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Vyriausybė patvirtino ilgalaikę 
programą kovai su organizuotu 
nusikalstamumu ir korupcija

Irake JT stebėtojai atnaujina 
ginkluotės inspekcijas

Vilnius, lapkričio 18 d. 
(BNS). Vyriausybė trečiadienį 
patvirtino 1998-2005 metų il
galaikės kompleksinės orga
nizuoto nusikalstamumo ir ko
rupcijos prevencijos programą. 
Programą parengė Vidaus rei
kalų ministerija, Teisės insti
tutas ir Nusikalstamumo pre
vencijos Lietuvoje centras, da
lyvaujant Teisingumo ministe
rijos, Generalinės prokuratū
ros, Valstybės saugumo depar
tamento ir kitų valstybės in
stitucijų specialistams. Pro
jektu siekiama įgyvendinti 
nusikalstamumo, ypač orga
nizuoto, bei korupcijos radi
kalias prevencijos priemones 
bei kontroliuoti nusikalstamas 
grupuotes, kontrabandą, mo
kesčių slėpimą ir kitus nusi
kaltimus ekonomikos bei fi
nansų srityje. Programa taip 
pat siekiama stiprinti revizi
jos, audito, ekspertines ir ki
tas revizijos struktūras, pa
siekti efektyvų dvišalį re
gioninį, Baltijos ir Europos 
šalių bendradarbiavimą, kovo
jant su organizuotu nusikal
stamumu ir korupcija. Orga
nizuoti ir koordinuoti šios pro
gramos įgyvendinimą pavesta 
Vidaus reikalų ministerijai bei

Lietuvos Seimo nariai apie 
nuosprendi A. Butkevičiui

Vilnius, lapkričio 18 d. 
(Elta). Lietuvos Seimo Centro 
frakcijos nariai trečiadienio 
posėdyje, išklausę informaciją 
apie Vilniaus apygardos teis
mo nuosprendį parlamentarui 
Audriui Butkevičiui, kol kas jo 
nekomentuoja. Centro frakci
ja, kurioje šį rudenį buvo at
kurta A. Butkevičiaus na
rystė, nusprendė sulaukti 
Apeliacinio teismo nuospren
džio ir tik susipažinus su juo 
padaryti pareiškimą, praneša 
ELTA.

Lietuvos Seimo vicepirmi
ninkas, konservatorių frakci
jos seniūnas Arvydas Vidžiū
nas pokalbyje su Eltos žur
naliste teigė nemanąs, kad 
visa ši A. Butkevičiaus, pa
sikėsinusio sukčiauti stambiu 
mastu, istorija pridėjo pliusų 
Lietuvos valstybės ir jos parla
mento įvaizdžiui. Po teismo 
sprendimo, sakė A. Vidžiūnas, 
atsiranda gera sąlyga ir Seime 
kalbėti .juridine kalba”. Dėl to 
bus tariamasi Seimo seniūnų 
sueigoje. Pasak A. Vidžiūno, 
galima būtų gailėtis parlame- 
taro, nuteisto kalėti penkerius 
su puse metų, tačiau visas 
kontekstas, kuriame vyko ši 
byla, neleidžia jo gailėtis kaip 
žmogaus.
LDDP frakcijos Seime se-

Buvę tremtiniai protestavo prieš 
Pilietybės įstatymo sušvelninimą

Talinas, lapkričio 18 d. 
(BNS). Maždaug šimtas buvu
sių tremtinių iš Estijos susi
vienijimo „Memento” trečia
dienį Talino centre patrio
tinėmis dainomis protestavo 
prieš šalies parlamento keti
nimą sušvelninti Pilietybės 
įstatymą. Grupė pagyvenusių 
vyrų garsiai sudainavo dainas
„Estijos vėliava” ir „Drąsiai 
stok, Estija, prieš didįjį kai
myną”.

Nusikalstamumo prevencijos 
Lietuvos centrui. Vidaus rei
kalų ministras Stasys Šed- 
baras žurnalistams sakė, jog 
programa sutelkia visos val
stybės pastangas kovojant su 
nusikalstamumu. Pasak mini
stro, kai kurie programos eta
pai jau įgyvendinti — pra
ėjusią savaitę su Latvijos ir 
Estijos VR ministrais pasi
rašyta sutartis dėl pasikeiti
mo tarpusavio ryšių parei
gūnais.

„Viena valstybė negali kovo
ti su organizuotu nusikalsta
mumu, sakė S. Šedbaras. Or
ganizuotas nusikalstamumas 
Lietuvoje išryškėjo devintojo 
dešimtmečio viduryje. Pra
dėjus kurtis rinkos santy
kiams, pradinis kapitalo kau
pimas atvėrė vartus savava
liškam valstybės turto pasi
savinimui ir jo neteisėtam 
perėjimui į privatų sektorių. 
Tuo pasinaudodamos, ėmė 
kurtis organizuotos nusikal
stamos grupuotės.

Vilnius, lapkričio 18 d. tapti NATO nare, o kuri — ne. 
(ELTA). Lietuvoje viešėjusios Eltos korespondento pa- 

Vidaus reikalų ministerijos JAV Senato delegacijos vado- klaustas, kaip vertina įta- 
duomenimis, Lietuvoje veikia vas teigia, kad „NATO plėtros kingo politologo Zbignievv 
apie 100 nusikalstamų gru- procesas nebus užbaigtas, kol Brzezinski šią savaitę Vilniuje 
puočių. Per metus teisėsaugos Lietuva netaps aljanso nare”, paskelbtą nuomonę, kad 
pareigūnams pavyksta likvi- Tai Senate veikiančios NATO NATO ir Baltijos valstybės
duoti apie 20 grupuočių. stebėtojų grupės ir Finansų galėtų sudaryti chartiją, šen. 

komiteto pirmininkas respu- W. Roth sakė nieko negirdėjęs 
blikonas William Roth trečia- apie tokį siūlymą.

Lietuvoje iki šiol lankydavodienį Vilniaus oro uoste žur
nalistams pažymėjo prieš iš
vykdamas iš Lietuvos. Pasak 

niūnas Česlovas Juršėnas ap- senatoriaus, „Lietuva yra pir- 
gailestauja, kad nuteistas Sei- maujanti kandidatė siekiant

Kosovo „taikos pertrauka” ilgai 
neišsilaikys, mano NATO 

generolas
Lisabona, lapkričio 18 d. lokuotų dalinių vyriausiasis 

(Reuters-BNS). NATO aukš- vadas. Pasak generolo, abi 
čiausiasis vadas Europoje tre- pusės Kosove stiprina savo pa- 
čiadienį pareiškė, kad Serbijos jėgas ir nepaiso praėjusį mė- 
Kosovo provincijoje „taikos nesi JAV įgaliotinio Balka- 

Juršėnas, tačiau, jo nuomone, pažymėjo Senato narys. Jis pertrauka”, per kurią abi kon- nuošė Richard Holbrooke ir 
nuosprendis per griežtas. Ta- kartu pabrėžė, kad sprendi- fliktuojančios pusės sustiprins Jugoslavijos prezidento Milo- 

mas pakviesti vieną ar kitą savo pajėgas, truks ne ilgiau sevic pasirašyto susitarimo, 
valstybę įsijungti į NATO kaip keturis mėnesius. Anot „Abi kovojusios grupės pasi- 
priklauso būtent nuo to, ar JAV generolo Wesley Clark, naudos šiuo periodu. Vietos al- 
šalis padės stiprinti aljansą, taikai ir demokratijai Serbijos

lamentaro A. Butkevičiaus by- Todėl, senatoriaus nuomone, provincijoje gyvybiškai reika- 
loje politinės potekstės ir tam Rusijai neturėtų būti suteikta lįngas ilgalaikis politinis susi- 
tikro spaudimo teismui. teisė spręsti, kuri šalis gali tarimas. „Nepaisant mūsų ge

riausių pastangų, mes tikriau-

mo narys, Nepriklausomybės 
Akto signataras, žmogus, nu
sipelnęs išvedant sovietų ka
riuomenę iš Lietuvos. „Nors 
teismas A. Butkevičiui sušvel
nino bausmę vienu dešim
tadaliu, palyginti su tuo, ko 
prašė kaltintojai”, — sakė Č.

čiau teismo teisė teisti ir 
priimti nuosprendį, pažymėjo 
jis. LDDP frakcijos Seime 
seniūnas neatmetė buvus par-

J. Oleka sunerimęs dėl mažą 
atlyginimą medikams

Vilnius, lapkričio 18 d. kytųsi savo pažadų, medikai 
(Elta). Seimo socialdemokratų turėtų gauti apie 1500 litų. 
frakcijos seniūno pavaduotojo Parlamentaras, remdamasis 
Juozo Olekos nuomone, me- Seimo Sveikatos apsaugos ko- 
dikų atlyginimai katastrofiš- miteto duomenimis, sakė, jog 
kai atsilieka nuo šalies vidur- sveikatos apsaugos darbuoto- 
kio, nuo normalių atlyginimų, jai tegauna vidutiniškai apie

„Kelia nerimą tai, kad už 817 litų.

šiai turėsime tik keturių są
lyginės taikos mėnesių per-

savo atsakingą darbą jie ne-
gauna normalaus atlyginimo”, kaj' kurių teigiamų įoslinkių
— sake jis trečiadienio spau- Sveikatos apsaugos ministeri- bos antrasis prezidentas Hein- vos vystymą. Europos Sąjun

t nizsb.r.o rich Neisser teigia neįsivaiz- gai šį pusmetį prezidentau-
duojąs, kad Europos Sąjungoje jančios valstybės Nacionalinės
nedalyvautų Baltijos valsty- Tarybos antrasis prezidentas
bės. „Jūs esate Europos dalis pažymėjo, kad Lietuvos biu-
— Briuselyje tai pripažįstama, _ džeto ir privatizavimo politika

gerėjimo sveikatos apsaugos jr Europos Komisija tai su- , , . o ,.
sistemoje nevyksta. „Buvau pranta. Jūsų regiono mums *ia ,.a aJ_ ^er?-. . Ve iaS

Trečiadienį Estijos parla- labai tolerantiškas, labai ilgai reikia, kad taika būtų garan- z-ymtJ°> a ie u.1 ur ų 
Iieciauieių klijus pana , , „„u,,?.;,, tndinn x x „ i • i j- kuo greičiau suderinti savomentas svarstė pataisų pro- laukiau tų pokyčių, tač au tuota , sake svečias antradie- . * FS norrnnrni„

jektą vyriausybės pasiūlytam realūs žingsniai iš tikrųjų ke- nio spaudos konferencijoje vvkdvti valdymo reforma. ’ 
Pilietybės įstatymui, kuriuo ba aenmą , teigė parla- Seime. ‘ . . . T .
remiantis, nepiliečių vaikai, mentaras. Pasak jo, Austrijos parla- H- Neisser, viešintis Lietu-
jaunesni negu 15 metų ir gimę Jo nuomone, daugelis pra- mentas ir vyriausybė įsitikinę, v°Je Seimo pirmininko Vytau- 
po 1992 m. vasario 26 d., gali ėjusią savaitę vyriausybės at- kad Europos Sąjungos plėtros to Landsbergio kvietimu, pa- 
automatiškai gauti Estijos pi- askaitoje pateiktų duomenų procesas turi vykti kuo grei- žymėjo, kad bendradarbiavi- 
lietybę. Protesto dalyviai prisi- apie pokyčius sveikatos apsau- ėiau. mas tarp parlamentų yra la-
minė sovietinės valdžios nusi- Komentuodamas Europos bai svarbus ateities Europos
kaitimus Estijos tautai ir 8°s sistemoje, apie tai, kad Komisijos išvadas, H. Neisser politikos elementas. Jis paža-
pareiškė, kad šalis turi laiky- padaryta vykdant vyriausy- teigė nenorįs Lietuvos nura- dėjo, kad Austrijoje bus įkurta
tis dabartinės pilietybės šutei- bės programą, neatitinka tik- minti, bet taip pat ragino parlamentinė grupė ryšiams
kimo politikos. rovės. „nežiūrėti į situaciją per daug su Lietuva.

dos konferencijoje. J. Olekos 
teigimu, jeigu vyriausybė lai

Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus (trečias iš kairės) priėmė JAV Senato atstovų delegaciją.
Nuotr. Eltos

Senatorius Lietuvą vadina 
pirmaujančia kandidate kelyje į 

NATO

narystės NATO”. Tokią savo 
nuomonę jis pareiškė per susi
tikimus Vilniuje išgirsta infor
macija apie Lietuvos atliktą 
pažangą stengiantis atitikti 
NATO reikalavimus. „Laukiu 
dienos, kol su Lietuva pra
sidės derybos dėl narystės”,

J. Olekas pažymėjo, kad yra

jos darbe, tačiau, jo nuomone, 
ji yra įklimpusi į smulkme
nišką įstatymų taisymą. Pa
sak parlamentaro, realaus pa-

si pavieniai senatoriai, o tokia 
gausi delegacija atvyko pirmą 
kartą. „Tai rodo draugystę ir 
šilumą, kurią mano šalies 
žmonės jaučia Lietuvos žmo
nėms” - sakė senatorius Roth.

Jo vadovaujami Senato na
riai Vilniuje susitiko su Lietu
vos Prezidentu Valdu Adam
kumi, Seimo Pirmininku Vy
tautu Landsbergiu, Ministru 
Pirmininku Gediminu Vagno
riumi, užsienio reikalų mini
stru Algirdu Saudargu, krašto 
apsaugos ministru Česlovu 
Stankevičiumi.

banai stiprina savo pajėgas. 
Jie siekia geresnės disciplinos 
ir ruošiasi tam, kas gali atsi
tikti, jei nebus atsiektas politi
nis susitarimas”, vėliau spau
dos konferencijoje sakė W. 
Clark. „Nėra abejonių, kad
serbai daro tą patį”, pridūrė 

trauką”, per saugumo konfe- jis. Pasak jo, vienintelė gali- 
renciją sakė W. Clark, kuris mybė užtikrinti taiką — ilga- 
taip pat yra JAV Europoje dis- laikis politinis susitarimas.

Austrija siekia parlamentinią 
rysią su Lietuva

Vilnius, lapkričio 17 d. pesimistiškai”. Jo teigimu, Eu- 
(Elta) — Lietuvoje viešintis ropos Komisijos pranešime 
Austrijos Nacionalinės Tary- yra daug teigiamo apie Lietu-

Bagdadas, lapkričio 18 d. 
(Reuters-BNS), JT ginkluotės 
inspektoriai, kurie pasibaigus 
paskutiniajai krizei grįžo į 
Iraką, trečiadienį vėl išsirengė 
į tikrinimo misijas. „Mes at
naujinome savo darbą”, pa
reiškė Bagdado stebėjimo ir 
tikrinimo centro (BSTC) at
stovė spaudai Caroline Cross, 
tačiau nesakė, kuriuos iš šim
tų numanomų ginkluotės ob
jektų tikrins šios misijos. 
BSTC centras pavaldus JT 
specialiajai komisijai (UN- 
SCOM), kuri atsakinga už Ira
ko masinio naikinimo ginklų 
sunaikinimą. Grįžtantys UN- 
SCOM darbuotojai daugiau

Pristatomos investiciją ir verslo 
galimybės Lietuvoje

Vilnius, lapkričio 18 d. 
(BNS). Lietuvos vyriausybinė 
delegacija Jungtiniuose Arabų 
Emyratuose (JAE) dalyvauja 
investicijų ir verslo galimybių 
Lietuvoje pristatyme.

Seminaruose JAE verslinin
kams pateikiama informacija 
apie Lietuvos ūkio plėtrą, ga
minamas bei eksportuojamas 
prekes, investicijų poreikius.

Tokie pristatymai surengti 
Abu Dabio ir Dubajaus preky
bos ir pramonės rūmuose, o 
ketvirtadienį pristatymas vyks 
Šardžoje, pranešė URM Infor
macijos ir spaudos skyrius.

Vyriausybinei delegacijai va
dovaujantis užsienio reikalų 
viceministras Algimantas Rim- 
kūnas bei Lietuvos konsulas

V. Adamkus 
dalyvaus Europos ~

ekonominiame
forume

Vilnius, lapkričio 18 d. 
(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus ketvirtadienį po pie
tų išvyks į Vokietiją dalyvauti 
Europos ekonominiame foru
me „Europa pasaulio ekonomi
koje”. 16 valandą Lietuvos 
prezidentas iš Vilniaus oro 
uosto išskris į Frankfurtą, iš 
kurio automobiliais vyks į 
Boną.

Penktadienį Bonoje Europos 
integracijos studijų centre V. 
Adamkus skaitys paskaitą.

Šeštadienį Berlyne jis daly
vaus Europos ekonominiame 
forume, kur skaitys prane
šimą. Numatomi V. Adam
kaus susitikimai su forume 
dalyvausiančių valstybių va
dovais.

Sekmadienį Lietuvos prezi
dentas grįš į Vilnių.

* Per pastaruosius du 
mėnesius per Medininkų, 
Kalvių pasienio muitinės pos
tus neišvežta 20 tonų kalaku
tienos, beveik 60 tonų sviesto, 
50 tonų vištienos produkcijos, 
kurią Prancūzijos, Danijos ir 
Nyderlandų firmos siuntė Ru
sijai ir Baltarusijai. Valstybi
nės veterinarijos tarnybos 
duomenimis, spalio mėnesį iš 
Lietuvos neišvežta tranzitu 
gabentų apie 1.5 tonų gyvuli
nės kilmės produktų. Tarny
bos direktoriaus teigimu, šie
met jau išaiškinti 75 atvejai, 
kai per Lietuvą gabenami kro
viniai su maisto produktais iš 
Lietuvos teritorijos neišvyko, 
nes siuntėjai neturėjo reikia
mų dokumentų. (Eita)

siai priklauso Irako nuginkla
vimo operacijos stebėjimo ir 
tikrinimo grupei. Jiems paves
tas sunkus uždavinys stebėti 
deklaruotus objektus, kuriuo
se Irakas gali bandyti sukurti 
tolimojo nuotolio raketas ir 
cheminius, biologinius bei 
branduolinius ginklus. Anks
čiau UNSCOM atvykstan
čioms specialistų grupėms pa
vesdavo atlikti ir didesnio 
užmojo Irako objektų inspekci

jas. Tokios grupės vizitas bus 
laikomas esminiu patikrini
mu, ar Irakas vykdo pažadą 
visiškai talkininkauti UN
SCOM darbe.

Dubajuje Gvidas Kerušauskas
ketvirtadienį susitiko su JAE 
Užsienio reikalų ministerijos 
Teisės departamento vadovu 
Ahmedu Al Jermanu, su ku
riuo apsvarstė abiejų valsty
bių investicijų skatinimo ir 
apsaugos, dvigubo apmokesti
nimo išvengimo bei oro tran
sporto sutarčių pasirašymo 
galimybes.

Vatikanas pranešė 
apie planuojamą

popiežiaus
kelionę į Meksiką
Vatikanas, lapkričio 18 d. 

(Reuters-BNS). Vatikanas tre
čiadienį pranešė, kad sausio 
mėnesį Katalikų bažnyčios va
dovas Jonas Paulius II pla
nuoja apsilankyti Meksikoje ir 
Jungtinėse Valstijose (JAV). 
Per aštuonių dienų kelionę, 
vyksiančią sausio 22-28 dieno
mis, popiežius ketina aptarti 
pernai Vatikane įvykusio sino
do, kuriame buvo svarstomi 
Amerikos kontinento klausi
mai, rezultatus. Jonas Paulius 
II numato lankytis Meksikoje 
ir St. Louis. Missouri. Katalikų 
bažnyčios vadovas, vykstantis 
į 85-ąją savo užsienio kelionę, 
Meksikoje lankysis ketvirtą, o 
JAV — septintą kartą. Sausio 
26 dieną, St. Louis mieste, po
piežius susitiks su JAV prezi
dentu Bill Clinton, o sausio 23 
diena Meksikoje — su Meksi
kos prezidentu Ernestu Zedillo.

* Lietuvos jaunimas bus 
ugdomas kryptingai, pagal 
specialią vyriausybės progra
mą 2000-2001 m. „Jaunimas 
Lietuvai”. Svarbiausios penk
tadienį patvirtintos progra
mos nuostatos — jaunimo pi
lietiškumo ugdymas, skatini
mas aktyviau dalyvauti švieti
mo įstaigų veikloje, kultūrinio 
ir sportinio gyvenimo aktyvi
nimas, savižudybių, nusikals
tamumo, narkomanijos, alko
holizmo, prostitucijos bei 
AIDS stabdymas, pagalba psi
chinį ir fizinį smurtą patyru
siems asmenims bei nusikalti
mus padariusiems jaunuo
liams.

KALENDORIUS
Lapkričio 19 d.: Šv. Pranciška 

Ksavera Cabrini; Matilda, Daino- 
tas, Tildą, Šviesmilas.

Lapkričio 20 d.: Feliksas, Vis
kantas, Jovydas, Vaidvilė. -

mailto:DRAUGAS%40EARTHLINK.NET


2 DRAUGAS, 1998 m.lapkričio 19 d., ketvirtadienis

LIETUVIŲ TELKINIAI

DETROIT, MI

LIETUVOS
KARIUOMENĖS

ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Lietuvos kariuomenės 80 
metų įkūrimo minėjimas ren
giamas sekmadienį, lapkričio 
29 d., Šv. Antano parapijos pa
talpose. Šv. Mišios bus aukoja
mos už gyvus ir mirusius Lie
tuvos laisvės kovotojus, ka
rius. Po Mišių parapijos salėje 
vyks minėjimas. Pagrindinis 
kalbėtojas — Lietuvos karių 
veteranų sąjungos „Ramovė” 
pirmininkas majoras Edmun
das Vengianskas. Minėjimą 
rengia Detroito ramovėnai, 
talkinant St. Butkaus šauliu 
ir „Švyturio” jūrų šaulių kuopoms 
ir birutietėms. Organizacijas 
prašome dalyvauti su vėliavo
mis. Visuomenė kviečiama da
lyvauti Mišiose, atsilankyti ir 
išklausyti įdomią paskaitą, 
pagerbti mūsų kovotojus ir 
karius.

Regina Juškaitė 
Švobienė

ATSISVEIKINANT SU 
DR. MARIJA

JANKAUSKIENE

Prieš beveik septynetą de
šimtmečių kun. Lindė-Dobilas 
skaitydamas Panevėžio Moky
tojų seminarijos auklėtiniams 
paskaitą, teigė, kad ryškus lie
tuvių charakterio bruožas — 
jų dvasios ekstensyvumas. Tai 
reiškia, kad lietuviui būdinga 
„užsidegti” didiems žygiams, 
bet pritrūkstama ištvermės 
•tolimesniam, planingo darbo 
tęstinumui.

Detroito lietuvių telkinyje 
gyvenusi, dabar jį paliekanti, 
dr. Marija Jankauskienė yra 
maloni išimtis: jos meilė jauni
mui ir prasmingų darbų įvai
rovė niekad nenutrūko. Ji, bū
dama 10 metų Lietuvių Dievo 
Apvaizdos parapijos taryboje, 
švietimo komiteto pirmininkė, 
organizuodavo jaunų šeimų 
rekolekcijas Dainavoje, Kris
taus Karaliaus ir kitus minė
jimus. Patarimus ir globą tei
kė studentams ateitininkams. 
35-erius metus mokytojos dar
bą dirbo „Žiburio” lituanisti
nėje mokykloje. Galbūt, jaus
dama pašaukimą mokytojos 
darbui, mėgdama poeziją ir 
žymiuosius mūsų poetus: Pu
tiną, Mačernį, Brazdžionį, gy
veno idealistiniu nusiteikimu, 
kurio vedama teikė paramą ir 
Lietuvos mokykloms.

Išvykstančiai Floridon gy
venti dr. Marijai Jankauskie
nei išleistuves suruošė jos

Didelio Dainavos stovyklos entuziasto, rėmėjo ir ilgamečio Dainavos Glo
bos komiteto Clevelande pirm. a.a. Simono Laniausko anūkas Lukas La
niauskas jau seka senelio pėdomis, visą savaitgalį prisidėjęs prie talkos 
savaitgalio darbų. Čia naujus suolus stato su Jonu Kazlausku ir Andrium 
Miliūnu.

draugės ir Detroito ateitinin
kai.

1998 m. lapkričio 1 d., sek
madienį, po šv. Mišių, parapi
jos svetainėje susirinkusius 
dalyvius, kurių buvo daugiau 
kaip šimtas, pasveikino Sen
draugių pirmininkas Pranas 
Zaranka Bernardo Brazdžio
nio „Valandų” eilėraščiu ir 
kvietė visus džiugiai praleisti, 
kad ir nelinksmą atsiskyrimą 
su išvykstančiąja.

Irena Alantienė „Lietuvos 
Dukterų” pirmininkė gražiai 
priminė Marijos jaunystės die
nas, kai „širdys sulipdavo”.

Valgomi sotūs pietūs su „pa
vilgu”. Atsisveikinimo žodžius 
taria: Lietuvių Bendruomenės 
Detroito apylinkės valdybos 
pirmininkė Nijolė Zelwinder, 
Dievo Apvaizdos lietuvių pa
rapijos tarybos pirmininkė Ja
nina Udrienė, „Žiburio” litua
nistinės mokyklos vedėja — 
Regina Puškorienė. Detroito 
ateitininkų studentų vardu 
dovanėlę įteikdama atsisveiki
na Nida Lapšytė. Detroito 
ateitininkų atstovas Pranas 
Zaranka įteikia „Maldų Lietu
vai” albumą, perskaitydamas 
ten savąjį įrašą, kuriame pa
žymima Marijos siekimas 
aukštesnių vertybių, jos pa
siaukojimas ir jaunimo meilė.

Apie savąją artimiausią kai
mynę ir įvairius nutikimėlius 
linksmai, eilėmis išsakė Da
nutė Jankienė ir įteikė jai 
visų dalyvių dovaną — angelo 
statulėlę.

Išleistuvininkė dr. Marija 
Jankauskienė padėkojo išleis
tuvių rengėjams, prisiminda
ma darbą mokykloje, veiklą su 
jaunaisiais, ryšį su Lietuvos 
mokyklomis.

Pobūviui užbaigti labai priti
ko Tauros Undęrienės gražiai 
skaitytas Bernardo Brazdžio
nio eilėraštis „Kas savo žemės 
širdį jaučia” ir Pranui Zaran- 
kai vadovaujant visų sudai
nuota „Lietuva brangi”.

Jonas Mikulionis

POKALBIAI APIE 
SUVAŽIAVIMUS

RADIJO PROGRAMOJE

Apie BALFo 24-tąjį seimą, 
lapkričio 14-15 d., vykusį Det
roite, per „Lietuviškų melodi
jų” radijo valandėlę lapkričio 
17 d. laidoje kalbėjo BALFo 
tarybos pirmininkas Rimtau
tas Dabšys. Jis ragino į BAL- 
Fo eiles įtraukti savo vaikus, 
ir vaikaičius. Rimas Dabšys 
pasidalino įspūdžiais apie sėk
mingas Kalifornijos Lietuvių 
dienas, pasižyminčias lanky
tojų gausumu ir sugebėjimu 
suburti daug jaunimo. Lietu-

A.a. dr. Reginos Petrauskienės mirties metinių minėjimo apeigoms pasibaigus Holy Sepulchre kapinėse, South
field, MI, š. m. spalio 10 d. Iš k.: Dievo Apvaizdos . parapijos administratorius kun. Aloyzas Volskis, Šv. Antano' 
parapijos klebonas kun. Alfonsas Babonas, velionės dukra Aldona su vyru Kęstučiu Sonta.

Nuotr. R. Ražauskienės

vių dienos galėtų būti ruošia
mos ir Dainavos metinės šven
tės proga, tuo susilauktų lan
kytojų net iš Kalifornijos, kal
bėjo Rimas Dabšys. Seimo da
lyvis žurnalistas Vytautas 
Kasniūnas taip pat įvertino 
BALFo seimo pasisekimą. 
Pranešė apie įvykusį Ameri
kos Lietuvių Tautinės sąjun
gos suvažiavimą ir SLA suva
žiavimą, lapkričio mėn. pra
džioje. Kalbėjo ir apie SLA ir 
LRKSLA susivienijimų susi
jungimą. Algio Zaparacko pa
klaustas apie trečiojo (Lietu
vių darbininkų susivienijimo) 
LDS susijungimą, Kasniūnas 
atsakė, kad LDS yra vienas 
aktyviausių susivienijimų, ku
rio nariai veikliai reiškiasi so
cialiniame bendravime ypač 
ruošdami savo kėgliavimo ly
gas, metinius turnyrus, ku
riuose aktyviai dalyvauja Či
kagos ir Detroito kuopos. Susi
vienijimas skiria stipendijas ir 
ruošia golfo turnyrus, leidžia 
mėnesinį leidinį „Tiesą”. „Lie
tuvių susivienijimų susijungi
mas yra atviras visiems, įskai
tant ir LDS”, — kalbėjo Vy
tautas Kasniūnas. Detroito 
LDS 21 kuopos pirm. Charles 
Tvaskai mirus, kuopai vado
vauja vicepirm. Alfons Rye- 
Ruginis. Visuotiniame suva
žiavime detroitietė Janice 
Brazis buvo išrinkta LDS sek
retore. Į centro valdyboje iš 
Detroito yra Ruth Gugas ir dr. 
John Geralt.

„MEILĖS
PSICHOLOGIJOS”

SUTIKTUVĖS

Sekmadienį, lapkričio 29 d., 
12 vai. Dievo Apvaizdos para
pijos kavinėje vyks dr. Justino 
Pikūno naujausios knygos 
„Meilės psichologija” sutiktu
vės. Su knyga supažindins Li
lė Gražulienė. Ištraukas skai
tys Taura Underienė. Sutik
tuves rengia ir visus jose daly
vauti kviečia Detroito sen
draugiai ateitininkai.

PRISIMENAMI
AA. RALPH IR ANN

VALATKAI

Sekmadienį, lapkričio 22 d., 
10:30 v. ryto, šv. Mišios bus 
aukojamos už a.a. Ann ir 
Ralph Valatkus. Ralph Valat
ka, gimęs ir augęs šiame kraš
te mirė 1978 m. lapkričio 25 
dieną, o Ann Valatkienė — 
1992 m. lapkričio 25 d. Valat
kienė buvo veikli Moterų są
jungos 54-tos kuopos narė, 
Auksinio amžiaus” būrelio 
vadovė, „Lietuviškų melodijų” 
radijo valandėlės pranešėja. 
Rapolas Valatka buvo „Lietu
viškų melodijų” radijo valan
dėlės įkūrėjas ir steigėjas. Vie
nas iš veikliausių katalikų vi
suomenininkų. Abu buvo Šv. 
Jurgio parapijos choro, šokių

ir dramos sambūrio dalyviai. 
Valatkų pastangomis, o ypač 
jų rūpesčiu, buvo pradėta 
veikla perkelti Dievo Apvaiz
dos bažnyčią į Southfield, bei 
prie jos pastatyti Kultūros 
centrą. Valatkų tolerancija, 
paprastumas ir ‘darbštumas 
pelnė jiems visų lietuvių pa
garbą ir pasitikėjimą.

Tėvelių ir senelių metines 
mini sūnus Ralph Jr., gyve
nantis Čikagos apylinkėje, ir 
vaikaičiai.

lm

ST. PETERSBURG, FL

„SAULĖS” MOKYKLOS 
MOKINIAI KLUBE

St. Petersburgo „Saulės” li
tuanistinės mokyklos, kuriai 
vadovauja Aida Harris, pen
kios mokinukės spalio 18 d. 
pasirodė lietuvių klubo sce
noje. Tai Monika Ambrukai- 
tytė, Andrea Castillo, Dalia 
Glavinskaitė, Andrea Harris 
ir Kristina Harris. Jos paskai
tė ir padeklamavo eiles, padai
navo dainelę ir prajuokino 
publiką „nepasidalindamos” 
mikrofonu. Džiaugiamės, kad 
mokykla, vadovaujama Aidos 
Harris, žada vis dažniau pa
sirodyti mūsų klube.

DOVANA BIBLIOTEKAI

Clearwater, FL, gyventojas, 
A. Vizbaras, paskaitęs „L.Ž.” 
Nr. 268 apie J. ir J. Šarūnų 
dovaną bibliotekai — encik
lopediją ir kitas knygas, bib
liotekos vedėjai atvežė 36 to
mus Lietuvių Enciklopedijos. 
Nuoširdus ačiū mielam gera
dariui tų vardu, kurie nekant
riai jos laukia Lietuvoje.

Teko patirti, kad A. Vizbarą, 
anksčiau gyvenęs Indianoje, o 
dabar pensininkauj antis Flori
doje, eina savo tėvo garbingo
mis pėdomis. Jo tėvas buvo 
Lietuvos knygnešys. Ačiū, A. 
Vizbarai!

PADĖKOS DIENOS 
PIETUS

Lapkričio 26 d. JAV švenčia 
Padėkos dieną. Pagal tradi
ciją, tą dieną mūsų klube 
iškilminguose pietuose pager
biame savo didžiuosius gera
darius — Garbės rėmėjus. 
Kviečiami dalyvauti ir kiti 
klubo nariai ir svečiai. Pra
džia 2 vai. p.p. Stalus užsakyti 
ir bilietus įsigyti kreipkitės į 
Adelaidą Balbatienę sekma
dienio pietų metu arba telefo
nu (727) 381-0534.

KLUBO VYRU DAINOS 
VIENETAS ,AIDAS”

Veiklusis Lietuvių klubo vy
rų dainos vienetas, pagaliau, 
pasirinko pavadinimą "Aidas”.

„Aido” religinių giesmių va

dovas yra Leonas Sodeika. Pa
saulietinių dainų vadovas dr. 
Bronius Kazėnas. „Aido” vie
nete dainuoja: Alfonsas Alka, 
Eugenijus Gerulis, Albinas 
Karnius, Pranas Kavaliaus
kas, Antanas Mikštas, Petras 
Navazelskis, Pranas Petraitis, 
Petras Rasimas, Leonas So
deika, Vladas Vasikauskas ir 
Petras Vasiliauskas.

Vasaros sezonui pasibaigus, 
Aidas” laukia iš šiaurės grįž
tančių: Alfredo Braco, Stasio 
Citvaro, Alberto Korsako, 
Alekso Kusinskio, Vytauto 
Mašalo ir Algio Ulbino.

Visais programų atlikimo ar 
giedojimo bažnyčioje reikalais 
prašome kreiptis į „Aido” se
niūną Petrą Rasimą tel. 367- 
6408.

„GIRIU AIDAS”
ST. PETERSBURGE

Spalio 21 d. JAV Lietuvių 
Bendruomenės St. Petersbur
go apylinkė, vadovaujama Vi
dos Meiluvienės, lietuvių klu
bo salėje surengė vyrų ansam
blio „Girių aidas” koncertą. 
Programą atliko, St. Peters- 
burgui jau pažįstami iš prieš 
dvejus metus vykusio koncer
to, buvę partizanai arba Sibiro 
tremtiniai: Vytautas Balsys, 
Vincentas Kuprys, Antanas 
Lukša, Antanas Paulavičius ir 
Vladas Šiukšta. Jiems fortepi
jonu akompanavo Melita Ęu- 
prienė.

Šį kartą „Girių aido” vyrai 
atliko naują programą — ki
tas dainas, negu dainuotas 
prieš dvejus metus. Visos dai
nos jautrios, gražios, gerai at
liekamos, vyrai susidainavę. 
Daugiau negu du šimtai klau
sytojų nesigailėjo plojimų po 
kiekvienos dainos ir po parti
zanų pasakojimų apie sunkius 
kovų metus. Prie gero dainų 
atlikimo daug prisidėjo ir pa
tyrusios pianistės M. Kuprie- 
nės akompanavimas.

Jaudinantis momentas — 
pradžioje koncerto įnešta iš
blukusi, sušaudyta, partizanų 
bunkeryje netoli Jankų rasta 
lietuviška trispalvė.

Prieš ir po koncerto susirin
kusieji galėjo apžiūrėti klubo 
mažojoje salėje Bronės ir Juo
zo Taorų turtingą nuotraukų 
parodą iš partizanų kovų, pa
iliustruotą žemėlapiais, paro
dančiais didesnių kovų vietas.

Koncerto pabaigoje, „Girių 
aidui” vadovaujant visi daly
viai sudainavo „Trys' spalvos” 
ir „Žemėj Lietuvos ąžuolai ža
liuos”. Dainininkai ir pianistė 
apdovanoti gėlėmis.

Po pabendravimo su publi
ka, svečiai ir dalis rengėjų iš
vyko į vaišingus Gražinos ir 
Antano Viktorų namus, kur 
pavakarieniauta, ir, tarp 
bendrų dainų, aptarta ryto
jaus dienos programa, nes ta
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da svečiai turėjo laisvą dieną. 
Vieni norėjo pameškerioti, kiti 
pasimaudyti šiltuose Floridos 
vandenyse, dar kiti — apžiū
rėti muziejus ir kitas miesto ir 
apylinkių įžymybes. Kitą rytą 
išlydėjome juos koncertui į 
Los Angeles.

„Girių aido” koncertus JAV- 
se organizuoja Lietuvos Parti
zanų globos fondas Čikagoje, 
kuris įvairiais būdais renka 
aukas ir teikia pagalbą jos rei
kalingiems buvusiems laisvės 
kovotojams, kurių dar likusių 
gyvų yra arti 300.

OPERŲ DAINOS IR 
ORKESTRAS KLUBE

Lietuvos Vyčių 147-oji kuo
pa rengia įdomų koncertą lap
kričio 21 d., šeštadienį, 3 vai. 
p.p. Lietuvių klube. Programą 
atliks 8 operos dainininkai ir 
32-jų asmenų orkestras — 
„Summit orchestra and sin- 
gers”, vadovaujamas muz. Bill 
Pringle.

Visi kviečiami į šį neeilinį 
koncertą. Įėjimo auka 10 dol. 
Bilietus prašoma užsisakyti 
pas Laimutę Alvarado tel. 
360-1064, pas Delores Jonaitis 
tel. 343-1686 arba Lietuvių 
klube sekmadieniais.

LIETUVOS
KARIUOMENĖS

ŠVENTĖ

Minėjimas rengiamas Lietu
vių klube lapkričio 22 d., sek
madienį, Šv. Vardo bažnyčioje 
1 vai. p.p. šv. Mišios už visus 
žuvusius Lietuvos laisvės ko
vose. Organizacijos kviečia
mos dalyvauti su vėliavomis.

Lietuvių klube, tuojau po 
pietų bus paskaita ir meninė 
programa, kurią atliks Lietu
vių klubo choras, vad. dr. Br. 
Kazėno.

Visi kviečiami dalyvauti 
bažnyčioje ir minėjime.

DALYVAVO LB 
TARYBOS

SUVAŽIAVIME

JAV LB Floridos apygardos 
pirm. Albinas Karnius dalyva
vo spalio 8-11 d. Clevelande 
JAV LB XV-osios Tarybos an
trojoje sesijoje ir prieš tai vy
kusioje konferencijoje aptarti 
kokia JAV LB turėtų būti 21- 
me šimtmetyje. Kartu su juo 
dalyvavo ir Angelė Karnienė, 
kuriai buvo pavesta atstovauti 
St. Petersburgo LB apylinkę. 
Spalio 18 d., popietės daly
viams klube A. Karnius pa
darė trumpą pranešimą apie 
konferenciją ir sesiją, pasi
džiaugdamas, kad JAV LB 
yra stipri organizacija turinti 
daug gabių žmonių savo eilė
se, galinčių vadovauti įžen-

LINAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirurgija

9830 S.Rfdgeland Avė. 
Chicago Ridg'e, IL 60415 

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

Tel. 773-735-7709

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS 

DANTŲ GYDYTOJA 
9525 S.79th Avė., Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą

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

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300

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

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

Pirmad. 3v.p.p.-7v.v., antr. 12:30-3v.p.p. 
treč. uždaryta, ketvirt. 1-3v.p.p. 
penktad. ir šeštad. 9v.r.-12v.p.p.

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

Kalbame lietuviškai 
6187 S.Archer Avė. (prie Austin) 

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak. Lavvn, IL 
Pirmas apyl. su Northvvestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel. 708-422-8260

ARAS ŽLIOBA, M.D.
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Avė., Suite 310 

Naperville, IL 60563 
Tel. (830) 527-0090 
3825 Highland Avė.,
Tower 1, Suite 3 C 

Dovvners Grove, IL 60515 
Tel. (630) 435-0120

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S.

Family Dental Care 
6317 Fairvievv, Ste. 6 
VVestmont, IL 60559

630-852-5353 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai

DR. LINA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W. 83 ST., BURBANK, IL 
Tel. 773-735-1540 

Valandos pagal susitarimą

giant į 21-mąjį šimtmetį. 
Smulkesnį pranešimą Apy

gardos pirmininkas žadėjo pa
daryti apylinkės susirinkime.

• Kad gandai būtų pikti, 
nebūtina jiems būti melagin
giems; yra ir daug tiesos, kuri 
neturėtų būti paskleista.

Frank A. Clark



KOL KAS TIK DŽIAUGTIS
VYTAUTAS VOLERTAS

Yra kuo džiaugtis! Tik tasai 
mūsų džiaugsmas tarsi už
spaustas, tarsi pavyduoliškai 
užslėptas. Kad jo nepasigrieb
tų tie, kuriems jo nereikia? 
Dalijamas džiaugsmas didėja, 
kaip stebukle žuvys ir duona. 
Nelaukime, kol kas nors pra
dės į pintines trupinius rinkti. 
Laužkime nuo savo riekės ir 
duokime broliui, seseriai, kai
mynui ir pakenčiamam prie
šui.

Tasai džiaugsmas — LB 
sveikata. Šįmet Clevelande 
(oficialiai: Independence) įvy
kusi spalio 8-11 darbų, rūpes
čių, pavojų apžvalga ir ateities 
spėliojimai su planų sudary
mu arba jų pataisomis mūsų 
nuotaikoms sušildyti uždegė 
stiprius laužus. Čia kol kas 
bus minimi tik dalyviai, o 
svarstymai telieka tų dalyvių 
uždaviniu. Iš visų JAV kampų 
ir net kampelių, nepaisydami 
savo išlaidų ir vargo, negailė
dami laiko, susirinko apie 100 
Bendruomene įtikėjusių asme
nų. Važiavo ne į pramogą, o 
žinodami, kad teks iki išnaktų 
sėdėti pokalbiuose, domėtis 
darbais ir būti apie juos klau
sinėjamais, rečiau pagiria
mais, dažniau patardomais. 
Didelė pagarba šiems lietuvių 
šviesuoliams, kartais jau pa
gyvenusiems, bet daugiausia 
(daugių daugiausia!) jauniems 
subrendėliams profesiona
lams.

JAV LB savo gyvenimą pra
dėjo prieš 47 metus. Jos tikra
sis puoselėtojas ir, vaizdžiai 
tariant, tėvas, Stasys Barzdu- 
kas, už ją kovojęs žodžiu, raš
tu ir net keliais gautais kumš
telėjimais iš LB priešų neiš
manėlių, tada buvo 45 m. am
žiaus. Dr. Petras Vileišis, 
Barzduko ramstis Rytuose — 
tiek pat metelių sukakęs. 
Prel. Jonas *Balkūnas, LB gy
nėjas senųjų imigrantų tarpe, 
buvo 49 metų amžiaus. Kiti, 
sudariusieji jų „kariuomenę”, 
juos rėmę ir jiems gelbėję, bu
vo jaunesni, gal dvidešimt ke- 
lerių, gal trisdešimt metų.

LB namuose gimė Lietuvių 
fondas. Jo pagrindiniai propa
gandistai ir stambūs aukotojai 
(dr. A. Razma, dr. P. Kisielius, 
dr. G. Balukas, dr. J. Valaitis, 
T. Blinstrubas ir kiti) šio ne
paprasto kūrinio pamatus lip
dė, teturėdami 30-35 metus 
amžiaus. O didingų dainų ir 
šokių švenčių rengėjai, pri
siėmę milžiniškas administra
cines ir finansines atsakomy
bes? Taip pat galingo jauno 
amžiaus žmonės.

Štai kas šiandien labiausiai 
džiugina — LB ramsčiai yra 
panašūs į tuos, kurie ją laikė 
pačioje pradžioje. Tačiau prisi
mintina, kad tobuliausios ir 
moderniausios mašinos save

atperka ne stovėdamos, bet 
darbui panaudotos. Tad ir 
gražuolių rinkinys savo išvaiz
da mažai pasako apie šio rin
kinio išmintį.

Prisimenu, kai prieš kelias 
dešimtis metų, vos atvykęs į 
JAV, nueidavau į lietuvių or
ganizacijų — klubų, buvusių 
turtingų draugijų — susirinki
mus. Dievuli, Dievuli, mielas 
ir galingas... Vargdienėliai se
niai, kaip aš dabr esu. Tai ką 
apie rytdieną kalbėti, kai jau 
niekas tos rytdienos nemato?

Susibūrimas Clevelande 
mūsų nuotaikas iškėlė iki ne
mažo namo stogo. Atrodo, kad 
rytdiena gali būti. Gali būti, 
nes jai yra geras pagrindas. 
Vadovybė, pirmininkė ir jos 
valdyba, rimta ir turinti gali
mybių pasiekti ten, kur siekia. 
Tarybos prezidiumo pirminin
kas ir kiti prezidiumo nariai 
pąjėgumu, prestižu galėtų kla
benti visas šio krašto įstaigų 
duris ir reikalauti, kad jos at
sivertų. Tai LB ištikimi advo
katai, buvę JAV ginkluotų pa
jėgų pulkininkai, tai universi
tetų laipsnius, gal net pačius 
aukščiausius, pelnę ištvermin
gi žmonės.

Tiesa, skirtumų tarp buvu
siųjų ir esamų darbininkų yra. 
šiandieniniai yra drąsūs ir 
judrūs šio krašto piliečiai. Mo
kyklos jiems parodė kryptis į 
miestų, valstijų, Vašingtono 
vyriausybės vartus ir duris. 
Anglų kalba jiems yra prigim
tinė, tvarka suprantama. O 
tada? Dauguma LB entuzias
tų vos pajėgdavo angliškai 
parduotuvėse suktis, kelio pa
siklausti. Nei automobilių, nei 
didesnės laisvės tvarkantis 
laiką, kai fabrikų prižiūrėtojai 
be atokvėpio mindžiojo kulnis.

Po įvykių Clevelande mūsų 
spaudoje išvydome pakanka
mai informacijų ir pasisaky
mų. Tai „Drauge”, „Dirvoje”. 
Tačiau atkreipkime dėmesį — 
didelė jų dalis buvo pačių re
daktorių paruošta. O kur tasai 
šimtas ar apyšimtis dalyvių? 
Tik Tarybos pirmininkas D. 
Skučas išdėstė savo susida
rytą vaizdą. Buvo daug kalbų, 
siūlymų, patarimų, užtarimų 
ir nepritarimų, bet spaudai 
juos perduoti vengiama. Ma
tyt, bendruomenininkai tokie 
kuklūs, tokie atsargūs, kad tai 
šventuoliai ar baikštuoliai. O 
gal dar anksti, gal žmonės dar 
nesuskubo įspūdžių ir minčių 
persijoti? O gal (nedora taip 
galvoti!) patingėjimas taip pat 
rodo savo politiką? Kaip LB 
išlaikys sau dėmesį, kai jos 
žmonės, tie jaunieji, mokytieji, 
sėdės ir tylės?

Mūsų laikraščių pirmuose ir 
trečiuose puslapiuose, kurie 
labiausiai krinta į akis, taip 
gerai pažinome prez. Clinton,

Iš arti ir iš toli - lietuviai bendruomeninkai, Clevelande susirinkę į JAV LB Tarybos suvažiavimą. Jiems rūpi 
lietuvybės ateitis.

visus jo artimus bendradar
bius bei sąmokslininkus, kad 
juos ir turguje vieną nuo kito 
atskirtume. Pažinome Lands
bergį, Adamkų, Ozolą, ne vie
ną seimininką. Tai vis didelės 
ir gražios nuotraukos mus 
auklėjo. Bet ten nerandame 
krašto valdybos pirmininkės, 
Tarybos pirmininko, užsibė- 
giojusios Jasaitienės, Kučie- 
nės, nebent šie žmonės būtų 
prisišlieję prie aukščiau minė
tųjų. Mat, doras, sąžiningas 
kasdienos darbininkas, ypač 
arčiau esąs, mūsų žvilgsnių 
nesulaiko. Tai jau tokia įsiga
lėjusi mada, tai spaudos sti
lius.

Spauda galvoja ir sugalvoja: 
mūsų reikalai menkučiai, pa
prastučiai, vien nuobirėlės; jei 
kas subilda Vašingtone, Vo
kietijoje, Izraelyje, jei ten pa
sirodo koks galingas ar tik 
gudrus veidas, tai jau svarbu! 
O savas lai lieka tik sau pa
čiam... Jam ir jo darbams yra 
visi užkampėliai skirti.

PAMINKLINĖS LENTOS 
ŽYMIEMS

ARCHITEKTAMS

Spalio 23 d., penktadienį, 
Kaune buvo paminėtos archi
tektų Vytauto Landsbergio-

Lietuvos karininkų ramovės reprezentaciniuose rūmuose atidaryta Vytauto Landsbergio-Žemkalnio atminimui 
skirta paroda. Kaune buvo paminėtos architektų Vytauto Landsbergio-Žemkalnio gimimo 105-osios ir Stasio 
Kudoko gimimo 100-osios metinės. Eltos nuotr.

Žemkalnio gimimo 105-osios ir 
Stasio Kudoko gimimo 100- 
osios metinės.

Šv. Mišios buvo aukojamos 
Stasio Kudoko projektuotoje 
Pilviškių bažnyčioje Vilkaviš
kio rajone, ° Kaune jo atmini
mui atidengta atminimo lenta.

Architektas S.Rudokas, stu
dijuodamas užsienyje, susipa
žino su įvairiomis meno srovė
mis bei stiliais, sėkmingai kū
rė nepriklausomoje Lietuvoje 
ir JAV. Tai buvo ryškus, indi
vidualų braižą turintis, archi
tektas.

Atminimo lenta atidengta ir 
architektui Vytautui Lands- 
bergiui-Žemkalniui. Atidengi
mo iškilmėse garbingą ir pras
mingą tėvo gyvenimą priminė 
architekto sūnus Lietuvos Re
spublikos Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis.

Lietuvos Karininkų ramo
vės reprezentaciniuose rū
muose atidaryta V. Landsber
gio - Žemkalnio ir S. Kudoko 
atminimui skirta paroda, ap
žvelgtas jų kūrybinis paliki
mas.

V. Landsbergio-Žemkalnio 
arichitektūrinėje biografijoje 
Kaunui buvo skirta ryški vie
ta. Jis suprojektavo Universi
teto kliniką (1929 m.), Chaim- 
sono gyvenamąjį namą Mairo

nio gatvėje (1930m.), „Pieno 
centro” rūmus (1931m.), Apsk
rities savivaldybės rūmus 
(1932m.), Kūno kultūros rū
mus (1933 m.), Tyrimų labora
toriją (1933m.), Centrinę pie
ninę (1935m.), Prekybos, pra
monės ir amatų rūmus (1937 
m.)

Architekto projektuotų pas
tatų yra Klaipėdoje, Šiauliuo
se, Biržuose, Kėdainiuose, Pa
nevėžyje, Vilkaviškyje. (Elta)

SUTEIKTAS GARBĖS 
PRELATO TITULAS

Rugpjūčio 23 d. Vilkaviškio 
katedroje vyskupas Juozas Že
maitis perskaitė popiežiaus 
Jono Pauliaus II raštą, kuriuo 
Vilkaviškio dekanui, klebonui 
kanauninkui Vytautui Gus
taičiui už didelius nuopelnus 
katalikų tikėjimui suteikia
mas Popiežiaus rūmų garbės 
relato titulas ir siunčiamas 
ventojo Tėvo apaštališkasis 

palaiminimas. V. Gustaitis — 
ketvirtas dvasininkas Lietu
voje, kuriam suteiktas šis 
aukštas titulas. Šį titulą turi 
prel. Algirdas Gutauskas (Vil
nius), prel. Jonas Jonys (Kai
šiadorys) ir prel. Antanas
Maskeliūnas (Sintautai).
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Danutė Bindokienė

Kiek Lietuvoje 
prezidentų?

Kai pasaulio problemos 
buvo ne tokios visuotinės, o 
gyvenimo srovė daug lėčiau 
tekėjo, ir paprastoje kaimo 
pirkioje, ir kilmingųjų rū
muose ilgais vakarais žmonės 
mėgdavo minti mįsles. Juo 
sunkiau atmenama mįslė, tuo 
įdomiau. Senosiose pasakose 
ir legendose ant mįslės atmi
nimo kartais kabojo veikėjų 
gyvybė, juo rėmėsi karalių 
sostai...

Šiame krašte sakoma, kad 
yra dvi tikrai neatmenamos 
mįslės — „kas pirma atsirado, 
paukštis ar kiaušinis?” ir 
„kiek angelų gali sutilpti ant 
smeigtuko galvutės?” O Ame
rikoje gyvenantys lietuviai da
bar dažnai svarsto klausimą: 
„kiek Lietuvoje yra prezi
dentų?”

Paprastai valstybėje yra vie
nas prezidentas — užimantis 
aukščiausias pareigas vyriau
sybėje. Taip buvo ir Lietuvoje 
pirmosios nepriklausomybės 
laikais. Kiekvienas lietuviš
kosios mokyklos mokinys gali 
net nemirktelėdamas pasaky
ti, kad pirmasis ir paskutinis 
nepriklausomos (po 1918 m. 
vasario 16 d.) prezidentas bu
vo Antanas Smetona. Vals
tybės vairą savo rankose dar 
laikė prezidentai Kazys Gri
nius ir Aleksandras Stulgins
kis.

Po 1990 m. kovo 11 d. jau ne 
taip lengva į tą klausimą atsa
kyti. Vieni tvirtina, kad Algir
das Brazauskas buvo pirmasis 
(taigi, jau ketvirtasis, jeigu 
skaičiuosime pagal pirmosios 
nepriklausomybės laikus), kiti 
įsitikinę, kad Vytautas Lands
bergis buvo pirmasis, A. Bra
zauskas antras, o Valdas 
Adamkus — trečiasis... Gal
būt tai tiek pat neišspren
džiama mįslė, kaip tas angelų 
skaičius ant smeigtuko gal
vutės.

Vis tik Lietuvoje šiuo metu 
yra daugiau prezidentų, kaip 
Dzūkijos miškuose baravykų 
praėjusį rudenį! Kiekvienai 
organizacijai, bendrovei, įmo
nei, dirbtuvei, sąjungai, sam
būriui, bankui (gal net avių 
kaimenei) dabar vadovauja 
prezidentas. Ne pirmininkas, 
kaip „primityviais” laikais, o 
būtinai prezidentas! Jeigu 
Amerikoje gali visi tie parei
gūnai vadintis „president”, 
tai dėl ko ne Lietuvoje? Pirmi
ninkas kažkaip atrodo že
mesnio rango, o prezidentas 
— visai kas kita!

Bet dar ne visur preziden
tai, kai kur vadovybę savo 
rankose laiko komisarai. Pa
vyzdžiui, policijoje... Ką čia 
viršininkas — labai jau pa
prastas titulas, o komisaras —

šaunu! Matyt, dar vis prisime
nami laikai, kai į tokius pa
reigūnus buvo pagarbiai krei
piamasi: „Drauge, komisare!” 
Teko girdėti iš patikimų 
šaltinių, kad praėjusią vasarą 
vienoje jaunimo stovykloje va
dovas buvo vadinamas „komi
saru” (ne, joje nestovyklavo 
pionieriai).

Nežinia, ar juoktis, ar verk
ti, kai į lietuvių kalbą lyg ne
malonus kvapas skverbiasi 
svetimžodžiai, kuomet turime 
visiškai tikslius ir įprastus 
lietuviškus atitikmenis. Kodėl 
reikia prioritetų, stabilumo, 
asociacijos, nacionalinio, kai 
turime žodžius pirmumas, 
pirmenybė, pastovumas, są
junga, valstybinis? Ar dvide
šimtojo šimtmečio pabaigoje 
grįžta ankstesniųjų amžių ne
pasitikėjimas savimi, savo 
kalba, savo kultūra, mums 
įdiegtas išdidžių kaimynų, 
įsitikinusių, kad lietuvių že
mes bus lengviau pasiglemž
ti, jeigu jų gyventojai be jo
kio pasipriešinimo, savu noru, 
kris svetimiesiems į glėbį? 
Lengviausias tokio „taikaus 
užkariavimo” kelias — sunai
kinti pačią stipriausią tau
tinės tapatybės žymę — lietu
vių kalbą. Laimė, kad atsi
rado drąsuolių, išėjusių ginti 
kalbą ir nuo svetimos įtakos, 
ir nuo taršalų, kuriais jos ty
rumas buvo subjaurotas.

Liūdniausia, kad lietuviai 
patys savo rankomis kasa 
savo senai garbingai kalbai 
duobę ir didžiuojasi „moder
numu”, „kosmopolitiškumu”, 
o lietuviškas žodis vėl nustu
miamas į užpečkį. Tik kažin, 
ar šiandien mūsų tarpe yra 
bent vienas vysk. Baranaus
kas, kuris savo „Anykščių ši
leliu” stengėsi įrodyti len
kams, kad „lietuvių kalba nė
ra vien mužikų ir piemenų 
kalba”.

Svetimybės yra nebūtinai 
tik žodžiaj, bet ir svetimos 
kalbos įtaka sintaksei, grama
tikai. Kodėl pastaruoju metu 
taip įsimylėjome didžiąsias 
raides bendriniams daikta- 
vardžiams? Dėl ko dabar vys
kupas, popiežius, prezidentas, 
premjeras, universitetas ir kt. 
jau būtinai pradedami rašyti 
didžiąja raide? Iš pagarbos as
meniui ar jo užimamai vietai? 
Ar dėl to besilankantys Lietu
voje užsienio karaliai ir prezi
dentai jau tituluojami , jo ek
scelencija”? Nepaisant, kad 
taikomės į žymiausias Vakarų 
Europos ir pasaulines orga
nizacijas, kad laikome save la
bai kultūringa modernia tau
ta, mūsų menkavertiškumas 
nuolat išlenda lyg yla iš maišo 
ir visą įvaizdį sugadina...

NEIŠGYVENTŲ DIENŲ 
NAŠTA

JURGIS JANKUS 

ROMANAS

Nr.69 (Tęsinys)

— Pasakyk savo Benitai tegu žuvį pataupo kitam 
sykiui. Aš nė iš garažo negaliu išvažiuoti.

— Dėl to nesirūpink. Už pusvalandžio atlėksiu 
paimti. Tik būk gatavas. Turi šiltus batus?

— Turiu.
— Gerai. Nuo vėjo atvešiu Rimo ištisinį.
Norėjau dar pasakyti, kad nekvailiotų, bet jis jau 

buvo padėjęs ragelį.
Vėl pažiūrėjau pro langą. Gal ir gerai bus įsivelti į 

tą sūkurį> sumečiau. Ypač, kad ne man reikės vairuo
ti.

Su Stasiu dirbom toje pačioje vietoje, tik jis buvo 
inžinierius, rūpinosi statybomis, remontais ir dar 
kažin kuo, o aš laboratorijomis, tai darbe kaip ir nesu- 
sitikdavom, o šalia darbo buvom tik geri pažįstami. J 
dideles draugystes negalėjom susirišti, nes laisvalai
kiais abiejų buvo kitoki norai. Jis medžiojo, žvejojo, 
žaidė beisbolą, žiemą kėgliavo, aš vargau su 
pieštukais ir teptukais. Jis pats vargu ar net žinojo,

kad mėginu teplioti, tik Rimas kartais paklausdavo:
— Kada parodysi savo šedevrus? Juk ne be reikalo 

studijavai.
— Kai visas sienas pripiešiu, pasikviesiu į svečius, 

— pąjuokaudavau, tuo ir baigdavom.
Iš tikrųjų mano name juodu ir nėra buvę. Mane tai 

bet kokia proga, ne retai ir be progos, pasikviesdavo, 
aš atsilygindamas nusivesdavau į geresnį restoraną. 
Pasiteisinti buvo lengva: „Nemoku virti, neišmanau 
net nuo kurio galo reikėtų pradėti”.

Dar žvilgterėjęs į sniego siautulį nuėjau žemyn, 
užsimoviau šiltus batus, tuos pačius, kuriuos buvau 
įsikišęs eidamas prasivalyti sniego, užsivilkau storą 
vilnonį megztinį, pasiėmiau vatinį švarką ir atsistojau 
prie lango laukti. Ir tikrai, gal nepraėjo nė pusva
landžio, kai iš šėlstančios baltumos išlindo snieglėkis 
ir pasuko į mano kiemą Maniau, kad atlėks pats Sta
sys savo sunkvežimį grandinėmis pasikaustęs, bet at
siuntė Rimą su snieglėkiu. Taip Rimas savo 
„snowmobilį” vadino. Net nusišypsojau. Per telefoną 
taip drąsiai šnekėjo, jog net nepagalvojau, kad ne jis 
pats per pusnynus atsikąs. Gera, kad turi ką pasiųsti, 
o vaikas, visokių galų sportininkas, tai kas jam: kad 
tik būtų progos ką sugeba parodyti. Pasisukau nuo 
lango ir greitai išbėgau į garažą. Per garažą mažiau 
tereikės į sniegą lįsti. Bet pravėriau garažo duris ir 
beveik išsižiojau: nuo snieglėkio ritosi pats Stasys. 
Įėjęs į garažą padavė plastikinį maišiuką.

— Gerai, kad įšokai į šiltus batus. Še įlįsk į Rimo

ištisinį ir užsidėk šalmą. Be jų parsivešiu sustingusį į 
krumplį, — pasisveikino.

—Tai tu? O aš maniau, kad Rimas į kiemą įlėkė, 
— pasveikinau ir aš.

— Rimas? Iš kur dabar tau tas Rimas? Rimas Aru- 
boje šilumoje tvarsosi. Prieš Kalėdas pas seserį išlėkė.

Įlindau į gelsvai rausvą Rimo ištisinį, Stasys 
užsegiojo, aptapšnojo, uždėjo šalmą, apgraibė, kad nie
kur nebūtų kiaura, ant veido užleido permatomą ap
saugą ir išlėkėm. Vėjo gūsiai net nuo sėdynės vertė, 
bet taip apsitulojusį šaltis neįkando. Kai išlėkėm į 
laukus, vėjas dar paaištrėjo. Iš karto lėkėm pagal elek
tros laidus, spėjau, kad lekiam plentu, bet netrukus 
dingo ir tie. Panirom į keistą baltumą. Spėjau, kad 
išlėkėm į golfo laukus. Tarpais tai vienoj, tai kitoj 
pusėje šmėstelėdavo medis ar net gojelis, bet tik trum
pam, tik akimirksniui, ir vėl dingdavo baltumas 
šėlme. Vienu tarpu praslinkome pro tris, gal keturias 
egles, tamsiom šakom, kaip skarotais pirštais besig- 
raibstančiom už tos baltumos. Pasvirdavom tai į vieną 
šoną, tai į kitą pusę, ir tada pagalvojau, kas atsitiktų, 
jeigu pervirstumėm. Aš tai nežinočiau net į kurią pusę 
eiti. Sumečiau, kad vėjas, rodosi, buvo žiemvakaris, 
tai nebent pagal jį galėčiau kur nors atsidurti. Juk ir 
Lietuvoje ne per vieną pūgą teko važiuoti. Kad būtų 
tekę eiti, neatsiminiau. Arkliais važiuoti tai teko, bet 
tokio šėlimo neatsimenu. Nė tokio sniego dribimo, nė 
tokio vėjo. Jeigu ne tas vėjas, tai sniegą, rodosi tiesiai 
iš oro galėtum saujomis semti. Stasys porą sykių pa

kėlęs nuo veido dangalą kažin ką sakė, bet nieko nesu
pratau: vėjas pagavo jo balsą ir nusinešė. Tada kaip 
šiurpą keliąs šauksmas visą nusiaubė: juk į Sibirą, 
ypač į jo šiaurę išvarytieji, nesuskaitomus kartus tu
rėjo tokiam šėlsme eiti. Ne su snieglėkiais lėkti, bet 
varomi eiti. Be šiltų drabužių, be apavo, be valgio. Ir 
vyrai, ir moterys, ir vaikai. Vienas kitą vesti, baigian
čius šalti kūdikius glėbiuose nešti. O, Viešpatie. Vėl 
šėlstančioje baltumoje pasirodė pilkas Živilės veidas ir 
tiesiai veide daugybė vos įžiūrimų pilkų šešėlių beveik 
sutartinai linguojančių į vieną pusę kažin kur tolyn. 
Pranykstančių ir atsirandančių, kartais taip arti, kar
tais, lyg galėčiau ranka pasiekti, kartais nutolančių 
kažin kur net toliau už begalybę. Bet kam? Už ką? 
Koks velnias davė žmogui teisę kankinti kitą tokį pat 
žmogų?! Nė už ką. Taip sau. Tik tam, kad taip užėjo, 
kad turi valios. Tik tam.

Staiga įlėkėm į šakom plakantį eglynėlį. Priešais 
atsivėrė namo siena ir mano šiurpi vizija išnyko. Paki
lo garažo durys ir įbarškėjom į vidų.

Stasys nulipo nuo mašinos, nusivožė šalmą.
— Tai kaip? Nesušalai?
— Nebuvo kada. Bet tokią pūgą tematau tik pirmą 

sykį.
— Ir aš pirmą. Bet gražu! Šiandien skambinau 

kaimynui. Jis čia gimęs ir pernai atšventė aštuonias
dešimt. Sakė, kad jo gyvenime prieš kažin kiek metų 
buvusi dar viena tokia. Tada dar tebegyvenęs mieste. 
Išeiti negalėję. (Bus daugiau)
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REFORMACIJOS MINĖJIMAS 
TĖVIŠKĖS PARAPIJOJE

Evangelikų-liuteronų baž
nyčia visame pasaulyje spalio 
31-ją mini kaip Reformacijos 
arba bažnyčios atsinaujinimo 
dieną. 1517 m. spalio 31 d. 
Katalikų Bažnyčios augusti- 
niečių ordino vienuolis dr. 
Martynas Liuteris prisegė 
savo 95 tezes prie Wittenbergo 
pilies bažnyčios durų, jomis 
išreikšdamas savo pasiprie
šinimą prieš atlaidų parda
vinėjimą. Nuo to laiko viena
lytė Vakarų pasaulio bažnyčia 
skilo ir pradėjo steigtis nuo 
popiežiaus nepriklausomos 
bažnytinės bendrijos.

Šią sukaktį kiekvienais me
tais mini ir lietuviai evangeli- 
kai-liuteronai — išeivijoje ir 
tėvynėje. Tėviškės parapija 
Čikagos bažnyčioje ją pami
nėjo jau spalio 25 d. pamaldų 
metu. Parapijos klebonas 
vysk. Hansas Dumpys buvo 
pasirinkęs savo pamokslui šv. 
Jono evangelijoje užrašytus 
Jėzaus žodžius: „Jei jūs pasi- 
liekate prie mano Žodžio, iš 
tiesų jūs esate mano mokiniai; 
ir jūs pažinsite tiesą, o tiesa 
jus išlaisvins”. Šv. Rašto iš
traukas skaitė kun. Valdas 
Aušra ir Astrida Pauperienė, o 
Tėviškės parapijos choras, va
dovaujamas Ričardo Šoko, at
liko dvi iš Martyno Mažvydo 
„Giesmės Krikščioniškos” gies
myno paimtas giesmes: „Jėzus 
Kristus, Sūnus Dievo” ir „Gy
venimą tas turės”.

Minėjimas vėliau tęsėsi pa
rapijos salėje. Parapijos tary
bos pirmininkas Kasparas 
Vaišvila, rūpestingasis parapi
jos užvaizdas, pasveikinęs 
gausiai susirinkusiuosius pa- 
parapijiečius ir jų svečius, ir pa
linkėjęs gero tarpusavio pa
bendravimo bei pasivaišinimo, 
pakvietė prie mikrofono para
pijos kleboną pristatyti šiai 
progai pakviestą paskaitinin- 
kę.

Hansas Dumpys, Lietuvių evange
likų liuteronų vyskupas išeivijoje,

Vysk. Hansas Dumpys 
džiaugėsi, galėdamas pristaty
ti susirinkusiems viešnią Auš
relę Liulevičienę, lietuvių 
„Draugo” dienraščio buvusią 
ilgametę kultūrinio priedo re
daktorę, kad iš savo perspek
tyvos pasidalintų su klausyto
jais mintimis apie Reforma
cijos reikšmę. „Iki šiol mes 
Aušrelę Liulevičienę pažinome 
tik iš 'Draugo’ puslapių, — sa
kė vysk. Hansas Dumpys, — 
„šiandien turime progą asme
niškai išgirsti jos požiūrį ir su
pratimą apie Reformaciją”.

Aušrelė Liulevičienė visų 
pirma pasidžiaugė, galėjusi šį 
paskutinį spalio mėnesio sek
madienį (Reformacijos sekma
dienį) kartu su visais pasi
melsti ir pagiedoti Dievo gar
bei. Reformacija esanti „paties 
Dievo per savo įrankius įvyk
dytas tam tikras laimėjimas 
žemėje, kada jis buvo kaip tik 
reikalingas”. Per Reformaciją 
krikščionybė atsinaujinusi, 
sugrįžusi prie krikščionybės 
šaltinių: sola scriptura, sola

fides, sola gratia sąvokos bu
vusios tokios svarbios Refor- 
mocijos laikais. Žinoma, Kata
likų Bažnyčios kelių šimtų 
metų požiūris į Reformaciją 
buvo skirtingas: Reformacija 
buvusi suprantama kaip dide
lė nelaimė, kurios istorinės 
pasekmės buvusios „nelemtos 
ne tik Bažnyčiai, bet ir pasau
liui”. Todėl istorikai ir teologai 
500 metų mėgina pagrįsti šių 
skirtingų tiesų pažiūras, ku
riomis ir šiandien naudojama
si. Mūsų laikais bažnytinės re- 
formacijos siekiai esantys aiš
kiau įžvelgiami, suprantami 
kaip atsakymai į Dievo kvie
timą pasinaudoti jų užduoti
mis. Ankstyvesniais metais 
gal per jautriai buvę žvel
giama į esančius skirtumus ir 
į Bažnyčios tam tikrą skilimą. 
„Šiandien”, — sako pranešėja 
— „Dievo paskatinti, galime 
klausti pačių savęs, kaip mes 
žvelgiame į Reformaciją, ir ko
kią reikšmę ji turi mūsų gyve
nime”.

Protestantiškoji bažnyčios 
reformacinė tradicija esanti 
iki pat šių dienų be galo tur
tinga ir gaivi, teigianti, kad 
žmogaus ryšys su Dievu nie
kada nebuvęs taip išryškintas 
kaip dabartiniu laiku. Bet 
pranešėja sakėsi neužtektinai 
pažįstanti šią tradiciją, kad 
galėtų įvertinti tą erdvę, iš ku- 

. rios išsivystęs evangelikų san
tykis su Dievu ir Jėzumi Kris
tumi, pagrįstas Dievo Žodžiu.

Žiūrint iš katalikiškos pers
pektyvos, Reformacija atnešė 
tris dovanas visiems krikščio
nims, be kurių katalikiškoji 
krikščionybė būtų labai skur
di, jei ji nepriimtų Reformaci
jos kaip Dievo malonę. Pir
miausiai tai esanti tikėjimo 
samprata. Jauniems ir suau
gusiems ankstyvesniais lai
kais tikėjimo tiesų žinojimas 
ir jų laikymasis buvęs mažai 
pabrėžiamas, tuo tarpu, kai 
liuteroniškasis, evangeliškasis 
tikėjimo supratimas išryški
nęs daugiau „pasitikėjimą 
Dievu, pasitikėjimą Jėzumi 
Kristumi, kad esame išgelbė
ti”. Su šia samprata siejasi ir 
asmens samprata, pabrėžianti 
vidinį religinį ryšį su Dievu, 
su Jėzumi Kristumi, kuris 
mus išganė. Katalikams ryšio 
su Dievu pagrindu pirmoje 
vietoje esanti institucija, nes 
jie išganomi per Bažnyčią. Ku
ri pažiūra esanti klaidinga ar 
teisinga, pranešėja nebandė 
tvirtinti, bet evangeliškasis 
žmogaus asmens vaidmens su
pratimas, jo ryšio su Dievu su
pratimas, esąs labai svarbus. 
Iš vienos pusės šis suprati
mas, kaip Liuteris, atsklei
džiąs išlaisvintą žmogų, bet 
kartu ir žmogišką nelaimę, su
sidedančią iš kaltės ir baimės 
bei iš kiekvienam asmeniškai 
reikalingo išganymo išgyveni
mo.

Martynas Liuteris buvęs di
dysis pavyzdys tos dinamikos, 
to pajautimo, kurį ji patyrusi 
išpažinties metu pamaldų pra
džioje, nes katalikiškose Mi
šiose vartojama visai kita kal
ba. Paskutinė dovana esanti 
supratimas, tvirtai įdiegtas ir 
iki šių dienų liudijantis Refor
macijos tradiciją, kad krikš
čionybė nesanti ir niekad ne
buvusi vienalytė. „Mano Tėvo 
namuose yra daug buveinių”, 
— sakė Jėzus. Todėl be kai 
kurių Reformacijos pabrėžtų 
elementų būtų skurdi katali
kybė, taip pat kaip kataliky
bės kai kurių elementų atme
timas galėjęs būti savotiškai 
šiek tiek žalingas ir evange- 
liškai krikščionybei. Mums 
svarbu laikytis savo tradicijos, 
kuri tiesia ryšį mūsų broliams 
pasaulyje, o ko mums dar 
trūksta, sakė Aušrelė Liule-

BALFo 14-jo seimo, S.m. lapkričio 14 ir 15 d. vykusio Detroite, Šv. Antano
‘ parapijos patalpose, sekretorės. Iš k. — Regina Juškaitė Švobienė ir Eu
genija Bulotienė. Nuotr. R. Ražauskienės

BALFO XXIV SUVAŽIAVIMAS
Detroito BALFo 76-tas sky

rius globojo š.m. lapkričio 14- 
15 d. BALFo direktorių ir 
XXIV suvažiavimą/seimą. Su
važiavime dalyvavo 36 asme
nys — direktoriai ir įgalio
tiniai, atstovavę Floridos, Illi
nois, Indianos, Kalifornijos, 
Michigano, Ohio, Pennsylvani
jos ir Washingtono valstijoms.

Šeštadienį, lapkričio 14 d., 
Šv. Antano parapijos patalpo
se vyko posėdis. Į Garbės pre
zidiumą pakviesti Centro val
dybos pirmininkė ir reikalų 
vedėja Maria Rudienė, 76-to 
skyriaus pirmininkas kun. Al
fonsas Babonas, seimo komite
to pirmininkas Leonas Petro
nis ir direktorius Vladas Staš- 
kus. Sekretoriavo Eugenija 
Bulotienė ir Regina Juškaitė- 
Švobienė.

Seimui pirmininkavo Maria 
Rudienė. Atidarymo žodžius ir 
sveikinimus tarė Leonas Pet
ronis ir Vladas Staškus. Det
roito skyriaus pirmininkas, di
rektorius ir suvažiavimo glo
bėjas sveikino C.V. pirminin
kę Marią Rudienę, visus suva
žiavusius direktorius ir įgalio
tinius. Vadovaujant muz. 
Faustui Stroliai, buvo sugiedo
ti Išeivijos ir Tautos himnai.

vičienė, papildysiąs Viešpats 
Dievas savo išmintimi ir ma
lone. Tą mes turime palikti 
Viešpačiui Dievui. Švęsdami 
Reformacijos sekmadienį, su 
dėkingumu turime prašyti 
Viešpaties Dievo, „kad Jis ir 
toliau vestų piligrimę bažny
čią Jo mums numatytu keliu, 
nuolatiniu atsinaujinimu”. Re
formacija esanti, kaip ir nuo 
savo pradžios, dvasinis sąjū
dis. Reformacija arba bažny
čios atnaujinimas esąs bandy
mas perspėti pasaulį, kad 
mūsų dėmesys nesusikaupiąs 
prie mūsų skirtumų, bet prie 
bažnyčios kaip visumos, kuri 
išpildytų savo paskirtį pasau
lyje, nes „bažnyčią veda, baž
nyčią įkūrė, bažnyčia rūpinasi 
ir globoja Viešpats Dievas”. 
Tuo Aušrelė Liulevičienė už
baigė savo minčių išdėstymą 
Reformacijos dienos proga.

Vysk. Hansas Dumpys padė
kojo Aušrelei Liulevičienei už 
jos aiškią ir įdomią Reformaci
jos perspektyvą ir pakvietė Al
doną Buntinaitę vesti meninę 
popietės dalį. Aldona Bunti- 
naitė pristatė popietės daly
viams iškilią kanklininkę 
Daivą Kimtytę, kuri atliko 
Wolfgang Amadeus Mozarto 
variacijas ir Claude Debussy 
„Arabeska”, tuo susilaukdama 
iš klausytojų pusės nemažo 
įvertinimo. Šio minėjimo pa
baigoje vysk. Hansas Dumpys 
prisiminė Martyno Liuterio 
kartą sakytus žodžius, kad ša
lia Dievo Žodžio muzika esanti 
vertingiausia Dievo dovana, 
kurią mums ir perdavė Daiva 
Kimtytė savo skambinimu. Po 
sukalbėtos maldos, po padėkos 
Viešpačiui Dievui už šventus 
sakramentus ir už muziką, 
prie vaišių stalo dar ilgai dali
nomės mintimis.

Valteris Bendikas

Kun. Alfonsas Babonas su
kalbėjo invokaciją, linkėjo sėk
mingo posėdžio ir prisiminė 
neseniai iškeliavusius į Amži
nybę Centro valdybos narius 
ir direktorius: Kostą Čepaitį, 
Stasį Vanagūną ir Feliksą 
Andriūną. C.V. pirm. Maria 
Rudienė sveikino visus atvy
kusius direktorius ir jų įga
liotinius. Linkėjo sėkmingo ir 
darbingo suvažiavimo, kad ir 
toliau galėtume tęsti šalpos 
darbą ir padėti savo vargstan
tiems broliams bei sesėms Lie
tuvoje ir kitur. 1994 m. 50 me
tų jubiliejinio seimo ir 1996 
metų direktorių suvažiavimo 
protokolai be pataisų buvo 
priimti gausiais plojimais.

Mandatų ir balsų skaičiavi
mo komisiją sudarė Dana Čip- 
kienė, Alfa Pažiūrienė ir Elvy
ra Vodopalienė.

Lietuvos Šaulių sąjungos 
išeivijoje vadas Mykolas Aba
rius šaulių vardu sveikino 
XXTV seimą, linkėdamas ge
riausios sėkmės. Buvo per
skaityti raštu gauti Amerikos 
Lietuvių balso klubo pirminin
ko Lino Orento ir „Lietuviško 
balso” radijo valandėlės redak
toriaus Kazio Gogelio sveikini
mai.

Skyrių direktoriai pranešė 
apie praėjusių metų savo sky
rių veiklą. Visų direktorių 
pranešimuose buvo bendra 
mintis — padėti broliams ir 
sesėms Lietuvoje ir svetur: 
renkant aukas, ruošiant gegu
žines ir siunčiant siuntinius ir 
talpintuvus su šalpa tremti
niams, seneliams, vaikučiams 
ir vargšams. Daug skyrių 
siunčia maisto, drabužių, ba
tų, žaislų ir knygų siuntinius.

Centro valdyba pateikė savo 
praėjusių metų veiklos pra
nešimus. Albino Dzirvono pra
nešimas buvo perskaitytas. 
Pranešta, kad siunčia gero 
stovio dėvėtus drabužius, ba
tus, maisto produktus, aspi
riną, vitaminus, šalpos siun
tas Lietuvoje ir Suvalkų Tri
kampyje gyvenantiems lietu
viams. Siuntinių paruošimas 
vykdomas talkos būdu.

Vytautas Kasniūnas — pro
tokolų sekretorius ir spaudos 
informacijos pirmininkas, pa
dėkojo direktoriams už gausų 
rašymą spaudoje. Ragino vi
sus nuolat rašyti spaudoje per 
ištisus metus, ne vien rudenį, 
kai vykdomi aukų vajai. Inž. 
Antanas Rudis pranešė apie 
iždo stovį ir BALFo investici
jas.

C.V. pirmininkė ir reikalų 
vedėja Maria Rudienė atliko 
praėjusių metų savo veiklos 
pranešimą. BALFas kontro
liuoja savo šalpos dalintojus. 
Papasakojo apie „Betanįjos” 
sriubos virtuvę, kuriai vado
vauja arkivyskupas metropoli
tas Audrys Bačkis. Maistas 
kontroliuojamas ir BALFas 
gauna apyskaitą apie organi
zacijos nusiųstas aukas. „Be- 
tanija” kasdien maitina 600 
vyresnio amžiaus asmenis ir 
jaunus studentus. M. Rudienė 
sakė, kad Lietuva gauna gau
sią šalpą iš kitų kraštų ir iš 
daugelio organizacijų. M. Ru

dienė papasakojo apie jos ir 
vyro apsilankymus kaimuose, 
mokyklose ir daugiavaikių šei
mų namuose. Rėmėm ir rem
sime politkalinius ir partiza
nus. BALFo tikslas yra kreipti 
dėmesį į nieko neturinčius 
vargstančius žmones, o ne į 
įstaigas ir ligonines. Pirmi
ninkė M. Rudienė padėkojo vi
siems už talką, atliktus mil
žiniškus darbus, ragino steng
tis ir toliau tęsti šį reikšmingą 
ir reikalingą darbą, nors mūsų 
gretos mažėja.

Vyko naujų direktorių rinki
mai. Buvo patvirtinti direkto
riai: Vincas Apanius, Cleve
land, Ohio; Vladas Audėnas, 
Nevvark, Nevv Jersey; dr. Čes
lovą Bačinskienė, Cicero, IL; 
Vita Baleišytė, Chicago, IL; 
Algirdas Brazis, Chicago, IL; 
Kostas Bružas, Homevvood, 
IL; dr. Pranas Budininkas, St. 
Petersburg, FL; Valerija Če
paitienė, Chicago, IL; Dana 
Čipkienė, Cleveland, OH; 
Rimtautas Dabšys, Los An
geles, CA; Albinas Dzirvonas, 
Chicago, IL; Janina Gerdvi- 
lienė, St. Petersburg, FL; Sta
sė Gofensienė, Brockton, MA; 
kun. Jonas Juozupaitis, Chi
cago, IL; Regina Juškaitė-Švo- 
bienė, Detroit, MI; Vytautas 
Kasniūnas, Beverly Shores, 
IN; Vitas Katinas, New York, 
NY; kun. Jonas Kuzinskas,
Chicago, IL; Juozas Majaus
kas, Philadelphia, PA; Domas 
Misiulis, Lemont, IL; dr. Bro
nė MotuŠienė, Cicero, IL; Re
gina Patlabienė, Lemont, IL; 
Alfa Pažiūrienė, Los Angeles, 
CA; Leonas Petronis, Detroit, 
MI; Antanina Repšienė, Chi
cago, IL; Maria Rudienė, 
Homevvood, IL; dr. Jonas Šal
na, Juno Beach, FL; Kostas 
Stankus, Chicago, IL; Vladas 
Staškus, Detroit, MI; Faustas 
Strolia, Homevvood, IL; dr. Al
dona Valienė, St. Petersburg, 
FL; Ramūnas Vanagūnas, 
Chicago, IL; Elvyra Vodopalie
nė, Washington, DC; dr. Min
daugas Vygantas, Chicago, IL.

Toliau Rimantas Dabšys 
pristatė kun. Joną Kuzinską, 
centro valdybos vicepirminin
ką, inž. Antaną Rudį ir centro 
valdybos pirmininkę Marią 
Rudienę. Rengėjų vardu Regi
na Juškaitė-Svobienė M. Ru
dienei prisegė orchidėją.

M. Rudienė apibūdino BAL- 
Fo 54 metų veiklą. Padėkojo 
visiems už visakeriopą pagal
bą ir paramą BALFui ir prašė 
pasilikti BALFo organizaci
joje. Pareiškė padėką ir meilę 
visiems. Toliau M. Rudienė 
pakvietė Eugeniją Bulotienę ir 
Reginą Juškaitę-Švobienę pa
dėti jai įteikti BALFo garbės 
ženklelius. Šie ženkliukai 
vaizduoja penkias ištiestas 
rankas, reiškiančias, kad 
BALFas padeda vargstan
tiems lietuviams visuose pen
kiuose žemynuose. Ženkleliais 
apdovanoti detroitiečiai: kun. 
Alfonsas Babonas, buvęs Die
vo Apvaizdos parapijos klebo
nas kun. Viktoras Kriščiūne- 
vičius, dabartinis Dievo Ap
vaizdos administratorius kun. 
Aloyzas Volskis, Mykolas Aba
rius, Eugenija Bulotienė, Sta
sys Carliauskas, Regina Juš- 
kaitė-Švobienė, Irena Laurus, 
Antanina Leparskienė, Lidija 
Mingelienė, Leonas Petronis, 
Ona Pusdešrienė, Ona Šadei
kienė, Vladas Staškus ir Pran
ciška Televičienė. Muz. Stasys 
Sližys buvo apdovanotas spe
cialiu medaliuku už jo nuola
tinį kultūrinį ir muzikinį pri
sidėjimą prie BALFo veiklos.

Paskui vyko meninė progra
ma — bendras dainavimas, 
kurią pravedė muz. Stasys 
Sližys.

Detroito skyriaus ir komite
to pirmininkas Leonas Petro
nis tarė užbaigiamąjį žodį. 
Padėkojo visiems už apsilan
kymą. Padėkojo pirmininkei 
M. Rudienei už jos jėgas ir ne
pailstamą darbštumą BALFo

CLASSIFIED GUIDE
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ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO
ELEKTROS

ĮVEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS
AUTOMOBILIO. NAMU, SVEIKATOS, 

IR GYVYBES DRAUDIMAS. 
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. Auksė 

S. Kane kalba lietuviškai. 
FRANK ZAPOLIS 

3208 1/2 VVest 95th Street 
Tel. (708) 424-8654

(773)581-8654 

TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS,

ORO VĖSINTUVUS.
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624
VVashington, D.C. lietuvio savininko 

„landscaping” kompanija ieško 2 
darbininkų. Pradinė alga $6.00 į vai. 
Vieta gyventi bus parūpinta už $130 į 
mėn. vienam asmeniui. Reikia turėti
darbo leidimą. Kreiptis: Alex, tel. 202-
244-2373.

SŪDYTOS SILKĖS
IŠ KANADOS!

Užsisakykite šventėms 
jau dabar!

20 svarų statinaitė - S33.OO 
8 svarų statinaitė - 519.00 

Skambinkite 708-687-5627. 
Pristatome UPS

Priimu gyventi vyr. am
žiaus žmogų prie šeimos. 
Taip pat galiu nuolat padėti 
namų ruošoje.
Tel. 847-844-9246

I RANSPAK Siuntiniui į Lietuvą.
Pinigai per 2 - 5 dienas (statė licensed). 
Padedame persikraustyti į Lietuvą.
Kalėdiniai maisto siuntiniai: $98, $45.

Mūsų įstaiga yra laikraščio „Draugas” pastate. 
TRANSPAK, 4545 VVest 63rd Street, Chicago, IL. 
Tel. (773) 838-1050. 

organizacijai. Pirmininkė M. 
Rudienė C.V. ir visų direkto
rių vardu padėkojo Detroito 
skyriaus pirmininkui kun. Al
fonsui Babonui, skyriaus val
dybai ir nariams už globą, 
priėmimą ir vaišingumą šiame .

Banking 
the way 

it should be!

MIDLAND BANKE 
galite pasišnekėti su draugais, 

nes mes — Jūsų apylinkės 
bankas!

Midland savininkai ir 
tarnautojai yra vietiniai žmonės.

^3 midlcind tedarai
Savings and Loan Association

8929 S. Harlem Avė., Bridgevlew 60455 ■ (708) 598-9400 
4040 S. Archer Avė., Chicago 60632 • (773) 254-4470

2657 W. 69th St., Chicago 60629 * (773) 925-7400
www.midlandfederal.com

FDIC Insured LENDER

GREIT PARDUODA

RE/MAX 
REALTORS 

(773)586-5959 
(708)425-7160

RIMAS L.STANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida

KMIECIK REALTORS 
kJZniUĮJįjį 7922 S. Pulaski Rd. 

—***""»•» ^1. 4365 S.Archer Avė.

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui.

ALANTA EINANČIA t. CORP. 
3240 N. PULASKI RD. 

CHICAGO, IL 
Ieškote automobilio?

• padėsime pigiai nusipirkti iš 
varžytinių;

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt išsimokėjimui;

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema!

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis.

Kreiptis:
Arūnas, tel. 773-205-7702.

555585?

suvažiavime.
Visi atsisveikinome su ge

rais jausmais, žinodami, kad 
vieningai padedame vargstan
tiems Lietuvoje.

Regina Juškaitė 
Švobienė

http://www.midlandfederal.com


TIEMS, KURIE NORI GRĮŽTI Į
GIMTĄJĮ

Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, gyvenantys toli nuo 
tėvynės gali grįžti ten, kur gi
mė, augo, pradėjo mokslus, 
įsimylėjo, svajojo apie ateitį. 
Tiesa, daug kas pasikeitė, ir 
kaip tos dainos žodžiai „tie 
patys upeliai, miškai, uogieno
jai, tik mes nebe tie, nebe 
tie...”. Pasikeitėme mes, gy
vendami toli, pasikeitė ir žmo
nės gyvenantys Lietuvoje. Bet 
pažvelkime į visus pasaulio 
kraštus ir pamatysime, kad 
per paskutiniuosius penkias
dešimt metų, visur yra pasi
keitęs žmonių gyvenimo būdas 
bei jų poreikiai. Gal sunkiau 
susitaikyti su tuo, kas mūsų 
jaunystės vaizduotėje liko gra
žiausia ir brangiausia bei ar
timiausia. Penkiasdešimties 
metų komunistinės ideologijos 
režimo pasekmės dar jausis 
kelis dešimtmečius, tik jaunoji 
karta atneš tikrąjį demokra
tinį pasikeitimą tiek Lietu
voje, tiek visuose buvusios So
vietų Sąjungos kraštuose.

Sugrįžimas daug priklauso 
nuo to, kokiu tikslu mes grįž
tame į Lietuvą, kokie bus po
reikiai: ar tai ramus senatvės 
gyvenimas su tam tikra prie
žiūra, ar tai galutinis grįžimas 
į namus, į tėviškę pas gimi
nes, ar tai gyvenimas atskirai, 
nepriklausomai, kuriame nors 
pasirinktame mieste.

Kokie jūsų prioritetai: 1) ar 
jus tenkins tik patogus jūsų 
asmeniškas gyvenimas ir lai
ko leidimas? 2) gydymas ir 
mediciniškas aptarnavimas? 
3) ar jums svarbus ir krašto 
politinis bei ekonominis rodik
lis? Jūs tikriausia girdėjote 
apie nusikalstamumo bei nu- 
tautėjirho problemas.

Tiems, kurie pageidautų 
grįžti, senatvėje norėdami 
priežiūros ir slaugos, sąlygos 
Lietuvoje yra labai geros ir 
įvairios. Viena geriausių vie
tų, jau žinomų užsienyje — 
Vilniuje veikianti Gerentologi- 
jos centras, Kalvarijų g-vėje. 
Ten yra jau daug gyvenančių 
vyresnio amžiaus žmonių, grį
žusių iš užsienio. Jie gyvena 
viename arba dviejuose kam
bariuose su privačia vonia ir 
tualetu. Maitinasi valgykloje 
arba pageidaujant, maistas 
atnešamas į kambarį. Maistas 
įvairus, jį galima pasirinkti. 
Yra mediciniška priežiūra. 
Pastatas toliau nuo miesto 
centro, apsuptas miškelio, ša
lia — bažnyčia ir kunigų semi
narija, baigta statyti šiais me
tais. Netoli yra Vilniaus Uni
versitetinė Santariškių ligoni
nė. Pageidaujančių apsigyven
ti Gerentologijos centre yra 
daug, tačiau dėl mažai turimų 
kambarių laukti tenka metus 
ir daugiau.

Kita alternatyva, kurią pasi
renka kaskart daugiau grįž
tančių tautiečių — įsigyti arba 
nuomoti butą Vilniaus mieste 
ar jo priemiesčiuose. Butas ga
li būti dviejų ar daugiau kam
barių. Butą galima išsirinkti 
pagal pageidaujamą vietovę — 
arčiau gyvenančių giminių ir 
bičiulių, ar apsipirkimo cen
tro, ligoninės, viešo transpor
to, aplinkos ir t.t. Butų kainos 
įvairios, atsižvelgiant į vieto
vę, buto dydį ir įrengimą. Nuo
ma svyruoja nuo šimto pen
kiasdešimt iki aštuonių šimtų 
dolerių per mėnesį, priklauso
mai nuo buto dydžio ir vie
tovės.

Tiems, kuriems reikalinga 
pagalba namuose, pradedant 
nuo namų ruošos iki medici
niškos slaugos, Lietuvoje jau 
yra veikiančios agentūros, ku
rios ruošia darbuotojas ir ga
rantuoja už jų darbą bei sąži
ningumą.

Galima pasisamdyti šeimi
ninkę, slaugę ar licencįją tu
rinčią medicinos seserį ke
lioms valandoms, dienoms ar

KRAŠTĄ
savaitėms. Vienam asmeniui 
tai kainuotų nuo dviejų iki 
penkių šimtų dolerių per mė
nesį. Dviems asmenims — nuo 
šimto iki dviejų šimtų dolerių 
per mėnesį. Paslaugų kaina 
nurodoma nuo mažiausios iki 
didžiausios. Maisto produktai 
ir buitinės priemonės — nuo 
šimto iki pusantro šimto dole-

i alternatyva suteikia dau
giau savarankiškumo, prade
dant nuo gyvenamosios vietos 
pasirinkimo iki savo gyvenimo 
būdo ir poreikių pritaikymo. 
Be to, taip jūs galite kontro
liuoti savo biudžetą — išlai
das.

Savarankišką gyvenimą Lie
tuvoje galima tvarkyti dviem 
būdais. Pirmas būdas — at
vykus į Lietuvą, kreiptis į ne
kilnojamo turto agentūrą, nu
rodyti savo pageidavimus ir 
paprašyti, kad agentūros tar
nautojas jums surastų tin
kamą gyvenimo butą. Antras 
būdas — jūsų sugrįžimo į Lie
tuvą reikalus galima, iš anks
to susitarus, pavesti tvarkyti 
jūsų giminaičiams, draugams, 
agentūroms. Susitarus su ne
kilnojamo turto ir licenciją tu
rinčia slaugos agentūra (pvz. 
UAB „Slaugė į namus”), jos 
pasirūpins jūsų gyvenamąja 
vieta ir jums reikalinga bui
tine priežiūra bei kvalifikuota 
slauga.

Išeivijos spaudoje dažnai 
randame skelbimų apie siūlo
mas priežiūros paslaugas, 
tiems, kas nori apsigyventi 
Lietuvoje. Šeimos už iš anksto 
sutartą atlyginimą apsiima 
slaugyti vyresnio amžiaus iš 
užsienio grįžusį tautietį. Pa
tartina elgtis atsargiai, tokie 
skelbimai gali būti ir gerano
riški, bet neatitinkantys slau
gos priežiūros reikalavimų, to
kiu atveju geriausia kreiptis į 
šiais metais vyriausybės 
įsteigtą Informacijos centrą 
Vilniuje.

Gydymas — vienas pagrin
dinių rūpesčių keliantis klau
simas. Anksčiau ar vėliau vi
siems jo prireikia. Teigimai, 
kad Lietuvoje gydymas blogas, 
vidutiniškas ar labai geras, 
dar nieko nepasako apie Lie
tuvoje veikiančią gydymosi 
sistemą.

Gydymas Lietuvoje yra vals
tybinis — nemokamas, regu
liuojamas Sveikatos apsaugos 
ministerijos ir Lietuvos svei
katos kasos draudimo. Jos 
principai panašūs į Amerikoje 
veikiantį HMO draudimą.

Apsigyvenus Lietuvoje ir 
prisiregistravus savo apylin
kėje, jūs užpildote prašymą, 
kad jus priregistruotų arti
miausioje arba labiausiai pa
tinkančioje poliklinikoje. Nu
rodote pasirinkto gydytojo 
(Lietuvoje vadinamo terapeu
to) pavardę. Susirgus, vyksta
te į poliklinikos registratūrą, 
užsiregistruojate pas savo te
rapeutą. Terapeutas apžiūrė
jęs, jei prireiks nukreips pas 
specialistą. Kai kuriais atve
jais, galima tiesiogiai kreiptis 
į specialistą. Prireikus apy
linkės terapeutą galima išsi
kviesti į namus. Atsigulus į li
goninę, jus gydys ligoninės gy
dytojas. Išėjus iš ligoninės, 
jums reikės kreiptis į apy
linkės terapeutą — gydytoją. 
Šiaip Lietuvoje užsiregistra
vus pas šeimos gydytoją, ne
praktikuojamas bendras šei
mos ligų, jūsų turėtų ligų ir 
operacijų surašymas. Netikri
namas cholesterolio kiekis, ne
kalbama apie mitybą. Atvyku
siems iš užsienio patariama 
turėti ne tik poliklinikos tera
peutų, bet ir gerų specialistų 
sąrašą ir kreiptis į juos pri
vačiai.

Ligoninės — valstybinės, tai 
ir aptarnavimo lygis priklauso 
nuo valstybės finansavimo. Jis

Gražiškių etnografinis ansamblis

skiriasi nuo užsienio privačių 
ligoninių, nors ir čia užsienie
čiams daromos išimtys. Sten
giamasi daugiau dėmesio 
kreipti slaugai. Gulantis į li
goninę, būtina su savimi pa
siimti šiuos daiktus: pižamą 
ar naktinius marškinius, 
rankšluostį, rankšluostėlį ap
siplovimui, dubenį apsipraus
ti, spjaudyklę, tualetinio po
pieriaus, muilo, dantų šepe
tuką, jei turite dantų protezus
— indą protezams naktį laiky
ti. Lėkštę, peilį, šakutę, šaukš
tą, dubenėlį, puodelį, serve
tėlių. Patartina turėti ir savo 
paklodžių, užvalkalų, nes kar
tais ligoninė gali jų neturėti. 
Taip pat vienkartinių pak
lodžių, jei tas palengvintų li
gonio būklę, ir losjono odai va
lyti, vyrams — skutimosi prie
monių. Vyrauja bendra taisyk
lė, kad prie sunkaus ligonio 
visą parą budi šeimos nariai. 
Jie rūpinasi ir ligonio mityba, 
higiena, slauga ir visa kita 
priežiūra.

Ligoninėse gydytojai ir chi
rurgai savo darbą atlieka la
bai gerai, ypač, kurie yra tobu- 
linęsi užsienyje, kurie seka 
medicinos tobulėjimo raidą, 
nebijo naujovių. Trūkumų at
siranda mediciniškoje slaugoje
— gydyme, nors ir čia jau pa
sikeitimų pastebima, pradėta 
taikyti danų slaugos metodi
ką. Negalime per daug kaltin
ti medicinos seserų, dirbančių 
ligoninėse. Jų darbo krūvis ir
darbo būdas daug kuo skiriasi 
nuo užsienietiškos metodikos. 
Kol nebus pakeista mediciniš
ka priežiūros ligoninėse siste
ma, užsieniečiams patartina, 
atsigulus į ligoninę, privačiai 
pasamdyti kvalifikuotą, licen
ciją turinčią medicinos seserį.

Tiesa, ligoninės gydymas — 
ne užsienietiško lygio, bet ir 
užsienyje pasitaiko aplaidumo 
atvejų. Dėl jų kaltos būna 
med. seselės ir gydytojai, nors 
sąlygos jiems ten daug ge
resnės. Privačių ligoninių kon
kurencija ligonines skatina ge
riau aptarnauti ligonius, įsi
gyti geresnės aparatūros, ge
rinti palatų būklę ir t.t. Lietu
voje jau atsidaro privačios li
goninės, gydymosi centrai, pri
vatūs gydytojų, stomatologų 
kabinetai.

Lietuvoje jau veikia priva
čios sveikatos draudimo kom
panijos, jos teikia įvairias 
sveikatos draudimo paslau
gas. Jų kainos taip pat įvai
rios. Mėnesiniai mokesčiai 
priklauso nuo kliento amžiaus 
ir sveikatos būklės.

Vyresnio amžiaus žmonėms 
svarbi ir aplinka, ir maistas, 
ir bendravimas. Čia, Lietuvo
je, jūs visa tai turėsite: lietu
višką aplinką, maistą ir lietu
višką kalbą, lietuvišką spau
dą, televiziją su tikrai nepa
prastai įdomiomis programo
mis, radiją. Na, ir jei tik svei
kata dar leis — operą, baletą, 
koncertus, muges ir t.t.

J.V.

TARP MUSŲ KALBANT
SALDUMYNAI —

Mūsų tėviškėlėje tiesiami 
nauji keliai, kuriais žmonės 
veržiasi į naująjį gyvenimą. 
Gimtinėje paviešėję mūsiškiai 
pasakoja apie naujus užsimo
jimus, apie daromą pažangą 
bei pasiektus laimėjimus. Vie
nas mano bičiulis, porą mėne
sių praleidęs gimtajame kraš
te, liaupsinte liaupsino gerė
jantį gyvenimą. Mat jis turėjo 
progos daug pamatyti, daug 
kuo pasigėrėti. Buvodamas 
Vilniaus mieste, jis sužinojo 
apie renginį, kuriame buvo 
patiekta gausybė šokolado ga
minių. Nuėjęs nesigailėjo. Sa
ko, stalai tiesiog lūžo nuo dau
gybės patiekalų. Kainos buvo 
gana prieinamos. Vis tik, sa
ko, skanumynais galėjo pasi
naudoti tjk naujieji ponai, po
nios ir panelės.

Besiklausant bičiulio pasa
kojimų, prisiminė ankstyves
nieji laikai. Prisiminė pokari
nis gyvenimėlis DP (Dievo 
paukštelių) stovykloje. Joje, 
deja, negalėjome didžiuotis 
gausesne,ir įvairesne mityba. 
Pamenu, tais laikais šokola
das buvo didelė retenybė. Ta
čiau manasis bičiulis, kuriam 
neseniai teko lankytis Vilniu
je, kažkokiais būdais prasima
nydavo saldainių ir šokolado. 
Vieną dieną jis mus net pa
vaišino kvapniu šokolado gėri
mu. Reikėtų pridurti, jog jis 
vengė rūkymo ir alkoholinių 
gėrimų. Tačiau vieną kartą at
virai pasakė, kad jis mielai 
išgertų šokoladinio likerio 
stiklelį. Jam šokoladas buvo 
ir, atrodo, tebėra didžiausias 
gardumynas. Be abejo, jam la
bai patiko smaguriauti ir atgi
musios Lietuvos saldumynais. 
Jo manymu, Lietuvoje paga
mintas šokoladas, saldainiai ir 
kiti, kaip dabar Lietuvoje sa
koma — konditeriniai gami
niai, prilygsta, o gal ir lenkia, 
Vakarų valstybių gaminių 
kokybę. Šiuo atveju, šypsoda
masis pasakė, negali būti kliū-

GARDUMYNAI
čių Lietuvai įsirikiuoti į Euro
pos Sąjungos valstybių eiles.

Manasis bičiulis, liaupsinda
mas šokoladą ir jo gaminius, 
nepagailėjo gero žodžio šoko
lado savybių įvertinimui. Besi
kalbant aš jam pasiūliau Lie
tuvoje pradėti šokolado gamy
bą. Pasirodo, kad ši užuomina 
jam nebuvo svetima: jau tuo 
klausimu aiškinosi Lietuvoje. 
Jam buvo pažįstamas vienas 
Amerikos lietuvis, kuris, su
grįžęs į Lietuvą, sėkmingai tę
sia savo tėvo pradėtą saldai
nių gamybą.

Sakoma, kad šokoladas yra 
dievų maistas. Actekai, gyve
nę dabartinėje Vidurio Ameri
koje, iš kakavos pupelių ga
mindavosi gėrimą, kurį laiky
davo dievų dovana. Šis gėri
mas labai patiko tolimųjų 
kraštų tyrinėtojui ispanui 
Hernando Cortes. Jo paties 
žodžiais, tai buvo kūną ir sielą 
stiprinantis gėrimas. Paskui 
tuo gėrimu susižavėjo ir tuo
metinis Ispanijos karalius. 
Pamėgo ir kiti didikai. Teigia
ma, kad karalius vaišindavo 
svečius, tačiau niekam neiš
davė gėrimo sudėties ir gami
nimo būdo. Ilgainiui šio gėri
mo receptūra vedybų keliu pa
teko į Prancūziją, o vėliau jis 
paplito ir kitose Europos vals
tybėse. Dar vėliau buvo pra
dėtas jo gaminimas kieta (ply
telių) forma. Plečiantis gamy
bai, gerėjo šokolado skonis ir 
kokybė. Dabar pasaulyje yra 
daug šokolado gamybos įmo
nių. Mūsų gyvenamajame 
krašte išgarsėjo Milton Her- 
shey šokolado gamyklos, ku
rios veikia Hershey, PA. Šioje 
vietovėje, o taip pat ir kituose 
miestuose, rengiami šokolado 
festivaliai, parodos ir panašūs 
renginiai, leidžiami specialūs 
laikraščiai, žurnalai ir knygos. 
Šokolado temomis yra susuk
tas ne vienas filmas ir pasta
tyti scenos veikalai. Kolekcio
nieriai renka ir didžiuojasi
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A.fA.
Dr. VYTAUTUI VYGANTUI

po ilgos ir skausmingos ligos išėjusiam poilsiui į Am
žinuosius Tėvo namus, jo gyvenimo draugę MARĄ, 
dukras MONIKĄ ir KRISTINĄ, brolį MINDAUGĄ su 
šeima ir visą ateitininkišką šeimą užjaučia ir kartu 
liūdi Vytauto netekus

Ateitininkų Namų valdyba
Lemont, IL

* * *

Mišios už a.a. Vytautą bus aukojamos sekmadienį, 
sausio 10 d., 9 vai. ryto, Palaimintojo Jurgio Matu
laičio Misijoje.

Visus prašome Mišiose dalyvauti.

Ateitininkų namų mecenatei ir nuolatinei jų rėmėjai
A.fA.

Dr. ALBINAI PRUNSKIENEI
Amžinybėn išėjus, jos dukras dr. TERESĘ KAZ
LAUSKIENĘ ir jos šeimą, MARIJĄ, sūnų dr. JONĄ, 
visus anūkus ir proanūkę giliai užjaučia ir kartu 
liūdi

Ateitininkų Namų valdyba
Lemont, IL

* * *

Mišios už a.a. dr. Prunskienės sielą bus aukoja
mos sekmadienį, sausio 17 d., 9 v.r., Palaimintojo Jur
gio Matulaičio misijoje.

Prašome visus Mišiose dalyvauti.

Ateitininkų Korp! Gaja narei

A.tA.
DR. ALBINAI PRUNSKIENEI

iškeliavus už šio žemiško gyvenimo ir laiko ribų, jos šeimai 
ir artimiesiems reiškiame gilią užuojautą

Korp! Gaja

šokolado gaminių etiketėmis. 
Karo frontuose šokoladu mai
tinosi kariai, o dabar — pa
dangėse skraidantys astro
nautai. Petras Petrutis

•Geras žodis gali būti 
trumpas ir lengvas pasakyti, 
tačiau jo aidai — begaliniai.

Motina Teresė

NEW ‘98 CIVIC DX S-DR.
BUY FOR: ',1,151

NEW ‘98 CIVIC DX CPE.
BUY FOR: '11,479

NEW 98 CIVIC DX 4 DR.
BUY FOR: '„.723

per
month'
36 fTip. leaif 
’22-44 due at 
leas* algrtlnęj

NEW ‘98 ACCORD UX 4 DR.

•Ramoto Truak

NCW ‘99 ACCORD LX 4-DR.
JT

P«r .. . 
month 
36 mo. leasa 
•2344 rtua at 
laata algrtirtg

■ •Slereo/Canetle • F-old-la Mlrrora "THI 
wl -Dusi Alrbaga •Cruiaa • Ramam Truak 
do* Dafroatare • lllumiaalad Vanity Minorą
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Rašytoja Nijolė Jankutė
aptars kun. Vytauto Bagdana
vičiaus, MIC, gyvenimo kelią 
jo 90 metų sukakties vakare 
lapkričio 20 d., penktadienį, 
7:30 vai. vak., Jaunimo centre, 
Čiurlionio galerijoje. Atvykite!

Lietuvos ambasada Va
šingtone praneša, kad anks
čiau skelbtas Lietuvos mini
stro pirmininko Gedimino 
Vagnoriaus vizitas į JAV nu
keltas dėl įtemptos tarptau
tinės situacijos.

Ar ieškote šventinės do
vanos dukroms, marčioms?
Geriausia ir naudingiausia do
vana yra Danutės Bindokie- 
nės knyga „Lietuvių pa
pročiai ir tradicijos išeivijoje/ 
Lithuanian customs and tradi- 
tions”. Šios knygos trečioji lai
da tik prieš kelias dienas 
išspausdinta ir gaunama PLB 
Švietimo komisijoje, 13648 
Kickapoo Trail, Lockport, IL, 
60441, tel. 708-301-6419. Gau
nama ir „Drauge”.

Lietuvišku blynu pus
ryčiai ruošiami švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos salėje, 
Marąuette Parke, sekmadienį, 
lapkričio 22 d., po 8, 9:15 ir 
10:30 vai. Mišių. Visi kvie
čiami į parapijos salę pasi
vaišinti, pabendrauti ir pa
remti šią lietuvišką parapiją.

„Sietuvos” skautininkių 
ir vyresnių skaučių drau
govės sueiga šeštadienį, lap
kričio 21 d. 1 vai. p.p. vyks 
Ateitininkų namuose, Lemon
te. Bus aktuali odos ligų spe
cialisto dr. K. Jučo paskaita. 
Visos narės ir mūsų veikla su
sidomėjusios sesės kviečiamos 
dalyvauti.

LKVS „Ramovė” Čikagos 
skyrius, talkinant LDK Bi
rutės draugijai, rengia Lie
tuvos kariuomenės atkūrimo 
80 metų sukakties paminė
jimą sekmadienį, lapkričio 22 
d., Šaulių namuose. Minėji
mas prasidės 9:45 vai. ryte, 
pakeliant vėliavas prie Lais
vės kovų paminklo Jaunimo 
centro sodelyje. Iškilmingos 
pamaldos bus aukojamos 10 
vai. r. jėzuitų koplyčioje. Mi
šias aukos kun. Juozas Vaiš
nys, SJ, giedos solistai Marga
rita ir Vaclovas Momkai, var
gonuojant muz. Manigirdui 
Motekaičiui. Po pamaldų — 
apeigos prie Laisvės kovų pa
minklo, pagerbiant kovoju
sius ir žuvusius, ginant Lietu
vos laisvę. Minėjimas šaulių 
salėje bus 12 vai. Pagrindinis 
kalbėtojas — inž. Bronius 
Nainys, meninę programos 
dalį atliks Algimantas Bar
niškis. Kviečiamos organizaci
jos su vėliavomis ir visuo
menė. Po minėjimo — kavutė.

Šį kartą paslapties išlai
kymas nėra pati didžiausia 
dorybė... Tad nelaikykite pa
slaptyje: tuoj pat griebkite te
lefoną, sėskite į automobilį, 
siųskite laišką (ar elektroninį 
paštą) ir pasakykite savo 
draugams, giminaičiams, pa
žįstamiems, kurie dar neskai
to „Draugo”, kad paskubėtų jį 
užsiprenumeruoti papiginta 
kaina — tik už 60 dol.! Tai 
gera proga kam nors „Drau
gą” užprenumeruoti ir padova
noti, kad dovana lankytų vi
sus metus. Ši nuolaida, su
teikta Lietuvių fondo ir JAV 
LB Kultūros tarybos dėka, 
galioja tik JAV-se ir tik nau
jiems prenumeratoriams (jei- 
gu šiandien pasitraukiate iš 
skaitytojų eilių, o poryt vėl 
norite „Draugą” skaityti, nuo
laida netaikoma). Paskubė
kite, nes jau nedaug laiko liko 
iki 100 naujų skaitytojų bus 
pasiektas.

Dail. Rasos Grigaliūnai-
tės tapybos ir grafikos paro
dos atidarymas Lietuvių dai
lės muziejuje, 14911 127th 
Str., Lemont, bus šeštadienį, 
lapkričio 21 d., 7:30 vai. vak. 
Paroda tęsis iki 1999 m. sau
sio 3 d. Kviečiame dalyvauti 
atidaryme ir apžiūrėti parodą.

Paltinu — Arvydo ir 
Nelės — kartu su Nįjole 
Tallat Kelpšaite estradinių 
dainų koncertas bus šį sekma
dienį, lapkričio 22 d., 3 vai. 
p.p., Jaunimo centre. Rengia 
Amerikos lietuvių radijas. Po 
koncerto — pasižmonėjimas 
kavinėje. Bus platinami ir 
dainų įrašai. Visuomenė malo
niai kviečiama į koncertą.

Moksleiviu ir studentu 
ateitininku Žiemos kursai 
Dainavoje vyks tuo pat metu 
— gruodžio 26-31 d. Bus at
skiros programos 8-10 ir 11-13 
klasių jaunuoliams. Kursų 
ideologinę programą ruošia 
patyrę vadovai: Birutė Bublie
nė, Mirga Girniuvienė, dr. 
Vėjas Liulevičius, dr. Audrius 
Polikaitis ir Monika Vygan
taitė. Prašoma registruotis iki 
gruodžio 16 d. Informacijai ir 
registracijai skambinti Moni
kai Vygantaitei, tel. 708-366- 
3808. Registracijos lapai gau
nami pas kuopų globėjus. Pra
šome tėvus ir senelius para
ginti jaunimą kursuose daly
vauti.

Kun. Juozas Vaišnys, SJ,
stipriai sušlubavus sveikatai, 
atsidūrė Šv. Kryžiaus ligo
ninėje, Čikagoje. Būtų labai 
gražu, kad visi, kurių gyve
nimą palietė šio darbštaus, 
veiklaus ir pareigingo kunigo 
mintis ar ranka, turėtų jam 
pasiųsti gražiausius linkėji
mus greitai pasveikti ir vėl 
grįžti prie prasmingų darbų. 
Tačiau laiškelius kun. Vaiš- 
niui siųskite ne į ligoninę (ne
žinia, kiek ilgai jis ten bus), o į 
t. jėzuitų namus.

Kun. Vytauto Bagdana
vičiaus 90 metų amžiaus 
sukakties minėj imas-vaka- 
ronė šį penktadienį, lapkričio 
20 d., 7:30 v.v. vyks Čiurlionio 
galerijoje, Jaunimo centre. 
Visi kviečiami.

„Kalakutiniai” šokiai yra 
puikj, proga susitikti su seniai 
bematytais draugais ir drau
gėmis. Visas lietuviškas jauni
mas, nuo 16 metų amžiaus 
kviečiamas ketvirtadienį, lap
kričio 26 d. - Padėkos dienos 
vakare atvykti į PLC, Le
monte, ir smagiai praleisti va
karą savųjų tarpe. Pradžia 8
v.v. Būtina turėti malonią 
šventišką nuotaiką ir ID.

ŠĮ ŠEŠTADIENĮ — LFK
„LITUANICOS” POKYLIS

Rytoj, šeštadienį, jau lap
kričio 21-ji — ilgai laukta die
na, ženklinanti tradicinį LSK 
„Lituanicos” pobūvį.

Apie šį įvykį jau nekartą bu
vo rašyta ir beveik viskas iš
pasakota. Tik dar norisi pri
minti, kad jis bus PL centre, 
Lemonte, jo pradžia 6:30 vai. 
vak., o vakarienė bus tiekia
ma 7:30 vai. vak.

Dar yra likusi viena, kita 
laisva vieta. Norintieji vakarą 
praleisti kartu su futbolinin
kais, turi tuoj pat skambinti 
Laimai Glavinskienei, tel. 
630-323-6302.

Jau buvo rašyta, kad šio po
kylio metu bus pagerbtas di
delis klubo rėmėjas Vytas Mi
ceika. Šalia jo, pažymėjimo 
ženklas bus įteiktas ir „nau
dingiausiam” klubo vyrų ko
mandos žaidėjui Virgiui Žu- 
romskiui.

E.Š.

DAINŲ POPIETĖJE 
„SEKLYČIOJE”

Vėl susirinkome dainuoti 
trečiadienio popietę, susitikti 
draugus ir pažįstamus. Kalbų 
kalbelių tikrai nestinga. Ne
trukus ir maestro F. Strolia 
pasirodė duryse; jį pasveiki
nome plojimais, džiaugdamie
si jo atvykimu. Mus aplankė 
dar ir netikėtas svečias, kun. 
Alionidas Budrius — Kražių 
parapijos klebonas, Amerikoje 
apsilankantis jau ne pirmą 
kartą.

Šį kartą dainavome keletą 
dar nedainuotų dainų, iš sese
lių kazimieriečių dainynėlio. 
Prie dainavimo prisidėjo ir 
gražiabalsis klebonas, tai dai
nos skambėjo dar gražiau ir 
darniau.

Po dainų klausėmės, ką vei
kia Kražių parapijos klebonas 
Lietuvoje. O jis mums papasa
kojo, ką jau esąs sutvarkęs sa
voje parapijoje ir kokie jo atei
ties planai. Kražiai jau nuo 
seno yra vienas garsesnių 
miestelių Žemaitijoje. Tai bu
vo švietimo centras, nes ten 
veikė jėzuitų vedama akade
mija, kur mokslus baigė ne
mažai Lietuvos šviesuolių. Čia 
buvo ir seselių benediktinių 
vienuolynas, kurį caro valdžia 
uždarė, ir pačią stilingą baž
nyčią norėjo nugriauti. Tik čia 
pasipriešino žemaičiai, ir įvy
ko 1893 m. pagarsėjusios Kra
žių skerdynės, kuriose žuvo 8 
ar daugiau žmonių. Dar dau
giau buvo sužeistų kazokų, 
bet bažnyčia liko nenugriauta. 
Klebonas yra numatęs ją atre
montuoti, nes yra gerokai ap
leista ir sukiužusi. Taip pat ir 
klebonija nebetinkama gyven
ti. Todėl jis stengiasi Ameri
kos lietuvių tarpe surasti au
kotojų, nes išlaidos labai di
delės, o parapijiečių likę vos 
2,000. Būdami neturtingi, ne
daug ką tegali. Visa viltis — 
užsienio lietuviai. Klebono žo
dis paveikė dalyvius, kurie 
čia pat aukojo pagal išgales.

Programų vedėja Elena Si
rutienė dėkojo muz. Faustui 
Stroliai už atvykimą, už dai
nas ir bendravimą šioje po
pietėje. Taip pat ir svečiui 
kun. Alionidui Budriui už jo 
apsilankymą ir suteiktas in
formacijas apie Kražių parapi
joje daromą pažangą. Lietuvos 
žmonės viltingai žvelgia į at
eitį. Kartu palinkėjo svečiui 
sėkmės, vykdant užsibrėžtus 
ateities planus ir nepailsti to
se sunkiose pareigose.

E.S. ir APB.

ARTĖJA PALTINU IR
N. TALLAT-KELPŠAITĖS 

KONCERTAS

Štai, jau netoli seniai lau
kiamas Lietuvos pramoginės 
muzikos žvaigždžių — Nelės 
Paltinienės ir Nijolės Tallat- 
Kelpšaitės bei jų talkininko, 
muziko Arvydo Paltino kon
certas. Jis įvyks lapkričio 22 
d., 3 vai. p.p., Čikagos Jauni
mo centro didž. salėje.

Paltinus jau nekartą matė
me ir girdėjome Čikagoje bei 
kituose Š. Amerikos miestuo
se. Čikagoje jie yra koncertavę 
daugiau negu dešimt kartų, jų 
dainomis gėrėjosi tūkstančiai 
mūsų tautiečių.

Praėjusią vasarą viešint Lie
tuvoje, teko girdėti daug gra
žių atsiliepimų apie N. Palti- 
nienę. Buvo proga skaityti ir 
gerų atsiliepimų spaudoje, 
klausytis jos dainavimo per 
radiją bei televiziją. Tas kaip 
tik parodo, kad ir tėvynėje lie
tuviai labai mėgsta N. Palti- 
nienę ir ją labai vertina, ne
paisant, kad ji jau senokai ne
gyvena Lietuvoje.

O mes patys gerai atsime
name praėjusius metus, kuo
met Nelė Paltinienė, Arvydas 
Paltinas Čikagon buvo atsive
žę dar vieną estrados žvaigždę 
— Eugenijų Ivanauską, kuris, 
nors ir sirgdamas, pradžiugi

no čikagiečius.
Šiemet kartu su Paltinais 

atvyksta Čikagoje ir apskritai 
Š. Amerikos žemyne negirdėta 
— visapusiška menininkė Ni
jolė Tallat-Kelpšaitė. Jeigu 
apie Paltinus jau ne kartą te
ko rašyti „Draugo” ir kitų lie
tuviškų laikraščių puslapiuo
se, tai apie Nijolę norisi pra
bilti pirmą kartą, supažindi
nant skaitytojus su šia reta 
asmenybe.

N. Tallat-Kelpšaitė yra vy
resnės kartos dainininkė, kuri 
ateinantį pavasarį minės savo 
amžiaus 60-metį. Ji 1955 m. 
baigė Kauno 2-ąją vid. mo
kyklą, 1956-1959 metais mo
kėsi Kauno J. Gruodžio muzi
kos mokyklos Teatriniame 
skyriuje. 1966 m. Nijolė baigė 
Leningrado valst. teatro, mu
zikos ir kinematografijos insti
tuto Teatrologųos fakultetą.

Nijolė ne vien tik dainavo: ji 
yra buvusi ir dramos būrelio 
vadove, dėsčiusi Klaipėdos 
universiteto Menų fakultete ir 
Vilniaus J. Tallat-Kelpšos 
aukšt. muzikos mokykloje. Ta
čiau daugiausia laiko praleido 
dainuodama; 1969-1989 metų 
laikotarpyje ji buvo Valstybi
nės filharmonijos, o nuo 1989 
m. — koncertinės firmos „Li- 
tart” soliste.

Ši retų sugebėjimų moteris 
yra daugelio spektaklių, kon
certų recenzijų, menininkų 
kūrybinių portretų ir dainų 
tekstų autorė. Įrašė daugiau 
kaip 200 dainų, kurios yra 
Lietuvos radijo fonduose, su
rengė 6 rečitalius televizijoje. 
Yra Lenkų dainos konkurso 
(1969 m.), „Vilniaus bokštų” 
konkurso (1970 m.), Estradi
nių dainų festivalio (1990 m.), 
A. Šabaniausko premijos 
(1992 m.) laureatė.

Apie Nijolės pasireiškimus 
ir darbus būtų galima dar 
daugiau rašyti. Čia tik norisi 
pakviesti į artėjantį Nijolės ir 
Paltinu koncertą, įvykstantį 
lapkričio 22 d. Čikagoje. Tada 
galėsime ne tik Nijolę išgirsti 
scenoje, bet po to bus proga su 
ja pakalbėti, pabendrauti.

Reikia pažymėti, kad šį retą 
koncertą rengia Amerikos Lie
tuvių radijo valandėlė, kuriai 
vadovauja A. Šlutas. Bilietus 
galima įsigyti „Seklyčioje”, L. 
Narbučio Lion Frame įstaigoje 
Lemonte. Juos galima užsi
sakyti ir pas rengėjus telefonu 
773-847-4903.

Tikėkimės, kad šį kartą Jau
nimo centro salė bus pilna 
publikos, nes koncertuotojai 
turi daug gerbėjų anksčiau ir 
visai neseniai į šį kraštą atvy
kusių tautiečių tarpe.

Ed. Šulaitis

Nelė Paltinienė.

ALRK Moterų sąjungos ruošos komitetas su Danute Bindokienė. Sėdi (iš kairės): seselė Angelą Balčiūnas, 
ALRK Moterų sąjungos žiniaraščio redaktorė; Danutė Bindokienė; Vida Sakevičiūtė, ruošos komiteto pirmi-

\ ninkė. Stovi (iš kairės): Regina Vaitkūnienė; Angelą Leščinskienė, centro valdybos antroji vicepirmininkė; Eliza
beth Žibąs, Mary Anna Gerčius, centro valdybos iždininkė; Dalė Murray, centro valdybos pirmininkė; Bronė 
Motušienė, Eva Paulauskienė ir Sabina Henson, centro valdybos sekretorė.

PAGERBĖM
PASIŽYMĖJUSIĄ

MOTERĮ

Pasitinkant Danutę Bindo
kienė prie įėjimo durų May- 
field restorano salėje spalio 24 
dieną, Dale Murray ir Sabina 
Henson ją apjuosė tautine 
juosta ir įvedė į salę, kur sve
čiai ją sutiko plodami.

Vida Sakevičiūtė, vadovavu
si programai, pasiūlė pirmiau
sia papietauti. Pakvietė kun. 
Rimą Gudelį, kuris sukalbėjo 
maldą. Algimantas Barniškis 
savo muzika linksmino sve
čius pietų metu. D. Bindokie
nė aplankė kiekvieną stalą, 
pasisveikino su draugais ir 
gerbėjais.

Pradedant programą, ALRK 
Moterų sąjungos centro valdy
bos pirmininkė Dale Murray 
pasakė įžanginę kalbą, kurioje 
išvardino anksčiau apdovano
tas „Iškiliosios lietuvės mo
ters” žymeniu ir pastebėjo, 
kad trys jų yra mūsų tarpe: 
Maria Rudienė, seselė Mer
cedes (kazimierietė) ir Birutė 
Jasaitienė.

Po to kalbėjo Lietuvos Res
publikos gen. garbės konsulas 
Čikagoje Vaclovas Kleiza, gra
žiai apibūdindamas seniai pa
žįstamos Danutės Bindokie- 
nės veiklą. Apibūdino taip pat 
ir jos — motinos, visuomeni
ninkės, rašytojos, redaktorės 
asmenybę.

Danutė Bindokienė 25 me
tus yra buvusi lituanistinės 
mokyklos mokytoja ir vicedi- 
rektore. Buvo .Ateities” žur
nalo redaktorė. Yra parašiusi 
daug knygų suaugusiems ir 
vaikams. Labiausiai žinoma 
yra jos „Lietuvių papročiai ir 
tradicijos”, kurios jau 3 laida

dabar yra spausdinama, o Lie
tuvoje buvo 1990 m. išleista 
dar viena laida.

Kaip D. Bindokienė galėjo 
suderinti šiuos visus darbus 
su šeimos reikalavimais? Tą 
galimybę galbūt suteikė josios 
vyras Vytautas, kuris visuo
met palaikė ir niekuomet ne
kliudė išvystyti jos gabumų 
bei talentų. Kaip sakoma, kad 
užnugary žymaus vyro stovi 
garbinga moteris, šiuo atveju, 
galime pasakyti atvirkščiai: 
už žymios moters pečių stovi 
ir ją palaiko mylintis vyras.

Po Vaclovo Kleizos pasveiki
nimo Dale Murray įteikė įrė
mintą žymenį, seselės Merce
des gražiomis raidėmis išrašy
tą, kuris skamba taip: „Iški
liosios lietuvės moters žyme
niu apdovanota Danutė Bra- 
zytė Bindokienė, už nuopelnus 
pasitarnaujant lietuvių visuo
menei. Būdama vyriausia re
daktore, išreiškia katalikišką 
mintį „Draugo” vedamuosiuo
se. Rašytoja, žurnalistė, peda
gogė, paskaitininkė, savo raš
tais ir veikla puoselėja lietu
vių tradicijas, kalbą ir kul
tūrą. Pripažindamos talentą 
ir gabumus, linkime ir toliau 
energingai tęsti darbą, lietu
vybės naudai. ALRK Moterų 
Sąjunga”.

Su žymeniu buvo įteiktas 
100 dol. čekis, auka Danutės 
Bindokienės pasirinktai lab- 

' darai, ir gėlių puokštė rožių 
ALRK Moterų sąjungos vardu.

Dėkodama Danutė Bindo
kienė savo kalboje pareiškė, 
kad jai visuomet pirmoj vietoj 
buvo šeima. Išaugino 4 vai
kus. Jos didžiausias rūpestis, 
kad šeima nenukentėtų dėl jos 
visuomeninės veiklos. O dirba 
visuomeninį ir redakcinį dar
bą dėl to, kad nori atiduoti 
skolą Dievui ir lietuvių tautai

• Karaliaučiaus srities lie- fotomenininkai. Bus kelios šios 
tuviškų mokyklų paramai, parodos ekspozicijos. Pirmo- 
per Mažosios Lietuvos Lietuvių sios, „Geriausia mano 1998 m. 
draugiją Čikagoje aukojo: $100 fotografija”, atidarymas įvyks
- Eugenija Pakulis. $60 - Dr. šį šeštadienį, lapkričio 21 d. 
F.V. Kaunas. Po $50 - Leonas 7:30 v.v. Lietuvių Dailės mu- 
Barmus; Jonas Bironas; Stasys ziejuje, Lemont, IL. Visus 
Dargis. Po $30 Juozas Bigelis; kviečia atsilankyti parodos 
Nina Puodžius. Po $25 - Halina rengėjas Budrio Lietuvių 
Dilienė; Kostas Dočkus; Jonas Foto archyvas.
Juodis; Vytautas Musonis; (sk.)
Janina Radvenis; Albinas ir • Namams pirkti pasko- 
Gražina Reškevičiai. Po $20 - los duodamos mažais mėnesi- 
Feliksas ir Jone Bobinai; niais įmokėjimais ir prieina- 
Gregory ir Philomena Bruner mais nuošimčiais. Kreipkitės į
— a.a. Pauliaus Noreikos atmi- Mutual Federal Savings,
nimui; Jonas Butvilą; Algirdas 2212 West Cermak Road. 
Dūda; Juozas Vodopalas; Elena Tel. (773) 847-7747. 
Varankienė. Po $10 - Antanas (sk.)
Gudaitis; Elena Jasaitienė; • Siuntiniai ateis prieš 
Ada Juškienė. $5 - Kazys Skais- Kalėdas juos mums pristačius 
girys. Dėkodami visiems rėmė- šią savaitę, iki sekmadienio,
jams, kviečiame visuomenę 
remti lietuvišką švietimą Maž. 
Lietuvoje aukas siunčiant:
„Karaliaučiaus krašto lietu-
vybei”, 1394 Middleburg Ct., tuvos prezidentūros biblio- 
Naperville, IL. 60540-7011. tekai, būtina turėti knygų

(sk.) sąrašą. TRANSPAK, tel. 773- 
• Lietuvių fotografijų 27- 838-1050.

oje parodoje dalyvauja 166 (sk.)

už viską, ką yra gavusi.
Po to buvo sveikinimai raš

tu, kuriuos skaitė Vida Sake
vičiūtė. Sveikino kun. Jonas 
Kuzinskas, adv. Jonas Gibai
tis, „Muzikos žinių” redakto
riai Kazys Skaisgirys ir Sta
sys Sližys. Algis Vedeckas — 
Tautos fondo valdybos pirmi
ninkas ir Vytautas Kasniūnas 
„Tėvynės” redaktorius.

Sveikinimai žodžiu: Stasė 
Petersonienė — Lietuvių ra
šytojų draugijos vardu. Maria 
Rudienė — BALFo vardu. M. 
Rudienė, sveikindama sakė, 
kad savo ir Antano Rudžio 
vardu paaukoja vienos dienos 
maistą Betanyos valgyklai 
Vilniuje, D. Bindokienės pa
gerbimui. Toliau „Šatrijos” 
korporacijos vardu kalbėjo 
Stasys Džiugas. „Saulutės” 
Lietuvos vaikų globos būrelio 
atstovė Milda Šatienė. Lietu
vių Bendruomenės vardu Bi
rutė Jasaitienė. Seselių kazi
mieriečių vardu seselė Angelą 
Balčiūnas, o Miškininkų var
du Jonas Žebrauskks.

Po visų sveikinimų Mary 
Anna Gerčius įteikė D. Bindo
kienei, ALRK Moterų sąjun
gos kuopų atsiųstus sveikini
mus, sudėtus į albumą.

Danutė Bindokienė dėkoda
ma pridūrė, kad ALRK Mote
rų sąjungos skirtą labdarai 
100 doelrįų auką, taip pat au
koja Betanijos valgyklai, Vil
niuje.

Baigdama programą, Vida 
Sakevičiūtė padėkojo ruošos 
komitetui ir puotą užbaigėm, 
visiems svečiams dainuojant 
„Lietuva brangi”. Linksmai 
nusiteikę, pasišnekučiuodami 
svečiai išsiskirstė.

Dėkojame ALTV, Arvydui 
Reneckiui, kad užfiksavo šį 
įvykį video juostoje.

Angelą Leščinskienė

lapkričio 22 d. TRANSPAK, 
tel. 773-838-1050.

(sk.)
• Aukojant knygas Lie-




