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Sveikiname X Mokslo ir kūrybos simpoziumo svečius ir dalyvius ! 
Čikagoje bus steigiamas 

Lietuvos generalinis konsulatas 
Vilnius, lapkričio 26 d. 

(BNS) — Lietuvos vyriausybė 
trečiadieni nutarė nuo sausio 
15 dienos įsteigti Generalinį 
konsulatą Čikagoje. 

Iki šiol Čikagoje veikia Lie
tuvos Garbės Generalinis kon
sulatas, įkurtas prieš 70 metų. 
Tačiau šiemet vasarą konsula
to vadovas Vaclovas Kleiza 
perspėjo Lietuvos Užsienio 
reikalų ministeriją, kad dėl fi
nansinių sunkumų jį teks už
daryti. 

URM nuomone, gresiant 
Garbės Generalinio konsulato 
uždarymui, būtina kuo sku
biau kurti Generalinį karjeros 
konsulatą, nes plečiantis Lie
tuvos ir JAV santykiams, dau
gėjant turistų bei atvykstan
čių gyventi j Ameriką lietuvių, 
konsulato darbų apimtys 
sparčiai didėja. 

Tikimasi, kad Generalinis 
konsulatas Čikagoje, kuri yra 
viena iš svarbiausių JAV eko
nomikos, politikos ir mokslo 
centrų, taps svarbiu prekybi
nės ir ekonominės informaci
jos apie Lietuvą skleidėju. 

Be to, Generalinis konsula
tas taip pat turėtų padėti už
megzti glaudesnius ryšius su 
užsienio lietuvija, skatinti ją 
tvirčiau remti Lietuvos sie

kius įstoti į t ransatlantines 
struktūras bei teikti jiems 
konsuline pagalbą spren
džiant pilietybės grąžinimo, 
pasų išdavimo ir kitus klausi
mus, kurių Garbės Generali
nis konsulatas nebuvo galio
tas spręsti. 

JAV Valstybės departa
mentas praėjusį mėnesį davė 
leidimų steigti Lietuvos Ge
neralinį konsulatą Čikagoje. 
Uždarius Garbes Generalinį 

konsulatą ir atidarius karje
ros konsulatą Čikagoje, jam 
vadovaus generalinis konsu
las, paskirtas Lietuvos vyriau
sybės. V. Kleizai, dabar einan
čiam generalinio garbes kon
sulo pareigas, bus paliktas šis 
titulas ir suteikta galimybe 
veikti per Generalinį konsula
tą. 

Į Generalinio konsulato Či
kagoje apygardą įeis JAV val
stijos: Michigan, Ohio, India
na, Illinois, Wisconsin, Ken-
tucky, Tennesee Alabama. 
Mississippi, Louisiana, Arkan-
sas, Missouri, Iowa, Minneso
ta, North Dakota, South Da-
kota, Montana, Idaho, Wyo-
ming, Nebraska, Nevada, 
Utah, Colorado, Kansas, Okla-
homa. Texas, New Mexico ir 
Arizona. 

Vilnius. lapkričio '26 'I- • l'NS TM-t:.;;i:;«u Lietuvyje į r.i.-uiėju Baltijos valstybių piiikluolųjų pajėgų vadų š::.-i-
tikimas, kurio motu bus svarstoma, k.ip taikos pal,irvviao batalionas BALBAT ruošiasi kitais metais savaran
kiškai atlikti karines užduotis, kaip kuriama bendra karinė jūrų eskadra BALTRON ir oro erdvės kontrolės sis
tema BALNET, taip pat Karo kolegijos steigimo Tartu mieste (Estijoje) projektas. Karo vadai lankėsi Lietuvos 
karinėse bazėse, susipažino su Lietuvos armijos jaunesniųjų karininkų rengimo mokykla. 

Nuotr.: (Iš kairės) Latvijos. Estijos ir Lietuvos ginkluotųjų pajėgų vadai — pulkininkas Jur is Dalbinšas. 
generolas majoras Johanes Kert ir generolas leitenantas Jonas Andriškevičius apžiūri Vytauto Didžiojo Karo 
muziejaus Kaune eksponatus, apie kuriuos pasakoja dešinėje) muziejaus sektoriaus vedėjas Arvydas Pociūnas. 

I Eltos nuotr I 

Mirė dr. Leonas Kriaučeliūnas 
dr. Kriaučeliūnui suteikė gar
bės daktaro laipsnį. 

Nors dr. Kriaučeliūnas 
karštai mylėjo savo gimtąją 
žemę. sielojosi jos likimu, 
rėmė, laisvę atgavusią, vienok 
jis ne mažiau padėjo ir už
sienio lietuviams, ypač remda
mas ir globodamas jaunimo 
veiklą, sambūrius („Dainavos" 
ansamblį, „Grandies" tautinių 
šokių grupę), lituanistines mo
kyklas, lietuvių spaudą, 
BALFą ir visur, kur tik para
ma ar darbšti talkos ranka 
buvo reikalinga, tad jo mirtis 
paliko visiems sunkiai užpil
domą spragą. 

A.a. dr. Kriaučeliūnas bus 
pašarvotas Petkus-Lemont lai
dojimo namuose, 12401 S. 
Archer Ave (arti Derby Rd), 
penktadienį, lapkričio 28 d., 
tarp 3 vai. p.p. ir 9 vai. vak. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį. 
Velionio kūnas iš koplyčios 
bus išlydimas 9:30 vai. ryto. 
Pal. Jurgio Matulaičio misijos 
bažnyčioje, Lemonte, 10 vai. 
ryto bus aukojamos šv. Mišios. 

Oficialaus atsisveikinimo 
nebus. Šeima pageidauja ne
siųsti gėlių, o aukas skirti tik 
Lithuanian Mercy Lift arba 
išeivijos lietuvių spaudai. 

Lietuvos prez identas 
pareiškė užuojautą dėl 
L. Kriaučeliūno mirties 

Vilnius, lapkričio 26 d. 
'BNS) — Algirdas Brazauskas 
trečiadienį nusiuntė užuojau
tą mirusio žymaus veterinari
jos gydytojo Leono Kriauče
liūno artimiesiems. 

„Netekome vieno iš ištiki
miausių mūsų tautos sūnų, 
aktyvaus lietuvių išeivijos vei
kėjo ir mecenato", rašoma pre
zidento užuojautoje 

Vertinga L. Kriaučeliūno 
dovana atgimusiai Lietuvai 
yra jo pastangomis ir asme
ninėmis lėšomis pernai įreng
ta moderni Smulkiųjų gyvulių 

Dr. I^eonas Kriaučeliūnas. 

Po ilgos ligos, 1997 m. lapk
ričio 25 d., tik tris dienas prieš 
78-tąjį gimtadienį, savo na
muose, Lemont, Illinois, že
miškąją kelionę užbaigė dr. 
Leonas Kriaučeliūnas. 

Velionio dr. Leono visuome
ninės veiklos vaga yra taip gi
liai įrėžta užsienio lietuvių 
gyvenime, kad būtų sunku jo 
darbus beišskaičiuoti. Jis buvo 
derlingosios Suvalkijos ūki
ninko sūnus, gimęs 1919 m. 
lapkričio 28 d. Žynių k., Vil
kaviškio apskrityje. Veterina
rijos mokslus baigęs ir dakta
ro laipsnį įsigijęs 1946 m. 
Hannoverio Aukštojoje vete
rinarijos mokykloje, Vokieti
joje, nuo 1949 m. gyveno JAV 
— Čikagoje, o vėliau jos prie
miestyje Lemonte. 

Dr. Leonas Kriaučeliūnas 
ypač pasireiškė Amerikos Lie
tuvių tautinės sąjungos veik
loje. 1984 m. išrinktas sąjun
gos vyriausios valdybos pirmi
ninku, tas pareigas ėjęs iki 
mirties. Jis taip pat buvo 
Korp! Neo-Lithuania filisteris. 
dvi kadencijas buvęs valdybos 
nariu. 

1995 m. Lietuvos Veterina
rijos akademijos taryba Kaune 
už nuopelnus, stiprinant aka
demijos materialinę bazę bei 
parama akademijai, ruošiant 
specialistus bei mokslininkus. 

JT ir ESBO raginamos*glaudžiau 
bendradarbiauti su Lietuva 

N e w Yorkas, lapkričio 26 
d. (BNS) — Lietuvos ambasa
dorius Jungtinėse Tautose 
(JT) Oskaras Jusys paragino 
JT bei Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo Organiza
ciją (ESBO) aktyviau bendra
darbiauti, sprendžiant ginklų 
kontrolės, demokratijos įtvir
tinimo, mažumų teisių apsau
gos ir migracijos problemas. 

Ambasadorius kalbėjo JT 
Generalinės Asamblėjos 52-
osios sesijos visuotiniame po
sėdyje antradienį, pranešė 
Lietuvos misija Jungtinėse 
Tautose. 

Lietuvos atstovas pažymėjo, 
kad ESBO, kaip regioninė or
ganizacija, prisideda prie 
svarbaus JT tikslo. Bendri 
dviejų organizacijų veiksmai 
atvėrė galimybes išspręsti re
gioninius konfliktus. 

Tarp teigiamų dviejų tarp
tautinių organizacijų bendra
darbiavimo pavyzdžių ambas
adorius minėjo Bosnijos ir 
Hercegovinos, Kroatijos. Alba
nijos, Tadžikistano ir Gruzijos 
konflikų sprendimus. 

Ambasacorius O. Jusys pa
kartojo Lietuvos nuostatą, kad 
Europa kuria naują saugumo 

Buvusiems prokurorams 
prasidėjo „neramios dienos" 

Vilnius, lapkričio 25 d. 
(BNS) — Valstybės kontrolė 
dėl buvusios Generalinės pro
kuratūros vadovybės padarytų 
finansinių pažeidimų iškėlė 
baudžiamąją bylą, nes 1995-
1996 metų finansineje-ūkinėje 
veikloje tuometinė Generalinė 
prokuratūra pažeidė įstaty
mus ir kitus teisės aktus, pa
darydama žalą valstybės biu
džetui. 

Buvęs generalinis prokuro
ras Vladas Nikitinas tuomet 
gavo jo paties nustatytą apie 
40,000 litų atlyginimo priedą, 
nors tai padaryti galėjo tik vy
riausybė. Be to. jo įsakymu, 22 
prokuratūros darbuotojams 
buvo mokami per dideli atlygi
nimai, teigia Valstybės kont
rolė. 

Taip pat padaryta pažeidi
mų sumokant už tuomet dar 
neatliktus statybos ir remonto 
darbus Vilniaus bei Kauno 
apygardų prokuratūrose ir ki
tuose žinybiniuose pastatuose. 

klinika prie Lietuvos veterina
rijos akademijos. 

Velionis yra apdovanotas 
Didžiojo Lietuvos Kunigaikš
čio Gedimino 3-ojo laipsnio or
dinu. 

Kandidatas į Lietuvos pre
zidentus Artūras Paulauskas 
spėja, kac baudžiamoji byla 
gali būti msijusi su rinkimų 
kampanija „Kur tik aš buvau, 
ten dabar viskas išieškota, iš
knaisiota' „Nenoriu sakyti, 
kad vien iėl manęs tai darė, 
tačiau Va ->tybės kontrolė per-
patikrinti 3uvo sugrįžusi kelis 
kartus", ntradienį sakė A. 
Paulausk;^. 

Tuomet nis generalinio pro
kuroro p;-aduotojas A. Pau
lauskas t tgė šių reikalų deta
lių nežinąs nes prokuratūros 
finansine.- veiklos tuo metu 
netvarkė. lis taip pat pabrėžė, 
kad prerr. jas jis gaudavo tik 
už konkreius rezultatus — iš
tirtus kor rabandos atvejus ar 
panašiai. 

„Laikia, kad premijas gau
davau teigtai pagal valstybės 
nutarimu-, sakė kandidatas į 
Lietuvos -adovo postą. Be to, 
jis primir.e. kad spaudoje ki
lus skan'.:dui. visas premijas 
grąžino. 

..Daba' ^įan galvos visiškai 
neskauda sakė jis. A. Pau
lauskas *< gia. kad didžiausia 
jo gauta premija buvo 9.000 
litų. 

architektūrą be skiriamųjų li
nijų, kur kiekviena valstybė 
turi teisę pasir inkt i savo sau
gumo garant i jas , t a rp jų ir ga
limybę priklausyti gynybi
nėms sąjungoms. 

Regioninis saugumas Euro
poje neturi perspektyvų, taigi 
Lietuvos siekia integracijos į 
Europos ir t ransa t lan t ines or
ganizacijas, pabrėžė ambasa
dorius O. Jusys . 

Seimo pirmininkas 
tikrai įgyvendintų 

savo rinkimų 
programą 

Viln ius , lapkričio 26 d. 
(BNS) — Seimo vicepirminin
kas Andrius Kubilius pa
reiškė, kad savo prezidentinę 
programą pergalės atveju ga
lėtų įgyvendinti tik vienas 
kandidatas — konservatorių 
vadovas Vytau tas Landsber
gis. 

„Visų kitų kandidatų pro
gramos yra tik gražios šių pi
liečių svajonės", sakė jis spau
dos konferencijoje trečiadienį. 

A. Kubilius rėmėsi prancūzų 
politologais, suformulavusiais 
parlamentinės-prezidentinės res
publikos, kokia yra Lietuva, 
principus. 

„Tai reiškia, kad preziden
tas gali dirbti tik atsi
žvelgdamas į par lamento dau
gumą", aiškino Seimo vicepir
mininkas. Anot jo. pareiš
kimai, kad vyriausybė įgy
vendins prezidento programą, 
liudija, kad kandidata i neiš
mano politinės abėcėlės, nes 
vyriausybė iš tiesų įgyvendina 
Seimo daugumos planus. 

„Vienintelis suprat imą de
monstruoja Vytenis Andriu
kaitis", pabrėžė A. Kubilius 

Jis sakė. kad laimėjus ne V. 
Landsbergiui, Lietuvos prezi
dentas ir toliau a t , : ! k rep
rezentacinį v a i d m . ų - „kaip 
kad Seimo r inkimus laimėjus 
dešiniesiems, atsitiko su Al
girdu Brazausku". 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis BNS. Reuter, DPA, AP, Interfax, ITAR-TASS. BelaPAN, 
R1A ir ELTA žiraų agentūrų pranešimais) 

Maskva vis dar laukia atsakymo į savo siūlymus suteikti 
saugumo garanti jas Baltijos valstybėms, trečiadienį praneša 
laikraštis „Russkij Telegraf". Kremliuje ir Rusijos URM atkak
liai atsisakoma laikyti Baltijos valstybių reakciją „galutine ir 
neigiama". Kremliaus politikų neglumina griežti kai kurių Lat
vijos, Lietuvos ir Estijos politikų atsiliepimai, pažymi laikraš
tis. Siūlymų autoriai teigia, kad tai ,,ne blefas", o kvietimas 
..rimtai pamąstyti". 

Bagdadas. I rakas trečiadienį pareiškė nebepakęsiąs dau
giau Jungt in ių Tautų ginkluotės inspekcijų „farso", vėl apkal
tinęs J T tikrintojus šnipinėjimu Jungtinėms Valstijoms. Oficia
li Irako naujienų agentūra INA pranešė, kad trečiadienį 13 ste
bėtojų grupių išvyko tikrinti Irako objektų. Viena šių grupių 
sraigtasparniu žvalgė teritoriją už Bagdado ribų. Valdančiosios 
partijos „Baath" laikraštis „Thavvra" pranešė, kad Vašingtonas 
tebereikalauja leidimo patikrinti daugelį prezidento Saddam 
Hussein rūmų, siekdamas nukreipti pasaulio dėmesį „nuo 
didžio valstybinio Irako reikalo, tai yra panaikinti embargą", 
kurį J T įvedė po 1990 m. įsibrovimo į Kuvvaitą. Tuo tarpu 
Jungt in ių Arabų Emyratų prezidentas šeichas Zaid bin Sultan 
al-Nahayan antradienį Kaire paragino atleisti Saddam Hu
ssein už Kuvvaito puolimą ir sugrąžinti Iraką į arabų valstybių 
gretas . Pasak jo, įsiveržimą lėmė Hussein pavydas, kuris bū
dingas žmogaus prigimčiai. 

Vancouveris. Antradienį Azijos ir Ramiojo vandenyno eko
nominio bendradarbiavimo (APEG) forumo 18-kos valstybių va
dovai Kanados Vancouverio mieste priėmė baigiamąjį pareiš
kimą, kur iame buvo reiškiamos „rožinės" Azijos ateities viltys. 
„Nėra abejonių, kad šio regiono ilgalaikio augimo pagrindai ir 
perspektyvos yra nepaprastai stiprios", teigė baigiamasis doku
mentas . Dokumento tonas optimistiškas, nepaisant to, kad su
sitikime dalyvavo nuo pastarosios ekonominės krizės nukentė
jusių Azijos valstybių — Tailando, Indonesia, Pietų Korėjos ir 
Japonijos — vadovai. Pareiškime APEC vadovai pritarė tarp
taut in iam pagalbos planui, pagal kurį bet kokios tarptautinės 
pagalbos svorio centru turi tapti Tarptautinis valiutos fondas 
(TVF), nes jis kelia griežtus reformų reikalavimus. Atskirų val
stybių finansinė pagalba pagal planą turės būti tik priedas prie 
TVF teikiamų lėšų. 

Vašingtonas. I rakas „gali būti pagaminęs" užtektinai mir
tino biologinio ginklo ,,VX", kad sunaikintų visus žemės gyven
tojus, antradienį pranešė JAV gynybos sekretorius William Co-
hen. Kalbėdamas žurnalistams Pentagone, jis pabrėžė Jungti
nių Tautų misijos sunaikinti Irako masinio naikinimo ginklus 
svarbą, pr imindamas, kad vienintelis „VX" „lašelis ant piršto 
sukelia mirtį vos per kelias akimirkas". Pasak W. Cohen, iš 
pradžių Irakas nurodė, kad turi tik mažą „VX" kiekį. Tačiau 
dabar JT mano, kad Bagdadas „galėjo pagaminti net 200 tonų 
rVX\ O to, žinoma, teoriškai pakaktų nužudyti visus vyrus, mo
teris ir vaikus an t žemės", sakė sekretorius. Pasak Reuters, 
prieš Persijos įlankos karą Irakas įsigijo šimtus tonų chemika
lų, reikalingų pagaminti ,.VX". Po karo Bagdadas teigė, kad 
bandymai pagaminti šį ginklą žlugo, ir didelio masto gamybos 
niekada nebuvo. Tačiau UNSCOM darbą prižiūrinti JT komisi
j a sako turinti įrodymų, kad Irakas tikrai „įsigijo VX' gamybos 
pajėgumų ir kad ši sritis aiškiai reikalauja tolesnio tikrinimo". 

Minskas. Lapkričio 24 dieną Baltarusijos Aukščiausiojo 
ūkio teismo sprendimu uždaryto opozicinio laikraščio „Svobo-
da" redakcijos žurnalistai Minsko merijoje padavė paraišką, 
prašydami leisti gruodžio 10 d. surengti protesto mitingą. 

Groznas. Čečėnijos respublikos vadovybė suvokia, kad „Ru
sija yra viena didžiausių pasaulio valstybių, esanti šalia, todėl 
būtina pirmiausia su ja palaikyti normalius, geros kaimynys
tės santykius", spaudos konferencijoje Grozne pareiškė prezi
dentas Aslan Maschadov. Jis mano, kad ..ir Rusijos preziden
tas Boris Jelcin nesuinteresuotas nepastovumu Čečėnijoje, taip 
pat neapibrėžta padėtimi". Drauge, kaip pažymėjo prezidentas, 
..Rusija ir JAV turi suvokti, kad neįmanoma apginti savo sie
kių Kaukaze, visiškai ignoruojant Čečėnijos Respubliką". 

* L i e t u v o s l a i svės są
j u n g a (LLS) mano. kad Artū
ras Paulauskas yra tinka
miausias kandidatas į prezi
dento postą. Trečiadienį 
„Kauno dienoje" išspausdin
tame LLS vadovybės kreipi
mesi rašoma, kad A. Paulaus
kas būtų rimta atsvara dabar
tiniam Seimui, kuris jau jrodė 
savo nemokėjimą tvarkyti val
stybę. ..Gerai užmaskuotas 
yra V. Adamkaus ir V. Lands
bergio politinis sandėris", tei
giama kreipimesi. LLS mano. 
kad prezidentu išrinkus V. 
Adamkų, vyriausybės politika 
nepasikeistų, o laimėjus V. 
Landsbergiui, diktatūros Lie
tuvoje įvedinėti ir nereikėtu 
— ji jau yra. Rinkėjai ragina
mi ..nors kartą" pasitikėti Lie
tuvos laisves sąjunga (gfcai 

* Vėl p radė jo eiti Lietuvos 
Sąjūdžio laikraštis ..Kauno ai
das", pradėtas leisti 1988 m. 
vasarą. Buvo išleisti 204 jo 
numeriai. „Užgesęs" laikraštis 
šiomis dienomis atgimė, bet 
tikriausiai laikinai, praneša 
..Kauno diena" 111.26). lEltal 

KALENDORIUS 
Lapkr i č io 29 d.: Saturni-

nas. Iluminata. Daujotas, Vė
la. 

Lapkr ič io 30 d.: Pirmasis 
Advento sekmadienis. Šv. An
driejus, apaštalas: Justina. 
Linksmuole. Vytovete. 

Gruodžio 1 d.: Natalija. 
Eligijus, Butigeidis. Šile. 

Gruodžio 2 d : Liucijus. 
Skirmuntas. Skirmantė. Ge
rutis. 

mailto:DRAUGAS@EARTHLINK.NET
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 

Redaguoja: Laima Šalčiuvienė 
411 East Lynnwood Ave. 
Arlington Heights, IL 60004 „ . . . 

KAD MŪSŲ EILĖS NERETĖTŲ 
Kad narių skaičius kuopoje 

nemažėtų, teikiame ypatingą 
dėmesį „Žiburėlio" Montessori 
mokyklą baigusiems. Žino
moms ateitininkų šeimoms 
siunčiame asmenišką pakvie
timą su registracija. Esame li
tuanistinių mokyklų moki
niams išsiuntę pakvietimą 
jungt is prie mūsų veiklos. 

Susirinkimus uoliai lankan
čių narių yra arti 85%. Mes 
suprantame jei Šeimyniniai 
reikalai trukdosi, bet sunkiau 
suprast i , kai kitos lietuviškos 
organizacijos, žinodamos mū
sų veiklą, vis tiek daro pasi
rodymus, bei kitus užsiėmi
mus mūsų susirinkimų laiku. 
Šiemet žadame siųsti mūsų 
darbo kalendorių ir kitoms or
ganizacijoms, kad atsižvelgtų 
į tai. Nežinau ar padės, bet 
mėginsime. 

Svarbiausią įtaką susirin
kimų lankymui yra tėvų po
žiūris į šios organizacijos veik
lą bei svarbą jų vaikų gyve
nime. Jei jų prioritetas yra 
ateitininkų organizacija, tą 
mes matome. Jei ne, matome 
tai vaikų abejingume ir nepil-
nutiniame įsijungime, ypač 
t a rp vyresniųjų jaunių. Vienu 
atžvilgiu, ruošiant susirinki
mus sekmadieniais, matomas 
tėvų noras vaikus atvežti. 

Ypatingą rūpestį kelia narių 
nubyrėjimas tarp sąjungų. 
Išleidę gražų būrį iš jaunučių 
kuopos, manyčiau, kad jie to
liau tęs savo veiklą moksleivių 
tarpe. Tuo pačiu, iš mokslei
vių pereis į studentų eiles, ir 
iš studentų į sendraugių. 

Šiemet Lemonte tik 2 moks
leiviai davė įžodį, o praėjusių 
metų baigiančiųjų mūsų kuo
poje buvo bent 7. Kur jie din
go? Kodėl jie nedavė įžodžio? 
Aš žinau, kad ateitininkija 
j iems svarbi, nes jie su mumis 
dirba! Kiek aš matau gali būti 
organizacinio trūkumo. Moks
leiviai dirba entuziastingai, 
bet sunku darbą užbaigti, kai 
užklumpa mokslas ir kiti dar
bai. Organizacijos veikimui 
yra daug smulkmenų, kurias 
reikia pramatyti ir atlikti. 
Jaučiu, kad jiems padėtų tėvų 
komiteto globa. Suprantama, 
kad moksleiviai nori dirbti 
savarankiškai, bet jaučiu, kad 
vis tiek jiems reikalingi veiki
mo rėmai bei pagrindai. Jei 
skaičius kuopose nukritęs, pa
siūlymas būtų, kad atskirų 
miestų kuopos susisiektų ir 
veiktų kartu susitikdamos pu-
siaukelyje. 

Ypatingas nutrūkimas atsi
randa, kai mokslą baigę stu-

REDAKTORĖS 
KERTELE 

Dainė Narutytė Quinn, pa
kviesta Nijolės Balčiūnienės, 
š. m. vasaros sendraugių sto
vykloje. Dainavoje, kalbėjo 
apie jaunųjų ateitininkų kuo
pas ir jų ateitį. Dainė, kartu 
su Rasa Kasniūniene, globoja 
Lemonto ir Čikagos apylinkė
se veikiančią Daumanto - Die-
Iininkaičio jaunųjų ateitinin
kų kuopą. Jos kalba buvo sto
vyklautojų su dideliu dėmesiu 
išklausyta. Daine buvo pa
prašyta savo mintimis ir paty
rimais pasidalinti su šio ,,Iš 
Ateitininkų gyvenimo" pusla
pio skaitytojais Jai sutikus. 
čia spausdiname dalį jos kal
bos. 

L.Š. 

dentai turėtų jungtis į sen
draugių eiles. Nėra jokio lai
kotarpio, kuris pažymėtų mus 
kaip sendraugius. Sendrau
giai turėtų būti užnugaris — 
jaunučių, moksleivių ir stu
dentų ateitininkų moralinė 
bei materialinė parama. Kur 
mes galime rasti šį dingusį 
sendraugių „katilą?" 

Pirma — mes, mano kar ta 
ir jaunesni, j au baigę mokslus, 
turime prisipažinti, kad j a u 
seniai esame sendraugiai. 
(Kažkodėl tas žodis „sendrau
gis nėra prigijęs mūsų kar
tos žodyne). 

Antra — reikia tą „katilą" 
ištuštinti ir jiems įdiegti šios 
organizacijos svarbą ir verty
bę. Dauguma jų yra dingę 
(nebūtinai nuo veiklos), nes 
įsijungę į visuomeninę veiklą 
— ne ateitininkijos veiklą. 
Dažnai norime pakviesti juos 
vadovauti jaunimui, bet atsi
sako, nes jau užsiėmę kita 
veikla. Kur dingo jų atsako
mybė organizacijai, kuri juos 
išugdė? Tuo pačiu, kai esame 
įsijungę į ateitininkijos veiklą, 
prisižadam per daug ir kitoms 
organizacijoms. Išsitempę ne
atliekam vieno darbo gerai, o 
kelis pro pirštus praleidžiame. 

Ką tai reiškia mums dabar? 
Sendraugių subūrimas susi
rinkimams ir pobūviams yra 
sunkus. Kyla klausimas — ar 
mums to reikia? Mano kartos 
sendraugiai, kurie dabar vei
kia yra tie, kurie veikia ir dir
ba su jaunimu, daugiausiai 
tėvai. Atvirai kalbant, man 
veikti kaip sendrauge (susirin
kimai, pobūviai) nėra laiko. 
Aš skiriu savo laiką veikimui 
su jaunimu. Būtų gerai tu
rėti sendraugių „katilėlį" — 
sąrašą, į kurį galėtume kreip
tis dėl vienkartinės pagalbos 
ir paramos. 

Kur mes rastumėme tų sen
draugių? Mūsų jaunučių tėvų 
neateitininkų yra daug. Išei
tis? Pakviesti tuos tėvus įsi
jungti į ateitininkų tarpą. Šie
met buvau klausiama kelių 
mūsų tėvų, kaip jie galėtų 
įsijungti ir tapti ateitininkais. 
Nežinojau atsakymo. Pagal 
„Ateitininkų vadovą" į send
raugių eiles pereina buvę SAS 
nariai, ar buvę MAS nariai. 
Nebuvusius ateitininkais, lie
tuvius katalikus, turintius iš
silavinimą, atitinkantį bran
dos atestatą, priima skyriaus 
valdyba, gavusi jų pareiškimą 
ir 2 sendraugių rekomenda
ciją. Priėmimą tvirtina centro 
valdyba. Labai lengva. Neži
nau ar visiškai sutinku su tuo. 
Jaučiu, kad reikėtų pristatyti 
organizacijos reikšmę ir tiks
lą. Siūlyčiau turėti kelias pas
kaitas apie ateitininkų orga
nizaciją, supažindint su orga
nizacijos tikslais, principais ir 
ideologija. Tas padėtų jiems 
įsijungti į organizaciją, o po to 
ir į vadovavimą jauniesiems. 

Dainė Nanityte-Quinn 

KĄ PLANUOJA ČIKAGOS 
STUDENTAI 

Studentų Ateitininkų sąjun
gos centro valdyba dabar 
įtemptai dirba organizuodama 
metinį „Zupersavaitgalį", ku
ris numatomas sausio mėne
sio gale. Visi studentai kvie
čiami (ir raginami) jame daly
vauti. O bus smagu ir naudin-
p! 

Čikagos, Lemonto ir apylinkių JAS Daumanto - Dielininkaičio kuopos nariai, jų vadovės, vadovai ir globėjos 
Vėlinių išvykoje į Sv. Kazimiero lietuvių kapines, aplankė ir Romo Kalantos atminimui pastatytą paminklą. 

ŠVENTĖME VĖLINES 
Šiandien yra lapkričio 2 d. 

Mes autobusais važiavom į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines . 
Mes padėjome žvakutes prie 
paminklų. 

Mano mėgiamiausias pa
minklas buvo Dariaus-Girėno 
Post paminklas. Ant jo užra
šyta MCMXLVIII. Tas reiškia, 
kad paminklas buvo pas ta ty
t a s 1948 m. J i s buvo pas ta ty
tas prisiminti mirusius ir kare 
žuvusius kar ius . 

Man irgi patiko Įsteigėjų pa
minklas, nes j ie išvardino vi
sas parapijas, kurios įsteigė 
kapines ir buvo didelis varpas 
a n t jo. 

Tada mes autobusais važia
vom į naujesnę kapinių dalį. 
Naujoje dalyje man pat iko visi 
kryžiai ant paminklų. J i e bu
vo labai gražūs. Tada mes 
važiavom atgal į Atei t ininkų 
namus . T o m a s Q u i M 

* 
Šiandien mes autobusu nu

važiavom į Šv. Kazimiero lie
tuvių kapines. 

Mūsų grupė gavo maišą su 
krajolomis, žvakėmis ir po
pierium. Mes buvom šil tai ap
sirengę, tai nebuvo ša l ta (gal 
tik truputį šalta). 

Mes pasiva:kščiojom ir pa
matėm daug gražių kapų ir 
paminklų. Mes uždegėm daug 
žvakių, daug maldų sukal
bėjom ir nutrynėm ant popie
riaus gražių įrašų ir pa
veikslų. 

Man buvo nuostabu kiek 
daug vaikų mirė! Ten buvo 
vienas paminklas ant kurio 
parašyta: 

„Aš buvau jūs, j ū s būsit ma
ne". 

Aš manau , kad visiems pati
ko ši kelionė, man j i labai pa-
t i k o Kristina Quinn 

* 
Vėlinės Europoje yra daug 

plačiau švenčiamos negu Ame
rikoje. Vėlinių dieną mes pri
simenam mirusius ir teikiam 
jiems pagarbą. 

Lapkričio 2 d. visi mūsų 
kuopos ateitininkai nuvažiavo 
į Šv. Kazimiero lietuvių ka
pines. Vyriausios mergaitės 
(6, 7 ir 8 sk.) daugiau apžiū
rėjo senesnius kapus. Su ses. 
Stase mes aplankėm daug ka
pų nuo iš praėjusio šimtmečio. 
Buvo vienaa^rpatingas kapas, 
kurio įraše sumaišyta lietuvių 
ir lenkų kalbos. Kitas kapas 
buvo, kurio paminkle pasaky

ta: „miriau senas", bet j i s buvo 
tik 35 metų. Aplankiusios se
nesnius kapus mes ėjome prie 
naujesnių. 

Vėlinių dieną mes prisime
nam mirusius, ir tuo pačiu la-
hiau įvertinam mūsų gyveni
mą. Aš esu labai dėkinga Die
vui, kad aš esu sveika, gabi ir 
lietuvė. 

Audrė Kapačinskaitė 
* 

Susirinkom Ateitininkų na
muose ir turėjom trumpą susi
rinkimą. Po to mes autobusu 
važiavom į kapines. Mes pa
darėme įvairių paminklų „rub-
bings" su kreida ant popie
riaus. Labai gražiai pasisekė. 
Uždegėm žvakutes prie įvairių 
kapų ir sukalbėjome maldeles. 
Mes matėm vieną paminklą 
su Ateitininkų ženklu. Grįžda
mi atgal į Ateitininkų namus 
mes buvome sustoję užkan
džiui. Taip mes šventėme Vė
linių dieną su ateitininkais. 

K r i s t i n a Vazne ly t ė 
Visi Daumanto-Dielininkai-

čio kuopos nariai. 

MINI-KURSAS MOKSLEIVIAMS 
Penktasis Ateit ininkų mini- lieka, ką reikia atlikti". (No-

kursas moksleiviams JAV 
rytų pakraštyje įvyko rugsėjo 
26 ir 27 Nek. Prasidėjimo se
serų vienuolyne Pu tnam, Con-
neetieut. Kurso t ikslas — 
baigti ruošti jaunuol ius įsto
j imui į Moksleivių atei t ininkų 
sąjungą. Po intensyvios pro
gramos apie Ateit ininkų orga
nizacijos istoriją, tikslą ir 
veiklą, jaunuoliai parašė 
rašinius paskirtoms temoms ir 
atsakinėjo į k laus imus raš tu 
bei žodžiu. Atl iktus darbus 
vertino komisija, kurią sudarė 
sendraugiai atei t ininkai : dr. 
Mirga Gimiuvienė (Bostono 
sendraugių pirmininkė), dr. 
Andrius Kazlauskas ir p. Ry-
gelis (Bostono sendraugių val
dybos narys). 

Šie jaunuoliai sėkmingai 
išlaikė egzaminus ir vienuoly
no koplyčioje davė moksleivių 
ateitininkų įžodį: Skaidrys de 
Sa Pereira, Nomeda Girniūtė, 
Šarūnas Krukonis, Rasa Stir-
bytė ir Gina Walat . 

Štai j ų pas i sakymai: 
„Inteligentiškumas yra tai , 

kas atskiria m u s nuo gyvulių. 
Mes suprantame ne t ik ta i , 
kas vyksta mūsų gyvenimuo
se, bet ir tai, kas vyks ta ki
tiems ir kas vyksta k i t u r pa
saulyje. Gyvuliai s u p r a n t a kas 
j iems vyksta, bet t ikra i nesu
pranta , kas vyksta k i tu r ir ki
tiems. Ir jiems nesvarbu, š t a i 
kodėl mes, žmonės, s ta tome 
(ir statėme ir vis s tatysime) 
pilis ir miestus, kur iame vals
tybes. Žmonės, kurie padaro 
šituos dalykus, yra tie, kurie 
atveda žmoniją vieną žingsnį 
arčiau į ateitį". (Šarūnas Kru
konis) 

„Visapusiškas žmogus yra 
tas , kuris mąsto apie gyve
nimą... Visuomenėje j is pade
da kitiems, ieško savęs, pro
tingas, nori vadovauti ir at-

meda Girniūtė) 
„Ateitininkai buvo sukurti, 

kad kunigai neturėtų vieni ko
voti prieš materializmą, kad 
spraga tarp intelektualų ir ku
nigų būtų užpildyta. Pasau
liečių apaštalavimas tą ir pa
daro, ir jis svarbesnis šian
dien, negu bet kada, nes be jo 
katalikiškumas būtų praras
tas visiems žmonėms". (Rasa 
Stirbytė) 

„Norint išlaikyti lietuvybę, 
reikia duoti savo lietuviš
kumui pirmenybę. Yra žmonių 
pasaulyje, kurie turi šimtą lietuviai, bet labai nori iš-
procentų lietuvišką kraują mokti apie Lietuvą, kalbėti 
gyslose, bet nelaiko savęs lie- lietuviškai ir būti dalis lietu-

Bostono moksleiviai ateitininkai 1.4 
k.: Nomeda Girniūtė, Gina VValat, 
Rasa Stirbytė, Šarūnas Krukonis ir 
Skaidrys de SaPereira. 

tuviais. Taip pat yra žmonių, 
kurie turi mažą procentą lie
tuviško kraujo ir laiko save 
lietuviais. Mano gyslose yra ir 
braziliško kraujo, ir lietuviško 
kraujo. Aš turiu save laikyti 
brazilu ir lietuviu. Tai yra 
todėl, kad turiu tėvą, kuris 
laiko save pirmoj vietoj brazi
lu, o antroj vietoj amerikiečiu. 
Mano mama taip pat laiko 
save antroj vietoj amerikiete, 
o pirmoj vietoj ji save laiko lie
tuve. Aš turėjau išmokti lietu
vių kalbą, taip pat ir portu
galų kalbą. Mano vardas yra 
penkiasdešimt procentų lietu
viškas ir penkiasdešimt pro
centų braziliškas. Bet aš galiu 
tikrai sakyti, kad dalyvauju 
daugiau lietuvių bendruome
nėje, negu brazilų. AŠ daly
vauju lietuvių tautinių šokių 
grupėj, taip pat ir lietuviš
kose stovyklose. Mes švenčia
me kūčias kasmet..." (Skaid
rys de Sa Pereira) 

„Bostono lietuvių jaunimas, 
mano nuomone, yra ir stiprus, 
bet taip pat silpnas. Tačiau aš 
tikiu, kad, kai mes užaug
sime, mes suprasime, kaip 
svarbi yra mūsų tautybė... Aš 
pažįstu žmones, kurie nėra 
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vių bendruomenės, nes j i atro
do, kaip šeima... Kai mes už
augsime, ir mes matysime, 
kaip vertingas yra lietuviš
kumas. Aš turiu brangius pri
siminimus iš vaikystės. No
rėčiau, kad mano vaikai tu
rėtų panašius prisiminimus". 
(Gina VValat) 

Ateitininkai sendraugiai svei
kina jaunuolius, naujai įsto
jusius į Moksleivių ateiti
ninkų sąjungą ir linki jiems 
reikšmingai veikte, siekiant 
visą atnaujinti Kristuje. 
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RUOŠKIMĖS JO ATĖJIMUI 
Advento metu vėl sąmonin

gai gyvename viitimi, kurią 
mes sekmadienį išsakome po 
pakylėjimo šv. Mišiose: lau
kiame Kristaus antrojo atėji
mo, šio sekmadienio skaiti
niuose tačiau duodama mums 
suvokti, kad tie pažadai, nors 
tikrai įvyks, nes Dievas yra 
teisingas ir jo pažadai neat
šaukiami, reikalauja ir mūsų 
pačių atsivertimo į Dievo tei
singumo kelią. 

Pirmame skaitinyje iš pra
našo Jeremijo (Jer 33:14-16) 
Dievas užtikrina, kad savo pa
žadą Dovydo namams ištesės, 
nepaisant, kad Dovydo gi
minės medis buvo nukirstas, 
kadangi jo palikuonys nesi
laikė Dievo įsakymų. Pra
našams buvo sunku suprasti, 
kaip Dievas Dovydo giminei 
išlaikys savo pažadus. Ir jų 
matome daug kur Senajame 
Testamente, pvz. „Tavo namai 
ir tavo karalystė bus amžinai 
tvirti mano akivaizdoje; tavo 
sostas bus tvirtas per amžius" 
(2 Samuelio 7:16). Kaip Die
vas tesės pažadą, kai Judo 
(pietinės žydų tautos kara
lystes) karalium buvo toks į 
stabų garbinimą atsimetėlis, 
kaip karalius Ahazas (apie jį 
rašoma 2 Karalių 16:3-4) arba 
neteisiųjų spaudimams neat-
sispiriantis karalius Zedekijas 
(Jeremijo 38 skyriuje). 

Matydami tokius karalius ir 
žinodami, kad Dievas vis dėlto 
yra teisingas, jie priėjo išva
dos, kad Dievas turės nukirsti 
Dovydo dinastijos medį. palik
damas tik negyvą kelmą. Bet 
jie tikėjo, kad net ir iš to negy
vo kelmo Dievas paslaptingu 
būdu ataugins atžalą — anot 
Izaijo: „Iš Jesės (Dovydo tėvo) 
kelmo išaugs atžala, iš jos 
šaknies pražys pumpuras" (Iz 
11:1), arba štai Jeremijo pra
našystė Dievo žodžiais: „Atei
na metas, kai išauginsiu Do
vydui teisią atžalą. Kaip kara
lius jis viešpataus ir sumaniai 
vykdys krašte kas teisinga ir 
teisu" (Jer 23:5). 

Tačiau. Pranašų tradicijoje 
Senajame Testamente taip pat 
matome, kad valdovai negali 
Dievo pažadų amžinai išlaiky
ti dinastiją, laikyti leidimu ne
paisyti Dievo įsakymų. Prana
šai užtikrina: taip, Dievas tik
rai ištesės pažadus, bet taip, 
kad nebūtų pažeistas jo teisin
gumas. Šio sekmadienio pirmo 
skaitinio (Jer 33:14—16) pa
baigoje Jeremijas žodžių žais
mu užsimena neteisiesiems 
kapituliavusį karalių Zede-
kiją. Jis panaudoja jo vardą, 
kuris reiškia ..teisingasis/tei
susis", sostinei Jeruzalei pava

dinti: „Viešpats — mūsų tei
sybė (teisingumas)". Atseit, 
Jeruzalė nebegali pasikliauti 
savo valdovo teisingumu, nors 
jo vardas ir būtų Zedekijas; ji 
tegali pasikliauti Viešpačiu. 

Ir mes, laukdami Dievo pa
žadų išsipildymo — anot šio 
sekmadienio Evangelijos — 
Žmogaus Sūnaus atėjimo „de
besyje su didžia galybe ir 
garbe" (Luko 21:25-28, 34-36), 
negalime gyventi lyg šie paža
dai nestatytų mums reikala
vimų šiandien. 

Šv. Paulius, rašydamas Te-
salonikos tikintiesiems (1 Tes 
3:123 - 4:2), belaukiantiems 
Jėzaus antrojo atėjimo, mel
džiasi už juos, kad Viešpats 
pripildytų juos meile vieni ki
tiems ir visiems... kad jų „šir
dys būtų tvirtos, be kaltės ir 
šventos mūsų Dievo ir Tėvo 
akyse". J i s juos ragina to
bulėti, stengiantis patikti Die
vui... „Juk jūs žinote, kokių 
nurodymų esame jums davę 
Viešpaties Jėzaus vardu". 

Ir Jėzus Evangelijoje prime
na savo mokiniams apie Žmo
gaus Sūnaus atėjimą. Turė
dami Jėzų savo tarpe, Jėzaus 
mokiniai, be abejo, jautėsi, lyg 
j iems nieko nebetrūksta ir 
galėtų nebesirūpinti ateitimi. 
Bet žemiškas gyvenimas, net 
ir su Kristumi, pasižymi nuo
latine kaita. Visi dalykai pra
eis. Net ir Jėzus turės kentėti 
ir mirti . Tad Jėzus ir juos 
įspėja apie tą dieną, kai šis 
pasaulis, kurį jie taip gerai 
pažįsta, pasibaigs ir ateis Da-
nielio pranašautas is Žmogaus 
Sūnus a tkur t i naują dangų ir 
naują žemę. 

Tiems, kurie gyvena pagal 
Dievo teisingumą, kurie vykdo 
Kris taus žodžius, toji diena 
reikš išgelbėjimą iš kentėjimų, 
dėl Dievo teisingumo neteisin
game pasaulyje. J iems Jėzus 
sako: „Atsitieskite ir pakelkite 
galvas". Bet Jėzus įspėja dar 
patogiai besijaučiančius savo 
mokinius, kad jie negyventų 
taip patogiai, kad paskutinioji 
diena juos užklups netikėtai. 
Jėzus ragina budėti ir melstis, 
laukiant jo antrojo atėjimo — 
ne dėl to, kad atėjęs Jėzus 
smogtų nepasiruošusius (Jė
zus ne toks Karalius), bet kad 
būtume pasiruošę priimti nau
ją gyvenimą, kurį Jėzus nori 
per mus įkūnyti dar šioje že
mėje. 

Kaip geri tėvai ruošiasi pri
imti naujagimį ir keičia savo 
gyvenimo stilių, kad atitiktų 
gležno kūdikėlio poreikiams, 
taip ir mes, ruošdamiesi Die-
vo-Kūdikėlio naujam atėjimui, 
stengiamės keisti savo gyveni-

AR AMERIKOJE PER DAUG 
LAISVIŲ? 

KAROLIS MILKOVAITIS 

Tvirtinama, kad demokrati
ja yra pavyzdingiausia sant
varkos forma, kadangi kiek
vienas pilietis yra lygiateisis 
ir turi balsą. Amerika esanti 
tos santvarkos pavyzdys. Ta
čiau tos teisės suteikta laisve 
reikia išmokti įžvalgiai ir nuo
saikiai naudotis, nes neprotin
gas ar piktnaudiškas jos savi-
nimasis gali labai pakenkti ir 
sukurti naujų, nereikalingų, 
net kenksmingų laisvių. 

Bet ar gali žmogui valsty-
*bėje būti per daug laisvių? 
Tai klausimas į kurį dažnas 
atsakys tvirtu ne. Tačiau gy
venimo plėtotes apraiškoje 
nepageidaujami dalykai ilgai
niui prasiveržia pro konstitu
cinių ribų sienas ir pradeda 
kenkti visuotinei santvarkai 
bei jos garbei. 

Amerikoje 1920 metais įkur
ta unija (sąjunga), kurios tiks
las buvo ir yra kovoti už kal
bos, spaudos bei susirinkimų 
laisvę. Ji užstoja asmenį, jeigu 
tos laisvės yra valstybės, orga
nizacijos ar kitokio individo 
laužomos ar siaurinamos. Ši 
organizacija pasivadino .Ame
rican Civil Liberty l'nion", 
trumpai ACLU (liet. .Ame
rikos civilinių laisvių unija"). 
Iš paviršiaus — pagyrimo ver
ta organizacija! Bet ar ji patei
sino į ją sudėtas viltis? 

btai ką buvęs Vietnamo 
karo dalyvis rašo: „Vietnamo 
karo lauke aš mačiau daugybę 
visokių rasių bei tikybų jaunų 
vyrų, gynusių ir gyvybes pra
radusių už šį brangų mūsų 
kraštą. Tačiau dabar, matyda
mas begalę nukrypimų nuo 
tiesos, aš kasdien esu priver
stas pagalvoti, kiek jų šian
dien pasiryžtų aukotis už 
kraštą, kokiu mes pavirtome". 
Iš daugelio, štai kelios prie
žastys ir pavyzdžiai. 

Didelių ir mažų miestų skai
tyklų kompiuteriuose įrengia
mi koštuvai, kad būtų iškoštos 
ir visuomenė, ypač jaunimas, 
būtų apsaugoti nuo „Internet" 
nešvankių (ypač pornografi
nių, o kulto, prieštikybinių ir 
velnio garbinimo) programų. 
Bematant įsikišo ACLU ir pa
traukė skaityklas teismo at
sakomybėn, tvirtindama, kad 
pirmasis konstitucijos atitai
symas (amendment; „draudžia 
skaitykloms išcenzūruoti bet 
kokią 'Internet' rodomą prog
ramą". Atrodo, kad skaityklos 
pralaimės. 

mus. kad geriau prisitaikytu
me prie jo darbo, gelbstint 
kenčiantį pasaulį. 

Aldona Zailskaitė 

.Vienos New Jersey mokyk
los tėvų komitetas, su ACLU 
pritarimu, nutarė „Valentino 
dienos" (Valantine's Day) pa
vadinimą pakeisti į „Specia! 
person day". Kodėl? Todėl, 
kad tas šventadienis gali būti 
suprastas ir aiškinamas, kaip 
tikybinę prasmę turintis. Ne
nuostabu, kad tokie dalykai 
atitinka krašte, kur iš mo
kyklų malda pašalinta. 

Vienos Washington valstijos 
aukštesniosios mokyklos fut
bolo rungtynes visuomet pra
dedamos Amerikos himnu. 
Namų komandos nariai himno 
metu visuomet stovi ramiai, 
rankas uždėję ant širdies. Tuo 
tarpu svečiai žaidėjai apeigos 
metu juokiasi, stumdosi ir 
išdaigauja, himno visai nepai
sydami. Negana to, žinomas 
turtuolis Ted Turner reikalau
ja Amerikos himno žodžius 
pakeisti į kažką „daugiau tin
kamesnio šiems laikams"'. 

Šeimoje prarastos pagrin
dinės doro auklėjimo vertybės, 
kada tėvai džiaugiasi, kad jų 
devynerių metų duktė užsigei
dė dėvėti auskarus tik ausyse 
ir nosyje. 

Vieno mažo VVisconsin vals
tijos miestelio aukštesniosios 
mokyklos mokinys golfo aikš
tėje nuleido valstybinę Ameri
kos vėliavą, pasitiesęs atliko 
gamtos reikalą ir numetęs pa
liko ją ant klubo buveinės 
laiptų. Valstybės gynėjas (dis-
trict attorney) mėgina jau
nuolį patraukti teismo atsako
mybėn už valstybinės vėliavos 
išniekinimą, bet tuojau įsikišo 
ACLU ir teisėjas bylą nut
raukė, sakydamas, kad gam
tos reikalo atlikimas ant tau
tinės vėliavos lygsta laisvo 
išsireiškimo laisvei, konstitu
cijos leista. 

Vingiuotu keliu, 35 mylių 
zonoje, apsaugos diržais nepri
sitvirtinę, 65 mylių greičiu 
važiavo 10 išgėrusių j aunų 
vyrų ir moterų. Automobilis 
posūkyje apvirto, vienas užsi
mušė, viena mergaitė ligo
ninėje išgulėjo 5 mėnesius be 
sąmonės, kiti buvo mažiau 
sužeisti. Gyvi išlikę, dabar 
traukia valstiją teismo atsako
mybėn už tai, kad nepadarė 
kelią tiesesnį. ACLU bylą se
ka ir tikriausiai įsijungs, jeigu 
teismas skundėjams nepri
tars . 

J auna , netekėjusi, trijų ma
žamečių mergyčių motina, 
narkotiką s pasivaišinusi, rytą 
miegojo. Dvi mažametės jos 
dukrelės atsikėlusios, be prie
žiūros nuėjo ant artimo gele
žinkelio bėgių žaisti. Atva

žiavęs traukinys abi mirtinai 
suvažinėjo. Motina dabar Me-
trolnik geležinkelio bendrovę 
traukia teismo atsakomybėn 
už 20, o jos mylimasis — mer
gyčių tėvas, už 10 milijonų do
lerių. 

Akivaizdu, kad Amerikos 
moralinės vertybės trūnija. 
Žvilgsnis į kas savaitę skel
biamą statistinę apžvalgą pat
virtina, kad Amerika yra pa
saulio sunkiausių nusikaltimų 
kraštas: priešvedybinių gim
dymų per paskutinį dešimt
metį pakilo net 60 nuošimčių: 
narkotikų vartojimas tarp 
mažamečių per paskutiniuo
sius penkerius metus pakilo 
net 70 nuošimčių. 

Visuomeninėje santvarkoje 
reikalingos kokybinės tvarkos 
gairės, kurios jungia visus 
dorybinių idealų dėsniais. De
mokratija — jau ne demokra
tija, kada kiekvienas, nepaisy
damas visuotinių gairių, daro. 
ką nori ir randa stiprių už
tarėjų. Tikybos ir patriotizmo 
sąvokos nėra tuščios sampra
tos, bet lipi medžiaga, kuri lai
ko visus jungtyje. Jei jų nesi
laikysime, kraštui nėra išsi
gelbėjimo. — tvirtina susirū
pinę moralines dorovės verty
bių skelbėjai. 

Taip. nešališkai vertinant. 
reikalai išėję iš normalios 
sampratos todėl, kad Ameri
koje yra per daug laisvių ir del 
to — daug netiesos! 

PAŠVENTINTA 
ATSTATYTOJI 

PILVIŠKIŲ 
BAŽNYČIA 

Rugpjūčio 31 dieną Vilka
viškio vyskupas Juozas Že
maitis pašventino atstatytąją 
Pilviškių Švč. Trejybės baž
nyčią. Iškilmėse dalyvavo Sei
mo pirmininkas V. Landsber
gis su žmona. Tą pačią dieną 
vyskupas teikė Sutvirtinimo 
sakramentą. 

Pilviškių parapija. įkurta 
1758 metais, kitais metais 
švęs 240 metų jubiliejų. Pir
moji bažnyčia pastatyta 1656 
metais. 1941 m. sudegus sena
jai bažnyčiai, pagal žymaus to 
meto architekto Stasio Kudo-
ko projektą pradėta statyti 
raudonų plytų bažnyčia, kuri, 
Lietuvą užėmus sovietams, 
liko neužbaigta. 1992 metais 
Pilviškiuose pradėjo klebonau
ti kun. A. Žukauskas, kurio 
bažnyčia buvo atstatyta per 
gana trumpą laiką. Iškilmių 
metu buvo perskaitytas vys
kupo dekretas dėl kun. A. 
Žukausko paskyrimo Vilka
viškio vyskupijos kapitulos 
garbės nariu. 
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Danutė Bindokienė 

Savaitgalis sostinėje 
Sakoma, kad lietuviai turi 

dvi sostines: vieną Neries ir 
Vilnelės santakoje, iššauktą 
geležinio vilko staugimu iš 
didžiojo Lietuvos kunigaikščio 
sapno; antrą kitoje Atlanto 
vandenyno pusėje, ant Michi-
gan ežero kranto, kilusią iš 
gaisro pelenų, imigrantų pra
kaito ir šviesesnės ateities 
vilčių. Vilnius ir Čikaga — 
skirtinguose žemynuose šak
nis įleidę didmiesčiai, pa
starųjų kelių metų laikotar
pyje susijungę bendradarbia
vimo ir bičiulystes ryšiais, bet 
jau gerokai anksčiau pasižy
mėję gausiu lietuvių gyven
tojų skaičiumi, galbūt net 
panašiu ir Čikagoje, ir Vil
niuje, kur nemažą gyventojų 
dalį sudarė ir tebesudaro 
įvairiakalbiai. 

Nors šiuo metu Čikaga j a u 
praradusi daug mūsų tau
tiečių, išsklidusių po prie
miesčius ir visą plačiąją Ame
riką, bet dar vis tebesipui-
kuoja užsienio lietuvių sos
tinės vardu. O ypatingomis 
progomis, kai ruošiamos dide
lio masto šventės, Čikagoje 
susiburia mūsų tautiečiai ne 
tik iš apylinkių, bet ir iš labai 
toli. 

Taip, reikia tikėti, bus šį sa
vaitgalį, kai Čikaga vėl suk
vies svečius į du svarbius ren
ginius: X mokslo ir kūrybos 
simpoziumą bei Korp! Neo-Li-
thuania 75 metų sukakties 
šventę. „Draugas", vienintelis 
užsienio lietuvių dienraštis, 
nuoširdžiai sveikina atvyk
stančius į šias didingas šven
tes, linki, kad jos būtų sėk
mingos, patenkinančios ren
gėjų, dalyvių ir lietuviškosios 
visuomenės viltis. 

Šiuo metu mums ypač reikia 
pozityvių, pakeliančių nuotai
ką ir dvasią, įvykių, kurie su
artintų tarpusavyje susveti
mėjusius ir susiskaldžiusius, 
sumegztų glaudesnius ryšius 
su tėvynėje gyvenančiais, ug
dytų artimesnį bendradarbia
vimą ir bendravimą. 

Mokslo ir kūrybos simpoziu
mų tradicija jau gerai įsi
šaknijusi. Pirmasis toks ren
ginys įvyko 1969 m. lapkričio 
26-30 d. Jo organizaciniam 
komitetui pirmininkavo Bro
nius Nainys, o už mokslinę 
dalį buvo atsakingas pirm. Al
girdas Avižienis. Tas pirmasis 
MK simpoziumas buvo skir tas 
400 m. aukštojo mokslo su
kakčiai Lietuvoje paminėti. 

Netrūko anuomet skeptikų 
ir net kritikų, kaip niekuomet 
jų užsienio lietuvių gyvenime 
nestokoja. Tačiau simpoziumų 

tąsa išliko, ir organizatorių, ir 
dalyvavusių programose vi
suomet atsirado (nepamirš
kime, kad reikėjo apsieiti 
savomis jėgomis, iš tėvynės 
nebuvo leidžiama prisikviesti 
mokslininkų, kaip pastaruo
siuose dviejuose). Tai buvo ti
kros dvasinės atgaivos ir pasi
didžiavimo lietuvių moksli
ninkų bei kūrėjų pasiektais 
darbais dienos. Jų atminimas 
neišblėso net metų eigoje. 

Norime tikėti, kad tą patį 
jausmą įžiebs X Mokslo ir kū
rybos simpoziumas, vykstan
tis šį savaitgalį tomis pa
čiomis dienomis, tame pa
čiame Jaunimo centre, kaip ir 
pirmasis 1969 metais. Kaip ir 
praeityje, į Dešimtąjį MKS 
sukviesta daug mokslininkų, 
įvairių sričių žinovų, rengėjai 
daug dirbo, planavo, organiza
vo, kad viskas sklandžiai 
vyktų, o kadangi Jaunimo 
centras šiemet švenčia 40 
metų įkūrimo sukaktį, tai 
simpoziumas tebūna to įvykio 
paminėjimo prasminga dalis. 
Teko pastebėti, kad žymi sim
poziumo dalyvių persvara 
yra iš Lietuvos. Ar nevertėjo 
daugiau dėmesio kreipti į 
savo kiemą? Nenorime tikėti, 
kad mūsų tarpe tik ta menka 
saujelė mokslininkų besuras
ta... Ar tai dar viena to mūsų 
amžino menkavertiškumo ap
raiška? 

Korp! Neo-Lithuania per 75 
gyvavimo metus atėjusi to
limą ir ne visuomet lengvą 
kelią — išgyvenusi klestėjimo 
ir menkėjimo periodus, oku
pacijas tėvynėje, tremtį, nepa
lankias lietuviškai veiklai 
svetimų kraštų sąlygas. Ji 
tebegyvuoja, nors galbūt (bent 
užsienyje) pasikeitusi, labiau 
pražilusi, kiek pavargusi, iš
retėjusiomis narių gretomis, 
kaip ir bet kuri kita (su nedi
delėmis išimtimis) mūsų seno
ji organizacija, atsidūrusi toli 
nuo savo gimtojo krašto. 

Tačiau iš laisvos tėvynės 
ateina džiugios žinios, kad 
Korp! Neo-Lithuania j a u rodo 
naujos gyvybės ženklus, atsi
kuria ir viltingai žvelgia į at
eitį. Linkime, kad brandaus 
amžiaus sukaktuvinė šventė 
sustiprintų ryžtą ir nusmaig
stytų tvirtesnės veiklos gai
res. Kiekviena lietuviška or
ganizacija, aukojanti jėgas tė
vynės gerovei, verta pagarbos 
ir lietuvių visuomenės para
mos. 

Tad gausiai pasinaudokime 
antrosios lietuvių sostinės šį 
savaitgalį siūlomomis dvasi
nėmis dovanomis. 

KORP! NEO-LITHUANIA 
DEIMANTINĖ SUKAKTIS 

ANTANAS JUODVALKIS 
(Tęsinys) 

Karui pasibaigus, išblaškyti 
po įvairius Vokietijos miestus 
ir miestelius lietuviai bei kiti 
svetimšaliai buvo sutelkti į sto
vyklas. Nors susisiekimas buvo 
varžomas, organizacijos surin
ko savo narių adresus ir pra
dėjo atgaivinti veiklą. Pirmiau
siai įsteigė Tremtinių draugiją, 
kuri atidarė mokyklas, kad jau
nimas galėtų pradėti ar tęsti 
mokslą. Steigėsi laikraščiai. 

Čia darbo rado ir dalis neo-
lituanu. Korporantai pradėjo 
rūpintis savo organizacijos at
gaivinimu ir 1948 metais 
Augsburge, Vokietijoje, sušau
kė Korp' Neo-Lithuania narių 
suvažiavimą. Tuo metu pabė
gėlius užklupo didžioji emigra
cijos į užjūrio kraštus banga ir 
užmegztas organizacinis ryšys 
vėl nutrūko. Didžioji pabė
gėlių dalis persikėle nuolati
niam gyvenimui i Šiaurės Ame
rikos valstybes: Kanadą ir 

Jungt ines Amerikos Valstijas. 
Kiti nuklydo į Pietų Ameriką 
ar net į tolimą Australiją. 

Susiradus darbus ir gyve
namąsias pastoges, energin-
gesnieji neolituanai pradėjo 
rūpintis atgaivinti veiklą. 
Taip 1955 metais Toronte, 
Kanadoje, buvo sušauktas pir
masis neolituanų suvažia
vimas, kuriame priimtas Lie
tuvoje veikęs s ta tutas ir filijos 
vėl prisijungė prie korporantų 
bendrai veiklai. Sugrįžta į 
padėtį, kuri egzistavo 1922 
metais Kaune. Didesniuose 
lietuvių telkiniuose, kur buvo 
studijuojančio jaunimo, stei
gėsi Korp! Neo-Lithuania pa
daliniai. Stebėtinai daug stu
dijuojančio jaunimo stojo į ne
olituanų gretas ir jungėsi į 
darbą Pro Patria. 

Artimesniam bendravimui 
buvo organizuojamos vienos 
savaitės stovyklos. į kurias iš 
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tolimesnių vietovių suvažiuo- sportuojama. Jaunesnieji kole-
davo šimtinė studentų senjorų 
ir junjorų, arčiau susipažinti 
ir pabendrauti su filisteriais. 
Stovyklose buvo skaitomos pa
skaitos, ruošiamos diskusijos. 

gos leisdavo stovyklos laik
raštėlį „Naktibaldą", kuriame 
atsispindėjo stovyklos gyveni
mas ir įvykiai. 

Užėjus ..hippie" laikotarpiui 

Kasakaitis. Algis Modestas 'pirm.!. 

ir lietuvių studentų daliai įsi-
vėlus į tą mokslui ir asmeny
bei pražūtingą veikla, suma
žėjo dėmesys lietuviškoms 
korporacijoms, jų kilniems šū
kiams. Korporacijos prieaugis 

pradėjo mažėti. Šiemet Korp! 
Neo Lithuania išeivijoje į sen
jorus nepakels nė vieno junjo-
ro. Korporacija tapo panaši į 
kitas organizacijas. Susidomė
jimas stovyklomis išblėso, nes 
jose buvo reikalaujama laiky
tis nustatytos tvarkos ir gerbti 
pagrindinius principus. Korpo
rantai sukūrė šeimas ir daug 
dėmesio skyrė vaikų au
klėjimui. Jaunieji filisteriai 
pradėjo jungtis į veikiančias 
organizacijas ir rūpinosi Lie
tuvos padėtimi. Čia buvo plati 
dirva parodyti sugebėjimus 
šalpos, švietimo ir Lietuvos 
laisvinimo srityse: Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo komite
tas (VLIKas). Bendras Ameri
kos Lietuvių šalpos fondas 
(BALFas), Amerikos Lietuvių 
taryba fALTai. JAV Lietuvių 
Bendruomene (LBi. lituanisti
nis švietimas, tautininkai, 
ateitininkai, skautai, fondai ir 
daugelis klubų bei klubelių. 
Visi laukė įsijungiant jaunų 
jėgų. nes vyresnieji pavargo, 
slegiami amžiaus naštos. 
Tačiau jaunesnieji neskubėjo 
užimti jų vietų, ieškodami 

savų kelių padėti Lietuvai ir 
išlaikyti lietuvybę išeivijoje ir 
savo šeimose. 

Be visuomenines ir kultū
rinės veiklos. Korp' Neo-
Lithuania vyr. valdyba, kartu 
su Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos valdyba, fil. dr. 
Leono Kriaučeliūno pastango
mis ir finansine parama, 
1970-tais metais pradėjo leisti 
politikos ir kultūros žurnalą 
..Naujoji viltis". Žurnalo re
dakcinį kolektyvą iki šiol dau
giausia sudarė neolituanai. 
Išleisti 28 numeriai. įskaitant 
ir naujausią. 1997 metų. 

Korp! Neo-Lithuania vyr. 
valdyba prisidėjo prie po karo 
Londone gyvenusio rašytojo 
fil. Romualdo Giedraičio I Spa
lio) beletristikos knygų išlei
dimo. 

Pati korporacija savo veiklą 
aprašė trijuose leidiniuose: 
„Neo-Lithuania 1922-1932", 
išleista 1932 metais Kaune, 
pirmo dešimtmečio veiklai 
pažymėti, ir perspausdinta 
1983-Aušros metais. Krum-
plio-Stulpino spaustuvėje Que-
star. Chicago. IL.(Bus daugiau) 
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KORP! NEO-LITHUANIA 
KŪRĖJAS — DVIKOVOJE SU 

SPRAGILAIS 
Korp! Neo Lithuania vienas 

steigėjų, pagrindinis stulpas, 
taut inės idėjos kūrėjas stu
dentų tarpe, buvo Valentinas 
Gustainis, studijavęs Lietu
voje, Heidelberge, Sorbonoje, 
gabus ir uolus tautininkų ide
ologijos bei politikos apašta
las. Gimęs ir augęs mūsų idea
lizuotame kaime, buvo kaimie
tis širdyje ir sieloje, savo že
mės syvais užaugintas, gimto
jo Zanavykų krašto laukų ir 
sodų žiedų kvapintas, savo 
išvaizda, elgesiu, išsilavinimu 
— garbingas aristokratas, di
džiadvasių senolių įpėdinystės 
tęsėjas. 

Nuo pirmo ištarto Valentino 
Gustainio žodžio apie tautinę 
studentų korporaciją, nuo pir
mo gilaus straipsnio „Lietuvių 
balse" apie naujos tautinės 
studentų organizacijos reika
lą, sutapo du — „nors purvi
nos ir juodos, bet savo žemės" 
— dvasios aristokratai: Tu
mas-Vaižgantas ir Gustainis. 
Abu turėjo šviesią ir džiaugs
mingą pažiūrą į gyvenimą, lyg 
augliai optimizmo medžio, tų 
Lietuvos ąžuolų, ant kurių 
buvo statomi valstybės rūmai, 
laisvę gynusios pilys. 

Tautinei korporacijai neuž
teko vienos optimizmo žvaigž
dės, vedusios savo gimtosios 
žemės meilės keliais, reikėjo 
viso žvaigždyno, reikėjo būrio 
Vaižgantų-Gustainių. 1922 m. 
lapkričio 11 d. 12 žmonių 
įsteigta Neo-Lithuania, o po 
metų kun. Tumas-Vaižgantas 
pašventino kertinį akmenį, 
numatomam statyti Neo-Li
thuania rūmui, apskaičiuotos 
vertės (be savų korporantų 
darbų) 600,000 litų, o po trejų 
metų... — skaitykime ^Jauno
sios Lietuvos" 1925 m. lapkri
čio 20 d., Nr. 6, psl. 18 jšie 
metai (1925 m.) lapkričio 15 d. 
Korporacija šventė savo 3 me
tų gyvavimo sukaktuves. Apie 
2 v. p.p. susirikiavę, vėliava 
nešini, korporantai nužygiavo 
į korporacijos namus, prie ku
rių nusifotografavo. Paskui 
korporacijos pirmininkas, V. 
Gustainis prabilo į korpora
ciją: „Lygiai prieš trejus metus 
korporacija prasidėjusi iš 12 
žmonių, — dabarčiai korpora
cijoje esą kone 20 kartų po 12; 
prieš trejus metus šioj vietoj 
stovėję pora ąžuolų su liepa, 
— dabarčiai čia stovi dideli 
korporacijos namai netoli bai
gos... Dar kalbėjo didžiai ger
biamas I korporacijos garbės 
narys, doc. kan. J. Tumas-
Vaižgantas... Raštu sveikino 
Lietuvos universiteto studen
tų ateitininkų draugovės pir
mininkas Pr. Dielininkaitis". 

Valentino Gustainio pa
traukli asmenybė žavėjo stu
dentus. Jis buvo ideali žvaigž
dė ir jauniesiems profesiona
lams žurnalistams, neįklim-
pusiems į tada plačią upės 
srove įsiliejusį bohemišką gy
venimą. Žurn. Vinco Rastenio 
prisiminimais, V. Gustainis, 
..Lietuvio", paskui „Lietuvos 
aido" vyriausias redaktorius, 
visiškai nepriklausė prie bohe
miškų gyvenimo stiliumi už
sikrėtusių žurnalistų. Nemėgo 
išpūstų miesčioniškų manie
rų, valdininkijos, „išpaikimo", 
suponėjimo, švenčių vizitų, 
..labdaringų" pokylių. 

G u s t a i n i o dv ikova su 
g e n e r o l u 

Dėl tokio „antiponiško" nusi
teikimo kai kurie visuomenės 
šulai Gustainiu buvo nepaten
kinti, — kodėl jis „toks kai
mietis". Kai ta ipjau drąsiai V. 
Gustainis nesutarė su Kauno 
ponija ir meno žmonių bohe-
mija. tai poetui Liudui Girai 

ir jo gvardijai buvo geriausia 
proga Konrado kavinėje sklei

sti „Gustainiškus" anekdotus. 
Buvo daug tikrų, o dar dau
giau „Giraškiniai" sukurtų. 

Bet vienas gražiausių ir 
įdomiausių anekdotiškai nus
kambėjusių įvykių buvo vieno 
generolo X. iššaukimas V. 
Gustainį į dvikovą. Apie tai V. 
Rasteniui pasakojo pats Gus
tainis ir patvirtino generolo 
parinktas sekundantas pulki
ninkas B. Št., kuris vienas iš 
dviejų pulkininkų, generolo 
liepimu, buvo atvykęs į „L.A." 
redakciją pareikšti iššūkį re
daktoriui Gustainiui. Dvikova 
buvo iššaukta dėl to, kad Pi-
vošos feljetone patraukti per 
dantį generolo pavaldiniai, 
kad redaktorius atsisakė raši
nį atšaukti, visų paliestuosius 
viešai atsiprašyti ir autorių 
nubausti. 

Tas iššaukimas į dvikovą V. 
Gustainiui buvo komiškas. Po 
ilgų derybų, pulkininkams ne
kantraujant, besikalbant apie 
sekundantus ir ginklų rūšį, 
Gustainis davė atsakymą: 

— Prašau pasakyti ponui 
generolui, kad aš, kaip ūki
ninko vaikas, nemoku nei kar
dais kapotis, nei pistoletais 
šaudytis. Jei man leista pasi
rinkti, tai siūlau — spragilais. 

Dalis ..Mažeikių Carito" (vedėja Brone Viesulienė) vaikučių dėkoja už gautą paramą 
vaikų globos būrelio. 

iš ..Saulutės", Lietuvos 

Valentinas Gustainis 

Valentino G u s t a i n i o 
gimimo 1 OO-osios m e t i n ė s 

1996 m. liepos 13 d. ramų 
Šakių rajono Griškabūdžio 
miestelį užtvindė svečiai iš 
Vilniaus, Kauno, Marijampo
lės, Šakių, kitų vietovių. Čia 
buvo minimos nepriklausomos 
Lietuvos žurnalisto, politiko, 
visuomenės veikėjo Valentino 
Gustainio gimimo 100-osios 
metinės, — kaip rašė „Lie
tuvos aidas". Susirinko jį pa-
žinusieji ir kurie išgirdo apie 
jį tik pastaraisiais metais. V. 
Gustainis gimė 1896.07.15 d. 
Vinkšnupių kaime. Sintautų 
valsčiuje, Šakių apskr., iš Si
biro su šeima grįžo 1957 m.. 
mirė 1971.10.11 d. Minėjime 
dalyvavo daug mokslo spau
dos atstovų, 

V, Gus ta in io v a r d o 
p r e m i j a 

Minint V. Gustainio gimimo 
100-ąsias metines, buvęs Eltos 
direktorius Adolfas Gurskis 
pasiūlė įsteigti metinę V. Gus
tainio (buv. Eltos direktoriaus 
1939-i940) vardo premiją žur
nalistams už geriausią origi
nalų rašinį tarptautinėmis 
arba užsienio gyvenimo temo
mis, ir pareiškė viltį, kad atsi
ras tokios premijos steigėjų 
bei mecenatų. Tai gražiai pra
tęstų Valentino Gustainio pa
likimo įprasminimą. 

Korp! N'eo-Lithuania, švęs
dama 75 metų sukaktį, turėtų 

PADĖKOS DIENOS 
REIKŠMĖ 
A U R E L I J A M. 

BALAŠAITIENĖ 

Jau septynioliktame šimt
metyje gimusi Amerikos Pa
dėkos dienos tradicija turi ilgą 
ir turtingą istoriją, kai 1621 
metais prie Plymouth uolos 
apsistoję piligrimai šventė 
savo Amerikon laimingo atvy
kimo pirmąjį derlių, į padėkos 
puotą pasikvietę vietinius in
dėnus ir kaimynus, vaišinan
tis laukinių kalakutų pietu
mis. Keli Amerikos preziden
tai ir Kongresas stengėsi tą 
šventę paskelbti visos tautos 
švente, kaip ją įteisino prezi
dentas Lincoln 1863 metais, o 
1939 metais Kongresas tai 
šventei paskyrė lapkričio mė
nesio paskutinį ketvirtadienį. 
Padėkos diena švenčiama įvai
riai, tiek bažnyčiose, tiek 
šeimose, paprastai šeimų na
riams susirenkant vienuose 
namuose. 

Amerikos svetingus krantus 
pasiekę, lietuviai taip pat pa
sisavino tą gražią tradiciją, 
jausdami gilų dėkingumą 
šiam nuostabiam kraštui, ku
ris priglaudė tėvynę praradu
sius benamius, jiems suteikė 
visas laisves ir žmogiškąsias 
teises. Tai ir mes, be jokių su
varžymų ar kontrolės, įsteigė
me lituanistines mokyklas, 
gausią spaudą, lietuviškas 
parapijas, kuriose priaugan
čios kartos išmoko melstis 
savo gimtąja kalba, o įvairūs 
ansambliai, opera ar kitos me
no grupės laisvai veikė, gast
roliavo, kūrė lietuviškos kul
tūros dvasią. Savaime supran
tama, kad gilų dėkingumą 
privalome jausti ir mes, kaip 
tie septyniolikto šimtmečio pi
ligrimai, ir dėkoti Aukščiau
siam už mums suteiktą gali
mybę įsikurti ir gyventi lais
vėje. 

Tačiau mūsų dėkingumas 
nebegali ribotis vien mūsų pa
čių sėkme, bet privalo džiaug
tis Lietuvos laisvės atstatymu 
po penkių dešimtmečių žiau
raus teroro, smurto ir bedie
vystės siautimo. Išliko tauta 
savo teritorijoje, nors ilgametė 
okupacija neliko be pasekmių 
jos dvasioje sąvokų sumai
šymas pareikalaus daugelio 
metų. kol pagis lietuvio dvasia 
ir sugrįš į Dievo, artimo mei
lės ir sąžinės balso diktuo
jamą gyvenimo filosofiją. 

MUZTJ PĖDSAKAIS ČIA IR 
TĖVYNĖJE 

P . PALYS 

TRIGUBAS 
SUKAKTUVININKAS 

Šie metai vargonų virtuozą 
Joną Žuką, gyvenantį VVood-
haven, NY, apdovanojo trimis 
sukaktimis: lapkričio 12 d., J . 
Žukas, sulaukė 90 metų (gimė 
1907 m.), to paties mėnesio 28 
d. suėjo 60 metų nuo jo pirmo 
koncerto, įvykusio 1937 m. 
Jėzuitų bažnyčioje. Kaune, ir 
10 metų nuo koncerto, minint 
Lietuvos krikščionybės 600 
metų jubiliejų, Nekalto Prasi
dėjimo šventovėje, Vašingto
ne. 

Pastaroji sukaktis buvo pri
siminta Lietuvoje per radijo 
laidą „Tautiečių balsai". Laidą 
paruošęs muzikologas Vaclo
vas Juodpusis ją pradėjęs 
kalbėjo: „Sveiki malonūs klau
sytojai... birželio mėn. 12 d. 
sukako 10 metų, kai vargonų 
virtuozas Jonas Žukas, Va
šingtone, surengė vargonų 
muzikos koncertą Lietuvos 
krikščionybės 600 metų su
kakčiai. Jonas Vaitkus (minė
jimo renginio vadovas, — P.P.) 
dar prieš metus, numatęs pro
gramą, laiške J. Žukui rašė: 
'Labai norėtume, kad Jūs 
galėtumėte mums duoti var
gonų koncertą. Jūsų koncertu 
norėtume pradėti visas iškil
mes...' J . Žukas kvietimą nuo
širdžiai priėmė ir parengė 
didžiulę programą. Taigi, tu
rėdami keletą šio J. Žuko kon
certo įrašų, koncerto, kurį 
transliavo 'Amerikos balsas', 
mes ir paminėsime šį faktą". 

Toje radijo laidoje buvo gir
dima J . Žuko grojama J. S. 
Bach-Toccata ir Fuga D moli, 
Charles Tournemire — Cho
ralinė fantazija bei kita. 

Buvo perskaityta „Drauge" 
ir „Darbininke" spausdinti 

koncerto aprašymai. 
Apie 30 minučių užsitęsusią 

radijo laidą Vaclovas Juodpu
sis baigė žodžiais: „Šiandien 
jums priminiau prieš 10 metų 
Vašingtone vargonų virtuozo 
Jono Žuko koncertą. Taip pat 
noriu priminti, kad šis įžymus 
mūsų tautietis, Kauno konser
vatorijos auklėtinis, J. Nauja
lio ir Marcei Dupre (Paryžiuje, 
— P.P.) mokinys, šių metų 
lapkričio 12 d. minės savo 90-
tą gimtadienį. Šia proga, atei
tyje, plačiau pažvelgsime į 
Jono Žuko kultūrinę ir visuo
meninę veiklą". 

MARTYNO MAŽVYDO 
GIESMĖS 

KOMPAKTINIAME 
DISKE 

Spalio 10 d., Lietuvos meni
ninkų rūmuose, Lietuvos Na
cionalinės filharmonijos solis-
tas-baritonas Danielius Sa
dauskas pristatė savo įgiedotą 
kompaktinį diską (CD). To 
disko įraše D. Sadauskas gie
da visas 10 giesmių, kurios 
randamos Martyno Mažvydo 
„Katekizme", 8 kalėdines gies
mes iš „Krikščionių giesmių" 
knygos I dalies ir Antano Ba
ranausko poemą „Anykščių ši
lelis". 

D. Sadauskas didelį dėmesį 
skiria, savaip interpretuoda
mas, senosios lietuvių gieda
mosios poezijos atgaivinimui. 
Jis yra šių metų renginio „Po
ezijos pavasaris" — laureatas. 

Kompaktinio disko sutiktu
vėse dalyvavo literatūrologas 
Vytautas Kubilius, vargoni
ninkas Gediminas Kviklys, 
kanklininkė Audra Stankienė 
ir M. K. Čiurlionio menų gim
nazijos moksleiviai. Vadovavo 
aktorius Remigijus Vilkaitis. 

AUKSAS 
„DAGILĖLIUI^ 

Gissen mieste, Vokietijoje 
įvykusiame Antrosios ta rp tau
tinio vaikų ir jaunimo chorų 
festivalio varžybose, buvo nu
vykęs ir Šiaulių 2-osios muzi
kos mokyklos berniukų ir j au
nimo choras „Dagilėlis* vado
vaujamas Remigijaus Adomai
čio. 

Tame festivalyje, suvažiavę 
iš 27 valstybių, dalyvavo 70 
chorų. 

„Dagilėlis" savo kategorijoje 
tapo laureatu. „Dagilėliui" bu
vo įteiktas ne tik aukso me
dalis, bet ir specialus apdova
nojimas už geriausiai atl iktą 
kūrinį. 

FORTEPIJONINIO 
ANSAMBLIO 
KONKURSAS 

Per ištisus metus įvairiose 
valstybėse, tuo pačiu ir Lietu
voje, vyksta įvairūs muziki
niai chorų, pianistų, smuiki
ninkų, dainininkų, konkursai . 
Jų pasitaiko ir gan neįprastų 
bei mažai girdėtų. Vienas toks 
Lietuvos muzikų rėmimo fon
do ruoštas konkursas įvyko 
rugsėjo 23-29 d. Visagine. Ta i 
pirmasis tarptautinis fortepi
joninių ansamblių konkursas. 

Muzikinėje literatūroje r a n 
dama nemažai fortepijoninių 

paskelbti V. Gustainio vardo 
premiją už geriausią rašinį 
tautine tema, įprasminimą to 
žmogaus, kuris įžiebė tautinės 
korporacijos idėją. V. Gustai
nis apie bendramintį Br. Ba
naitį vykusiai pasisakė: „Tu 
įskėlei. aš įžiebiau, o kiti tegu 
kūrena". Kūrenkime, kol dar 
miškai pilni lietuviškų ąžuolų, 
sukurkime V. Gustainio tau
tinį laužą. 

V y t a u t a s K a s n i ū n a s 

kūrinių, kuriems atlikti re ik ia 
keturių rankų, tad kūrinį g ro- vakų kalbos išnyks žodis 
ti privalo du pianistai. Tai i r mokratija*. 

yra fortepijoninis ansamblis . 
Konkurse Visagine dalyvavo 

30 porų pianistų iš Vokietijos, 
Latvijos, Šveicarijos ir Lietu
vos. 

Nekur i e stebėjosi, kad tas 
konkursas vyko ne Vilniuje, 
bet Visagine. Konkurso rengė
jai t ą miestą pas i r inkę sąmo
ningai. J a m e esą daug muzi
kalių vaikų, erdvi nauja muzi
kos mokyklos koncertinė salė. 
Be to, Visagine muzikinis-
koncertinis kl imatas per pas
taruosius metus gerokai paki
tęs. Ten, MRF (Muzikos rėmi
mo fondo) pastangomis, buvę 
surengta nemažai koncertų, 
keturi festivaliai, kuriuose 
koncertavę įvairių sričių muzi
kai. 

TIK SLOVAKIŠKAI 

Didžiuosiuose operų teat
ruose dauguma operų būna at
liekamos originalo kalba. Tas 
jau bandoma ir Lietuvoje. Per
nai Slovakijoje buvo priimtas 
įs tatymas, kad visuose kultū
riniuose renginiuose būtų 
naudojama tik slovakų kalba. 
Tik iš užsienio atvykusieji dai
nininkai galės dainuoti kuria 
kita kalba. Nuogąstaujama, 
kad ir pačiam iškil iausiam te
norui Peter Dvorsk išimtis ne
bus daroma. Kuriems tas įsta
tymas nepri imtinas, pusiau 
juokais, pusiau liūdnai juo
kauja, jog pirmiausia iš slo-

de-

Mokyt. Danutė Surdėnienė su abituriente Lina Šeštokaite, š.m. birželio 
mėnesį baigusia Vinco Krėvės lit. mokyklą Philadelphijoje. 

Kun. Vytautas Bagdanavitius, MIC, š.m. 
šiame Ateitininku namuoso lapkričio 8 d. 

Ateities savaitgalyje, vyku-

AMERICAN TRAVEL SERVICE 

Pigiausi bilietai Čikaga - Vilnius - Čikaga 

$504.00 

išskristi lapkričio 1 - gruodžio 10 d., ir 
gruodžio 24-31 d., 

Bilietai galioja 2 mėnesius ir turi būti išpirkti iki 
1997 m. gruodžio 4 d. 

Prie bilieto kainos reikia pridėti mokesčius. 

*** 

Royal Caribbean 7 naktų kelionė laivu golfininkams 
1998 m. balandžio 26 d. - gegužės 3 d. 

Princess Cruises Love Boat 12 dienų kelionė į 
Aliaską 1998 m. birželio 11 d. - 22 d. 

American Travel Service 
9439 S.Kedzie Evergreen Park, IL 60805-2325 

Ph. 708-422-3000. Ph. 800-422-3190 
Fax 708422-3163 



ĄŽUOLAI „ĄŽUOLYNE" 
Ištirpus prievartos gruodui, 

mūsų kultūros laukuose prasi
mušė nemažai upelių. Štai 
Kauno apskrities bibliotekoje 
prie tokio upelio ištakų atsis
tojo poetas Robertas Ketura
kis, bibliotekos darbuotoja 
Daina Kazlauskienė ir pavadi
no jį gyvojo žodžio almanachu 
„Ąžuolynas". Almanachas grei
tai atsiliepia į mūsų kul
tūrinio gyvenimo aktualijas: 
čia skamba šviežias meno 
kūrėjų žodis, pristatomos dar 
spaustuvės dažais tebekve
piančios knygos, čia nužeriamos 
dulkės nuo brangių tautai 
vardų. Nemaža puslapių 
„Ąžuolynas" paskyrė ir įžy
miems išeivijos žmonėms, 
kūrėjams, kurių darbai, kny
gos Lietuvoje dešimtmečiais 
buvo užginti: čia surengti va
kara i apie Stasį Santvarą, An
taną Gustaitį, Pulgį Andriušį, 
Petronėlę Orintaitę, Alę Rūtą, 
Faustą Kiršą, Balį Auginą, Al
gimantą Mackų. Gyvojo žodžio 
almanachas pasiekia net ra
šytojų tėviškes (Santvaro, 
Orintaitės). Kauniečiai pamėgo 
„Ąžuolyną": jis turi veiklių pa-
galbininkų-aktorių, muzikų, 
literatų, o taip pat ir gausų 
būrį ištikimų „skaitytojų". 

Spalio 31-ąją šimtas vienuo
liktasis „Ąžuolyno" numeris 
pristatė dvi naujas mūsų už
sienio lietuvių veikėjų knygas: 
Juozo Kojelio „Iš nakties į 
rytą" bei Vytauto Antano 
Dambravos „Viešoji diplomati
ja", ir sykiu artimiau su
pažindino su šių spaudinių 
autoriais. Šiems darbams at
likti almanacho redaktorė 
Daina Kazlauskienė į salės 
pakylą pakvietė publicistą 
Juozą Kojelį, jo knygos suda
rytoją Vidmantą Valiušaitį ir 
Lietuvos ambasadorių Lotynų 
Amerikos valstybėse Vytautą 
Antaną Dambravą. 

Juozo Kojelio darbus bei as
menybę svariais bei vaizdin
gais žodžiais apibūdino V.A. 
Dambravą. Priminė gilias ir 
sveikas šio veiklaus žmogaus 
šaknis: j is saugo Šatrijos 
papėdėje gausioje, doroje ūki

ninko šeimoje. Nuo pat jaunų 
dienų žengė nepaklusniųjų ir 
kovingųjų žemaičių pėdomis: 
jau tragiškąjį 1941 metų bir
želį, persirengęs darbininku, 
zujo Naujojoje Vilnioje tarp 
tremtinių vagonų ir visaip 
padėjo nelaimingiesiems, pas
kui dalyvavo antinaciniame 
pogrindyje, kalėjo gestapo rū
siuose. Lietuvos universitetų 
filologo diplomas ir žinios pra
vertė pedagogo darbuose Vo
kietijoje, tačiau plačiausiai pa
triotinė Kojelio veikla iš
siskleidė, jam 1949 metais 
persikėlus už Atlanto į Či
kagą, paskui į Los Angeles. 
Dalyvavo įvairiose politinėse 
organizacijose, tačiau arti
miausi jam buvo Lietuvos 
fronto bičiuliai, kurie nesiten
kino lietuviškos kultūros dar
bais, o nuosekliai kėlė laisvos 
ir nepriklausomos Lietuvos 
valstybės idėją. Kojelis su ben
dražygiais iniciavo nemaža 
įvairaus lygio akcijų prieš Lie
tuvos okupaciją, organizavo 
turiningas politinių studijų 
savaites Amerikos Dainavoje 
ir vėliau Lietuvoje, išeivijos 
literatų susibūrimus Los An
geles. Juozas Kojelis buvo vie
nas darbščiausių lietuvių 
išeivijos publicistų, redagavo 
žurnalą J laisvę", jo straips
nius noriai spausdino iški
liausi egzodo laikraščiai. Savo 
rašiniuose Kojelis atvirai, be
kompromisiškai, rūsčiai smer
kė bolševikinę Lietuvos oku
paciją, atkakliai diegė tautos 
laisvės viltį. Anot V. A. Dam
bravos, toks Kojelio tiesumas 
net nuoskaudas beprimirš-
tančioje išeivijoje ėmė rodytis 
per aštrus: Juozas teisus, 
bet... Juozas principingas, bet 
gal..., bet, bet, bet... Gyveni
mas, istorija parodė Kojelio 

skelbtų žodžių prasmę bei ver
tę, ir šiandien mes, skaityda
mi jo straipsnių rinktinę, „Iš 
nakties į rytą", ne vienas 
turėsime ištarti „mea culpa". 

Vidmantas Valiušaitis pa
sidalino knygos sudarytojo 
įspūdžiais ir mintimis. Prisi
minė savo suartėjimą su Lie

tuvių fronto bičiuliais: dar so
vietmečiu, studijuodamas li
tuanistiką Vilniaus universi
tete, susidomėjo literato Jono 
Griniaus palikimu ir tyrinė
jimų srovė nuplaukė į Bra
zaičio, Maceinos, Girniaus, 
Damušio, Kojelio, Ambrazaičio 
idėjų ir darbų srautą. Juozas 
Kojelis ne iš karto pritarė Va-
liušaičio minčiai išleisti publi
cistikos rinktinę ir tik po metų 
užvertė ant sudarytojo staio 
savo straipsnių kalną. Sun
kiausia buvo atrankos proble
ma: per savo žurnalistines 
veiklos penkiasdešimtmetį Ko
jelis įvairiuose spaudiniuo
se paskelbė per tūkstantį 
straipsnių. Knygon „Iš nakties 
į rytą" pateko maždaug penk
tadalis. Knygos ašis yra Lietu
vos okupacijos ir laisvės byla. 
Tačiau knygos vertė nenu
blanks su laiku: ji visada bus 
aktuali savo visuotinumu — 
amžina rezistencija už laisvę 
ir tiesą, doro publicisto siekiu 
apvalyti politiką nuo melo. Ne 
mažiau įdomūs ir verti surink
ti į daiktą yra ir nepatekę į 
knygą Kojelio rašiniai, pa
vyzdžiui, gausūs ir spalvingi 
jo kelionių aprašymai. 

Pats Juozas Kojelis padė
kojo susirinkusiems už šiltą 
sutikimą jo jaunystės, studijų 
mieste. Džiaugėsi, kad galėjo 
sugrįžti į laisvą Lietuvą, kad 
nenutautę, o pasiryžę dirbti 
tėvynei ir jo vaikai. Diana ir 
Linas taip pat dalyvavo 
„Ąžuolyno" renginyje. Knygos 
autorius sakė: „Antanas Ma
ceina tremtį suvokė, kaip 
įsipareigojimą grįžti. Nega
lėdami tuojau grįžti, mes 
įsipareigojome dirbti Lietuvai. 

Kai kas priėmė okupantų pri
mestas taisykles ir nusian-
gažavo laisvei. Bet išeivijos 
dvasią atlaikė tokie mūsų 
būrio žmonės, kaip Juozas 
Brazaitis, Vytautas Vardys, 
Algis Laurinaitis, Kazys Am
brazaitis ir kiti. Ne dainos ir 
šokiai išgelbėjo Lietuvą, o 
tikėjimas laisve. Mano tikėji
mas kai kam atrodė kitoks. 
Iš tikrųjų, mano žodis buvo 
aštrus, užtat švarus". 

Aktoriai Olita Dautartai tė ir 
Egidijus Stancikas paskaitė 

Ambasadorius Vytautas A. Dambravą apžvelgia .Juozo Kojelio darbus; salia (iš kaires) — Vidmantas Valiušaitis 
ir Juozas Kojelis Nuotr. Alffirdo Kairio 
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DRAUGAS, šeš tadienis , 1997 m. lapkričio mėn. 29 d. 

ILGAI VENGTA NAUDINGO 
SPRENDIMO 

Niekur nėra tokio miško, kaip mūsiškis... Nuotr. Baniutės Kronienės 

Kauno „Ąžuolyne" i.m. spalio 31 d Vytautą* A Dambravą pasirašinėja kauniečiams ant savo naujos knygos. 
Nuotr Algirdo Kairio 

keletą straipsnių iš Kojelio 
knygos „Iš nakties į rytą". 

Vytauto Antano Dambravos 
knygą „Viešoji diplomatija" 
susirinkusiems pristatė „Į 
laisvę" fondo tarybos pirmi
ninkas advokatas Jonas Kai-
revičius. Knyga atkreipia dė
mesį į diplomatinės veiklos 
pokyčius šiandieninėmis, su
klestėjusios komunikacijos ir 
plintančios demokratijos sąly
gomis. Spaudinyje kaip melo 
ir tiesos alternatyva iš
ryškintas sovietinės ir demo
kratinių Vakarų viešosios di
plomatijos kontrastas. Kny
goje aptarti viešosios diploma
tijos uždaviniai ir priemonės 
pasikeitusiame ir toliau besi
keičiančiame pasaulyje. Dam
bravos naujoji knyga „Viešoji 
diplomatija" bus įdomi ne tik 
eiliniam skaitytojui, bet ir jau
niesiems mūsų diplomatams, 
nes jos mintys paremtos ne tik 
gausiais akademiniais šal
tiniais, bet ir ilgamete paties 
autoriaus patirtimi. Kaire-
vičius pasidžiaugė V. A. Dam
bravos diplomatinės veiklos 
vaisiais Lotynų Amerikos 
šalyse ir užbaigė linksmu 
žodžiu: jeigu kam nors plau
kiant per vandenyną suduš 
laivas ir jus išsigelbėjusį 
krante čiabuvis pasveikins lie
tuviškai, tai suprasite, kad 
tame krašte Lietuvos ambasa
dorius yra Vytautas Antanas 
Dambravą. 

Renginiui baigiantis buvo 
prisimintas neseniai nuvilni
jęs garbingas Juozo Kojelio ju
biliejus, ir salė nuoširdžiai su
giedojo jam „Ilgiausių metų". 
Paskui įsigijome solidžią jo 
publicistikos knygą „Iš nak
ties į rytą" ir sustojome į eilu
tę autografų. Laukdami, žino
ma, žiūrinėjome gausias, in
formatyvias ir gražias knygos 
nuotraukas, bet štai akys už
kliuvo už straipsnio „Ruoški
mės grįžti", kurio 1979 metais 
parašyti žodžiai sukrėtė vil
ties ir tikėjimo jėga: „Oku
pacijos žlugimas ir laisvės at
gavimas yra tiek pat tikras 
faktas, kaip ir rytdienio saulės 
patekėjimas. Tam faktui tapti 
kūnu nesutrukdys nei priešo 
brutalumas, nei jo pataikūnų 
retorika. Tuo konkrečiai tiki 
tremties kultūrininkai, pir
miausia lietuviškosios raštijos 
kūrėjai, rašą ne išeivijai, bet 
visai lietuvių tautai. Ateis die
na, kada lietuvio autoriaus 
knyga iš užsienio keliaus į 
Lietuvą ne kaip kontraban
dine prekė". 

Taip tiki tik pranašai, gal 
todėl jų pranašystės ir iš
sipildo. 

J u o z a s J a s a i t i s 

RAŠYT. JONAS LAUCĖ 
ŠVENTĖ SUKAKTĮ 
Bolševikų kalintas rašyto

jas Jonas Laucė šventė ap
skritą jubiliejų. Iki šiol Laucė 
buvo savo tėvynėje mažai ži
nomas. Išleidus pirmąjį kari
nio pobūdžio romaną „Negan
dų metai", j is beveik niekur 
nebuvo paminėtas , nei vienos 
recenzijos, nepasveikino nei 
vienas rašytojas. Bet ant ras jo 
romanas „Karūna ir kalavijas" 
ne tik greitai išparduotas, bet 
greit pasirodys antra laida. Fi
lologijos daktaras Kęstutis Nas
topka labai teigiamai įvertino 
meninę romano vertę, istori
kai pagyrė romano istoriš
kumą. Atrodo, greit bus reko
menduotas visoms Lietuvos 
mokykloms. 

Rašytojas Jonas Laucė 
parašė trečią romaną „Grės
mingi akivarai". Romane vaiz
duojamas komunistas ir jo ke
liai bei elgesys, a tkūrus Lietu
vos nepriklausomybę. J i s 
tampa verslininku ir turtuo
liu. Bet, „Vagos" vadovybei pa
sikeitus, J . Laucės romano ne
priėmė. Autorius gyvena iš 
400 litų pensijos ir turtų kny
gos išleidimui neturi. Nuosto
lis skaitytojams. 

Nepaisant nesėkmės su 
leidėju, rašytojas nenuleido 
plunksnos — rašo romaną iš 
Vytauto gyvenimo, nes, rašy
damas i r t i rdamas Jogailos is
toriją, kar tu stebėjo ir Vytauto 
gyvenimą. 

80 metų amžiaus sukaktu
vių proga Joną Laucę pasvei
kino Lietuvos ministras pirmi
ninkas, kultūros ministras bei 
Kauno miesto ir apskrities va
dovai, paminėjo keletas laik
raščių. „Lietuvos aidas" pa
minėjo dideliu straipsniu pir
mame puslapyje. Iš visų laik
raščių tik vienas — „Kauno 
diena" — parašė, kad Jonas 
Laucė buvo lietuvių dalinio 
Šiaurės fronte karys. 

H e n r i k a s K u d r e i k i s 

* 25,800 JAV do l e r i ų pa
ramą iš Atviros visuomenės 
instituto New Yorke gavo Lie
tuvos žurnalistai Audrė Kuda
bienė ir Gintaras Kudaba. Už 
šias George Soros finansuoja
mos institucijos lėšas bus ku
riami septyni dokumentiniai 
filmai, skirti narkomanijos 
problemoms. Parama suteikta 
pagal Tarptautinę žalos ma
žinimo programą — vieną iš 
Atviros Lietuvos fondo vyk
domų Medicinos programų. 

Tokia an t r a š t ė „Tėviškės 
žiburiai" (Nr. 44 spalio 28 d.) 
davė pasikalbėjimą su Lietu
vos garbės general iniu konsu
lu Kanadoje inžinieriumi Ha
riu Lapu, kurio pas tangų dėka 
Lietuvos mokesčių mokėto
j ams su taupyta 161 milijonas 
dolerių, įsigyjant branduolinio 
kuro atliekom ta lp intuvus su 
kanadiečių bendrovių pagal
ba. 

Kanados dienraš t is „Globė 
& Mail" rašė, kad „Atomic En
ergy Canada Limited" 
(AECL), su gen. konsulo H. 
Lapo pagalba, gavo užsakymą 
iš Lietuvos Ūkio ministerijos 
gaminti Lietuvoje branduo
linėm a tma tom talpintuvus. 
Paprašytas plačiau paaiškinti , 
gen. konsulas pasakė: 

— Vienas svarbiausių L. R. 
diplomato darbų užsienyje yra 
puoselėti Lietuvai naudingą 
prekybą. Pr ieš trejus su puse 
metų sužinojau, kad Lietuvos 
Energetikos ministerija nupir
ko iš vokiečių „Gesellschaft 
fuer Nuk lea r Behaelter" 
(GNB) 10 plieninių sunaudo-
ma branduoliniam kurui tal-
pintuvų, sumokėdama už vie
ną pusę milijono dol., nors Ka
nados OHII, d rauge su AECL, 
siūlė beveik per pusę piges
nius, pagamintus Kanadoje. 

Ignalinos atominei elektros 
jėgainei per jos gyvavimo lai
kotarpį reikės ne t iki 1,000 
tokių talpintuvų. Kadangi tai 
milžiniškos išlaidos, ryžausi 
sustabdyti šį Lietuvos mokes
čių mokėtojų „nukraujavimą." 

Toliau gen. kons. H. Lapas 
pasidalino mint imis , ka ip kilo 
sumanymas gamint i talpintu
vus Lietuvoje. 

Susipažinęs su talpintuvų 
konstrukcija, j is pasiūlė AECL 
ir OHII (Ontario Hydro Inter
national, Inc.) bendrovėm par
duoti Lietuvai gamyklos licen
cijas, kad lietuviai, su kana
diečių projektavimu ir in
žinierine priežiūra, galėtų ga
minti ta lpintuvus Lietuvoje. 
Nors abi bendrovės pradžioje 
priešinosi, bet pagaliau su 
konsulo pasiūlymu sutiko. 

Nuvykęs į Vilnių, pranešė 
tuometiniam minis t rui Algi
mantu i Vladui Stasiukynui , 
kad galės gaminti ta lpintuvus 
Lietuvoje už daug žemesnę 
kainą ir tuo pačiu duos lietu
viams gerai apmokamo darbo. 
Ministras davė j a m įgaliojimą 
paruošti abiejų Kanados ben
drovių pasiūlymus. 

Gavęs Pramonės ministeri
joje a t i t inkamų Lietuvos ga
myklų sąrtšą, grįžęs į To
rontą, jį perdavė abiem ka
nadiečių bendrovėm, kad jos 
galėtų jungtis su Lietuvos ga
myklomis.. Po 3 mėn., t.y. 
1995 m. vasario 1 ir 2 d. Ener
getikos ministerijoje Vilniuje 
buvo padaryti pradiniai 
pasiūlymai. Juose dalyvavo: 
AECL, OHII, vokiečių GNB 
atstovai, švedai inžinieriai — 
konsultantai , Kanados amba
sados prekybos patarėjas, 
Energetikos ministerijos at
stovai ir Ignalinos AE gen. di
rektorius. Gen. kons. H. Lapui 
pareiškus, kad AECL ir OHII 
bendrovių pasiūlymai įgalina 
lietuvius nusipirkt i iš jų ga
mybos licencijas ir pasigamin
ti ta lpintuvus Lietuvoje už 17 
nuoš. vokiečiams už plieninius 
ta lpintuvus sumokėtos kainos, 
visiems buvo aišku, kad būtų 
t ikrai neatsakinga ir toliau 
pirkti GNB talpintuvus. 

Energetikos ministerija ža
dėjo skelbti tarptaut ines var
žybas. Tuo tarpu gi nupirko 
dar antrą dešimtuką pasau
ly pačių brangiausių vokie
čių talpintuvų, sumokėdama 
480,000 dol. už vieną. Tada 

gen. kons. H. Lapas siuntė 
laiškus Energetikos ministrui. 
nuorašus prezidentui, mi
nistrui pirmininkui ir dauge
liui ministrų, išdėstydamas 
skriaudą, daromą Lietuvos 
mokesčių mokėtojams ir ragi
na skelbti tarptautines var
žybas. Pagaliau ministerija 
sutiko skelbti varžybas, kurios 
įvyko 1996 m. balandžio 1 d. 
Pasiūlymus pateikė AECL, 
OHII ir GNB bendrovės. 

Vertintojų komisija, pirmi
ninkaujama prof. J. Vilimo, 
pasisakė: prof. J. Vilimas ir 3 
ministerijų specialistai — už 
AECL, o abu Ignalinos AE va
dovai ir 2 švedai — inžinieriai 
— už GNB. 

GNB siūlė ne plieninius, bet 
gelžbetoninius talpintuvus, 
gamintus Vokietijoje, kurių 
vieno kaina 250,000 dol. 
AECL vieno talpintuvo, pa
gaminto Lietuvoje, kaina — 
77,940 dol. Atrodo, kad 
kažkam Lietuvoje buvo nau
dinga ir toliau pirkti brangius 
GNB talpintuvus. 

Po paskutiniųjų Seimo rin
kimų, nuvykęs į Vilnių gen. 
kons. H. Lapas, susitiko su 
Seimo pirmininku prof. Vytau
tu Landsbergiu. Po 20 mi
nučių pirmininkas suprato šio 
užsakymo reikšmę, kurios per 
daugiau kaip dvejus metus 
nenorėjo suprasti buvusioji 
valdžia. Lietuva sutaupė 161 
milijoną dolerių. Talpintuvai 
bus gaminami Lietuvoje. Apie 
150 lietuvių gaus darbo 12-15 
metų. 

Užklaustas konsulas, kas 
, lėmė šį Lietuvai svarbų spren
dimą, a tsakė: „Tiktai Seimo 
pirmininkas prof. Vytautas 
Landsbergis. Be jo nurodymų 
aš dar būčiau ilgai mušęs 
kaktą į sieną". 

Gen. kons. H. Lapas 
pabrėžė, kad Lietuvoje paga
mintus talpintuvus bus gali
ma parduoti kitoms val
stybėms. Pradėję juos gaminti 
mūsų tėvynėje, galės pasiūlyti 
juos valstybėms, turinčioms 

RBMK reaktorius. Jeigu ir 
tektų varžytis su GNB ben
drove, lietuviai ją lengvai nu
rungtų, nes lietuviški talpin
tuvai, pagaminti pagal AECL 
licenciją, yra 3.2 karto pigesni 
už GNB gaminius. 

O kad visa ta byla taip ilgai 
nudelsta, gen. konsulas paaiš
kino, kad buvusioje Energeti
kos, dabartinėje Ūkio mi
nisterijoje yra daug gerų in
žinierių, vadybininkų, bet, 
deja. be vakarietiško patyri
mo. Tai ypač akivaizdu buvo 
derybose su švedų inžinieriais 
— konsultantais, kai mūsų 
valstybės tarnautojai neįsten
gė vesti derybų, kaip lygus su 
lygiu. 

— Ką galėtumėt patarti? 
— Aš raginu išeivijos pensi

ninkus vadybininkus (mana-
gers), inžinierius, ekonomis
tus, turinčius ilgametį paty
rimą Šiaurės Amerikos ben
drovėse, perduoti savo žinias 
tėvynėje. 

Pagaliau, savaitraštis baigė 
pasikalbėjimą. 

— „Lietuvos ryte" minėta, 
kad esate ne tik Lietuvos 
garbės generalinis konsulas 
Kanadoje, bet ir savininkas 
„Lapas Consulting Engineers. 
Ltd." bendroves. Ar turite 
kokią finansinę naudą iš 
minėtos talpintuvų bylos? 

—Absoliučiai jokios. Tik fi
nansinį nuostolį, nes net visas 
kelionių į Lietuvą išlaidas ap
simoku savo lėšomis, — baigė 
pokalbį Lietuvos garbės gene
ralinis konsulas Kanadoje in
žinierius Haris Lapas. 

S t a s ė E. Semėnienė 
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KALĖDINE DOVANA 
„INDUSTRINĖS PARAMOS SĄJUNGA AMERIKOJE" 
IPSA INTERNATIONAL siūlo jūsų giminėms ir draugams 

Lietuvoje rūkytos kiaulienos mėsos produktų rinkinį 

1. Jautienos išpjova 
2. Kiaulienos kumpis 
3. Kiaulienos šoninė 
4. Kiaulienos išpjova 
•5. Lašiniai rNaminiai" 
6. Dešros: 

Šalto rūkymo 
7. Dešreles: 

Karšto rūkymo 

$98.00 
14A-14 kg. 

2 kg. 
2 kg. 
Ikg . 
Ikg . 
Ikg. 

4 kg. 

3 kg. 

14 kg. 
30 lbs. 

$85.00 
12A-12 kg. 

2 kg. 
Ikg. 
Ikg. 
Ikg. 
Ikg. 

3 kg. 

3 kg. 

12 kg. 
26.4 lbs. 

$70.00 
10A-10 kg. 

I k g . 
I k g . 
Ikg . 

— 
Ikg . 

3 kg. 

3 kg. 

10 kg. 
22 lbs. 

..VĖTRŲ AINIAI" - bendra Lietuvos JAV mėsos perdirbimo įmonė Šiauliuose, 
naudoja vokiškos gamybos mašinas, produktus gamina iš aukščiausios kokybės 
mėsos, patikrintos Veterinarijos tarnybos skyriaus. 

Siuntinys bus pristatytas \ namus per dvi savaites nuo užsakymo datos. Čekius 
rašyti: DS ENGINEERING, INC. Užsakymai priimami telefonu, faksu arba paštu. 

DS ENGINEERING, INC. 
12421 ARCHER AVE., Lemont, IL 60439 

Tel. 630-257-2034 
Fax 630-257-5852 

ATLANTA IMPORT-EXPORT. Ine (Siuntinių ir transportavimo skyrius) 

GREITAS SIUNTINIU PRISTATYMAS l NAMUS LAIVU IR AIR 
CABGO. SIUSKITE l LIETUVĄ, LATVIJĄ. ESTIJĄ, LENKIJĄ, 

UKRAINĄ, KARALIAUČIAUS SR-, MASKVĄ IR PETERBURGĄ 

• Užsakykite amerikietiško maisto komplektus į Lietuvą 
• Padėsime pigiai įsigyti automobilius varžytinėse 

• Persiunčiame automobilius, auto detales • Komercinės 
siuntos pagal sutartį • Labdaros siuntos • Vizų pratęsimas, 

iškvietimai • Verčiame, notarizuojame 

12301 Niew Ave., Suite D. Lemont, IL 60439 Tel. 630-257-6822 
2719 West 71st Str., Chicago. IL 60629, Tel. 773434-9330 

1-800-775-SEND 

GRAŽINA LANDSBERGIENĖ 
APDOVANOJO DAUGIAVAIKES 

MOTINAS 
B E R N A R D A S ŠAKNYS 

Gražina Landsbergienė Švenčionėliuose š.m. 
daugiavaikes motinas. 

spalio 22 d apdovanoja 
N'io'r Jono Dilio 

Švenčionėlių miesto seniū
nijoje susirinko nemažai mo
terų: jos laukė viešnios Graži
nos Landsbergienės. Ir štai j i 
atvyko, atsivežusi nemažai do
vanų visoms miestelio daugia
vaikėms motinoms — drabu
žių, avalynės, žaislų. Kiekvie
nai daugiavaikei šeimai buvo 
įteikta ir po 100 litų. 

Gražina Landsbergienė pa
aiškino, kad tai Vytauto 
Landsbergio fondo dovanos, 
kurių dalį yra a t s iun tė ir tau
tiečiai iš JAV. Beje, šioje 
išvykoje dalyvavo ir viešnia iš 
JAV — Lietuvos vaikų būre
lio „Saulutė", pirrr įinkė Ind
re Tijūnėlienė. J i daug ir nuo
širdžiai kalbėjosi su švenčio-
neliškiais, guodėsi sunkiu gy
venimu ir dėkojo, kad užjūrio 
lietuviai juos prisimena. 

Susitikime su daugiavaikė
mis šeimomis Gražina Lands
bergienė papasakojo, kad Vy
tauto Landsbergio fondas nuo
lat globoja apie 200 našlaičių 
ir teikia jiems visokeriopą pa
ramą, rūpinasi vargšų vaikų 
mokymusi. 

Švenčionėlių daugiavaikės 
motinos Gražinai Landsber
gienei įteikė gėlių ir nuo
širdžiai padėkojo, kad prisi
minė j a s sunkią akimirką. 

— Aš neslepiu savo pasirin
kimo per prezidento rinkimus: 
balsuosiu už prof. Vytautą 
Landsbergį, nes prisimenu, 
kaip j is garbingai mus vedė į 
Nepriklausomybę. Kai pra
sidėjo Sausio 13-osios įvykiai, 
j is neišsigando, nepabėgo, o 
kvietė mus visus laikytis ir 
ginti Lietuvą, — kalbėjo šešių 
vaikų motina Loreta Ambru-
laitienė. 

I r kitos motinos pareiškė 
savo apsisprendimą balsuoti 
už Vytautą Landsbergį jau 
parodžiusį savo jėgą, ginant 
mūsų valstybę. 

59< Ukraine 
19C Svveden 
56< Israel 
79< Moldova 
54< Russia 
38< Hungary 
29< Finland 
23c Germany 
39< Poland 
25< France 
27< Netherlands 
18< England (UK) 
34< Italy 
23< Australia 
19C Canada 
29< Austria 
47C Latvia 
49C Serbia 
27C Svvitzerland 
49c Yugoslavia 
42 C Czech Republic 
26C Belgium 
Speciai iow rates to Mexico 
& all other countries! 

Call Lithuania for onlv 5lC/min 
Call anytime wrth Paul Schmidt's AAA Worid Calling! 
You pay No fees! No $3! No Minimum! You pay onfy when you call! 
Keep your present long distance company! Paul works only wi th first 
rate tnternational phone companies! No catchl No gimmieks! 

Over 15,000 of Paul Schmidt's members are calling their loved ones 
overseas vvithout worrying about the time or the day they call. It's 
alvvays the šame price! You don't pay a monthly fee - N o $3 - N o 
minimum! Free signup! You don't need to switch your regular long 
distance company! Dial into the low cost network via a free 800 access 
number. Calls go through regular first class intemationai long distance 
carriers! Business or residential šame price! To receive an application 
form and price list for all countries, you mušt request info pack #92! 
Call Paul Schmidt for free information any time (24 hours). If his Voice 
Mai! ansvvers leave your name and address. Your info pack vvill be 
mailed the šame day! 
Also available: Cheap rates for ,them* to call you! 
Ask for info pack 921! 

Call NOW! 
1-800-347-0222 

Or vvrite to: 
Paul Schmidt, 
AAA World Calling Inc. 
10105 E Via Linda 103. Suite 238. 
Scottsdale AZ 85258 

Fax:602-661-1413 - Fhone: 602-661-1317 

DAŽYMAS / DEKORAVIMAS Co. 

DAŽYMAS • STALIAUS DARBAI* 
TAPETAVIMAS • PLYTELIŲ 

KLIJAVIMAS • DRAUDIMAS • 
REKOMENDACIJOS* DAUGIAU 

KAIP 15 METU PATIRTIS* 

Tel. 708-458*6033 
arba 847-361-3015 

Nanny. ftousekeeper live-Jn. 
Best job and salary is yours if you 

love children, clean well and speak 
English. References needed. 

Call my office, tel. 630-466-7828 

Hickory Hills, IL 
išnuomojamos patalpos 

krautuvėms ir profesionalų 
raštinėms. Žemos kainos. 

Kreiptis: K. Vėlius, 
Tel. 630-627-4556 

MOVI M G 
Ilgametis p'ofesionalus kraustymas 

prieinamomis kainomis. 
Draudimas garantuotas. 

G E D I M I N A S 
7 7 3 - 9 2 5 - 4 3 3 I 

J K S CONSTRUCTION 
„Shingie" stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, 
aluminiaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 

tel. 630-969-2658 

STASYS' CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir virtu

vių įrengimas; priestatai; kerami
kos plyteles; „skSngs", „soffits", 

.decks", „gutters, plokšti ir,.shingle" 
stogai; cementas, dažymas. 

Turiu darbo draudimą. 
S.Benetfe TeV. 830-241-1912 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms kom-
panijonėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 
kartu arba atvykti į darbą ir 
išvykti. Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
G E / R C A A T S T O V Y B Ė 

2346 W 69th Street 
Tel . : 773-776-1486 

AMBER CONSTRUCTION CO. 
Dengiami stogai, kalamas „siding*. 
atliekami cemento, „ptumbing" bei 

kiti namų remonto darbai. 
„Uceneed, Insurad, bonded" 

Skambinti Sigitui: 
Tel.: 773-767-1929 

CLASSIFIED GUIDE 
MISCELLANEOUS REAL ESTATE 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai. 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MASINAS, ŠALDYTUVUS, 

ŠILDYMO SISTEMAS, 
VIRYKLAS, ORO VĖSINTUVUS. 

H. Deckys 
Tel . 773-585-6624 

UPTIMS. lauko priežiūros darbų (land-
scaping/mamtenance) bendrovės savi
ninkas. WaaNngkxi, D.C., laiko darbi
ninko, kuris gatotų atlikti lauko pnežioros 
darbus. Pradinis mokestis $6 i valandą. 
Galima dirbti 10-12 valandų per dieną su 
viršvalandžiais. Reikalingas darbo 
leidimas. Suteikiamas pigu* butą* - $130 
mėnesiui. Kreiptis tel. (202)244-2373. 

Naujai atvykusiems padedama susi
tvarkyti "Soc.Sec", vairavimo teises. 
Reikalui esant už papildomą mokestį, 
galime klientus nuvežti i tas įstaigas ir 
parvežti namo Padedame įsidarbinti. 
Skambinti Robertui: tel 312-680-4458 

20 m. smuikininkas is Lietuvos. Kauno 
miesto, labai nori mokslus tęsti 
Interiochen menų stovykloje. Michigan, ar 
bet kurioje menų mokykloje, kur mokslas 
NEMOKAMAS. 
Reikalinga teima norinti savo vaikams 
turėti muzikos mokytoją. Mielai 
pagelbėčiau buityje, prižiūrėčiau vienišą, 
senyvą žmogų, mainais gaudamas 
prieglobstiir galimybe mokytis, 
įrašyta mano grojimo kasetė ir 
fotografuotas medžiaga pas p. Gediminą 
Žilinską: 

LucOaLn. 
DfcHeto.NY 11746 
Tel. (516) 673-8431 

REIKALINGOS 
SIUVĖJOS. 

Tel. 1-773-247-1510 

¥ 
GREIT 

PARDUODA 

RE/MAX 

REALTORS 

(773) 586-5959 
(708) 425-7161 

RIMAS L. STANKUS 

• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

KkUEOK tEALTOtS 
7 t M S. Pulafkf M. 
45SS S. Archer Ava. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jai norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danute Mayer. J pro-
fessionaliai, sąžiningai ir as
meniškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

Vilniuje, Antakalnyje parduodamas 
sklypas su pradėtu statyti namu. 
Kaina apie $40,000 Teirautis: Dr. 
J.Petraitis, Gedimino pr. 43-6,2001 
Vilnius. Tel. namų 011-370-2-22-65-
55, darbo 011-370-2-62-08-80, 
faksas 011 -370-2-62-46-92 
Taip pat Viršuje, prieš Seimo rūmus, 
parduodami ar iinuomuojami 4 
atskiri kambariai, tinkami daktarų 
kabinetams ar įvairioms įstaigoms. 
Teiraukitės virš pažymėtu adresu. 

<£SL s 
REALMART II, Ine 
6602 S. Pulaski RcL 
Chicago.IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti 

skambinkite 
B U D R A I Č I U I 

Bui. 773-585-6100 
FM. 773-585-3997 

7734064307 

<£?į. m 
ACCENT REALTY 
5265 West 951b Street 

Oak Lawn. Iltinois 60453 

Bus. 708-636-9400 
Res. 708-423-0443 

ASTA T. MIKUNAS 

Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pir
kime ir pardavime mieste ir 
priemeseiuose 

lmieg.b4itas67 4Kedzk» 
apyl. $355 į mėti. + „security". 
Tel. 77S-778-14S1. 

VVe are seeking emptoyees for physfcal 
work in an Oriental Rug Showroom in 
Evanston. Drivers Rcenses preferred. 

Full or part ttme 
Call Oscar Tatosian 847-475-0010 

Cicero, IL 
išnuomojamas 4 kambarių 
butas, naujai remontuotas. 

Tel. 708-656-7038. 

Lietuvoje parduodama: 
7 kamb. motelis prie Nemuno, 

Alytuje; taip pat 2 ha stovyklavietė 
prie Dusios ežero (20 myt. nuo 

Alytaus). Ten yra 5 kamb. namas. 
2 kamb. vasarnamis, ūkiniai 
pastatai, parduotuvė, didelis 

sodas, žuvų tvenkinys. 
Kreiptis: tai. 773-585-4976 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Pulaski Rd. 
Tel. (773) 581-4111 

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug sutau
pysite. Pasinaudokite mūsų pat
ogiu „lay-away" planu At
liekame visus foto laboratonjos 
darbus. 
Darbo vai.: kasdien 8 v.r.-6 v.v.; 
šeštd, 8 v.r.-4 v.p.p.; sekmd. 
uždaryta. Antrad. ir trečd. su
sikalbėsite lietuviškai. 

3314W.63St. 

Tel. 773-776-8998 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638 

Tel. 773-581-8500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairūs tortai 
• lietuviškas maistas—"catered" 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

BAJCEraRj^l 

K A V I N E 
350 N. Clark, Chicago, II 60610 

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgali uždaryta 

http://Chicago.IL


JAV LB Krašto Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

Paruošia: Birutė Jasaitienė ir Aldona Šmulkitienė 
2711 West 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 

(773) 476-2655 • Fax (773) 436-6909 

BENDRA INFORMACIJA APIE 
MEDICARE „MANAGED CARE" 

Mes visi rūpinamės sveikata 
ir įvairiais draudimais. Pasku
tinių kelerių metų laikotar
pyje valdžia labai susirūpino 
Medicare ligos draudimu. Su
sirūpino, kad labai daug pi
nigų yra išleidžiama, sumo
kant Noresniesiems asmenims 
už jų ligų gydymą. Ir todėl ieš
koma tas didžiules išlaidas 
kaip nors sumažinti ar bent 
kontroliuoti. 

Nors Medicare „managed 
care" — HMO jau veikia dau
giau kaip 10 metų, bet pasku
tiniais metais jo narių skai
čius žymiai padidėjo, o nuo 
1993 metų narių skaičius pa
dvigubėjo. Remiantis HCFA 
statistika, iki 1997 metų rug
sėjo 1 d., daugiau kaip 5,6 mi
lijonai Medicare draudimą tu
rinčių žmonių (tai yra 15% 
visų Medicare turinčiųjų) pri
klauso HMO. O taip pat, re
miantis HCFA duomenimis, 
nuo 1991 iki 1997 metų pa
daugėjo ir HMO planų skai
čius net keturgubai, t.y. dabar 
yra 409. 

Įstatymas, kurį prezidentas 
-Clinton pasirašė š.m. rugpjū
čio mėnesį, pagreitina „mana-
ged care" steigimą 5 valstijose 
(Alaska, Maine, Mississippi, 
S. Dakota ir Wyoming), kur 
tos apdraudos (HMO) iki šiol 
dar nebuvo prieinamos Medi
care pacientams. 

Ar HMO (susijęs su Medi
care) tiktų Jums? 

Daugelis draugų ir kaimynų 
gali sakyti jums, kad „Medi
care managed care" (HMO su
sijęs su Medicare) yra geriau
sias sveikatos draudimas. 
Kiekviename laikraštyje ir ki
toje žiniasklaidoje galite gir
dėti ir skaityti įvairių HMO 
draudimų skelbimų. Ar tai 
reiškia, kad ir jūs turėtumėte 
skubėti į tokį planą įsijungti? 
Šios srities specialistai sako, 
jog jie negalvoja, kad kiekvie
nas žmogus turėtų įsijungti į 
HMO. Pacientų reikalais be
sirūpinantys žmonės sako, 
kad HMO planai gali būti ne 
visai tinkami tiems, kurie ne
turi jėgų ar drąsos kovoti už 
savo, kaip paciento, teises, ku
rie nori gydytis tik pas žino
mus gydytojus, kurie turėtų 
bėdų sutikti su kitų sprendi
mais dėl jų sveikatos. ^Jei jūs 
esate geros sveikatos, HMO 
galėtų būti geras pasirinki
mas", sako Diane Archer, vyk
domoji direktorė Medicare 
Rights Center, New York, 
įstaigos, kuri gina vyresniųjų 
ir invalidų žmonių teises, su
rištas su jų sveikata. Sutei
kiant sveikatos apsaugą pigia 
kaina, HMO turi gan gerą 
vardą. 

„Klausimas yra ne apie gy
dymą dabar, bet apie gydymą 
ateityje. Kai įstojate į HMO, 
žinokite, ką tas HMO galės 
jums ateityje duoti, jei rimtai 
susirgtumėte. Klauskite, nes 
jūsų gyvybė gali nuo to prik
lausyti". Bet tai nėra vieninte
lis klausimas, kurį turėtumėte 
klausti, prieš nusprendžiant, 
ar HMO jums tinka. Reikia iš 
pagrindų žinoti, kas tas HMO 
yra. Trumpai, tai yra mecha
nizmas, kuris apjungia ir fi
nansavimą, ir gydymą. HMO 
gali būti toks paprastas, kaip 
daktaro pasirinkimas iš pat
virtinto jų sąrašo. Bet HMO 
gali turėti ir savo ligonines, ir 
kitas, su sveikata surištas, 
įstaigas, ir gali samdyti dak
tarus, kurie dirba tik tam 
HMO. 

Yra kelios rūšys to „mana

ged care". Tai HMO, PPO ir 
PSO. 

Turėtumėte žinoti ir apie 
dviejų rūšių sutartis, kurias 
Medicare sudaro su HMO: 
„risk contracts" ir „cost cont-
racts". Pagal tas sutartis, val
džia moka pinigus už jus 
tiems HMO. „Risk contracts" 
turintieji, HMO yra atsakingi 
teikti pacientams visus patar
navimus, kuriuos Medicare 
dengia (covers). Tie HMO gau
na kiekvieną mėnesį už jus 
nustatytą sumą pinigų iš val
džios. Iš savo pusės jie turi 
teikti pacientui visus medici
niškai reikalingus patarnavi
mus. Daugeliu atveju HMO, 
kurie turi „risk contract", turi 
pakankamai pinigų, kad ga
lėtų savo nariams pasiūlyti 
priedinių patarnavimų, kaip 
akių priežiūra, receptiniai 
vaistai. HMO, kuri turi „risk 
contract", sudaro 3/4 visų Me
dicare „managed care" HMO 
ir į juos yra įsirašę 90% pa
cientų, kurie turi Medicare 
„managed-care". 

HMO su „cost contracts" ir 
jų „giminaičiai" Health Care 
Prepayment Plans, arba 
HCPP, kurie apima tik Medi
care Part B, valdžios yra ap
mokami tik tiek, kiek jie 
išleidžia kiekvienam pacien
tui. Jie leidžia pacientams 
naudotis daktarais ir ligoni
nėmis, kurios nepriklauso 
HMO, bet mokesčiai (premi-
ums) „cost contract" HMO ir 
HCPP yra aukštesni. (Tačiau 
perspėjama, kad po 2002 metų 
„cost contracts" nebeegzis
tuos). 

Ką visa tai reiškia žmo
nėms? Jei HMO yra su Medi
care sudaręs „risk contract" 
sutartį, pacientai turi būti gy
domi to HMO gydytojų ir ligo
ninių tinkle. Kitu atveju pa
cientas už gydymą turi pats 
užsimokėti, nebent pacientas 
įsigytų atskirą „Point of ser-
vice" (POS) iš savo apdraudos. 
(POS turi savo taisykles dėl 
gydymosi už HMO tinklo ri
bų). 

HCPP apdraudos (Health 
Care Prepayment Plans) lei
džia gauti mediciniškus patar
navimus ir kitur, bet tie pa
tarnavimai turi įeiti į Medi
care apmokamus patarnavi
mus. Bet ir ten yra tam tikros 
taisyklės, reguliuojančios mo
kėjimus (premiums) ir „deduc-
tibles". 

Naudotasi medžiaga iš „Mo-
dern Maturity", 1997 Nov./ 
Dec). 

MEDICARE IR KITI 
PASIRINKIMAI 

1997 m. rugpjūčio 5 d. prezi
dentas Clinton pasirašė biu
džeto subalansavimo įstatymą 
(Balanced Budget Act of 
1997), kuris, tarp kitų dalykų, 
žymiai pakeis ir Medicare per 
HMO planus labiau prieina
mus ir patrauklesnius. 

Štai kaip tas įstatymas 
įjungs mus. 

Bus daugiau pasirinkimų. 
Naujasis įstatymas leidžia pa
cientams daryti daugiau pasi
rinkimų tarp įvairių Medicare 
HMO, pridedant naujas gali
mybes, pvz., „Preferred Pro-
vider Organizations" (PPO's). 
PPO apdraudos yra laisvesnės 
negu HMO, nes leidžia pacien
tams gydytis ir už jų ribų 
esančiose ligoninėse ir eiti pas 
jiems nepriklausančius dak
tarus. Šis įstatymas bando 

duoti vyresniems daugiau ga
limybių pasirinkti tarp įvairių 
rūšių HMO, leidžiant HMO 
nepriklausantiems daktarams 
ir ligoninėms susijungti ir su
formuoti savo apdraudas, va
dinamas „Provider Sponsored 
Organizations", arba PSO's. 

įstatymų leidėjai galvoja, 
kad tai palengvins išsiplėtimą 
Medicare Managed Care 
(HMO susijusios su Medicare), 
ypač vietovėse, esančiose to
liau nuo didesnių miestų, šis 
įstatymas leidžia Medicare 
savo mokėjimus paskirstyti 
(„redistribute"), pakelia val
džios mėnesinį mokėjimą (Me
dicare) HMO, esančioms nuo 
miestų tolimesnėse vietovėse, 
kurios gaudavo paprastai že
mesnius mokėjimus, nes jų 
medicininės išlaidos būdavo 
žemesnės. Iš kitos pusės, mo
kėjimai didesniuose miestuose 
esantiems HMO bus sumažin
ti. Ir dėl to kai kurie žinovai 
mano, kad vietovės, gavusios 
iki šiol aukštesnius mokėji
mus, turės sumažinti ar nu
braukti nemokamus recepti
nius vaistus, akių patikrini
mą, dantų tvarkymą. Bet kiti 
sako, kad varžymasis (compe-
tition) tarp įvairių apdraudų 
rūšių privers jas ir toliau duo
ti lengvatas minėtose srityse. 
Naujasis įstatymas įveda kai 
kurių suvaržymų žmogui pe
reiti iš vienos apdraudos į ki
tą, arba grįžti į tradicinį Medi
care „fee-for-service) (moki už 
patarnavimą) apdraudą. Da
bar pacientai gali keisti ap
draudas, ar išeiti iš HMO pir
mąją mėnesio dieną po to, kai 
jie pranešė apdraudai apie no
rą pasitraukti. Pradedant 
2002 metais, dauguma HMO 
narių turės tik 6 mėnesių lai
kotarpį metuose, kai jie galės 
savo apdraudas pakeisti, o jei 
nepakeis, likusį metų laiką 
turės priklausyti tam HMO, į 
kurį įsijungė. Žinoma, jei būtų 
rimtos priežastys (HMO užsi
darė, žmogus persikelia į kitą 
gyvenvietę ir tuo atveju, jei 
buvo padaryta klaida, jį įra
šant į HMO). Nuo 2003 metų 
ir vėliau žmonės turės 3 mė
nesius laiko pakeisti apdrau
dą, o likusius 9 mėnesius (tais 
metais) turės pasilikti toje pa
čioje apdraudoje. Bet žmonės, 
kurie įstos į HMO, kai jie 
pirmą kartą gaus Medicare, 
turės pasirinkimą grįžti į „fee-
for-service" Medicare patarna
vimą ir įsigyti papildomą ap
draudą, bet kuriuo tų metų 12 
mėnesių laiku. Po to jie irgi 
turės laikytis 3 mėnesių nuo
statos. Nuo ateinančių metų 
pradžios iš Medicare bus rei
kalaujama teikti daugiau in
formacijos, rengiant Medicare 
informacines muges (fairs) vi
soje valstybėje ir skelbiant 
įvairius galimus pasirinki
mus. 

PAAIŠKINIMAI 
APIE HMO 

HMO reiškia „Health Maite-
nance Organization" — Svei
kata besirūpinanti organizaci
ja, t.y. Sveikatos drauda, kuri 
apima ir sveikata rūpinimosi 
išlaidas, ir sveikatos palai
kymą už iš anksto užmokėtą 
mokestį (prepaid premium). 
Nariai gauna patarnavimus iš 
daktarų ir seselių bei kitų 
sveikatos palaikymo darbuo
tojų, kuriuos samdo HMO, 
arba su kuriais sudaro sutartį. 
HMO paprastai reikalauja pa
cientus pasirinkti pagrindinį 
gydytoją (primary-care physi-
cian —PCP), kuris koordinuo
ja visą, su paciento sveikata 
susijusį, gydymą. HMO pa
cientui paprastai reikia rašto 
(referral) iš savo pasirinkto 
HMO daktaro, kad jis galėtų 
nueiti pas specialistą ar atsi
gulti ligoninėje. Kai kurie 
HMO siūlo „Point of Service" 
(POS) pasirinkimą, kur HMO 

JLUL 
Vet. dr. 

LEONAS KRIAUČELIUNAS 
Gyveno Lemont, IL. 
Mirė 1997 m. lapkričio 25 d., 8 vai. vakaro sulaukęs 

77 metų. 
Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje. 
Amerikoje išgyveno 48 metus. 
Nuliūdę liko: žmona Irena Parulytė, dukros: Vida 

Jonušienė, žentas Algis; Jolita Arzbaecher, žentas 
William J.; anūkai: Kristina ir Just inas Jonušai. Taip 
pat kiti giminės Lietuvoje. 

Velionis buvo tėvas a.a. Eugenijaus. 
Priklausė daugeliui lietuvių ir amerikiečių organizacijų. 
Velionis pašarvotas penktadienį, lapkričio 28 d. nuo 

3 iki 9 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. 
Archer Ave. (arti Derby Rd.). 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, lapkričio 29 d. Iš 
laidojimo namų 9:30 vai. ryto bus atlydėtas į Pal. Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10 
vai. ryto šv. Mišios už velionio sielą. Po šv. Mišių velionis 
bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Vietoje gėlių prašome aukoti lietuviškos spaudos 
išeivijoje išlaikymui arba Lithuanian Mercy Lift. 

Nuliūdę: žmona, d u k r o s , ž en t a i i r a n ū k a i bei k i t i 
giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald M.Petkus. Tel. 800-994-7600. 
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A.IA. 
VLADAS ANDRIJAUSKAS 
Gyveno Orland Park, IL anksčiau Čikagoje, 

Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1997 lapkričio 25 d., 6 vai. ryto. 
Gimė Lietuvoje, Šiauliuose. Amerikoje 

išgyveno 48 m. 
Nuliūdę liko: žmona Regina Trinkaitė, duktė 

Loretta Larson, žentas Gene, anūkai Matthew ir 
Jason Waidzulis,pusbrolis Kazys Andrišiūnas su 
šeima Lietuvoje. 

Priklausė Lietuvių šaulių organizacijai, Lietu
vių respublikonų lygai. 

Velionis pašarvotas penktadienį, lapkričio 28 
d. nuo 4 iki 9 v.v. Petkus Lemont laidojimo na
muose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.). 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, lapkričio 29 d. Iš 
laidojimo namų 10:30 vai. ryto bus atlydėtas į Pal. 
Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje bus 
aukojamos 11 vai. ryto gedulingos šv. Mišios už 
velionio sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona , duk tė , ž e n t a s , anūka i i r 
k i t i giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-
994-7600. 

Mielam jaunystės Draugui 

A.tA. 
Dr. TOMUI KISIELIUI 

mirus, jo žmonai RITAI, sūnums GILIUI su žmona, 
TADUI ir ALIUKUI, tėvams dr. ALFONSUI ir ENNAI 
KISIELIAMS, broliui VYTUI su šeima ir giminėms 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

Albertas ir Jūra Drukteiniai 
Dainius Drukteinis 
Saulius Drukteinis 

Aldona Drukteinienė 
Edmundas Drukteinis 

Miela i JANINAI VIENUŽIENEI , šeimai ir a r t i 
miesiems, netekus brangaus 

AJA. 
RIMO, 

mūsų nuoširdi užuojauta. 
Dr. Birutė Preikštienė 
Birutė Kožickienė 
Sofija Kazlauskienė 

narys gali eiti pas gydytoją, 
kuris nepriklauso tam HMO 
tinklui, bet jis tada turi ir 
daugiau mokėti. 

Prefferred Provider Organi
zation (PPO1 yra tinklas ne
priklausomų daktarų, ligoni
nių ir kitokių sveikatos įstai
gų, kurios rūpinasi sveikata, 
sudaro sutartį su kokia ap
draudos organizacija ir duoda 
gydymą už mažesnį mokestį. 
Tokios apdraudos nariai yra 
skatinami eiti pas PPO dak

tarus, bet turi teisę eiti ir pas 
kitus, kurie tam apdraudos 
tinklui nepriklauso. Tada turi 
mokėti daugiau iš savo kiše
nės. 

Provider Sponsored Organi
zation (PSO) yra panaši orga
nizacija į HMO, išskyrus tai, 
kad ją tvarko ir jos savininkai 
— yra tinklas nepriklausomų 
gydytojų ir ligoninių. 

Naudotasi medžiaga iš „Mo-
dern Maturity", Nov.-Dec. 
1997. 

iLtA. 
ONA ZINKEVIČIENĖ 

Gyveno Čikagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1997 m. lapkričio 26 d., 10 vai. ryto sulaukusi 

82 metų. 
Gimė Lietuvoje, Šakių apskrityje, Barzdų valsčiuje, 

Bukdiškių kaime. Amerikoje išgyveno 47 m. 
Nuliūdę liko: vyras Vladas, dukterys: Joana, žentas 

Gintautas Ramanauskai, anūkas Sigitas; Irena, žentas 
Helmut Lubert, anūkės Silvia ir Renate; vyro brolis 
J o n a s su šeima ir vyro seserys Sofija ir Mary tė 
Kuzmienė su vyru Vaciu Lietuvoje. 

Velionė buvo pašarvota penktadienį, lapkričio 28 d. 
nuo 1 iki 8 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 
2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks šeš tadienį , lapkričio 29 d. Iš 
laidojimo namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M.Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 
vai. ryto šv. Mišios už velionės sielą. Po šv. Mišių velionė 
bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoš i rdž ia i k v i e č i a m e g imines , d r a u g u s ir 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: vyras, dukterys , žen ta i , a n ū k a i i r k i t i 
giminės. 

Laid. direkt. Donald M.Petkus, tel.800-994-7600. 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

GAIDAS - DAIMID 
F U N E R A L D I R E C T O R S 

Directors of Eudeikis Funeral Home (EST i 908) 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

PROVUMNG BŪRIAIS AND SHIPMENT TO UTHUANIA 
4330 So. CalHbrnia 4605 So. Hermitage 

ALLPHONES 
1-773-523-0440 , -

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARQUĖTTE PARK 6541 S. KEDZIE AVE. 

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 
MARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST 

CICERO 5940 W 35 ST. 
LEMONT 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 

EVERGREEN PARK 2929 W. 87 ST. 
TINLEY PARK 16600 S. OAK PARK AVE. 

ALL PHONES 
CHICAGO 1-773-476-2345 

NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-8O0-994-7600 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

CICERO, 1424 S. 50 AVENUE 
VVESTCHESTER, 10501 W. CERMAK 

CHICAGO, 6801 BELMONT 
AIL PHONES 

1-708-652-5245 

DAVID GAIDAS. Jr. 
AND FAMILY 

GAIDAS-PALOS 
FUNERAL H O M E 
KALBAME LIETUVIŠKAI 

PALOS HILLS 
11028 S. Southwest Hwy. 

(OTHER LOCATIONS AVAILABLE) 

1-708-974-4410 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Tilžės Akto paskelbimo 
79-sios sukakt ies minėji
mas š. m. lapkričio 30 d., sek
madieni, 2 vai. p.p. vyks Šau
lių namų salėje. Iškilmingoje 
dalyje — vėliavų eisena, vado
vaujant šaulių vėliavų tarny
bai, himnai, invokacija, Tilžės 
akto skaitymas, paskaita ak
tualiais Mažosios Lietuvos li
kimo klausimais. Meninėje da
lyje — dar iki šiol nematyta 
jaunimo programa. Minėji
mą rengia ir visus dalyvauti 
kviečia Mažosios Lietuvos Re
zistencinis sąjūdis. 

Vanda Prunskienė , Oak 
Lawn, IL, nuoširdi lietuviškų 
reikalų rėmėja, su prenumera
ta atsiuntė 100 dol. auką, už 
kurią esame labai dėkingi. 

Jul ia M. Jakai t ienė , Horn-
by, Ont., Canada, įvertinda
ma lietuviškos spaudos svar
bą, atsiuntė mums 100 doi. do
vaną, laikraščio išlaidoms su
mažinti, Nuoširdžiai dėkoja
me. 

Kun. J o n a s Jozupait i s at
l iks invokacija Tilžės Akto 
paskelbimo 79-tų metinių su
kakties minėjime sekmadienį, 
lapkričio 30 d., Šaulių namuo
se, Čikagoje. Iškilmingą mi
nėjimą 2 vai. p.p. ruošia ir vi
sus Maž. Lietuvos ateitimi su
sirūpinusius dalyvauti kvie
čia Maž. Lietuvos Rezistenci
nis sąjūdis. 

Pasaulio l ietuviu centro 
bendros Kūčios bus gruodžio 
21 d., 12 vai., didžiojoje salėje. 
Vietas reikia užsisakyti iš 
anksto tel. 708-448-7436. Ruo
šia PLC renginių komitetas. 

Kasmetinis Labdaros va
karas „Seklyčioje" šįmet 
bus šeštadienį, gruodžio 13 d., 
6:30 vai. vak. Jo metu bus 
įteikta Prel. Juozo Prunskio 
fondo premija asmeniui, pasi
žymėjusiam lietuviškoje-kata-
likiškoje veikloje. Savo dalyva
vimu paremsite JAV Sociali
nių reikalų tarybos ir Čikagos 
vyresniųjų lietuvių centro dar
bus bei patarnavimus visiems 
Amerikos lietuviams. 

An i s Grinius, Lockprt, IL, 
atsiuntė J)raugui" 100 dol. 
laikraščio išlaidoms suma
žinti. Tariame nuoširdų ačiū! 

Lietuvos Vyčiu 36 kuopa 
(Brighton Park) ruošia roman
tišką pobūvį — pietus prie 
žvakių šviesos gruodžio 6 d., 
šeštadienį, Nekalto M. Mari
jos Prasidėjimo parapijos mo
kyklos salėje. Durys atidaro
mos 6:30 vai. vak., o va
karienė prasidės 7 vai. šo
kiams gros ir svečius progra
ma linksmins Algimantas 
Barniškis su savo orkestru. 
Bus ir vertingų laimėjimų. 
Visi kviečiami nuotaikingai 
praleisti vakarą Lietuvos Vy
čių tarpe. Pelnas skiriamas 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčios stogo pataisymo 
išlaidoms sumažinti, taip pat 
Lietuvos katalikiškų mokyklų 
paramai. Rezervacijas priima 
Evely Oželienė 773-254-7553. 

APIE VILNIETĮ 
FOTOŽURNALISTĄ 
VIKTORĄ KAPOČIŲ 

Maironio lit. mokyklos antrojo, trečiojo, ket 
pastatu 1997-1998 mokslo metų pradžioje. 

Apsirūpinkite l ietuviš
komis kalėdiniu sveikini
mu korte lėmis „Draugo" ad
ministracijoje. Kaip ir kitais 
metais, „Draugas" išleido la
bai gražių kalėdinių sveiki
nimų kortelių seriją. Kortelės 
išsiuntinėtos skaitytojams, bet 
galima įsigyti ir administraci
joje. Naujųjų kortelių kaina — 
75 c, kiekviena, bet yra daug 
ir anksčiau išleistų, kurias 
galima įsigyti tik po 25 cen
tus. Atvykite, pasižiūrėkite ir 
apsirūpinkite, kad galėtumėte 
pradžiuginti savo lietuvius 
draugus su lietuvišku kalė
diniu pasveikinimu. Kaip ir 
praeityje, ,,Draugas" taip pat 
paskelbs kalėdinius sveikini
mus, jeigu kas norės tai pada
ryti per laikraštį. Tai sutaupo 
daug laiko, rūpesčio ir išlaidų, 
o taip pat paremia lietuvišką 
spaudą. 

Mokslo ir kūrybos s impo
ziumo iški lmingos šv. Mi
šios bus sekmadienį, lapkričio 
30 d.. 10:30 vai. r., Švč. M. 
Marijos gimimo (Marąuette 
Park) bažnyčioje. Mišias au
kos ir pamokslą pasakys vysk. 
Paulius Baltakis, OFM. giedos 
parapijos choras, dalyvaus 
svečiai iš Lietuvos. Organiza
cijos prašomos dalyvauti su 
savo vėliavomis. Visi kvie
čiami pripildyti šią gražiąją 
lietuvišką bažnyčią ir kartu 
pasimelsti. 

Lietuvos Vyčiu 112 kuo
pos prieškalėdinis susirinki
mas ir vaišės bus antradienį, 
gruodžio 16 d., 7 vai. vak., 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos salėje. Susirinkimas bus 
trumpas, o maždaug 7:30 vai. 
v.ik. prasidės kalėdinis paben
dravimas, pasivaišinimas, ka
lėdiniu giesmių giedojimas, 
kuriam vadovaus muz. Faus
tas Strolia. Pobūvio rengimo 
pirmininkė yra Mickey Pe
trošius. Kuopos nariai ir jų 
svečiai prašomi anksti rezer
vuoti vietą, paskambinant Ju-
lic Zakarkai 708-425-5015. 

iktojo skyriai 

DR. RIMGAUDAS NEMICKAS — 
BALZEKO MUZIEJAUS METU ŽMOGUS 

Užsienio lietuvių spaudoje 
jau bent 10 metų karts nuo 
karto matome Vilniuje gyve
nančio fotožurnalisto Viktoro 
Kapočiaus nuotraukų. Jų kiek 
daugiau tilpdavo „Darbininko" 
savaitraštyje. Kiek rečiau jų 
būdavo ir „Draugo" dienraš
tyje. 

Tačiau dabar V. Kapočius 
sutiko nuolatos siuntinėti sa
vo nuotraukas „Draugui". To
dėl jų skaičius šiame dien
raštyje padidės. 

V. Kapočius yra vidurinio
sios kartos atstovas — gimęs 
1943 m. vasario 6 d. Ukmer
gės rajone, tačiau daugiausia 
laiko praleido Vilniuje. Čia il
giausiai kaip fotografas dirbo 
„Gimtajame krašte". Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę, jis 
bendradarbiauja daugelyje 
laikraščių bei žurnalų. 

Savo tėvo pėdomis seka ir 
Viktoro sūnus Tomas, kuriam 
greitai sueis 19 metų. Jo nuo
traukų jau irgi galima matyti 
Lietuvos spaudoje. Kartu su 
žmona Alina Viktoras taip pat 
augina ir kitą sūnų — Gin
tarą, kuriam 12 metų. 

V. Kapočius porą kartą yra 
viešėjęs Amerikoje, kur jis tu
ri daug draugų ir pažįstamų, 
nes daug kam iš Amerikos lie
tuvių yra padėjęs savo fotogra
finėmis paslaugomis. Dar so
vietiniais laikais jis drįsdavo 
fotografuoti bažnyčias ir ras
davo būdų perduoti į Čikagą, 
kur ja\s Bronius Kviklys 
spausdindavo savo redaguoja
mame veikale — „Lietuvos 
Bažnyčios". Tokiu būdu jis 
daug prisidėjo prie šio didelio 
ir svarbaus veikalo išleidimo. 

Čia reikia pažymėti, jog nuo 
1985 metų V. Kapočius taip 
pat daro vaizdajuostes. Yra 
nufilmavęs visą Lietuvos atgi
mimo periodą, atmintinus per
sitvarkymo laikus ir kitą svar
bią dokumentiką, kurios apie 
300 vaizdajuosčių yra atkelia
vę ir į Čikagą. Jo dokumenti
nius filmua jau yra matę daug 
Čikagos fr'kitų miestų lietu
vių. 

E. Šulait is 

Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejus metų žmogumi šie
met išrinko dr. Rimgaudą Ne-
micką. 

Dr. Rimgaudas N'emickas 
yra gerai žinomas puikus kar
diologijos specialistas. Jis dir
ba Illinois Masonic medicinos 
centre, o taip pat nenuilsta
mai darbuojasi, padėdamas 
Lietuvos medikams. Pirmą 
kartą su lietuvių profesoriai,-
iš Kauno medicinos akademi
jos ir Vilniaus universiteto 
Medicinos fakultetu dr. Rim
gaudas N'emickas susipažino 
ir susidraugavo prieš dvide
šimt penkerius metus. Nuo to 
laiko dr. Nemicko dėka nema
žas būrys medikų iš Lietuvos 
buvo atvykę į Ameriką stebėti 
vietinius kolegas ir iš jų moky
tis. | Lietuvą jie grįždavo ku
pini naujų idėjų, informacijos 
ir labai reikalingos medicini
nės literatūros bei reikmenų. 

Atsižvelgdamas į naujus ko
legų iš Lietuvos poreikius, dr. 
N'emickas įkūrė mokymo pro
gramas Loyola universitete ir 
Hines VA ligoninėje. Illinois 

medicina ir savo darbu ne tik 
užsitarnavo Lietuvos žmonių 
dėkingumą, bet ir tapo svar
biu asmeniu tarp tų. kuriems 
rūpi Rytų it Centrinės Euro
pos pažanga. Dr. N'emickas or
ganizuoja vaistų, kardiologi
nės įrangos, medicinos vado
vėlių siuntas i Vilnių. Kauną 
ir Panevėžį; jis įkūrė nuola 
tinęs pasikeinmų programas 
tarp Loyola universiteto Medi
cinos fakultet" Čikagoje ir Vil
niaus bei Kauno universitetų 
— 30 gydytoju iš Lietuvos sta
žavosi Loyola universitete. Dr. 
N'emickas ir pats daugybę 
kartų skaitė paskaitas kardio
logijos temomis, o taip pat jis 
yra medicinos žurnalo 'Kar
diologijos seminarai' redakci
nės kolegijos narys. Šiuo motu 
jis yra Lietuvos širdies ir Lie
tuvos kardiologijos asociacijų 
tarybos narys bei yra gavęs 
Garbes daktaro vardą Kauno 
medicinos akademijoje. Pag
rindinis dr. Nemicko tikslas 
buvo ir tebėra teorinių žinių ir 
patyrimo perdavimas iš Ame
rikos į Lietuvą bei Lietuvos 

mokiniai prie Pasaulio lietuvių centro 
N'uotr. Eglės Novak 

Kalėdinė m u g ė Pasaul io 
l ietuvių centre bus gruo
džio 6-7 d. nuo 9 vai. r. iki 3 
vai. p.p. Didelis pasirinkimas 
dovanoms tinkamų prekių. 

x „Draugo" rišykloje reikia 
laikinų darbininkų. Darbo 
leidimas būtinas. Skambinkite 
773-585-9500. 

x Šv. Mišios u i a.a. Stasį 
Kielą, minint 11 metų mirties 
sukaktį, bus aukojamos lap
kričio 30 d., sekmadienį, 10 
vai. ryto Tėvų Jėzuitų kop
lyčioje. Prašome draugus ir 
pažįstamus mišiose dalyvauti. 

(sk.) 
x Lietuvos D idž . Kuni

gaikštystės vaizdai ir žemė
lapiai, autentiškos 16-18 amž. 
graviūros iš Europos anti
kvariatų. Antiąue M a p s & 
Printa, 9432 S. Longwood Dr 
Chicago, IL, 60620. Te l . ir 
fax 773-233-0345. 

(sk.) 
x BALTIC MONUMENTS, 

1108 Amber Drive, Lemont, IL, 
60439. Prie pat PL Centro. TeL 
630-243-8446. Leonidą ir Gedi-
minas Kazėnai. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. Pa
geidaujant atvykstame į namus. 

(sk.) 
x Ona Miklas-Pupkaitė 

mirė š.m. lapkričio 16 d. sulau
kusi 94 metų. Gyveno Great 
Neck, NY. Nuliūdę liko: duk-

stalį, 
7436. 

skambinant 708-448-
Galima išsinuomoti preky- terys - Regina Čirpulienė, 

Danutė Alilionienė, sūnus Ra
mutis Miklas ir jų šeimos, bei 
kiti giminės Amerikoje, Aus
tralijoje ir Lietuvoje. 

(sk.) 
x Transpak , s iunt iniai , 

Mažvydo katek izmo mi
nėjimo komitetas , Chicago, 
IL, dėkodamas už paramą, ...« . . . 
ruošiant pirmosios lietuviškos I"*** i L i e t u v*- Ketvirtadie-
knygos minėjimus, per Dalią *»»"» i k i 8 v a L v a k a r o -
Anysienę atsiuntė „Draugui 
100 dol. 
dėkingi. 

auką. Esame labai 

LABDAROS VAKARAS 
JAU NE UŽ KALNU 

Šis ruduo Čikagoje buvo la
bai gyvas įvairiais kultūri
niais renginiais. Lietuviškos 
knygos 450 m. ir M. Mažvydo 
minėjimai. O po to vyksta X 
Mokslo ir kūrybos simpoziu
mas. Tai visi dideli ir pagrin
diniai renginiai. Bet tai dar 
nereikštų, kad reikėtų užmirš
ti Labdaros vakarą, kuris jau 
virto tradicija. Ir tapo vienu iš 

Transpak, 4545 W 63 St., Chi
cago, IL 60629, t e l . 773-838-
1050. 

(sk.) 
x A-a . Simo B r i z g i o švie

siam atminimui per laidotuves 
suaukoti pinigai skiriami Lie
tuvos bažnyčioms: Kauno Pri
s ikė l imo bažnyčia i - $ 1 0 0 , 
istorinei Kražių bažnyč ia i -
$100, Kėdainių Šv . J u o z a p o 
bažnyčios vienuolynui - senelių 
namams $100 ir Daukš ių baž
nyčiai - $100. Lietuvių Kata-

x Lietuvių dai lės muziejus 
kviečia į N a u j ų j ų M e t ų su
t i k i m ą „ T e b ū n i e t a r y t u m 
p a s a k o j e " P a s a u l i o l ietuvių 
centre. Pradžia 8 v.v. Šokiams 
gros „Nemuno" orkestras, A.šo-
l iūnienės v a k a r i e n ė . Reser-
vacijas priima: N i j o l ė Mas-
k a l i ū n i e n ė , t e l . 7 0 8 - 3 6 1 -
5128; A l d o n a V a i t i e n ė , te l . 
847-831-2813; D a l i a Š l e n i e -
n ė , te l . 630 -257 -2034 . 

(sk.) 
x K u n . G i n t a r o V i t k a u s , 

Kauno Jėzuitų gimnazijos di
rektoriaus, įdomus pašnekesys 
apie švietimą Lietuvoje, sek
m a d i e n į l a p k r i č i o 3 0 d. po 11 
vai. m i š i ų P a s a u l i o L i e t u v i ų 
c e n t r e . Ta pačia proga savo 
įspūdžiais p a s i d a l i n s Kauno 
Jėzuitų gimnazijos abiturien
tas. Georgetovvn universiteto 
s t ipendininkas , 19-met i s Al
m a n t a s J u r k u s . (Sk) 

x D ė m e s i o , l i e t u v i a i ! Nau
jas JAV imigracijos vizų tik
rinimas prasidės b a l a n d ž i o 
m ė n . Pasibaigusias vizas ga
liu pratęsti. Žmonės iš kitų 
valstijų gali pasiųsti man duo
menis paštu. E d Š u m a n a s , 
5701 L i n d e n , L a G r a n g e , IL 
60525, t e l . 1-708-246-8241. 

(sk) 
x K a r a l i a u č i a u s sr i t i e s 

l i e t u v i š k ų m o k y k l ų para
m a i , per Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugiją Čikagoje, 
aukojo: Po $ 1 0 0 Petras Pago
jus; Vladas ir Vanda Tervy-
dis; Mykolas ir Amalija Jagu-
čiai ( kartojame dėl lapkr. 8 d. 
laidoje nepaminėto Mykolo 
vardo). Po $ 5 0 Stefa Mikuls
kienė; Valentinas Šernas. Po 
$25 Dr. Birutė Kasakaitienė; 
Ingrid Orentas. $ 2 0 Elena Va-
rankienė. Dėkodami visiems 
rėmėjams, kviečiame visuome
nę remti l ietuvišką švietimą 
Maž. Lietuvoje aukas siun
čiant: „ K a r a l i a u č i a u s kraš
t o l i e t u v y b e i " , 1394 Middle -
b u r g Ct., N a p e r v i l l e , JL. 
60540-7011. 

(sk) 
x A k c i j ų , b o n u b e i k i t u 

Masonic medicinos centras pa- gydytojų ir kitų l igoninės dar
dėjo ruošti kardiologus, anes
teziologus ir kardiochirurgus. 
Medikai iš Amerikos taip pat 
buvo nuvykę į Kauną dirbti su 
Lietuvos special istais . Šis ben
dradarbiavimas tęsiasi ir da
bar. Illinois universiteto ir Vil
niaus Santariškių ligoninės 
kardiologai kartu dirbo prie tikslų" 

buotojų įgal inimas sus ipaž int i 
su Amerikos sve ikatos a p s a u 
gos s i s tema. R imas n iekada 
garsiai nekalbėjo apie savo pa
s iekimus ir ja i s nes igyrė . J i s 
yra kuklus žmogus , tač iau ty
liai dirbdamas Lietuvos žmo
nių gerovei pasiekia didel ių 

žymesniųjų renginių, kurie ** «SOC. S E C U R I T i r kortelę, 
dar vyksta Čikagoje. Labdaros vairavimo leidimą (driver*s li-
vakaras įvyks gruodžio 13 d., c e n s e ) ir vizų pratęs imą. Ed. 

likų religinė šalpa nuoširdžiai vertybių p i r k i m e ir pardavime 
dėkoja už aukas ir reiškia gilią J u m s nuoš irdž ia i pa tarnaus , 
užuojautą artimiesiems. duodami k o m i s o nuolaidą, 

(sk.) Albinas Kurkul i s , te l . 312-879-
x G a l i u padėti l e g a l i a i gau- 7 7 5 0 arba jo s ū n u s A n d r i u s 

K u r k u l i s , t e l . 3 1 2 - 8 7 9 - 7 7 5 1 , 
dirbą su F i r s t A l b a n y Corp . 

projekto, susijusio su širdies 
smūgiais. Tai vis dr. Nemicko 
dėka jo kolegos ir š iame bend
rame darbe dalyvaujančios in
stitucijos padėjo Lietuvos gy
dytojams sunkiu metu. 

Dr. Nemicko mokinys, profe
sorius Aleksandras Laucevi
čius štai ką pasakė telefonu iš 
Lietuvos: „Dr. N'emickas už
mezgė profesinius ryšius su 
Lietuvos kardiologais dar ge
rokai prieš nepriklausomybės 
atgavimą. Nepriklausomybes 
metais jis jau labai intensy
viai ir įvairiai rūpinosi Lietu
vos kardiologija ir apskritai 

Dr. Rimgaudas Nemicka? 
Balzeko muziejuje bus pagerb
tas siu metų gruodžio 14 d. 
Pokylio komiteto p irmininkas 
yra dr. Petras Kisiel ius . Visi 
kviečiami dalyvauti . Norėda
mi gauti daugiau informacijos 
ar užsisakyti bi l ietus , s k a m 
binkite į muziejų (773; 5 8 2 -
6500. 

K a r i l ė V a i t k u t ė 

L i e t u v i š k u b l y n ų p u s r y 
č i a i ruošiami Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos salėje sek
madienį , lapkričio 30 d., po 8. 
9:15 ir 10:30 vai. r. Mišių. 

Fotografas Viktoras Kapočius 'dešinėje' s.iv> viešnage? ('įkapojo metu 
susiliko su vietiniu fotografu Zigmu DeguCii: 'vifluryjO ir žurn. Vytautu 
Zalatoriumi '• •'•'' '-ulau-io 

šeštadienį , 6:30 vai. vak., 
„Seklyčioje"'. Reikėtų nedel
siant padaryti v ietų rezervaci
jas . Iš praeities ž inome, kad 
paskutinės dienos belaukiant, 
gali jų ir nelikti. 

„Seklyčios" renginių vadovė 
Elena Sirutienė, yra išmanin
ga ir v isuomet ką nors naują 
išgalvoja. Tad pažiūrėsime, 
kuo ji š iemet mus nustebins. 
Kuo ji mus nustebins , tai dar 
neteko sužinoti . Tik tiek ži
nau, kad bus į teikta prelato 
Juozo Prunskio premija, kuri 
skiriama virš 65 m. amžiaus 
asmeniui ar a s m e n i m s , nusi
pelnius iems katalikiškoje lab
daringoje veikloje. Buvo suda
ryta vertinimo komisija, kurią 
sudaro: Birutė Jasa i t ienė , Ma
rija Remienė, dr. Petras Kisie
lius ir Juozas Žygas, pirm. 
Apie tai buvo spaudoje skel
biama ir prašoma siūlyti kan
didatus. Visuomenės atsiliepi
mas nebuvo gausus , bet pa
kankamas . Iš tų pasiūlymų, 
komisija savo tarpe pasitaru
si, vieningai parinko asmenį 
(ar asmenis) . Apie tai bus vie
šai pranešta per Labdaros va
karą. 

Iki šiol tebuvo minima, tik 
„Seklyčia". Kad visuomenei 
būtų aiškiau tai noriu paaiš
kinti. Kad „Seklyčia" tėra tik 
LB-nės Social inės tarybos, ku
riai vadovauja Birutė Jasai
t ienė, padalinys. Tad dalyvau
dami Šiame Labdaros vakare, 
paremsite Social inės tarybos 
vykdomus labdaros darbus, 
kurie yra labai gausūs . Iki pa
s imatymo Labdaros vakare! 

J . Ž y g a s 

Šumanas, tel. 1-708-246-8241. 
(sk.) 

x N a m a m s p i r k t i p a s k o 
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
M u t u a l Federa l S a v i n g s , 
2212 West C e r m a k R o a d . 
Tel. (773) 847-7747. 

(sk) 
x A u t o m o b i l i o , n a m ų ir li

gos d r a u d i m a s atvykusiems 
iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas A. Lauraitį. 
A. & L. Insurance Agency, 
9439 S . Kedzie Ave . , Ever -
g r e e n Pk., IL 60805-2325 . 
Tel. 708-422-3455. 

(sk) 
x P r i e š u ž s i s a k y d a m i pa

m i n k l ą , aplankykite S t . Ca-
s imir Memor ia l s , 3 9 1 4 W. 
l l l t h St . Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, brėži
nius. Prieš pastatant pamink
lą, galėsite apžiūrėti ir įsiti
kinti, kad jis padarytas, kaip 
buvo jūsų pageidauta. S a v . 
Li l i ja ir V i l imas N e l s o n a i . 
Tel. 773-233-6335. 

(sk) 
x DĖMESIO! V I D E O APA

R A T U SAVININKAI! Nore 
darni tikrai kokybiškai išvers
ti video įrašus iš Lietuvoje 
naudojamos PAL sistemos į 
amerikietiškąją NTSC ir at
virkščiai, kreipkitės į INTER-
VIDEO 3533 S . A r c h e r Ave. , 
C h i c a g o , IL 6 0 6 0 9 . T e l . 773-
927-9091. Sav. P e t r a s Ber-
n o t a s . 

(sk) 

Chicagoje. Iš J A V ir Kanados 
skambinkite veltui: teL 1-888-879-
7730. 

(sk.) 
ADVOKATAS 

GINTARAS P . Č E P Ė N A S 

6436 S PulaakJRd, Chicago, IL 60629 
(1/2 bl. į šiaure nuo Balzeko muziejaus) 

TeL 77S-MS-45O0 
14325 S Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel 706-301-4866 
V«landos pa(mi suntanma 

Advokatas J o n a s Gibaiti* 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 SJKedsie A v e n u c 
Chicago , DL 60629 

TeL 773-776-8700 

Darbo vai nuo 9 v.r. iki 7 v.v. 
Sefttad. 9 v.r. iki 1 v.p.p. 

ADVOKATAS 

Vytenis L i e t u v n i n k a s 

4536 W. 63th Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatves nno .Draugo") 
Tel. 773-2*4-0100 

Valandos pagal susitarimą 

ADVOKATAI 

L J U n e A I .Feyroan 
40 metų patirtis ir profesionali 
pagalba imigracijos bei kitose 
teisinėse srityse. 
5213SLArch*!fAv ,̂C"hicĵ ;o,n.90632. 
Tel.A47.361-T6.36 .kalbame lietu-
viSkilh Mos J9SU paslaugoms 24 vai. 
per p^ĮĮ, 7 dpftr savaite 
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