
M* P I URATIS 
1HE LIBRARY OF CONGRESS 

S£R1ALS »IVISION 
KASHINGTŪN DC 20025 

2-CL 

D R A U G A S 
IŠEIVIJOS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 

4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TELEFONAS (312) 585-9500 TELEFAKSAS (312) 585-8284 
2ND CLASS 
NOVEMB6R 20 1993 T H E L ITHUANIAN VVORLD-VVIDE DAILY 

Vol.LXXXIV Kaina 60 c. ŠEŠTADIENIS - SATURDAY, LAPKRITIS - NOVEMBER 20, 1993 Nr. 223 

Žinios iš Lietuvos — Elta 

Lietuva su Rusija 
pasirašė devynis 

susitarimus 
Vilnius, lapkričio 19 d. (Elta) 

— Į Lietuvą lapkričio 18 d. atvy
kęs, Rusijos ministras pirminin
kas Viktor Černomyrdin su Lie
tuva pasirašytus devynis susi
tarimus pavadino „persilauži
mu tarpvalstybiniuose Rusijos 
Federacijos ir Lietuvos Respub
likos santykiuose". Kartu su 
Rusijos premjeru delegacijoje 
buvo Rusijos tarptautinių ryšių, 
vidaus reikalų, transporto, 
užsienio reikalų ir kitų minis
terijų, taip pat Kaliningrado 
srities vadovai, Rusijos am
basadorius Lietuvoje Nikolaj 
Obertyšev. 

Vyriausybinių delegacijų de
rybos tęsėsi šiek tiek daugiau 
kaip valandą. Pasirašyti devyni 
susitarimai. Tarp jų — vyriausy
bių susitarimas dėl prekybinių 
ir ekonominių santykių. Rusija 
iki šiol yra didžiausia Lietuvos 
ekonomikos ir prekybos ben
dradarbiavimo partnerė. Pirmo
jo šių metų pusmečio duomeni
mis, Lietuva į Rusiją eksportavo 
30% visų eksportuojamų gami
nių ir importavo iš Rusijos 43% 
visų importuojamų gaminių. Iš 
2,700 bendrų su užsienio šalimis 
įmonių 721 sukurta su Rusija. 
Tik su šia šalimi Lietuvos 
prekybos balansas yra neigia
mas — iš Rusijos įvežama dau
giau, negu eksportuojama. 

Ateityje numatyta pasirašyti 
palankiausio prekybos režimo 
tarp abiejų valstybių sutartį, 
pagal kurią bus išvengta dvi
gubo įvežamų ir išvežamų pre
kių apmokestinimo. 

Dabartiniai tarpusavio įsisko
linimai plačiau nebuvo komen
tuojami, nes, anot premjero 
Černomyrdin, skolos yra tarp 
atskirų pramonės šakų ir jos 
neturėtų būti svarstomos tarp
vyriausybiniu lygiu. Į Lietuvos 
ministro pirmininko Adolfo Šle
ževičiaus klausimą dėl atly
ginimo žalos, padarytos Lietu
vai po 1940 metų birželio, Rusi
jos premjeras Viktor Černomyr
din atsakė, kad reikia skaičiuo
ti ne tik žalą, bet ir naudą, kurią 
Lietuva gavo per tuos metus. Jo 
nuomone, tokiu atveju dar ne
aišku, kas kam skolingas. 

Susitarta dėl Rusijos Federa
cijos kariuomenės ir karinių 
krovinių, išvedamų iš Vokieti
jos, tranzitinių pervežimų ir jų 
tvarkos, dėl oro susisiekimo, 
upių laivybos, prekybinės jūrei
vystės ir susisiekimo auto
mobiliais, kitais klausimais. 

Iki šių metų pabaigos bus 
išspręstas buvusių Lietuvos pa
siuntinybių Maskvoje, Romoje 
ir Paryžiuje nuosavybės klausi
mas. Tartasi dėl teisinės pa
galbos, išduodant Lietuvos pi
liečius, besislapstančius nuo at
sakomybės Rusijos teritorijoje, 
taip pat dėl Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės, Lietuvoje 
veikusios Komunistų partijos, 
saugumo komiteto ir kitų archy
vų grąžinimo. 

Lietuvos prezidento Algirdo 
Brazausko susitikimo su Rusi
jos ministru pirmininku Viktor 
Černomyrdin metu dalyvavo 
Lietuvos ministras pirmininkas 
Adolfas Šleževičius, Seimo pir
mininkas Česlovas Juršėnas, 
prezidento patarėjas užsienio 
politikos klausimais Justas Pa
leckis. Viktor Černomyrdin pre
zidentui Brazauskui įteikė 
rusišką samovarą, o Algirdas 

Brazauskas aukštajam svečiui 
padovanojo gintaru inkrustuotą 
medžio kompoziciją. 

Po susitikimo prezidentas 
Brazauskas pažymėjo, kad daug 
dėmesio pokalbyje buvo skirta 
Klaipėdos uosto geresnio panau
dojimo Rusijos kroviniams par
vežti, lietuviškos produkcijos 
rinkos Rusijoje garantijų klau
simams. Buvo kalbama ir dėl 
Rusijos centrinio banko skolų 
grąžinimo Lietuvos indėlinin
kams, tarpusavio atsiskaitymų 
tobulinimo, dėl tikslingumo 
įsteigti Kaliningrade tarpusavio 
atsiskaitymų centrą. Konsta
tuota, kad reikėtų išlaikyti 
abiem valstybėms naudingus 
ekonominius ryšius ir pereiti 
prie naujų bendradarbiavimo 
formų, ati t inkančių laisvos 
rinkos sąlygas. 

Rusų ka r iuomenė paliko 
radioaktyvų konteinerį 

Lietuvos Aplinkos apsaugos 
departamento specialistai, tik
rindami Vilniuje buvusios rusų 
kariuomenės dislokacijos vietos 
— Šiaurės miestelio aplinką, 
dviejų-trijų kvadratinių metrų 
plote užfiksavo padidėjusį 
radioaktyvų spinduliavimą. 
Nustatyta, kad net 3,300 mik-
rorentgenų per valandą sklei
džia tarp lapų „pamestas" 
nedidelis konteineris. Foninio 
spinduliavimo intensyvumas — 
8-15 mikrorentgenų per valan
dą. Apie radioaktyvųjį radinį 
pranešta Civilinės saugos de
partamentui ir Lietuvos higie
nos centrui. Tyrimai tęsiami, 
aiškinamasi, ar radioaktyvio
sios medžiagos nepasklido 
grunte. 

Filmas apie par t izanus 
Lietuvos televizijoje 

Kino režisierius Edmundas 
Zubavičius užbaigė dokumen
tinį videofilmą „Partizanai" — 
vienos valandos pasakojimą 
apie Lietuvos partizanus. Filmo 
siužetinę liniją, anot autoriaus, 
sudaro Dainavos apygardos par
tizanų vado Adolfo Ramanaus
ko (Vanago* gyvenimas, kova ir 
mirtis. Alytaus mokytojų semi
narijos dėstytojas, Lietuvos ar
mijos atsargos karininkas Adol
fas Ramanauskas, neturėdamas 
nė trisdešimties, 1945 metų ba
landžio mėnesį išėjo į mišką. 

Apie partizanų kovą filme 
pasakoja išlikę gyvi jos dalyviai, 
buvę ryšininkai, Adolfo Rama
nausko žmona Birutė, dukra 
Auksė, panaudota daug doku
mentų iš buvusio KGB bei kitų 
archyvų, taip pat kovotojų 
šeimose saugomos relikvijos. 

Filmo kadruose įamžintos 
vietos, kur vyko pirmieji mū
šiai, kur buvo partizanų žemi
nės, kur ir dabar tebestovi juos 
globojusių žmonių trobos. Kon
trapunktu sumontuoti tų metų 
oficialios kino kronikos kadrai: 
paskutinė karo diena, A. Snieč
kus kalba iš tribūnos, pritarda
mi partijai ir vyriausybei 
karštai ploja inteligentijos 
atstovai, vyksta dainų šventė. 

„Svarbiausias filmo aspek
tas" , pabrėžė režisierius", 
valstybės tęstinumas. Gyvi liu
dininkai ir dokumentai byloja, 
kad partizaninis karas buvo ne 
šiaip pas ipr ieš in imas , bet 

Ukrainos parlamentas leis 
sunaikinti dalį branduolinių 

ginklų 

Lapkričio 14 d. Lietuvių Bendruomenės Detroito apylinkė surengė visuomenės susitikimą su 
Lietuvos Seimo vicepirmininku Egidijum Bičkausku ir kitais svečiais iš Lietuvos. Nuotraukoje 
iš k. Centro Sąjungos partijos vadovybės narys Lionginas Zabulionis, LB Detroito apylinkės vicepir
mininkas Jonas Urbonas, Seimo vicepirmininkas ir Centro Sąjungos partijos valdybos narys Egidi
jus Bičkauskas, LB Michigano apygardos pirmininKe Liuda Rugienienė, „Atgimimo" laikraščio 
vyriausias redaktoius Stasys Kašauskas ir Amerikoje besilankančius svečius globojęs Valdas 
Adamkus, neseniai JAV prez. Bill Clinton pakviestas ir toliau vadovauti JAV Gamtos Apsaugos 
Agentūros V Regionui. 

JAV teismas: Demjanjukas 
buvo neteisėtai deportuotas 

Klevas, Ukraina, lapkričio 18 
d. (NYT) — Ukrainos parlamen
tas ketvirtadienį patvirtino 
Strateginių Ginklų Sumažini
mo Sutartį, vadinamąją START 
I, apsiimdama tuoj pat sunai
kinti vieną trečdalį Ukrainoje 
esančių branduolinių ginklų. 
Bet jis nepatvirtino sutarties, 
pagal kurią Ukraina taptų 
branduolinių ginklų iš viso 
neturint i šalis. Vieton to 
Ukraina nutarė likusius bran
duolinius ginklus sunaikinti pa
laipsniui, po to, kai jos statomos 
13 sąlygų bus išpildytos. 

Po Sovietų Sąjungos subyrėji
mo Ukraina paveldėjo trečią di
džiausią pasaulyje branduolinių 
ginklų arsenalą, turintį 1,656 
branduolinių raketų — tai 
daugiau, negu Didžioji Britani
ja, Prancūzija ir Kinija kartu 
turi. 

START I sutartis Ukrainos 

„Lietuvos dujos" ^ ^ T ^ Z l ^ Ž ^ S 
*2 . 254-9 balsų santykiu. Nors cia 

n e i Š S l k a p s t O i Š S k o l ų reporteriams nebuvo paskleis
tas Ukrainos reikalaujamų 13 sąlygų 

VVashington, DC, lapkričio 
17 d. (NYT) - JAV Federalinio 
apeliacinio teismo trijų teisėjų 
tribunolas trečiadienį vienbal
siai nusprendė, kad JAV Teisin
gumo departamento OSI sky
rius pažeidė teisingumą, sulai
kydami parodymus, kurie būtų 
padėję JAV ukrainiečiui John 
Demjanjuk apsiginti nuo kalti-

valstybės gyvavimo forma. Tarp 
Ramanausko-Vanago ryšininkų 
buvo ir filmo režisieriaus Ed
mundo Zubavičiaus tėvas, ar
timai su partizanų kova buvo 
susiję ir kiti šeimos nariai. 
„ P a r t i z a n ų " premjera per 
Lietuvos TV numatyta lapkričio 
23 d. — Lietuvos karių dieną. 

Bus r u o š i a m a vieninga 
Baltijos e n e r g e t i k o s sistema 

Kitų metų pradžioje ekspertų 
grupė pradės ruošti vieningą 
Baltijos šalių energetikos stra
tegiją. Ekspertų grupėje bus po 
du specialistus iš Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos. Būtinais atvejais 
bus konsultuojamasi su Lenki
jos ir Baltarusijos energetikais. 
Dėl to susitarta Vilniuje vyku
siame tarptautiniame seminare 
„Lietuvos energetikos rekonst
rukcija". 

Latvijos energetikos ministro 
Andris Kreslins nuomone, vie
ninga energetinė strategija pa
dės Baltijos šalims išspręsti naf
tos perdirbimo terminalo Lietu
vos pajūryje statybos problemą. 
Latviai galvoja, kad naftą būtų 
galima tiekti į neužšąlančius 
Ventspilio ir Liepojos uostus, 
juos šiek tiek rekonstravus. Ta
čiau Lietuvos vadovybė šiuo 
klausimu sprendimo dar nepri
ėmė. 

Laivų k a p i t o n a i privalės 
kalbėt i ir l ietuviškai 

Susisiekimo ministras Jonas 
Biržiškis pasirašė įsakymą, 
kuriuo įpareigojo Lietuvos jūrų 
laivininkystės vadovybę pa
teikti ministerijai tvirtinti laivų 
kapitonais tik tuos asmenis, ku
rie yra išlaikę valstybinės kal
bos egzaminą, o jų žinios įvertin
tos antra arba trečia kategori
ja. Blogiau mokantys lietuvių 
kalbą bus tvirtinami tik pusme
čiui, o vyresniaisiais laivų kapi
tonų padėjėjais skiriami tik ge
rai mokantys lietuvių kalbą 
specialistai. 

nimo, kad jis buvęs nacių lage
rio žiauriuoju sargu. Jų spren
dime pažymėta, jog OSI darbuo
tojai sulaikė parodymus, iš da
lies pataikaudami juos spau-
džiančioms žydų organizaci
joms, kad jie įrodytų Demjanju-
ką buvus Treblinkos lagerio sar
gu, pravardžių _jį.-mu Ivanu Bai
siuoju. 

Clevelando žydų grupė nuolat 
piketuoja jo namus Clevelando 
priemiestyje nuo jo sugrįžimo iš 
kalėjimo Izrealyje, nes jis buvęs 
sargu kituose nacių lageriuose. 

Dabar Demjanjuk šeima nau
dos tą sprendimą, siekdami at
gauti Demjanjuk'o JAV pilie
tybę. Šis sprendimas tik nu
statė, kad Demjanjuk buvo ne
teisėtai deportuotas. Anot 
sprendimo, valdžios advokatai 
neteisingai pasielgė su Demjan
juk gynyba trimis atžvilgiais: 
Pirma, jie nepristatė Demjan-
juko gynybai kelių sovietinių 
liudininkų teiginius, kad sargas 
Ivanas Žiaurusis buvo ne Dem
janjuk, o Ivan Marčenko. Antra, 
OSI advokatai nepateikė Lenki
jos valdžios pristatyto Treblin
kos sargų sąrašo, kuriame nebu
vo Demjanjuko pavardės, bet 
buvo Marčenko. Trečia, valdžios 
advokatai nepateikė prieštarau
jančių liudijimų iš vokiečio sar
gybinio, kuris iš pradžių sakė, 
negalintis atpažinti „Ivano 
Žiauriojo", o vėliau jau „atpa
žino". 

Vengrija patvirtino 
sutartis su Baltijos 

šalimis 
Budapeš tas , Vengri ja , 

lapkričio 9 d. (RFEHL) -
Vengrijos parlamentas vien
balsiai ratifikavo Vengrijos 
pasirašytas dvišales sutartis su 
Lietuva, Latvija ir Estija. 
Vengrijos užsienio ministras 
Gezą «Jeszenszky pareiškė, kad 
Vengrija jau iš seno turi gerus 
santykius su Baltijos šalimis ir 
šios sutartys dar labiau pagerins 
bendradarbiavimą tokiose sri
tyse kaip švietimas, kultūra ir 
integravimosi į Europą. 

Sutartyse yra įrašyta dekla
racija, nurodanti, kad šios sutar
tys nėra prieš jokią kitą vals
tybę ir yra pabrėžiamas būtinu 
mas užtikrinti mažumų kultū
rines, kalbines bei religines 
teises. 

Vilnius, lapkričio 9 d. (Elta) 
— Dabar per parą Lietuvoje su
vartojama apie 4 milijonai 
kubinių metrų gamtinių dujų. 
Tikimasi, kad orui atšalus, šio 
kuro bus sunaudojama apie 6 
milijonus kubinių metrų per 
parą, pasakė valstybinės įmonės 
„Lietuvos dujos" generalinis 
direktorius Vidmantas Čepuko-
nis. 

Pasak dujų tiekimo įmonės 
vadovo, apie 60% visų gamtinių 
dujų Lietuvoje vėl suvartoja 
energetikai. Prieš keletą dienų 
Energetikos sistema „Lietuvos 
dujoms" sumokėjo dar 1 milijo
ną litų už dujas, kurias gaus 
ateityje. 

Vis dėlto energetikų skola du
jininkams lieka 21 milijonas 
litų. O energetikams už elektros 
energiją skolingi baltarusiai jau 
senokai žada pinigus pervesti 
tiesiai Rusijos dujų įmonei 
„Lentransgaz". Taip Lietuvos 
skola šiai Rusijos įmonei beveik 
išnyktų. 

Pasak Vidmanto Čepukonio, 
dabar „Lietuvos dujos" skolin
gos „Lentransgazui" 7.4 mili
jono dolerių, šalies vartotojai 
„Lietuvos dujoms" — apie 50 
milijonų litų. 

To visiškai užtektų skoloms 
„Lentransgazui" sumokėti, ta
čiau „Lietuvos dujos" vis tiek 
netaptų pelningos. Mat šią 
įmonę slegia dar 10 milijonų 
dolerių skola, paimta iš Fi
nansų ministerijos, ir tiek pat iš 
Klaipėdos naftos eksporto įmo
nės, pasakė V. Cepukonis. 

Bankrutavo 
Klaipėdos kartono 

fabrikas 
Klaipėda, lapkričio 12 d. 

(AGEP) — Vyriausybe paskelbė 
bankrotą Klaipėdos kartono 
fabrikui. Įmonėje dirba apie 
1,500 darbininkų. Fabriko dar
bininkai mano, kad bankroto 
buvo galima išvengti, jei būtų 
buvę leista privatizuoti fabriką, 
juo labiau, kad stipri Švedijos 
firma norėjo konkurso keliu 
dalyvauti dalininke privatiza
cijoje. 

Klaipėdos kartono fabrikas 
vienintelis Lietuvoje gamina 
geros kokybės kartoną su 
brangia angl i ška įranga. 
Fabriko dirbantieji buvo 
kreipęsi su pasiūlymais į 
ministrą. Seimą, tačiau negavo 
jokio atsakymo. 

sąrašas, parlamento užsienio 
reikalų komiteto pirmininkas 
Dmitro Pavlyčko pasakė, kad 
jos daugiauįf. liečia finansinę 
pagalbą ir saugumo garantijas. 

„Mes einame į nebranduolinę 
būklę žingsnis po žingsnio, bet 
tik su saugumo ir pagalbos 
jos daugiausia liečia finansinę 
garantijomis", kalbėjo Pavlyč

ko. „Mes įvykdysime savo įsi
pareigojimus pagal START I, m 
bet mes nesame finansiškai pa
jėgūs patys sunaikinti ginklus". 

Jis toliau kalbėjo: „Pagrin
dinis rūpestis yra išgauti pini
gų, todėl mes einame atsargiai. 
Mes nevengiame savo pareigų. 
Ukraina nenori būti branduoli
nius ginklus turinti galybė, bet 
mes negalime jų atiduoti, kaip 
atidavėme savo tak t in ius 
ginklus — negavę kompensaci
jos. Jei Vakarai nori, kad mes 
juos atiduotume greitai, jie turi 
mums pagelbėti". 

Pagal pirmadienį priimtą re
zoliuciją Ukraina sunaikins 
36% turimų 176 tolimo atstumo 
raketas ir 42% ant raketų de
damų branduolinių ginklų. 
Ukraina, tačiau, neturi lėšų 
tam įvykdyti. Ukraina yra pap
rašius 2.8 bilijonų dolerių 
ginklų išardymui ir dar prie-
dinės kompensacijos už trumpo 
atstumo taktines raketas, kurias 
leido išvežti į Rusiją pernai. 
Ukraina taip pat yra paprašiusi 
saugumo užtikrinimų iš Vaka
rų, padėti apsaugoti savo rytinę 
sieną su Rusija. 

Spalio mėnesį lankydamasis 
Kijeve JAV valstybės sekre
torius Warrne Cbristopher pa
sakė jog „saugumo užtikrinimai 
tikrai bus svarstomi" kai Uk
raina nebeturės branduolinių 
ginklų. 

JAV ambasadorius Lietuvai 
skatino Pabaltijį tapti 
laisvos prekybos zona 

Wasbington, DC, lapkričio 
16 d. — „Baltijos šalys gali daug 
laimėti, tapdamos muitų ne
skaitančia zona, tapdamos lais
vos prekybos zona, iš esmės 
tokios, kaip (Europos Bend
rija)", pareiškė JAV amba
sadorius Lietuvai Darryl H. 
Johnson, kalbėdamas JAV-
Baltijos Fondo Verslo Tarybos 
surengtuose pietuose. 

Nors Baltijos šalys tradiciniai 
minimos kartu ir yra rišamos 
panašios padėties, amb. John
son nurodė, kad tarp jų esantys 
ir dideli skirtumai kartais tapo 
kliūtimi visų trijų pažangai. 
Tačiau joms atgavus savo nepri
klausomybę, jos pagaliau pra
dėjo bandyti panaudoti savo 
politinę draugystę ir prekybos 
skatinimui, pastebėjo amba
sadorius. J is priminė, jog 
rugsėjo mėnesį jos pasirašė 
laisvos prekybos sutartį, paste
bėdamas, jog „dėl to, kad jos turi 
bendrus interesus saugumo at
žvilgiu, taipogi ir ekonominio 
bei socialinio vystymosi srityse. 
paskutiniaisias mėnesiais jos 

Žydų versl ininkų premija 
Lingio žudikui surast i 

Vilnius , lapkričio 11 d. 
(AGEP) — Žydų verslininkų klu
bas „Eisek" paskyrė 100,000 
litų tiems, kas padės prokura
tūrai ir policijai išaiškinti 
žurnalisto Vito Lingio nužudy 
mą. Jau praėjo mėnuo, kai savo 
kieme buvo nužudytas ..Respub 
likos" leidėjas ir žurnalistas 
Vitas Lingys, o policija tik tikri
na versijas. Paskirti tokią soli
džią pinigų sumą klubas nutarė 
todėl, kad kaltę dėl siaubingo 
nužudymo buvo bandoma su
versi kai kuriems žydams ar 
organizacijoms, kuriose jie 
dirba. 

pradėjo daug stipriau bendra
darbiauti". 

Apžvelgęs Lietuvos politinius 
ir ekonominius santykius su sa
vo kaimynais, ambasadorius 
Darryl Johnson tačiau paste
bėjo, kad „aplamai, prekyba 
nusmuko, ir pagrindinė prie
žastis yra nestabilumas buvu
sioje rublio zonoje". 

Kalbėdamas pietuose amba
sadorius skatino amerikiečius 
domėtis Baltijos regionu, tiek 
ekonominio persitvarkymo, tiek 
ir demokratinių institucijų bei 
įstatymais valdymo struktūrų 
kūrimu miestų savivaldybėse. 
Ambasadorius Johnson pagyrė 
JAV-Baltijos Fondo programas 
tose srityse, pasakydamas, kad 
jos „suteikia vedančią šviesą 
visiems, kurie nori dalyvauti 
Baltijos šalių vystymesi socia
linėje, politinėje ir ekonominėje 
srityje". 

Pagaliau jis paskatino ir 
Amerikos verslininkus bei JAV 
Lietuvių visuomenininkus te
sėti savo pastangas Baltijos 
šalyse. JAV-Baltijos pietuose 

• dalyvavo 75 atstovai iš JAV 
įmonių bei JAV pabaltiečių 
organizacijų iš VVashingtono. 
Baltimorės, New Yorko ir 
Philadelphijos. 

KALENDORIUS 

Lapkričio 20 d.: Feliksas, 
Viskantas. Jovydas, Vaidvilė. 

Lapkričio 21 d.: Kristaus 
Karaliaus šventė; Marija, Gel
gaudas, Dainė. Galius. 

Lapkričio 22 d.: Šv. Cecilija: 
Laimutis, Rustenis. Dargintė. 

Lapkričio 23 d.: Šv. Klemen 
sas I, šv. Kolumbanas, šv. 
Miguel Pro; Lakštutė, Doviltas. 
Kražių skerdynės įvyko 1893 
m.; Lietuvos kariuomenė at
kurta 1918 metais. 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 

IŠEIVIJOS ATEITININKŲ 
KONFERENCIJA 

Šeštadienį, rugsėjo 4 d., po 
pietų didž. Lietuvių centro 
salėje sendraugiai pasiliko 
diskutuoti veiklos pasiūlymus, 
o studentai ateitininkai turėjo 
atskirą pasitarimą, kuriame 
buvo kalbamasi apie projektus 
ateitininkų kongresui Lietuvo
je. Dauguma studentų kėlė 
rankas, kai buvo paklausta, kas 
žada dalyvauti Kongrese. Šiame 
susirinkime buvo keliama min
tis apie galimybes ruošti sta
tybos projektus („Habitat for 
Humanity" pavyzdžiu), kuriuo
se studentai ir moksleiviai jung-
tųsi bendrai veiklai. 

Sendraugių pasitarimui vado
vavo Arvydas Barzdukas. Jonas 
Kavaliūnas supažindino su Do
vydaičio fondu akademiniam 
jaunimui. Ypatingai reikia rem
ti studentiją, kad galėtų studi
jas tęsti sunkiomis sąlygomis. 
Vytautas Šoliūnas teigiamai 
komentavo Gabijos Petrauskie
nės įžvalgas. Dr. Pet ras 
Kis ie l ius kvietė neskelbti 
minčių, kad esame vieni nuo 
ki tų per toli , vienas kito 
nesuprantame. Nėra Berlyno 
sienos tarp mūsų ir jos nestaty
kime. Vytautas Vygantas teigė, 
kad esame praradę jausmą tobu
lumui. Lietuvos katalikų Baž
nyčia turi ypatingą uždavinį, 
bet ateitininkai pagrinde yra 
pasauliečių sąjūdis. Reikia gero 
kongreso. Jungtinėmis jėgomis 
atnešime vertybinį standartą. 
Aktualus talkos klausimas. Ar 
nereiktų profesiniai su bend
raminčiais bendrauti? Iš to toli
mesniam gyvenimui tęstų tiltą 
Lietuvon. 

Juozas Končius ragino nebūti 
pesimistais, nei optimistais. 
Reikia labai gero pasiruošimo. 
Arvydui Barzdukui atrodė, kad 
su Lietuva komunikacija ne
lengva. Lietuvoje šešis mėne
sius niekas kongreso nepla
nuoja. Reikia pergalvoti penk
mečio pereinamąjį laikotarpį. 
Petras Kaufmanas supažindino 
su vakar dienos svarstymais 
Ateitininkų federacijos taryboje. 
Vytautas Vygantas klausė — 
kas turi įvykti, kad kongresas 
būtų pasisekęs? Reiktų į AFT 
svarstymus pakviesti žmonių, 
Lietuvoj dirbusių. Jonas Kava
liūnas pastebėjo, kad kongresą 
geriau planuoti kartu. Reikia 
rasti būdų kartu tartis ir pla
nuoti. Arvydas Barzdukas no
rėjo sužinoti apie biudžetą 
planavimui. Juozas Polikaitis 
galvojo, kad suplanavus su Atei
tininkų Fondo pagalba, lėšos at
siras, tačiau pinigus turime 
naudoti tiksliai ir taupiai. 
Adolfas Darnusis svarstė gali
mybes talkai atskirais klausi
mais. Edmondas Saliklis paste
bėjo, kad čia yra vienkartinė 
proga pasvarstyti, ką darysime 
mes Amerikoje. Almis Kuolas 
papasakojo apie sendraugių 
ateitininkų veiklą Los Angeles 
kontekste. Pilypas Narutis 
diskutavo kongreso ruošos for
malumus, studentų korporacijų 
a tkū r imą . Šiuo klausimu 
pasisakė Adolfas Darnusis ir 
Petras Kaufmanas. Vytautas 
Vygantas pastebėjo, kad Gabi
ja Petrauskienė davė kongreso 
planuotojams daug medžiagos. 

Konferencijoj žodžius tarė 
garbės konsulas Vaclovas 
Kleiza ir PLB pirmininkas 
Bronius Nainys. Po pertraukos 
vyko svarstybos „Ateitininkų 
veikla išeivijoje — šiandien ir 

rytoj". Jas vedė SAS pirmininkė 
studentė Julija Krumplytė. 
Svarstybose dalyvavo Darius 
Sužiedėlis — „Tautinės sąmonės 
palaikymas, ugdymas...", Pily
pas Narutis — „Visuomeniniai, 
valstyboiniai, politiniai ateiti
ninkų uždaviniai", Juozas Bau
žys — „Organizacija ir jos struk
tūra". Darius Sužiedėlis paste
bėjo, kad yra kelios tautiškumo 
sampratos. Tradicinė — išsaugo
jimo, dabar — vystymosi. Pily
pas Narutis pastebėjo, kad jis 
nėra išeivis. Jis buvo iš Lietuvos 
išmestas. Ateitininkai turi veik
ti tautoje ir valstybėje. Juozas 
Baužys pastebėjo, kad sąjūdyje 
veikia idealistai, individualis
tai. Organizacija tačiau gali 
daugiau atlikti. Ateitininkai 
yra ideologinė organizacija — 
siūlė būdus toliau ją statyti. 

Atskirų sąjungų diskusiniai 
posėdžiai įvyko 4 v. p.p. Send
raugių ateitininkų sąjungos po
sėdžiui Bočių salėje pirminin
kavo naujoji s-gos pirmininkė 
Nijolė Balčiūnienė. 

Bendros vakarienės didžiojoje 
Lietuvių centro salėje metu dr. 
Juozas Meškauskas tarė išsamų 
žodį apie sukaktuvininką dr. 
Adolfą Damušį ir jo visuome
ninę veiklą. Po vakarienės konfe
rencijos dalyviai rinkosi Bočių 
menėn kun. Stasio Ylos akade
mijai. Dr. Petras Kisielius savo 
žodyje prisiminė kun. Ylos 
veiklą ir mirtį. Agnė Kižienė 
jautriai deklamavo kun. Stasio 
Ylos poeziją. Asta Kazlauskaitė 
ir Vytas Čuplinskas skaitė 
ištrauką iš knygos „Žmonės ir 
žvėrys dievų miške". Visi daly
viai Kartu giedojo giesmes, ku
rių žodžius parašė kun. Yla. 
Giesmėms akompanavo Vidas 
Neverauskas. Sesutės Valaity
tės skaitė vaikų maldas iš kun. 
Ylos maldaknygės. Akademijos 
meninę programą gabiai paruo 
šė Vakarė Valaitienė. 

Konferencijos programa užsi
tęsė iki vėlumos. A. 

MOKSLEIVIŲ DĖMESIUI 

Moksleivių Ateit ininkų 
sąjungos ruošiami Kalakursai 
lapkričio 24-28 d. vyks Daina
voje. Visi moksleiviai atei
tininkai ir jų draugai (nuo 8 iki 
10 skyr.) kviečiami dalyvauti. 
Registracija tel. 708-386-7374. 

Dainavoje stovyklavusių moksleivių ateitininkų gerasis darbelis — talka Jackson, Michigan, mies
to centre vykdomuose darbuose. 

MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ 
GERASIS VASAROS DARBAS 

Orui atvėsus ir dienoms su
trumpėjus, visi matysime skur
džius benamius žmones, klajo
jančius mūsų miestų gatvėmis. 
Apimti savotiško nerimo ir 
bejėgiškumo jausmų, norėsime 
užmiršti ką matę, nes nepatogu 
įsigilinti ir įsijausti į benamio 
žmogaus buitį. Kur šis žmogus 
toliau eis, kur miegos, ką val
gys? Koks vienišas turi būti jo 
pasaulis! Sunku įsivaizduoti, 
kaip galėtume jam padėti. Štai, 
ir užmirštam... 

Šios žiemos benamiškumo 
vaizdų akivaizdoje linkiu, kad 
moksleiviai ateitininkai prisi
mintų gerus savo vasaros dar
bus. Dalinai moksleivių dėka, 
septynios šeimos Dainavos 
stovyklavietės apylinkėje šią 
žiemą turės šiltus namus, į 
kuriuos grįžę galės prisėsti prie 
šeimos stalo ir kartu pavalgyti. 
Š.m. liepos 6 dieną 55 mokslei-

kumą šeimose. Savanorių ir sa
vininkų bendras darbas ugdo 
naujus ir nuoširdžius artimo 
meile pagrįstus santykius tarp 
skirtingų socialinių, etninių ir 
rasinių grupių narių. 

Ruošdamasi „Habitat" dienai, 
abejojau, ar reikės įtikinti 
moksleivius šio darbo prasmin
gumu. Ši abejonė virto susi
žavėjimu moksleiviais. Stebė
jausi jais ir daug iš jų išmokau. 
Tarp įspūdžių negaliu užmiršti 
Linos Sidrytės kantrybės ir 
kruopštumo gramdant dažus 
nuo seno namo. Prisimenu Jono 
Korsako, Rimos Vilimaitytės ir 
Janinos Braune nuoseklumą ir 
išradingumą, kol tarpusavyje 
išsiaiškino, kaip saugiai išimti 
senus ..skrynus" iš apskretusių 
langų. Maloniai stebėjausi 
Gyčio Vyganto aiškia orien
tacija ir pasitikėjimu savimi, 
kai pirmas sutiko kopti tvarkyti 

viai ir jų vadovai „Habitat for didelio namo stogą. Mačiau, kaip 
Humanity" savanoriai prisidėjo vadovas Vytas Žemaitaitis, 
prie 7-nių namų statymo darbų patyręs statytos srityje, su 
Michigane: Ann Arbor, Bat- savo būreliu pastatė vienai 
tlecreek ir Jackson mieste- šeimai laiptus ir spintą. Grįžę iš 
liuose. Žiemai artėjant, dažnai Ann Arbor, Kristina Mataitė ir 
prisimenu moksleivių parodytą Rimas Gecevičius pasakojo 
gerą širdį, entuziazmą ir ener
giją šiame projekte. Norisi 
paminėti ir pasidžiaugti jų 
darba's. 

„Habitat for Humanity" yra 
krikščioniškais pagrindais 
įkurtas tarptautinio masto 
savanorių judėjimas, kuris 
padeda vargšams žmonėms sta
tyti arba atnaujinti sau gyven
vietes. 15 metų laikotarpyje yra 
įsikūrę daugiau negu 900 sky
rių visame pasaulyje. Naujausi 
skyriai šiais metais įsisteigė 
Rytų Europoje. Jau pastatyta 
daugiau negu 20,000 namų; 
3,000 jų šių metų vasarą. „Ha
bitat" namų būsimieji savinin
kai įsipareigoja dirbti 500 
valandų prie savo ir kitų 
kaimynų namų statybos, taip 
pat ir atmokėti visas statybos 
išlaidas. Toks dalyvavimas ugdo 
pareigingumą ir savarankiš-

kaip, be oficialių namų sta-

Nuotr. R i m o s Pol ika i ty tės 

tymo darbų, jie vienam kaimy
no vaikui pastatė smėlio dėžę jo 
kieme. Sakė, kad jiems buvo 
svaime aišku, jog reikėjo tai 
padaryti, nes toje apylinkėje 
nebuvo parkų. 

Norisi padėkoti moksleiviams 
už gražias pastangas mūsų atei
tininkų šūkio „Visa atnaujinti 
Kristuje" įgyvendinime. Sią 
žiemą, kai atšals oras ir dienos 
sutrumpės, prisiminkite namą, 
kurį statėte, remontavote, ka
lėte, dažėte. Įsivaizduokite jį jau 
užbaigtą ir šeimą, kuri jame gy
vena. Įsivaizduokite jį papuoštą 
šviesutėmis Kūčių vakare. 

Monika Vygantaitė 

ATEITININKŲ KŪČIOS 
ČIKAGOJE 

Studentai ateitininkai Čika
goje gruodžio 19 d., sekmadienį, 
2 vai. p.p. Jaunimo centre 
ruošia ateitininkų kūčias. Visi 
ateitininkai kviečiami daly-

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Wast Ava., Orland Park 
708-349-8100 

10 W. Martin, Naparvllla 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel.: 708457-8383 
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DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tai. (1-312)767-7575 
5780 Archar Ava. 

(6 blokai Į vakarus nuo Cicero Ave) 
Valandos sagai susitarimą 

DETROITO ATEITININKŲ RUDENS 
.ARBATĖLĖ" »•« 

Detroito ateitininkai spalio 3 baigdami dieną džiaugsmmgo-
d. susirinko Dievo Apvaizdos m i s šv- Mišiomis. Viena iš pra-
parapijos patalpose tradicinei vedėjų pareiškė, kad nuostabiai 
„Arbatėlei". Suėjimui vadovavo J a u t ė s i š v- Dvasios veikimas su-
Linas Mikulionis. Viešnia iš sirinkusių lietuvių tarpe. 
Clevelando — Sendraugių cent
ro valdybos pirmininkė Nijolė 
Balčiūnienė pasidalino įspū
džiais iš kelionė į Lietuvą su 
,,Fire Rally" grupe. 

Ši grupė Lietuvoje pravedė 
tris vienos dienos konferencijas, 
sutraukiančias arti 9,200 as
menų. Paskutinioji įvyko Kau
ne, Šeštinių sekmadienį. „Fire 
Rally" grupė pasiryžusi skleisti 
Kristaus Gerąją Naujieną, atsi
liepdami į popiežiaus Jono Pau
liaus II ir Pauliaus VI kvietimą 
pasauliečiams įsijungti į evan
gelizacijos darbą. I šį kvietimą 
atsiliepė Lietuvos jaunuolių bū
rys — „Gyvieji akmenys", kurie 
talkino konferencijoje 

Dalyviai klausėsi pašnekesių, 
meldėsi, giedojo, viešai atsiliepė 
i kvietimą liudvti Kristų 117-

N. Balčiūnienės reportažas 
puikiai atitiko mūsų metų veik
los pradžiai — puikus paskati
nimas konkretiems darbams 

vykdant šūkį „Visa atnaujinti 
Kristuje". 

Sekė trumpi pranešimai apie 
ateities planus. Danutė Sirgė-
dienė, dirbanti su jaunučiais, 
kalbėjo apie jaunučius. Šiais 
metais jai į talką ateina Rusnė 
Kasputienė. Saulius Polteraitis 
atstovavo moksleiviams, o M. 
Jankauskienė, nenuilstanti stu
dentų globėja, rūpinsis studen
tais. 

„Arbatėlę" užbaigėm užkan
džiais ir smagiu pabendravimu 
jaukiai papuoštoje saliukėje. 
Sėkmės visiems įvykdyti užsi
motus planus! 

Giedrė Ješmant ienė 

LINAS A. SIDRYS, M.D. 
Ophtalmologas/Akių Chirurgas 
Chicago Ridge Med. Canter 

9830 S. Ridgeland Ava. 
Chicago R.dge. IL 60415 

708-636-6622 
4149 W. 63rd St. 

312-735-7709 
Chicago, IL 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaakl Rd., Chicago. IL 

Raz. (1-3* 2) 778-7679 
Kato. (1-312) 562-0221 

Valandos susitarus 

DR. VILIJA KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

7271 S. Harlem. tel . 708-594-0400 
Br idgve* . IL 60455 

Valandos Dagai susitarimą 

DR. LINAS M. KLYGIS 
Praktika su 

DR. ALLEN C. BERNTHAL 
GASTROENTEROLOGIJA 

IR KEPENŲ LIGOS 
6827 W. Stanley Ava., Berwyn, IL 

(prie MacNeal ligoninės) 
Tel. (708) 749-4617 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

21470 S. M«ln St. 
Mattesson, IL 60443 

Tel. 706-748-0033 
Valandos pagal susitarimą 

vauti. Apie jūsų dalyvavimą iš 
anksto praneškite Valerijai 
Zadeikienei, tel. 708-424-4150. 
Visi laukiami, kad galėtume 
vėl, kaip viena ateitininkiška 
šeima, kartu švęsti. 

AISČIO RAŠTŲ ANTRASIS 
TOMAS 

Neseniai Aisčio raštų antrasis 
tomas atspausdintas ir dailiai 
įrištas. Greitai jis bus išsiunti
nėtas Aisčio raštų prenumerato
riams. Čikagos ir apylinkėse gy
venantieji raštų prenumerato
riai galės antrąjį Aisčio raštų 
tomą atsiimti Ateities savait
galio metu. Nesuskubusieji užsi

prenumeruoti, galės naująjį 
tomą savaitgalio metu įsigyti. 
Aisčio raštus leidžia Ateities Li
teratūros Fondas. 

• 1971 m. spalio 25 d. Kinija 
tapo Jungtinių Tautų nare, bet 
iš šios organizacijos buvo paša
lintas Taivvanas. 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 

Nechirurginis išsiplėtusių venų gydymas 
5540 S. Pulaski Rd. , tel. 312-585-2802 

Pirm., antr.. penktd. 9 v.r -3 v p.p., 
ketv 10 v.r.-7 v v., trečd.. 
šeštd 10 v.r.— 2 v.p.p. 

Susitarimo nereikia trečd. ir šeštd. 
Sumokama po vizito 

DR. KENNETH J . YERKES 
DR. MAGDALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Penelninkame nuolaida 

4007 W. 59 St. 
Tai. (312) 735-5556 

507 S. Gllbert, LaGrange, IL. 
Tai. (708) 352-4487 

ILLINOIS PAIN TREATMENT INSTITUTE : 
Skausmo gydymo specialistai 

JONAS V. PRUNSKIS. MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 

Chicago 312-726-4200 
Elgm 708-622-1212 

McHenry 815-344-5000, ex! 6506 

EVERGREEN PARK X-RAY 
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS 

9760 S Kedzie 
Tel. 708-636-6500 

Vai 9-5 kasdien 

DR. BIRUTĖ Z. BALČIŪNAS 
CHIRURGĖ PODIATRĖ 
Carrozza Foot Clinic 

3918 VV. 63 St. 
Chicago, IL 

Tel . 312-284-2535 
Pirmd.. antrd.. ketvd. 

1 v. p.p.—7 v.v. 

Šeštd. 9 v.r.—12 
Valandos susitarus 

DALIA E. CEPELE, D.D.S. 
7915 W. 171st 

Tinley Park, IL 60477 
(708) 614-6871 

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 

Nechrrurgims išsipūtusių venų gydymas 
5540 S. Pulaski Rd., tei. 312-585-2802 

Pirm . antr penktd 9 v r -3 v p p 
ketv 10 v r 7 vv . trečd 

šeštd 10 v r - 2 v .pp 
Susitarimo n c e ^ i a trečd ir šeštd 

Sumokama po vizito 

DR. DANA M. SALIKLIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Carmak Rd. 
W«stchttt«r, IL 60153 

T»l. 708-531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

4149 W 63rd St 
Tel. (1-312)735-7709 

217 E 127st St 
Lemom IL 60439 

Tei.(708) 257-2265 
Pagal susitarimą 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberts Road 
Hlckory Mills 

Tel. (706) 598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

Family Madlcal CHnlc 
15505 — 127 St.. Lement, IL 6043* 

Priklauso PalOS COTimunity HosP'tal " 
Siive' Ooss Hosp'tai 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (706) 257-22*5 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tai . (1-312) 767-7575 
5780 Archer Ava. 

(6 blokai i vakarus nuo Cicero Ave ) 
Valandos paga' susitarimą 

Kab. tel. (312) 585-0348; 
Rez. (312)779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4 

6-9. antr 12-6. penkt 10-12. 1-6 

K a b . t e l . ( 3 1 2 ) 471 -3300 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7 7 2 2 S. Kedz ie Ave . , 
C h i c a g o , I I I . 6 0 6 5 2 

Cardiac Olagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. Tai. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitan-ną 

P>rmd 3 v p p -7 vv antrd 12 30-3 v p p 
trečd uždaryta, ketvd 1-3 v p p 

penkt ir šeštd 9 v r - l 2 v p p 

6132 S. Kadzia Ava., Chicago 
(312) 778-6969 arba (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal sus'tanmą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

IL 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

!L 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kedzie 

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

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

Namų 708-448-5545 
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Comrnunity ligoninėms 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ave . . Cicero 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

Tel . 312-505-1955 
172 Schiller St., Elmhurst. IL 60126 

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais te' 708-834-1120 

EDMUNDAS VIŽINAS. M.D.. S.C 
Specialybe — Vidaus iigg gydytoias 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (pne Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (312)585-7755 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 

2454 W 7 l s t Street 
(312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9 12 Penkt 2-7 

ARAS ŽLIOBA. M.D 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIU LIGOS 
Good Samaritan Medical Center-

NapervIHe Campus 
1020 E. Ogden Ave.. Sulte310. 

Napervllle IL 60563 
Tel. 708 527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel . (1-312) 586 3166 
Namų (708) 381-3772 

DR. PET»<VS 7U0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Šeštadieniais pagal susitarimą 



Džiugūs ir „mįslingi" 

RENGINIAI 
Nuskambėjo džiugi žinia: 

paskir ta Rašytojų draugijos 
premija už 1992 m. išleistą 
geriausią grožinės literatūros 
knygą. Džiaugiamės — vadi
nasi, dar išeivijoje knygos lei
džiamos, dar y ra iš ko r inktis ir 
premijuoti. Pastaruoju laiku 
gaudyte gaudome pozityvius 
savo gyvenimo svetur reiškinius 
ir lipdome iš jų šviesesnę lietu
vybės atei t ies išeivijoje mo
zaiką. Tačiau ir mums pasitaiko 
(kaip amerikiečiai sako), kad 
per medžius nepamatome miš
ko. 

Kažin kiek akylų skaitytojų 
atkreipė dėmesį į kelis kartus 
kukliai, paskut iniame „Drau
go" puslapyje skelbtą žinutę, 
kad sekmadienį, lapkričio 21 d., 
L e m o n t e v y k s t a y p a t i n g a 
šventė , ga lbū t kai k u r i a i s 
atžvilgiais svarbesnė už aną 
Rašytojų draugijos premiją. Tai 
jaunos autorės, gimusios ir au
gusios j a u š iapus Atlanto, nau
jos knygos sutiktuvės. I r tai jau 
ne pirmoji, o antroji autorės 
knyga. 

Minimoji au torė — Audra 
Kubiliūtė — y r a t ikras uni
kumas, nes tai vos ne vienintelė 
prozininkė, k u r i ą per kelis 
dešimtmečius svetur įstengė iš
siauginti lietuviškoji išeivija. 
Daug graudžių žodžių prikal
bėta ir pr i rašy ta apie mūsų li
te ra tūr in io (ir žurnalistinio) 
prieauglio stoką, tačiau tie at
sidūsėjimai ir l iko žodžiais. Tai 
lyg rašymas ant šlapio paežerės 
smėlio, ku r atriedėjusi banga 
pana ik ina ra ides . Daug ką 
gal ime dėl š io „neapsižiū
rėjimo" kal t in t i — juk kal t int i 
daug pas tangų nereikia — tik 
negalima kaltės versti staigiam, 
visuotiniam, nea t šauk iamam 
kūrybinio polėkio praradimui 
visoje jaunesnioje mūsų kartoje. 

Ir vis dėlto pro tą apatišką 
tunelį kažkaip pralindo Audra 
Kubiliūtė. Jos žanras — jau
nimui (iš tikrųjų — paaugliams) 
nuotykių apysakai tės , prisi
taikančios prie jaunų skaitytojų 
pomėgių ir net jų riboto lietuvių 
kalbos mokėjimo. Pirmoji knyga 
— „Nepaprast i įvykiai Aštuo
nioliktoje gatvėje", susilaukė 
kiek skeptiško sutikimo iš „li
teratūros žinovų", bet buvo 
pamėgta tų, kuriems skirta. 
Manome, kad ir „Mįslingos 
kaladėlės" t u r ė s pasisekimą. 
Neskubėkime su kritika. Nau
ja k n y g a , j a u n a s k ū r ė j a s 
mūsuose retas i r gležnas auga
las. Reikia atsargiai elgtis, kad 
aštrūs žodžiai a r apatija jo ne-

INKORPORUOTAS 
DRAUGO" FONDAS 

gyvai neužslopintų. 
Štai dėl ko t ikime, kad A. 

Kubil iūtės knygos sutiktuvės 
y r a tiek pat svarbus įvykis 
išeivijos lietuvių gyvenime, kaip 
minėtoj i Rašytojų draugijos 
premija, kurios įteikimas įvyks 
literatūros vakare, ruošiamame 
VIII Mokslo ir kūrybos simpo
ziumo proga. 

Jeigu jau kalbame apie pozi
tyvius reiškinius, ta i prie pačių 
pozityviausių reikia priskirti ir 
šį simpoziumą. Sparčiai re-
tėjant į lietuvišką veiklą no
rinčių jungt is skaičiui, simpo
ziumo surengimas, ypač grynai 
prakt i škoj i jo įgyvendinimo 
ruoša, pareikalauja milžiniškų 
pastangų, daugybės valandų 
paaukoto laiko ir ne vieno 
butel iuko tablečių nuo galvos 
skausmo. Vienintelis šio darbš
t a u s savanorių būrio atlygi
nimas yra minios žmonių, kurie 
simpoziumo dienomis susirinks 
į visus renginius (ir, žinoma, 
nepal iks rengėjų „finansinėje 
duobėje'). 

Čia ir iškyla „ m į s l i n g a " 
simpoziumo paslaptis: kuomet 
vyksta kuri sesija, kas paskai
t in inka i , kokios jų temos? Kas
d ien į redakciją skambina 
žmonės, klausia, reiškia nepasi
tenkinimą informacijos stoka. 
J u k visi nori iš anksto susipla
nuoti laiką ir pasir inkti sau 
įdomiausias sesijas, kurios dau
giausia vyksta kaip tik tuo 
pačiu metu. Vieno kito straips
nio šeštadieniniame dienraščio 
priede, kelių t rumpų skelbi-
mėlių kituose puslapiuose nepa
kanka. Negalime rizikuoti tokiu 
renginiu dėl kažkokių nesu
p ran tamų informacijos neskel-
bimo priežasčių. Argi norime, 
kad paskaitininkai, sukviesti iš 
a r t i ir toli, kalbėtų tuščiom 
kėdėm? 

Pagal iau praėjusį ketvirta
dienį, t.y. savaitę prieš simpo
ziumą, pavyko gauti smulkesnę 
simpoziumo programą. Nors jau 
„v ienuol ik ta va landa" , mė
ginsime skaitytojus informuoti. 
J u k dienraščio paskirt is yra 
nuolat priminti, sudominti ir 
kviesti (tą mes nuolat darome, 
pas i t a rnaudami įvairių ren
ginių ruošėjams ir tuo pačiu 
lietuviškos veiklos gyvybei išei
vijoje). Linkime, kad Padėkos 
dienos savaitgalį Pasaulio lie
tuvių centras Lemonte būtų per
pildytas susirinkusiais duoti ir 
gauti , o simpoziumas paliktų ne 
t ik gražiausius prisiminimus, 
bet ir šviesią viltį ateičiai. 

Danutė B i n d o k i e n ė 

KATALIKŲ SPAUSTUVĖ 
N E G A U S SPAUSDINIMO 

MAŠINOS 

Kaip Lietuvos vyskupus in
formavo Vokietijos šalpos or
ganizacija „Kirche in Not", re
miant i ka t a l ikų spaus tuvės 
Kaišiadoryse projektą, laikinai 
atsisakyta aprūpinti spaustuvę 
pažadėta pajėgia „Speedmas-
ter" t ipo spausdinimo mašina. 
Dokumente teigiama, jog tokį 
sprendimą padiktavęs nuogąs
tavimas, kad mašina būsianti 
a p k r a u t a maž iau ne i 10%, 
juolab, kaip pažymima, kata
likų leidinių tiražai nuo 1990 m. 
nuolatos mažėja. 

„Kirche in Not" darbuotojai 
siūlo „dviejų žingsnių" projektą. 
Visos žadėtos mašinos, išskyrus 
„Speedmas te r" , pate ikiamos 
kaip numa ty t a , kas turė tų tuo
jau pa t užt ikr int i Kata l ikų 
Bažnyčios nepriklausomybę nuo 
p a s a u l i e t i n i ų s p a u s t u v i ų . 
Katalikų spaustuvininkams su
kaupus patyr imo ir paaiškėjus, 
kad spausdinamos, rengiamos ir 
parduodamos religinio pobūdžio 
l i teratūros kiekis reikalauja 
papildomų spausdinimo mašinų 
(tokių kaip „Speedmaster") , 
būtų nesudėtinga, kaip sakoma 
rašte, šiuos įrengimus suderin-

99 

Fondo valdybos, kurią š iu j 
metu sudaro pirmininkas Jurgis 
Riškus, iždininkas Bronius 
Juodelis, sekretorė-korespon-
dentė Ramunė Kubiliūtė ir 
teisinis patarėjas advokatas 
Rimas Domanskis, pranešimu, 
„Draugo" fondas — Draugas 
Foundation 1993 m. lapkričio 12 
d. inkorporuotas Illinois vals
tijoje kaip kultūrinės-spaudos 
šalpos, ne pelno siekianti korpo
rac i ja su a t le id imu nuo 
mokesčių, pagal IRS Section 
501(cX3). Gautas ir IRS ID 
numeris: 36-3916303. Jau ati
daryta Draugas Foundation 
sąska i t a S tandard Federal 
banke. Šiuo metu joje jau yra 
per 40,000 dolerių įnašų. 

Taigi „Draugo" fondas jau yra 
įpi l iet intas ir „kūdikis j au 
pakr ikš ty ta s" . Neformaliais 
„naujagimio" krikšto tėvais 
tenka laikyti Lietuvių Katalikų 
Spaudos draugijos pirmininką 
dr. Antaną Razmą ir „Draugo" 
renginių komiteto pirmininkę 
Mariją Remienę. „Draugo" fon
do „krikštą" atlikęs kun. dr. 
Viktoras Rimšelis lieka „Drau
go" kertiniu akmeniu, ant kurio 
pamatų pradedamas statyti 
naujas, svarbus priestatas — 
„Draugo" fondas. Šio „priesta
t o " statybai vykdyti reikalingi 
visi „Draugo" skaitytojai, visos 
lietuvių organizacijos, profe
s iona la i ir p r ekyb in inka i , 
k u r i e m s daug p a t a r n a u j a 
„Draugo" skelbimai, žinutės, 
informaciniai straipsniai, kvie
t i m a i į r eng in ius ir jų 
aprašymai. Jie labai svarbūs ir 

skelbėjui, ir skaitytojui. Kaip 
i š s i l a iky tų J A V l i e tuvybė , 
organizacijų veikla, renginiai be 
gre i tos informacijos, k u r i ą 
visiems skelbia Vakarų pasau
lyje, už Lietuvos ribų leidžiamas 
vienintelis dienraštis „Drau
gas". 

„Draugo" vyresniesiems skai-
tytojams-prenumeratoriams — 
vis d a ž n i a u i ške l iau jan t į 
amžinybę, o mūsų jaunajai kar
tai n e s k u b a n t prenumeruoti 
„ D r a u g ą " , p r e n u m e r a t o r i ų 
skaičius sumažėjo per pusę nuo 
anų d i e n ų , kai l e i d ė j a m s 
nereikėjo prašyti greta prenu
mera tos mokesčių l e id imui 
reikalingų a u k ų Dabar aukos 
palaiko „Draugo * gyvybę, jų 
r i n k i m o m e t i n i a i va j a i i r 
renginiai, suruošiami darbštaus 
k o m i t e t o . P a g a l i a u ir t o 
n e u ž t e n k a . P a g r i n d i n i a m s 
, d r a u g o " globėjams ir faktiš
kiems leidėjams. Marijonų vie
nuolijai, jau n e vienais meta is 
teko pridėti stambias sumas 
„Draugo" išlaikymui. Tokie yra 
ir šie metai . J ų jėgos ir ištekliai 
mažėja, nukreipiant juos į labai 
r e i k a l i n g ą v ienuol i jos a t 
statymą Lietuvoje. Tad atėjo 
eilė pas i tempt i lėšų te lkime 
visiems skaitytojams, „.Drau
go" fondo mecenatams, lietuvių 
visuomenei, sutelkiant naujo 
„Draugo" fondo milijoninį kapi
talą, kad iš jo palūkanų dar 
daug metų gyvuotų m u m s be 
galo svarbus, vienintelis dien
raštis „Draugas ". 
Visi kviečiami būti „Draugo" 

fondo nar ia is . Fondo valdybos 

pirmajame posėdyje nusta tytas 
m i n i m a l u s , „Draugo" fondo 
nar io teisę te ik iant is įnašas — 
200 dolerių. Ši suma suteikia 
n a r i u i v i eną b a l s ą Fondo 
suvažiavimuose, sprendimuose, 
direktorių tarybos narių rinki
muose. Didesnių įnašų nariai 
t u r ė s daugiau balsų — po vieną 
nuo kiekvienos 200 dolerių 
sumos. J a u įnešę į Fondą po 
n e p o r i n į š i m t i n i ų ska i č ių , 
prašomi įnašus papildyti iki 
porinių šimtinių, tuo gaunan t 
didesnį balsų skaičių. Į Fondą 
įnešę mažiau kaip 200 dolerių, 
kviečiami įnašus papildyti iki 
200 dolerių ar daugiau, tuo gau
n a n t fondo nario s tatusą ir 
teises. Kadangi 1994 metų pra
džioje numa tomas „Draugo" 
fondo narių suvažiavimas bei 
Fondo tarybos nar ių r inkimai , 
visi kviečiami a r t imu metu tap
t i „Draugo" fondo nariais . Šių 
dienų infliacinėse aplinkybėse 
200 dolerių įnašas, pasidarant 
„Draugo" fondo nar iu , nėra 
didelis finansinis sunkumas , 
ypač tą a t l i ekant nebūtinai 
vienu kar tu . 

„Draugo" fondas (Draugas 
Foundation) yra savarankiška , 
„Draugo" išlaikymui skirta, 
finansinė institucija, priklau
sant i t ik ta i jo nar iams. J is 
n e p r i k l a u s o n e i Mar i j onų 
v i e n u o l i j a i , n e i L i e t u v i ų 
katal ikų spaudos draugijai, nei 
kam ki tam. 

Visus įnašus „Draugo" fondui 
p r a š o m e s i ų s t i „ D r a u g o " 
redakcijos adresu, čekius rašant 
Draugas Foundat ion vardu. 
Įnašus „ D r a u g o " fondui ir 
aukas ar mokėjimus „Draugui" 
r e i k a l i n g a s i ų s t i a t s k i r a i s 
čekiais. „ 

B r o n i u s J u o d e l i s 

Rimties valandėlė 

GANYTOJAS - KARALIUS 

t i su j au esamais. 
Šis projektas teiktų, be ki ta 

ko, šiuos privalumus: sumažėtų 
rizika abiem pusėms (Bažnyčiai 
i r „Kirche in Not"); atsirastų 
l a i k o , per ku r į k a t a l i k ų 
leidyklos galėtų įrodyti, jog jos 
gali parengti ir parduoti pakan
kamą religinio pobūdžio litera
tūros kiekį, kuris pateisintų 
pajėgesnių spausdinimo mašinų 
įrengimą. 

PAŠVENTINTI 
VIENUOLYNO PAMATAI 

Rugsėjo 28 d. Kaune , Žeime
nos gatvėje, Kris taus Prisikė
limo klebonas kun . Eugenijus 
Bartul is pašventino Nekaltai 
Pradėtosios Švč. Mergelės Mari
jos Vargdienių seserų vienuo
lyno pamatus, į kuriuos buvo 
į d ė t a gilzė su r a š t u , in
fo rmuojanč iu , jog s t a t y b a 
v y k s t a už P u t n a m e (JAV) 
e sanč io v ienuol i jos c e n t r o 
s e se rų s u a u k o t a s l ė š a s . 
Pašventinimo apeigose daly
vavo Vargdienių seserų vie
nuolijos atstovės, darbų vykdy 
tojai, vienuolijos rėmėjai ir gera
dariai. Statybos darbus, kuriuos 
vykdo UAB „Šilas", numatoma 
užbaigti 1995 m. 

„Draugo"' fondo valdybos posėdyje. Priekyje iš kairės: Ramunė Kubiliūtė, Fondo sekretorė; Marija 
Remienė. „Draugo" renginių komiteto pirm.: stovi iš kairės: dr. Antanas Razma, Lietuvių Katalikų 
spaudos draugijos pirm.; Rimas A. Domanskis, Fondo teisinis patarėjas; Jurgis Riškus, pirmi 
ninkas; Bronius Juodelis, ižd. 

Šį sekmadienį, užbaigiant li
turginius metus, Mišių skaiti
niuose Bažnyčia mums pristato 
Kristaus Karal iaus įvaizdį — 
paskutinę dieną ateinantį teisė
ją — kaip Žmogaus Sūnų, atsi
sėdusį savo garbės soste, atski
riantį „avis nuo ožių". 

Mums, nelaibai sąmoningai 
susipažinusiems su Šv. Rašto 
įvaizdžiais, mąstant apie šią 
evangeliją, gali kilti klausimas: 
prie ko čia dabar šv. Matas , 
davęs tokį garbingą antrą kar tą 
atėjusio Kristaus vaizdą, prily
gina Kristų Karalių piemeniui, 
skirstančiam avis nuo ožių? 

Pirmasis skaitinys iš Senojo 
Testamento pranašo Ezekielio 
knygos (34:11-12,15-17) parodo 
vieną Senojo Testamento t radi
ciją, iš kurios kilo Kristaus vaiz
davimas kaip karal iaus-pie-
mens. Šioje pranašystėje pa t s 
Viešpats Dievas kalba ka ip 
piemuo, naudodamas pieme
nims gerai pažįstamus vaizdus. 
„Surinksiu savąsias avis ir pats 
jomis rūpinsiuos. Kaip kerdžiui 
rūpi nuklydę bandos gyvuliai, 
taip aš pasirūpinsiu savo avimis 
ir grąžinsiu jas iš visų vietų, kur 
jos pasklido tamsią, apsiniauku
sią dieną". 

Ezekieliui, pranašaujančiam 
Babilonijoje i š t r emt i e s i ems 
Izraelio tautos žmonėms, buvo 
duota pranašystė, kurioje Die
vas prisistato kaip rūpestingas, 
gailestingas ganytojas, saugo
jant is savo avis: „Nuvesiu į 
ganiavą savo avis ir duosiu joms 
pailsėti. ...Paklydusias aš su
ieškosiu, atsiskyrusias susigrą
ž in s iu , suže i s t a s p e r r i š i u . 
nusilpusias šersiu. riebias ir 
sveikas prižiūrėsiu". 

Izraelio tautos ganytojo įvaiz
dis tačiau yra daug senesnis, nei 
pranašo Ezekielio vizija: tūks
tantį metų prieš Kristų gyvenęs 
Dovydas buvo piemuo, jauniau
sias avių ganytojo Jesės sūnus , 
per pranašą Samuelį Dievo iš
r inktas ir pateptas karal iumi. 
Dovydas buvo laikomas pavyz
džiu po jo ateinantiems Izraelio 
kara l iams ir tuo skyrėsi nuo 
pagonių karalių, kad Izraelio 
karal ia i nebuvo visiški viešpa
čiai savo pavaldiniams, turį 
teisę su jais elgtis, kaip nori , o 
priešingai, jie buvo atsakingi 
prieš Dievą būti gerais, rūpes
t ingais ganytojais Dievo išsi
rinktąja! ir numylėtai t au ta i . 

Toji tradicija išsilaikė iki pat 
Kr is taus . Mokiniai jį atpažino 
Mesiju — pateptuoju Dovydo pa
likuoniu — kaip tik dėl to, kad 

jis rūpinosi paklydusiomis Izra
elio tautos avimis — visais, 
kuriuos atmetė žydų religiniai 
vadai, raidiškai taikydami įsta
tymą: Jėzus skelbė išgelbėjimo 
žinią paliegusiems, našlėms, 
vaikams, nusidėjėlėms, muiti
ninkams ir pažemintiesiems ir 
nuskriaustiesiems. Jėzus savo 
darbais pasirodė iš tikrųjųj esąs 
ne t ik Dovydo karališkosios 
tradicijos tęsėju, bet jo aukščiau
siu pavyzdžiu. (Tad. atrodytų, 
suprantant Kristaus karališku
mo ištakas Senajame Testamen
te, nebeliktų reikalo „patikslin
t i " šios šventės pavadinimo į 
„Kristaus valdovo", motyvuo
jant, kad šiandien žmonės ne
supranta karal iaus sąvokos. 
Bent Europos tradicijose kara
lius visuomet buvo laikomas at
sakingu prieš Dievą, o „valdo
vas" gali būti net ir pagoniškas 
despotas.) 

Tad pasaulio pabaigoje gar
bingai ateinantis Ganytojas-
Karalius tuo metu atliks pasku
tinį savo darbą: surinks visų 
tautų žmones (kuriems buvo 
skelbiama Evangelija) ir per
skirs juos, „kaip piemuo at
skiria avis nuo ožių". 

Palestinoje piemenys dieną 
leidžia ožiams ir avims ganytis 
kartu, bet nakčiai išskiria ožius 
nuo avių, nes naktį j iems reikia 
skirtingų sąlygų: avys gali 
ganytis per naktį, ožius, kurie 
nepakenčia šalčio, reikia par
vesti į tvar tus . Bet čia įvaizdis 
baigiasi ir prasideda kriterijai, 
pagal kuriuos Kristus Karalius 
— Žmogaus Sūnus, atėjęs pa
skutinę dieną, atpažins tuos, 
kurie yra pasiruošę paveldėti 
Dievo ruošiamą karalystę: jie 
bus tie. kurie įgyvendino Evan
gelijos žodį, kurie prisidėjo prie 
Dievo karalystės skleidimo že
mėje, pagelbėdami keliaujan
tiems, persekiojamiems jos skel
bėjams, j iems duodami pavalgy
ti, juos apgyvendindami, lanky
dami kalėjime, duodami drabu
žių, aplankydami, kai serga. Ką 
darome K r i s t a u s pas iun t i 
niams, sako Kristus, tą darome 
jam pačiam. O kad Kristus kal
ba apie tuos, kuriuos išsiuntė 
skelbti Evangelijos (ir dėl jos 
kentėti), žinome iš to, kad ji.'-
kalba apie savo „brolius". Mate 
Evangelijoje. Kristus broliais 
vadina tuos, kuriuos išsiunčia 
tęsti savo darbą: ..Kiek kar tų 
tai padarėte vienam iš mažiau
siųjų m a n o brol ių , m a n 
padarėte". 

a.j.z. 

KAZYS BIZAUSKAS: 
LIETUVOS ATSTOVAS JAV 
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Iš kitų faktų rodančių Lenkijos karinius pasi
ruošimus prieš Lietuvą paminėtini šie. 

Lenkų laikraštis 'Polska Zbrojna', Nr. 183. pabrėžia 
reikalą Lenkijai atstatyti savo valstybines sienas, 
kurios buvo 1778 m., t.y. kuomet jos ribose buvo ir 
Lietuva. 

Lenkų laikraštis 'Slowo Pomorskie' buvo konfis
kuotas už paskelbimą Lenkijos kar inės vadovybės 
plano užpulti Lietuvą ir už paskelbimą Pilsudzkio pasi
ruošimų karui prieš Lietuvą, sudarant tam tikslui 
generalinį kariuomenės štabą Gardine. 

Vilniaus karinė vadovybė gavo Lenkijos gene
ralinio štabo įsakymą organizuoti Lietuvoje, ta rp 
Kauno ir demarkacinės linijos, slaptų agentų tinklą. 
Leitenantui Szinczynskiui buvo pavesta organizuoti 
Z.B.K. partizanų grupes. Tos grupės partizanai buvo 
pastebėti visoje demarkacijos linijos zonoje. Net ir iš 
tolimesnių Vilniaus krašto vietovių partizanu grupės 
telkiasi prie demarkacijos linijos. 

Vilniaus - Maišiogalos ir Vilniaus - Lydos plentai 
buvo skubiai sutaisyti. Naujos telefonų linijos, 
jungiančios visas K O P . stotis, buvo įvestos demarkaci
jos linijos Lenkijos pusėje. Specialiuose kursuose 
Vilniaus garnizono karininkams, kur ie vyko Vilniuje 
šią vasarą, kursantai privalėjo mokytis lietuvių ir lat
vių kalbų. 

Šarvuotas traukinys "Kaniov/, kuris atvyko į 
Vilnių gegužės mėn.. nebuvo a t i t r a u k t a s . Da r 
niekuomet anksčiau nebuvo atsi t ikę, kad šarvuotas 
t raukinys būtų buvęs laikomas Vilniuje. 

Taipogi buvo pastebėta, kad lenkų žvalgybiniai 
lėktuvai perskrenda demarkacijos liniją ir kad lenkų 
slaptų agentų veikla Lietuvoje padidėjo. 

Maršalas Pilsudskis asmeniškai praleido dvi dienas 
3-čios Raitelių Divizijos ir Pirmojo Legijono Divizijos 
manevruose Bystrzyca-Podbrodzie regione. Drauge su 
juo buvo generolas Rydz-Smigly". 

Š i tas „aide-memoire" buvo įteiktas Vals tybės 
Depar tamento Rytų Europos skyriaus vedėjui Kelley. 
Memorandumas buvo p r i imtas be jokių ypat ingų 
komentarų . 

Pažymėtina, kad tuo metu ne vien tik Lenkija, bet 
ir rusa i emigran ta i tebepuoselėjo viltis ' susigrąžint i ' 
Lietuvą. 1927 m. pradžioje atvyko Amerikon Kerenskis 
ir lankė rusų telkinius su prakalbomis. Kerenskis buvo 
a tvykęs ir Vašingtonan, i r t a rp ki tko buvo pakvies tas 
arbatos pas Bulgarijos min is t rą Radevą, kur į K. Bi 
zauskas gerai pažinojo. Vėliau iš pasikalbėjimo su Ra 
devu j a m teko pat i r t i , kad Kerenskio ir k i tų rusų 
l iberalų emigran tų pažiūros į būsimąją demokra t ine 
Rusiją tokios: 

I-a Suomija bus pal ikta nepriklausoma. 
2-a Paba l tės valstybės turės grįžti Rusijon. 
3-a Lenkija bus palikta nepriklausoma, tik pakeis 

tomis (susiaurintomis) sienomis. 
4-a Besarabija turės grįžti Rusijon. 
N e t r u k u s po įteikimo savo „aide memoi re" dėl 

gresiančio iš Lenkijos pusės Lietuvai pavojaus K. 
Bizauskas turėjo proga išsikalbėti L* tuvos ir I^enkijos 
s a n t y k i ų k l aus imu su žmogum, k u r i s iš visų 
amerikiečių turėjo bene geriausiai tuose reikaluose 
orientuotis. 1927 m. sausio 14 d., K. Bizauskui lankan 
tis pas Valstybės Departamento Rytų Kuropos skyriaus 
viršininką, K. Bizauskas susipažino su John B Stet 
son, J r „ JAV ministru Varšuvoje, kuris buvo atvvkęs 
Amerikon atostogų Ta proga visi trys apie pusvalandį 

kalbėjo apie Lietuvos-Lenkijos santykius. Rytojaus 
dieną, t.y. sausio 15 d., šeštadienį, J. B. Stetson atvyko 
pas K. Bizauską Pasiuntinybėn, ku r buvo toliau apie 
2 valandas tęs iamas pokalbis t a tema. J . B. Stetson 
pažiūros tuo klausimu neabejotinai buvo charakteringos 
oficialiai to meto JAV užsienio politikos linijai Lietuvos 
atžvilgiu. Svarbesnieji šio pasikalbėjimo punktai, kaip 
vėliau K. Bizauskas rašė užs. re ik . ministrui Kaune, 
buvo šie: 

„1 . LIUBLINO UNIJA. P. Stetson sake. kad Liub
lino Unija yra Vienas gyviausių Lenkijos klausimų. 
Lenkai riša su ja tiek pietizmo, tiek sentimentalių 
jausmų, kad išrodo, jog Lenkijoje Liublino Unija nėra 
vien istorijos faktas, bet ak tua lus Lenkijos gyvenimo 
klausimas. Lenkija mananti, kad Liublino Unija tebėra 
galioje ir kad tai vienintelis Lietuvos-Lenkijos santykių 
išrišimas. 

Atsakiau, kad Liublino Unija Lietuvos akyse yra 
vien nemalonus istorinis įvykis, kuriam mes ne tik 
realės ver tės šiandien nepriduodam, bet kur i s 
nesukelia mumyse nė sentimento. Liublino Unija 
įvykusi protestuojant geriausiems tų laikų Lietuvos 
gaivalams, negali būti skaitoma realybė, kaip kad 
Lenkai stengiasi ją skaityti. Tai atgyvenęs faktas, kuris 
nėra gal imas šių laikų demokratinėje koncepcijoje. 
Lenkijai Liublino Unija tai savos rūšies visuomenės 
auklėjimo priemonė Lenkijos imperial is t iniams 
siekiams l ink Lietuvos. Gaila, kad Lenkija tur i 
nepamatuotų iliuzijų. Je i Lenkija būtų buvusi racio
nali, pavyzdžiui, 1919 1920 metais, būtų nekėlusi 
Vilniaus klausimo, o pripažinusi Vilnių Lietuvai, tai 
mano nuomone, būtų buvę galimybių turėti tarp Lenki
jos ir Lietuvos tiek ekonominių, tiek militarinių 
artimesnių santykių, nes yra sričių, kur mūsų interesai 
supultų. Tačiau tatai būtų buvę labai tolima nuo 
Liublino Unijos. _ 

(Bus daugiau) 
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HORIZONTAI 
PAVILIOJO TOLIMIEJI 

HORIZONTAI 
Amerikos įvairių sporto ko

mandų žaidėjai turi numerius, 
užsiūtus ant uniformų, kad 
aikštėse juos būtų galima leng
viau atskir t i . Besikeičiant 
komandoje žaidėjams, į įšėjusių 
vietą ateinant naujiems, nume
riai lieka tie patys ir perduo
dami atėjusiems. Tačiau pasitai
ko tokių talentingų ir svarbių 
žaidėjų, kurie skina savo ko
mandai laimėjimų laurus, pa
garsėja ne tik savame mieste, 
bet visame krašte, o gal ir 
visame pasaulyje. Jeigu toks 
žaidėjas ilgainiui iš komandos 
išeina ar net miršta, jo numeris 
nebeperleidžiamas kitam, o pe
reina į sporto istorijos archyvus. 
Tai tikros pagarbos ir įver
tinimo ženklas. 

Š.m. lapkričio 7 d. iš mūsų 
dienraščio bendradarbių ko
mandos išėjo žurnalistas Vladas 
Butėnas. Lietuviškoje spaudoje 
jis pradėjo reikštis dar 1945 m. 
Vokietijoje, Flensburgo lietu
vių pabėgėlių stovykloje, ir 
nenustojo iki kone paskutinių 
savo gyvenimo dienų, kai jį iš 
mūsų tarpo paviliojo Tolimieji 
Amžinybės Horizontai. Nepai
sant jo plačios žurnalistinės 
veiklos ir bendradarbiavimo be
veik visoje išeivijos spaudoje, 
Vladas Butėnas buvo žinomas 
savaitine skiltimi „Drauge", 
kurioje, po antrašte „Horizon
tai", jis rašė įvairiomis temomis 
bei lietuviškojo gyvenimo aktu
alijomis. 

Šį šeštadienį „Drauge" pasku
tinį kartą pasirodo antraštė 
„Horizontai" ir niekad daugiau 
jos nepanaudosime. Tai a.a. Vla
do „numeris", priklausęs tik 
jam vienam, niekam neperlei-
džiamas. 

Išeidamas į ligoninę sunkiai 
operacijai šios vasaros pradžioje, 
Vladas atvežė porą puslapių 
rankraščio ir pasakė: „Čia 
medžiaga mano nekrologui". Jis 
jau tuomet buvo įsitikinęs, kad 
daugiau nerašys. Veltui mėgino
me tokias jo mintis juoku pa
versti. Nors Vladas pageidavo, 
kad mes apie jį parašytume, pa
sinaudodami palikta medžiaga, 
bet leisime jam pačiam pasisa
kyti, kad galėtume bent iš tų 
kelių paragrafų išgirsti ilgametį 
bendradarbį, žurnalistą ir visuo
menininką dar kartą prabylant 
pamiltame „Horizontų" skyriu
je. 

„1945 m. rugsėjo pradžioje 
atsiradau lietuvių pabėgėlių 
stovykloje Flensburge. Čia iš
klausiau kalbininko Petro Bū
tėno suorganizuotus mokytojų 
kursus ir pradėjau rašyti labai 
jau naivius eilėraščius ir sen
timentalius prisiminimus apie 
paskutines dienas Biržų krašte. 
Netrukus žurnalistas iš Lietu
vos laikų Andrius Vaitkus ruo
šėsi išleisti stambų Flensburgo 
stovyklos metraštį „Dienos be 
Tėvynės", kur tilpo ir mano pir
moji dar labai sentimentali bei 
silpna kūryba. A.Vaitkų ir lai
kau savo žurnalistinės karjeros 
pirmuoju skatintojų. 

Vėliau gyvenau ir mokytoja
vau pradžios mokyklose Seedor-
fo, Stadės ir Dedelsdorfo sto
vyklose, V. Vokietijoje, kurios 
nuolat buvo kilnojamos iš vie
nos vietos į kitą. Visą laiką to 
meto lietuvių pabėgėlių gausio
je spaudoje skelbiau vieną kitą 
eilėraštį ir korespondencijas. 
Paskutines dienas teko praleisti 
Diepholzo stovykloje. Mano arti
miausi plunksnos draugai įvai
riose stovyklose, kuriems aš dar 
toli gražu neprilygau, buvo ra
šytojai Stasys Laucius, Jurgis 
Jankus, vaikų poetas Jonas Mi-
nelga, žurnalistė Salomėja Nar-
keliūnaitė ir kiti. 

1949 m. rugpjūčio mėn. žino
mo Amerikos lietuvių veikėjo 
Juozo Laučkos (jo ir mano tėvų 
namai buvo tame pačiame Va
balninke visai kaimynystėje) čia 
atsikviestas, pradžioje apsigy
venau New Yorko pašonėje 
esančiam kurortiniam Great 
Necke. Čia netyčia likimas lėmė 
man maišytis žinomų plunksnos 
galiūnų tarpe: buv. „Lietuvos 
aido" vyr. redaktoriaus ir mono
grafijų autoriaus Aleksandro 
Merkelio, buv. „Kario" redak
toriaus kapit. Simo Urbono, ke-
turvėjininkų J. Petrėno-Tarulio, 
Juozo Tysliavos ir kitų. Šis ben
dravimas su rašytojais buvo lyg 
savotiškas universitetas. Pradė
jau bendradarbiauti Amerikos 
liet. spaudoje. 

Po pusantrų metų, vabalnin-
kėno bičiulio ir kylančio ra
šytojo Aloyzo Barono kviečia
mas, persikėliau į Čikagą ir ap
sigyvenau Cicere. Čia ir išlei
dau pirmą (ir paskutinę) poezi
jos knygutę rankraščio teisėmis 
„Nuėję plotai", kurią išsiun
tinėjau daugiau ar mažiau pa
žįstamiems rašytojams. Kai 
būsimasis politinių mokslų pro
fesorius Vytautas Vardys, ją 
perskaitęs, pareiškė, kad poetas 
iš manęs nebus, o gal tik išeis 
neblogas žurnalistas, poezijos 
daugiau neberašiau. Nors ypač 
Cicero laikotarpiu artimai 
draugavau su kylančiu poetu 
Algimantu Mackum, gerai paži
nau tada kaimynystėje gyvenu
sias poetes — Gražiną Tulaus-
kaitę, J. Vaičiūnienę ir dar 
vieną kitą. Visi jie šiandien jau 
mirę. 

Nuo 1950 m. rudens iki 1960 
m. vasaros dirbau Hotpoint šal
dytuvų įmonėje. Laisvalaikiu 
vis teko daugiau ir daugiau 
rašyti. Pirmasis, mane užka
binęs, buvo aktorius Stasys 
Pilka, paprašęs parašyti apie 
statomą P. Vaičiūno veikalą 
„Naujieji žmonės". Pas mus 
išeivijoje buvo ir tebėra toks 
nerašytas įstatymas, kad kiek 
didesnį kultūrinį įvykį reikia iš 
anksto spaudoje ir per radiją 
pareklamuoti, kad kuo daugiau 
žmonių sueitų. Taip nuo St. 
Pilkos spektaklio, berods, 1951 
m., iki išvykimo į Vašingtoną 
1978 m., teko parašyti šimtus 
vienos ar kitos rūšies reportažų, 
būti 1956 m. Čikagoje įvykusios 
I naujos epochos JAV ir Kana
dos lietuvių Dainų šventės ren
gimo komiteto nariu spaudos 
reikalams, per keliolika metų 
informuoti visuomenę apie 1956 
m. iš Čikagos lietuvių vyrų 
choro išsivysčiusios Lietuvių 
operos kasmetinius pastatymus 
ir t.t. Visa tai reikėjo padaryti 
atliekamu nuo tiesioginio dar-

Dalia ir Vladas Butėnai 

bo laiku, kai po 1953 m. balan
džio 11 d. įvykusių vedybų su 
Dalia Meškauskaite metų ir 
antrų laikotarpiu gimė sūnūs 
Gintautas ir būsimasis Antro 
kaimo aktorius Eugenijus. Dė
kingas esu žmonai, kad ji rū
pinosi vaikų lietuvišku auklė
jimu, šeštadieniais vežiojo į li
tuanistines mokyklas, į lietuvių 
skautų sueigas bei stovyklas. 

1954-55 m. laikotarpiu para
šiau karo nuotykių knygą 
„Lenktynės su šėtonu", kurią 
leidykla per metus išpardavė. 
Kukliose knygos krikštynose 
dalyvavęs bendro žygio bičiulis 
M. Katiliškis po alaus stiklo pa
reiškė, kad ir jis tokią knygą 
parašys. Ir savo pažadą įvykdė. 

1959 m. žmonos paskatintas 
pas amerikiečius baigiau lino

tipininkų mokyklą ir 7 metus 
dirbau pradžioje dienraščio 
„Naujienos", vėliau biržiečio dr. 
M. Morkūno ir pagaliau dien
raščio „Draugo" spaustuvėje, 
kol 1967 m. rudenį patekau į ga
lingą spaustuvininkų profsąjun
gą ir pradėjau dirbti dienraščių 
„Chicago Sun-Times" ir „Daily 
Nevvs" spaustuvėje, kur jau 
teko artimai susipažinti su pro
fesionalų amerikiečių redakto
rių darbu. 

Iš viso 1960-78 m. laikotarpiu 
parašiau ir įvairios leidyklos 
išleido 4 mano knygas. Pasi
naudodamas didele Broniaus 
Kviklio biblioteka, kur su
plaukdavo beveik visos knygos 
iš Lietuvos, jų tarpe ir serija 
„Faktai kaltina", ten skelbiamą 
medžiagą, savaip interpretuo
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damas ir pridėdamas dar ir ki
tais Vakarus pasiekusią me
džiagą, parašiau ir 1967 m. Lie
tuviškos knygos klubas išleido 
veikalo „Kritusieji už laisvę" I 
tomą, o 1969 m. „Į Laisvę" fon
do leidykla ir II tomą. Vyskupo 
V. Brizgio paprašytas, paruo
šiau ir 1972 m. leidykla „Krikš
čionis gyvenime", prieš pat 
„Kronikos" Lietuvoje pasiro
dymą, išleido dokumentinį vei
kalą „Dabarties kankiniai", 
kur aprašytas Lietuvos ti
kinčiųjų kryžiaus kelias okupa
cijose. Šis veikalas išleistas 
Mato Raišupio slapyvardžiu, 
nes Ramojaus slapyvardis so
vietinio saugumo organų jau 
buvo iššifruotas. Bijojau, kad tai 
dar labiau nepakenktų Žemai
tijoje tebegyvenančiai mano 
senutei motinėlei ir iš tremties 
Vorkutoje grįžusiai vienintelei 
sesutei. 

Paskutinis žurnalistinis už
davinys buvo gana įdomus: 
1972 ir 73 m. vasaromis su tuo
metiniu jėzuitu, dabar žinomu 
foto menininku Algimantu Ke-
ziu ir tautosakininke Elena 
Bradūnaite lankėme senąjį 
Amerikos lietuvių imigrantų 
telkinį, Pennsylvanijos anglia
kasių Lietuvą, ir iš tų kelionių 
gimė 1977 m. Amerikos lietuvių 
bibliotekos leidyklos išleistas 
didelio formato albumas su pla
čiais mano tekstais apie dabar
ties Pennsylvanijos Angliakasių 
Lietuvą su folkloristės E. Bra-
dūnaitės ten surinkta tautosaka 
ir su istorinėmis bei A. Kezio 
kelionės metu darytomis nuo
traukomis. Už visus tuos žur
nalistinius darbus Lietuvių Ka
talikų Mokslų akademijos suda
ryta vertintojų komisiją 1973 m. 
žurnalistikos 1,000 dol. premiją 
paskyrė man. Premijos mecena
tas kun. Juozas Prunskis. Da
bar šią premiją skiria Lietuvių 
Bendruomenės Kultūros 
taryba. 

1978 m. spalio mėn. atsisvei
kinau su Čikaga, kur buvo išgy
venta 28 metai, ir išvykau į 
Vašingtoną dirbti Amerikos 
Balso lietuvių redakcijoje. Tai 
jau valdžios darbas ir bet koks 
privatus rašymas suvaržytas. 

TAUTOS FONDAS REMIA MOKYTOJUS 

^ midlcind fcdcrcil 
^ ^ ^ ^ ^ Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400 BRIDGEVIEVV 
8929 S HARLEM AVE 

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

EDE 
(0UMH0U9IS 
LENOER 

Prieš kurį laiką dėl tariamos 
lėšų stokos Lietuvos vyriausybė 
sustabdė paramą lietuvių kal
bos ir lituanistikos mokytojams 
mokyklose už Lietuvos ribų. Dėl 
to lituanistinis švietimas tose 
mokyklose atsidūrė kritiškoje 
padėtyje. Tautos fondas, dabar
tinėse veiklos gairėse įsirašęs 
paramą lietuviškam švietimui 
Lietuvos užribiuose ir paribiuo
se pirmo svarbumo reikalu, at
kreipė dėmesį į šią padėtį ir ne
delsdamas ėmė tirti , kaip būtų 
galima padėti blogoje būklėje 
atsidūrusiems lituanistikos mo
kytojams. TF pasiteiravo, ar 
būtų prasminga ir paranku to
kios paramos vykdymui suorga
nizuoti kokį vienetą Lietuvoje, 
kuris galėtų veikti per TF Lie
tuvos atstovybe ir būtų remia
mas TF ištekliais. Tokiam pla-

Bet ir čia pradėjau rašyti savo 
Amerikoje praleistų dienų svar
besnius įspūdžius ypač apie 
kultūrinę sritį, juos pavadin
damas „Dienai riedant vaka
rop". Kol kas tie įspūdiai atvin
giuoja tik iki maždaug 1962 m. 
O juk nuo to laiko praėjo dar 30 
metų. Nežinau, ar dabar, nuo 
1992 m. sausio 1 d. pensininku 
būdamas, juos suspėsiu pasivy
ti? 

1992 m. liepos 1 d., po beveik 
14 Vašingtone išgyventų metų, 
grįžom į Čikagą ir apsigyvenom 
Oak Lawn priemiestyje, netoli 
Sv. Kazimiero kapinių". 

Galima tik pridėti, kad penk
tadienį, lapkričio 12 d. a.a. 
Vladas persikėlė amžinai ilsėtis 
Sv. Kazimiero kapinėse. 

D a n u t ė Bindokienė 

nui Lietuvoje buvo rastas prita
rimas. Vilniuje trumpu laiku 
specialiai tam reikalui susiorga
nizavo „Ad Hoc" komitetas. Pir
mu darbu komitetas sudarė są
rašą atlyginimo nustojusių li
tuanistikos mokytojų Mažojoje 
Lietuvoje, Gudijoje ir Latvijoje, 
iš viso 54 asmenų. TF nedelsda
mas mokytojams paskyrė para
mas (maždaug tokio dydžio, kaip 
mokėjo Lietuvos vyriausybė), 
kurios jau yra perduotos į Lie
tuvą išmokėjimui. Šiuo metu 
,,Ad Hoc" komitetas sudaro pa
našius sąrašus aplenkintoms 
Vilniaus krašto žemėms ir Len
kijai (Suvalkų sričiai). Šiose 
vietovėse mokytojai yra parem
ti: Mažojoje Lietuvoje — Kara
liaučius, Ragainė, Lazdynai. 
Kryžėnai, Joneikiškiai, Kaunė-
nai, Trakėnai, Kamantai, Gum
binė, Stalupėnai, Pilkalnis. 
Eitkūnai. Būdviečiai, Lenkvie-
čiai, Kalininkai, Gesta (iš viso 
23 mokytojai); Gudijoj — Pelesa. 
Gervėčiai, Girios (10 mokytojų): 
Latvijoje — Ryga, Liepoja. 
Gramzda, Vainodė, Jelgava, Ja-
kabpilis. Daugpilis (21 mokyto
jas). 

P. J . N. 

LIŪDNA STATISTIKA 

Sveikatos apsaugos ministeri
ja konstatuoja, kad Lietuvoje 
kasmet miršta apie 40,000 
žmonių. Gimstamumas mažėja. 
Gyvenimo trukmė — taip pat. 
Pastarųjų metu gyvenimo truk
mės vidurkis yra 66 metai 
vyrams, moterims — 70 metų. 
(„Kauno diena", 11.11) 

We Ship UPS 

Užsiimam maisto t iekimu (catering) 

312-434-9766 

talman 
delicatessch 

Skaniausi lietuviški gamin ia i 

2624 West 69 th Street. Chicago. IL 6 0 6 2 9 
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CityCenter GT- International 
PLB IR LIETUVOS KULTŪROS MINISTERIJOS PAVEDIMU OFICIALI 
KELIONIŲ AGENTŪRA TVARKYTI IR KOORDINUOTI KELIONES Į 

1994 DAINŲ ŠVENTĘ LIETUVOJE. 
Kviečiame v iaus pasmauaoti SKtU lAL lA I NUPIGINTOMIS LĖKTUVŲ BILIETŲ 
KAINOMIS Į DAINŲ ŠVENTĘ IR {SIGYTI GERIAUSIUS BILIETUS Į VISUS RENGINIUS. 

SIŪLOME: 

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

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

DABARTINĖS KAINOS IŠ SEKANČIŲ MIESTŲ Į VILNIŲ: 

CHICAGO $735.00 
NEW YORK $625.00 
BOSTON $649.00 
ATLANTA $685.00 
DALLAS $675.00 
DETROIT $675.00 

HOUSTON 
LOS ANGELES 
SAN FRANCISCO 
MIAMI 
WASHINGTON D.C. 

$769.00 
$665.00 
$795.00 
$729.00 
$649.00 

TAI IR REZERVACIJOS TURI BŪTI IŠPIRKTI NEVĖLIAU GRUODŽIO M Ė N . 31 D., 1993 

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

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

G. T. INTERNATIONAL, INC. 
952S SOUTH 79TH AVENUE 
HICK0RY HILLS, ILLINOIS 
60457 

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

Member 

JSE>-
Amencan Society 
of Travel Agents 

0 City Center GT-lnt«rnatlonal 
GEDIMINO PROSPEKTAS NR. 37 
VILNIUS, LIETUVA 

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

TELEFAX (370) 2-223-149 

. t \ 



AKADEMINĖS 
PROŠVAISTĖS 

Red. Vida Brazaitytė, tel. (708) 598-8331 

VIII PASAULIO LIETUVIŲ 
JAUNIMO KONGRESAS 
LIETUVA - ANGLIJA, 

1994.07.12-31 
VIII PLJ Kongreso ruoša eina 

vis sparčiau. Š.m. rugsėjo 11-12 
d. Bostone įvyko PLJK ruošos 
komiteto posėdis, kuriame daly
vavo visi pagrindiniai kongreso 
programos, finansų ir reklamos 
skyrių organizatoriai: Paulius 
Mickus, Gailius Draugelis, Rūta 
Kalvaitytė, Darius Sužiedėlis, 
Rū ta Virkutytė ir Sigutė Šni-
paitė. Posėdis šauktas paskuti
nį kartą pasitarti su Rūta Kal
vaityte, kuri nuo rugsėjo 13 d. 
iš Inos Balsytės perėmė progra
mos Lietuvoje koordinatorės pa
reigas. Rūtai Kalvaitytei Lietu
voje talkina naujai įsteigtas sa
vanorių komitetas: Dana Baltu
tytė — Australija. Raimonda Bo-
jažanskytė — Lietuva, Jaunius 
Jakait is — Lietuva, Monika Gir-
čytė — Lietuva, dalyvavusi VII 
PLJ kongrese Pietų Amerikoje. 
Aurelija Jakaitienė — Lietuva. 
Dana Migaliova — Lietuva, da
lyvavusi VII PLJ kongrese Pie
tų Amerikoje, Sakalas Gorodec-
kis — Lietuva, Daina Balniony-
tė — Lietuva, Aidas Antanaitis 
— Australija ir Audrius Girža
das — Lietuva. 

VIII PLJ konreso programa 
prasidės liepos 12 d. Vilniuje. 
Liepos 13-15 d. vyks jaunimo se
minaras Vilniuje. Liepos 16-17 
d. bus ekskursijos po Lietuvą ir 
stovykla prie Baltijos jūros. Si 
programos dalis skir iama pa
brėžti visų lietuvių bendras 
šakn i s , išreikštas kongreso 
Šukyje, suteikti progą užsienio 
lietuvių jaunimui susipažinti su 
Lietuvos ir Rytų Europos lietu 
vių jaunimu ir bendrai rinkti 
informaciją apie Lietuvą, kuri 
bus naudinga Studijų dienose. 

Liepos 18-22 d. VIII PLJ kong
reso dalyviai plauks laivu Balti 
jos jūra. aplankydami Rygą. 
Taliną ir Helsinkį. Ši kelionė ne 
t ik suteiks progos kongreso 
dalyviams pailsėti po inten
syvios programos Lietuvoje, bet 
t a ip pat leis jiems geriau tar
pusavy susipažinti ir suartėti. O 
svarbiausia — ši kelionė leis 
užsienio lietuviu jaunimui pa
t i r t i , kaip išsilaiko ir kuo 
gyvena Rytų Europos lietuvių 
visuomenė. 

Liepos 22-31 d. kongreso daly
viai keliaus po Didžiąją Bri 
taniją, o kraštų atstovai daly
vaus Studijų dienose, Londone. 

Studijų dienos — pagrindinė 
Kongreso dalis , suteikiant i 
galimybę atstovams paversti 

savo veiklos mintis konkrečiais 
planais ir įs igi l int i į savo 
gyvenimą lietuvių telkiniuose, 
Vakaruose. Tokiu būdu jie su
gebės geriau suprasti ir įvertinti 
daugybę klausimų apie tai , kas 
mes, užsienio lietuvių jaunimas, 
esame ir kokia mūsų ateit is . 
Studijų dienų programoje bus 
gvildenami 5 pagrindiniai klau
simai: 

1. Kokie yra mūsų ryšiai su 
Lietuva ir kokie jie tu rė tų bū
ti? 

2. Kaip užsienio lietuvių tel
kiniai gali išsilaikyti? Kokios 
yra jų stiprybės? Kas sieja visus 
užsienio lietuvių telkinius visa
me pasaulyje? Kaip mes per 
bendradarbiavimą galime vieni 
kitiems padėti? 

3. Koks yra lietuvių visuome
nės vaidmuo jos gyvenamajame 
krašte? 

4. Kaip lietuvių telkiniai ga
li sustiprinti savo bendruo
menes, padėti Lietuvai ir sustip
rinti tarpusavio ryšius? 

5. Koks yra Pasaulio Lietu
vių Jaunimo sąjungos vaidmuo? 
Koks jis turėtų būti ateityje? 

Kad kongresas būtų sėkmin
gas, VIII PLJ kongreso ruošos 
k o m i t e t a s s i e k i a s k a t i n t i 
būsimus atstovus kuo anksčiau 
ruoštis kongresui, galvoti apie 
galimus projektus, kad kongre
se būtų galima panaudoti jo 
dalyvių talentus. Programa taip 
pat stengsis galimai daugiau pa
sinaudoti vyresnės kartos patir
timi ir žiniomis, dirbant Lietu
voje ir užs ien io l i e t u v i ų 
telkiniuose. 

Siekiant paskat int i Lietuvos 
vadovybę remti Jaunimo kong
reso idėją ir t ikslus, PLJS pir
mininkas Paulius Mickus š.m. 
rugsėjo 27 d. susitiko su Lietu
vos Respublikos prezidentu Al
girdu Brazausku jo apsilanky
mo New Yorke metu. Dalyvau
damas Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės valdybos susi t ikime 
su Lietuvos valstybės galva, 
PLJS pirmininkas pakvietė Lie
tuvos prezidentą lankytis kong
rese ir užtikrinti Lietuvos vy
riausybės paramą šiam reikš
mingam įvykiui. Paulius Mic
kus kvietė prezidentą arčiau su
sipažinti su kongreso ruošos 
darbais, vykdomais Lietuvoje. 
Tuo reikalu Vilniuje su prez. 
Brazausku susitiks kongreso 
Lietuvos programos koordinato
rė Rūta Kalvaitytė. 

DRAUGAS, šešte iienis, 1993 m. lapkričio mėn. 20 d. 

AKADEMIKŲ STOVYKLA 
„GAUDEAMUS" 

Los Angeles Lietuvių dienose Jaunimo sąjungos paviljone buvo galima pasiinformuoti apie 
artėjantį Pasaulio Lietuvių Jaunimo kongresą ir jsigyti įvairių jaunimo mėgstamų marškinėlių. 
Informacijas teikia (kair.) čikagietė Nida Bichnevičiūtė. 

PASIKALBĖJIMAS SU 
ĮSIVAIZDUOTU LIETUVIŲ 

JAUNIMO ATSTOVU 
Kiek finansinių institucijų re

klamuojasi turinčios žmonišką 
veidą ir savo kaimynų naštoms 
jautr ias širdis, be amžinai au
gančių kasų!? Priėjus prie jų 
durų, tačiau, kimšta katytė 
tampa kudlotu liūtu: aukštos 
marmurinės kolonos užstoja 
duris, šypsenomis pridengiamos 
griežtos taisyklės, kurios pačios 
slepia giliai gerklėj įstrigusį 
nepasitikėjimą prašančiais pa
ramos savaisiais. Visiems ta
čiau reikia pinigų, ypač mažai 
uždirbantiems s tudentams ir 
pelno nesiekiančioms organiza
cijoms. Taigi, tu klausi: „Argi 
nėra mažiau nervus erzinančio 
būdo ieškoti lėšų"? 

— Aišku. Yra Lietuvių fon
das. Per savo 31 metų gyvavi
mą Lietuvių fondas yra išdali
nęs daugiau negu 3,5000.000 
dolerių lietuviškoms organizaci
joms, projektams ir studentams. 
Ši inves tac i ja į l i e tuviško 
gyvenimo išsaugojimą pelno ge
ras pajamas ir infliacijoj, ir re
cesijoj. Prezidentas Clinton ke
liems valdžios ekonomistams 
'tik ne I.R.S.!) yra pavedęs 
išstudijuoti Lietuvių fondo tvar
kymą. 

— Puiku, bet man, rožinės ke
ramikos kiaulytėje liko 53 cen
tai, o tas Lietuvių fondas man 
nėra nič nieko pasi tarnavęs 
pastaruoju metu. 

— Netiesa! Lietuvių fondas 
remia tavo l i tuanist inę mokyk
lą ir vadovėlių leidimą bei pla
tinimą. 

— Man džiaugtis tuo? Mama 
mane verčia iš lovos i Pedago
ginį šeštadieniais, kai labiau 
norisi, palindus po nešvarių dra-
bučių krūvą, žiūrėti „ninja" vėž
lius. 

— Lietuvių fondas irgi remia 
tavo tautinių šokių vienetą, cho
rą, ansamblį, sporto klubą, pa
rodas, renginius, pasirodymus, 
Lietuvių Bendruomenę, Jauni
mo sąjungą, ateit ininkus, skau
tus, suvažiavimus, seminarus, 
stovyklas, l ietuvišką spaudą ir 
radijo valandėles. Fondas pade
da išlaikyti l ietuviškas patal-

Jaunimas susitikės 1 Ai \ngel <iose I,i< tuviu dienose š.m spulio mėn. i K — Silvija Bichne
vičiūtė — Čikaga Vytas Viskantas Dotroitas. Rita Starinskaitė San Francisco. losangei iečiai 
Viktorija Prišmant; itė,Tauras Radvms, Paulius Gražulis, Nida Bichnevičiūtė — Čikaga, Auris 
Jarašūnas - I oš Angeles, Rūta Kvedaraitė - New Jersey, Angelė Prišmantaitė - Los Angeles. 

pas, pvz.: Lieutvių kultūros ži
dinį New Yorke, Lietuvių cent
rą Lemonte ir Jaunimo centrą 
Čikagoje. 

— Gerai j iems, o kaip su ma
nim? Universitete bent septy
nis kar tus galvoju keisti pa
grindinę sritį. 

— Lietuvių fondas nefinan
suoja dvidešimtmetinių studijų. 
Tačiau tarp 1976 ir 1993 metų 
yra paskirs tęs beveik 700,000 
dolerių stipendijomis r imtam, 
nusipelniusiam jaunimui: išei
vijos v a i k a m s , aukš tuos iu s 
mokslus einantiems; studen
tams iš Lietuvos, pasiryžusiems 
įsigyti vakarietiškų žinių; gim
nazistams iš Pietų Amerikos ir 
k i tu r , l ankan t iems Vasar io 
16-tosios gimnaziją Vokietijoje; 
ir UIC Lituanistikos katedroje 
besimokantiems. Yra daugiau 
susilaukusių fondo malonės, bet 
fondui per daug ploti sau per 
petį negražu (ir skauda!). 

— Visgi, nesuprantu, kodėl aš 
nežinojau apie Lietuvių fondą. 
Užtenkamai reiškiuosi lietuvių 
apylinkėje, einu į visus kalaku-
tinių šokius... net valgau šaltie
ną. 

(Ar verta su šiuo kiaulės kul
niukų , je l lo" mėgėju šnekėtis?) 

— Telefonas, telefaksas, tele-
lietuvis ne visuomet lygiu grei
čiu perduoda informaciją. Lietu
vių fondas yra lietuviškosios 
visuomenės ilgiausiai išlaikyta 
.,paslaptis". Fondas prabangiai 
neišleidžia savo nar ių daugiau 
negu šešių milijonų dolerių ryš
kioms, rėkiančioms reklamoms. 
Fondo efektyvingiausia rekla
ma — ta i jo at l iktas darbas . 

— Pavyzdžiui? 
— P a t s užsidėk žurnal i s to 

kepurę! Paklausk aktyviausio 
t au pažįstamo jaunuolio-veikė
jo apie fondą — t ikr iaus ia yra 
vienu metu buvęs fondo stipen
dininkas . Pasiteirauk savo jau
nimo organizacijos sandėly, an
samblio repeticijose, mokyklos 
direktoriaus raštinėje ir kultū
rinių centrų būstinėse, kas juos 
visus yra šelpęs metų slinktyje. 
Atsakymas: Lietuvių fondas, 
dažnai savo vardu, ka r t a i s ir 
užsidėjęs JAV LB Švietimo ar 
Kultūros tarybų ar PLB Švie
timo komisijos kaukę. 

— Pa t s užsidėsiu „marke-
t i n g " profesionalo k a u k ę . 
Reikėtų kažkaip skleisti žinias 
apie Lietuvių fondo nuostabią 
veiklą. Ar neturite „public rela-
t ions" skyriaus? 

— Beveik... sunku, ne tu r in t 
net t ikro lietuviško išvert imo 
žodžiui „P.R.". Šis s t ra ipsnis 
yra P.R.-as (tariamas „pras") . 
Fondo metinis pokylis, įvykęs 
lapkričio 6 dieną, ir susilau
kiantis kasmet gausesnio jauni
mo dalyvavimo (matei nuotrau
kas?), yra gera neapmokama 
reklama. Galbūt reikėtų suda 
ryti fondui patrauklesnę išvaiz
dą, ypač šventėms ar tė jant . 
Pvz.: „Lietuviu fondas — Kalė 
dų senelis be raudono apsiausto, 
rogių, stirnų. Rudolfo ir puoš

n a u s viniojamo popier iaus" . 
Ne laba i sklandžiai skamba. 

Gal ger iau : „Lietuvių fondas — 
Velykų bobutė, nededanti kiau
š in ių" . 

— Ei! (,mūsų kanadiečiams 
ska i ty to jams dvigubas „Ei"!) 
P.R.-as — ta i mano paskir t is! 
Pas i l ik savo sferoj — klausk 
k l aus imus . 

— Ale, j au t r i plepute. Gerai , 
iš ku r Lietuvių fondas gauna pi
nigus išdalinimui mums, never
t a m ir nedėk ingam atžalynui? 

— Žmonės t a m p a l ie tuvių 
fondo na r i a i s su š imtadol ' r ine 
auka . Galbū t atrodo didelė su
m a s tuden tu i a r darbo beieš
kanč iam, bet pats netiesiogiai 
esi gavęs žymiai daugiau ir gal, 
gražiai pr is ta tęs fondui stipen
dijų s p r e n d i m o l a iko t a rp iu 
(prieš balandžio 15 dieną), susi
lauks i tiesiogiai. Be to, yra 
s tudent i ška tradicija prašyti tė
vų a r senelių, kad konkrečiai 
p a r e m t ų tavo ateitį — juos ver
buok į fondo nar ius . 

— Tėvai nebepri ima mano 
„collect" skambinimų nuo ketu
rioliktosios greito vairavimo pa
baudos. Ka ip juos prikalbėti? 

— Vien tavo pažinimas tokios 
labdar ingos organizacijos, kaip 
Lietuvių fondas, j iems sudarys 
gerą įspūdį ir įrodys, kad gal ir 
bus iš tavęs šiek tiek visuomeni
nės naudos. Pakviesk tėvus ir 
pa t s a te ik į Lietuvių fondo ruo
š i amas kr ikš tynas sekmadienį, 
gruodžio 12 dieną, aplaistyti 
gražią, naujai įrengtą fondo būs
t inę Lietuvių centre, Lemonte. 
Stabtelėk, šv. Mišioms pasibai
gus. Bus vaišių, balionų... Sma
gu bei vert inga. 

— Aišku, ateisiu į Mišias. Be 
to, m a n e visuomet prajuokina 
po suolais besir i tantys darže-
lininkai už koplyčios stiklo. Dar 
pasikviesiu kelis š imtus sve
čių... a r j au viskac9 

— J a u viskas! 
* * * 

Tur i t e k laus imų? Reikalinga 
stipendijos prašymo anke ta? 
Raš tu a r telefonu kreipkitės į 
Lie tuvių fondo būst inę, 14911 
West 127th Street , Lemont, IL 
60439, telef. (708)257-1616. 

R a m o n ą S t e p o n a v i č i ū t ė 

J A U N I M O KONGRESO 
ATSTOVAI 

Pasau l io Lietuvių J a u n i m o 
sąjunga te ik ia j aun iems lietu
v iams gal imybę reikšt is savųjų 
t a rpe . Jos t iks las — ugdyti ir iš
la ikyt i l ie tuvybės dvasią jauni
mo širdyse. 

P L J kongreso metu vyksta at
s tovų suvaž iav imas (studijų 
dienos). 

Atstovas yra asmuo tarp 18-35 
metų amžiaus , kur is atstovau
ja savo miestui ar kraštui ir tu
ri ba lsavimo teises. 

Studijų dienose yra sprendžia 
rrii svarbūs PLJS-os organziaci-
jos veiklos klausimai. 

VIII PLJ Kongrese planuoja 
ma turėti 120 atstovų iš 14 kraš 
tų. J A V 40 atstovų tarpe 7 at
stovai bus iš Čikagos. 

Susidomėję būt i a ts tovais , 
prašomi kreiptis į Nidą Bichne-
vičiūtę, tel . (708) 656-3721. 

1993 metų Jubiliejinė skautų 
stovykla „Lituanica" jau praei
tyje, bet, esu tikra, kad jos ilgai 
neužmiršime. Stovyklos ruošos 
darbai prasidėjo seniai, o dar, 
turbūt, liko baigiamieji posė
džiai ir stovyklos uždarymas. 
Šioje stovykloje pirmą sykį daly
vavo skautai iš Lietuvos, jų 
buvo net 23, ir beveik visiems 
teko su kai kuriais daugiau ar 
mažiau susidraugauti ar bent 
susipažinti. Šioje stovykloje, 
kaip ir paskutinėje tautinėje bei 
jubiliejinėje, stovyklavau su 
akademikais, tai apie jų sto
vyklinį gyvenimą galiu daug 
papasakoti. 

Čikagos „Nerijos" tunto sto
vyklavietė je į s ikūrė aka
demikai, o visus atvažiuojančius 
svečius/stovyklautojus sutiko 
vyriausias „Gaudeamus" sto
vyklos šeimininkas/viršininkas 
fil. Kęstutis Ječius, stovyklos 
komendante fil. Ramoną Stepo
navičiūtė bei A.S.S. vadijos 
pirmininkas fil. Edmundas Kor-
zonas. Kai pagaliau visi išsi
rikiavome pirmam stovyklos 
vėliavų pakėlimui/nuleidimui 
ir atidarymui, stovėjo gražus bū
rys akademikų. Stovyklos ati
daryme mane nustebino du 
dalykai: pirmas — daugiau negu 
pusė visų „Gaudeamus" stovyk
lautojų buvo iš Los Angeles 
miesto (o ne iš Čikagos, kaip 
visur įprasta matyti) ir an t ras 
— čia buvo žymiai daugiau 
jaunesnių akademikų negu 
vyresnių. Šioje stovykloje daly
vavo ir trys akademikai iš 
Lietuvos: Rolandas Kačinskas, 
Korp! Vytis pirmininkas, Jolita 
Buzaitytė, A.S.D. narė, abu iš 
Vilniaus, ir Nomeda Bepirštytė, 
A.S.D. narė iš Kauno. Buvo 
įdomu su jais pasikalbėti ir 
palyginti dabartini akademinį 
gyvenimą Lietuvoj ir Amerikoj 
(gal, geriau sakant Čikagoje ir 
Los Angeles miestuose, nes čia 
dabar stipriausiai veikia A.S.S. 
skyriai). 

Akademikų programa buvo 
trijų pagrindinių dalių — rimtų 
paskaitų ir diskusijų, reprezen
tacinio darbo stovykloje (savo
tiška mūsų/savęs reklama) ir 
linksmesnės dalies. Pirmojoje 
dalyje, kaip ir dera aukštus 
mokslus baigusiems ar dar 
studijuojantiems, buvo rimtos 
paskaitos, dar rimtesnės disku
sijos ir labai rimti pranešimai. 
Paskaitų klausėmės po dvi. kar
tais net ir po tris į dieną — juk 
reikia ir protui mankštos. Klau
sėme šių paskaitų: 

1. fil. Jono Dainausko apie 
vaistažoles: 

2. A.S.S. skyriai Lietuvoje. 
Amerikoje ir Kanadoje: 

3. Lietuvių Skautų sąjungos 
evange l ikų dvasios vado 
vyskupo Hanso Dumpio apio 
ekumeninę ideologiją; 

4. Lie tuvos a k a d e m i k u 
paruoštą viktoriną: 

5. fil. Vidos Brazaitytės apie 
JAV ir LB Švietimo tarybos 
veiklą; 

6. fil. Vytenio Kirvelaičio apie 
Darių ir Girėną; 

7. Čikagos Korp! Vytis ir 
A.S.D. vedamas diskusijas ir 
tradicijų išaiškinimus; 

8. senj. Pauliaus Jurgučio apie 
istorijos kūrimąsi; 

9. fil. Rimo Griškelio apie ASS 
išsilaikymą iki 2001 metų; 

10. Los Angeles ASS skyriaus 
apie Lietuvos mitologiją; 

11. Lietuvos Generalinio kon 
šulo Čikagoje Vaclovo Kleizos 
apie ambasadas, pasiuntinybes, 
konsulatus ir t.t.; 

12. fil. Pauliaus Mickaus apie 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
sąjungą ir Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo kongresą. 

Kiekvieną dieną turėjome 
savo stovykloje vė l iavų 
pakėlimą ir nuleidimą, kur 
buvo ir pranešimai, pastabos. 

nurodymai ar pageidavimai. Be
veik kiekvieną dieną su sese fil. 
Livija Bražėnai te tu rė jome 
da inav imo p a m o k a s , k u r 
mokėmės ne tik stovyklos dai
nas, bet ir senų studentiškų 
da inų , kurios m u m s labai 
patiko. 

Po didžiojo šeštadienio bendro 
laužo vyko A.S.S. pakėlimai. 
Junjoras Jonas Valiulis iš Bos
tono, Bostono pirm. fil. Naidos 
Šnipaitės pristatytas, apgynęs 
savo temą, buvo pakeltas į 
senjorus; t .n . K r i s t i n a 
Antanaitytė, t.n. Daiva Paraki-
n inka i t ė , t . n . Vida Dami-
jonaitytė ir t.n. Taiyda Rudai-
tytė (visos iš Čikagos) buvo 
pake l tos į f i l i s teres ; senj . 
RičardasChiapetta, senj. Jonas 
Variakojis, fil. Daiva Paraki-
ninkaitė ir fil. Indrė Jeske (visi 
iš Čikagos) buvo pakel t i į 
paskautininkus, o fil. Albinas 
Sekas iš Los Angeles ir fil. 
Leonas Maskaliūnas iš Čikagos 
buvo pakeltas į vyr. skautinin
kus. Ilgai dar girdėjosi svei
kinimai ir dainos prie mūsų 
lauželio. 

Labai save išgarsinome, nes 
žinojom, kad jei mes patys savo 
dūdos nepūsime. n iekas kitas 
nekreips į mus dėmesio. Kur 
mus kvietė — ten ir ėjome. Daly
vavome svečių t e i s ėmis ir 
visuomet su lauktuvėmis, pas 
paukštytes, pas skautes ir pas 
brolius vyčius. Budėjome vir
tuvėje, prie indų ir padėjom 
šeimininkėms — vienam mūsų 
broliui taip patiko virtuvėje 
budėti, kad jis praleisdavo be
veik visą savo dieną, kiekvieną 
dieną, p a d ė d a m a s , .Aušros 
Vartų" virtuvės šeimininkėms. 
P r a v e d ė m e v i l k i u k a m s i r 
paukš ty tėms n a k t i n i u s žai
dimus ir tuo suteikėm progą jų 
vadovams atsikvėpti. Į vieną 
savo vėliavų nuleidimą pasi
kvietėme jaunų šeimų likusius 
stovyklautojus ir su jais smagiai 
praleidome vakarą. Teko gir
dėti, kad toks mūsų reprezenta
cinis darbas atnešė gerų vaisių 
— ne vienas vilkiukas a r paukš
tytė paklausė savo vadovų, ar ir 
jie galės kada nors būti aka
demikais. Ieškojome ir naujų 
narių kitose šakose — kelis kar
tus suruošėme vakarones vyr. 
skautėms ir sk. vyčiams. Kiek 
teko girdėti šios vakaronės la
bai gerai praėjo, ypač ta, kur 
svečius pasitiko orkestras, buvo 
įdomių pasirodymų, „poezijos 
skai tymas" ir, žinoma, senos 
studentiškos dainos. 

Negalima skųstis paskaitomis 
ir visais reprezentaciniais dar
bais — buvo daug laiko pasi
linksminimui ir juokui. Reikia 
tik paklausti brolio Kęstučio, 
kaip veikia jo žirklės, siuvimo 
mašina, dviratis ir supamoji 
kėdė; senj. Viktoro, kaip jam 
t inka 'ir pat inka) Ramonos 
raudoni batukai; sesės Jolitos — 
kur dingo vyčių lazdos, 
Kristinos — kokia buvo jos 
mėgstamiausia daina; senj. Dai
niaus — pakalbėti lotyniškai; 
brolio Rolio — kiek j is gali iš 
kar to suvalgyti bananų ir visų 
stovyklautojų dienos mįslę — 
raudonas namelis , namelyje 
žmogelis. Per kiekvieną laužą ir 
vakaronę d a r ė m e m a n k š t ą 
„Karalius Abraomas": ..dešinė 
ranka , kairė ranka, dešinė ko 
ja, kaire koja"... 

Taip ir baigėsi stovyklos 
dienos — su juoku, studen
tiškomis dainomis ir maloniais 
pris iminimais . Tikiuos, kad 
tokių ir panašių stovyklų bus 
dar daugiau. Manau, kad mes 
vėl susitiksime už poros metų 
per 1998 m. tautinę stovyklą, 
nes atsiminkite - kuo tolyn, tuo 
geryn' 

Ad Meliorem! 

fil. Ri ta Likanderytė 
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JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba 
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7311 Doug las Circle. La Paima, CA 90623 
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EKONOMIKOS PULSAS: 
ŽVILGSNIS IŠ LIETUVOS 

Spalio 19 d. LDDP frakcija 
Seimo pirmininkui Č. Juršėnui 
įteikė pareiškimą dėl nepasi
tikėjimo Lietuvos banko valdy
bos p i rmin inku Romualdu 
Visokavičium. Pare išk imas 
įteiktas prokuratūrai nebaigus 
tirti bylos dėl 20 mln. litų 
kredito suteikimo bankui „Li-
timpex". Stebėtojai tokį LDDP 
frakcijoje skubėjimą vertina 
kaip požymį, kad prokuratūros 
tyrimas ir būsimas teismo pro
cesas neduos pageidaujamų 
rezultatų pripažinti R. Visoka
vičių kaltu. Spalio 31 d. Seimas 
jau svarstė LDDP frakcijos pa
reiškimą. Slaptu vardiniu bal
savimu 77 Seimo nariai (LDDP 
ir socialdemokratai) balsavo už 
nepasitikėjimą R. Visokavi
čium, 18 — prieš. R. Visoka
vičiui pareikštas nepasitikė
jimas ir priimtas nutarimas 
atleisti jį iš centrinio banko 
valdytojų pareigų. 

LDDP kaltina R. Visokavičių 
netikusia banko ekonomine 
politika, konfliktais su Pramo
nininkų konfederacija, žemdir
biais, daugeliu komercinių 
bankų, visiškai sužlugdytais 
a t s i ska i tyma i s t a r p ūkio 
subjektų, neteisėtais sandėriais 
su kai kuriais komerciniais 
bankais. Pareiškime sakoma. 
kad „banko vienašal iškais 
veiksmais per 5 mėnesius ne 
sykį buvo smarkiai revalvuota 
ir devalvuota nacionalinė valiu
ta ir dėl to sužlugdyta daugelio 
užsienio rinkose pradedančių 
į s i tv i r t in t i įmonių bei 
verslininkų veikla...'" 

R. Visokavičius iš esmės 
argumentuotai atmetė visus 
inkriminuojamus kaltinimus. 
Be to, jis pareiškė, kad Banko 
monetarinei politikai buvo 
trukdoma įvairiausiais būdais: 
a tgaivintos „soviet inės in
strukcijos" ir vadovavimas tele
fonu. Nėra įstatymų, kurie pri
verstų įmones a t s i ska i ty t i 

tarpusavy ir su tiekėjais. Tarpu
savio skolas jos naudoja kaip 
beprocentinius kredi tus . 
Eksportuojančios įmonės nori 
turėti stiprų litą, pirkdamos 
žaliavos, o parduodamos pro
dukciją — silpną. Nepastoviu 
lito kursu buvo suinteresuotas 
ne bankas. 

Už nepasitikėjimą R. Visoka
vičium pasisakė ir premjeras A. 
Šleževičius, sakydamas, kad R. 
Visokavičius neišlaikė „ban
dymo". „Tėvynės santaros" 
opozicijos vadas V. Landsbergis 
pareiškė, kad R. Visokavičius 
daromas „atlaidų ožiu", nes val
dantieji nesusitvarko su 
ūkinėmis problemomis. Deši
niųjų nuomone, objektyvių 
priežasčių nepasitikėti banko 
valdytoju nėra. Bankas 
kaltinamas bloga ekonomine 
politika, kuri yra ne banko, o 
Vyriausybės funkcija. Iki šiol 
nėra valdančiosios partijos eko
nomikos strategijos. Centro var
du kalbėjęs R. Ozolas pareiškė, 
kad po R. Visokavičiaus atsta
tydinimo lito likimas esąs nu
lemtas . Sprendžiamas ne 
Visokavičiaus klausimas, o tvir
to valstybės banko vadovo 
klausimas. Tokio valdančiajai 
partijai nereikia. 

Po R. Visokavičiaus atleidimo 
iš pareigų dešinioji spauda tai 
vertina kaip politinį žaidimą. 
Jonas A. Patriubavičius ir Ro
mualdas Barzda Bradauskas 
„Lietuvos aide" (10.23) rašo, 
kad ne centrinio banko reikalas 
organizuoti atsiskaitymus. Cen
trinis bankas — monetarinės 
politikos vykdytojas ir valiutos 
tvirtybės sargas. Atsiskaitymai 
— komercinių bankų afera. Jie 
turi būti suinteresuoti kuo dau
giau daryti pervedimų, kad už 
paslaugas gautų pinigų. Taip 
yra visame pasaulyje, bet ne 
Lietuvoje. Čia komerciniai 
bankai uždirba iš valiutos 
nepastovumo, dėl to ir buvo 

Marijampolės aukštesniosios žemės ūkio 
(kairėje) ir jo pavaduotojas Kazimieras 

nepatenkinti R. Visokavičium. 
Žmonėms dabar mėginama įro
dyti, kad, paleidus į apyvartą 
daug litų, infliacijos nebus. Tai 
ne emisija, o visi kas kita. 

Beje, tarp būsimų kandidatų 
į Banko vadovo postą dažniau
siai minima valstybinio Žemės 
ūkio banko valdytojo Prano 
Vilūno pavardė. Jis visą tą laiką 
buvo vienas stipriausių 
oponentų Lietuvos bankui, 
įtakojo vyriausybe, kad būtų su
stabdyta valstybinių bankų 
privatizacija pagal centrinio 
banko paruoštą programą ir 
pan. R. Visokavičius ne kartą 
kritikavo Žemės ūkio banką, 
kad šis laiko įšaldęs ir laiku 
neišduoda kreditų žemės ūkiui. 

Drumsti privatizavimo 
vandenys 

Taip pavadintas žurnalisto 
Gedimino Končiaus straipsnis 
„Tiesoje" (spalio 30 d.), kuriame 
apžvelgiamos Europos Bendrijos 
ekspertų, nagrinėjusių privati
zavimo eigą Lietuvoje, išvados. 

Pagal Valstybinio turto pir
minio privatizavimo įstatymą, 
buvo numatyta privatizuoti 
5.647 įmones, kuriose valstybi
nis kapitalas sudaro 1,069 mln 
litų. Pavyko privatizuoti 67% 
įmonių, kuriose valstybinis 
kapitalas sudaro tik 34%. 
Žmonės dar turi nepanaudoję 
43% investiciniu čekių, už 
kuriuos nedaug ką begalės 
nusipirkti. 

Šiemet per mėnesį vidutiniš
kai buvo privatizuojamos 102 

mokyklos direkt. Sigitas Valančius 
Kaknevičius prie mokyklų rūmų. 
įmonės už 17 mln. litų. Norint 
užbaigti privatizavimą iki nu
matyto termino — kitų metų 
rugpjūčio mėn.. reikėtų per 
mėnesį privatizuoti apie 150 
įmonių už 59 mln. litų. Privati
zavimas vyksta lėtai. Įmonės 
neįtraukiamos į privatizavimo 
programas. Vieni įmonių vado
vai slepia informaciją, būtiną 
pradėti privatizavimą. Kiti vi
saip stengiasi, kad įmonės bū
tų išbrauktos iš privatizuojamų 
įmonių sąrašų. Europos Ben
drijos ekspertų nuomone, įmo
nių vadovai netiki, kad jie gali 
ką nors laimėti iš įmonių 
privatizavimo, bijo pasikeitimų 
ir naujų seimininkų ar papras
čiausiai nesugeba pateikti rei
kalingos informacijos. Bene 
didžiausia bėda — „blatas", kai 
didžioji dalis valstybinio turto 
pirmumo teise ir gerokai pigiau 
parduodama tam tikroms asme
nų grupėms. Pirmiausia priva
tizuojamų įmonių darbuoto
jams, o, kas lieka, tiems, kurie 
neturi galimybės dirbti privati
zuojamoje įmonėje. Europos 
Bendrijos ekspertų nuomone, 
pirmumo teisės suteikimas ne 
tik nesuteikia vienodų galimy
bių visiems piliečiams dalyvauti 
privatizavime, bet ir apriboja 
skaičių tų, kurie gali pasiūlyti 
daugiau už privatizuojamą 
turtą, sumažina potencialią jo 
kainą. Rima J a k u t y t ė 

REIKALINGA 
APARATŪRA 

Žemės Ūkio ministerija prašo 

pieno ir pieno produktų gamy
binės aparatūros. Ji reikalinga 
Marijampolės Aukštesniojoje ' 
Žemės ūkio mokykloje ir taip 
pat Vilkaviškio ir Veisėjų 
Žemės ūkio mokykloms, kurios 
nori ją naudoti mokymui ir 
maistą gaminti savoms valgyk
loms. Reikalingos melžimo, 
sūrių gamybos ir sviesto gamy
bos mašinos bei aparatūra. 
Mokyklose yra iki 40 karvių, ir 
norima perdirbti bent 100 litrų 
pieno per dieną. Aparatūra gali 
būti vartota, bet nori gauti 
veltui. Žemės ūkio mokyklų 
padėtis yra sunki, nes vals
tybinė parama maža, mažė
jantis mokinių skaičius ir 
technika sena, susidėvėjusi ar
ba iš vis nėra. Rugpjūčio mėnesį 
susipažinau su Marijampolės ir 
Vilkaviškio mokyklomis ir di
rektoriais ir jų dedamos pa
stangos man sudarė gerą įspūdį. 
Mokyklos ir jų technika, kiek 
jos yra, tvarkingai prižiūrima, 
užmezgami ryšiai su užsieniu, 
mokomas jaunimas ir norintys 
ūkininkauti suaugusieji. 

Aparatūros paieškos ALID-
CORP prezidentas A. Žatkus, 
kreipsis į JAV bendroves, bet 
taip pat kreipiamės į skaityto
jus, kurie turėtų ryšių sų žemės 
ūkiu ar pieno produktų gamyba. 
Prašome pranešti apie galimy
bes gauti šią aparatūrą telefonu 
(714) 521-8694. 

E. Kulikauskas 
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PASKOLOS Ž E M I A U S I A I S NUOŠIMČIAIS 

* Perfinansavimas 
Vienos šeimos ir daugiabučiai namai 
5% pradinis įmokejimas 
Be pajamų patikrinimo 
Be punktų 
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PATARIMAI VELTUI 
P R O F E S I O N A L U S 
PATARNAVIMAS 

5958 S. Pu lask i 
Ch icago . I L 60629 

Linas Kliarskis 
Te l . 312-735-8111 

" P a g e r " 312-289-4806 

iffinots Restdential Mofgage Utcnece o* Hlmcs S^viogs K ResiGentia* Loan Cornmissione' FunrJs 
Are ProvideO oy Another Entity VVhich May Afect T ie Availabtl'ty of Funds 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
Jau 30 metų organizuoja grup ines ir individualias kel iones 
į Lietuvą ir kitus kraštus ger iaus iomis kainomis. 
S i ū l o m * naują paslaugą m ū s ų kl ientams. Iki kovo 31 d.. 
1994 m., galite nupirkti bi l ietus iš Vilniaus į įvair ius 
Amerikos miestus pačiomis pigiausiomis kainomis. Bil ietai 
apmokami mūsų raštinėje, Evergreen Park ir atsiimami mūsų 
raštinėje, Vi lniuje. 

New York S750.00-S800.00 
Chicago $830.00—$88000 
Seattta $930.00—$980.00 
Los Angolos $1,000.00—$1,050.00 

Maloniai, sąžiningai ir profesional iai Jus aptarnausime, 
informacijai skambinti: 1 -708-422*3000. Darbo vai.: p i rmd . , 
ant rd . , ke tv i r td . ir p e n k t d . 9 v . r . — 5 v. p.p. Ir t r e č d . 9 
v . r .—7 v. p.p. Amar ican Trave l Service, 9439 S. K e d -
z ie Ave . Evergreen P a r k , IL 6 0 6 4 2 . 

INDUSTRINES PARAMOS S-GA JAV 
IPSA INTERNATIONAL siūlo Jūsų giminėms ir draugams LIETUVOJE, rūkytos kiaulienos 
m ė s o s produktų rinkinį. 

H E L L IN I C E 
O n u t ė G a r b š t i e n ė 

A diary (much likę that of Ann 
Frank). which begins in 1941 when 
a group of Uthuanians were load-
ed m cattle cars and dispatehed to 
the wastelands of Sibena Th*s d a-
ry is a record of a woman - a 
peopie-a nation. ravaged by a 
vicious occupying force. but resis-
ting and surviving 

Translated by Raimonda K 
Bariuška. 256 pages, hard cover 
Pubhshed in Vilnius 1992 Book 
price $13.00. Shippmg and handl-
ing in USA $2.00 Canada — $3.00 
Illinois residents add $1.14 for sales 
tax Send orders to Draugas. 
4545 W. S3rd St., Chicago, II 
80629 5589. 

15A — 15 kg. 
Kumpis 
Dešros 
Lašiniai 
šoninė 
Kojos 
Karbonadas 

$78.00 
4 kg 
4 kg 
2 kg. 
2 kg. 
2 kg. 
1 kq. 

• 15 kg. 
(33 Ib.) 
2.36 Ib 

10A — 10 kg. 
Dešros 
Lašiniai 
Šoninė 
Karbonadas 

$59.00 
4 kg. 
3 kg. 
2 kg. 
1 kg. 

10 kg. 
(22 Ib.) 

$2.68 Ib 

10B — 10 kg. $59.00 
Kumpis 3 kg 
Dešros 3 kg 
Lašiniai 3 kg 
Kojos f k g . ' 

10 kg. 
(22 Ib.) 

$268 Ib 

„ V Ė T R Ų AIN IA I" bendra Lietuvos — JAV mėsos apdirbimo įmonė Šiauliuose, naudoja 
vok iškos gamybos mašinas; produktus gamina iš aukščiausios kokybės mėsos, pat ikr in
tos Veterinari jos Tarnybos skyriaus. 

Siunt inys bus pristatytas į namus dviejų savaičių laikotarpyje nuo užsakymo datos, č e k i u s 
rašyt i DS E N G I N E E R I N G , INC. Užsakymai pri imami te lefonu. fax 'u arba paštu. 

DS ENGINEERING, I N C 
12421 Archer Avenue 
Lemont , Illinois 6 0 4 3 9 

Tel . 7 0 8 - 2 5 7 - 2 0 3 4 

Fax. 7 0 8 - 2 5 7 - 5 8 5 2 

Start Your Own Tradition 
Priscilla and John starred the Thanksgiving tradition for .i n.uion 
fos can start a tradition t<x> - Buy U.S. Savings Bonds — hclp 
vonrsclt. \<>ur tamiK jn<\ your nation. Regular savings with bonds 
will ĮJIVC you something to be rhankml for. 

Mindaugas Černiauskas, Lietuvos 
Prekybos ir pramonės rūmų sąjungos 
prez. 1994 m. liepos 14-18 d. sąjunga 
ruošia ekonominį forumą „Lietuvos 
verslas '94". 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J. BUBNYS 
737-5168 

I M E X A M E R I C A , I N C . 
524 State Line Rd. 

Calumet City, IL 60409 
Nuomoja automobilius Lietuvoje, 
siunčia automobilius, labai greitai 
perveda dolerius j Lietuvą. 
Tel 7 0 8 - 8 6 8 - 0 0 4 9 , Fax 
708-868-8642. Skambinkite darbo 
dienomis 9 v.r.—S v.v. 

RACINE K E P Y K L A IR 
DEL IKATESAI 

Aticaryta 7 dienas savaitėje. Dide
lis pasirinkimas įvairiausių kepinių 
ir namuose gaminto maisto — 

Catering 
6216 S. Archer Ave. 

Chicago, IL 60638 
Tel. 581-8500 

CLASSIFIED GUIDE 
HELP WANTED 

l e i k a u n a m o pr i ž iū rė to jo Chi -
cagoje . Duodu kambar į ve l tu i . 
Skambint i : 8 1 5 - 4 5 9 - 0 5 4 8 . I i da
bar t ines L ie tuvos a te iv ia i — 
nes ikre ipk i te ! 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • Taiso • Priedai 
ir Reikmenys 
Virš 7 5 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Pulaski Rd. 

Phone ( 3 1 2 ) 5 8 1 - 4 1 1 1 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2346 W 69 St 
Tel 776-1486 

Deng iami s t o g a i , ka lamas 
„ s i d i n g " , bei at l iekami namų 
vidaus remonto darbai . Skam
binti Sigitui: 3 1 2 - 2 4 7 - 2 8 3 7 

Looking for a matūra person to 
apeak UttMiarrian to me one hr. 
a week in Wheaton, Glen Ellyn or 
Glendale Hts. area. Call Dana 
708-665-9333. 

Raikalingl patyrę staliai 
„cabinat makars" 
Pilno laiko darbas 

Reikia turėti savo transportaciją 
HERNER GEISSLER 

Skambinti tarp 7 v.r.—3:30 v.p.p. 
Darbo dtanomU, tai. 312-226-3400 

Reikal inga p a d a v ė j a 
mokant i anglų kalbą. 

KAZ'S R E S T A U R A N T 
1154 S. Mich igan Ave. , 

Chicago, IL 60605 
Tel. 312-663-9318 

IEŠKO DARBO 

Gydytoja Lietuvoje ieško progos 
slaugyti l igonius savo namuose . 
Darbšti ir sąž in inga. G i m i n ė s 
s u t v a r k y s iškv ie t imą . S k a m 
binkite Ramintai : 7 0 8 - 3 5 4 - 1 2 4 0 . 

41 m . l i e tuvė I e š k o 
b e t k o k i o d a r b o . 

T e l . 3 1 2 - 3 7 6 - 5 9 2 8 

WlSCELLANEOUr-

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

" FRANK Z A P O U S 
3208 Vi We»t 95th Street 

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

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

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

SŪDYTOS SILKĖS 
IŠ KANADOS! 

Užsisakykite šventėms jau dabar! 
20 svarų stat inai tė — $ 3 2 
8 svarų stat inai tė — $ 1 8 

Skambinki te: 7 0 8 - 5 3 2 - 5 9 5 1 
P r i s t a t o m e U P S 

MAR0UETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite pirkdami čia ju 
reikmenis Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reiK-
mems ypatingai progai Pilnai 
užbaigtų foto nuotraukų- aptarna
vimas Atidaryta pirmadieni ir 
ketvirtadieni vakarais iki 8 valan
dos Antrad.ir trečiad susikalbesit 
lietuviškai. 

3314 VVest 63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

M A S T E R P L U M B I N G 
C O M P A N Y 

Licensed, Bonded. Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai Keramikos 
plyteles. Karšto vandens tankai, 
pompos. Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius 

8CN SERAPINAS 708-638 2900 

REAL ESTATE 

"m vtyfr^ GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 586 5959 
(708) 425-7161 

R I M A S L. S T A N K U S 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus. 
• Apartmentus ir Žemę 
• Pensininkams Nuolaida. 

U REALMART, INC. 
6602 S. PuUsii, 

Chkago, I I 60629 
312585-6100 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja įvairių nuosavy-
tyų pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti skam
binkite 8UDRAIČIUI 

I Bus 312-585-6100, res\ 312-778-3971 

P &itu% 21 
KMIECIK REALTORS 

7922 S. Pulaski Rd. 
4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 

2 8 4 - 1 9 0 0 

jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus. Įkainavimas veltui. 

D Ė M E S I O ! S u n n y Hi l ls , F L 
parduodamas didelis sklypas pačiame 
lietuvių centre, Ambassador g-vėje. 
Kreiptis: tel 708-687-3945. 

[ IQ+Sf* 1&M194. 
ACCENT REALTY, INC. 

5265 VVest 95th Street 
Oak Lawn, Illinois 60453 

Bus. 708-636 9400 
Re« 7 0 8 - 4 2 3 0 4 4 3 

A S T A T. M I K U N A S 
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pirkime 
ir pardavime, mieste ir priemies
čiuose. 

FOR R E N T 

I š n u o m o j a m a s 3 k a m b . butas 
Marque t t e Pk. apy l . 

Kre ip t is to l . 3 1 2 - 8 9 0 - 9 5 7 3 

C i c e r o , ne to l i t r a u k i n u k o ir 
pa rduo tuv ių , pusrūsy je i šnuo
m o j a m a s 2V2 k a m b b u t a s . 
S k a m b i n t i . 7 0 8 - 6 5 2 - 2 8 2 5 . 

IEŠKO BUTO 

Vyr. amžiaus lietuve reikalingas 
kambarys Floridoje, Californijoje, 
Arizonoje arba Čikagoje Už kambarj 
atsilyginsiu namų ruoša. Siūlyti raštu; 
E. Vaišviliene. 10505 S. St . Louis, 
Chicago, IL, 60655-2528. 

U.S. Savings Bonds 
Make Great Gifts. 

\ pultlu tervkeul tM\ newvfK<|xr 



AŠTUNTOJO MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUMO 
LITERATŪROS IR MUZIKOS VAKARAS 

Sių metų lapkričio 26 d. 7:30 v . v . Jaun imo Centre 
Lietuvių Rašytojų Draugijos ir JAV Bendruomenės Pianistė Aldona Kepalaitė, šių metų JAV Bendruomenės Kultūros 
Kultūros Tarybos Premijų įteikimas Tarybos laureatė, atliks V. Jakubėno, J. Gaidelio, J. Kačinsko 
Išeivių ir Lietuvos rašytojų poezijos skaitymai— . . g ir K.V. Banaičio kūrinius, 
aktorė Virginija Kochanskytė. KVieClūme VISUS ūūlyVŪUtl 

Bilietai gaunami Vaznelių prekyboje—Tel. 312-471-1424 ir prie įėjimo 

JAV LB Krašto Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

2711 West 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 
(312) 476-2655 • Fax (312) 436-6909 

SUKČIAI SMARKIAI DARBUOJASI 
TARPŠVENTINIAME 

LAIKOTARPYJE 
Su ,,Halloween" prasidėjo 

pjūties metas sukčiams. Šiuo 
laiku sukčiai dirba visu tempu, 
nes žmonės yra daugiau išsi
blaškę ir užsiėmę dovanų pir
kimu — pasiruošimu šventėms. 
„Žmonės yra užsiėmę įvairiais 
dalykais ir švenčių metu pasi
darę sentimentalesni, o tai daro 
juos ne taip kritiškus, negu 
paprastai jie yra", - sako John 
F. Barker, National Consumers 
League viceprez., VVashington, 
D.C. 

Didžiausios apgavystės šven
čių metu — tai kredito kortelių 
apgavystės: nuo paprasto nusu-
kimo, iki tikro jo savininko 
pavaidinimo. Bankininkai tei
gia, kad kredito kortelių apga
vystės švenčių metu pakyla 
10-15% 

Darbo pasiūlos apgavystės 
šiuo metu irgi labai padaugėja, 
nes žmonės pradeda rūpintis, ar 
užteks jiems pin.gų šventėms. 
Netikros labdaros organizacijos 
prašo aukų. Siūloma laimėti 
(„sham contesta") apgaulingą 
konkursą, kuris yra ta ip suda
rytas , kad išgautų jūsų kredito 
kortelės, ar banko sąskaitos 
informaciją. Šių apgavysčių 
būna daugiausia tarp lapkričio 
ir sausio mėnesių. 

Tačiau yra būdų ir apsisau
goti. 

1. Saugok i t e savo p in ig inę . 
K i š e n v a g i a i ieško l e n g v ų 
taikinių, o lengvas taikinys yra 
toks asmuo, kurio piniginė ma
tyti ir gali būti lengvai pa
siekiama. Vyrai turėtų nešioti 
savo pinigines apsiausto vidaus 
kišenėje, bet ne užpakalinėje 
kelnių kišenėje. Moterys turėtų 
laikyti uždarytus rankinukus . 
Vyrai ir moterys turėtų uždėti 
gumutę (rubber band) apie pini
ginę, nes taip kišenvagiui būtų 
sunkiau piniginę iš t raukt i . 

2. Nešiokitės t ik t a s k r e d i t o 
ko r t e l e s , kurios jums reika
lingos. Dauguma žmonių daro 
šventinius pirkimus, turėdami 

pilną saują kortelių. Bet iš tikro 
reikia tik vienos a r dviejų. Jei 
jūs nešiojatės kortelių tik tiek, 
kiek jums reikia, vagys pagrobs 
jų mažiau, ir jums mažiau reikės 
rūpintis apie jas pranešti atitin
kamoms įstaigoms ir jas pakeis
ti. 
3. Būki te a t s a r g ū s su skam
binto ja is . Yra t r y s populiarios 
švent inės telefoninės apga
vystės: konkursai, išpardavimai 
ir labdara. 

a. Konkurso apgavystė: jums 
paskambina ir praneša, kad 
laimėjote brangią dovaną. Bet. 
kad ją galėtumėte gauti, skam
bintojas prašo jūsų kredito kor
telės numerio, kad pasitikrintų, 
ar jūs esate t ik ra i tas laimėto
jas. Jūs niekada negausite tos 
žadėtos dovanos, bet jūsų kre
dito kortelė bus naudojama di
deliam švent iniam apsipirki
mui, kuriame jūs nedalyvausite. 

b. Išpardavimo apgavystė: 
skambintojas siūlo didžiulę nuo
laidą įvairioms prekėms, prade
dant valymo priemonėmis ir 
baigiant švenčių dovanomis. Jei 
pasiųsite čekį ar duosite kredito 
kortelės numerį, gal ir gausite 
pigų produktą, ku r i s bus mažai 
panašus į reklamuotą. Bet gali
te ir nieko negaut i . 

c. Labdaros apgavystės yra pa
čios bjauriausios. Apgaulingos 
labdaros organizacijos dažnai 
naudoja vardus, kurie tik mažai 
skiriasi nuo teisėtų labdaros or
ganizacijų vardų. Kai kokia lab
dara skambina, prašydama au
kų, paprašykite, kad atsiųstų 
informacijos. Teisėtos labdaros 
organizacijos mielai tai padarys, 
ir jūs galėsite pasiųsti auką 
jums patogiu la iku . Apgaulin
gos labdaros organizacijos norės, 
kad jūs tuojau aukotumėte . Jie 
net pasisiūlys atvykt i aukų at
siimti. Neskubėkite aukoti! 

Jei jums labdara nepažįstama 
- nežinoma ir nori te jai aukoti, 
pirma pasit ikrinkite, paskam
bindami Philanthropic Advisory 

Service VVashington, The Chari-
ty Information Bureau in New 
York, arba jūsų valstijos įstai
gai, kuri tvarko labdaras. 

4 . Venk i t e d a r b o pasiūlos 
a p g a v y s č i ų . Tuo metu, kai 
žmonės pradeda rūpintis, ar 
jiems užteks pinigų kalėdiniams 
pirkiniams, pasirodo skelbimai, 
k u r ieškoma trumpalaikio dar
bininko. „ Jūs galite uždirbti 
1,000 dolerių per savaitę, dirb
damas namuose". Jūs galite 
la imėt i ir loteriją, bet tai 
retenybė! Bet kokia darbo pa
siūla, kur i reikalauja, kad at-
siųstumėte pinigų už papildomą 
informaciją, tikriausiai yra ap
gaulė. 

5 . Saugok i t ė s „pre-approv-
e d " k r e d i t o korte l ių . Jų yra 
dviejų rūšių: teisėtos ir apgau
lingos; bet abu atvejai neša 
riziką klientui. „Daugybė teisė
t ų , ,pre-approved" kortelių 
pasiūlų y ra išsiuntinėjama šiuo 
la iku žmonėms, kurie turi gerą 
kreditą, nes kredito kortelių 
bendrovės žino, kad maždaug 
40% pardavimų padaroma šven
čių laikotarpiu", — sako Robert 
McKinley, RAM Research prezi
dentas, Frederick, MD.. 

Žmonės, kurie dažnai gauna 
pasiūlas šioms kortelėms, net 
neatplėšę vokų, juos išmeta 
lauk. Tai rizikinga, nes sukčiai 
ieško šiukšlių dėžėse tokių pa
siūlų, sako Ruvan Cohen, Citi-
bank Master Card i r Visa mar-
ket ing direktorius. Kai jie ran
da tokių pasiūlų popierius, juos 
užpildo ir gauna jūsų kredito 
kortelę. J ie gali bandyti pakeisti 
pasiūlos formoje adresą, ar grįž
tančias korteles išimti iš jūsų 
pašto dėžutės. Jei jūs suplėšote 
voką - kortelių pasiūlą, kurios 
nenorite, tai sumažinate gali
mybę būti apgautas. 

Žmonės, kuriems sunku gauti 
kredito korteles dėl blogos jų 
kredi to praei t ies , gauna ir 
tokias korteles, kurios žada 
didelį kreditą mažu procentu. 
Bet, deja, taip nėra. Vėliau, kai 
žmonės užmoka mokestį už kor
telės gavimą, paaiškėja, kad su 
tos rūšies kotele galima pirkti 
prekes t ik iš katalogo, kurio kai
nos yra smarkiai išpūstos... 

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tr ibūne" (Your Money, 
1993-11-9 Kathy M. Kristof, LA 
Times Syndicate). 

Vertė ir spaudai paruošė Al
d o n a Š m u l k š t i e n ė ir Biru tė 
J a s a i t i e n ė . 

• 1755 m. lapkrič io 1 d. 
žemės drebėjimo metu Lisabo
noj, Portugalijoj žuvo per 30,000 
žmonių. 

• 1960 m. l a p k r i č i o 8 d. 
J o h n F. Kennedy, pirmasis ka
t a l i kas JAV istorijoje, buvo iš
r i n k t a s prezidentu. 

Kun. Romualdas Ramasauskas (antras iš kairės) su dalele savo „šeimos". Jis yra įkūręs Švč. 
M. Marijos Vaikų globos namus Krakėse ir jau turi 33 globotinius. 

Nuotr. J. Šaulienės 

A.tA. 
BENEDICT J. PIEŽA 

Antrojo Pasaulinio karo veteranas 
Gyveno Ft. Collins, CO, anksčiau Chicagoje. 
Mirė 1993 m. lapkričio 18 d. Poudre Valley ligoninėj, Ft. 

Collins, CO, sulaukęs 73 metų. 
Gimė 1920 m. rugsėjo 30 d., Chicago, IL. 
Nuliūdę liko: brolis Stanley Pieža, North Judson, IN, 

brolienė Mary F. Pieža, Ft. Collins, CO, sūnėnai Michael Pieža 
ir Anthony Pieža, Ft. Collins, CO, dukterėčios Pauline Gri-
gelaitis, Oak Park, IL, Elizabeth Pieža, Ft. Collins, CO, 
Frances Bowen, Chicago, IL. 

Velionis buvo sūnus a.a. Felix ir a.a. Magdalene Pudzvelis 
Pieža. 

Priklausė Darius-Girėnas American Legion Post #271, 
Chicago, IL 

Laidotuvės privačios. 
Velionio palaikai bus palaidoti Šv. Kazimiero lietuvių 

kapinėse, Chicagoje. 
Vietoje gėlių prašoma aukoti Foothills Gateway Rehab 

Center, c/o Reager Funeral Home, 1530 Riverside, Ft. Collins, 
CO. 80524. 

• Vysk. Mečys R e i n y s mirė 
tremtyje, Vladimire, 1953 m. 
lapkričio 8 d. 

• Amer ikos L a i s v ė s s ta tula 
New Yorko uoste at idengta 
1886 m. spalio 28 d. 

• D i d ž i a u s i a pasau ly je re
l iginė o rgan izac i j a — Romos 
Katalikų Bažnyčia. J a i 1989 
metų pabaigoje priklausė 160 
kardinolų, 754 arkivyskupai, 
3246 vyskupai, 401 479 kunigai 
ir 885 645 vienuolės. 

Nuliūdę brolis ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Reager Funera l Home. 
303-482-2425. 

Tel. 

A.tA. 
OTONUI KAPTEINIUI 

mirus, re i šk iame nuoširdžią užuojautą d u k r a i NI
JOLEI, žentui i r a n ū k e i be i k i t i ems g iminėms . 

Vladas ir Anastazija Ūsevičiai 
ir dukros 

Net ikė ta i , 46 m e t ų s u l a u k ę s , Amžinybėn iškeliavo 

A.tA. 
EDWARDAS SOBIESKIS 

Jo žmonai L O R N A I , mot ina i B R O N E I MADEI-
KIENEI , pa tėviu i B R O N I U I i r dėdei STASIUI 
BARTAŠKAI, gil ią užuojautą re i šk ia 

Albinas ir Virginia Ožiai 

VIENERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
artilerijos kpt. 

JONAS 
JUŠKAITIS 

Jau suėjo vieneri metai, kai mirė mylimas, brangus Vyras, 
Tėvas ir Senelis. Mirties Angelas jį pasišaukė 1992 m. 
lapkričio mėn. 28 d. 

Už a.a. Jono sielą, šią sukaktį minint, šv. Mišios bus atna
šaujamos Los Angeles, CA, Šv. Kazimiero bažnyčioje lapkričio 
mėn. 28 d. 12:30 vai. p.p. ir gruodžio mėn. 12 d. 10:30 vai. ryto. 
Chicagoje šv. Mišios už a.a. Joną bus atnašaujamos Tėvų Jė
zuitų koplyčioje lapkričio mėn. 27 d. 9 vai. ryto. 

Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose Mišiose. 

Liūdintys: žmona, sūnus, marti, anūkai , sesuo, brolis 
ir kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje. 

Dipl. ekonomistei 
A.tA. 

STASEI PRANSKEVIČIŪTEI 
MICKIENEI 

mirus , jos seserį A N T A N I N Ą D A G I E N E su vyru 
JAUNUČIU i r j ų s ū n ų LINĄ su žmona RITA bei ki
tus ar t imuosius už jaučia i r d r a u g e l iūd i . 

Beverly Shores Lietuvių klubas 

Indiana 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos 
apylinkėse ir priemiesčiuose. 

Patarnavimas 24 vai. 

miesto 

GAIDAS DAIMID 
FUNERAL D I R E C T O R S 

a n d E U D E I K I S F U N E R A L H O M E 

B R I G H T O N PARK 4330 S. C A L I F O R M A AVE. 
TOVVN O F LAKE 4605 S . H E R M I T A G E AVE. 

1-312-523-0440 O R 1-312-927-1741 

Taurų Lietuvį 

A.tA. 
VLADĄ BŪTĖNĄ 

Amžinybėn išlydėjus, nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną 
DALIĄ, ^ūnus G I N T A U T Ą ir E U G E N I J Ų ir Lietu
voje seserį I R E N Ą V A L A V I Č I E N Ę su šeima. 

Irena ir Klemas Jurgėlos 
Elena ir Mečys Krasauskai 
Irena ir Eugenijus Slavinskai 

St. Petersburg, F L 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

PALOS HILLS 11028 S. SOLTHVVEST HIGHVVAY 
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVE. 

ALL PHONES 
1-70S-974-4410 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

MAROLTETTE PARK 2533 W 71« STREET 
CICERO 1446 S 50th AVE 

PALOS HILLS 10201 S ROBERTS ROAD 
l.EMONT 12401 S ARCHER AVE (& DERBY RD.) 
LEMOVT LOCATION OPEMNG JAN'LARY 1994 

ALL PHONES 
CHICAGO 1-312-476-2345 

CHICAGO & SUBURBS 1-800-994-7600 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

GERA ŽINIA! „Draugas" 
jau s iunčiamas į Lietuvą oro 
paštu per LUFTHANSA AIR
LINES. Ši paslauga „Draugui" 
i š rūp in ta GT International 
įstaigos vedėjo Algio Grigo 
pastangomis. Esame jam nuo
širdžiai dėkingi, o skaitytojus 
r a g i n a m e skub ia i užsakyti 
„Draugą" savo giminėms, skai
tykloms, mokykloms, parapi
joms į Lietuvą! 

„L ie tuvos r y t o " vyr. red. 
pavaduotojas Rimvydas Valat
ka šiuo me tu lankosi Čikagoje. 
Kas neturėjo galimybės daly
vauti susi t ikime su R. Valatka 
Jaunimo centre, galės asmeniš
kai su juo pabendrauti antra
dienį, lapkričio 23 d., nuo 10 iki 
10:30 v. r . per „Rytmečio 
ekspresą", 750 AM bangomis. 
Illinois, Indianos, Michigano bei 
Wisconsino lietuvius kviečiame 
aktyviai skambinti laidos metu, 
tel. 312-286-1616 ir pateikti 
prelegentui klausimus. Iš anks
to prašome, kad klausimai būtų 
t rumpi ir aiškus. Malonėkite 
turėt i kantrybės , jeigu tuoj pat 
n e a t s a k y s i m e skambučio, o 
taip pat ypač svarbu pritildyti 
savo radijo imtuvus skambi
nimo metu . Redakcija dėkoja 
visiems už pereito antradienio 
k laus imus E. Bičkauskui, ir 
t ikisi , jog tokio formato laidos 
bus pastovios „Rytmečio ekspre
so" rėmuose. Tad visi kviečiami 
jungt is į gyvą dialogą su spal
vingu žurnal is tu R. Valatka 
radijo bangomis šį antradienį. 

L i e t u v i š k o s Sielovados Ta
rybos (vysk. Pauliaus Baltakio) 
suvažiavimas įvyks šeštadienį, 
lapkričio 27 d., nuo 10 v.r. iki 2 
vai. p.p. Pasaulio Lietuvių cen
t re , Lemont, 111., VIII Mokslo ir 
Kūrybos Simpoziumo metu. 
Suvažiavimo tema: „Rūpestis 
mūsų j aun imu" . Simpoziume 
„Religija vasaros stovyklose ir 
š e š t a d i e n i n ė s e mokyklose" 
referuos kun . Antanas Saulai-
t is , SJ , Regina Kučienė, ses. 
Margar i t a ir Birutė Bublienė. 

x T r a d i c i n i a i Padėkos die
n o s š o k i a i įvyks lapkr. 25 d. 
Jaun imo centre. Kviečiamas 
j aun imas nuo 16 metų amžiaus 
gausiai dalyvauti. Bus apsauga. 

(sk.) 

x Gre i t p a r d u o d u vienos ir 
dv ie jų š e i m ų namus Chicago-
je ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
S t a n k u s , te l . (312) 586-5959 ar 
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

x O p t i c a l Studio, 2620 W. 
71st St. , Chicago, IL 60629, 
te l . 312-778-6766. Kreiptis į Al 
doną Kaminskienę. Darbo vai.: 
trečd.-penkt. 1 v. p.p.-5:30 v.v., 
ketvd. 10 v.r.-6 v.v., šeštd. 10 
v.r.-l v. p.p. P i rmad . ir antrd. 
u ž d a r y t a . 

(sk) 

x Ba l t i c Monuments, Inc., 
2621 W. 71 Street, Chicago, IL. 
Te l . (312) 476-2882. Visų rūšių 
paminkla i , žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. 

(sk) 

x L igos d raud imas atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipt is pas A. Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, 4651 S. 
A s h l a n d Ave., Chicago, IL 
60609. Te l . 1-312-523-9191. 

(sk) 

x S A G I L ' S restoranas yra 
l ietuviška valgykla su daugybe 
skan iaus ių lietuviškų patie
kalų. Neatsilankę nežinosite, 
kaip gausiai, gardžiai ir nebran
giai gal i te pas mūs papietauti. 
Sav. J . Liut ik ienė ir I. Nau-
j o k i e n ė . „Sagi l ' s" , 6814 W. 87 
St. , B u r b a n k , IL 60459, tel. 
708-598-0685. 

(sk) 

I l l inois un-to Čikago je 
kanclerio dr. James Stukel spe
cialiai surengtuose pietuose 
š.m. lapkričio 9 d. buvo pakvies
ti dalyvauti ir l ie tuviai . 
Kancleris pabrėžtinai pristatė 
PLB fondo ir Lietuvių fondo at
stovus: Vytautą Kamantą, Sta
sį Barą ir dr. Antaną Razmą, 
paminėdamas, kad ir nelabai 
didelė Lietuvių Bendruomenė 
pajėgė įsteigti savo Lituanis
tikos katedrą, kur studijavo ir 
studijuoja nemažas skaičius 
lietuvių iš čia ir iš Lietuvos. 
Pietūs buvo ruošiami pagerbti 
didžiuosius universiteto funda
torius. 

Kalėdinės švenčių sveiki
nimo kortelės jau baigiamos iš
siuntinėti mūsų dienraščio skai
tytojams kartu su kitų metų 
kalendoriumi. Korteles ir 
kalendorių taip pat galima 
įsigyti ir„Draugo" įstaigoje dar
bo valandomis nuo 8:30 vai. ryto 
iki 4:30 vai. po pietų. Užsa
kantieji paštu, už 10 kalėdinių 
kortelių ir kalendorių turėtų 
prisiųsti 11 dolerių, į kuriuos 
įskaitoma ir pašto persiuntimo 
išlaidos. 

JAV LB Švietimo t a rybos 
išleistos knygos „Mįslingos 
kaladėlės" sutiktuvės vyks 
Pasaulio lietuvių centre, Le-
monte, lapkričio 21 d. po šv. Mi
šių. Dalyvaus knygos autorė 
Audra Kubiliūtė. 

Pianistė Aldona Kepalaitė, 
debiutavusi Carnegie Recital 
Hali, beveik kasmet atlikusi 
naujas programas New Yorko 
Town Hali ar Carnegie Recital 
Hali, dažnai koncertavo ir ki
tuose JAV bei Kanados mies
tuose, su rečitaliais ar kaip 
solistė su orkestru. VHI Mokslo 
ir kūrybos simpoziumo litera
tūros ir muzikos vakare atliks 
lietuvių kompozitorių kūrinius, 
lapkričio 26 d., 7:30 v.v., 
Jaunimo centre. 

x Du čempionai — pasauli
nė krepšinio žvaigždė Michael 
J o r d a n ir olimpinio bronzos 
medalio laimėtoja — Lietuvos 
krepšinio komanda! Jei pagei
daujate, galite gauti vieną Mi
chael Jordan nuotrauką su Lie
tuvos olimpiniais marškinėliais, 
kaip padėką už kiekvieną $10 
auką „Saulutei", Lietuvos 
našlaičių globos būreliui, 419 
Weidner Rd., Buffalo Grove, 
IL 60089. 

(sk.) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road -
Tel. (312) 847-7747. 

(sk) 

x DĖMESIO VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Nore 
darni tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos PAL sistemos į amerikie 
tiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTERVIDEO. Su 
moderniausia „digital" apara
tūra, už prieinamą kainą mes 
perrašome viso pasaulio video ir 
filmo formatus. Mūsų adresas: 
INTERVIDEO, 3533 S. AR
CHER AVE., CHICAGO, IL 
60609, Tel. 312-927-9091. Sav. 
P e t r a s Bernotas. 

(sk) 

x DĖMESIO! Da r turime 
pi lnus komplektus: Lietuvių 
Enciklopedijos 371., Encyclope-
dia Lituanica, 6 t., Vinco Krė
vės raštai, 6 t. Taip pat siun
čiame į Lietuvą per agentūras, 
kaina 60-80 et. už svarą. Teirau
tis: J . Kapočius, P.O. Box 752 
Cotuit, MA, 02635, tel. 1-508-
428-6991. 

(sk) 

PANEVĖŽIEČIŲ KLUBO SUSIRINKIMAS 

Lietuviai Illinois universiteto (Chicago) kanclerio dr. James T. Stukel surengtame priėmime š.m. 
lapkričio 9 d. Iš kairės: Vytautas Kamantas, dr. Antanas Razma, un-to vicekancleris David C. 
Bronski, kancleris dr. James T. Stukel, un-to renginių direktorė Carla Knorowaki ir Stasys Baras. 

Penktadieni lapkričio 26 d. 
vyksta šios VTU Mokslo ir kūry
bos simpoziumo rytinės sesijos 
(visų laikas — 8:30-10:45 vai. r.): 
Dailėtyros I (pirm. A. Kezys); 
Ekonomikos (pirmininkauja Pr. 
Jurkus); Gamtos mokslų H/che
mija ir biologija (pirm. R. 
Ošlapas); Medicinos II (pirm. A. 
Vanagūnas); Sociologijos II 
(pirm. I. Lukoševičienė); Tau
totyros (pirm. J. Dambrauskas); 
Technologijos n/komunikacijos 
mokslai (pirm. A. Kuolas); 
Technologijos m (pirm. V. Ne-
verauskas); m Plenarinė sesija 
vyksta 10:45-11:45. Jai pirmi
ninkauja R. Vaitys, pranešimą 
padarys prof. V. Landsbergis. 

Popietinės penktadienio se
sijos: Dailėtyros H (pirm. A. 
Kezys); Literatūros II (pirm. 
Daiva Markelytė); Gamtos 
mokslų m/ekologija (pirm. D. 
Šatas); Medicinos IIL diskusijos 
apie sveikatos sistemos per
tvarkymą JAV (pirm. A. Vana
gūnas); Muzikos U/muzikos 
pedagogika ir chorinė kultūra 
(pirm. L. Venclauskienė); odon
tologijos (pirm. L. Ragas); Peda
gogikos (pirm. R. Petrauskienė); 
Specialioji pedagogika ir jos per
spektyvos (pirm. V. Karvelis); 
Technologijos TV/pritaikomoji 
technologija (pirm. A. Polikai-
tis); visos šios popietinės sesijos 
vyksta 1-3 vai. p.p. Plena
rinė/architektų įnašas į Lietu
vos kultūrą (pirm. A. Kerelis) 
bus 3-5 vai. p.p. 

x „Saulutė", Lietuvos naš
laičių globos būrelis, dėkoja už 

buvo jūsų pageidauta!Sav. Lili- aukas: Tauras Šmulkštys $10, 
ja ir Vilimas Nelsonai. Tel . Scottie Žukas $10, Ruth Ka-
312-233-6335. tauskas $5, Helen Enright $15, 

(Sk) Stasys Tikuišis $30, Ramoną 
; Ramūnas $11. Ačiū! „Saulu-

x Maloniai kviečiame ap- tė", 419 Weidner Rd., Buffa-

Vyresniųjų lietuvių centre, 
Seklyčioje, lapkričio 24 d., 
trečiadieni, programos nebus. 
Vėl susirinksime gruodžio 1 d., 
trečiadienį, pamatyti vaizda
juostę — šv. Tėvo vizitas 
Lietuvoje. 

Valdas Aušra sukalbės in-
vokaciją Tilžės Akto paskelbimo 
75 m. sukakties minėjime sek
madienį, lapkričio 28 d., 2 vai. 
p.p., Šaulių namuose. Minėjimą 
su iškilmingąja, akademine ir 
menine programa ruošia ir 
visus dalyvauti kviečia Mažosis 
Lietuvos Rezistencinis sąjūdis. 

Dainora Stelingytė — jau 
treti metai dirba su vaikais „Ži
burėlyje" Dainora gimusi 
Mažeikiuose, Lietuvoje. Ji yra 
baigusi Klaipėdos miesto kon
servatoriją, groja pianinu ir 
fleita. Po studijų Mažeikiuose 
mokytojavo vaikų meno mokyk
loje, kur vedė fleitos klasę. 
Daina taip pat grojo Mažeikių 
miesto pučiamųjų instrumentų 
orkestre. 1990 m. atvyko 
Čikagon. Šią vasarą Daina 
lankėsi Lietuvoje. 

x Prieš užsisakydami pa
minklą, aplankykite S t . 
Casimir Memorials, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite grani to 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą — 
brėžinius. Prieš pastatant pa
minklą, galėsite apžiūrėti ir įsi
tikinti, kad jis padarytas, kaip 

„Dainuojančios kernavie-
tės** atliks programą „Kerna
vės" skaučių tunto 35 m. veik
los sukakties šventėje. Visos 
kernavietės — dabartinės ir 
buvusios, jų šeimos ir tunto 
rėmėjai kviečiami. Apie 
dalyvavimą pranešama iš 
anksto tuntininkei Ramutei 
Kemežaitei. 

Elena Kairienė, kuri gyvena 
Miunchene, Vokietijoje, per
duodama linkėjimus redaktorei 
D. Bindokienei, kartu perdavė 
ir savo įnašą — 200 dol. „Drau
go" paramos fondui, savo vyro, 
a.a. Juozo Kairio atminimui. 
Nuoširdžiai dėkojame už auką 
iš tolimosios Europos. 

Rudeninis Panevėžiečių klubo 
narių susir inkimas įvyko 
lapkričio 14 d., sekmadienį, 12 
vai. Jaunimo centre. Prieš susi
rinkimą, 11:15 val.r., Jėzuitų 
koplyčioje buvo pamaldos už . 
mirusius ir gyvus klubo narius. 
Mišias aukojo kun. Anicetas 
Tamošaitis, SJ, pamoksle 
pažymėdamas, kad jis, linkuvie-
tis, pr iklausęs Panevėžio 
vyskupijai ir labai gerbiąs 
tuometinį tos vyskupijos vysk. 
Kazimierą Paltaroką. 

Susirinkimą pradėjo ir pra
vedė pirm. Petras Beina-
rauskas, sekretoriavo Pranė 
Masilionienė. Susikaupimo 
minute buvo pagerbti šiais 
metais (nuo praeito susirinkimo 
1993 m. kovo 21 d.) mirę trys 
nariai: Antanas Beinarauskas, 
Vytautas Žygas ir Vytas Abrai-
tis. Taip pat prisiminti ir visi, 
kurie žuvo dėl Lietuvos laisvės. 

Praėjusio susirinkimo pro
tokolą perskaitė sekr. Pr. Masi
lionienė. Protokolas priimtas be 
pataisymų. 

Agota Suopienė, šią vasarą 
buvusi Lietuvoje, papasakojo 
savo įspūdžius iš kelionės. 
Pirmiausia buvo savo tėviškėje 
prie Spirakių, papasakojo savo 
šeimos liūdną likimą bolševik-

: mėtyje. Aplankė daugelį a r t i . 
Panevėžio esančių vietovių: 
Smilgius, Naujamiestį, Berčiū
nus, Panevėžį. Tos vietos ar
timos panevėžiečiams. Papa
sakojo apie matytus pasikei
timus šiose vietovėse. Įspū
džiai buvo daugiausia asmeniš
ko pobūdžio. 

Pirmininkas pranešė apie klu-
Regina Sabaliūnienė rašo iš ^ veiklą. Turėti 4 valdybos 

Hot Springs, AR, jog „Draugą" posėdžiai, du visuotiniai narių 
skaito 45 metus. „Jis lanko ir sus i r inkimai ir s u r e n g t a 
mūsų vaikus, o ypač jis mielas gegužinė. Jos pelnas ir nario 
ir laukiamas mums pensinin- mokesčiai sudaro visas kuklias 
kams. Siunčiame kuklią a u k ą - p a j a m a s . Valdyba paskyrė po 
100 dol. Draugo fondui". Dėko- nedidelę auką Margučiui, Lietu-
jame Reginai ir Napoleonui v o s aįdams, Balfui ir „Drau-
Sabaliūnams, kurie daugel me- ^ Susirinkimas šiam skirs-
tų gyveno Čikagos apylinkėje ir t y mui pritarė, 
čia veikė kultūrinėse mūsų or- Tža. K. Rožanskas iždo apy-
ganizacijose —Napoleonas ilgai sk a i tą buvo išsiuntinėjęs na

riams drauge su klubo biule
teniu — kvietimu į susirinkimą, 

dainavo ir Operos chore. 
Genovaitė ir Aleksandras 

Radžiai, Baltimore, MD, rašo: 
„Siunčiame savo kuklų įnašą į 
„Draugui" remti fondą, norė
dami, kad „Draugas" gyvuotų 
ir dar ilgus metus lankytų mūsų 
išeiviškas pirkias, nešdamas 
lietuvišką mintį, katalikišką 
idėją ir pačią tėvynę Lietuvą". 
Ačiū jiems už auką ir pras
mingus linkėjimus. 

tai dabar tik kai ką žodžiu 
paaiškino. Revizijos komisija, 
susidedanti iš pirm. Juozo 
Masilionio ir Petro Pelecko, 
kasos knygas rado vedamas 
tvarkingai. Perskaitęs Revizijos 
komisijos aktą, J. Masilionis 
pranešė, kad rev. komisijos 
narys B. Brazdžionis atsisakė, 
prašė, kad susirinkimas iš

rinktų vieną narį. Buvo išrinkta 
Julija Lungienė. 

P. Peleckas siūlė klubui apsi
imti globoti vieną našlaitį 
Lietuvoje ir paremti tremtinių 
klubą. Iškeltas klausimas susi
rinkime nerado pritarimo, nes 
klubas neturi tam pinigų. 
Jaunimo centro valdybos pirm. 
S. Endrijonienė pirmininkui 
įdavė 10 bilietų J.C. vakarienei 
gruodžio 5 d. J. Masilionis 
pasisako gavęs iš mokyt. V. 
Baliūno (iš Panevėžio) tris 
knygutes apie Panevėžį: 
Mariaus Glinskio „Panevėžys", 
mažasis vadovas, Onos 
Maksimaitienės „Iš Panevėžio 
istorijos" ir A. Astramsko 
„Panevėžio istorijos fragmen
tus". Patarė, kad nariai, lan
kydamiesi Panevėžyje, pasi
stengtų jų ten gauti, gal kitur 
jos ir neplatinamos. Dar vieną 
knygutę, parengtą J. Brazausko 
ir E. Urbono, „Panevėžio 
mergaičių gimnazija", išleistą 
1992 m. 60 m. sukakties proga, 
parodė Martinkienė. 

Susirinkimą baigus, buvo 
vaišės, paruoštos darbščios 
renginių vadovės I. Beina-
rausk ienės , t a l k inan t K. 
Rožanskui ir kt. Čia dar buvo 
gerą valandą pabendrauta, 
pasišnekučiuota. 

P . « . 

N A U J A DAKTARĖ 
Laura Linaitė, Anastazijos ir 

rnuz. Antano Linų dukra, š.m. 
gegužės mėn. baigė University 
of Illinois 4 metų studijas, įsi-
gydama daktarės laipsnį farma
cijoj. Ji yra baigusi Kr. Donelai
čio lituanistinę mokyklą, Maria 
High School. Per sutrumpintą, 
trejų su puse metų laiką baigė 
St. Xavier kolegiją bakalauro 
laipsniu iš biologijos, įstojo į 
Medical Technologų mokyklą ir 
po vienerių metų, baigusi stu
dijas, išlaikiusi egzaminus, dir
bo įvairiose ligoninėse: Šv. 
Kryžiaus, Olympia Fields, 
Evanstono ir paskutiniu laiku 
Christ ligoninėj. Dirbdama 
paskutinėj vietovėj, tuo pačiu 
l a iku studijavo farmaciją. 
Būdama gimnazijoj, šoko tau
tinius šokius, priklausė skautų 
ir ateitininkų organizacijoms. 
Mokėsi skambinti pianinu. Da
bartiniu laiku Laura dirba Lit-
tle Company of Mary ligoninėj. 
Jos pasisekimu džiaugiasi tėvai, 
sesuo Irena, broliai Vidas ir 
Arūnas su šeimomis. 

B. T. 

lankyti VIII Mokslo ir Kūry
bos simpoziumo meno paro
das: Odisėja II (Freiburgo Ecole 
des Arts et Metiers) — Eiva, Lu-
kaitė, VisGirda, Zumbakienė; 
Ex Libris — Vepštienė, Virkau; 
Jaunųjų fotomenininkų, plokš
telių vokų, š.m. lapkričio 20 -
gruodžio 19 d. Lietuvių Dailės 
muziejuje Lemonte. Parodų 
atidarymas lapkričio 20 d., 
šeštd., 7 v.v. 

(sk) 

x Jau penkti metai, kai 
„ŽAIBAS" sėkmingai ir sąži
ningai pristato jūsų užsakymus 
tiesiog į jūsų giminaičių namus 
be jokio muito. VISI MAISTO 
PRODUKTAI IŠ AMERI
KOS. Mėsos konservai iš Lietu
vos. Švenčių proga jums siūlo
me „KALĖDŲ STALAS": 10 
sv. miltų, 10 sv. cukraus, 10 sv. 
ryžių, 64 oz. alyvos, 1 sv. drus
kos, 2 dėž. ananasų, 1 dėž. sly
vų, 1 dėž. razinų, 1 dėž. kakavos, 
39 oz. pupelių kavos, liežuvis 
drebučiuose, paštetas „Arkti
ka", jautienos „Turisto pusry
čiai*', kiaulienos „Turisto pus
ryčiai", troškinta jautiena ir 
troškinta kiauliena. Pilna kaina 
$100. „Žaibas", 9525 South 
79th Ave., Hickory Hills, IL 
60457. Telef. (708) 430-8090. 

(sk.) 

lo Grove, IL, 60089. 
(sk) 

x Istorinis popiežiaus vizi
tas Lietuvoje! Aukštos koky
bės, dviejų su puse valandų il
gumo spalvotą vaizdajuostę 
(VHS) dabar galite užsisakyti 
pas International Historic 
Films, Inc.. skambinant tel. 
312-927-2900, r a š tu , arba 
asmeniškai atvykdami į mūsų 
raštinę, 3533 S. Archer Ave., 
Chicago, IL 60629. Kaina tik 
$19.95 ir $4.50 už persiuntimą. 
Mes priimame čekius ir 
Visa/Mastercard kredito kor
teles. Sav. Pe t ras Bernotas . 

(sk) 

x Ieškote darbo? Norėtu
mėt geriau susipažinti su nau
ja socialine bei kultūrine aplin
ka? Pasiilgote šiuolaikinės lie
tuviškos muzikos? Jūsų geriau
sias bičiulis ir patarėjas — radijo 
laida VAIRAS, perduodama 
kas sekmadieni nuo 10 iki 11 
v.r. iš WNDZ 750 AM. Mūsų ad
resas: VAIRAS, WNDZ Radio, 
5306 W. Lawrence, Chicago, 
IL 60630. Galite skambinti dar
bo dienomis po RYTMEČIO 
EKSPRESO 10:30 v.r. red. tel. 
312-286-1616. Jūsų paslaugoms 
- VAIRAS! 

(sk) 

„Pastoralės" choras atlieka religinę programą Putnamo vienuolyne. Nuotr. J. Kriaučiūno 

A.a. žurn. Vlado Butėno 
atminimui jo laidotuvių metu 
„Draugo" dienraščiui aukojo 
Salomėja ir Viktoras Endrijonai 
10 dol., Velda Valančius 10 dol., 
V. Lesniauskas 10 dol., Vida ir 
Antanas Gilvydžiai 20 dol., o 
Teresė ir Kazys Kazlauskai 
„Draugo" fondui įteikė 25 dol. 
įnašą. Už šias aukas lietuviškai 
spaudai „Draugas" nuoširdžiai 
dėkoja. 

z „ P e n s i n i n k o " žurnalą, 
kurį leidžia JAV LB Soc. Rei
kalų Taryba, red. Karolis Mil-
kovaitis, galima užsiprenume
ruoti adresu: 2711 W. 71 St., 
Chicago, IL 60629. Prenume
rata metams: JAV-bėse $15, 
Kanadoje ir Europoje $20. 
Išeina vieną kartą į mėnesį. Tai 
vertinga dovana šventėms bei 
įvairioms progoms. 

(sk) 

Primename, k a d „Pas to ra 
lės", Kauno katedros mergaičių 
choras koncertuoja Čikagoje, 
Švč. M. Marijos Gimimo bažny
čioje, Marąuette Parke, lapkri
čio 21 d., 4 vai. p.p., o Lemonte, 
Pasaulio l ietuvių c e n t r e , 
lapkričio 20 d., 12:30 v. p.p. 
Raginame visuomenę gausiai 
koncertuose da lyvau t i ir 
pasisemti dvasinės atgaivos. 
Būtų gražu, kad Lemonto 
Maironio lit. mokyklos mokiniai 
su tėveliais ir mokytojais rastų 
laiko koncerte dalyvauti. 

Prel. Ignas Urbonas , Šv. 
Kazimiero, Gary, Indianoje, 
parapijos klebonas, taip išsireiš
kė: „Mielam „Draugui" siunčiu 
180 dol. — prenumeratai 80 dol., 
dovaną „Draugui" 100 dol. 
Sėkmės ir ištvermės J u m s vi
siems". Tariame ačiū. 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 W. 63 St., Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 776-5162 
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Gibai t i s 
6247 S. Kedzie Ave. 

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

Virš 20 metu praktikos 
civilinėse ir kriminalinėse bvlose 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 
2501 W. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 778-0800 
Valandos pagal susitarimą 




