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Rusijos parlamentas turės 
rinktis: ginkluotis ar šalti 

Vilnius, spalio 6 d. (LA) — 
Dviejų įtakingiausių Rusijos mi
nisterijų — Gynybos ir Ener
getikos — atstovų grupės Rusi
jos parlamento žemesniuosiuose 
rūmuose — Dūmoje vėl kritika
vo šalies biudžetą, kuris suma
žėjo beveik dvigubai, nes nesu-
rankami mokesčiai, rašo „Lie
tuvos aidas". Pasak vieno 
aukšto pareigūno, jeigu kariš
kiams nebus skirta daugiau pi
nigų, Rusija neįvykdys savo įsi
pareigojimų mažinti ginkluotę. 

„Izvestijų" nuomone, tokia 
vyriausybės ataka, pradėta 
abiejuose Rusijos parlamento 
rūmuose, rodo, kad Finansų 
ministerijai ir premjerui 
mėginama sutrukdyti įgyven
dinti priemones, kurių tikslas — 
sumažinti infliaciją ir biudžeto 
deficitą. 

Si ataka sutapo su svarbių 
derybų su Tarptautiniu Valiu
tos Fondu pradžia. Derybose 
kalbama apie tolesnę paramą 
Rusijos reformoms. Rusijos 
ministrai norėjo gauti šią 
paramą ir įrodinėjo, kad jie 
sugebės sumažinti infliaciją iki 
4% per mėnesį. 

Gynybos ministerija, gavusi 
tik truputį daugiau negu pusę 
sumos, kurią ji laiko minimaliai 
būtina savo veiklai, teigia, kad 
ir tie pinigai nebuvo jai pervesti. 
Ministerijos Biudžeto ir finansų 
valdybos viršininko pirmojo 
pavaduotojo Aleksandr Kuzne-
cov duomenimis, kuriuos jis pa
teikė Valstybės Dūmos Gynybos 
komitetui, per devynis mėne

sius ministerija gavo tik 53% jai 
skirtų pinigų. Beje, ši suma 
nėra labai maža: 14,600 bili
jonai rublių. O Ekonomikos mi
nisterijos atstovas Viačeslav 
Mozgaliov paaiškino komitetui, 
kad karo pramonės komplekso 
padėtis „katastrofiška". Pasak 
Mozgaliov , „nedirba 959c 
karinių gamyklų, nefinansuo
jami naujų ginklų tyrimai, o 
Gynybos ministerija naujų 
ginklų pavyzdžių negaus iki 
2000 metų". Jis taip pat pasakė, 
kad „dėl lėšų stokos Rusija 
neįvykdys savo įsipareigojimų 
nusiginkluoti". Tam yra dar 
mažiau pinigų negu ginkluotis: 
gauta tik 22% skirtos sumos. 

Kariškiams pinigų visada 
maža. Tačiau šį kartą jų pri
trūko ir energetikams. Ener
getikos ministerija teigia, labai 
trūksta kuro žiemos sezonui. Iki 
rugsėjo 1 d. (vėlesnių duomenų 
dar nėra) sukaupta tik 5.4 
milijonai tonų anglių ir 2 
milijonai tonų skysto kuro, o 
pernai tuo pat metu turėta 33.5 
milijonai tonų anglių ir 7.2 mili
jonai skysto kuro. 

Tad Rusijos Valstybės Dūmos 
deputatams greičiausiai teks 
rinktis, kam duoti daugiau 
pinigų: kariškiams ar ener
getikams — ginkluotis ar šalti. 
Turint galvoje, kad Maskva ku
ru visada buvo neblogai aprūpi
nama, o Gynybos ministerijos 
interesų skatintojai Dūmoje 
stipresni, greičiausiai jie apgins 
kariškių reikalavimus. Ir, žino
ma, juos visi supras: juk svar
biausia, kad nebūtu karo. 

Svarstoma, kaip geriau 
registruoti rinkėjus 

Vilnius, spalio 7 d. (LR) -
Seimo Žmogaus ir piliečių teisių 
bei tautybių reikalų komitetas 
spalio 6 d. svarstė Vyriausiosios 
rinkimų komisijos pirmininko 
Zenono Vaigausko siūlymus, 
kaip tobulinti rinkėjų sąrašų su
darymą. Posėdyje taip pat da
lyvavo ir vyriausybės, Vidaus 
reikalų, Ekonomikos, Finansų 
ministerijų, Statistikos departa
mento Seimo kompiuterinių 
duomenų tvarkymo skyriaus at
stovai, rašo Violeta Gaižauskai
tė „Lietuvos ryte". 

Dėl rugpjūčio 27 dienos refe
rendumo rinkėjų sąrašų ši ko
misija gavo daug skundų, ypač 
iš referendumo paprašiusios 
Tėvynės Sąjungos (Lietuvos 
konservatorių). Šios Seimo 
frakcijos seniūnas Andrius 
Kubilius teigė, kad rinkėjų 
sąrašuose buvo „mirusiųjų 
sielų", ir siūlė sudaryti Seimo 
komisiją rinkėjų sąrašų sudary
mo problemai spręsti. Daugu
mos Seimo balsais toks siūly
mas buvo atmestas. 

Vyriausiosios rinkimų komisi
jos pirmininkas Zenonas Vai-
gauskas siūlo nekeisti rinkimų 
apylinkių ribų.kai iki rinkimų 
ar referendumo lieka mažiau 
negu trys mėnesiai bei sudaryti 
pastovius rinkėjų sąrašus. Visi 
Lietuvos piliečiai, turintys 
rinkimų teisę, būtų įrašyti 
vienos iš rinkimų apylinkių 
rinkėjų sąraše. Papildomai į 
sąrašus įrašomi asmenys, įgiję 
rinkimų teisę dėl amžiaus. 
Kiekvienas pilietis pats galėtų 
įsirašyti į tos apylinkės rinkėjų 
sąrašą, kurioje nori. Iš sąrašų iš
braukiami mirę, praradę pilie
tybę ar rinkimų teisę bei 
asmenys, įsirašę į kitų rinkimų 
apylinkę. 

Vilniuje vyksta „Respublikos" laikraščio redaktoriaus Vfco Lingio žudikų teismas. Vilniuje, 
Aukščiausiojo Teismo salės vaizdas su narvais kaltinamiesiems: „Vilniaus brigados" nusikaltėlių 
gaujos nariams. 

Zenono Vaigausko nuomone, 
vadovaujantis tokiais prin
cipais, neliktų piliečių, kurie 
nėra priskirti nė vienai apy
linkei. 

Taip pat, pasak jo, studen
tams, kareiviams, ligoniams 
būtų galima numatyti laikino 
prisirašymo konkretiems rinki
mams galimybę kitoje rinkimų 
apylinkėje. Toks įrašymas būtų 
galimas, likus ne mažiau kaip 
15 dienų iki rinkimų. Po jų 
pilietis vėl būtų įrašomas anks
tesniame sąraše be atskiro 
prašymo. Tuo atveju, jei pilietis 
pakeitė adresą ir laiku nepra
nešė naujojo, jis liktų ankstes
niame sąraše. 

Žmogus ir piliečio teisių bei 
tautybių reikalų komiteto pir
mininkas Mindaugas Stakvile
vičius sakė, kad savivaldybių 
rinkimuose galėtų būti taikomi 
Vaigausko siūlomi rinkėjų 
sąrašų sudarymo principai. Ta
čiau, pasak jo, paaiškėjo, kad da
bar, kai žmonės neprivalo re
gistruotis, valdžios institucijos 
nežino apie 100.000 Lietuvos pi
liečių adresų. Komiteto narių 
nuomone, šiai problemai spręsti 
reiktų sudaryti Vidaus reikalų 
ir finansų ministerijų pareigū
nų darbo grupę. Pasak Stakvi
levičiaus prievartinio piliečių 
registravimo vėl įvesti nereik
tų. Tačiau, ruošiantis visuoti
niam pajamų deklaravimui, bū
tina pasirūpinti, kaip surasti 
nežinia kur esančius piliečius. 

— Latvija gali tapti Europos 
Tarybos nare jau ateinančią 
sausio 30-ąją. Latvijos laik
raštyje „Diena" rašoma, kad 
Europos Tarybos Politinių san
tykių komitetas spalio 4 d. 
nusprendė rekomenduoti, kad 

Redaktoriai liudija Lingio 
žudikų teisme 

VUnius, spalio 14 d. (Elta) - no tai, kad laikraštyje spausdi-
Paskutiniajame šią savaitę Vito narna t ik „ b r i g a d i n i n k ų " 
Lingio nužudymo bylos teismo nuomonė ir jis pasiryžo gauti in-
posėdyje penktadienį liudijo formaciją apie jų tikrąją veiklą. 
„Respublikos" vyriausiasis re- Dabartinis „Dienos" redakto-
daktorius Vitas Tomkus ir jo bu- rius Rytis Taraila teisme pasą 
vęs pavaduotojas Rytis Taraila, 
dabar vadovaujantis „Dienos" 
laikraščiui. 

Pasak Vito Tomkaus, jo kole
ga buvo nužudytas dėl to, kad 
gerai žinojo padėtį nusikaltėlių 
pasaulyje, turėjo savus infor
macijos šaltinius teisėsaugos 
sistemoje, be to buvo nepaper
kamas. V. Tomkus prisiminė, 
kad po 1992 m. pabaigoje laik
raštyje pasirodžiusių straipsnių 
apie žmogžudystę Vilniaus bok
so salėje, buvo bandoma papirk
ti laikraštį. Pasak V. Tomkaus, 
tą buvo bandoma daryti per R. 
Tarailą. Būtent Ryčio Tarailos 
iniciatyva „Respublikoje" pa
sirodė pokalbis su vienu iš „Vil
niaus brigados" vadų. Pasak 

kė, kad „Respublikoje" pasi
rodžius mafiją demaskuojan
tiems straipsniams, jam buvo 
skambinama ir grasinama susi
doroti su JAV studijuojančiu 
sūnumi. „Dabar ar gailiuosi, 
kad būdamas vyriausiu iš triju
lės, nesugebėjau atkalbėti jų 
mesti tokį rizikingą užsiėmimą. 
Kai matau Vito kapą, galvoju, 
kad tie straipsniai nėra verti 
šios aukos —juo labiau, kad pa
dėtis nuo to netapo geresnė". 

Teisėjo paklaustas, ar iš „Res 
publikos" išėjo savo noru, Ta
raila atsakė, kad jam šis klau
simas yra skaudus, ir į jį neat
sakė. Toliau byla Aukščiausia
me Teisme bus nagrinėjama 
antradienį. 

Tomkaus, Vito Lingio netenki-

Leis žurnalistams ir toliau 
aprašinėti Lingio 

žudikų teismą 
Vilnius, spalio 14 d. (Elta) — 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 
teisėjų kolegija, išnagrinėjusi 
Boris Dekanidzės gynėjų pareiš
kimą dėl spaudos atstovų daly
vavimo teismo posėdžiuose, nu
tarė prijungti jį prie bylos me
džiagos. Tai reiškia, kad žurna
listai ir toliau galės stebėti ir 
išsamiai aprašinėti Dekanidzės 
ir kitų kaltinamųjų teismą. 

Baigiantis ketvirtadienio po
piet iniam posėdžiui Boris 
Dekanidzės advokatai perskaitė 
pranešimą, kuriame teigiama, 
kad procesą stebintys žurnalis
tai labai išsamiai aprašo posė
džių eigą. todėl su teismo me
džiaga gali susipažinti bylos 
liudininkai ir tai gali paveikti 
jų duodamus parodymus. Pasak 
valstybinio kaltintojo, Lietuvos 
generalinio prokuroro Artūro 
Paulausko, ne advokatų prero
gatyva spręsti, ką ir kaip turi 
rašyti žurnalistai. Jo teigimu, 
jeigu teismas vyksta ilgiau, 
negu vieną dieną, neįmanoma 
nuo liudininkų nuslėpti posė-

Latvija būtų priimta ET nare. 
Dar neaišku, kada įvyks Minist
rų komiteto posėdis, kuriame 
gali būti nuspręsta priimti 
Latviją. Tačiau ET Politinių 
santykių komiteto pirmininkas 
Gerhard Redemann pareiškė 
įsitikinimą, kad tai gali įvykti 
sausio 30 dieną. 

džių turinio. 
Pasak nužudytojo žurnalisto 

žmonos Laimos Lingienės,advo-
katės Elvyros Kvaraciejūtės, 
šiuo savo pareiškimu Dekani
dzės gynėjai nori pasiekti, kad 
procesas būtų uždaras. Ir jeigu 
būtų priimtas jų ginamajam ne
palankus teismo sprendimas, jasis ekonomikos ministras 
tada visam pasauliui būtų skel- fcn.s Z v a m t a j - pabreze 
biama, kad „Lietuvoje žmogus 
buvo nuteistas niekam nema
tant, niekam negirdint", mano 
advokatė. 

Išsilavinę žmonės nori 
dirbti muitinėse 

Vilnius, spalio 14 d. (Elta) — 
Lietuvos Muitinės departamen
to sistemoje dabar dirba 2,806 
darbuotojai. Per devynis metų 
mėnesius 265 atleisti, iš jų 73 — 
už darbo drausmės pažeidimus. 
Nors vidutinis Lietuvos mui
tininko užmokestis tik truputį 
daugiau kaip 400 litų per mė
nesį, tačiau pastaruoju metu la
bai padaugėjo išsilavinusių 
žmonių, norinčių dirbti muitinė
se. Per pastarąjį ketvirtį pri
imtų į darbą žmonių 60# yra 
baigę aukštąsias mokyklas, pa
sakė Muitinės departamento ge
neralinis direktorius Vitalijus 
Geržonas. Šiais metais Lietuvos 
muitinė jau iškėlė 64 baudžia
mąsias bylas (pernai — tik 4), iš 
jų 18 — už narkotikų, 13 — už 
ginklų kontrabandą. \ valsty
bės biudžetą pervesta 266 mili
jonai litų (pernai — tik 91 >. Iš jų 
126 milijonai iš pridėtosios ver
tės mokesčio, 130 milijonai iš 
importo ir eksporto muitų. 

Kiekvienam latviui 
po namą ar butą 

Ryga, spalio 6 d. (Elta) — Kuo 
skirsis naujojo Latvijos ministrų 
kabineto ekonominė ir finansi
nė politika nuo ankstesnės vy
riausybės? Į šį klausimą Latvi
jos laikraštyje „Diena" atsako 
keturi politikai — dabartiniai ir 
buvę ekonomikos ir finansų mi
nistrai. 

Kalbėdamas apie Latvijos 
ūkio raidos perspektyvas, nau-

Tirs galimybes 
įteisinti žemės 

pirkimą užsieniečiams 
Vilnius, spalio 14 d. lElta) -

Lietuvos vyriausybės potvarkiu 
sudaryta darbo grupė, kuri tu
ri parengti įstatymo projektą, 
susijusį su Lietuvos Respublikos 

„Mums nepriimtinas nei Švei
carijos, nei Honkongo, nei tilto 
per švarų vandenį variantas. 
Būtų idealu, jei Latvijos va
riante pasireikštų visų minėtų 
šalių požymiai ir gerai išplėto
ta bankų sistema, ir tarpininko 
tarp Rytų ir Vakarų funkcijos, 
ir Honkongo deklaruojamos at
viros valstybės galimybės. 
Neatitikimų yra visuose varian
tuose. Mūsų uždavinys — siek
ti, kad šių prieštaravimų būtų 
kuo mažiau". 

Buvęs ekonomikos ministras 
Ojars Kehrs. kalbėdamas apie Konstitucijos 47 straipsnio pa 

taisą. Grupės vadovu paskirtas politiką statybos srityje pasakė: 
„Kiekvienas latvis turi turėti 
savo namelį ar butą. kad būtų 

teisingumo ministras Jonas 
Prapiestis. Konstitucijos 47 
straipsnio pata isa siūloma 
įteisinti galimybę Lietuvos bei 
užsienio valstybių piliečiams ar 
jų įstaigoms, taip pat užsienio 
valstybei įsigyti žemės sklypus 
Lietuvoje nuosavybės teise. 

Dabar galiojantis draudimas 
parduoti žemę, nors ji ir yra 
užimta užsienio piliečių įsigy
tais gyvenamaisiais namais ar
ba kitais pastatais, atbaido 
užsienio investitorius, 

Europos Sąjunga 
abejoja dėl santykių 
su Baltijos šalimis 

Vilnius, spalio 7 d. (LR) -
„Lietuva ir kitos Batijos šalys 
siekia asocijuotos narystės Eu
ropos Sąjungoje „geru tvarka
raščiu", sakė užsienio reikalų 
ministras Povilas Gylys, komen
tuodamas spalio 4 d., Liuksem
burge Europos Sąjungos vals
tybių užsienio reikalų ministrų 
posėdyje pareikštas abejones dėl 
Baltijos šalių asocijuotos narys
tės Europos Sąjungoje. Anot Ra
munės Sakalauskaitės, rašan
čios „Lietuvos ryte", buvo 
suabejota Baltijos valstybių pa
dėties saugumu. Anot ministro 
Gylio, tai ne nauji svarstymai, 
o tik jau anksčiau priimtų 
sprendimų tąsa. 

Liuksemburgo posėdyje Suo
mijos užsienio reikalų ministras 
Heikki Havisto posėdyje primi
nė, kad Europos Sąjunga neturi 
pamiršti Baltijos šalių interesų 
ir kuo greičiau pradėti su jomis 
derybas dėl asocijuotų narių 
statuso. Kiti Europos Sąjungos 
nariai nebuvo vieningos nuomo
nės dėl Baltijos šalių. Spalio 4 
d. Liuksemburge vykusiame 
Europos Sąjungos užsienio rei
kalų ministrų posėdyje iš prin
cipo buvo pritarta planui už
megzti glaudesnius ryšius su 
šešiomis Rytų Europos šalimis, 
„kurios turėtų būti priimtos į 
Europos Sąjungą maždaug 2000 
metais". Užsienio reikalų mi
nistrai kalbėjo apie Vengriją. 
Čekiją, Lenkiją, Slovakiją, 
Bulgariją bei Rumuniją. 

Beje, Vokietijoje rugsėjo mė
nesį vykusiame neformaliame 
Europos Sąjungos užsienio 
valstybių ministrų pokalbyje. 
kurio metu kalbėta apie Rytų ir 
Vidurio Europos valstybių gali
mybes tapti Europos Sąjungos 
narėmis. Didžiosios Britanijos 
užsienio reikalų ministras 

matyti, ką savo darbu galima 
užsidirbti. Tai atitinka mūsų 
mentalitetą", pasakė buvęs 
ministras. 

nori užsienio šalių pavyzdžiu 
sudaryti garantuotus žemės 
sandorius — ją įsigyti, o ne 
nuomoti. Darbo grupė nurodyto 
įstatymo projektą Lietuvos 
vyriausybei turi pateikti iki 

kurie lapkričio 15 dienos. 

Lietuva prašo 
sumažinti mokestį už 

Rusijos vizas 
Vilnius, spalio 6 d. (Elta) — 

Lietuvos užsienio reikalų mi
nisterijos Konsulinis departa
mentas kreipėsi į Rusijos Fede
racijos ambasadą su prašymu 
pariteto pagrindais sumažinti 
mokestį už Rusijos Federacijos 
vizas Lietuvos piliečiams. Šis 
pasiūlymas išdėstytas ambasa
dai įteiktoje notoje. 

Nepaisant daugkartinių Lie
tuvos prašymų, šiuo metu mo
kestis už Rusijos vizą yra gero
kai didesnis negu mokestis už 
Lietuvos vizą Rusijos piliečiams. 
Pavyzdžiui, už Rusijos ambasa
doje Vilniuje skubos tvarka 
išduodamas trijų mėnesių vizas 
Lietuvos piliečiams tenka mo
kėti 200 litų, tai yra 50 JAV 
dolerių. 

Tuo tarpu Rusijos piliečiai 
Lietuvos ambasadoje Maskvoje 
už daugkartines, skubos tvarka 
išduodamas ir vienerius metus 
galiojančias vizas moka tik 15 
JAV dolerių. 

Ambasadai perduotoje notoje 
sakoma, kad Rusijos Federaci
jai nesumažinus mokesčio už vi
zas, Lietuva pasilieka teisę suly
ginti mokestį už Lietuvos vizas 
abipusiškumo principu. 

Notas su prašymais sumažinti 
mokesčius už vizas Lietuvos 
piliečiams pariteto pagrindais 
Užsienio reikalų ministerija 
taip pat išsiuntė Baltarusijos ir 
Ukrainos ambasadoms. 

Douglas Hurd teigė, kad Balti
jos valstybių priėmimą sąlygos 
ekonominio vystymosi tempai 
bei geopolitinė padėtis. 

Tačiau, ministro nuomone, de
rybos dėl asocijuotos narystės 
Europos Sąjungoje turėtų prasi
dėti jau spalio mėnesį ir gali 
baigtis dar šiais metais. Grei
čiausiai, pasakė Povilo Gylio, 
asocijuota narystė Baltijos 
šalims bus suteikta kitų metų 
pradžioje. Min. Gylys pažymėjo, 
kad integracija Europoje vyksta 
ir jai sunku būtų pasipriešinti. 
Jo teigimu. Baltijos valstybėms 
taip pat įvairiomis progomis pa
brėžiama, kad jos yra Europos 
dalis. „Manau, kad Baltijos re
giono įsijungimas į tą procesą 
būtų naudingas ne tik pačioms 
Baltijos valstybėms, bet ir visai 
Europai*", sakė jis. 

Užsienio reikalų ministerijos 
sekretorius Albinas Januška, 
„Lietuvos ry tu i " komen
tuodamas Liuksemburgo pasi
tarimą, sakė, jog „tragedijos čia 
nėra ir neverta skelbti aliar
mą". 

„Mes visada buvome antra
jame ešelone, kadangi Vyšegra-
do valstybės, taip pat Bulgari
ja ir Rumunija yra asocijuotos 
Europos Sąjungos narės, o mes 
jau vejamės. Vijimosi tempai 
yra greitesni negu tikėjomės. 
Laisvos prekybos sutartis buvo 
planuojama pasirašyti kitais 
metais, o pats faktas įvyko 
vasarą. Kalbant apie derybas 
dėl asocijuotos narystės dar 
vasarą Briuselyje buvo laiko
masi pozicijos, jog įsigaliojus 
laisvos prekybos sutarčiai, 
Europos Sąjunga stebės, kiek ji 
sėkminga, ir tik po to bus galvo
jama, ar pradėti derybas dėl 
asocijuotos narystės. Tačiau 
vasarą prasidėjo aiškinamieji 
pokalbiai, kurių pagrindu 
ruošiamas mandatas deryboms. 
Reikia tikėtis, kad galbūt spalio 
mėnesio Europos Sąjungos už
sienio reikalų ministrų posėdyje 
tas mandatas bus patvirtintas", 
kalbėjo 1 užsienio reikalų minis
terijos sekretorius. 

Albinas Januška taip pat sa
kė, jog dabar turėtume prašyti 
būti priimti į spalio 31 d. Liuk
semburge įvyksiantį Europos 
Sąjungos tikrųjų bei asocijuo
tų narių užsienio reikalų mi
nistrų pasitarimą. Bus ketina
ma patekti ir gruodžio mėnesį 
Vokietijoje (Essen*1 planuojamą 
Europos Sąjungos Vyšegrado. 
Rumunijos ir Bulgarijos vals
tybių vadovų posėdį. 

Sekretoriaus teigimu. Lietuva 
norėtų, kad tuomet, kai Vyše
grado valstybės taps Europos 
Sąjungos narėmis, ir mūsų 
valstybei būtų pateiktas kalen
dorius, kada būsime priimti į šią 
organizaciją. 

I klausimą, ar jau suformuota 
derybų su Europos Sąjunga de
legacija. A. Januška atsakė 
neigiamai. 

KALENDORIUS 

Spalio 18 d.: Šv. Lukas, evan
gelistas; Petras. Jodotas. Jaugi-
lė. 

Spalio 19 d.: Šv. Izaokas 
Jogues ir šv. Jonas de Brebeauf. 
Šiaurės Amerikos kankiniai. 
Jėzuitai misionieriai, dirbę tarp 
Amerikos indėnų dabartinių 
JAV šiaurrytinėje teritorijoje, 
nukankinti 1681 m.; Akvilinas, 
Gritė, Sangėla. 

> 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

KAS NAUJO PAS 
LIETUVOS DANTŲ 

GYDYTOJUS 
Šį rudenį turėjau malonią pro

gą susipažint i ir pas i te i rau t i 
apie Lietuvos dan tų gydytojų 
veiklą su dan tų gydytoja Rena
t e Ma lakausk iene iš Kauno . J i 
baigė Kauno Medicinos aka
demiją t ik prieš 2 metus ir dir
ba kaip perodontė — instruktorė 
K M A ribose. Rasdama laiko, 
dirba privačiai su pavieniais pa
c ien ta i s , a t l i k d a m a es te t in į 
priekinių dan tų ta isymą ir pro
tezavimą metalo-keramikos vai
nikėliais ir t i l tel iais . 

Sunku t ikėt i , k a d tokia j a u n a 
ir neseniai baigusi mokslus 
gydytoja padarė tokią pažangą, 
nes K M A dar nedėsto prote
zavimo su meta lo-keramika ir 
studentai neturi progos to proce
so išmokti . Metalo k e r a m i k a 
L ie tuvo je y r a l aba i page i 
daujama ir jau y ra daug pacien
tų , kur ie gali už ją užmokėti . 
D a u g e l i s gydy to jų J A V 
prak t ikavę nemažai metų, bet 
n e g a l ė j ę d a r y t i m e t a l o -
keramiką. dabar labai stengiasi 
išmokti šią techniką ir apleisti 
s enov i škas k a l t a s a u k s i n e s 
k a r ū n a s , k u r i o s V a k a r u o s e 
nebedaromos j a u 50 metų. 

Renate praleido kelias dienas, 
s tebėdama pacientų gydymą 
mano kabinete . Buvau nuste
b in tas jos tu r imomis žiniomis. 
Nors per kel ias dienas nebuvo 
progos p a m a t y t i viską, kas 
d a r o m a b e n d r o j p r a k t i k o j . 
Renate labai t iksl iai komenta
vo visas a t l i ekamas procedūras, 
pažino mūsų va i s tus ir medžia
gas, supra to ir p r i ta rė gydymo 
būdams. 

Praleidęs su j a keletą dienų, 
pradėjau j aus t i s ja i lygus, nors 
jos t rumpa pa t i r t i s klinikose ir 
s k i r t i n g a s i š s i m o k s l i n i m a s 
neturėjo pa te i s in t i jos lygio su 
manim, p rak t ikavus iu per 32 
metus . 

Žinoma, aš neturėjau progos 
maty t i ją d i rban t ir negaliu 
įvertinti jos klinikinio darbo, bet 
išjos tur imų žinių man liko toks 
j ausmas , kad ji gali būti gera 
gydytoja. Visa tai yra labai 
s v a r b u L i e t u v o s gydy to jų 
pažangai. Je igu tokios, ka ip 
Renate, galės greitu laiku prasi
skverbti pro tankų mišką, giliai 
š a k n i s į le idus ių medžių, ir 
saulės spinduliai ja i leis augti ir 
klestėti, Lietuvos dantų gydymo 
lygis greit pasieks vakarietišką. 

Daugiausia naujų žinių apie 
odontologiją į Lietuvą atke
liauja iš ka imyn in ių valstybių: 
Norvegijos, Danijos, Švedijos ir 
Amerikos su Vokietija. Yra 
amer ik ie t i škų ir vokiškų vado
vėlių. Kolegos, išklausę paskai
tas , dalinasi žiniomis. 

Visiems y ra p r i e inama aka
demijos bibl ioteka, kurioje y ra 
įvairios informacijos. Skelbimai 
,,Medikų žiniose" siūlo paskai
t a s ir prakt in ius užsiėmimus su 
naujomis medžiagomis ir meto
dai? susipažinti . Visi paskai
t i n inka i iš užsienio var toja 
anglų kalba . 

Vokiečių ,.Voco'" firma duoda 
prezentacijas daugiaus ia apie 
apara tūra ir medžiagas, kam jos 
taikomos ir kaip j a s vartoti . 

Grynai odontologinio tur in io 
lietuviškų žurnalų ir laikraščių 
nėra . 

Labai padeda stažuotės užsie
nyje, t runkanč ios po kelis ar 
daugiau mėnesių. Kviečiančios 
v a l s t y b ė s a p m o k a sveč ių 
išlaidas. 

P a v i e n i a i g y d y t o j a i pro
g r e s u o j a , s t e n g d a m i e s i iš
mokti ir p rak t ikuot i naujus 
m e t o d u s gydyme , bet vals
tybinėse kl inikose tas nauje
nybes nėra progų ir būdų įvesti 
i r p r i t a i k y t i , n e s v a l d ž i a 

nefinansuoja. N e tik neduoda 
lėšų naujų metodų įvedimui, bet 
di rbantys klinikose dažnai turi 
nusipirkti iš savo menkos algos 
įvairius į rankius , medžiagas ir 
grąžtukus. kad turėtų su kuo 
dirbti. 

Taigi ta rp privačių gydytojų 
modernėj imo progresas yra 
didelis ir greitas, tuo tarpu vals
tybinėse klinikose viskas eina 
pagal senovę ir labai lėtai. 

Yra jauč iamas progreso stab
dymas iš vyresnio amžiaus 
gydytojų, vadovaujančių kadrų, 
kaip viena docenčių išsireiškė. 
kalbant apie kanalų gydymą, 
..kuo mažiau tuose kanaluose 
ieškoti". 

Senesnioji ka r t a yra paten
kinta savo žiniomis, nerodo ag
r e s y v u m o tobu l in t i s , nieko 
neturėjo daug metų, o dabar 
viskas baigiasi. Atrodo, niekas 
iš e s m ė s n e p a s i k e i s , kol 
neperims jaunoji karta. 

Renate pabrėžia, kad atsi
likusi galvojimą reikia keisti 
būtinai, nes kai bus pereita j 
apmokamą gydymo sistemą, 
reikės duoti daug daugiau už 
mokamus pinigus. Kokį darbą 
padarysi, tokį gausi ir atly
ginimą. 

Lietuvoje dar veikia sanitari
jos inspekcijos i r vadovaujasi 
senom taisyklėm. Reikia turėti 
ir parodyti rusišką dezinfekcinį 
skystį, nors jis j a u nėra varto
jamas . 

Baigus gimnaziją, kandidatės 
ir k a n d i d a t a i be ypatingų 
egzaminų pri imami į Kauno 
Medicinos akademijos Odon
tologijos fakul te tą penkerių 
metų kursui . Po 5 metų, sėk
mingai išlaikius egzaminus, su
te ik iamas „Bendras praktikos 
gydytojo stomatologo" laipsnis. 
G a u t i l e id imą prak t ikuot i 
ortopediją dar reikia mokytis 
t r i s mėnesius Dabar yra die
giamas baka lauro laipsnis ir po 
to magistro. Amerikoje po ket
verių metų prieš odontologines 
studijas dažniausiai įsigyjant 
baka lauro laipsnį, yra keturi 
metai odontologijos fakultete ir 
su te ik iamas daktaro laipsni0 

Gauti stomatologės gydytojos 
laipsnį reikia pereit i daug me
dicinos kursų, vidaus ligas, jų 
gydymą, ginekologiją, pacientų 
slaugymą ir 1.1. Tie medicinos 
kursai y ra sunkūs ir reikalauja 
daug darbo, bet pabaigus jautie
si patenkinta , k a d buvo reika
laujama juos mokytis , sako 
Renate. 

Yra t r ū k u m a s prak t in io 
dantų gydymo, teorijos, daug 
t rūks ta stomatologinių kursų. 
ypač protezavimo ir ortopedinės 
stomatologijos. Baigus universi
tetą, nesijauti, k a d gali savis-
viai dirbti, t rūksta pasitikėjimo. 

Visi s tudentai tu r i tas pačias 

Prel. K. Vasi l iauskas su l ietuviu-amerikiečių klinikos Vilniuje s teigėjais . Iš kairės: dr. Sau l ius 
Špokevičius, dr. Kenneth Leavit t ir dr. Michael Bader š.m. rugsėjo 30 d. Bostone. 

galimybes pasisemti duodamų 
žinių ir atlikti praktiką kli
nikose, bet galima prasmukti ir 
su mažiau. Tai priklauso nuo 
studentų pajėgumo ir nuo dės 
tytojo. Yra daug gražių merginu 
be talento, kurios nesupranta, 
kad stomatologija yra sunkus 
darbas. 

Lietuvoje re ik ia daugiau 
mokytojų ar mažiau studentų, 
nes trečio kurso studentai, pra
dėję dirbti su pacientu, neturi 
jokio supratimo, kaip paruošti 
dantį, kaip gręžti ir kas penkias 
minutes klausia, ką daryti. Jos 
nieko nesiskiria nuo žmonių iš 
gatvės, kurie neturėjo jokio iš
simokslinimo stomatologijos sri
ty. Tokioms, trečio kurso stu
dentėms, reikia kiekvienai po 
mokytoją, kad vestų už rankos. 

Kaip gali valdžia padėti Lietu
vos gydytojams pasiekti aukš
tesnį lygi? Reikia įstatymų 
odontologijai reguliuoti. Įsta
tymų nėra. Reikia įstatymų, 
kurie sudrausmintų stomatolo
gus ir kurie juos gintų. Šiuo 
laiku nėra atsakomybės nei vai 
džiai. nei pacientui. 

Privačiai praktikuoti baigus 
mokslą neleidžiama. Reikia 
dirbti klinikoj ar savarankiškai, 
bet valdžios priežiūroj trejus 
metus, surinkti apie 100 taškų 
iš teorinių paskaitų ir gauti 
antrą kategoriją. Kategorijos iš
duodamos po komisijos egza
minų, kurie yra pravedami 
Vilniuj , prof. Balčiūnienės 
priežiūroj. 

Mažų miestelių ir kaimų 
gydytojams gauti leidimus pri
vačiai praktikuoti yra sunkiau, 
nes jos neturi, kas jas pakeistų 
da rbov ie tė je važ iav imui i 
paskaitas ir praktinius darbus. 
Kas turi tikrą norą ir veržlumą, 
gali pasiekti antrą kategoriją ir 
gauti leidimą privačiai prak
tikuoti, nesvarbu, kur gyveni ir 
dirbi. 

Dažnai pastebima, kad po 
p a s k a i t ų nebūna daug 
klausimų iš klausytojų. Tai 
nėra bijojimas kalbėti ar išsi
šokti, bet dėl žinių stokos ir 
žemo lygio. Juo daugiau turima 

AMERIKIEČIAI IR 
LIETUVIAI ĮSTEIGĖ 
BENDRĄ KLINIKĄ 

Lietuvoje, kaip ir Amerikoje, 
žmonės vis labiau pradeda jau
dintis — kas atsitiks kuomet 
susirgsiu? Gydymas ten darosi 
vis didesnė problema, nes val
džios biurokratinės sveikatos 
įstaigos ja mažai domisi. 

Tą buvo galima išgirsti iš 
Amerikoje besistažuojančio dr. 
Saul iaus Špokevičiaus, kurį 
teko sutikti Bostone per te
nykštės „Lietuviškos sodybos" 
atidarymo iškilmes. J is papa
sakojo, kad valdžios žmonės 
nesigilina į įvairiausius svei
katos padėties aspektus Lie
tuvoje. 

Todėl dr. Špokevičius ir ame
rikietis gydytojas iš Bostono dr. 
Kenneth M. Leavitt sugalvojo 
įsteigti bendrą kliniką Vilniaus 
Antakalnio ligoninėje, kuri rū
pintųsi lietuvių sveikatos rei
kalais. Ši klinika vadinasi ..Bal-
tic-American Medical & Surgi-
cal Clinic". ' Ją galima pasiek
ei, r a šan t P.O. Box 1493. 124 
Antakalnio 2040 Vilnius, Lithu-
ania). Beje. šios klinikos tre
čiuoju direktoriumi yra taip pat 

vilnietis dr. Andrius Guobys. 
Dabar yra formuojamas visas 
medicininis ir techninis per
sonalas, kad kl inika tuojau pat 
galėtų patarnauti pacientams 
24 valandas paroje. 

Dalyvaudamas Vilniaus arki
katedros bazilikos klebono ir 
Vilniaus kunigų seminarijos 
rektoriaus, prelato kun. K. Va
siliausko pagerbime rugsėjo 25 
d. Bostono piliečių klubo salėje, 
dr. L. Leavitt viešai iškėlė 
sveikatos priežiūros problemą 
Lietuvoje ir pasakė, kad jo 
vadovaujamoji klinika nemoka
mai rūpinsis prel. Vasiliausko 
sveikatos priežiūra iki gyvos 
galvos. Tas pagerbime dalyva
vusiųjų tarpe sukėlė didele nuo
stabą, o ir pačiam prelatui tai 
išgirsti buvo nelaukta staig
mena. 

Reikia pažymėti, jog Vilniuje 
tai bus pirmoji amerikiečių-lie-
tuvių klinika ne t ik Lietuvoje, 
bet ir Baltijos valstybėse. Čia 
sergantieji bus ne tik patik
rinami, bet ir atl iekamos įvai
rios operacijos. Medicininė pa

žinių, juo daugiau atsiranda 
klausimu. 

Renate sako. kad gali atvirai 
kalbėti apie Lietuvos stoma
tologija, nebijodama nepalankių 
pasekmių iš savo viršininkų ir 
viršininkių. 

Baigiant, reikia pastebėti, kad 
per paskutinius trejus ar ket
verius metus Lietuvos odon
tologija padarė ir daro dideli 
progresą visose šakose. Metalo 
keramikos vainikėliai ir tilteliai 
buvo sunkiai prieinami, nes tik 
keli specialistai jas darė. Dabar 
čia yra daug gydytojų, kurie 
jas daro ir daug laboratorijų, ku
rie išlieja metalą ir „apkepa" 
porcelianu sunkiai atskiriamu 
nuo Vakaru gamybos. 

Parduotuvių stomatologijos 
poreikiams yra daug ir įvairių. 
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Galima gauti viską, kas yra 
Amerikoje ar kurioje kitoje 
Vakarų šalyje. 

Neseniai Lietuvoje buvo tik 
keliolika gydytojų, kurie varto
jo spinduliais kietėjančias plom
bas , dabar tą jau daro su pri
tyr imu šimtai. Dantų taisymas 
su spindulinėmis plombomis 
Lietuvoje turbūt y ra populia
riausia ir pelningiausia proce
dūra taip, kad net nukenčia 
kitos geros medžiagos ir būdai 
atstatyti nesveikus ir negražius 
dant is . 

Ne visi gydytojai yra palan
kūs pacientui padaryti tą, ko 
jam labiausiai reikia burnos 
sveikatos atžvilgiu, bet daro tą, 
k a s duoda daugiausia pelno 
gydytojui. Dantų nuvalymas 
yra viena tų apleistų procedūrų, 
kuria mažai kas domisi, tuo tar
pu yra viena iš svarbiausių svei
kos burnos ir dantis laikančių 
audinių palaikymui. 

Stomatologės, ka ip Renate, 
tur inčios naujausias žinias, 
visada ieškančios daugiau atsa
kymų, siekiančios ieškoti, sekti 
ir tobulėti su kolegomis vyrais, 
ta ip pat nusiteikusiais, yra 
Lietuvos dantų sveikatos atei
t is . 

D a b a r L ie tuva i y ra pr i 
einamos visos galimybės moksle 
ir medžiagose, pakelti dantų 
gydymo lygį. Reikia tik noro 
pasikeisti ir pradėti mokyti stu
den tus taip, kaip j ie mokomi 
Vakarų kraštuose. Tik tada ta 
nauja dantų , _ dytoįi) karta pra
dės dirbti taip, kad negalima 
b u s a t s k i r t i . . L i e t u v i š k ų 
dantų" . 
R o m u a l d a s Povilai t is , D.D.S. 
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galba bus teikiama net 24 va
landas paroje, te ikiant patį ge
riausią gydymą, naudojant mo
derniškas priemones ir vaistus. 
Pradžioje veiks keturios lovos 
stacionariniam gydymui. 

Įdomu, kad visas patarnavi
mas čia kainuos t ik maždaug 
pusę tiek, kiek jis kainuotų 
Amerikoje. Jeigu vietiniai lie
tuviai nesugebės patys už patar
navimus atsilyginti, tai galės 
padaryti jų giminės a r pažį? 
tami Amerikoje, pervesdami p~~ 
nigus į Bostono banką. Už g> 
dymą bus galima mokėti čekiai 
a r kredito kortelėmis. Taigi bu 
stengiamasi , kad ši klinik; 

galė tų bū t i p r ie inama kuo di
desniam lietuvių (žinoma, ir ne
lietuvių) būr iu i . 

Ka lban t i s su pirmuoju a m e n 
kiečių gydytoju, kuris sut iko 
savo gyvenimą praleisti Lietu
voje — dr . Leavi t t , — paaiškėjo, 
kad j i s y r a didelis l ietuvių 
d raugas , sužavėtas lietuviais ir 
Lie tuva ir s tengsis j iems padėti 
visokiais ga l imais būdais . 

Ed . Š u l a i t i s 
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Rez. (708)246-0067; a-Da (708)246-6581 

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

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILOING 

6449 So Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIU LIGOS 

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

P'rmd 3 v p p-7 vv antrd 12 30-3 v p p 
fečd uždaryta, fcetvd i - 3vpp 

peikt -r šeštd 9 v r-12 v pp 

6132 S. Kedzie A ve Chicago 
(312) 778-6969 a'Gl (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

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

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

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

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

708-941-2608 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 

7722 S. Kedzle. Chicago 80852 
Tai. 312 434-2123 

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

K a b . t e l . ( 3 1 2 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 

V I D A S J . N E M I C K A S , M . D . 
K A R D I O L O G A S — ŠIRDIES L IGOS 

7 7 2 2 S . K e d z i e A v e . , 
C h i c a g o . I I I . 6 0 6 5 2 

Cardiac Dlagnosfs, Ltd. 
Marquette Medical Bullding 

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. Kedzie, Chicago. III. 
Te l . (312) 925-2670 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd., Hickory Hills. IL 
1 myha j vaka-us nuo Hariem Ave 

Tel . (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritapo akinius 
2618 W. 71* t St. 

Te l . (312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

Palos Vision Center. 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. Ui Ketv vai 3-6 v v 

Tel . (708) 448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kedzie 

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

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

Namų 706-448-5545 
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel . (312) 585-7755 

ARAS ŽLIOBA. M D 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Medical Center 

Nepervll le Camput 
1020 E. Ogden Ave . , Sulte 310 . 

Nepervll le IL 60563 
Te l . 708 527 0090 

Valandos pagal susitarimą 



Šiandiena ir stnovė: žvilgsnis j Trakų pilj ir motorlaivius šią vasarą Lietuvoje. 

BALF'AS PO 
PENKIASDEŠIMTIES 

METŲ 
J U R G I S J A N U Š A I T I S 

Š.m. spalio 22-23 d. Bendras 
Amerikos Lietuvių Fondas-
BALFas ruošia jubiliejinį seimą 
Šv. Kazimiero vienuolyno audi
torijoje, Marquette Parke , Či
kagoje. Siame seime bus ap
žvelgtas BALFo veiklos nueitas 
kelias per penkiasdešimtį metų, 
prisiminti BALFo steigėjai, di
dieji d a r b i n i n k a i , vadova i , 
skyriai , skyrių darbuotojai, 
nuolatiniai nepavargstantieji 
aukų rinkėjai. Taigi šis BALFo 
seimas istorinis. Seimo organi
zatoriai — BALFo centro valdy
ba, direktoriai ir rėmėjai, reikia 
manyti, susilauks plačiosios vi
suomenės dėmesio. Seime gau
siai dalyvaus ir iš naujo pasiryš 
BALFo veiklą nuoširdžiai rem
ti ir ateityje. 

BALFas po savo sparnais pri
glaudžia visų tikybų, visų po
litinių įsitikinimų, įvairių pa
žiūrų žmones . Gal dėl to 
BALFas per penkiasdešimtį sa
vo veiklos metų nepasuko „poli
tikos" keliu, jo veiklos nesu
drumstė visuomenėje vyravu
sios, ka r t a i s piktokos, nesan
taikos. Dėl to BALFo veiklą per 
pusšimtį metų visi rėmėme, 
aukojome, gėrėjomės jo veikla ir 
to paties. Dieve duok. l inkime 
BALFui a t skubančių metų 
grandinėje. 

Lietuvą okupavus bolševi
kams, pergyvenus pirmąją 
okupaciją, Antrąjį pasaulinį 
karą, vokiečių okupaciją ir 
antrą kar tą grįžtant į Lietuvą 
Raudonajai armijai, 1944 m. va
sarą, vengdami mirties i r ištrė
mimų, į Vakarus, o daugiausia 

į Vokietiją, pasitraukė kelias
dešimt tūkstančių įvairaus am
žiaus, įvairių profesijų, karštai 
tėvynę mylinčių žmonių. Karui 
pasibaigus, tėvynę palikę bena
miai buvo priglausti vadinamo
se DP stovyklose ir beveik ket
verius metus gyvenome nežinio
je, neviltyje, bijodami, kad karo 
laimėtojai nenutartų sugrąžinti 
į Lietuvą. 

Tuo metu Amerikoje susiorga
nizavo Amerikos Lietuvių Ta
ryba, kuri tuojau pradėjo rū
pintis stovyklose gyvenančių 
likimu. Ji stengėsi, kad Ame
rikos valdžia iš le is tų įsta
tymą, pagal kurį būtų į Ameri
ką įsileista daug neviltyje Vo
kietijoje gyvenančių žmonių. 
ALTas tai pasiekė. Tuo pačiu 
ALTas susirūpino ir mūsų, sto
vyklose gyvenančių, globa, 
buvo įsteigtas Bendras Ameri
kos Lietuvių Fondas — BAL
Fas, kuris 1944 m. birželio 1 d. 
inkorporuotas Illinois valstijoje. 
Pirmuoju pirmininku buvo iš
r inktas kan. dr. J . B. Končius. 
Pagal BALFo įs tatus , šią orga
nizaciją tvarko išrinktieji di
rektoriai ir centro valdyba, 
vadovaujama pirmininko-pirmi-
ninkės. 

BALFo didysis tikslas-sutelk-
ti lėšų, drabužių, maisto, vaistų 
ir padėti pokario metais bena
miams tėvyna in iams , sene
liams, ligoniams, vaikučiams ir 
apskritai pagalbos reikalin
giems. Šio straipsnelio apimty
je neįmanoma apžvelgti nuosta
biai gražių, kilnių ir didelių 
BALFo atliktų darbų. Buvo 

surinktos didelės sumos pinigų, 
daug drabužių, maisto, vaistų, 
apavo. Ir visa tai siuntė dar 
tuomet Vokietijoje ir kitose 
valstybėse esantiems tėvynai
niams. Kiekvienas mūsų — vy
resniųjų, dar gerai prisimename 
BALFo dovanas. 

BALFo veiklą stipriai parėmė 
J A V veikiantys įvairūs lab
daros fondai, su kuriais BALFo 
vadovybė bendravo, sugyveno ir 
susilaukė paramos. 

BALFas rėmė ir kultūrinę 
veiklą per Liet. Raudonąjį 
Kryžių, rėmė kultūrininkus, 
skyrė grožinės kūrybos premi
jas . O prasidėjus imigracijai, 
BALFas atliko nuostabiai dide
l ius darbus, parūpindamas do
kumentus , neturintiems gimi
nių — apgyvendinmus, padė
damas įsikurti. Iš viso į JAV 
įvažiavo 27,804 lietuviai, o apie 
859c atvykti padėjo BALFas. 
Paminėtinas sėkmingai veikęs 
įkurdinimo komitetas, vadovau
j a m a s A. Devenienės. Taip pat 
imigracijos reikalais rūpinosi 
administracijos vedėjas P. Min-
kūnas. 

Tai tik keletas pavyzdžių iš 
pirmųjų BALFo darbų. Ojų be
galės ir visi prasmingi. BALFo 
veikla tęsėsi visą Lietuvos oku
pacijos laikotarpį. Ir čia rasta 
būdų prasiveržti už geležinės už
dangos, surasti skausme, nevil
tyje , kančiose gyvenančius 
t remtinius , politinius kalinius. 
Pasiekė BALFo dosnioji ranka ir 
Sibirą bei kituose kraštuose 
vargstančius tėvynainius. 

Ir tai buvo atliekama nepap
ras tu sumanumu, ryžtu, nepai
sant , kad okupantas BALFą lai
kė viena pavojingiausių jo sant
varkai organizacijų. Ne kartą 
„Gimtajame krašte", leidžia
mame Tėviškės d-jos, parsi
d a v ė l i a i ž u r n a l i s t a i puolė 
BALFą, pirmininkus, veikėjus, 

rėmėju*. Ir tas rodo, kokį 3varbų 
darbą"dirbo ši organizacija. 

O I ąįt vai atgavus nepri
klausomybę, BALFo veikla dar 
padidėjo. Dabar BALFas tiesio
giai, be baimės, palaiko ryšius 
su tremtiniais, kaliniais, našlai
čiais, seneliais ir kitais, esan
čiais varge. Siunčia s iunt inius 
J nsko lietų* iams, siunčia įvai
ri a usią pagalbą Lietuvoje vargs-
t ntiems..w 

J a b a r t i n ė BALFo centro val-
dyv % vadovaujama jau daugelį 
n e . 4 nuostabiai t a k t i š k o s , 

kantrios, ryžtingos pirmininkės 
Marijos Rudienės, atrodo, nepa
vargo. Iš veiklos apyskai tų 
matyti , kad dar nestokojama 
aukotojų, nors skaičius gal 
mažėja. Skyriuose vykdomi ru
dens vajai, sutelktomis lėšomis 
pradžiugina neviltyje, kančiose 
esančius tėvynainius bet kuria
me pasaulio krašte esančius. 
Be abejo, jubiliejiniame seime 
bus p r i s imin t i ir page rb t i 
BALFo nenuilstantys darbuo
tojai, centro valdybos nariai — 
pirmininkė Marija Rudienė, 
Albinas Dzirvonas, Kostas Če

pai t i s , V. J ' a s . ūnas , bene 
d a u g i a u s i a mietų p a š v e n t ę 
BALFui, o t a i p pat i r kiti 
apskričių bei skyrių pirmi
ninkai ir visi darbuotojai. 

Pasigirsta balsų — ar BALFas 
reikal ingas? 

P e r visą p e n k i a s d e š i m t 
metų stebėjęs BALFo veiklą, 
j am aukojęs, dar i r dirbęs, galiu 
a t s a k y t i : t a i p , r e ika l ingas ! 
Žmonių vargai tėvynėje, Sibire, 
plačiame pasaulyje nesibaigia ir 
nesibaigs. Pagalba buvo, yra ir 
bus reikalinga. Tėvynėje ašaras 
da ina i b raukia iš Sibiro grįžę, 
praradę sveikatą, Sibire tebe-
esantys polit iniai kaliniai , ka
lėjimuose p ra radę savo sveika
tas , gyvenimus, našlaičiai, se
neliai, nelaimingos šeimos. Ir 
čia BALFas a t skuba su meile, 
gera širdimi visiems padėti. Nė
ra kilnesnio darbo, kaip atsku
bėti padėti nelaimės ištiktiems. 

Tad BALFui ir l inkė t ina 
šiame seime giliai pažvelgti į 
nueitą kelią, pasisemti stip
rybės ir su art imo meile širdyse 
skaidrint i tėvynainių skausmo 
ir vargo dienas. 

LABDAROS SIUNTA 
ATSIRADO SĄVARTYNE 

P . P A L Y S 

Lietuvoje, galinėjantis su eko
nominiais sunkumais, didelis 
skaičius gyventojų yra atsidūrę 
itin dideliame skurde. 

Skurde atsiradusiam žmogui 
valdžios mokama pašalpa yra 
tiek maža, kad išjos, užmokėjus 
už butą, mažai kas bepasilieka. 
O juk reikia ir pavalgyti, šiokį 
tokį drabužį, ar kokį kitą reika
lingą daiktelį įsigyti. Todėl ne
tenka stebėtis, kad Lietuvoje 
išeinantieji laikraščiai (atrodo, 
net su pasigardžiavimu), plačiai 
rašo apie ten klestinčias vagys
tes ir su jomis susijusius ki
tokius nusikaltimus. Bet tie 
Lietuvos gyventojai, kur ie va
gysčių amatu užsiimti nelinkę, 
norėdami nors kiek savo ir savo 
šeimos gyvenimą palengvinti, 
eina net ir į sąvartynus (taip 
Lietuvoje yra pavadintos vietos, 
į kur iš miestų būna suvežamos 
šiukšlės ir visokios kitos at
liekos). 

Dienraštyje „Lietuvos aidas", 
rugpjūčio 29 d., Nr. 147 rašoma, 
jog kiekvieną dieną į sąvartyną 
Vilniuje, atsilanko 30 - 50 vyrų, 
moterų ir vaikų. Jie, pusnuogiai 
ir r u d a i nudegę, r a u s i a s i 
milžiniškose šiukšlių krūvose, 
renka metalą, drabužius ir net 
valgo ten rasto maisto atliekas. 

I sąvartyną nuvykusius ko-

Danutė Bindokienė 

Viešnagės, priėmimai 
ir sugrąžtai 

respondentus, juos ten sutikęs 
karš t is ir smarvė. Jų užkalbin
tas, vienas vyriškis tvirtino, kad 
j is per vieną dieną surenkąs 
apie 100 kg. aliuminijaus. Kiti 
d u ar t r y s a smenys r enka 
metalą organizuotai. Per dieną 
j i e m s p a v y k s t a s u r i n k t i 
maždaug vieną toną. Už vieną 
toną gauna 90 litų. Metalą 
parduoda valstybei, nes pri
vač ios įmonės mokanč ios 
mažiau. Gautus pinigus dalijasi 
po lygiai. Dar vienas rinkėjas 
pasigyrė, kad sąvartyne randąs 
maisto produktų, kurie, esą 
ganėt inai geri. J i s rastus mais
to produktus parsinešąs namo, 
juos su druskinu vandeniu nu
plaunąs ir tik po to jau valgo. 

Ten, t a rp šiukšlių besiknai-
siojančios, buvo pastebėtos mo
ter is ir gal 10-12 metų mergai
t ė , kurios į savo krepšį įsikišo 
džinsines kelnes ir megztinį. 

Sąvartyno pareigūnas Jan i s 
Dinovagis nusiskundė, kad žmo
nės (juos ten vadina „aborige
n a i s " ) , r e n k ą a t l i e k a s są
var tyne, j iems t rukdo dirbti. 
Pasi taiką, jog jie ne t ir po trak
tor ium patenka. J u o s išvaikyti 
nes iseka . Buvo šauk tas i ir 
policijos. Dieną kitą jų nebūna, 
bet po to jie vėl į sąvartyną 
grįžta. 

T a r p k i t k o J . Dinovagis 

Žodis „sugrąžtai" paprastai 
ta ikomas jaunamar te i , kuri, 
nedaug laiko tepraėjus po ves
tuvių, oficialiai su vyru sugrįžta 
paviešėti į tėvų namus. Tai yra 
tam tikra vestuvinių — arba po
vestuvinių — apeigų dalis ir tik, 
at l ikus sugrąžtus, jaunos mo
ters vedybinis gyvenimas įeina 
į normalias kasdienybės vėžes: 
ji gali tėvų namuose lankytis 
dažnai ar retai, su savo vyru ar 
viena pati, bet tie apsilankymai 
jau eiliniai — tai ne sugrąžtai. 

Sugrąžtų terminą galima pri
taikyti ne vien jaunavedžių at
vejui. Tad šį kar tą jį norėtume 
pavartoti Lietuvos Respublikos 
prezidentui, neseniai iš Čikagos 
išvykusiam namo — į Vilnių. 
Ne, A. Brazauskas taip greitai 
n e s i r u o š i a vėl pas mus 
apsilankyti, grįžta tik jo viešna
gės atgarsiai. Kadangi pre
zidento palydos tarpe buvo kele
tas žurnalistų, Lietuvos spauda 
ir apskritai žiniasklaida gan 
plačiai paminėjo A. Brazausko 
vėliausią apsilankymą JAV. bet 
daugiausia dėmesio skyrė susto
j imui Čikagoje (kaip dažnai iš
sireiškiamą — užsienio lietuvių 
sostinėje). Visuose reportažuose 
pabrėžiama, kaip šauniai Lietu
vos Respublikos prezidentas 
visur sutiktas ir pagerbtas . 

Galbūt šilčiausi ir gausiausi 
k o m e n t a r a i i š s p a u s d i n t i 
„Gimtajame krašte" (spalio 6-12 
d., ,;Nuo protestų iki Ilgiausių 
metų"). Sis laikraštis užsienio 
l ietuviams seniai pažįstamas, 
nes jo puslapiai okupacijos 
metais varvėte varvėjo propa
ganda apie nuostabią žydinčią 
ir po raudona vėliava klestinčią 
v i soker iopą ge rovę bei 
kul tūr inę veiklą, pateikiant 
žinių ir apie „pažangiuosius" 
mūsų tautiečius bei svarbesnius 
'laikraščių redaktorių nuomonei 
įvykius šiapus Atlanto. Po 1990 
m. kovo 11-osios daug kas Lietu
voje pasikeitė, tad ir „Gimtasis 
k raš t a s" pakito, nors jo tur inys 
vis t iek labiausiai nukreiptas į 
užsienio lietuvius. 

Minėtojo straipsnio autorius 
rašo: „Kaip sakė A. Brazauskas, 
jau grįžęs i Vilnių. Amerikos 

lietuvių spaudoje buvo rašoma 
apie prezidentą, valdančiąją 
partiją, padėtį Lietuvoje, išsaky
ta nemaža subjektyvių nuomo
nių. Prez identas tai vadina 
atskirų asmenų emocijų iš
raiška, o ne visos JAV lietuvių 
bendruomenės nuostatomis". 

Pasirodo, kad ir „Draugo" 
skiltyse pasi taikė tų „atskirų 
asmenų emocijų" išraiškų, o 
„visos J A V lietuvių bendruome
nės nuostatos" buvo labai jau 
t e ig iamos svečių a tžvi lgiu . 
Tiesa, teko girdėti, kad Lemonte 
dar vienas asmuo nepabijojo 
. . sub j ek tyv ia s n u o m o n e s " , 
prezidentui bes iklausant iš
reikšti, o šiaip tautiečiai, kurie 
, , iš L e m o n t o ir Č i k a g o s 
apylinkių gausia i susir inko 
susitikti su A. Brazausku bei ki
tais Lietuvos atstovais" buvo la
bai palankūs ir džiaugėsi, galė
dami pabendrau t i su tokiais 
svarbiais svečiais, padainuoti 
„Ilgiausių metų". Prezidentas 
taip pat buvo palankiai nusi
teikęs, n e s mielai atsakinėjo į 
k l a u s i m u s , i t e i k ė apdova
nojimus, l ankės i į s ta igose . 
•Salia netikslių citatų iš „Drau
go", straipsnio autorius rašo, 
kad a p d o v a n o t a s Alfonsas 
Darnusis). 

Vadinasi, spalio 1-2 d. Čika
goje ir Lemonte su Lietuvos 
respublikos prezidentu ir jo 
palyda vyko t i k r a abipusės 
meilės puota , kurios metu, Jus
to Paleckio žodžiais: „buvo 
mažiau tarpusavio nesusikalbė
jimo, nepasitikėjimo, daugelis 
A m e r i k o s t a u t i e č i ų ( t a i p 
rašoma: . .Amerikos tautiečių", 
ne lietuvių, mūsų tautiečių ar 
pan.) t u r b ū t pasijuto geriau 
supratę padėtį Lietuvoje". 

Nežinau, ar mes geriau po 
prezidento Algirdo Brazausko 
vizito supratome padėtį Lietu
voje, bet. ne tenka abejoti, dėl 
padėties tų ..Amerikos tau
tiečių" tarpe. Tik kažkokie keis
tuoliai ar atsi l ikėliai dar vis iš
reiškia ..emocijas" bei vieną 
kitą priešišką mintį. Visiems ki
tiems tai buvo t ikra patriotizmo 
šventė. 

papasakojo, k a d š.m. s a u 
s io mėnes į kažkok i a o r g a 
nizaci ja , į s ąva r tyną a tvežu
si... l a b d a r o s siuntą! < mano pa
braukta) . Jie niekaip negalėję 
suprast i , sako J. Dinovagis. jog 

sąvartynas esant i ne ta vieta. į 
kurią reikia labdarą vežti. 

Gaila, k a d negalėsime patir
ti, iš kur t a labdaros siunta buvo 
atėjusi ir kokia organizacija ją 
..padovanojo" sąvartynui. 

VAKARAI Į RYTUS, RYTAI 
ATGAL - IR VĖL ATGAL 

VYTAUTAS V O L E R T A S 

Šitaip vokiečių okupacijos metu keliaudavo tie žmo
geliai, kur ie neturėdavo arkl iuko a r kumelaitės. Šiems 
gyvulėliams tada buvo reiškiama didelė pagarba. Didelę 
pagarbą turėjo ir dviračiai, tačiau žiemos metu snieguo
tuose keliuose ir jie mažai padėdavo. 

Velykoms ruošiausi daug rūpestingiau. Nuta r iau 
meluoti — sakysiu, kad iš karto mirė du ar trys giminės, 
ir ieškosiu kelionei leidimo, kad į jų laidotuves galėčiau 
autobusu suspėti. Leidimus išduodavo kažkokia vokiečių 
įstaiga, įsikūrusi Taupomųjų kasų rūmuose. Nuėjau ten 
apie 10 vai. ryte ir prie durų j au radau gal pusšimtį 
žmonių. Nuotaika krito, nes stumdytis, veržtis buvau 
labai negabus. Sustojau pasižvalgyti, kas ten vyksta. Pro 
įstaigos duris vidun nieko neleisdavo. Tik išeidavo lyg 
kokia geroji laumė vertėja ir arčiausiai stovintį 
apklausinėdavo. Jei jai atrodydavo, kad asmuo turi rim
tą reikalą, išrašydavo leidimą. O kas buvo ta galingoji 
vertėja? 

Nustebau nepaprastai! Tai vienintelė mergaitė, 1939 
m. kartu su manim įstojusi Technikos fakultetan sta
tybos studijuoti. Nebuvau su ja susipažinęs, tačiau t o 
paties kurso studentai vieni kitų veidus žinojome. Mi
nios užpakaly pradėjau stypčioti, kraipytis, šaipytis, kad 
atkreipčiau jos dėmesį. Pavyko! 

— K u r važiuoji? — užklausė per žmonių galvas 
mergaitė. 

— Pro Alytų į Seirijus! — šaukiau. 

— Ateik arčiau. 
Minia praleido, nes mojo geroji laumė. O kurso 

kolegė tuojau išrašė leidimą. Išbėgau laimingas, net apie 
giminių mirtį nemelavęs, nes mergaitė neklausė, kodėl 
man taip prireikė karo metu Seirijus pasiekti. Strategija 
a r taktika? Tada supratau, ką reiškia pažintys, ir šią 
gyvenimo taisyklę paslėpiau savo jaunų metų sujauktoje 
galvoje. Nors ne visada drįsau ja pasinaudoti. 

Tos neaukštos, dailios mergaitės daugiau niekados 
nesutikau. Ją buvau matęs tik pirmaisiais studijų 
metais auditorijose. Vėliau, bolševikmety, ji dingo. Gal 
į Vokietiją repatriavo ir dabar grįžusi dirbo vokiečių 
įstaigoje? Gal uždarbiavo, kaip ir aš dabar? 

Iki 1942 m. pradžios gyvenimas nespėjo labai 
subjaurėti. Kažkur vyko karas. Spauda nesuskubdavo 
minėti naujai užimtų sovietijos vietų, skaičiuoti su
naikintų priešo tankų ir pabūklų, paimtų belaisvių. Nors 
Lietuvoje krautuvės buvo tuščios tuštutėlės, tačiau 
žmonės gyveno iš atsargų, o tokiems turtuoliams, kaip 
aš buvau, krautuvių tuštuma visai nerūpėjo. Ką pirksiu, 
už ką pirksiu? J nepatogumus, kaip transporto stoka ir 
panašiai, nebuvo kreipiamas dėmesys. Greitai baigsis 
karas , vėl gyvensime ir gyvuosime! Visi tikėjo, kad kris 
Maskva, nes jau spalio mėnesį vokiečiai buvo tik kelis 
kilometrus nuo jos. 

Bet Maskva laikėsi nekritusi. Kreivos, kreivos buvo 
pranašystės... Be to, užpuolė labai nemaloni žiema, fron 
t a s įšalo. Girdėjome apie apsuptą, bet nepasiduodantį 
Leningradą (dabar Peterburgas). Pro Kauną Vokietijon 
grįždavo daugiau ir daugiau traukinių su sužeistaisiais. 
Ar galėtif būti , kad... kad vokiečiai pralaimės? Okupan 
tai ragino frontui aukoti šiltas pirštines, kojines, megzti 
nukus , nes tokiai šaltai žiemai, nepaprastai šaltai, ir 
tokiam ilgam (!) karui jie nebuvo pasiruošę. Koks neįtiki-
mumas... J u k vokiečiai rūpestingai ruošdavosi viskam. 

Su žiemos šalčiu man taip pat teko susikivirčyti. 
Žinoma, ir s t ipr ia i pra la imėt i . Namas , ku r i ame 
gyvenau, turėjo centrinį šildymą, o akmens anglys buvo 
iš pasaulio kažkodėl išnykę. Mano kambarys pasidarė 
toks nedraugiškas , kad j a m e tyras vandenėlis virsdavo 
tyru ledeliu. E idamas gulti viską, kas t iko ir netiko, 
susikraudavau an t savęs, tačiau šaltis skverbėsi per apa
čią. Giminės stengėsi save gelbėti ir man. gyvenimo 
nemokšai, padėti . Parūpino malkomis kūrenamą skar
dinę krosnelę, bet jai reikėjo malkų. Jei kur sugriebdavo 
glėbelį, mano krosnelė p i rmiausia kambarį dūmais 
užgrūsdavo, tada visa paraudonuodavo. O kai baigdavosi 
malkos, skardinė baidyklė ir kambarys, lyg abu susi
tarę, vėl atšaldavo. Nerūpėjo man tada nei balkonas, 
nei balerina, nei pagaliau namai . Grįždavau t ik 
pamiegoti. 

Iš tėviškės kažkaip gavau kai l iniukus. Sunkūs , 
sunkūs! Išrėpliojau susikūprinęs ir vos panešdamas šį 
paprastą, bet didžiai gerbiamą rūbą,o mano draugai, gal 
pavydėdami, gal draugiškai įspėdami, paskelbė: 

— Ilgai nesidžiaugsi. Pamatysi , kad vokiečiai juos 
nuvilks. 

Bet nenuvilko. Be to, kai l in iukai labai t iko nakt į 
ant lovos užsimesti. 

1942 metų pavasar is fronte laimėjimų neatnešė. 
Atrodė, kad vokiečių sl inkimas sovietijos gilumon sus
tojo. Tačiau nei Kaune , nei kur nors kitur Lietuvoje 
niekas nešaudė, gyvenimas atrodė ramus, tad nedidelius 
nepatogumus buvo galima panešti . Tik pajautėme 
kylantį vokiečių nervingumą. Metų pradžioje jie ėmė 
vilioti savanorius darbams į Vokietiją — karo pramonei 
savųjų jau neužteko. Bjaurėjanti fronto padėtis šovinius, 
lengvus ir sunkius pabūklus naikino greičiau, kaip spė
davo juos gaminti. Vienas kitas jaunas Lietuvos žmogus, 
berniukas ar mergaitė , daugiausia neturėję progų 
mokytis vidurinėse mokyklose, išvažiavo ir pradžioje 

nesijautė apgauti . Jiems tai buvo naudinga gyvenimo 
patirtis. Vienas kitas stojo į pus iau karinę „Ar-
beitsdienst" (Darbo tarnybai. Be t šių geros valios 
savanorių neužteko. Vokiečių administracija Lietuvoje 
(Zivilvervvaltung) pradėjo skelbti potvarkį po potvarkio, 
kuriais buvo reikalaujama, kad t a m t ikru laikotarpiu 
gimę jauni žmonės registruotųsi vykti darbams į 
Vokietiją. Apskričių viršininkai privalėjo kiekvieną 
mėnesį pristatyti skirtą skaičių jaunuolių. O tie gimimų 
laikotarpiai plėtėsi ir plėtėsi. Prasidėjo 1918-1924 m., 
perėjo į 1916-1926 m., virto į 1912-1926 m. Mano metai 
11921) visada buvo pagerbiami r imta vieta, arti vidurio. 
Tai bent susilaukiau pagarbos... Nuo jos negalėjau 
pabėgti. 

Kai užslėgė okupanto prievartos letena, pasikeitė 
nuotaikos, ypač pasišiaušė jaunimas. Savu noru niekas 
nesiregistravo, o jei kuris apskrities viršininkas mėnesio 
gale turėdavo pristatyi 150 2f)0 žmonių, surasdavo gal 
du, gal t r is . Vokiečfų pyktis augo. vėli«-u uždarė 
universitetą, jaunuolius ėmė gaudyti prievarta, juos 
žvejodami gatvėse, kino teatruose, ne t bažnyčiose. Daug 
jaunimo išvyko į kaimus, pasislėpti, kiti įvairiais bū
dais stengėsi nuo prievartinio registravimosi gauti atlei
dimus Pradžioje juos išduodavo visiems dirbantiems, 
vėliau tik būt inas tarnybėles tur int iems, pvz.. moky
tojams, policininkams, karo pramonės darbininkams, 
įvairius pažymėjimus, su kuriais bandydavo kreiptis į 
vokiečių įstaigas, kad nuo vykimo Vokietijon išsisuktų, 
lietuvių įstaigos išduodavo lengvai. Bet vokiečių siutas 
augo diena iš dienos. Grasino, kad po laimingai pasi
baigusio karo. lietuviams Naujoje Europoje nebūna 
vietos. (Jos ir nebūtų buvę — taip numatė»dar prieš karą 
sudaryti nacių planai.) Tačiau „verfluchte Litauer" 
taip elgėsi, lyg Naujoji Europa j iems nerūpėtų, arba ja 
netikėtų. 

(Bus daugiau) 

. 



DRAUGAS, antradienis, 1994 m. spalio mėn. 18 d. 

KANKLĖS SKAMBĖJO 
PRIE ATLANTO 

JURGIS JANUŠAITIS 

JAV rugsėjo ir spalio mėne
siais viešėjo, lietuvių telkinius 
lankė ir koncertavo vienas iš 
žymiausių Lietuvos muzikos an
samblių „Kanklės". 

Svečius iškvietė ir jų viešna
gės metu keliones tvarkė 
„Lithuanian Cultural Connec-
tion, Inc.", atstovaujant Pranei 
Šlutienei. 

„Kanklių" ansamblis kon
cer tus suruošė Čikagoje, 
Omahoje, Hot Springs, AK, Wa-
shington, D. C , Lietuvos res
publikos ambasadoje, Baltimo-
rėje, Kearney N.J., Hartforde, 
CT, Rochester N.Y. 

„Kanklės" neaplenkė ir šilto
sios Floridos. Koncertavo St. 
Petersburge, Sunny Hills ir 
Daytona Beach. 

Ansambli globojo įvairios or
ganizacijos, lietuvių klubai, 
radijo valandėlės, parapijų 
bažnyčios. 

Čikagoje „Kanklės" suruošė 
koncertą Illinois universitete 
rektoriaus priėmime svečiams 
moksl ininkams. Čikagos 
lituanistinė mokykla pakvietė 
ansambli j savo koncertą 
vaikams mokslo metų ati
darymo proga. Čikagiškiai gė
rėjosi „Kanklių" koncertu Jau
nimo centre, klausėsi giesmių 
M. Gimimo parapijos bažnyčioje 
šv. Mišių metu, kur dalyvavo 
ansamblio solistė Regina Ši-
linskaitė. 

Ansamblis viešnagės Ameri
koje metu įvairiuose telkiniuose 
suruošė netoli dvidešimties kon
certų. 

Per pastaruosius keletą metų 
esame girdėję nemažai kon
certų, kuriuos ruošė Lietuvos 
menininkai , ansamblia i . 
Žinoma, visi paliko savotiškus, 
be abejo, daugumoje ir tei
giamus įspūdžius. „Kanklių" 
ansamblis išsiskiria iš visų savo 
atliekamų kūrinių turiniu, in
s t rumenta i s , programų 
atlikimu. 

Ansamblio sudėtyje — ketu
rios moterys ir du vyrai, visi 
akademinio išsilavinimo, profe
sionalai muzikai, dėstantys 
muziką akademijoje. O ansamb
lio vadovė — akademijos pro
fesorė Lina Naikelienė, didelių 
gabumų menininkė, ansamblį 
paruošusi nuostabiai gerai ir su 
dideliu atidumu ir giliais iš
gyvenimais atliekamos progra
mos, dainos ir muzika. 

„Kanklės" keliavo ir po pla
tų pasaulį, koncertavo Airijoje, 
Prancūzijoje, Vokietijoje ir 
kitur, keliauja ir koncertuoja ir 
Lietuvoje. Yra išleidę ir 
keliolika kasečių, kurias kon
certų dalyviai įsigijo koncertų 
metu. 

Šiuo metu „Kanklių" ansam
blį sudaro: vadovė Lina Nai
kelienė, kanklininkės Virginija 
Alenskienė, Aušra Juške
vičienė, birbynės — Kastytis Mi-
kiška ir Eugenijus Čiplys, solis
tė Regina Žilinskaitė. 

Ansamblis, atlikdamas pro
gramas, naudoja įvairius liau
dies instrumentus — kankles, 
birbynes, lumzdelius, skudu
čius. Repertuare — Lietuvos 
žymiųjų kompozitorių dainos, 
kurias, instrumentalistams pri
tariant, atlieka visas ansamblis. 

Daytona Beach lietuvių telki
nyje rugsėjo 27 d., Prince of 
Peace parapijos salėje, įvyko 
„Kanklių" koncertas. Koncertą 
ruošė darbščioji Daytona Beach 
Lietuvių bendruomenės apy
linkės valdyba, kuriai vado
vauja ryžtingoji dr. Birutė 
Preikštienė, padedant kitiems 
valdybos nariams. 

Koncerte dalyvavo apie 80 
žmonių, turėjome viešnių iš 
Juno Beach ir svečią iš Lietu
vos. Pradžioje dr. Birutė Preikš
tienė pasveikino „Kanklių" an 
samblio dalyvius, padėkojo už 

atvežtą giedrą ku l t ū r inę 
nuotaiką, malonią popietę, 
palinkėjo svečiams malonios 
viešnagės telkinyje. 

Koncertas su 15 min. per
trauka užtruko arti pustrečios 
valandos. Neprailgo, ne. Su 
dideliu dėmesiu klausėmės 
mūsų kompozitorių kūrinių, ku
riuos „Kankl ių" ansamblis 
atliko nuostabiai gražiai, per
teikdami kūrinių dvasią klausy
tojams. Besiklausydami sugrį
žome į tautos tolimą praeitį, 
prisimindami vaidilas, kurių 
rankose skambėjo kanklės, 
žadindamos tautos viltį. 

Pradedant koncertą, solistė 
Regina Žilinskaitė padėkojo LB 
už pakvietimą, pažymėdama, 
kad šis ansamblis ir mums 
atvežė džiaugsmo akimirką iš 
mielos tėvynės, apie kurią svajo
jame, kurios ilgimės. 

Koncerte sklandžiai vyko 
dainų pynės, jas lydėjo šauniai 
skambančios kanklės, kiti in
strumentai, puikiai valdomi 
profesionalų. Ansamblis atliko 
apie trisdešimt mūsų kompozi
torių kūrinių. Šauniai pasirodė 
simpatingoji gražiabalsė solistė 
R. Žilinskaitė, birbynininkas K. 
Mikiška ir kanklininkių trio. 
Dainos daugumoje buvo liau
dies, senoviškos, bet tokios 
mielos, sielą gaivinančios. Kai 
kurie klausytojai net ašarą 
nubraukė. 

Žinoma, koncerto meninį lygį 
gali aptarti muzikai. „Sietyno" 
choro vadovas Antanas Skridu-
lis sakė: „Nuostabiai gražu. 
Koncertas puikus. Tokių kon
certų mes ilgimės". 

Koncertas baigtas J. Tallat-
Kelpšos daina „Mano sieloj 
šiandien šventė", solo partiją 
dainavo Regina Žilinskaitė. 
Koncerto žiūrovai audringais 
plojimais atsistoję nuoširdžiai 
dėkojo, prašė kartoti, o ansamb
lis dar kartą pakartojo „Mano 
sieloj šiandien šventė". Koncer
tas baigėsi, sieloje palikęs 
malonią nuotaiką, šventę. 

Dr. B. Preikštienė dar kartą 
trumpai „Kanklių" ansamblio 
dalyviams išreiškė nuoširdžią 
padėką palinkėjo, kad jie dar ir 
dar sugrįžtų mūsų pradžiuginti. 

„Kankl ių" vardu jautrią 
padėką daytoniškiams išreiškė 
R. Žilinskaitė, pasidžiaugė day-
toniškių svetingumu, nuošir
dumu, padėkojo už parodytą 
dėmesį, meilę, globą Joanai ir 
Vytautui Grybauskams, Ani
cetai ir Jurgiui Mažeikams, 
Birutei Kožicienei. 

Po koncerto salėje — kavutė, 
trumpas pabendravimas su sve
čiais. Po to LB valdybos nariai 
Joana ir Vytautas Grybauskai 
savo svetinguose namuose 
suruošė didelį „Kanklių" an
samblio dalyviams ir kvies
tiniams svečiams priėmimą, kur 
dalyvavo apie 50 žmonių. Šeimi
ninkų vardu J. Grybauskienė 
pasveikino svečius iš Tėvynės, 
padėkojo už gražią šventę, iš
reiškė mūsų visų jiems dėkin
gumą, pasakė, kad ir mes 
mylime juos, mylime tėvynę 
Lietuvą ir palinkėjo ansambliui 
su daina ir kanklėmis nešti 
džiaugsmą ir šiuo metu rūpes
čiuose gyvenančiai Lietuvai. 
Nuotaika, pabendravimas buvo 
puikūs. Skambėjo dainos, grojo 
armonika, dalinomės su mielais 
svečiais jų ir savo išgyvenimais. 

Ačiū, LB apyl. valdybai, ačiū 
Grybauskams, ačiū, ir koncerto 
dalyviams, ačiū „Kanklių" an
sambliui, kurių kanklės ir 
dainos taip gražiai skambėjo 
prie Atlanto vandenyno, Flo
ridoje, Daytona Beach! 

• 1346 m. rugpjūčio 26 d. 
Prancūzijoje vykusiame Šimto 
metų kare buvo pirmą kartą pa
vartota artilerija. 

Ses. Gabrielė tarp savo globotinių Šv. Seime- vilo 

GEROJI ŠIRDIS 
ŠV. ŠEIMOS VILOJE 

Seselė Gabrielė, kazimierietė, 
dirbusi Šv. Šeimos viloje, sene
lių slaugos namuose, š.m. kovo 
12 d., po 37 metų šventai pil
dytų pareigų, pasitraukė dėl 

kai, būdama 16 m.. įstojo 
Trakėse, prie Kėdainių, į Šv. 
Kotrynos vienuoliją. „Vadinasi, 
— sako seselė. — mano mamos 
pažadas sutapo su man Dievo 

savo sveikatos negalių ir dabar planuose skirtu gyvenimu* 
gyvena Šv. Kazimiero 
vienuolyne, Marąuette Parke. 

Šv. Šeimos viloje dirbdama, 
yra parodžiusi tiek daug meilės 
ir pasišventimo, kad globotinių 
tarpe ji net angelu buvo vadina
ma. 

Nemažai ir lietuviškų šeimų 
savo šeimos nariams, neteku
siems sveikatos, randa 24 va
landų priežiūrą ir prieglobsti 

Karo audrų, kaip ir mes visi, 
buvo išvietinta iš Tėvynės. Bro
lis Domininkas pasiliko namuo
se, partizanavo, buvo įskųstas ir 
išvežtas į Vorkutą Ten mirė 
1956 m. Motina mirė 1970 m. 
Lietuvoje. Motinos neteko ap
lankyti, nes ji rašydavo: „neva
žiuok pas mane. nes keliai dar 
šlapi, palauk kol pradžius". Tai 
reiškė, kad dar kraujas liejasi. 

Kazimiero vienuoliją. Specialiu 
Vatikano leidimu ji tapo šios 
vienuolijos nare. 

Savo gyvenimo nuotrupas pa
sakodama, seselė pavargo. Tu
rėjo įjungti kažkokį aparatėlį. 
Mes tuo tarpu žiūrinėjome į jos 
gyvenimo prisiminimų nuotrau
kų albumą. 

Seselė Gabrielei pailsėjus, 
atsisveikinome su gyvenimo 
išvarginta gerąja širdimi, kuri 
buvo dalinama per visą savo 
gyvenimą tik artimui. Dievo 
įsakymą „mylėk artimą kaip 
pats save" seselė Gabrielė 
šventai pildė, žinoma, ne kartą 
mylėdama artimą labiau, nei 
pati save. 

Esu jau sykį rašiusi apie 
seselę Gabrielę, kuri, paskelbus 
Ateitininkų Federacijos vajų, 
Berčiūnų stovyklos remontui, 
pirmoji atsiuntė auką ir pa
sidžiaugė, kad ji tą vietovę gerai 
žinanti, iš ten kilusi, nes anot 
jos, ,,tik anoj pusėj upelio buvo 
mano tėviškė, o Berčiūnų koply
čios statybai, anais laikais, 
mano brolis Domininkas, padėjo 
Panevėžio katedros klebonui 
kun. P. Šidlauskui ją statyti. O 
statė jie tą Berčiūnų koplyčią iš 
plytų, gautų iš didelio sugriauto 
pastato Panevėžyje". 

Dabar, ji sako, ir Navaršonių 
kaimas, ir Naujamiestis Berčiū
nais vadinami. Anais prieškari
niais laikais Berčiūnai buvo Pa
nevėžio gyventojų vasarvietė su 
puikiu parku ir daugybe vasar
namių. Šiuo metu ji yra Ateiti
ninkų nuosavybė. 

J d v . Damušienė 

CLASSIFIED GUIDE 

Šv. Šeimos senelių slaugos na- kad reikia palaukti, kol „pra-
muose. 

Ne visi, tokiose institucijose 
dirbantieji, sugeba atiduoti 
slaugomajam reikiamą meilę, 
pasišvęsti ir turėti tiek kant
rybės, kad kartais ir labai 
nekantraus elgesio ligonį galėtų 
maloniu žodžiu, gestu ar švelniu 
žvilgsniu apraminti, paguosti. 
Viena tokių Šv. Šeimos viloje 
buvo seselė Gabrielė, kuri suge
bėjo tai padaryti savo gilia 
meile ir rūpesčiu, rodytu nelai
mingiesiems. Todėl, pasitrau
kus iš šių slaugos namų, pasi
genda jos ne tik slaugytieji, bet 
ir jų šeimos nariai. 

Taigi vieną dieną aplankėme 
ses. Gabrielę. Šiuo metu jau ir 
ji pati ligonis, mažai besikelian
ti iš lovos. Pasitiko mus šviesiu 
žvilgsniu, maloniu šypsniu, nors 
sveikatos stovis buvo matomai 
palaikomas specialios aparatū
ros pagalba. 

Per visą mūsų pokalbį nesis
kundė savo negalia. Manėme, 
kad vizitas bus trumpas, bet jis 
užtruko net pusantros valandos, 
nes seselė Gabrielė pasinėrė į 
savo 80 metų bėgyje nueitą 
kelią ir darbus skubėjo juos 
išsakyti, lyg baimindamasi, kad 
pokalbio gija gali nutrūkti. 

Sesuo Gabrielė. Michalina 
Vaičaitytė, gimė religingo ūki
ninko šeimoje, Navaršonių kai
me. Naujamiesčio parapijoje, 
Panevėžio vyskupijoje. 1914 m. 
lapkričio 19 d. Gimė penktuoju 
ir paskutiniuoju vaiku — jau
niausia šeimoje. Trys vidurinieji 
šeimos vaikai mirė. paliko tik 
vyriausias brolis Domininkas ir 
ji, Michalina. 

Savo tėvo ji nepažino. Jis 1915 
m. buvo paimtas į rusų kariuo
menę ir žuvo karo metu Rusijo
je. 

Su dideliu jautrumu ji papa
sakojo reikšmingą savo gyveni 
mui įvykį. Jai būnant dar maža. 
teko sunkiai susirgti, beveik 
mirtinai. Motinos sopančiai 
širdžiai, netekus jau trijų vaikų. 
būtų buvę sunku išgyventi duk
relės netekti. J i . paėmusi 
Michaliną ant rankų, meldėsi į 
Dievo Motiną, prašydama palik 
ti jai mergaitę gyvą ir leisti 
pasidžiaugti jos auginimu. Moti
na pažadėjo Marijai, kad ,jei 
užaugs Michalina, galėsi ją 
pasiimti žmogaus meilės tar 
nybai". 

Seselė Gabrielė tą savo Moti 
nos pažadą sužinojo tik tada. 

džius" — taip aiškinosi seselė tą 
savo motinos Derspėjima. 

Emigravusi į Kanadą, seselė 
Gabrielė dirbo ligoninėse, vaikų 
darželiuose ir. kun. Užubalio 
dėka. Toronte lietuviškame 
vaikų darželyje. Čia jai būnant, 
atvykusi iš Čikagos kazimierie
tė, seselė Immaculata prikal
bino seselę Gabrielę pereiti į Šv. 

• 1871 m. spalio 8 d. prasi
dėjo didysis Čikagos gaisras, 
kuriame žuvo 250 žmonių. Pa
davimas pasakoja, kad gaisras 
prasidėjęs O'Leary tvarte, kai 
karvė paspyrusi žibalinę lempą, 
ir užsidegę šiaudai. Tačiau tuo 
pačiu laiku gaisras, kilęs Pesh-
tigo, WI, pareikalavo net 1,182 
žmonių gyvybių. 

nele ir v iena jos - T. Kučienė. 
Nuotr. Jdv. Damušienės 

TRANSPAK 
Siuntiniai į Lietuvą - pristatom j namus 

Talpintuvai siunčiami kas savaitę. 
AIR CARGO skubiems siuntiniams. 

ŠVENČIŲ PROGA 
PINIGAI pervedami DOLERIAIS 

Įpapigintomis kainomis. Mažiausia suma -$50.| 
MAISTO SIUNTINIAI: nuo $29.- iki $98.-

55 svarai, maisto rinkinys $98.-
Pageidaujant prisiusime smulkią informaciją. 
Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą. 
Dirbame nuo 1987 m. 

TRA\SPAK. 2638 W. 69th St. 
Chicago, IL 60629 TeL 312-436-7772! 

R E A L E S T A T E 

2** 
GREIT 

PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

1(312) 586-5959 
(708)425-7161 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar parduodant 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
<WLS komp;i:teriųir FAX pagalba 
• Nuosavyb:* | įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodam? ^an.us 
• Apartmentus ir žemę 
• r's.-sininkams ruo ia id i 

FOR SALE 
LINCOLN PARK 

84 unit apartment building 
Only $195,000 down 

629 Deming Place, Chicago 
Matanky Realty (312) 337-1001 

H E L P W A N T E D 

Ieškome vlrėjos-šeiminlnkės penkioms 
dienoms per savaitę dirbti Pasaulio Lietu
vių centre, Lemonte Turi turėti leidimą dar
bui . Prašome skambint i tel (708) 
257 -8787 dienos metu arba (708) 
968-0184 vakare Iki 9 vai. 

Ieškome vyro dirbti Pasaulio Lietuvių 
centre, Lemonte 40 va! per savaitę. Alga 
pagal susitarimą. Turi turėti leidimą darbui 
Prašome skambinti tel. (708) 257-8787 
dienos metu arba (708) 968-0184 vaka
re Iki 9 vai. 

W«»hlngton, D.C. 
„landseaping" kompanija 

ieško darbininko. 
Pradžiai alga $6 į vai. 

Skambinti 
Aleksui Škirpai, te l . 202-244-2373 

LIETUVIU 
EGZODO 

LITERATŪRA 
M54990 

Kazio Bradūno ir Rimvydo Šilbajo-
rio redaguota, dvidešimties autorių 
parašyta knyga, apžvelgianti visą 
45 metų mūsų egzodo literatūros 
laikotarpi 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 
60829. Knygos kaina — $30.00. 
Užsisakant paštu, persiuntimo išlai
doms pridedama $4.00, Į Kanadą 
— $6.00, | kitus kraštus — $6.50:. 
Mlinojaus gyventojai visais atvejais 
dar primoka $2.63 valstijos mo-1' 
kesčių. 

F O R F v I N T 

Išnuomojamas 4 kamb. butas 
Brighton Parko apyl. vienam ar 2 
suaugusiems asmenims. Kreiptis: 
312-247-3838. 

Išnuomodamas 3 kamb. 
tas, apyl 71 St. ir Washtenaw Ave., vienam 
arba dviem suaugusiom asmenim. Yra 
šaldytuvas ir virimo plyta. $325 į mėn . + 
„security dep." Kreiptis (A lmą nuo 8 v.r. 
iki 3 v. p.p., te l . 31 *476 -6727 . 

Išnuomojamas 3Vt 
Brighton Park apyl. vyr. amžiaus porai 
arba vienam asmeniui; šiluma ir ivr i 
tas, vanduo; $350 į mėn. + ,,S€«. Us-
posit". Kreiptis 312-378-49*3.-

FOR RENT 
Brighton Park 6 room apt.; stove, 
refrigerator, security deposit. No 
pets. $575. Call after 5 P.M. 

1-708-448-7O97 

Išnuomojamas apšildomas 3 
kamb. butas arti Marąuette 
Parko. $425 į mėn. SKambinti: 
708-599-5913. 

M I S C E L L A N E O U S 

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

FRANK ZAPOUS 
3208'/z W««t Mtti Straat 

Tai. — (708) 424-8654 
(312) 581-6654 

' — — * a j ^ — ' 
E L E K T R O S . 

ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 
Turiu Chicagos miesto leidimą. 

Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, 
garantuotai ir.sąžiningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

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

tions; kitehen, bathrm., basement 
& deck construction: dry-wall hang-
ing & taping; aluminum siding, sof-
fit, tacia & seamless gutters; 
replacement glass btock windows; 
shingle hot tar & modified rubber 
and roll roofs. Expert at tecTroffs; 
complete tuckpointing; all colors; 
chimneys rėbuilt. Ta>l. 
708-620-9942. 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽI0VIN4M0 MA
ŠINAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO VĖ
SINTUVUS. 

H. Oeckys 
Tai. 585-6824 

WEALTH I & I 
VIDMANTAS 

GARLAUSKAS 

Padeda vyresniesiems pasirinkti tin
kamus investavimus, kad būtų gal
ima sumažinti mokesčius ir gauti 

aukštesnius procentus. 
312-778-1305 

Investme^'s provided Dy Regtslere^Peceseotatfves 
o* CaMal Secu«>es Investtient Coporalion. 

Memefcer NASD/SIPC 

Dr. JUOZAS JAKŠTAS 
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ISTORIJA 

1918-1940 

Vytauto Didžiojo universiteto profesoriaus paskutinis kūrinys, skir
tas nepriklausomos Lietuvos laikotarpiui nušviesti. Skaitytojas ras 
atsakymus į daugelį klausimų, kuriuos autorius pats išgyveno, 
patyrė. 
Knyga 272 puslapių su gausiomis ir retomis iliustracijomis. 
Priede: 1922. 1928 ir 1938 metų Lietuvos respublikos konstituci
jos, ministrų kabinetų sudėtis 1918-1940 metais. Knyga įrišta, 
išleido VYDŪNO fondas Čikagoje, tinka dovanoti kiekvienam lietu-
viuičia ir Lietuvoje. Knygos kaina 15.00 dol. Užsakant paštu, dar 
pridedama 2.50 dol., į Kanadą 3.00 dol., kitus kraštus 3.50 dol. 
Illinois valstijos gyventojai dar prideda 1.31 dol. mokesčių. 
Užsakymus siųsti DRAUGAS, 4545 W. 63rd Straat, Chicago, 
IL 50629. 

• 



LAIŠKAI 
NESKUBĖTI PATIKĖTI 

KALTINIMAIS 

Amerikiečių spauda, radijas ir 
televizija pranešinėja, kad vėl 
keli lietuviai apkaltinti karo 
meto nusikaltimais. Labiausiai 
puo lamas 87 metų l ietuvis 
A l e k s a n d r a s Li le ik i s . J i s 
kal t inamas, kad būk vadovavęs 
„Lietuvos slaptosios policijos" 
šimtui agentų su daugybe in
formatorių. Keista, kad apie 
tokio vieneto egzistavimą pra
bilta pirmą kartą, o juk „nacių" 
medžioklė tęsiasi daugiau negu 
20 metų. Argi KGB, uoliai talki
nusi OSI agentūrai, apie tokią 
policiją nebūtų žinojusi? Aš šiek 
tiek dalyvavau antinacinėje re
zistencijoje, bet apie kažkokį 
„slaptosios policijos" t inklą 
neteko girdėti. Vokiečių okupa
cijos metu Lietuvoje pogrindyje 
ėjo laikraštis „Lietuvos Judas", 
registravęs nacių kolaborantus, 
bet, kiek prisimenu, apie tokią 
policiją nėra užsiminęs. 

Pris imenu, kad apie 1970 m. 
„Drauge" Aleksandro Lileikio 
pavardę ilgesniame pareiškime 
paminėjo buvusi Kražių „Žibu
r io" gimnazijos mokinė Šifrą 
Grodnikaitė. Kaip žydaitė, užė
jus vokiečiams.ji buvo patekusi 
į gestapo rankas. Lileikio ir kitų 
pastangomis ji buvo išgelbėta. 
Pasiekusi Ameriką, savo gelbė
tojams viešai padėkojo. 

Ž i n a n t OSI va ld in inkų 
neatsakomingumą. kaip buvo 
John Demjanjuk byloje, lietuvių 
visuomenė neturėtų skubėti 
ka l t in imais patikėti. 

J u o z a s Kojelis 
Santa Monica. CA 

BŪKIME OBJEKTYVŪS 

Pris imenant Lietuvos prezi
dento Algirdo Brazausko kelio
nę Čikagoje, noriu pasakyti, kad 
„ D r a u g o " dienraščiuose iš
spausdintos apžvalgos ne visai 
a t i t inka tikrovę. Iš jų susidaro 
įspūdis tokio vizito, kuris kupi
nas dalykiškų sutarčių, išeivijos 
bei prezidento savitarpio supra
timo ir broliškos meilės. Tikro
vėje A. Brazausko su čia gyve
nančia lietuviška bendruomene 
sus i t ik imai praėjo šaltai ir 
oficialiai. 

Prezidentas nesiteikė atsakyti 
į tokius svarbius klausimus 
kaip: grįžtančių tremtinių nuo
savybės grąžinimo. Lietuvos 
žmonių nuskurdinimo ir 1.1. O. 
a t s a k i n ė d a m a s j g a u s i u s 
klausimus, pateiktus raštu, ne
etiškai rinkosi pagal savo skonį, 
pa l ikdamas didesnę dalį be 
a tsakymo. 

Išeivijos lietuviai, ta rytum 
nujausdami prezidento elge.-; 

savo negausiu apsilankymu į 
susi t ikimus, tarsi pasakė, jog 
jam reikėtų labai rimtai per
galvoti savo vedamą politiką 
ekonominių pertvarkų srityje 
bei atsisakyti prorusiškų ten
dencijų užsienio politikoje. 

Trumpai kalbant, vizitą Cika 
goję pavadinčiau beprasmišku. 
Tarsi būt u.ne pamatę prezi
dento manekeną, o ne gyvą 
žmogų, susi. ūpinusį savo tautos 
atei t imi. P.(grindinis organiza
torių rūpe.-t B buvo, kad tik pre
zidentas nt pasijustų nepatogiai, 
lyg jis e u u pamiegoti, o ne 
at l ikt i savo, kaip valstybės 
vadovo pa eigų. 

Atrodo, blaiviausiai įvertino 
jo kelionę dienraščio „Chicago 
Sun-Times" žurnalistas savo 
straipsnyje (spalio 3 d.). Šiuo 
atveju reikėtų iš jų pasimokyti 
objektyvumo. 

Kai tuo tarpu Justo Paleckio 
džiūgavimai (spalio 4 d. „Lietu
vos rytas") dėl visapusiško vizi
to sėkmės panašūs į tarybinėj 
per iodikoj nuolat buvus ias 
liaupses tėvyninei gamybai bei 
demokratijai . 

Išeivijos lietuviai iš prezidento 
Algirdo Brazausko laukia ne 

tuščių pažadų, o konkrečių po
zityvių veiksmų, į tvirt inant 
mūsų valstybę pasaulinėje vals
tybių plotmėje ir efektyvių eko
nominių reformų, kur ios 
atneštų teigiamų rezultatų Lie
tuvos ūkiui. 

Juozas Kulys 
Chicago, IL 

KAM ATSTOVAUJA 
BRAZAUSKAS - LIETUVAI 

AR RUSIJAI? 

Jungtinėse Tautose LR prezi
dentas Algirdas Brazauskas 
pranešė, jog Rusija mažina savo 
karinį buvimą Kaliningrado 
srityje, o Lietuva, per kurios 
teritoriją vyksta tranzitas į tą 
Rusijos salą, nėra abejinga Kali
ningrado srities ir joje gyve
nančių l i e t u v i ų mažumos 
ateičiai. Ši kalba, pasakyta 
rugsėjo 30 d., palygintina su 
Latvijos prezidento Gunt i s 
Ulmanio ka lba Jung t inėse 
Tautose rugsėjo 27 d., kada jis 
priminė, jog Latvijoje dar penke
rius su puse metų veiks Rusijos 
radiolokatorius Skundoje, Esti
joje tebėra Paldiski branduolinis 
reaktorius, o per Lietuvą į 
Kaliningradą vyksta neteisėtas 
Rusijos karinis tranzitas. Visa 
tai yra rizikos faktoriai, kelian
tys potencialų pavojų Baltijos 
sričių saugumui. Iš šių kalbų 
susidaro įspūdis, jog Guntis Ul
manis yra Baltijos valstybių 
saugumo gynėjas, o Algirdas 
Brazauskas atstovauja Rusijos 
interesams. 

Sau l iu s Simol iūnas 
Detroit. MI 

NE VISKAS BLOGAI 

Ačiū redaktorei Danutei Bin-
dokienei už skaitytojus infor
muojantį vedamąjį ..Prasiveržė 
gėrio versmė" '„Draugas", 1994 
spalio 13 d.). Tai tikrai dėmesio 
ir pasigėrėjimo verta mokslo 
įstaiga Lietuvoj. 

Norėčiau pridėti, kad šiai ir 
kitoms Lietuvos mokykloms di
delę paspirtį bei įkvėpimą su
teikė jau 4 metai ruošiami 
A P P L E f Amerikos mokytojai 
— Lietuvos mokykloms) vasaros 
kursai. 

Lietuvoj i š s p a u s d i n t a m e 
straipsnyje „Gerumo versmė", 
(„Dialogas". 1994 liepos 8 d.), 
rašoma: ..Kolektyvą direktorė 
'E . Galkienė) subūrė iš pažįs
tamų, padėjo APPLE kursai; 
ten stebėjom ir ..nužiūrėdavom" 
įdomų, savitą pedagogą...Svar
b iaus ias k r i t e r i jus . į kurį 
atsižvelgdami rinkome žmones 
— jų širdies gerumas, kompeten
cija, kūrybiškumas". 

Nors reforma vyksta visose 
Lietuvos švietimo srityse, iki 
šiol tai ryškiausiai atsispindi 
specialioj pedagogikoj. 

Ritonė Rudaitienė 
Oak Lavvn, IL 

PREZIDENTO POLEMIKA 

P e r s k a i t ę s J . Šmulkščio 
straipsnį „Jis yra mūsų pre
zidentas", išsitraukiau iš savo 
archyvo red. D. Bmdokienės 
vedamąjį, pavadintą ..Juk jis ne 
mūsų prezidentas". Laikau tik 
tai, kas man atrodo charak
teringa ir įdomu. Pvz.: kaip gali 
užmiršti tokį deimančiuką: 
„Kur gyvena Godas Blesas?" 

J. Šmulkščio straipsnio ne
komentuosiu. Red. D. Bin-
dokienė pridėtoj pastaboj pa
brėžia, kad autorius, atrodo, ne 
vis iškai sup ra to vedamojo 
mintį. 

Nesiduokime stumdomi. Jei 
mes ne piliečiai, tai jis mums ir 
ne p rez iden tas . Tai labai 
paprasta logika ir ta taisyklė 
taikoma visiems. Pagarba red. 
D. Bindokienei, užsiminus apie 
patį veiksmingiausią protesto 
būdą — ignoravimą. Protaujan
tis žmogus tai pats žino. J. 
Šmulkščiui priminsiu tą gražią 
lietuvišką patarlę: „Jei nori 
kitus mokyti, pats turi gerai 
mokėti". 

Leonas Baltušis 
Minocqua, WI 

REIKIA SANTŪRUMO 

Lietuvos valstybės prezidento 
per daug ginti nereikia, kol j is 
nepasirašo karinio tranzito per 
Lietuvą sutart ies su Rusija. 
Rusai jokių normų netur i . Tai 
rodo užsienio reikalų ministeri
jos pareigūno iššaukiantis elge
sys su Estijos prezidentu bei 
japonų žvejų laivo nuskandini-
mas prie Kurilų salų. 

Prezidentas save ir Lietuvą 
gina sumaniai. Daug pozityvių 
žygių atliko su Vakarais . Atva
žiavęs į Ameriką, atsivežė rūtos 
šaką su šakelėmis. Išsiuntė 
šauklius į Izraelį. 

Prezidentas parodė, kad Lie
tuvos ir lietuvių interesai yra 
svarbiau nei asmeniškos ambi
cijos. Jis yra daugiau negu poli
t ikas, jis yra valstybininkas. 

Reikėtų atsakingai , kultū
ringai visiems l ietuviams į 
politinius visuomenės reikalus 
atsižvelgti . Tur iu omenyje: 
Lietuvos diplomatinių tarnybų 
tarnautojus. J aun i žmonės dip
lomatinėse tarnybose daugiau
sia pirmą kartą. Gyvena sveti
muose kraštuose su šeimomis. 
Turėtume jų atžvilgiu būti 
padorūs ir svetingesnį. Kiek 
kartų galima į Ameriką vežti 
rūtos šaką? Ribos yra viskam ir 
visur. 

Amerikos Lietuvių bendruo
menės svajonės turėti vieną, dvi 
vietas arba net visą komitetą 
seime — nerealu ir neįstatymiš-
ka. Lietuvoje piličiai r enka ats
tovus į seimą. Amerikos Lietu
vių bendruomenė yra visuome
ninė organizacija. Kaip gali 
ateiti į galvą mintys laužyti 
Lietuvos įstatymus? Lietuvoje 
mažumos bandė įeiti į r inkimus 
su visuomeninėmis organizaci
jomis. Nemanau, kad bū tų tiks
lu atidaryti „Pandoros" skry
nią. 

A. Šova 
Crown Point, IN 

PADĖKOS VERTI 
SENATORIAI 

Rugsėjo 30 dieną „Draugo" 
pirmajame puslapyje išspaus
dinta žinutė, kad „prieš pat 
Rusijos prezidento Boris Jelcino 
atvykimą į Vašingtoną penki 
JAV senatoriai pasiuntė prezi
dentui Bill Clinton laišką, 
išreiškiantį jų susirūpinimą, 
kad JAV negelbėtų Haiti Balti
jos šalių nepriklausomybės sąs-
kaiton", nes juos yra pasiekusi 
žinia, kad „lėšos, skirtos Jungti
niam Baltijos Taikos palaikymo 
batalionui, ketinamos perkelti 
Haiti operacijai". Savo tuo rei
kalu išsamų laišką pasirašė se
natorius Phil Gramm, John Mc-
Cain, Jesse Helms, Arlen Spec-
ter ir Hank Brovvn. 

Būtų labai gražu, mandagu ir 
naudinga, kad, šalia lietuviškų 
organ iza : i jų , i r p a v i e n i a i 
asmenys, ypač gyveną vieno tų 
penkių senatorių valstijoj, nu
siųstų jiems padėkos laiškus. 
Nebūtinai rašyti daug. Užten
ka, kad ir vieno gražaus sakinio. 
Kiekvienas mūsų gyvybinius 
reikalus užtariantis žodis yra 
svarbus, ypač jei jis ateina iš įta
kingų JAV senatorių. Be to, 
Lietuvoje ir kituose Baltijos 
kraštuose esant tokiai neišly
gintai padėčiai, dar ne kartą 
gali mums tekti į juos kre iptL, 
ieškant užtarimo. 

Viktorija Zakarienė 
Sun City, AZ 

AR NE PER GRIEŽTAI 
PASISAKYTA? 

Perskaitęs Birutės Užupienės 
laišką „Moterys ir kunigystė", 
„Draugo" 168 numeryje, nusi
vyliau jos samprotavimu. Savo 
laiške ji rašė, kad Lietuvos pa
rapijos, o ypač nuošalesnes, yra 
atsilikusios 50 metų. Man taip 
pat teko kiek ilgėliau pabuvoti 
Lietuvoje ir aplankiau mažų 
miestelių bažnyčias. Lietuvos 
bažnyčiose vyrauja pamaldu
mas, didesnis negu Amerikos. Į 
bažnyčias daugiausia lankosi 
vyresn io a m ž i a u s žmonės 
ir jie nemėgsta liberalinių 

KODĖL MOTERIS NEGALI 
BŪTI KUNIGU? 

DRAUGAS, an t r ad ien i s , 1994 m. spalio men. 18 d. 

Kartą vienam kunigų ir pa
sauliečių subuvime, kur be vyrų 
ir moterų būta , prasidėjo kalba 
apie t a i , kodėl moteris negali 
būti kunigu? 

Moterys, be abejo, vienu balsu 
tikino, kad tai tik vyrų prasima
nymas ir moters teisių siaurini-
mas, ž iaurus despotizmas. 

— Ko čia taip karštai ginčytis? 
— ūmai atsiliepė visą laiką tylė
jęs senyvas ponas. — Esu vedęs, 
turiu žmoną, pažįstu moteris. 
Esu buvęs taipogi kadaise kuni
gų seminarijoje. Kunigu neta
pau. Kodėl — neaiškinsiu. Bet 
ir kunigų luomą gerai pažįstų. 
J a u n a s būdamas irgi domėjausi 
tuo k laus imu, dėl kurio dabar 
jū s , gerb iamie j i ir gerbia
mosios, taip karštai ginčijatės... 

Senyvam ponui ėmus kalbėti, 
visi ginčai nutilo, visi domiai 
klausėsi jo kalbos. 

— Ir man , jaunam būnant kil
davo k laus imas , kodėl moterys 
nepri imamos kunigų semina-
rijosna, kodėl nebūna kunigais. 

Kas y ra mokęsis t ikybos 
mokslų, tas žino, kad moterų ne-
pr i le id imas prie kunigystės 
nėra religinė dogma, bet nusis
tovėjęs bažnytinės tvarkos reiš
kinys, lygiai, kaip sakysime, ce
libatas. Kitaip tarus — iš esmės 
Bažnyčia gal ir sutiktų mote
rims bū t i kunigais... 

Kalbėtojas valandėlei nutilo. 
— N a , sakykit gi! Tamstos 

nuomone, moterys galėtų būti 
kunigais? 

— Galbūt , bet ne visai. 
— Vadinasi ir tamsta vyrų 

pusę pala ikai? 
— Anaiptol! Aš neketinu nei 

kieno pusės palaikyti. Norėčiau 
tik papasakoti vieną įvykį (o gal
būt irgi legenda, kaip toji popie
žiaus — moteries pasaka), apie 
kurį papasakojo man vienas se
nas klebonas. 

Grįžęs kartą iš kunigų semi
narijos į namus atostogų, užėjau 
pas jį ir valandikę laiko sugai
šau klebonijoje. Klebonas mane 
mylėjo ir todėl aš drąsiai kalbė
davau su juo apie viską, kas t ik 
man rūpėdavo sužinoti, išsiaiš
kinti. 

Taigi, paklausiau kartą kle
bono, — lygiai kaip tamstos, — 
kodėl moterys k u n i g a i s 
nebūna? 

— Gal būt buvę, — atsakė kle
bonas, — jei ne išpažinties pa
slaptis. 

— Kaip tai? — Nesupratau 
klebono. Matydamas mano nu
sistebėjimą, kunigas ėmė aiš
kinti: 

— Matai , mielasis, kunigas už 
vis labiau turi išpažinties pa
slaptį saugoti. O moteris — iš
plepės. Per tat ir nebūna kunigų 
moterų. 

— Netiesa, netiesa! — vienu 
balsu sušuko ponios. — Raskit 
bent vieną moterį, kuri būtų 
plepesnė už advokatus, už par
lamentų atstovus, už visų rūšių 
versl ininkus. O juk advokatai, 
politikai ir verslininkai — vyrai! 

— Leiskit man pabaigti savo 
kalbą, — tęsė tas pats ponas, už
s i rūkydamas pypkę. — Kaip 
pavyzdį mano klebonas papa
sakojo vieną įdomią istoriją, 
kurią, girdi, jaunas būdamas, jis 

pakei t imų. Galvojimas, kad 
V a t i k a n o II suvaž iav imas 
a t n e š ė pager in imą, labai 
klaidingas. Tik pažiūrėkim į 
Amerikos katalikų pustuštes 
bažnyčias ir, matant tik vieną 
a r kitą jaunuolį,-le. peršasi 
mintis, kad ir Vatikano II su
važiavimo įneštos liberalinės 
idėjos žmonių nepatenkino. 
Lietuvoje, Romos Katalikų baž
nyčių lankytojai ir dvasininkai 
yra pamaldesni negu liberalinių 
ir gal į modernizmą nuėjusių pa
rapijų tikintieji. 

Kal t int i atsilikimu Lietuvos 
Romos Katal iku bažnyčias yra 
labai įžeidžiantis pasisakymas. 

Antanas Paužuolis 
Chicago. IL 

pats buvo girdėjęs a r rimtoje 
knygoje skaitęs. 

Atsitiko tai viename moterų 
vienuolyne, regis, Italijoje. To 
vienuolyno perdėtinė žūt būt 
buvo užsimaniusi kunigu tapti . 
Vienuolyno kapelionas — gud
rus ir sumanus vyras, su ki tais 
kunigais pasitaręs, sumanė ne
va iš tikro suteikti ta i perdė-
tinei kai kurių kunigo teisių. 
Pradžiai sugalvojęs tyčia pa
gaminti neva arkivyskupo raš
tą, kuriuo buvo leidžiama per-
dėtinei išpažinčių klausyti. 

Perdėtinė, gavusi t a r iamą 
arkivyskupo raštą, ž inoma, 
nieko nelaukdama nuskubėjo į 
klausyklą klausyti išpažinčių. 
Kapelionas to t ik telaukė. J isai 
pirmutinis priėjo prie josios ir 
ėmė pasakoti nebūtus, bet per-
dėtinei, kaip nuodėmklausei, 
t ikėtinus dalykus. 

— Atvirai prisipažįstu, — 
sakosi (neva nuodėmes išpa
žindamas) kapelionas, — kad aš 
visai nesu kunigas. Dar dau
giau: aš esu bedievis. Netikiu 
Bažnyčios sakramentų šven
tumu ir, Mišias laikydamas, vis 
atlieku tik dėl žmonių akių... 

Išgirdusi tokias baisybes, per
dėtinė vos balsu nesuriko. Bet 
susivaldė ir, žinoma, kapelionui 
nedavė „nuodėmių" išrišimo. 

Kaip gi nustebo jinai pama
čiusi, kad taip atvirai pasisakęs 
savo nuodėmes, kapelionas (anot 
josios, visai ne kunigas), vėl 
apsirengė Mišioms. 

Čia jau nebeištvėrė karštašir-
dė moteris ir, kai tik kapelionas 
paėmė taurę į rankas, užstojo 
jam iš zakristijos kelią. 

— Stok, niekše! — suriko per
dėtinė ne savo balsu. — Juk aš 
t au uždraudžiau Mišias laiky
ti... 

Gudrus kapeliono šposas, 
žinoma, tuoj jai pačiai paaiškėjo. 
Bet užtat perdėtinė ant visados 
atsisakė savo sumanymo tapti 
kunigu ir išsikėlė į tolimą, 
niekam nežinomą vienuolyną... 

P r . D. 
Kad kunigystė vilioja moteris 

— ne naujiena. 
„Drauge" pasisakė tuo klausi

mu redaktorė, o iš teologinės pu
sės — prelatas Tulaba tarė auto
ritetingą žodį. 

Na, pažiūrėkime į tą problemą 
iš linksmesnės pusės. Savo 
humorist iniuose r inkiniuose 

tu r iu šiek tiek medžiagos ir 
šituo klausimu. Skaitytojo šyps
niui sukelti pateikiu, dar nepri
klausomoje Lietuvoje spausdin
tą straipsnelį iš i l iustruoto 
žurnalo „Naujas Žodis" (Mr. 
22/109/ 1929 m. gruodžio 1 d.i. 
Kas jo autor ius — nepavyko at
sekti . 

Vital is Ž u k a u s k a s 

• Žinomoji pasaulio, ypač 
Indijos, vargšų globėja Motina 
Teresė gimė 1910 m. rugpjūčio 
27 d. Skopje vietovėje, kur i 
vėliau priklausė Jugoslavijai. 

• 1975 m. rugsėjo 14 <L Eli-
zabeth Ann Seton paskelbta 
šventąja. J i buvo pirmoji šven
toji, gimusi ir augusi Amerikoje 

A.tA. 
MARIJA A. STEMBRIENĖ 

D e r k i n t a i t ė 
Gyveno Lockport. IL. anksčiau Marquette Parko 

apylinkėje. 
Mirė 1994 m. spalio 16 d.. 1:37 vai. p.p.. sulaukusi 81 

metų. 
Gimė Lietuvoje. Telšių apskrityje. Alsėdžių kaime 

Amerikoje išgyveno 45 m. 
Nuliūdę liko: duktė Judita Brandonisio. žentas LucoiDorp 

anūkai: Tina ir Tony Brandonisio; seserys: Liuda. Julė. Onutė, 
Petrė, Jadzė; broliai: Vincas ir Antanas. 

Velionė buvo žmona a.a. Stasio ir sesuo a.a. Valerijos. Sta 
sės ir Bronės. 

Velione pašarvota antradieni, spalio 18 d. nuo 2 iki 9 v.v. 
Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks trečiadieni, spalio 19 d. Iš laidojime 
namų 9 vai. ryto bus atlydėta i Švč. M. Marijos Gimim< 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 va:, ryto gedu 
lingos šv. Mišios už velionės «;elą. Po Mišių velionė bu-
palaidota Šv. Kazimiero lietuviu kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamu> 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę duktė , anūkai , seserys, broliai i r k . i giminės. 

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

A.tA. 
Komp. BRONIUI BUDRIŪNUI 

išėjus Amžinybėn , jo žmoną ELEONORĄ, svainę 
SOFIJĄ ir k i t u s g imines nuoširdžiai užjaučiu. 

Juozas Graužinis J 
A.tA. 

ANTANUI KULBIUI 
ne t ikė ta i m i r u s , jo a r t imuos ius : žmoną RŪTĄ. tėvus 
LILIJĄ ir A N T A N Ą , brolį TADĄ su šeima, seserj 
REGINĄ bei visus gimines nuoširdžiai užjaučia ir kai
tų l iūdi . 

Mara. Monika. Kristina ir Vytautas 
Vygantai 

KĄ DARYTI, JEI...? 
,,Ką daryt, jei mano artimieji mirtų toli 
nuo namų? Ka 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 vietove. Jūs 
paskambinate mums. mes paskam
biname jiems — ir viskas sutvarkvta! 

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. 

C H I C A G O 

KAM MOKĖTI DVIEMS LAIDOJIMO 
IŠTAIGOMS, JEI VIENAS TELEFONO 
SKAMBUTIS GALI VISKĄ SUTVARKY
TI, NEŽIŪRINT NUOTOLIU? 

PALOS HILLS 

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

A N T H O N Y B. , D O N A L D A . , & D O N A L D M . PETKUS 
312-476-2345 

CICERO L E M O N T 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE * 

KVIESLYS - KRIVULĘ I BALFO 
JUBILIEJINĮ SEIMĄ 

• 
Povi las Norvilas, i lgametis 

. .Draugo" tarnautojas , šiuo 
metu susirgęs, sunegalavus šir
džiai, ir kurį laiką turės pabūti 
ligoninėje. Linkime jam greitai 
pasveikti ir grįžti j darbą. 

Pašto ženklų parodą rengia 
l ietuvių filatelistų draugija 
„Lietuva" spalio 21, 22 ir 23 d. 
Jaunimo centro apatinėje salėje. 
Didžiausią parodos dalį užims 
Lietuvos filatelija, bet bus ir 
numizmatikos, taip pat veiks 
prekybos stalai, JAV pašto 
stotis, kur i naudos specialius, 
šios parodos proga suprojek
tuotas, antspaudus. Parodoje 
bus galima įsigyti specialius 
penkių projektų vokus ir Lietu
voje išleistus pašto ženklus. 
Lankymo valandos — penkta
dienį 10-9; šeštadienį 10-6, sek
madienį 10-6 vai. Oficialus ati
darymas įvyks šeštadienį, spalio 
22 d., 10 vai. r. Visuomenė 
kviečiama parodą aplankyti . 
Įėjimas nemokamas. Lietuvių 
f i l a t e l i s tų d raug i jos pir
mininkas yra Jonas Variakojis. 

Dr. Juozas Meškauskas , 
Chicago , IL, p r i s i ų s d a m a s 
„Draugo" prenumeratos mokes
tį, pridėjo 60 dol. auką laik
r a š č i u i su š i a i s žodž ia i s : 
„Sėkmės ir ištvermės, tęsiant 
labai svarbų kultūrinį darbą". 
Nuoširdžiai dėkojame. 

Čikagos skyr iaus r a m o -
venų planuota kavutė pa r emt i 
Lietuvoje leidžiamą kar inės bei 
tautinės minties spaudą, numa
tyta spalio 23 d. neįvyks , nes 
nenorime savo renginiu ati
t r a u k t i žmones iš B A L F o 
sukaktuvinio seimo. K a v u t ė s 
renginys nukeliamas į gruo
džio 4 d., sekmadienį, 2 vai. 
p.p., Šaul ių n a m u o s e . Vi
suomenė p r a šoma tą d a t ą 
pasižymėti ir kavutėje daly
vauti. Čikagos skyriaus Lietu
vių kar ių veteranų sąjungai 
„ R a m o v ė " p i r m i n i n k a u j a 
Juozas Mikulis. 

L i e t u v o s v y č i ų V i d u r i o 
Amerikos apygarda yra dėkinga 
Standard Federal bankui, laido
tuvių direktoriui Pe tku i ir 
sūnums, taip pat Gaidas-Daimid 
la idotuvių d i r e k t o r i a m s už 
nuolatinę paramą, subur ian t 
kaip galima daugiau l ie tuvių 
kilmės žmonių į Lietuvos vyčių 
organizaciją — Vidurio Ame
rikos apygardą. P i rmin inkė 
naujų narių verbavimo reika
lams. Eleonora Kasputis, visų 
vyčių vardu j iems r e i š k i a 
padėką. 

Č i k a g o s Suvalkiečių drau
gijos rudeninis narių susi
r inkimas bus spalio 28 d., 1 vai. 
popiet. Z. Kojak salėje. 4500 S. 
Talman Ave.. Chicago. IL. Na
riai prašomi dalyvauti ir aptart i 
tolimesnę veiklą. 

BALFo centro valdybos pirm. Marija Rudienė Gtairėjei ir centro įstaigos vedėja 
Laima Aleksienė aptaria seimo rengimo reikalus. 

Nuotr. Vytau to K asn iuno 

x Dail. Prano Domšaič io 
meno darbų parodos atidarymas 
š.m. spalio mėn. 22 d., šeš 
tadienį . 7:30 v.v. Lietuvių 
Dailės muziejuje Lemonte, IL. 
Paroda tęsis visą mėnesį. Bus iš
statyti dar niekur nerodyti 
meno darbai, kurie neseniai 
gauti iš Havajų. Parodos metu 
bus galima įsigyti kai kuriuos 
paveikslus. Visuomenė malo
niai kviečiama. 

(sk) 

x PINIGAI pervedami DO
LERIAIS pap ig in ta k a i n a . 
Mažiausia suma $50. Talpin-
tuvai siunčiami kas savaitę. 
Skubiems siuntiniams — air 
cargo. Maisto siuntiniai nuo 
$29 iki $98. TRANSPAK, 2638 
W. 69 St„ Chicago, IL 60629, 
tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x LIETUVIU FONDO meti
nis vajaus pokylis įvyks šešta
dienį, 1994 m. spal io m ė n . 29 
d., Pasaulio lietuvių centro 
pokylių salėje, 14911 127th 
Street. Lemont, IL. Pradžia — 
6:30 kokteiliai, 7:30 vakar ienė. 
Šokiams gros S. Gylio an
s a m b l i s „ Ž i b u r y s " . P i l n a 
baliaus kaina 35 dol. asmeniui , 
studentams 25 dol. į ska i t an t 
vaišes ir gėrimus. Vajaus metu 
įstojusieji į LF nariai su 100 dol. 
ar padidinusieji įnašus, gali 
gauti vieną bilietą veltui už 
kiekvieną šimto dolerių įnašą. 
Stalus ir pavienius bi l ie tus 
prašome rezervuoti skambinant 
į LF raštinę (708) 257-1616 kas
dien, išskyrus svaitgalius, nuo 
9 vai. ryto ik i 5 vai. p.p., o 
įnašus siųsti LIETUVIŲ FON
DUI aukščiau nurodytu adresu. 

(sk) 

BALFas penkiasdešimtmečio 
kelyje ėjo per va rgano lietuvio 
a š a r a s , š v i e s d a m a s v i l t i e s 
žvaigždėmis. Jis, laisvės žiburio 
apšv ies ta s , kur reikėjo, p laukė 
pogrindžio upelėmis, kad t ik 
duonos kąsnį nunešus a lkanam 
k ū n u i . 

BALFas yra taurios sielos lietu
vio išorinė išraiška, r a n k a ran-
kon , širdis širdin visus susi
j u n g u s i , kad a r t i m o mei lė 
va rpų dūžiais suskambėtų . 

BALFui a t idavė senutė pas
ku t in į t u r t ą — vedybinį žiedą. 
K r a p š t ė kišenpinigius — kas 
mažiau , kas daugiau, kiek k a m 
sąž inė s u g r i e b ė l i e sa i s , ar 
n u t u k u s i a i s p i rš ta is . Ir žodis 
, ,Bendras" suglaudė visus po 
savo spa rnu . B A L F a s buvo 
Lie tuva . 

Nuo ka i kurių BALFo gėry
bių, pasiųstų į Sibirą, tuko 
„enkaved is ta i " , a t imdami iš 
t r emt in ių , bet. ir nuo r iebaus 
s ta lo nuk r i t u s iu s t rup in ius su
r inkę , išsigelbėjome nuo bado ir 
mir t ies , — pasakoja viena trem
t i n ė . 

Galvos skausmai ir svaiguliai, 
nemigo naktys ir kaus tan t i s šal
t i s pasil iko praei ty, kai Vakarų 
Europos universitetuose studen
t u s l ietuvius a p l a n k ė BALFo 
žvaigždė. 

Našlaičiai , va ika i , seneliai , 
l igoniai grei tai susipažino su 
BALFu ir sus idraugavo. O visi 
ku l tū r in inka i , k a d tarpusavyje 
sua r t ė tų , pasipuošė vienomis 
nytimis austais kost iumais . Tik, | 
rodos, imk ir mesk į poną akme
n u k ą ir sužinosi iš kokios kul
t ū r o s a tke l iavęs . (BALFo at
siųstos medžiagos buvo to paties 
raš to , t i k dviejų sk i r t ingų spal
vų — v iena į mėlynumą, k i t a į 
rudumą) . 

Spalio mėnuo y r a BALFo va
j a u s pradžios mėnuo . Kaip nie
kados , tegul šis jubil iej inis va
j u s sušvinta ryškiausiomis vai
vorykš tės spalvomis, ir sulūžę 
sau lės spindul ia i Lietuvos aša
rose, t egu pas iek ia mūsų jaut
r i a s a r t imo mei lės širdis. 

Spalio 22 ir 23 d. y ra mūsų 
visų didžioji šven tė — BALFo 

S t a s y s ir L i u d v i k a Kybar
ta i , Willow Spr ings . IL, mums 
rašo: „Sve ik iname , ,Draugą" 
85-jo g i m t a d i e n i o p r o g a ir 
p r idedame 100 dol. laikraščio 
iš la idoms sumaž in t i " . Nuošir
džiai dėkojame dosniems rėmė
j a m s už dovaną savo laikraščiui 
ir gražius sve ik in imus . 

x „ A š v i s a d a ke ly je — Pra
n a s D o m š a i t i s " paroda Lietu
vių Dai lės muziejuje, Lemont, 
IL spalio 22 d. - lapkričio 27 d. 
A t ida rymas s p a l i o 22 d. 7:30 
v .v . - 9 v .v . 

(sk) 

jubiliejinis seimas. Pasir inkę 
šūkį: „BALFas — tai Mes — Mes 
tai BALFas", visi būkime bal
t ininkais . Tegu keliauja iš lie
tuvio kiemo krivūlė, kreiva, 
tautodai le papuošta, lazda — 
ženklas žmonės r inktis į didžią
ją sueigą — į BALFo seimą. 
Siųskime krivulę — raštą, tegu 
e ina pakiemiui, kad visi daly
vautų šventės bankete , visi iki 
vieno! Tomis dienomis iš BALFo 
pilies kuoro sklis visų lietuvių 
sukurtos simfonijos garsai ir 
mūsų naujos psalmės žodžiai: 
„Mes su tavimi ir tavyje, o Lie
tuva!" 

Vytautas Kasniūnas 

GIMTADIENIS 
GINTARO SALĖJE 

Amerikoje ir Lietuvoje plačiai 
ž i n o m a s Balzeko L i e t u v i ų 
k u l t ū r o s muz ie ju s . Gera i 
žinoma ir muziejaus Gintaro 
salė, kurioje vyksta kultūrinės 
paskaitos, įvairūs pranešimai, 
svečių iš Lietuvos priėmimai. 

Plačiai žinomas ir šios salės 
bei viso muziejaus savininkas 
Stanley Balzekas. i lgametis 
lietuvių kultūros puoselėtojas ir 
sėkmingas automobilių preky
bininkas . Spalio 8 d. jam suėjo 
70 metų amžiaus. Jo vaikai — 
Carole, Robert ir Stanley III šio 
gimtadienio proga 10.15 Gin
t a r o salėje suruošė tėveliui 
šaunią puotą, kurioje dalyvavo 
apie du šimtai kviestinių svečių 
iš amerikiečių bei lietuvių tar
po. 

Vaišes pradėjo sūnus Stanley 
III ir Robert, sveikindami tėvelį 
bei susirinkusius svečius šia 
proga ir pakvietė solenizantą 
Stanley J r . tar t i žodį. Sukaktu
vininkas prisiminė <-avo šeimą, 
veiklą l ie tuviškai ku l tū ra i , 
bendradarbius ir dėkojo visiems 
sus i r i nkus i ems . Linkėj imus 
s u k a k t u v i n i n k u i p e r s k a i t ė 
Loretta Višomirskytė, o atvežus 
gimtadienio tortą su 70 žvaku
čių (gerai, kad ne degančių, o 
galėjo būti gaisras!), visi su
dainavo „Ilgiausių metų" lietu
viškai ir angliškai. 

Septyniasdešimtojo gimta
dienio proga Stanley Balzekui 
visi linkėjo dar daug veiks
mingų metų. dirbant Lietuvai ir 
JAV. 

Br. Juodel i s 

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

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

Aukos yra nurašomos nuo Federalinių mokesčių. 

x P a s i n a u d o k i t e p r o g a . 
Pens in inka i nor i skubiai par
duoti puikią rezidenciją gražiau
sioj N. Riverside vietoj. Vieno 
bloko ilgumo ga tvė , 4-ri mie
gamieji . Trys t ua l e t a i . Poilsio 
k a m b a r y s su ž i d i n i u , 2-jų 
maš inų garažas . Apžiūrėjimas 
susi tarus . Skambint i : Victor ar
ba Alex 7 0 8 - 6 5 6 - 2 2 3 3 . 

(sk) 

x P a r d u o d a m e bi l ietus ke
l i o n ė m s į L ie tuvą ir į visus pa
saulio kraš tus geriausiomis kai
nomis. Skambint i ; T. Lesniaus-
k iene i , Trave lCentre , Ltd., 
tel. 708-526-0773. 

(sk) 

x P r a l e i s k i t e 7 nakt i s , lap
kričio 12-19 d.^saulėtoje Puer-
ta Vali arta, Meksikoje , atosto 
gaudami liuk upiniame Dia-
mon Resort N u e v o Vali arta. 
Į $752 įsiskaito lėktuvo kelionė 
iš Čikagos, mokesčiai, viešbutis, 
ma i s t a s ir gėr imai . Vietų skai
čius labai r ibotas . Prašome re
gis t ruot is iki spa l io 25 d., 
s k a m b i n a n t A M E R I C A N 
T R A V E L S E R V I C E tel. 708-
422-3000. 

(sk) 

Stanley Balzekas, Jr. 

Toronto „Gintaro" ir čikagiškės „Grandie*" "ctdovai po koncerto Jaunimo centre. Iš kairės: Violeta 
Fabianovich, Irena Smieliauskienė, Rita Karasiejienė, Juozas Karasiejus. 

Nuotr. Z. Degučio 

JAV LB PIRMININKĖS 
PRANEŠIMAS LEMONTE 

x William E. Unakis , Mor 
ton, IL paaukojo $300 Lithu-
anian Mercy Lift. Nuoširdžiai 
dėkojame ponui Unakiui už 
nuolat inę paramą. 

(sk) 

x Lithuanian Mercy Lift 
nuoširdžiai dėkoja Marąuette 
Funeral Homes savininkams, 
ponams Petkams, už $500 auką. 
Jūsų gausi auka padės LML tęs
ti pradėtus darbus. 

(sk) 

x Teklė Gleveckienė, iš Chi 
cagos, paaukojo $10 Lietuvos 
našlaičiams ..Lietuvos Našlai
čių Globos" komitetas dėkoja. 

(sk) 

x Petrė ir Bronius Andriu
kaičiai, jau an t rus metus glo
boja našlaitę Kristiną Lietuvoje. 
Už $150, met in į našlaičio 
mokestį, ,.Lietuvos našlaičių 
globos" komitetas dėkoja; 2711 
W. 71 St., Chicago, IL 60629. 

(sk) 

Pasaulio lietuvių centro di
džiojoje salėje spalio 16 d., po 
pamaldų. JAV Vidurio vakarų 
apygardos valdyba suruošė nau
jai išrinktos, netrukus pareigas 
perimančios, JAV LB krašto 
valdybos pirm. Reginos Naru-
šienės pranešimą Lemonto ir 
apylinkių lietuviams. 

Susirinkusiems kalbėtoją pri
statė apygardos pirm. Birutė 
Vindašienė, primindama, kad 
JAV LB istorijoje pirmą kartą 
yra vadė, o ne vadas. 

Pranešimą R. Narušienė pra
dėjo savo bei šeimos autobiogra
fija. Gimusi prieš 58 metus 
Kaune, pradžios mokyklą baigė 
A u g s b u r g e . Vokieti joje. 
Aukštesniąją mokyklą baigė 
Čikagoje. Illinois universitetą 
ba igė Urbanoje . g a u d a m a 
politinių mokslų bakalaurą. 
Ten vadovavo L ie tuv ių 
s tuden tų sąjungos skyr iu i . 
Perėjusi į teisės mokyklą, ją bai
gė teisių daktaro laipsniu. Su 
vyru , Amer ikos l i e tuv iu , 
advokatu jau 25 metai turi 
sėkmingą advokatų firmą, 
augina gražią šeimą, jau su 
vaikaičiais, plačiai reiškiasi Il
linois adv.katų sąjungoje, JAV 
LB ir kitose organizacijose. 

Pranešime pabrėžė, kad savo 
kilme visi lietuviai Amerikoje 
priklauso JAV Lietuvių bend
ruomenei. Lietuvių kalba yra 
tautinės bendruomenės ryšys. 
Kad neatstumtume lietuviškai 
nekalbančių lietuvių, turime 
naudoti ir anglų kalbą, ten, kur 
reikalinga. Turime išlaikyti 
lituanistines mokyklas, mūsų 
kultūrinę veiklą, ypač dainų ir 
tautinių šokių šventes; reikia 
padėti mūsų seneliams. Reikia 
pagerbti aukštumas pasieku
sius užsienio lietuvius. Bus 
toliau plečiama Krašto valdybo
je esančių tarybų veikla bei at
gaivinta religinė taryba. Vi
suomeninių reikalų taryba bus 
visada svarbi, kad JAV parama 
Lietuvai būtų kiek galima 
didesnė. Mes turime atkreipti 
JAV valdžios pareigūnų dėmesį 
į esančias problemas ir 
demokrat i jos įgyvendinimą 
Lietuvoje. Patys turime ieškoti 
bendradarbiavimo su Lietuva, 
sudarant bendrą komisija ir per 
ją siekti tikros laisvės, demok
ratijos bei teisės įsitvirtinimo 
Lietuvoje. Reikia remti mūsų 
lietuvišką spaudą, ir radijo 
valandėles. Visiems darbams 
reikalingi finansai, todėl Kraš
to valdyboje bus suda ry ta 
finansų taryba lėšoms telkti. 

,,Tik dirbant ka r tu atliksime 
re ikšmingus p ro jek tus" , — 
baigė pranešimą nauja JAV LB 
k.v. pirm. Regina Narušienė. 

Klausimuose buvo keliami 
JAV LB veiklos tobulinimo 
aspektai, informacijos plėtimas 
Lietuvos spaudoje, JAV LB 
parama Sibiro t remtiniams, ar 
JAV LB k.v. reaguos į prez. A. 
Brazausko a b s u r d i š k ą 
pare i šk imą , k a d L ie tuvos 
komunistų partija (buvusi) nėra 
atsakinga už lietuvių tau tos 
genocidą ir t.t. Pirmininkė paža
dėjo visus reikalus nagrinėti 
valdyboje, pradėjus kadenciją. 

Gaila, kad niekas nepasiūlė 
apygardos valdybai sudaryti 
,,finansų tarybą" tuščio iždo 
papildymui, užuot ėmus po 4 
dolerius iš einančių į salę 
pasiklausyti pranešimo. To nėra 
buvę PLC įvairiuose buvusiuose 
praneš imuose , į s k a i t a n t ir 
Lie tuvos R e s p u b l i k o s 
prezidentą. Tas sumažino ir 
dalyvių skaičių. 

Br. Juodel i s 

ATVIROS LIETUVOS 
FONDAS IR UŽSIENIO 

LIETUVIAI 

Susitikimas su Atviros Lietu
vos fondo direktorium Vytu 
Gruodžiu įvyko spalio 15 d. 
„Seklyčioje", Čikagoje, buvusio 
JAV LB Krašto valdybos pirm. 
Vyto Maciūno dėka. Buvo su
kviesti įvairių organizacijų ir 
fondų atstovai, kurie papasako
jo apie savo veiklą ir tų orga
nizacijų bei fondų svarbą, re
miant ne tik Lietuvą, bet taip 
pat ir užsienio lietuvių pro
jektus i r darbus. Posėdyje daly
vavo: adv. Regina Narušienė. 
naujoji JAV LB Krašto valdybos 
pirm., ses. Marilyn Kuzmickus 
ir ses. Margaret (Religinė šalpa), 
dr. Antanas Razma, Marija 
Remienė. Stasys Baras, Povilas 
Kilius (Lietuvių fondas), Vaiva 
Vėbraitė-Gust (A.P.P.L.E.) , 
Audronė Pakštienė (U.S. Baltic 
Foundation), Regina Kučienė 
(JAV LB Švietimo taryba) . 
Birutė Jasait ienė, dr. Albina 
Prunskienė, Gražina Liautaud, 
Jūratė Budrienė (JAV LB Socia
linių reikalų taryba), Jurg is 
Lendraitis (Lithuanian Mercy 
Lift), dr. Jonas Račkauskas 
(Lietuvių Tyrimo ir studijų cent
ras), Jonas Vainius, P ranas 
Povilaitis (Tautos fondas), Sta
sys Balzekas (Lietuvių kultūros 
muziejus). Danutė Bindokienė, 
Jurgis Riškus („Draugas" ir 

Draugo fondas); dar dalyvavo 
d r . Leonas K r i a u č e l i ū n a s , 
Vitolis Vengris, Linas Norusis, 
Da ina Kojelytė, Giedrė Merec-
kienė. Kai kurie asmenys atsto
vavo daugiau kaip vienai or
ganizacijai, dar kar tą parody
dami , kad paprastai mūsų veik
liesiems žmonėms darbų ne
trūksta . Buvo malonu pastebėti 
t i ek daug organizacijų, kurių 
t i k s l a s — rūpint i s paga lba 
Lietuvai, jos institucijoms ir 
ypač vargstantiems žmonėms. 
Su nedidelėm išimtim dalyviai 
buvo iš Čikagos bei apylinkių, 
nors ir kitose vietovėse veikia 
daugybė organizuotų grupių, 
bes is tengiančių pa lengv in t i 
tėvynės Lietuvos buitį. Buvo pa
brėžta, kad visi tie fondai bei or
ganizacijos yra labai svarbios, 
be t „Draugas" at l ieka ypač 
svarbų vaidmenį užsienio lietu
vių tarpe, populiarindamas visą 
šią labdaros veiklą, supažin
dindamas su organizacijų po
reikiais ir darbais. Per pažinimą 
a te ina aukos ir jungiasi nauji 
darbuotojai. „Draugas" tu r i iš
likti . Galbūt jo ateitis nėra tokia 
miglota, nes į ta lką a te ina ir 
jaunesnių kartų žmonės, pvz.. 
Draugo fondo valdybos pirm. 
Ju rg i s Riškus ir ki t i . 

Posėdžiauta kelias valandas. 
V. Gruodis supažindino su Atvi
ros Lietuvos fondu (apie tai kitą 
kartą) , buvo daug klausimų ir 
pas iū lymų. Susi t ikimas dar 
buvo ir tuo vertingas, kad visi 
dalyviai turėjo progą labai aki
vaizdžiai pamatyti, kiek daug 
skir t ingų profesijų, amžiaus ir 
n e t įsitikinimų žmonių dirba 
Lietuvos labui. Tar iame pa
dėkos žodį Vytui Maciūnui, 
susit ikimą organizavusiam. 

A.P. 

ALTo Čikagos skyriaus val
dybos i r t a rybos posėdis 
šaukiamas spalio 21 d„ penkta
dienį, 5 vai. po pietų Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejaus 
patalpose. 6500 S. Pulaski Rd. 
Valdybos ir tarybos nariai kvie
čiami gausiai dalyvauti, nes bus 
paskut inis posėdis prieš kon
gresą. Atskiri pakvietimai ne
bus siunčiami. 

P o i lgesnės pertraukos , 
penktadienį, spalio 21 d., 7:30 
vai. vak., bus įdomi vakaronė su 
prel. Kazimieru Vasiliausku, 
neseniai atvykusiu iš Lietuvos. 
Taip pat bus pristatyta apie jį 
parašyta knyga. Bus apsauga 
žmonėms ir automobil iams, 
kava, užkandžiai. Jaunimo cen
t ro Moterų klubas kviečia visuo
menę kuo gausiau dalyvauti 
vakaronėje. 

Moterys pratusios vyrams patarnauti — ir tai atrodo labai natūralu. Gal ne kartą jos pagalvoja: 
„Kaip būtu gerai, jeigu man vyrai patarnautų. ". Šį sekmadienį, spalio 23 d., 12 vai. Pasaulio 
lietuvių centre vyks madų paroda — „Rudens simfonija", o parodos metu moterims maloniai patar
naus nemažas pulkas mandagių, lipšnių, paslaugių vyrų. Ateikite ir įsitikinkite. 

t 


