytė? akytės?...”, pasiunčia 
oro bučinį kiekvienam pro šalį 
prabėgančiam šuniukui ir t.t.

Rasytei pirmą kartą daviau 
pieštuką, kai jai buvo tik 
metai, ir pamačiau, jog jai labai 
rūpi, kaip sesutė piešia. Iš 
pradžių, žinoma, nemokėjo 
suimti, nepataikė ant popie
riaus lapo, ojai mėginant piešti, 
popierių juk reikėdavo tvirtai 
laikyti prispaustą prie stalo. Ir 
vis pieštukas pataikydavo į 
burną.

Daviau vaškines kreideles, 
kad pieštų jomis. Iš pradžių 
duodavau piešti porą kartų per 
savaitę — kai panorėdavo. 
Pamažu išmoko laikyti pirš
tuose kreidelę; popierius jau ne- 
beslysdavo nuo stalo. Dabar jai 
vieneri metukai ir du mėnesiai. 
Piešimas — vienas maloniausių 
užsiėmimų. Žinoma, kol kas 
temoka visokius „riestai- 
niukus”, brūkšnius, bet labai di
džiuojasi tuo piešimu ir visiems 
rodo savo darbelius. Vienos 
kreidelės jai jau nebeužtenka. 
Duodu visą dėžutę. Ima, pabrau
ko po popierių, pasideda ant 
stalo. Tada ima kitą, trečią. 
Mėgstamiausios spalvos — 
mėlyna, violetinė ir ryškiai 
žalia.

Rasytei vieneri metukai, 
mėnuo ir savaitė. Piešiame. Ji 
duoda man vieną pieštuką, o 
pati pasiima kitą ir vinguriuoja 
popieriuje. Aš piešiu žmogutį ir 
aiškinu: „Čia galva, čia viena 
akis, kita akis, vienas antakis, 
kitas...” ir t.t. O ji žiūri į mano 
piešinį ir vis rodo atitinkamą 
savo kūno dalį.

Po to piešiame balionus. Ji 
kiekvieną balioną spalvina vis 
kitaip. Dar piešiame gėlytes — 
didelę ir mažą. „Mažytė 
mažytė” ji rodo taip: suspaudžia 
kumštelius vieną prie kito, su
sigūžia; po to rodo, kas yra 
„didelė”: iškelia rankas į viršų 
ir sako: „Didede, didede”. 
Pagaliau piešiame didelį ir 
mažą kamuoliuką, namelį.

O katę piešiame abi: imu jos 
rankutę į savo ranką ir vedžioju. 
Ji yra labai patenkinta”.

Manau, kad šitaip tapo at
sakyta į labai daugelį klausimų: 
ir kas yra vaiko ugdymas, ir 
kada pradėti vaiką ugdyti, ir 
kaip tai daryti, ir kas yra 
kompetentingas vaiką ugdyti. 
Manau, niekas nesakys, kad 
vaiką ugdyti geba tik specialiai 
tam parengtas žmogus — „peda
gogikos specialistas” (diplomuo
tas pedagogas). Tai puikiausiai 
gali daryti mama. Jei ji — tikra 
MAMA- (Bus daugiau)
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ANGLŲ KALBOS KURSAI 
KLAIPĖDOJE

Klaipėdos universitete prasi
dėjo vasaros anglų kalbos kur
sai, kuriuos organizavo uosta
miestyje treti metai veikian
čioji Lietuvos krikščioniškoji 
kolegija.

Kursuose dėsto 43 anglų 
kalbos specialistai, atvykę iš 
JAV ir Kanados. Dauguma jų 
šitaip dirba ne pirmą vasarą, 
laikydamiesi krikščioniškojo 
priesako „padėk savo artimui”.

Kursus lanko beveik trys 
šimtai įvairių specialybių ir 
įvairaus amžiaus žmonių, kurie

LINAS A. SIDRYS, M.D.
Ophtalmologas/Akių Chirurgas 

9830 S. Ridgeland Av®. 
Chicago Rldge, IL 60415 

708-636-6622
4149 W. 63rd St

312-735-7709

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL

Pirmas apyl. su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tel. 708-422-8260

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą

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

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

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

penkt. ir šeštd. 9 v.r.-l2zv.p.p.
6132 S. Kedzle Avė., Chicago 

(312) 778-6969 arba (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Avė., Cicero 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

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

708-941-2606
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel.708-834-1120

DR. S. LA L
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS

7722 S. Kedzle, Chicago 60652 
Tel. 312-434-2123

Pirmd. 2 v. p.p. - 7 v.v,, anlr. 9 v.r. -12. 
ketvd. 12 - 4 v. p.p., penktd. 12 - 6 v.v.

• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Juos grąžina 
tik iš anksto susitarus. Redakcija 
už skelbimų turini neatsako. 
Skelbimų kainos prisiunčiamos 
gavus prašymą.

tikisi keturių savaičių inten
syvaus mokymo kursuose 
patobulinti savo anglų kalbos 
žinias. Keturiolika studentų at
vyko iš Norvegijos, Latvijos ir 
Rusijos. Pagal testus visi 
klausytojai buvo suskirstyti į 15 
grupių, taip pat veikia 
kompiuterių ir vertimo sekcijos.

(„Lietuvos rytas”, 07.19)

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA
166 E. Superlor, Sulte 402 

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

Kab. tel. (312) 471-3300
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGO 

7722 S. Kedzle Avė., 
Chicago, III. 60652

Cardiac Dlagnosls, Ltd. 
Marųuette Medlcal Bulldlng 

6132 S. Kedzle
Chicago, IL 60629 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzle, Chicago, III. 
Tel. (312) 925-2670 

1185 Dundee Avė., Elgln, III. 60120 
Tel. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd., Hickory Hills, k 
1 mylia į vakarus nuo Hariem Avė 

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis, pritaiko akinius 
2618 W. 71 st St

Tel. (312) 737-5149
Vai. pagal susitarimą.

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

Tel. (708) 448-1777

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kedzle

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

Vizitai apmokami Medicare 
Kabineto tel. (312) 776-2880 

Namų 708-448-5545 
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Avė. (prie Aust*) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (312) 585-7755

ARAS ŽUOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Medlcal Center- 

Napervllle Campus 
1020 E. Ogden Avė., Sulta 310. 

Napervllle IL 60563 
Tel. 708-527-0090

Valandos pagal susitarimą |
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Detroito BALFo 76-to skyriaus valdyba ir revizijos komisija. Sėdi iš kairės: Lidija Mingelienė 
—■ vicepirm., kun. Alfonsas Babonas — pirm., Eugenija Bulotienė — revizijos komisijos pirm., 
Cėsys Sadeika - finansų sekr.; stovi: Algirdas Vaitiekaitis - reviz. komisijos narys, Stasys 
Garliauskas — vicepirm. ir direktorius, Regina Juškaitė - narė, Vladas Stoškus - sekr.-ižd., 
Ona Sadeikienė — renginių vadovė. Revizuos komisijai dar priklauso Antanas Sukauskas.

Nuotr. Reginos Juškaitės

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
PILIETYBĖ

Pasinaudodamas maloniai su
teikta galimybe, noriu in
formuoti lietuviškos spaudos 
skaitytojus apie Lietuvos Res
publikos pilietybės atstatymo 
bei piliečio paso išdavimo 
tvarką. Tikiuosi, kad šis straips
nis bus įdomus ir naudingas vi
siems Lietuvos piliečiams, kurie 
karo audrų nublokšti, okupa
cijos vengdami, ar gyvenimo ap
linkybių verčiami atsidūrė 
užsienyje, o taip pat jų vaikams, 
kurie galbūt irgi norėtų dau
giau sužinoti apie savo teises į 
Lietuvos Respublikos pilietybę. 
Kita priežastis, paskatinusi pa
ruošti šį straipsnį, yra 
trūkumas informacijos apie 
Lietuvos pilietybės atstatymą 
tarp Amerikos lietuvių bei ne
tikslus Lietuvos įstatymų, kurie 
reguliuoja pilietybės klausimus, 
aiškinimas, kartais pasirodantis 
spaudoje. Manau, kad žinios, 
kurias atidus skaitytojas galės 
rasti šiame straipsnyje, padės 
išsklaidyti įvairius gandus, 
sklindančius tarp lietuvių apie 
pilietybės atgavimą bei suteiks 
teisingas žinias tiems, kurie 
nori atstatyti savo turėtą Lietu
vos pilietybę arba įgyvendinti 
turimą teisę į Lietuvos 
pilietybę. Kadangi Amerikos 
lietuviai, kurie kreipiasi į 
Generalinį konsulatą, norėdami 
gauti Lietuvos Respublikos 
pilietybę, paprastai klausia 
panašius klausimus apie 
pilietybę, pasus, teisės į 
pilietybę išsaugojimą, pamėgin
siu atsakyti į dažniausiai pasi
taikančius klausimus šioje 
publikacijoje.

Kas yra Lietuvos Respubli
kos piliečiai:

Pagal Lietuvos Respublikos 
pilietybės įstatymą, lietuvių 
kilmės asmenys, prieš 1940 m. 
birželio 15 d. turėję Lietuvos 
Respublikos pilietybę, ir jų 
vaikai, taip pat kiti asmenys, 
iki 1940 m. birželio 15 d. turėję 
Lietuvos Respublikos pilietybę 
(jei visi nurodyti nėra repatrija
vę iš Lietuvos) ir nuo 1940 m. 
birželio 15 d. iki 1990m. kovo 11 
d. pasitraukę arba ištremti iš 
Lietuvos, ir šiuo metu gyve
nantys kitose valstybėse, yra 
Lietuvos Respublikos piliečiai. 
Jie gali atstatyti Lietuvos Res
publikos pilietybę, raštu 
pareikšdami Lietuvos Respub
likos Vidaus reikalų minis
terijai ar Lietuvos Respublikos 
diplomatinėms įstaigoms užsie
nyje, kad jie yra Lietuvos Res
publikos piliečiai, ir pateikę 
patvirtinančius įrodymus. At
statant Lietuvos pilietybę, jiems 
nėra būtina atsisakyti įgytos 
kitos valstybės pilietybės.

Kas turi teisę į Lietuvos 
Respublikos pilietybę:

Tas pats įstatymas numato, 
kad teisė į Lietuvos Respublikos 
pilietybę neterminuotai išsau
goma asmenims, turėjusiems 
Lietuvos Respublikos pilietybę 
iki 1940 m. birželio 15 d., ir jų 
vaikams, gimusiems Lietuvoje 
ar pabėgėlių stovyklose bei vi
siems kitiems lietuvių kilmės 
asmenims, jei visi anksčiau iš
vardinti gyvena užsienio valsty
bėse ar jų valdomose teritori
jose.

Kokie dokumentai patvir
tina Lietuvos Respublikos 
pilietybę:

Nuo 1993 m. liepos 1 d. vie
nintelis dokumentas, patvir

tinantis Lietuvos Respublikos 
pilietybę, yra naujasis Lietuvos 
Respublikos piliečio pasas. 
Lietuvos Respublikos užsienio 
pasas ar Lietuvos Respublikos 
piliečio pažymėjimas šiuo metu 
nebegalioja.

Kokie dokumentai patvir
tina teisės į Lietuvos Respub
likos pilietybę išsaugojimą:

Asmenims, kuriems išsau
goma teisė į Lietuvos Respub
likos pilietybę, pagal jų prašy
mą išduodamas šią teisę patvir
tinantis dokumentas, kuris va
dinasi ,,Teisės į Lietuvos 
Respublikos pilietybę išsau
gojimo pažymėjimas”. Sis doku
mentas leidžia jį turinčiam 
asmeniui kartu su šeimos na
riais atvykti į Lietuvą be vizų 
ir gyventi Lietuvoje.

Kaip galima gauti Lietuvos 
Respublikos pasą:

Pagal dabar galiojančią 
tvarką, Lietuvos Respublikos 
piliečio pasai yra išduodami Vi
daus reikalų ministerijoje, .0 
sprendimą dėl Lietuvos Respub
likos pilietybės atstatymo pri
ima vidaus reikalų ministras. 
Diplomatinės įstaigos tarnauja 
tik kaip tarpininkai, jos 
surenka dokumentus, juos 
patikrina, jeigu yra reikalas — 
legalizuoja, ir persiunčia į 
Vidaus reikalų ministerijos 
Migracijos departamento pasų 
skyrių.

Norint gauti Lietuvos Respub
likos piliečio pasą, pirmiausia 
reikia kreiptis į generalinį 
konsulatą New Yorke, nurodant 
savo vardą, pavardę, gimimo 
metus ir vietą bei tikslų adresą 
JAV. Generalinio konsulato ad
resas: Consulate General of 
Lithuania, 420 Fifth Avenue, 
3rd floor, New York, NY 10018; 
arba telefonais (212) 354-7840 ir 
(212) 354-7849 darbo dienomis 
nuo 10 vai. ryte iki 3 vai. po

LIETUVIŠKOS’ NUOTRUPOS 
r- KAZYS BARONAS f
j Jūsų korespondentas EuYopoje

Visa Vokietijos žiniasklaida 
pranešė Vito Gerulaičio mirtį. 
Ypač platūs straipsniai su nuo
traukom (daugiausia vokiečių 
spaudos* agentūros) buvo iš
spaus lintos sporto puslapiuose, 
pažymint, kad’betikėta teniso 
žvaigždės mirtis sujaudino visus 
pasrlL ) teniso sirgalius, kadan
gi Vitas buvo labai mėgstamas 
ir žiūre ų laukiamas kiekvie- 
nose žaidynėse.

Vokiečiai rašė, kad 1970 m. 
pabaigoje ir 1980 m. pradžioje 
V. Gerulaitis naudojęs narkoti
kus, tuo pakenkdamas savo 
sportinei kaijerai. Bulvarinis 
dienraštis „Bild” (tiražas 2,5 
mil. egz.) beveik visą puslapį su 
dviem nuotraukom paskyrė lie
tuviui, vadindamas Vitą niujor
kiečiu. Dienraštis rugsėjo ^0 d. 
rašė, kad V. Gerulaitis gimė 
1954 m. Brooklyne. Jo tėvai 
buvo atvykę iš Lietuvos-(iš 
Augsburgo-Hochfeldo stovyklos. 
— KB.). Būdamas 8 metų, jis su 
rakete „daužė” kamuoliuką į 
mūro sieną, pasiekdamas savo 
sportinėje karjeroje 27 meisterio 
titulus ir uždirbdamas metuose 
3 mil. dol. Mėgdavo naktinį gy
venimą, tad buvo vadinamas 
„Discolaitis” ir „Dolce Vitas”. 
Jo draugės buvo gražuolės Bian- 
ca Jagger, Cheryl Tiegs, Silvia 
Kristei, buvusio Kanados min.

pirm. Trudeau žmoną ir kitos. 
V. Gerulaitis mėgo baltą spalvą, 
tad jo automašinos Rolls-Royce, 
Mercedes, Ferrari, Porše, vila, 
jachta buvo baltos spalvos.

♦
Lietuvos prezidentas A. Bra

zauskas, viešėdamas Vokietijo
je, trumpai sustojo lietuvių gim
nazijoje. Priimtas labai nuošir
džiai gimnazijos mokinių ir 
atvykusių lietuvių bei svečių vo
kiečių, prezidentas pasidžiaugė, 
kad ir nedideliu, tik 90 mokinių 
skaičiumi, bet linkėdamas jiems 
savo žinias panaudoti Lietuvo
je, kadangi jos yra labai rei
kalingos. Prezidentas savo 
kalboje taip pat pasidžiaugė, 
kad dabar galima laisvai, be 
jokių suvaržymų susisiekti, 
pasikeisti žiniom, nuomonėm. 
Lietuvos padėtis yra pastovi, su 
kaimyninėm ir Europos valsty
bėm mezgami tamprūs ryšiai.

Gimnazijos direkt. Andrius 
Šmitas, sveikindamas svečią 
Vokietijos „lietuviškoje saloje”, 
pažymėjo lietuvių gimnazijos 
reikšmę išeivijos lietuvių gy
venime., ypač okupacijos me
tais, kadangi joje yra atstovai ne 
tik iš Lietuvos, bet beveik iš viso 
pasaulio, net Afrikos. Trumpai 
sveikino Vokietijos LB krašto 
valdybos pirm. A. Lipšys ir 
Lampertheimo miesto meras.

/ Danutė Bindokienė

BALFas nėra
užmirštas

BOLŠEVIKINĖ IDEOLOGIJA 
IR LIETUVOS MOKSLAS 

(1940 - 1989 m.)
ALGIMANTAS LIEKIS

7
Paskaitose, seminaruose mes negailestingai kovo

jome prieš bet kokį buržuazinio nacionalizmo pasi
reiškimą, prieš kenkėjišką, antiliaudišką buržuazijos 
kultūrą, buržuazinį pseudomokslą, prieš keliaklupsčia
vimą supuvusiems Vakarams, prieš kosmopolitizmą ir 
beidėjiškumą, prieš religinius ir klerikalinius prietarus. 
Mūsų katedros darbuotojai kėlė į naujas aukštumas 
tarybinio mokslo pasiekimus, ugdė studentams tarybinį 
patriotizmą, dėjo visas pastangas, kad studentai įsi
savintų pažangiausią mokslą, žmonijos genijaus pasie
kimų viršūnę — marksizmą-leninizmą. Mūsų katedroje 
vyravo kritikos ir savikritįkos atmosferos, palaikėme 
glaudžiausius ryšius su tarybinėmis organizacijomis (...). 
Aš, kaip katedros vedėjas, esu u-to agitatorių kolektyvo 
narys, taip pat ir vietkomo (vietos komiteto) narys. 
Didelį darbą atlieka draugas J. Žiugžda, ypač daug jis 
pasidarbavo organizuojant rinkimu? į TSRS Aukščiau
siąją tarybą. Be to, jis yra ir partijos Vilniaus miesto 
komiteto narys (...)”.

Tipiškas „tarybinio mokslininko” rašinys spaudoje 
galėtų būti ir akademiko K. Korsako, rašytas 1950 m.

pietų. |
Viešint Lietuvoje, galima 

kreiptis į Migracijos depar
tamento prie Vidaus reikalų mi
nisterijos pasų skyrių. Jo adre
sas: Migracijos departamento 
prie VRM, Pasų sk/rius, Sal
toniškių 19, 2600 Vilnius.

Kokius dokumentus reikia 
pateikti, norint gauti Lietu
vos Respublikos piliečio 
pasą:

Visi asmenys, kurie kreipiasi 
dėl pilietybės atstatymo į 
generalinį konsulatą ir praneša 
savo vardą, pavardę, gimimo 
metus ir dabartinį adresą 
Amerikoje, gauna laišką, 
kuriame nurodomi visi do
kumentai, kuriuos reikia prista
tyti, norint gauti Lietuvos 
Respublikos piliečio pasą. Tuo 
pačiu yra pasiunčiamos ir anke
tos, kurias reikia užpildyti. 
Asmuo, norintis gauti Lietuvos 
Respublikos pasą, paduoda 
raštišką pareiškimą. Prie 
pareiškimo pridedami šie do
kumentai (arba, notariškai 
patvirtintos jų kopijos):

1. dokumentai, patvirtinantys 
asmens tapatybę * (pasas ar jį 
atstojantis dokumentas). 
Amerikos lietuviai gali pateikti 
JAV piliečio paso pirmo pus
lapio notariškai patvirtintą 
kopiją arba nuolatinio gyvento
jo pažymėjimo notariškai patvir
tintą kopiją;

2. dokumentai, patvirtinan
tys, kad asmuo iki 1940 m. 
birželio 15 d. turėjo Lietuvos 
Respublikos pilietybę. Tai gali 
būti Lietuvos vidaus ar užsienio 
pasas, išduotas iki 1940 m. 
birželio 15 d., gimimo ar krikš
to liudijimai, taip pat archyvai 
ar kiti dokumentai, 'patvir
tinantys šį faktą;

3. dokumentai, patvirtinantys 
giminystės ryšį, jeigu dėl Lietu
vos Respublikos pilietybės at
statymo kreipiasi asmuo, kurio 
tėvai turėjo Lietuvos Respubli
kos pilietybę iki 1940 m/birželio 
15 d. Tai gali būti gimimo liu
dijimas, kuriame būtų nurodyti 
tėvų vardai ir pavardės;

4. dokumentai, patvirtinantys 
pavardės keitimą, jeigu dėl paso 
išdavimo kreipiasi asmuo, kuris 
dėl santuokos, natūralizacijos ar 
kitų priežasčių yra keitęs savo 
pavardę. Dėl to ištekėjusios 
moterys, kurios kreipiasi dėl 
paso išdavimo, turi pateikti san
tuokos liudijimą;

5. jeigu asmuo, kuris kreipia
si dėl paso išdavimo turi vaikų, 
jaunesnių, kaip 16 metų, reikia 
pateikti jų gimimo liudijimus;

6. jeigu pateiktuose dokumen
tuose (gimimo ar krikšto liudi
jime, pase ir kt.) skiriasi asmens 
duomenys (pavardė, vardas, 
gimimo data ar vieta) — reikia 
pateikti dokumentą, paaiš
kinantį tuos pakeitimus. Jeigu

Kai iš „geležinės uždangos” 
liko tik surūdijusios skeveldros 
ir jokios užtvaros daugiau 
nevaržo pasiekti tėvynės žemę, 
užsienio lietuviai sukruto orga
nizuoti pagalbą okupacijos 
dešimtmečių išvargintiems tau
tiečiams ir nualintam kraštui. 
Pasiaukojančių žmonių dėka 
atsirado vaikams su negalėmis 
pagalba per „Lietuvos Vaikų 
viltį”; našlaičiams parama per 
„Lietuvos Našlaičių globos 
komitetą” ir „Saulutę” (ir daug 
kitų, mažesnio pobūdžio); ligo
niams — per „Lithuanian Mer- 
cy Lift”; mokytojams per 
A.P.P.L.E. vasarinius kursus... 
Ir tik tai nedidelė dalelytė 
talkininkų Lietuvai. Visi jie 
pasiryžę, kiek įmanydami, 
palengvinti gyvenimą savo 
kilmės kraštui, žengiančiam dar 
gan netvirtus žingsnius į švie
sią, laisvą ateitį.

Besidžiaugdami visomis minė
tomis ir kitomis paramos Lietu
vai organizacijomis, kartais ne
jučiomis praleidžiame dar 
vieną, kuri, tiesa, nėra tokia 
nauja, nes šiemet jau švenčia 
auksinį jubiliejų. Nepaisant to, 
ji labai žinoma,' dar vis nepra
radusi *savo svarbos, kaip ir 
anuomet, 1944 metais, kai buvo 
įkurtas Bendras Amerikos 
Lietuvių šalpos fondas. Galbūt 
tas daugiažodis pavadinimas 
kai kam nepažįstamas, bet 
tikrai žinomas yra organizacijos 
vardas, sudarytas tik iš pirmųjų 
pavadinimo raidžių — BALFas.

Tai tas pats „gerasis dėdė” iš 
Amerikos, kurio dėka Vokietijos 
pabėgėlių stovyklose gau
davome rūbų, maisto ir kitų 
reikmenų siuntinėlius; tai tas, 
neturinčių Amerikoje giminių, 
„giminaitis”, padėjęs 85% 
lietuvių iš stovyklų Vokietijoje 
imigruoti į Ameriką (vien 1949 
m. į JAV atvyko 19,000).

Kadangi š.m. spalio 22-23 d. 
įvyksiančiame BALFo seime 
bus ypatingu būdu paminėta ir 
50 metų artimo meilės darbo su
kaktis, apie šią šalpos organi
zaciją — prieš ir po seimo — bus 
dar daug kalbama, rašoma, jos 
atlikti darbai paminėti, veikla 
aptarta. Tačiau apie BALFo 
veiklą nedera kalbėti būtuoju 
kartiniu, laiku, nes ši organi
zacija ne tik nenustojo savo 
reikšmės, bet darbų ratą nuolat

plečia. Kol bus vargstančių, 
pagalbos reikalingų mūsų tau
tiečių, tol gyvuos ir BALFas.

Jaučiame ypatingą giminystę 
BALFui, nes jo įsteigimui turėjo 
daug įtakos anuometinis „Drau
go” redaktorius Leonardas 
Simutis'. Amerikos Lietuvių 
taryba, vadovaujama L. Simu
čio, 1944 m. kovo 24-25 d. Čika
goje sušaukė lietuvių šalpos or
ganizacijų vadovų ar atstovų 
suvažiavimą, kuriame buvo 
sudarytas BALFo branduolys — 
direktorių taryba, susidedanti iš 
21 nario. Centro pirmininku iš
rinktas kun. Juozas B. Končius. 
Tuo prasidėjo sėkminga BALFo 
veikla, apėmusi ne vien siun
tinėlių siuntimą vargstantiems. 
BALFo ir ALTo rūpesčiu, de
dant daug pastingu, varstant 
daug durų, Amerikos Kongrese 
buvo priimtas „Displaced Per- 
sons Act”, pagal kurį JAV karo 
laivai nemokamai atvežė pabė
gėlius lietuvius į šį kraštą. To 
įstatymo dėka vien į Ameriką 
atvyko per 30,000 lietuvių.

Esame jau įpratę, kad spalio 
mėn. vyksta kasmetinis BALFo 
vajus, primindamas visiems 
tautiečiams, gyvenantiems sve
timuose kraštuose, kad dar 
daug lietuvių vargsta Lietuvoje, 
Rusijoje, Lenkijoje, Gudijoje ir 
kitur. Jų nepasiekia naujosios 
mūsų Šalpos organizacijos, tu
rinčios kitų paskirtį, bet 
BALFas vis tiesia ir tiesia 
pagalbos ranką tiems vargin- 
giausiems iš vargingiausių. 
BALFas jų nepamiršta, tik mes 
BALFo nepamirškime.

BALFui reikia ne vien aukų. 
Būtina į jo darbuotojų eiles 
įjungti ir jaunesnės kartos 
žmonių, nes jaunesnieji leng
viau prieina prie savo amžiaus 
aukotojų, gali efektingiau juos 
paraginti atidaryti širdis ir pini
gines. Dabartinė BALFo centro 
valdybos pirmininkė Marija 
Rudienė, direktoriai ir skyrių 
pirmininkai nesėdi rankas 
sudėję, besidžiaugdami atliktais 
per 50 metų darbais. Jie planuo
ja ir sielojasi, kaip padėti vi
siems, kurie į BALFą kreipiasi 
su savo vargeliais. Geriausias 
sveikinimas BALFui jo sukak
ties proga yra gausus atsiliepi
mas į spalio mėn. vajų, kad iš 
papildytos kasos būtų galima 
teikti pagalbą jos reikalingiems.

tokių dokumentų nėra, reikia 
parašyti raštišką paaiškinimą 
Vidaus reikalų ministro vardu, 
paaiškinantį kaip atsirado šie 
skirtumai.

Prie visų dokumentų, patei

kiamų ne lietuviškai, turi būti 
vertimas į lietuvių kalbą.

Arnoldas Milukas
Lietuvos Respublikos konsulas 

New York, NY

„Lietuvos TSR MA žinyne” (T-7 psl. 126-142). Jis rašė: 
„..Didingoji genialioji Stalino asmenybė, jo didieji is
toriniai darbai jau seniai tapo gaiviausiu tarybinės lite
ratūros įkvėpimo šaltiniu, iš kurio išplaukia geriausie
ji tos literatūros kūriniai (...). Pirmoji mūsų rašytoja, kuri 
pavartojo lietuviškąjį žodį didingajam draugo Stalino 
paveikslui nupiešti lietuvių literatūroje, buvo talen
tingoji Salomėja Nėris. Poetė tai padarė savo garsioje 
„Poemoje apie Staliną”, parašytoje istoriniais 1940 
metais (...) ir tai nuskambėjo kaip lietuvių tautos 
dėkingumo giesmė draugui Stalinui už išvadavimą iš 
kapitalistinės bei fašistinės priespaudos (...). Staliną (...) 
su meile mini savo eilėraščiuose visa eilė mūsų poetų 
— tai V. Valsiūnienė, A. Churginas, Alb. Žukauskas (...). 
Mūsų poetai A. Venclova, T. Tilvytis, V. Mozūriūnas, 
V. Reimeris ir kiti, toliau plėtodami šį motyvą, daug savo 
poezijos posmų paskyrė gigantiškajam Stalino vaidmens 
išryškinimui socializmo statyboje (...). Visų laimėjimų 
vyriausias įkvėpėjas — toks iškyla Stalinas mūsų poe
tų kūryboje (...). Stalino vardą, kaip kovos šūkį, kaip 
įtempto užfrontės darbo programą, kaip galutinės per
galės vėliavą randame S. Nėries, A. Venclovos, V. 
Reimerio, E. Mieželaičio, V. Mozūriūno poezijoje (:..). Tų 
poetų eilėraščiuose iškyla Stalino, kaip vyriausiojo karo 
stratego paveikslas (...) Šį rašinį noriu baigti jauno mūsų 
poeto A. Jonyno žodžiais, kuriuose kaip tik ir atsispindi 
tie giliausieji mūsų liaudies pagarbos ir dėkingumo 
jausmai draugui Stalinui: „Nulėk, daina, į Kremlių, 
palinkėkJam/ Ilgiausių metų, laimės ir jėgų./ Nunešk 
iš Lietuvos jam nuoširdžiausią „dėkui”/ Iš fabrikų, iš 

miestų, ir laukų”.

Beje, buvusiuose LKP CK, KGB archyvuose yra 
mūsų poetų, rašytojų, muzikų meilės ir partijai, sovie
tinei valdžiai ištikimybės įrodymų santykinai daugiau, 
nei nuo mokslo žmonių. Net 1980-85 m. dar vienas kitas 
parašydavo, kad tik „partijos dėka jis yra kūrėjas”, kad 
ir toliau „negailės jėgų, kad sėkmingai būtų įgyvendinti 
jos nurodyti planai”. Nors, žinoma,sėkmę ne visada lem
davo toks viešas „prisipažinimas meilėje”. Reikėdavo 
dar, kad prisipažinėjas nebūtų turėjęs daug žemės, ne; 
buvęs tremtyje, nesusidėjęs su „banditais” ir pan.

Partijos „bosai” neretai patys nuspręsdavo, kas ir 
kokio mokslo laipsnio ar vardo yra nusipelnęs, kieno ir 
kur spausdinti vieną ar kitą mokslinį darbą (o tai vertė 
dar labiau pataikauti partijos ir valdžios veikėjams). 
Kaip pavyzdys gali būti LKP CK sekretoriaus A. Snieč
kaus 1972 m. lapkričio 29 d. laiškai TSRS Aukštojo ir 
viduriniojo specialaus mokslo ministrui Jeliutinui V.P.: 

„Pagal susitarimą su Jumis siunčiame dokumentus, 
būtinus patvirtinti Vilniaus aukštosios partinės 
mokyklos direktoriui Tiškevičiui K. J. mokslinį TSKP 
istorijos katedros profesoriaus vardą (specialybės Nr.j 
0700.01). Priedas: 28 puslapiai”..
Kito, taip pat A.. Sniečkaus rašyto, laiško ištrauka: 

„TSRS aukštojo ir vidurinio specialaus mokslo Aukšto
sios atestacinės komisijos pirmininkui.

Lietuvos komunistų partijos Centro komitetas tarpi
ninkauja,‘kad būtų suteiktas mokslinis profesoriaus var
das be daktarinės disertacijos Vilniaus aukštosios 
partinės mokyklos direktoriui draugui Tiškevičiui Kon
stantinui Jefimovo (...). Jo paskaitos pasižymi ypač aukš
tu idėjiniu — teoriniu lygiu (...). Jis jau 16 metų iš-

renkamašTKP CK nariu ar kandidatu,, yra LKP CK 
neetatinis lektorius, LTSR „Žinijos” draugijos respubli
kinės valdybos narys (...). Apdovanotas Lenino (1961 m.), 
Darbo Raudonosios vėliavos, kitais ordinais ir medaliais 
(...)”.

Beveik iki pat nepriklausomybės atkūrimo (1990 m.) 
LKP CK „laimindavo” tuos, kuriems buvo verta suteikti 
profesorių, MA korespondentų, akademikų vardus, 
paskirdavo ir atleisdavo mokslo ir mokymo įstaigų direk
torius, stambesnių skyrių ir laboratorijų vadovus. Pasta
rieji, kad „pateisintų partijos pasitikėjimą”, neretai 
stėngdavosi iš paskutiniųjų, užgniauždami kritiškesnį 
žodį (ypač humanitariniuose ir socialiniuose moksluose), 
mintį; dažnai išspausdinti drąsesnį straipsnį, apginti 
disertaciją būdavo lengviau Maskvoje ar Leningrade, 
negu Lietuvoje.

Įtikti ne tik partijos bosams, bet tiesioginiams sąvo 
viršininkams, profesoriams — „partijos patikėtiniams”, 
dažnai būdavo būtina ir tiems, kurie svajojonors ir trum
pam išvykti į kitas valstybes, ypač kapitalistines, 
susipažinti su mokslo pasiekimais. „Leisti ar neleisti” 
pirmiausia spręsdavo tiesioginiai viršininkai, pąrtinė 
organizacija (profsąjunginė organizacija ir įstaigos 
vadovas rašydavo bendrą sutikimą —..„laiminančią” 
charakteristiką). Po to sprendimą tvirtindavo partijos 
rajono' ar miesto valdžia, dažnai ir LKP CK, o galutinį 
„taškį” padėdavo KGB. Taip buvo reglamentuojami ir 
„visiškai slapti” Sovietų sąjungos vadovybės Nutarimai.

(Bus daugiau)

yHllls.lt
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Toronto lietuvių jaunimo ansamblio „Gintaro” šokėjos „Pavasario valso 

sūkuryje.

TORONTO „GINTARAS” 
KONCERTUOS ČIKAGOJE

Toronto lietuvių jaunimo an
samblis „Gintaras” buvo su
organizuotas 1955 metais vie
tinių skautų tuntų — „Šatrijos” 

'ir „Rambyno” — pastangomis. 
; Grupei buvo duotas Toronto 

skaučių ir skautų tautinių šokių 
4— vardas. Pirmoji mokytoja buvo
__ A. Ličkūnaitė-Milienė. Prieš I 

tautinių šokių šventę Čikagoje 
.ratelis buvo pavadintas Toron
to lietuvių tautinių šokių grupe 
„Gintaras”. Mokytojai A. Milie- 
nei pasitraukus iš pareigų, 
grupei vadovavo V. Turūta.

1965 metais „Gintarui” vado
vauti buvo pakviestas Juozas 
Karasiejuš. Jo dėka tautinių 
šokių grupė išaugo. į didelį an
samblį. Sudaryti vaikų ir jaunių 

-rateliai, kuriuos mokė Rita 
- Narušytė-Karasiejienė. Vėliau 
buvo suorganizuotas orkestras 
ir dainininkų vienetas.

„Gintaras”, per savo beveik 
keturiasdešimt veiklos metų, 
yra koncertavęs įvairiuose 
Šiaurės Amerikos, Europos bei 
Pietų Amerikos miestuose. 
Šiaurės Amerikoje šokta Ot- 
tawos, Montrealio, Windsor, 
London, Hamilton, Detroit, Buf- 
falo, Boston, Baltimorės, Čika- 
gos, Cleveland, Los Angeles, 
Hartford, New York ir Phila- 
delphia miestuose. Ansamblis 
dalyvavo dviejose pasaulinėse 
parodose: 1964 metais New 
Yorke ir 1967 metais Mont- 
realyje. 1976 metų vasarą atsto
vavo lietuviams Olimpinių 
žaidynių atidaryme Montrealy-. 
je. Ansamblis yra dalyvavęs 
visose išeivijos tautinių šokių 
šventėse.

„Gintaro” ansamblis atkreipė 
ir kitataučių dėmesį lietuviš
kam folkloriniam menui. Kana- 

X dos liaudies meno taryba
b („Canadian Folk Art Council”)
S 1980 metų vasarą suteikė „Gin

taro” ansambliui aukščiausiąjį 
įvertinimą — taryba išrinko šį 

’• kolektyvą atstovauti Kanadai
Z įvairiuose tarptautiniuose fes

tivaliuose Prancūzijoje. Remire-
• mont mieste įvykusiose varžy-
X bose iš keturiolikos ansamblių
• „Gintaras” laimėjo antrąją 

Vietą, o už festivalio draugiš- 
kūmo dvasios palaikymą

• >pasidalino pirmąja vieta su
• bulgarais.

„Gintaro” dainininkų viene
tas 1981 m. atliko meninę 
jrogramą lietuvių paviljone 
„Winnipeg Folklarama” fes- 

’ j; i valyje. 1982 metai „Gintarui”
buvo nepaprasti — ansamblis 
turėjo 77 pasirodymus! Toronto 
tarptautiniame festivalyje 
„Karavanas” laimėjo antrąją 

L__  vietą iš 44 ansamblių. CHIN-
Molson varžybose, tarp 50

tautybių, taip pat laimėjo ant
rąją vietą. Ontario provincija, 
atsižvelgus į šiuos „Gintaro” 
laimėjimus, pakvietė ansamblį 
atstovauti provincijai Kings- 
tone įvykusiame Šiaurės Ameri
kos tautinių šokių festivalyje.

1984 metų vasarą Kanados 
liaudies meno taryba vėl kvie
tė „Gintarą” atstovauti Kana
dai, šį kartą tarptautinėse 
Eisteddfod varžybose Didžiojoje 
Britanijoje. Varžybose dalyvavo 
2,700 asmenys iš 21 šalies. 
Pirmąją vietą laimėjo... „Gin
taras”! Tame pačiame festivaly
je solistas R. Paulionis laimėjo 
antrąją vietą už liaudies dainų 
atlikimą. Tais pačiais metais or
kestras ir dainininkų vienetas 
su sol. Paulioniu išleido plokš
telę „Gintaras su daina”.

1989 „Gintarui” buvo patys 
džiaugsmingiausi metai. Tų 
metų vasarą, pačiame Lietuvos 
tautinio atgimimo laikotarpyje, 
„Gintaras” tapo pirmuoju 
užsienio lietuvių tautinių šokių 
ansambliu, kuris gastroliavo 
Lietuvoje. Ansamblį iškvietė ir 
globojo Vilniaus universiteto 
dainų ir šokių ansamblis.

1990 metais Toronto lietuvių 
jaunimo ansamblis „Gintaras” 
iškilmingai šventė 35 metų 
veiklos jubiliejų.

1991 metų vasarą liaudies in
strumentų ansamblis su daini
ninkų vienetu atliko programą 
„Winnipeg Folklarama” fes
tivalyje. Gruodžio mėnesį 
vyriausia studentų grupė kartu 
su muzikantais išvyko į Pietų 
Ameriką Septintam pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresui. An
samblis koncertavo Argentinoje 
ir Urugvajuje.

1992 metų liepos 5 dieną 
įvykusioje IX užsienio lietuvių 
tautinių šokių šventėje šoko 150 
gintariečių. 1993 m. spalio 
pirmą savaitgalį „Gintaro” an
samblis atliko programą Los 
Angeles lietuvių dienose.

Šią vasarą įvykusioje Pasau
lio lietuvių dainų šventėje 
Vilniuje „Gintaro” studentų 
grupė ir veteranų ratelis kartu 
su dvidešimt trimis kitomis 
išeivijos tautinių šokių gru
pėmis šoko Šokių dienos „Tė
viškės pastogės” dalyje. Ritai 
Karasiejienei teko vadovauti 
užsienio lietuvių daliai.

Toronto lietuvių jaunimo an
sambliui „Gintarui” priklauso 
maždaug 150 asmenų. Ansamb
lyje šoka vaikai, jauniai, stu
dentai ir veteranai. Be šokių 
ratelių yra dainų vienetas ir 
liaudies instrumentų ansamb
lis.

Į Čikagą Toronto lietuvių 
jaunimo ansamblis „Gintaras”

ŽVILGSNIS Į MUZIKĄ 
LIETUVOJE

P. PALYS

Nekreipiant dėmesio, kad Lie
tuvoje buitinių ir kitokių rū
pesčių netrūksta, muzikinė 
veikla ten itin gaji. Gražiai vei
kia (net profesinį lygį pasiekę) 
daug chorų, skamba simfoninė 
bei kamerinė muzika, vargonai, 
dainuoja pasižymėję solistai.

Savo gajumu nuostabą ir kar
tu pasigėrėjimą kelia maždaug 
prieš metus Vilniuje susi
organizavęs Lietuvos muzikų 
rėmimo fondas (MRF). Tame 
MR fonde yra penkios grupės. 
Kiekviena grupė turi savas ir 
skirtingas programas.

Šį rudenį, antraisiais MRF 
veiklos metais, grupės „Alma 
Mater Musicalis” programos 
vyks Šv. Jono bažnyčioje, Vil
niuje. Ten bus girdima: Muzikos 
akademijos kamerinis choras, 
Vilniaus arkikatedros vaikų 
choras,- Muzikos akademijos 
styginis kvartetas, Valstybinis 
pučiamųjų instrumentų orkest
ras „Trimitas”, G. Abariaus 

atvyksta koncertuoti spalio 9 
dieną. Koncertas įvyks sekma
dienį, Jaunimo centro didžiojoje 
salėje, 3 v. p.p. Gintariečiai 
atsiveža „Iš močiutės skrynios” 
tautinius šokius, dainas ir liau
dies muziką. „Gintaras” ir šio 
koncerto rengėjas, jaunimo tau
tinis ansamblis „Grandis”, nuo
širdžiai kviečia Čikagos x bei 
apylinkių lietuvių visuomenę 
paremti Šiaurės Amerikos lietu
viškojo jaunimo pastangas ir 
pasigrožėti tautiniais šokiais, 
dainomis bei liaudies muzika. 
Tikimės, kad gintariečiai neap
vils žiūrovų, atverdami močiu
tės kraičio skrynią. O kaip šį 
protėvių palikimą sugebėjo 
išsaugoti čia gimęs lietuviškas 
jaunimas — pamatysite atsi
lankę į šį koncertą!

Vida Brazaitytė
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DĖKOJAME VISIEMS KLIENTAMS, KELIAVUSIEMS SU G.T. INTL. 
Į LIETUVOS DAINŲ - TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĘ. BUVO MALONU 
JUMS PATARNAUTI. TEPASILIEKA ILGAI SU JUMIS GRAŽŪS 
KELIONĖS PRISIMINIMAI! SAKOME — IKI PASIMATYMO VĖL!

RUGPJŪČIO 10 IKI 22 — Kelionės išparduotos.

PRIMENAME, kad organizuojame keliones pagal kliento pagei
davimus su pilnu turistiniu aptarnavimu.

KVIEČIAME KELIAUTI SU MUMIS Į VOKIETIJĄ... LAN
KYSIME PASAULYJE PAGARSĖJUSIAS KALĖDINES 
MUGES PENKIUOSE MIESTUOSE... KELIONĖ GRUO
DŽIO 2 IK113... BUS DAUGIAU INFORMACIJŲ VĖLIAU.

TURISTINIS PATARNAVIMAS:

* Automobilių nuomavimas
* Viešbučių užsakymas įvairiuose Lietuvos miestuose
* Pasitikimas aerouoste
* Tarpmiestiniai pervažiavimai

IR VISA TAI IŠIMTINAI SAVOMIS, MŪSŲ FIRMOS TARNAUTOJŲ, PASLAUGOMIS

Mūsų Vilniaus raštinė — jūsų paslaugomsl

1

KELIONĖMS IŠ LIETUVOS: rašome savo raštinėje Vilniuje kompiuterine sistema bilietus į visus 
pasaulio kraštus. Bilietų apmokėjimas gali būti Lietuvoje arba Amerikoje — kaina nesiskiria. Rašome 
LUFTHANSA, SAS, FINNAIR bilietus ir netrukus galėsime pasiūlyti bilietus amerikietiškomis 
aviakompanijomis.

Mūsų personalas Vilniuje greitai sutvarko tranzitines Vokietijos vizas keliautojams ir padeda pasi
ruošti Amerikos vizos dokumentų pridavimui, organizuoja ekskursijas į Ameriką bei Meksiką, konsul
tuoja ir rezervuoja viešbučius užsienyje.

PROFESIONALIAI IR TVARKINGAI APTARNAUSIME ABIEJOSE ATLANTO PUSĖSE.

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

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

„Trio”, Muzikos akademijos 
choras, M. K. Čiurlionio menų 
gimnazijos choras ir kt. Šios 
programos meno vadovas ir kon
certų vedėjas — muzikologas 
Viktoras Gerulaitis.

Grupė „Atgaiva” savo veiklą 
daugiausia bazuoja senelių prie
glaudose, vaikų globos įstaigose, 
pensionatuose ii’ ligoninėse.

„Jaunųjų talentų globos” gru
pėje dalyvauja jauni, bet talen
tingi muzikai.

„Muzikos žvaigždžių” koncer
tų programose dalyvauja ge
riausi Lietuvos ir užsienio mu
zikai.

„Muzika Sacra” programose 
— vargonų muzika bažnyčiose.

Pastarosios keturios MRF 
grupės, Lietuvos ministerijos 
pakviestos, koncertuos Rytų 
Lietuvoje, Šalčininkų, Trakų, 
Švenčionių, Varėnos ir Ignali
nos koncertų salėse. MRF vado
vybė sako: „Manome, kad išvar
dintų rajonų gyventojai — suau
gusieji, moksleiviai, jų tėveliai, 
socialiai remiami žmonės, sene
liai, invalidai ir visi, kuriems

Po dr. Rimvydo-Sidrio paskaitos „Saulutės” atviro žodžio forume, Čikagoje, 
(iš kairės): Nida Tijūnėlytė, Tadas ir Rūta Kulbiąi.

Nuotr. I. Tijūnėlienės

Member

American Society 
of Travel Agents 

nesvetima rimtoji, klasikinė ir 
šiuolaikinė muzika, visą koncer
tinį sezoną turės puikių progų 
susitikti su muzikos žvaigždė
mis, su jaunaisiais atlikėjais ir 
su įvairiais muzikiniais kolek
tyvais ir ansambliais. Mums 
malonu, kad šia veikla galėsime 
prisidėti prie Lietuvos Respub
likos Vyriausybės 1994 m. bir
želio 10 d. nutarimo „Dėl Vil
niaus krašto grįžimo Lietuvai” 
55-ųjų metinių vykdymo”.

Per visą rugpjūčio mėnesį 
„Muzika Sacra” grupė, kuriai 
vadovauja profesorius Leopol
das Digrys, vargonų koncertus 
atliko Vilniaus arkikatedros 
bazilikoje, Kauno Jėzuitų baž
nyčioje, Klaipėdos Marijos 
Karalienės ir kitose didesnių 
Lietuvos miestų bažnyčiose. Iš 
viso tų koncertų buvo 14. Var
gonavo: Irena Chribkova (iš 
Čekijos), Jūratė Bundzaitė, Vir
giniją Survilaitė, Dainius 
Sverdiolas, Juozas Grigas, Au
relija Biveinienė ir Nijolė Dai
nienė. Koncertuose dalyvavo 
sopranai: Judita Leitaitė, Gin
ta Skėrytė, Sigutė Trimakaitė, 
Regina Maciūtė, mecosopranas 
Rita Preikšaitė ir smuikininkė 
Audinga Aukštikalnytė.

Pagrindinė MRF rėmėja — 
Valstybinė draudimo įstaiga.

VIENA KNYGA — VIENAS DOLERIS 
ŠIAS KNYGA GALIMA GAUTI 
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LUKŠIŲJAI, kaimo praeities pasakojimai. A. Giedrius. 231 

psl.
ŽEMAIČIŲ VYSKUPAS MOTIEJUS VALANČIUS. Kun. Ant. 

Alekna. 300 psl.
VIDURNAKČIO VARGONAI, neįtikėtinos istorijos. Česl. 

Grincevičius. 131 psl.
AMŽINI ŠEŠĖLIAI, reportažai. A. Vilainis. 173 psl.
ALIJOŠIAUS LAPAI, humoristiniai eilėraščiai. Dr. S. Aliūnas. 
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POVILAS KAUPAS, biografija ir jo tapyba. 72 psl.
ONA, novelės anglų kalboje. Vyt. Beliajus. 100 psl.
MARIJOS GARBINIMAS LIETUVOJE. J. Vaišnora, MIC. 443 
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DABARTIES SUTEMOSE, žvilgsnis į dabartį. Br. Zumeris. 

187 psl.
ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS LITANIJA. Lacrima. 70 psl. 
LIETUVIŠKOS PASAKOS. Dr. J. Balys. 230 psl.
PIETŲ KRYŽIAUS PADANGĖJE, lot. Amerikos rašytojų 

novelės. Pov. Gaučys. 480 psl.
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REAL ESTATE

GREIT
PARDUODA

St. Petersburg Beach, Florida 
išnuomojamas naujai įrengtas vie
no miegamo kamb. butas. Patogi 
vieta: jūra (1 blk.), krautuvės, res
toranai, autobusas čia pat. Nuomo
ti galima trumpam laikui arba sezo
nui. Skambinti (813) 347-3717.RE/MAX

REALTORS I 
i(312) 586-5959 i 
(708) 425-7161

RIMAS L. STANKUS

• Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS kompiuteriųir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žemę
• Pensininkams nuolaida

MISCELLANEOUS

1O°/o—2O°/o—30% pigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus.

FRANK ZAPOUS
32081/2 West 95th Street 

Tel. — (708) 424-8654 
(312) 581-8654

ELEKTROS.
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

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

312-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

HERBALIFE
tai gera priemonė išvalyti organiz
mą nuo šlakų, sureguliuoti kraujo 
spaudimą, sumažinti svorį, nervinę 
įtampą. Vėl būsite energingas ir 
žvalus!

Skambinti: (718) 847-7452
Kviesti: ELVIS

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

tions; kitchen, bathrm., basement 
& deck construction: dry-wall hang- 
ing & taping; aluminum siding, sof- 
fit, facia & seamless gutters; 
replacement glass block windows; 
shingle hot tar & modified rubber 
and roll roofs. Expert at tearoffs; 
complete tuckpointing; all colors; 
chimneys rebuilt. Tel. 
708-620-9942.

TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MA
ŠINAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO VĖ
SINTUVUS.

H. Deckys 
Tel. 585-6624

FOR RFNT

Išnuomojamas 3 kamb. apšildomas bu
tas, apyl. 71 St. ir Washtenaw Avė., vienam 
arba dviem suaugusiom asmenim. Yra 
šaldytuvas ir virimo plyta. $325 į mėn. + 
„security dep." Kreiptis į Almą nuo 8 v.r. 

ilki 3 v. p.p., tel. 312-476-8727.

FOR RENT
New apt. garden levai, one bl. from 
Orange L, near 48 & Maplewood, 
Brighton Pk. vic. Tel. 312-767-2680. 
Responslble or senlor couple.

IEŠKO DARBO

Med. sesuo Iš Lietuvos, mokan
ti daryti masažus, ieško darbo 
prižiūrėti senelius, ligonius arba 
vaikus. Tel. 708-424-2490.

LIETUVIU 
EGZODO 

LITERATŪRA
19454990

Kazio Bradūno ir Rimvydo Šilbajo- 
rio redaguota, dvidešimties autorių 
parašyta knyga, apžvelgianti visą 
45 metų mūsų egzodo literatūros 
laikotarpį. Veikalas 864 didelio for
mato puslapių, kuriuos puošia 
šimtai įvairiausių iliustracijų. Lei
dėjas — mecenatas yra Lietuvių 
Fondas, vardinis leidėjas — Litua
nistikos Institutas.

Leidinys gaunamas „Drauge”, 
4545 VVest 63rd Stree, Chicago, IL 
60629. Knygos kaina — $30.00. 
Užsisakant paštu, persiuntimo išlai
doms pridedama $4.00, į Kanadą 
— $6.00, į kitus kraštus — $6.50; 
lllinojaus gyventojai visais atvejais 
dar primoka $2.63 valstijos mo^ 
kesčių.



ĮDOMUS ambasadorius DRAUGAS, antradienis, 1994 m. spalio mėn. 4d."'JIS YRA MŪSŲ 
PREZIDENTAS

JULIUS ŠMULKŠTYS

priežastis: Bra- 
,,ne mūsų

Bindokienė ne-

dovavo Aukščiausiajai Tarybai, 
užsienio lietuvių pilietybės ir 
turto atgavimo klausimais taip 
pat buvo daug problemų, bet jis 
dėl to Amerikoje nepasidarė ne 
mūsų prezidentu. Kalbant apie 
Vytautą Landsbergį, visi 
žinome jo nuopelnus kovoje už 
nepriklausomybę. Ir už tai mes 
jį gerbiame. Bet, atgavus nepri
klausomybę, reikia kraštą 
valdyti, kas dažnai yra sunkiau 
negu išvaduoti. Lietuvos 
žmonės išrinko Brazauską*ir 
LDDP, nes buvo nusivylę

Rugsėjo 27 d. „Draugo” ! prezidentas pasidaro ne mūsų? 
vedamajame Čikagos lietuvių Kai Vytautas Landsbergis va- 
visuomenė yra raginama kultū
ringai elgtis, ignoruojant besi
lankantį Lietuvos prezidentą 
Algirdą Brazauską. Pagrindinė 
šio raginimo 
zauskas — 
prezidentas”.

Jei Danutė
būtų vienintelio užsienio lietu
vių dienraščio vyriausioji 
redaktorė, dienraščio, kuris 
save laiko visų lietuvių laik
raščiu, tai jos kvietimas pre
zidentą ignoruoti būtų vieno 
asmens nuomonė, su kuria gali
ma sutikti ar nesutikti, bet kuri dešiniųjų valdymu. O dėl tų 
tikrai nesukeltų didesnio mūsų 
visuomenėje atgarsio. Tačiau, ji 
nėra tik vienas bet koks asmuo, 
todėl redaktorės nuomonė mus 
neišvengiamai įtakos ir turbūt 
išsuks komentarų. Mano ir yra 
vienas tokių komentarų.

Nesutinku, kad demokrati
nėje santvarkoje prezidentai, 
kurie mums nepatinka, 
pasidaro ne mūsų prezidentai. 
Aš esu registruotas Indianos 
demokratas, bet prezidentas 
Bush ir kiti, į Baltuosius rūmus 
išrinkti, respublikonai buvo 
mano prezidentai. Rinkimų 
metu aš rėmiau Stasį Lozoraitį, 
be to, kai kini dabartinio pre
zidento politika man nelabai pa
tinka, bet jis yra mano pre
zidentas, nes jį demokratiškai 
išrinko Lietuvos žmonės ir 
užsienyje jis atstovauja ne par
tijai ar valdžia, o valstybei. Jei, 
kaip vedamajame teigiama, 
Brazauskas yra Lietuvos, o ne 
mūsų prezidentas, tai argi Lozo
raitis, laimėjęs rinkimus, irgi 
būtų tik Lietuvos, o ne mūsų 
visų. Aš manau, kad ne.

Iš vedamojo atrodo, jog Bra
zauskas niekad nebus mūsų pre
zidentas dėl savo politinės praei
ties ir dabartinės valdžios 
politikos. O dėl praeities, tai 
situacija yra gana paprasta. 
Kaip Lietuvos Komunistų par
tijos pirmasis sekretorius, jis šią 
organizaciją ištraukė iš Krem
liaus nasrų. Brazauskas tau
tiniam atgimimui nevadovavo, 
bet reikšmingai prisidėjo prie jo 
sėkmės. 1989 m. LKP pasisa
kius už nepriklausomybę, 
Maskva pirmą kartą suprato, 
jog lietuvių tauta šiuo klausimu 
yra vieninga ir kad tik saujelė 
naktinių burokų su ja kolabo
ruotų ginkluotos agresijos atve
ju. Be to, reikia nepamiršti, jog 
Sąjūdžio iniciatyvinei grupei 
priklausė daug dar tuo metu 
esančių arba buvusių LKP 
narių. Pagaliau galima ir 
paminėti, jog Atgimimo pra
džioje, 1988 metais, —ei Bra
zauskas, nei Landsbergis ne
reikalavo visiškos nepriklau
somybės, nors pastarasis už ją 
viešai išėjo anksčiau negu buvęs 
LKP vadas. Jei dabartinis pre
zidentas už Lietuvos nepriklau
somybę būtų pasisakęs tik po 
Sovietų sąjungos sugriuvimo ir 
man šiandien būtų sunku jį 
laikyti mūsų prezidentu.

O dėl vedamojo priekaištų 
apie dabartinės valdžios 
politiką, tai čia didžiausia pro
blema yra ne pati kritika, bet 
nenoras tos kritikos kriterijus 
lygiai pritaikyti visoms Lietu
vos vadovaujančioms asmeny
bėms. 1939 m. lankiau keletą 
Seimo posėdžių ir pats girdėjau 
kaip dešiniųjų atstovai pyškino 
kalbas prieš dvigubos pilietybės 
koncepciją. Didelė LDDP 
dauguma tą koncepciją rėmė ir 
iš jų tik vienas Albertynas tame 
posėdyje prieš dvigubą pilietybę 
pasisakė. Tačiau, kai dešiniųjų 
vadai Amerikoje lankosi, mūsų 
spaudoje beveik niekas jiem tos 
opozicijos neprimena. Aš 
manau, kad nei dešinieji, nei 
kairieji kol kas mūsų nepa
tenkino dėl pilietybės ir turto 
atgavimo, bet kodėl tik kairiųjų

nelemtųjų nomenklatūrininkų, 
tai jų yra dabar ir buvo 
anksčiau, kai dešinieji valdė. 
Čia vėl iškyla tų pačių kriterijų 
visiems pritaikymo klausimas.

Nors šiandien ir negyvenu 
Čikagoje, aš visgi esu didesnis 
optimistas dėl šio miesto lietu
vių kultūringumo. Šias eilutes 
rašant, prezidento Brazausko 
apsilankymas dar nėra įvykęs, 
tačiau, man atrodo, jog akmenų 
į nemėgstamus žmones mėtymo 
laikai jau yra praėję. Iš kitos 
pusės žiūrint, vedamasis, 
kuriame kviečiama prezidentą 
boikotuoti, o tie kurie ateis su 
juo susitikti apibūdinami tik 
kaip apie šokinėjantys, 
„kuriems būtina tai daryti”, 
tikrai nepagerins Lietuvos ir 
užsienio lietuvių santykių ir 
galbūt net ir neprisidės prie 
Čikagos lietuvių visuomenės 
didesnio solidarumo. Nors man 
tikrai nebūtina „tai daryti”, į 
Čikagą šeštadienį važiuosiu, 
nes bus malonu ir įdomu pama
tyti vienintelį Lietuvos istorijoje 
tiesiogiai ir laisvai žmonių iš
rinktą prezidentą.

Pastaba. Atrodo, kad šio 
straipsnio autorius ne visiškai 
suprato minėto vedamojo mintį. 
Prez. Brazauskas yra ne mūsų 
— t.y. užsienio lietuvių — 
prezidentas ne dėl savo politinės 
praeities, bet dėl to, kad 
užsienio lietuviai nelaikomi 
Lietuvos piliečiais. Jeigu mes 
nesame to krašto piliečiai, tai ir 
valstybės prezidentas ne mūsų. 
O dėl „boikotavimo”, tai 
tegalime pasakyti, kad mūsų 
siūlytas protesto būdas yra vis 
dėlto daug kultūringesnis už 
svaidymą piktais žodžiais ar 
kuo kitu. Dėkojame J. Šmulkš
čiui už savo nuomonės pareiš
kimą. D. Bindokienė.

„Draugo” bankete buvo proga susitikti, pasilinksminti ir rimtai diskutuoti 
svarbius klausimus. Šia proga pasinaudojo ir inž. Antanas Rudis (kairėje) 
su Lietuvių fondo valdybos pirm. Stasiu Baru.

Nuotr. Jono Tamulaičio

pilis žinoma jau iš anksčiau, nes 
kartą joje gyveno Vengrijos ka
ralaitė, Tiuringijos grafo sūnaus 
Liudviko žmona, vėliau žinoma 
kaip šv. Elizabeta. Ją įamžino 
net Richard Wagner savo 

, „Tannhaeuser” operoje.
Kadangi Vokietijoje rašto | šiuo klausimu, Rytų kraštai at- 

žmonėms patiko tuolaikinė metė tą Vakarų pasaulio geno- 
Martyno Liuterio Biblijos ver- : cidą. 
timo kalba, nustūmusi įvairias 
šalyje vartojamas tarmes į antrą 

j eilę, pagal ją susidarė pagrindas 
šių laikų moderniai vokiečių 
kalbai. Todėl ne tik dėl kultū
riniame pasaulyje išlikusių 
kelių originalinių jo vertimo 
egzempliorių, bet ir dėl didelės

■ literatūrinės vertė# ji dar ir 
šiandien vadinama: Liuterio 
Biblija, laikoma Lietuvos vals
tybinėje Martyno Mažvydo bib
liotekoje Vilniuje.

Valteris Bendikas
Chicago, IL

GIMIMŲ KONTROLĖ
LIETUVOJE

Lietuvoje steigiamas gimimo 
kontrolės „Plannes Parent- 
hood” padalinys („Draugas”, 
9/17/94) yra tikras nesusipra
timas. Mes užaugome, subren
dome ir apie „saugų ar nesaugų 

j seksą” išmokome be jokių dide
lių mokymų ar mokslų — krikš
čioniška moralė, tikintys tėvai

LAIŠKAI
LIUTERIO BIBLIJA

Prieš kurį laiką teko „Drau
ge” skaityti, kad valstybinėje 
Martyno Mažvydo bibliotekoje 
Vilniuje mėginama ateičiai iš
saugoti senas, retas ir didelę 
istorinę vertę turinčias knygas, 
kurios šimtmečių eigoje buvo 
vienu ar kitu būdu apgadintos. 
Toks projektas tikrai didelis 
bibliotekoje dirbančiųjų nuopel
nas, įrodantis jų profesionalinį 
supratimą ir meilę bei pagarbą 
knygai, neatsižvelgiant į jos 
turinį. Šių knygų tarpe esanti 
ir Liuterio Biblija, kuri taip pat 
atnaujinama su dideliu atsidė
jimu ir kruopštumu.

Bet kodėl ne? Biblįja turėtų 
būti vien todėl lietuvių tautai 
artima, kadangi Martynas Liu
teris buvo ir net mirė kaip 
katalikas. Nors Biblija šiandien 
pavadinta jo vardu, jis jos 
neparašė, tik iš originalinių 
hebrąjų ir graikų kalbų išvertė 
į savo motinos kalbą, būdamas 
po Wormso suvažiavimo savo 
šalininkų slepiamas Wartburgo 
pilyje, kad neištiktų ir jo italo 
Girolamo SavanaroloB ir čeko 
Jan Huso likimas. Wartburgo

ir pasikalbėjimai su jais šia 
tema, buvo geriausia mokykla.

Lietuvai reikia ne abortų, o 
daugiau gimstančių vaikų, nes 
ten dabar daugiau žmonių mirš
ta negu gimsta. Paskutinėje 
Kairo (Egipte) konferencijoje

Rūgs. 21 d. „Drauge” ir vėl 
naujas dr. A. Eidinto straipsnis. 
Bent man, tai jis patinka. 
Nelabai jam „prie širdies” J. 
Žygas, o taip pat ir Vilius 
Bražėnas, nes, kaip ta lietu
viška patarlė sako: „Teisybė 
akis bado”. Girdi, tik A. Bala- 
šaitienė suprato tokio bendra
darbiavimo naudą, čia jau dr. 
A. Eidintas pasirodo, kaip labai 
geras prez. A. Brazausko moki
nys: vieniems Gedimino „ble- 
kutės”, „majorų” laipsniai ir 
visokie pagyrimo popieriukai, 
kitiems — nenorim jūsų žinot! 
Sena Lenino taktika: skaldyk ir 
valdyk!

Man asmeniškai labai patin
ka dr. A. Eidinto rašybos stilius 
ir išsireiškimai. Pvz., ką reiškia 
„Gaisras šiuo klausimu nede
ga,...?” („Draugas” — birželio 3 
d.). Arba, cituoju: „Lietuvos 
valstybės įstaiga Čikagoje, 
atrodytų, mano galva, taip:...” 
„Mano galva” reikėtų suprasti 
turbūt, kaip „mano suprati
mu?”

Na, ar neįdomiai rašo? Reikia 
dėkoti red. D. Bindokienei, kad 
ji spausdina originalą, visiškai 
jo netaisydama, nes tai puikus 
pavyzdys visiems žurnalistikos 
studentams ... kaip nerašyti.

Leonas Baltušis 
Minocųua, WI

čius visą galybę nauju teismų 
(pvz., Apygardų teismus, Ape
liacinį teismą, Konstitucinį 
teismą ir visokius specializuotus 
teismus), tokio didelio Aukš
čiausiojo teismo juk tikrai ne
bereikia. Jam visiškai pakaktų 
septynių ar devynių teisėjų.

Leonas Sabaliūnas
Ann Arbor, MI

DIPLOMATIJA IR TIKROVĖ
Tenka pripažinti ypatingą su

gebėjimą Lietuvos dabartinei 
diplomatinei tarnybai.

Užuot, kad Lietuvos vyriau- 
i sybė būtų pareiškusi jei 
ne atsiprašymą, tai bent' 
paaiškinimą dėl laivo „Hayler” 
kapitono įsižeidimo Klaipėdos

I uoste, JAV vyriausybė ir am
basada Vilniuje atsiprašo ir 
dėkoja Lietuvai ir prezidentui 
(„Draugas” 9.3.94). Vienu 
tačiau tenka tikrai suabejoti, 
jog „kapitonas ir įgula, visais 
požiūriais liko labai pa
tenkinti” (pabr. M.J.)

Liepos 7 d. AGEP pranešimu, 
kapitonas „pareiškė, kad šitaip 
nelupikaujama net Afrikos ša-1 
lyse. Taip pat jis pasakė, kad ne- \ 
patarsiąs ne tik karo, bet pre- į 
kybos laivams plaukti į Klaipė-1 
dos uostą („Draugas” 7.12.94). Į

Pareiškimas taip pat atsiduo-1 
da senos sistemos raugu, kai sa- S 
koma: „Įgula ypač dėkinga Lie- į 
tuvos visuomenei”.

Mikas Jurgaitis’ 
Venice, Florida

Mielai ALDONAI GERULAITIE- 
NEI, taip tragiškai netekus mylimo 
sūnaus,

A.tA. VITO

Jonas Rugelis 
Maywood, IL

PALIKIME SEIMĄ 
RAMYBĖJE

AR NEPRADEDAT IŠ 
ANTRO GALO

Kaip spaudoje pranešama, 
LDDP partija siūlys keisti tris 
konstitucinius straipsnius, tarp 
jų ir žemės užsieniečiams par
davimo įteisinimą.

Mieli valdžios ponai, pirma 
sugrąžinkit žemes ir kitą nuo
savybę buvusiems teisėtiems 
Lietuvos savininkams ar jų 
palikuonims, o tik tada par- 
davinėkit užsieniečiams.

Grąžintos nuosavybės lietu
viams, gyvenantiems užsienyje 
ar tebevargstantiems Sibire 
būtų pritraukusios užsienio lie
tuvių profesinius sugebėjimus ir 
pakėlusios ekonominį atkutimą. 
Ir dabar dar ne vėlu, tik pradė
kite iš pradžios, o ne iš kito galo.

Alfonsas Pargauskas 
Orland Park, IL

Pranešate (9/16/94), kad dar- 
biečiai siūlo sumažinti Lietuvos 
Seimo narių skaičių nuo 141 iki 
101. Tai apgailėtinos pastangos. 
Kad jos niekais nueitų! Dabar
tinis Seimo dydis panašus į 
atitinkamų institucįjų sudėtį 
kitose mažesnėse Europos vals
tybėse: Airija (166), Albanija 
(140), Austrija (183), Danija 
(179), Norvegija (165), Suomija 
(200), Šveicarija (200) ir t.t. 
Tiesa, pasitaiko ir skaičiumi 

, mažesnių ar žymiai didesnių 
rūmų. Dilema ta, labai mažas 
parlamentas nebėra reprezen
tatyvus, o labai didelis — ken
kia debatų kokybei. Tai, ką 
Lietuva turi šiandien, yra 
auksinis vidurys.

Bet pinigus taupyti reikia — 
o štai ir pasiūlymas. Senasis 
Aukščiausiasis teismas susidėjo 
iš, berods, 41 teisėjo. Dabar, 
palikus buvusius Apylinkės 
teismus ir įsteigus ar numa-

RŪTAI - brolio, p. O. ČENKIENEI 
— anūko, GRAŽINAI — seserėno, 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime.

Nora Sakalauskienė
Daiva ir Dovydas Griežė-Jurgelevičiai

Mylimam Vyrui, Tėveliui, Seneliui, mūsų mielam Bi
čiuliui

A.tA.
JONUI JUŠKAI

ilgą tremties žemiškąją kelionę užbaigus ir sugrįžus 
į Amžiną Tėvynę, giliame liūdesyje likusiuos Jo 
mylimuosius, mūsų mielus, žmoną ADĄ, dukras 
AUŠRELĖ, GRAŽINĄ, sūnų JONĄ jų ŠEIMAS ir 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame, drauge liūdime, 
ir niekada šio mielo Tėvynės Sūnaus a.a. Jono 
nepamiršime.

Joana ir Vytautas Grybauskai 
Veronika ir Jurgis Janulaičiai

Daytona Beach, FL.

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

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

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

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

KAM MOKĖTI DVIEMS LAIDOJIMO 
ĮSTAIGOMS, JEI VIENAS TELEFONO 
SKAMBUTIS GALI VISKĄ SUTVARKY
TI, NEŽIŪRINT NUOTOLIŲ?

Our*- 1

CHICAGO PALOS HILLS

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

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

CICERO LEMONT

Tauriam lietuviui

A.tA.
JONUI JUŠKAI

mirus, žmonai, vaikams, giminėms bei artimiesiems 
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir liūdime kartu.

Bronius ir Eleonora Paliulioniai

A.tA.
ONAI NAUDŽIUVIENEI

mirus, jos vyrui KOSTUI NAUDŽIUI ir seseriai, 
mūsų ilgametei režisierei, DALILAI 
MACKIALIENEI, netekusiems mylimos žmonos ir 
sesers, reiškiame gilią užuojautą.

Los Angeles Dramos sambūris

A.tA.
ANTANUI VAIČIULIUI

mirus, reiškiame nuoširdžių užuojautų jo sūnums 
ALGIMANTUI ir JOHN, jų šeimoms ir visiems 
artimiesiems.

Vytautas ir Violeta Patkauskai
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KAIP GALIME PADĖTI
SERGANTIEMS LIETUVOJE

l)

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Spalio mėnuo — BALFo mė
nuo. Ir vėl BALFo darbuotojai 
pradeda lankyti lietuvių namus, 
prašydami aukų vargstantiems 
lietuviams sušelpti. Kurių ne
galima pasiekti asmeniškai, 
tiems siunčiami laiškai.

BALFo vadovybė prašo auko
tojų maloniai sutikti aukų 
rinkėjus ir sulig išgalėmis 
įteikti savo auką. Lietuva lais
va, bet vargas dar labai gyvas, 
ypač našlaičių, senelių, politinių 
kalinių ir tremtinių tarpe. 
Padėkime jiems. Nušluos
tykime jiems vargo ašarą. Yra 
sakoma: „Geriau duoti, negu 
prašyti”.

Pakeistas „Draugo” rengi
nių komiteto posėdžio laikas iš 
5 vai. p.p. į 4 vai. po pietų, bet 
posėdis vis tiek įvyks trečia
dienį, spalio 5 d., marijonų vie- 
nuolyno patalpose, prie „Drau
go’’?. Visus renginių komiteto 
nąrius ir norinčius į komitetą 
įsijungti, prašome dalyvauti.

Spalio 29 d., šeštadienį, „Sek
lyčioje” bus pildomi dokumentai 
Amerikos pilietybei gauti. Bus 
keli advokatai, daromos nuo
traukos ir pirštų atspaudas. 
Pagal specialų įstatymą, 
asmenys, kurie yra 55 metų ar 
vyresni ir išgyvenę Amerikoje 
15 metų, arba kurie yra 50 metų 
ir išgyvenę Amerikoje 20 metų, 
specialų Amerikos valdžios eg
zaminą, kuris reikalingas gau
ti Amerikos pilietybę, gali lai
kyti savo gimtąja kalba. Šio eg
zamino klausimus Socialinių 
reikalų taryba yra gavusi, juos 
išvers į lietuvių kalbą ir galima 
bus juos gauti Socialinių reikalų 
raštinėje, 2711 West 71st St., 
Chicago, IL 60629, tel. 312- 
476-2655. Kai gausime daugiau 
informacijos šiuo reikalu 
pranešime per spaudą ir radiją.

Julijos S v ab aite s eilėraščių 
rinkinys „Žiemos brėkštis” pra
dėtas rinkti „Draugo” spaus
tuvėje. Leidžia Lietuviškos Kny
gos klubas.

„Saulutė” suorganizavo sep
tintą atviro žodžio forumą 
rugpjūčio 28 d. Pasaulio lietuvių 
centre. Prelegentas dr. Rimvy
das Sidrys dalinosi mintimis 
apie Lietuvos medicininės prie
žiūros padėtį ir kokiu būdu 
užsienio lietuviai gali padėti.

Dr. R. Sidrys mokslus baigė 
įTuebingene, Vokietijoje. Kelis 
metus buvo JAV kariuomenės 
gydytoju Filipinuose. Dabar te
bedirba savo akių ligų specialy
bėje Streator, IL. Dr. Sidrys yra 
Amerikos ir Lietuvos gydytojų 
sąjungos narys. Neseniai Lietu
voje išleista jo parašyta knyga 
„Akies optika”.

Į klausimą, ar tikrai reikia pa
dėti? dr. Sidrys atsakė, kad 
pagalba yra būtina. O kad ne
liktų jokios abejonės, jis 
pacitavo prieš 3 dienas gautą 
laišką. Laiške prelegento kolega 
iš Lietuvos rašo: „Ligoninėje 
dabar gulėti nebeįmanoma: ne 
tik reikia viską savo turėti: 
vaistus, švirkštus, intravenines 
sistemas, bet ir mokėti už 
tyrimus ir procedūras. Reikia 
turėti savo maistą ir nuolatinę 
slaugytoją”. Trūksta ne tik

Šiluvos atlaidus užbaigiant Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje, šv. Mišias konceleb- 

ravę (iš kairės): kun. Pranas Kelpšas, parapijos klebonas kun. Jonas Kuzinskas ir svečias iš Lietu
vos, kun. Rimas Gudelis.

A o Aleksandro Dun
dulio, kuris visą gyvenimą 
rūpinosi lietuvišku jaunimu, 
atminimą pagerbdami, dr. 
Albina Prunskienė paskyrė 
$156, o Vytautas A. Lapenas 
$15 Lietuvos našlaičiams, per 
r;Lietuvos Našlaičių Globos” 
kotnįtetą. Komitetas našlaičių 
vardu reiškia užuojautą velionio 
artimiesiems ir dėkoja auko
tojams. Komiteto adresas: 2711 
W. 71 St., Chicago, IL 60629.

(sk)

x-Dėmesio! Daktarai, inži
nieriai ir kiti! Parduodamas 
turtingas Lietuvos pašto ženk
lų rinkinys. Su retenybėm. 
Lietuvos turtas. Geras investa
vimas 718-848-3138.

(sk)

x TRANSPAK TALPIN
TŲ VAI 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)

x Po 18 sėkmingų pasiro
dymų JAV-bėse, Vilniaus 
Dailės muziejaus lietuviškos 
muzikos ansamblis „Kanklės” 
koncertuoja Jaunimo centro 
Čiurlionio galerijoje. Vadovė — 
Vilniaus Muzikos Akademijos 
prof. Lina Naikelienė. An
samblis susideda iš trijų kon
certinių kanklių, dviejų bir
bynių taip pat muzikantai 
puikiai valdo skudučius, lumz
delius. Programoje dalyvaujanti 
solistė ne tik atlieka liaudies 
dainas, bet ir veda koncerto 
programą. Pirmoje dalyje skam
bės religinė muzika, o antroje 
girdėsite lietuvių klasikų 
kūrinius. Koncertas įvyks spa
lio 10 d. 7:30 v.v. Maloniai 
kviečiame apsilankyti ir atsi
sveikinti su puikiu pro
fesionaliu ansambliu, kuris po 
koncerto išskris į tėvynę. Bilie
tus galėsite įsigyti prie durų.

(sk)

x Dr. James and Nancy 
Gianfrancisco iš Orland Park, 
Lietuvos našlaičiams sušelpti 
paaukojo $50, taip pat Adolfas 
Lietuvninkas iš Chicagos, pa
lengvinti Lietuvos našlaičių 
gyvenimą, atsiuntė $20. „Lietu
vos Našlaičių Globos” komi
tetas aukotojams našlaičių var
du dėkoja.

(sk)

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

x „Derliaus šventė” jau čia 
pat — Pasaulio lietuvių centre, 
š.m. spalio 8, 7 v.v. Įėjimas — 
5 dol. asmeniui. Skani vaka
rienė, gera nuotaika ir vokiečių 
orkestras laukia jūsų! Informa
cijai skambinti: 708-257-8787, 

(sk)
x Pasaulio lietuvių centras 

ruošia solisto Stasio Povilai
čio koncertą š.m. spalio 14, 
7:30 v.v., penktadienį, Bočių 
menėje. Kviečiame visus atsi
lankyti, prie vyno stiklo ir 
užkandos pasiklausyti estra
dinių dainų.

vaistų bei kt. reikmenų, bet. ir 
švaros.

1992 m. Šv. Jokūbo ligoninė
je lankėsi JAV senatorius Kel- 
ly, įtakingas žmogus, komiteto, 
kuris rūpinasi parama užsieniui, 
pirmininkas. Jis atvažiavo pasi
žiūrėti kokia situacija yra Lie
tuvoje ir susižeidė koją. Atsira
dęs ligoninėje, norėjo pasinau
doti tualetu. Išėjęs jis pareiškė, 
kad jis čia negali likti ir pirmu 
lėktuvu išskrenda. Kokia šio 
įvykio įtaka paskirti pagalbą 
Lietuvai galime tik spėlioti. 
Šiame reikale gali padėti tik 
visos tautos išsilavinimas ir per
siorientavimas.

Toliau prelegentas išvardino 
4 dabartines problematines 
sveikatos sritis. Rūkymas yra 
labai didelė yda. Jei JAV vien 
nuo rūkymo miršta 4,000, tai 
Lietuvoje — apie 10,000 per 
metus. Rūkantys 50% daugiau 
suserga kataraktų. Situacija 
vargu ar gerės, nes Klaipėdoje 
statomas didžiulis cigarečių 
fabrikas. Alkoholizmas ypač 
paplitęs. Vien Vilniuje yra keli 
šimtai alkoholio parduotuvių. 
Lietuvai reikia antro Valan
čiaus, didžiojo kovotojo už blai
vybę.

Prietarai medicinos srityje, 
pseudomokslai yra kita pro
blema. Pvz., Homeopatija — tai 
teorija, siūlanti gydytis tuo 
pačiu, nuo ko susirgai. Iridiolo- 
gija — tai teorija, kai, žiūrint į 
akies rainelę, nustatoma kuo 
žmogus serga. Lietuvos spauda 
prisideda prie šios problemos, 
skleisdama straipsnius su prie
tarais, pvz., „Lietuvos aide” 
buvo straipsnis apie gydymąsi 
nuo ligų rankos pirštų gimnas
tika. „Šeimos” žurnalas siūlė 10 
pratimų, stiprinančių akis. Vie
nas iš jų — lokio pratimas: sto
vint nukreipti akis žemyn ir lin
guoti kaip lokys. Prietarai nieko 
nepadeda.

Ekstraseansai. Tai daug žalos 
padarančių moderniškų Lietu
vos „magikų”, raganių užsiėmi
mas pramatyti ateitį.

Kaip mes galime padėti? Pir
miausiai, reikia skleisti tikras 
žinias apie mediciną ir taip 
sudaryti imunitetą prieš prie
tarus. Taip pat padėsime nu
siunčiant vaistus. Kartais prašo 
vaistų nuo katarakta. Katarak
tas — tai akies lęšiuko baltymo 
sukrešėjimas ir jokių vaistų 
atstatyti padėtį nėra.

Užbaigdamas dr. R. Sidrys at
sakė į keletą klausimų ir ska
tino pagelbėti Lietuvai.

Pašnekesį baigė Indrė Tijūnė- 
lienė, padėkodama prelegentui 
ir Vainiui Aleknai už prelegen
to pristatymą. Vainius Alekna 
neseniai įsigijo doktorato laips
nį iš anglų kalbos ir literatūros 
lllinois universitete. „Saulutė” 
nuoširdžiai dėkoja Racine ke
pyklos savininkams už paauko
tus vaišėms pyragus.

Raminta Marchertienė

„ŽALIŲ KORTELIŲ” 
PASIĖMIMO REIKALU

(sk)

(sk)
x Vladas ir Eugenia Rac- 

kus iš Chicagos, paskyrė 200 
dol. našlaičio iš Šiaulių globai 
vieneriems metams. Dėkojame! 
„Lietuvos našlaičių 
komitetas, 2711 W. 
Chicago, IL 60629.

globos”
71 St.,

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

DRAUGAS FOUNDATKDN
4545 W. 63rd St., Chicago, IL, 60629

Aukos yra nurašomos nuo Federalinių mokesčių.

(sk)
x Povilas Mieliulis pra

neša, kad jis iš Jakubėno drau
gijos pasitraukia, ne dėl 
asmeniškumų ir ne dėl bet 
kokio nepasitenkinimo, bet 
aplinkybių verčiamas. Ponui 
Edvardui Šulaičiui, dr-jos pirm, 
ir poniai Erikai Brooks, sek
retorei, dėkoju už ilgą draugys
tę.

(sk)

Amerikos Kongresas išleido 
naują įstatymą, kuris įsigalioja 
1994 spalio 1 d. Pagal tą įsta
tymą, asmenims, kurie gyvena 
nelegaliai arba su svečio doku
mentais Amerikoje, jeigu 
Amerikos valdžia pakeičia jų 
statusą ir jie gauna nuolatinio 
legalaus Amerikos gyventojo 
statusą, būtent — „žalią kor
telę”, dabar nereikės važiuoti į 
kito krašto konsulatą tos kor
telės pasiimti, jie galės doku
mentus sutvarkyti Amerikoje 
Imigracijos-Natūralicacijos 
įstaigoje. Tai taikoma tiems 
asmenims, kurie šių metų 
„žalių kortelių” loterijoje jas 
laimėjo, arba kurie gauna 
nuolatinio Amerikos gyventojo 
statusą kokiu kitu legaliu būdu. 
Tačiau šie asmenys turės 
sumokėti mokestį ir baudą: tai 
yra mokestį — $130 ir baudą 
$650 — iš viso $780. Asmenys,

Lithuanian Mercy Lift organizacijos stalas „Draugo” sukaktuviniame bankete š.m. rugsėjo 25 
d. Martinique pokylių salėje. Iš kairės (sėdi): Birutė A. Vindašienė, Rita Riškienė, Virginija Joku- 
bauskienė, „Draugo” redaktorė Danutė Bindokienė ir Viligailė Lendraitienė; stovi: Laima 
Jurkūnienė, Algis Jurkūnas, Jurgis Riškus, Petras Jokubauskas ir LML pirm. Jurgis Lendraitis.

Nuotr. Jono Tamulaičio
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kurie vis tiek norės išvažiuoti iš 
krašto į svetimos valstybės 
konsulatą pasiimti žalią kortelę, 
galės tai padaryti, nereikės tada 
mokėti $650 baudos, bet pasi
ėmę „žalią kortelę” turės 
palaukti 90 dienų, kol galės 
grįžti atgal į Ameriką. 
Asmenys, kurie turi legalų sta
tusą, arba kurie gauna „žalią 
kortelę” pagal „family unity” 
įstatymą, yra atleidžiami nuo 
baudos arba pakelta mokesčio ir 
taip pat 90 dienų laukimo grįžti 
į Ameriką. Vaikai, jaunesni 
kaip 17 metų, yra atleidžiami 
nuo pakelto mokesčio (baudos).

B. J.

IS ARTI IR TOLI

Dr. Linas A. Bieliauskas, 
University of Michigan, Ann 
Arbor Mich. neuropscihologijos 
profesorius, Baltijos Psichologų 
s-gos pakviestas, davė prane
šimą apie savo mokslinius 
tyrinėjimus Altzheimer ligos, 
Lielupėje, Latvijoje, šio mėn. 26 
d. Po to jis vyksta į Lietuvą, kur 
turės pasitarimus su Vilniaus ir 
Kauno (Vytauto Didžiojo) 
universitetų psichologijos 
katedrų vadovais dėl Michigan 
universiteto bendradarbiavimo 
su tais universitetais.Čikagos pagrindiniai dien

raščiai — „Chicago Tribūne” ir 
„Chicago Sun-Times” spalio 3 d. 
laidoje paminėjo Lietuvos Res
publikos prezidento Algirdo 
Brazausko lankymąsi Čikagoje 
ir Lemonte spalio 1-2 d. Šiam is
toriniam įvykiui „Tribūne” 
skiriamos vos kelios eilutės 
apylinkės žinių skyriuje, dau
giausia sustojant ties Lemonte 
sekmadienį, spalio 2 d., įteiktais 
Vyčio Kryžiaus ordinais dr. 
Adolfui Damušiui ir Mečislovui 
Mackevičiui. „Sun-Times” rašo 
daug plačiau, net išspausdinta 
nuotrauka (A. Brazauskas sega 
ordiną M. Mackevičiui, o dr. 
Damušis laukia savo eilės). 
Pažymima, kad prezidentą 
sutiko daug žmonių, kad jis 
vienu tarpu pasakęs: „Nors aš 
buvau komunistų partijos 
vadas, dabar esu prezidentas; 
tik ateitis parodys, ką mes 
pasiekėme”. Įdomu, kad šiame 
dienraštyje, užbaigiant Vyčio 
Kryžiaus ordinų įteikimą, pa
stebima: „Tokie ordinai, su
teikti Brazausko, gali padvelk
ti ironija, juk — šiaip ar taip — 
jis iki 1980 metų buvo Lietuvos 
komunistų partijos pirmasis 
sekretorius... ”

Šv. Kazimiero seserys kvie
čia visus dalyvauti šv. Mišiose, 
prašant Dievo, kad vienuolijos 
įsteigėja Motina Marija Kaupai
tė būtų paskelbta palaimintąja. 
Šv. Mišios bus trečiadienį, 
spalio 5 d., 7 vai. v. motiniškojo 
Šv. Kazimiero vienuolyno namo 
koplyčioje.

ALRK Moterų sąjunga 
iškilmingai minės savo 80 metų 
sukaktį sekmadienį, spalio 16 d. 
Iškilmės prasidės šv. Mišiomis 
10:30 v.r. Švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčioje, po to pietūs 
ir programa parapijos salėje. 
Narės ir svečiai maloniai kvie
čiami dalyvauti. Bilieto kaina 
tik 15 dol. Vietas galima 
rezervuoti, skambinant 
778-4542 arba 476-1546.

Jonas ir Ona Keraminai, 
gyv. Rockford, IL, negalėdami 
dalyvauti „Draugo” sukaktuvi
niame bankete, atsiuntė 70 dol. 
auką. Ačiū!

Bronė Pakštienė, Chicago, 
IL, negalėdama pati dalyvauti 
„Draugo” gimtadienio pokylyje 
rugsėjo 25 d., parėmė savo dien
raštį auka. Dėkui!

LOS ANGELES, CA

Inž. Julius Jodelė, Hermosa 
Beach, Calif., pavasario semest
rui išvyksta dėstyti Kauno 
Technologijos universitete 
„Kūrybinio konstravimo” 
kursą.

Savo profesinėje karjeroje inž. 
Jodelė yra atlikęs daugelį moks
linių sprendimų ypač erdvių 
tyrinėjimo srityje. Dirbdamas 
Kalifornijos Technologijos in
stitute jis suprojektavo „Ser- 
geant” raketai elektroninės 
aparatūros mechaninę dalį, 
„Ranger” ir „Mariner” erd
vėlaiviams sukūrė elektronikos 
mechaninės struktūros koncep
cijas, suprojektavo daugelį 
mokslinių aparatų ir atliko ban
dymus. Neseniai baigė penkerių 
metų LIGO koncepcinį mecha
nikos projektą, skirtą kosminių 
traukos bangų tyrinėjimams^

Julius Jodelė yra dirbęs ir 
vadovavęs moksliniams projek
tams Hughes Aircraft, Magna- 
vox ir Analog Technology kom
panijose.

Juozas Pupius (pirm.), Algis 
Raulinaitis ir Kazys Šakys 
sudaro 1995-jų metų Lietuvių 
Fronto bičiulių Los Angeles 
sambūrio valdybą. Naujoji 
valdyba jau ruošia poeto 
Bernardo Brazdžionio litera
tūros vakarą gruodžio 4 d. Šv. 
Kazimiero parapijos salėje, o 
kitų metų sausio 28-29 d. 
politinių studijų savaitgalį tema 
„Pilnutinės demokratijos keliu 
į Lietuvą”. Tikimasi dalyvių iš 
Lietuvos.

religinis-kulturinis centras, ku
riuo jau naudojasi jaunimas, 
jaunos šeimos ir studentai iš 
užsienio. Parapijai vadovauja 
jaunas ir energingas klebonas 
kun. Saulius Filipavičius.

Šia auka yra įamžinama Apo
lonijos Andrašiūnienės sesuo, 
a.a. dr. Emilija Jesevičiūtė, 
troškūnietė, mirusi 1988 m. ko
vo 1 d. Thunder Bay, Kanadoje.

Būtų labai gražu,jeigu ir kiti 
lietuviai pagelbėtų savo parapi
joms Lietuvoje, įamžindami 
savo tėvelius, mylimus gimines, 
partizanus, tremtinius.

Kviečiame visais atvejais ne
pamiršti Lietuvių Katalikų 
Religinės Šalpos, kuri šelpia 
atsikuriančią Lietuvos bažnyčią 
ir jos įvairią veiklą ir kuri tai 
vykdo geraširdžių aukotojų 
dėka.

Aukos per LKRŠ, nurašomos 
nuo valstybinių mokesčių. 
Visais atvejais galite kreiptis į 
mūsų raštinę: 351 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

V.J.

BENDRUOMENĖS 
DARBUOTOJŲ 

SUVAŽIAVIMAS

Vokietijos Lietuvių bend
ruomenės darbuotojų suvažia
vimas šiais metais vyks nuo lap
kričio 4-6 d. Hiutenfelde, Vasa-* 
rio 16-osios gimnazijoj. Jame 
planuojama paminėti tremties 
50 metų sukaktį ir pasvarstyti 
bendruomenės ateities užda
vinius. Tiksli programa bus 
paskelbta vėliau.
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Mindaugas Kojelis, 16 m. 
gimnazijos mokinys, laimėjęs 
anglų kalbos konkursą, iš Lietu
vos atvyko pusmetį mokytis 
Amerikos aukštesniojoje mo
kykloje Kansas valstijoje. 
Amerikos ambasados Vilniuje 
Lietuvos moksleiviams skelbtą 
ir pravestą konkursą iš viso 
laimėjo 13 moksleivių.

STAMBI AUKA LIETUVOS 
BAŽNYČIAI

Dr. Bruno ir Apolonija Andra- 
šiūnai per Lietuvių Katalikų 
Religinę Šalpą paaukojo 
$25,000 Troškūnų parapijos 
bažnyčios ir vienuolyno remon
tams. Bažnyčiai yra dedamas 
naujas stogas, o iš sugriauto 
vienuolyno yra rengiamas

A.Š.

Dalila Mackialienė atlieka programą 
Tautos šventės minėjime St. Peters
burg, FL, š.m. rugsėjo 8 d.; spalio 16 
d., 3 vai. p.p. ji atliks programą Lietu
vos ambasadoje Vašingtone, BALFo 
rengiamoje dainos ir dailiojo žodžio 
popietėje.
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