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Suomija padės 
Lietuvai įstoti į 

Europos Sąjungą
Vilnius, lapkričio 8 d. (AGEP) 

— Suomija pasiryžusi tapti 
tarpininke, spartinant Lietuvos 
ir kitų Baltijos šalių integraciją 
į Europos Sąjungą, pažymėjo 
Suomijos parlamento pirminin
kė Riitta Uosukainen, trečiadie
nį susitikusi su Seimo pir
mininku Česlovu Juršėnu.

Suomijos parlamento vadovė 
pažymėjo, kad Šiaurės šalių 
pasiryžimas teikti paramą Bal
tijos šalių parlamentams ir vy
riausybėms, siekiant suderinti 
jų įstatymus su Europos Sąjun
gos (ES) standartais buvo pa
brėžtas ir neseniai Londone 
vykusiame ES parlamentų va
dovų susitikime. Šiaurės šalys 
jame ryžtingai pasisakė už Eu
ropos Sąjungos plėtimą.

Seimo pirmininkas Česlovas 
Juršėnas pažymėjo, kad Lietuva 
vertina narystę Europos Sąjun
goje ne tik ekonominiu požiūriu, 
bet sieja tai ir su savo saugumo 
užtikrinimu.

Kaip korespondentui pasakė 
Seimo pirmininko patarėjas 
užsienio politikai Arūnas Godu- 
navičius, parlamentų vadovai 
pastebėjo, kad nuo 1994 m. ge
gužės, kai Lietuvos parlamento 
delegacija lankėsi Suomijoje, 
įvyko nemaža pasikeitimų. Suo
mija per tą laiką tapo Europos 
Sąjungos nare, o Lietuva, pasak 
R. Uosukainen, padarė nemažą 
pažangą ir praktiškai sugebėjo 
tapti asocijuota ES nare.

Kalbant apie Baltijos ir 
Šiaurės šalių bendradarbiavi
mą, Riitta Uosukainen išreiškė 
viltį, kad laikinus Latvijos ir 
Lietuvos nesutarimus pavyks 
sėkmingai sureguliuoti.

Paklaustas apie Lietuvos san
tykius su Rusija, Česlovas 
Juršėnas pabrėžė, kad Lietuva 
neprašo Rusijos pritarimo, 
ieškodama būdų savo saugumui 
užtikrinti. Tačiau, sakė Seimo 
pirmininkas, Lietuva pasisako 
už demokratinės Rusijos įtrau
kimą į Europos bendradarbiavi
mo ir integracijos procesus.

Pasikalbėję su Č. Juršėnu,

Lietuva pradės naftos telkinių 
žvalgybą Baltijos jūroje

Vilnius, lapkričio 9 d. (AGEP) 
— Lietuva nutarė pradėti naftos 
telkinių žvalgymo darbus Balti
jos jūroje. Toks sprendimas pri
imtas vyriausybės posėdyje tre
čiadienį, pranešė ministraas pir
mininkas Adolfas Šleževičius. 
Spaudos konferencijoje ketvirta
dienį jis pabrėžė, kad geriausia 
būtų kartu su Latvija imtis naf
tos paieškų ir eksploatavimo. 
Lietuva per visas derybas su 
Latvija siekė, kad ginčijami naf
tos telkiniai būtų naudojami 
kartu, sakė Šleževičius.

Premjeras nei paneigė, nei pa
tvirtino žinias, jog Lietuvoje 
lankosi Švedijos bendrovės 
OPAB atstovai.

Adolfas Šleževičius teigė, jog 
nepaisant Lietuvos vyriausybės 
pozicijos dėl vienašališkai Lat
vijos ir užsieno bendrovių pasi
rašytos sutarties ir Lietuvos no
tos Latvijai, abiejų valstybių 
santykiai apskritai neturėtų pa
blogėti.

Paklaustas, ar Lietuvos ir 
Latvijos konfliktas nepakenks 
abiejų valstybių norui įstoti į 
Europos Sąjungą, A. Šleževičius 
sakė, jog „Europos Sąjungoje 
mes laukiami be konfliktų su

Suomijos parlamentarai susi
tiko su Seimo frakcijų atstovais, 
o vakare jie dalyvaus Suomijos 
ambasadoriaus Taisto Veikko 
Tolvanen kvietimu surengtame 
priėmime.

Lapkričio 8 d. Suomijos parla
mento pirmininkė Riitta Uosu
kainen savo kalboje Lietuvos 
Seimo posėdyje išreiškė paramą 
Europos Sąjungos nare siekian
čiai tapti Lietuvai. „Europos 
Sąjungoje Suomija labai akty
viai remia trijų Baltijos vals
tybių siekį”, kalbėjo Suomijos 
parlamento vadovė. Pasak jos, 
remdama Lietuvą, Suomija turi 
ir „galingų sąjungininkų”, 
tokių kaip Vokietija.

Pažymėjusi, kad „kelias nuo 
uždaros ekonomikos iki visiškos 
integracijos” yra ilgas, Riitta 
Uosukainen pažadėjo, kad jos 
šalis pasidalins savo patirtimi. 
Ji pažymėjo, kad priešingai nuo 
kitų dviejų naujų ES narių, dau
guma suomių patenkinti pir
maisiais narystės Europos 
Sąjungoje rezultatais. Suo
miams narystė Europos Sąjun
goje taip pat reiškia ir sus
tiprintą saugumą, sakė R. Uosu
kainen.

Europos Sąjungą pavadinusi 
„geležiniu Europos bendra
darbiavimo centru”, Suomijos 
parlamento pirmininkė sakė, 
kad ateitis parodys, kaip jis 
vystysis ir kokia bus bendro 
saugumo ar net gynybos 
politika. Uosukainen citavo 
savo vyriausybės ataskaitą, 
kurioje pažymima, kad „Suomi
jos saugumas geriausiai gali 
būti užtikrintas vieningoje 
Europoje, kur nėra skiriančių 
sienų — nei senų, nei naujų”. Su 
tokiu nusiteikimu Suomija 
dalyvauja ir NATO programoje 
„Partnerystė vardan taikos”.

Be Europos Sąjungos, Šiaurės 
Taryba suinteresuota bendradar
biauti su Baltijos šalimis, ir ši 
nauja orientacija atsispindės 
Šiaurės Tarybos statute, sakė R. 
Uosukainen.

kaimynais”. Tačiau, anot jo, 
dabar nėra pagrindo sakyti, 
„kad Lietuvos ir Latvijos san
tykiai yra tiek aštrūs, jog 
tolimesni jų santykiai nega-

Atidarytos naujos
Aviacijos Instituto 

patalpos
Vilnius, lapkričio 2 d (Elta) — 

Antradienį iškilmingai atidary
tos naujos Vilniaus Technikos 
universiteto Aviacijos instituto 
patalpos. Šį trijų aukštų pastatą 
vasaros pradžioje perdavė „Lie
tuvos avialinijos” daugiau kaip 
prieš dvejus metus pradėjusiam 
veikti institutui.

Beveik pusantro tūkstančio 
kvadratinių metrų ploto pastate 
įrengta kompiuterinių treni
ruoklių klasė, netrukus ten pat 
pradės veikti oro erdvės kont
rolės bei skrydžio valdymo tre
niruoklių laboratorija, aviacinės 
literatūros skaitykla, auditori
jos, dėstytojų kabinetai.

Tik įsikūręs inst itutas glaudė
si Vilniaus Technologinio uni
versiteto elektronikos ir 
mechanikos fakultetuose. Dalis
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Lietuvos ir Latvijos ekspertai 
diplomatinio konflikto 

neišsprendė

Lankymosi Jungtinėse Tautose proga Lietuvos prezidentas Algirdas Brazauskas ir jo delegaci
jos nariai susitiko su Lietuvių Bendruomenės Niujorko apygardos valdyba ir veikėjais. Lietuvos 
Generalinio Konsulato patalpose įvykusiame priėmime spalio 25 d. kalbėjo specialus patarėjas 
Lietuvos Misijai prie Jungtinių Tautų amb. Anicetas Simutis (kairėje). Toliau matyti dr. Juozas 
Kazickas, prezidento patarėjas užsienio reikalais Justas Paleckis, Lietuvos generalinis konsulas 
Petras Anusas, I. Vilgailienė, J. Simutienė, užsienio reikalų ministras Povilas Gylys ir prezidentas.

Nuot. S. Narkeliūnaitės

Norima griežtinti nuostatas 
visuomenės informavimo 

priemonėms
Vilnius, lapkričio 7 d. (Elta) 

— Lietuvoje nemažėja naujai 
besistengiančių visuomenės in
formavimo priemonių. Tą rodo 
visuomenės Informavimo Vai 
dybos pateikti statistiniai 
duomenys.

Pasak šios valdybos virši
ninko Šviedrio Viparto, lap 
kričio 1 d. Lietuvoje buvo net 
1,822 visuomenės informavimo 
priemonės. Vien šiais metais 
įregistruoti 86 nauji laikraščiai,

Airija kviečia Lietuvą
naudotis Shannon

aerodromu
Vilnius, lapkričio 8 d. (AGEP) 

— Lietuvai bus svarbus antrasis 
1996 m. pusmetis, kai Europos 
Sąjungoje pirmininkaus Airija, 
pažymėjo Lietuvos premjeras 
Adolfas Šleževičius per susi
tikimą su Airijos ambasado
riumi Lietuvai Patrick McCabe.

Ambasadorius pažymėjo, kad 
būdama eksporto šalimi ir ieš
kodama naujų rinkų, Airija ne
mažai tikisi iš busimojo trans
porto susitarimo su Lietuva. 
Airijai ypač svarbūs susitarimai 
oro transporto srityje. Ambasa
dorius McCabe sakė tikįs, kad 
Lietuvos lėktuvai greitai pradės 
skraidyti per Atlantą, o tuomet 
jai taps svarbus Airijos Shannon 
aerodromas, uždirbantis savo 
šaliai nemažai lėšų.

Premjeras Šleževičius ragino 
derėtis ir greičiau panaikinti 
abipusį vizų režimą. Tai, pažy
mėjo vyriausybės vadovas, pa
dėtų plėtoti tarpusavio prekybą 
ir verslą.

Tačiau Airija bevizio režimo 
tvarką ketina svarstyti su 
visomis Baltijos valstybėmis. Be 
to, viena Lietuvos kaimynių ke 
lia nerimą, nes dažnai jos pilie
čiai Airijoje ieško prieglobsčio. 
Apie kurią valstybę buvo užsi
minta, vyriausybės informacijos 
centras nepraneša.

specialybės užsiėmimų vykdavo 
ir keliuose antradienį perduoto 
pastato kambariuose. Bendrųjų 
dalykų Aviacijos instituto stu
dentai ir toliau mokysis Vil
niaus Technologinio universite
to auditorijose.

Šiuo metu Aviacijos institute 
mokosi 245 studentai.

77 žurnalai. 130 leidyklų ir 26 
radijo bei televizijos studijos. 
Daugiausiai Lietuvoje yra lei
dyklų — net 742. Antrąją vietą 
užima laikraščiai, kurių yra 
523. Nelabai atsilieka žurnalai, 
jų oficialiai eina net 321.

Valdybos viršininko žodžiais, 
šie skaičiai ne visai atspindi 
realią būklę, nes dalis leidinių 
ir radijo ar televizijos studijų 
praktiškai neveikia. Pavyzdžiui, 
per pastaruosius tris mėnesius

Padaugėjo bylų dėl garbės 
pažeidimo

Vilnius, lapkričio 9 d. (AGEP) 
- Teisingumo ministerijos Vi
suomenės informavimo priemonių 
valdybos viršininkas pareiškė, 
kad „informavimo priemonių 
savininkai, tiek daug kalbantys 
apie informavimo priemonių 
laisves ir teises, užmiršta, jog 
greta egzistuoja ir pareiga bei 
atsakomybė”.

Savo teiginiui paremti valdy
bos viršininkas Šviedrys Vipar- 
tas laikraštyje „Diena” ketvir
tadienį rašo, kad nuolat daugėja 
bylų dėl garbės ir orumo įžei
dimo. Pasak jo, tokių bylų 1991 
m. buvo 141. 1992 m. — 209, 
1993 m. - 377, 1994 m. - 421, 
o šiemet per pusmetį — 321.

Kaip rašo Š. Vipartas, kai 
kurie „ketvirtosios valdžios" 
atstovai labai mėgsta kaltinti 
kitas valdžias siekimu įvesti 
cenzūrą, tačiau .jos reikėtų 
ieškoti kitur". Pasak Viparto, 
cenzūra „prasideda tada, kai

Konservatoriai kaltina LDDP 
investuotojų atbaidymu

Vilnius, lapkričio 8 d. (AGEP) 
— Opozicinė konservatorių par
tija apkaltino valdančiąją 
LDDP „savanaudiška, sąmo
ninga investuotojų atstūmimo 
politika", kuri „darosi grės
minga valstybei". Tokį kalti 
nimą konservatoriai grindžia 
Pasaulio Banko tyrimu, pasak 
kurio, dabartinė Lietuvos vy
riausybė „nemėgsta užsieniečių 
dalyvavimo ekonomikoje ir nie 
ko nedaro, kad pritrauktų už
sienio kapitalą"

Trečiadienį paskelbtame kon

nė vieno numerio neišleido net 
pusšimtis iš užregistruotų laik
raščių ir daugiau kaip pusšimtis 
žurnalų.

Šviedrio Viparto nuomone, 
Lietuvoje reikia taisyti įsta
tymų spragas, pagal kurias, vi
suomenės informavimo priemo
nės veiklą leidžiama nutraukti 
tik tuomet, jei ji neveikia kalen
dorinius metus. Valdybos virši
ninko teigimu, tokia nuostata 
nėra tinkama periodikai. Šiuo 
metu vienodi reikalavimai tai
komi ir leidyklai, ir laikraščiui, 
kuriems pakanka išleisti vieną 
knygą ar vieną laikraščio eg
zempliorių per metus.

kitaip galvojančio žmogaus 
nuomonė nėra skelbiama, kai 
jam uždaromos durys į televizi
jos ar radijo studiją, kai infor
mavimo priemonės sąmoningai 
iškreipia faktus ir atvirai reiš
kia savo tendencingą, perdėm 
vienašališką nuomonę apie 
įstaigas ir pavienius asmenis, o 
atsakymai į kaltinimus arba ne
skelbiami, arba suprimityvina
mi”.

Šviedrys Vipartas pastebi, 
kad „ryškėja tendencija, jog kai 
kurios informavimo priemonės 
mėgina daryti arba jau daro 
įtaką valdžios priimamiems 
sprendimams, sustabdyti sau 
nepalankaus įstatyminio akto 
priėmimą arba keisti jį".

Seimui rengiantis priimti kai 
kuriuos visuomenės informavi
mo priemonių įstatymus, Švied
rys Vipartas tapo vienu svar
biausių VIP savininkų puolimo 
objektu.

servatorių partijos vadovybės 
pareiškime cituojama Pasaulio 
Banko birželio mėnesio ataskai
ta, kurioje sakoma, kad Lietu
vos valdžios pareigūnai „dras
tiškai kišasi, vilkina arba pa
naikina užsienio investuotojų 
susitarimus” ką nors pirkti Lie
tuvoje.

>
„Lietuvai reikalinga vyriau

sybe, kuri neatgrasintų užsienio 
investuotojų, o priešingai — for
muotų sąžiningos ir investici
joms palankios šalies įvaizdį”, 
baigiamas pareiškimas, kurį

Vilnius, lapkričio 8 d. (AGEP) 
— Ketvirtadienį Vilniuje vyku
sios Lietuvos ir Latvijos eksper
tų konsultacijos dėl dvišalius 
santykius pagadinusios naftos 
žvalgybos sutarties iš esmės ne
išsprendė šalių diplomatinio 
konflikto.

„Nepasakyčiau, kad būtų atsi
radęs pagrindas juridiniam 
padėties pasikeitimui”, interviu 
pareiškė Lietuvos Užsienio rei
kalų ministerijos sekretorius Ri
mantas Šidlauskas po ketvirta
dienį vakare pasibaigusių kon
sultacijų.

Latvijos vyriausybės atstovai 
supažindino Lietuvos diplo
matus su konfidencialiu sutar
ties su Vakarų bendrovėmis 
turiniu, įskaitant ploto, 
kuriame latviai suteikė JAV ir 
Švedijos kompanijoms Amoco ir 
OPAB licenciją žvalgyti naftą, 
koordinates.

Lietuvos atstovai savo ruožtu 
plačiau paaiškino Lietuvos Už
sienio reikalų ministerijos tre
čiadienį Latvijai pasiųstoje 
notoje išdėstytą poziciją, kad 
Lietuvos nebesaisto jokie anks
tesni pasiūlymai ar įsiparei
gojimai derybose su Latvija dėl 
sienos ir ekonominės zonos 
Baltijos jūroje.

Pasak Rimanto Šidlausko, tas 
pasikeitimas informacija gali 
tapti prielaida santykių nor
malizavimui, jei abiejų šalių 
vyriausybėms pavyks suderinti 
pasiūlymus, kaip išspręsti ne
sutarimus.

Kol kas, pasak Lietuvos diplo
matų, padėtis nesikeičia — Lat
vija pasirašė su trečiosiomis 
šalimis sutartį dėl naftos 
žvalgybos ginčijamoje Baltijos 
jūros dugno dalyje, o Lietuva 
protestuoja prieš jos interesų 
ignoravimą.

Pasak šaltinių Lietuvos Užsie

Latvijos prezidento vizitas 
į Lietuvą atidėtas

Vilnius, lapkričio 9 d. (AGEP) 
— Savaitgalį planuotas Lietuvos 
ir Latvijos prezidentų susitiki
mas neįvyks, pranešė Lietuvos 
prezidento spaudos atstovė. 
Susitikimas, kuriame norėta 
pasitarti dėl pašlijusių dvišalių 
santykių sureguliavimo, atidė
tas neribotam laikui dėl Latvi 
jos prezidento Gunčio Ulmanio 
užimtumo. Dėl jo neoficialaus 
vizito į Vilnių abu prezidentai 
buvo preliminariai sutarę tele
fonu pirmadienį.

Latvija apdovanojo 
lietuvį

Vilnius, lapkričio 9 d. (Elta) 
— Ketvirtadienį Latvijos amba
sadoje Vilniuje buvusiam Lietu
vos ambasadoriui Latvijoje Al 
girdui Žvirėnui įteiktas vienas 
iš seniausių ir garbingiausių 
kaimyninės valstybės apdova
nojimų — trečiosios pakopos Tri
jų žvaigždžių ordinas. »

Jį įteikė Latvijos ambasado
rius Lietuvoje Albertas Sarka- 
nis, kartu pareiškdamas viltį, 
kad pastaruoju metu tarp abie
jų šalių kilęs nesusipratimas 
tėra laikinas.

pasirašė konservatorių pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis ir 
partijos valdybos pirmininkas 
Gediminas Vagnorius.

nio reikalų ministerijoje, vienas 
būdas sureguliuoti konfliktą 
būtų , kad Latvijos vyriausybė 
delstų imtis sutarties įgyvendi
nimo veiksmų, pavyzdžiui — ne
pateiktų jos ratifikuoti parla
mentui, kol šalys nesusitarė dėl 
sienos ir ekonominės zonos Bal
tijos jūroje.

Konsultacijos tęsis ir penkta
dienį. Tą pačią dieną preziden
tas Algirdas Brazauskas ketina 
priimti Latvijos ekspertus.

Konsultacijos Vilniuje ketvir
tadienį faktiškai vyko dviem 
sesijomis. Latvijos energetikos 
valstybės ministras Juris Ozoli- 
nis, atvykęs į Vilnių vadovauti 
savo šalies vyriausybės atsto
vams, dalyvavo posėdžiuose tik 
antroje dienos pusėje.

Pasak šaltinių Užsienio reika
lų ministerijoje, vidurdienį 
prasidėjusiame susitikime su 
Lietuvos atstovais Juris Ozoli- 
nis nedalyvavo, ir per tą laiką 
nesėkmingai mėgino susitikti 
su premjeru Adolfu Šleževičiu
mi.

Pirmojoje konsultacijų dalyje 
dalyvavę Latvijos Užsienio 
reikalų ministerijos (URM) 
valstybės sekretoriaus pavaduo
tojas Atis Sjanitis ir URM 
spaudos sekretorius Richardas 
Mucinis, motyvuodami sutar
ties su amerikiečiais ir švedais 
konfidencialumu, atsisakė at
skleisti jos turinį. Kur kas 
daugiau informacijos pateikta 
antroje konsultacijos dalyje, at
vykus ir J. Ozoliniui.

Tačiau Užsienio reikalų mi
nisterijoje ketvirtadienį ap
skritai nepasirodė latvių dery
bininkams su Vakarų kompani
jomis vadovavęs Inesis Feiferis, 
nors, pasak šaltinių Latvijos 
vyriausybėje, jis išvyko į Vilnių 
drauge su kitais latvių eksper
tais.

Pasak Lietuvos prezidento 
spaudos atstovės Lidijos Šaba- 
jevaitės, Guntis Ulmanis tre
čiadieni telefonu pasakė Al 
girdui Brazauskui negalįs at
vykti, nes Latvijoje pradėta for
muoti naujoji vyriausybė. Gali 
būti, kad prezidentai susitiks 
kitą savaitę, bet tai priklausys 
tiek nuo vidaus padėties Latvi
joje, tiek ir nuo latvių ekspertų 
vizito į Lietuvą rezultatų.

Ketvirtadienį Latvijos vyriau
sybės atstovai Vilniuje Lietuvos 
Užsienio reikalų ministerijos 
diplomatams aiškino dvišalius 
santykius pagadinusią sutartį 
su Vakarų bendrovėmis dėl naf 
tos žvalgybos ginčijamoje Balti
jos jūros dugno dalyje. Penkta 
dieni juos ketina priimti prezi 
dentas Algirdas Brazauskas.

KALENDORIUS

Lapkričio 11 d.: Šv. Mar 
tynas iš Tours (316-379 m.) 
Menas, Astikas, Nauma. JAV 
šventė Veteranų diena. 1939 m 
mirė Lietuvos ministras pirmi 
ninkas Mykolas Šleževičius.

Lapkričio 12 d.: 32 eilini.1 
sekmadienis. 1885 m. gimė mi 
nistrs Martynas Yčas.

Lapkričio 13 d.: Šv
Pranciška Ksavera Cabrini 
JAV vienuolė (1850-1917); Di 
dakas, Taiyda, Daugantas.

Lapkričio 14 d.: Adeodatas 
Gotfridas, Ramantas, Saulenė
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IŠ A TEITI NINKU 
GYVENIMO

Redaguoja: Karolina Kubilienė
7525 Sheridan Dr. 3E, Willowbrook, IL 60514

DETROITO SENDRAUGIAI 
PAS MOKSLEIVIUS

Šių metų spalio 22 d. Dievo 
Apvaizdos lietuvių parapijos 
parodų salėje įvyko Detroito 
Lietuvos Karaliaus Mindaugo 
moksleivių ateitininkų kuopos 
susirinkimas, į kurį buvo pa
kviesti ir sendraugiai.

Susirinkimą pradėjo kuopos 
globėja Birutė Bublienė, maldai 
pakviesdama naują kuopos dva
sios vadą kun. Valdą Valdema
rą. Susikaupimo minute ir 
„Amžiną atilsį” malda buvo 
prisimintas a.a. Antanas Masio
nis, buvęs MAS pirmininkas 
Lietuvoje 1931-32 m.

Moksleivė Milda Bublytė 
perskaitė kuopos rudeninės 
veiklos apžvalgą ir metų planus. 
Turės „Vaikų kioską” parapijos 
patalpose. Pelną už parduotus 
sausainius ir kitus skanėstus 
skirs Lietuvos vaikams. Numa 
tomos ir rekolekcijos jaunimui 
Advento metu. Planuose 10 
punktų.

Rita Giedraitienė, buvusi Dėt 
roito sendraugių skyriaus pir
mininkė, pranešė, kad trejus 
metus dirbusi valdyba, kurioje 
buvo dar Alma Lelienė, Giedrė 
Ješmantienė ir Linas Mikulio 
nis, šį pavasarį atsistatydino. 
Per vasarą „susilipdė” nauja 
valdyba: Birutė Bublienė — pir

• > mininkė, Pranas Zaranka — vi 
■t. cepirmininkas ir sekretorius,

Nijolė Lapšienė — iždininkė. 
Senosios valdybos nariai pasi 
ryžę veiklą nukreipti į jaunu
čius, kurių yra 20.

B. Bublienė pakvietė svečią 
dr. Arvydą Zygą kalbėti apie 
ateitininkų Lietuvoje šios 
vasaros veiklą. Dr. Žygas jau 
buvo lentoje nupiešęs Lietuvos 
žemėlapį su stovyklavietėmis ir 
kelionių kryptimis, o ant sienos 
buvo išklijuotos stovyklavimu 
nuotraukos. Buvo ir pluoštas 
spausdinių kopijų, kurias guvūs 
moksleiviai išdalijo susirinkimo 
dalyviams. Gavome Lietuvos 
ateitininkų veiklos tvarkaraštį. 
Moksleivių ateitininkų 1995-96 
m. akademijų programą, aukš 
tesniųjų klasių studijų dienu 
lapą, kuriame nusakomas jų 
tikslas, temos ir patirtis. 
Gavome ir Šventojo Tėvo kalba 
jaunimui Kaune (1993 m. rug
sėjo 6 d.) ir „L’Osservatore Ro 
mano” anglišką laidą (š.m. rug
sėjo 13 d.), kur aprašomas popie
žiaus susitikimas su Europos 
jaunimu Loreto mieste; tas susi
tikimas buvo televizijos būdu 
sujungtas ir su prie Kryžių kai 
no susirinkusiu Lietuvos jauni 
mu ir dar su kitais 5 Europos

Mildutė Bublytė spalio 22 d vykusiame Detroito 
skaito praėjusio susirinkimo protokolų

deitininkų susirinkime 
Nuotr .1, Urbono

miestais. Dr. Žygas lyg nusis

kundė, kad dėl informacijos ir 

susitikimų stokos, ypač atei

tininkų atsikūrimo pradžioje, 

išeivijos ateitininkai nevisada 

suprato ir padėtį, ir veiklos 

kliūtis, ir ypač veiklos pagrin

dus. Dr. Žygas paliko iš II 

Vatikano dekreto „Ad Gentes” 

ir „Apostolicum Actuositatem” 

ištraukas. Dalį jų verta vi

siems katalikams, ypač ateiti

ninkams įsidėmėti: (21 str. iš 

„Ad Gentes") ..Negalima laikyti 

Bažnyčios visiškai įsteigta, pil

nutinai gyvenančia ir nešančia 

tobulą Kristaus žymę žmonėms, 

kol nėra tikro pasauliečių luo

mo ii' kol jis nebendradarbiau

ja su Bažnyčios hierarchija. Nes 

Evangelija negali būti giliai 

įdiegta tautos sieloje, gyvenime 

ir darbe be veiklaus pasauliečių 

dalyvavimo. Todėl, jau steigiant 

bažnyčią, reikia kreipti didžiau

sią dėmesį į brandžių krikščio

niu pasauliečių formavimą”. 

Dr. Žygas citavo ir iš „Apos- 

lolicum Actuositatem”: „Apaš

talavimui pasišventę pasaulie

čiai naudoja gausybę priemonių: 

sesijas, kongresus, rekolekcijas, 

dvasines pratybas, dažnus suva

žiavimus, konferencijas, kny

gas, komentarus gilesniam 

Šventojo Rašto ir katalikų 

doktrinos pažinimui, dvasinio 

gyvenimo vystymui, pasaulio 

sąlygų pažinimui bei tinkamų 

metodu suradimui bei išvys

tymui’’. „Be to, tebūna stei

giami dokumentacijos, ir ne tik 

teologijos, bet ir antropologijos, 

psichologijos, sociologijos bei 

metodologijos studijų centrai 

visoms apaštalavimo sritims, 

kad labiau būtų keliamos pa

sauliečiu vyrų ir moterų, jau

nuolių ir suaugusių apaštalavi

mui reikalingos kvalifikacijos. 

Šventasis Susirinkimas nuošir

džiai maldauja Viešpatyje visus 

pasauliečius laisvai didžia

dvasiškai ir ryžtingai paklusti 

šią valandą šaukiančiam Kris

taus balsui ir Šventosios Dva

sios įkvėpimui. Ypatingu būdu 

šį raginimą teišgirsta jaunimas 

ir tepriima jį noriai ir didžia

dvasiškai”.

Iš dr. Žygo pasakojimų ir pa

liktų ■ spausdinių matosi kaip 

įvairi Lietuvos ateitininkų 

moksleiviu ir studentų veikla. 

Tai ir kun.Stasio Ylos kursų, tai 

Dainavos stovyklavimų, tai Pra

no Dovydaičio Gamtos draugo 

ekskursijų atspindžiai šią 

vasarą sužibėjo Juodkrantėje, 

Marijampolėje, Alytuje, Punske,

Dalis dalyvių Detroito ateitininkų susirinkime, spalio 22 d. vykusiame Dievo Apvaizdos parapi
jos patalpose. Dalyvių tarpe — I eil. dešinėje naujasis parapijos klebonas kun. Valdas Valdemaras.

Nuotr. J. Urbono

KVIEČIAME Į „KALAKURSUS”

Jau ruduo. Pilkos, šlapios 
dienos, šaltis... tačiau kaip 
malonu praleisti sekmadienio 
popietę su šeima, giminėmis, 
papietauti, šiltame kambaryje 
pasėdėti, paplepėti. Taip buvo 
praėjusį savaitgalį. Skaniai 
pavalgiau ir jau ruošiausi savo 
sesers vaikams įkyrėti Sausinė
dama ką jie mokosi, kodėl pažy
miai ne visi penketukai ir pan. 
Jauna Rūtelė parodė man savo 
sukurtą papier-mache kalakutą, 
kuris buvo panašesnis į antį, bet 
aš to jai nesakiau. Ir Rūtelė pra
sitarė kaip laukia Padėkos die
nos: pamokų nebus, iškilmingi 
gi pietūs, gal nuvažiuos į miesto 
centrą parado pasižiūrėti. Aš tik 
žiūriu į ją, matyt mano akys 
neslepia gilaus nustebimo, kurį 
jaučiu.

— Teta?
— Rūta!
- Teta?!?
— Rūta. Rūta, Rūta! Ar tu 

juokauji? Tu gi būsi Dainavoje 
per Padėkos dieną, ar ne?

— Dainavoj? Dabar juk ne 
vasara, Teta, suprantate? Sto
vyklos vyksta vasaros metu.

— Rūtele, nežiūrėk į mane, 
lyg jau nusišnekėjau. Žinoma, 
smagu vasarą stovyklauti sto
vykloje, bet dabar — mokslo 
metai, reikia ir truputi rim
tumo, susikaupimo, todėl 
...Ateitininkų nykštukai ruošia 
„Kalakursus” — Padėkos dienos 
kursus Dainavoje, nuo lapkričio 
22 iki 26 d.

— Ateitininkų nykštukai?
— Na, tai gal Moksleivių Atei

tininkų sąjungos centro valdy
ba... Koks skirtumas, svar
biausia tai, kad ruošia įdomią, 
prasmingą programą! Juk dr. 
Vygantas ir dr. Liulevičius jums 
paskaitaus, pabendraus su ju
mis, kokia proga su tokiais žmo

Palangoje. Pagrindinėje Berčiū
nų stovykloje vasarą trejose 
pamainose dalyvavo 450 stovyk
lautojų, o norinčių buvo 2000... 
Gaila, kad dėl ekonomijos daug 
neturtingesnių šeimų negali 
leisti vaikų stovyklauti, nes 
stovyklos mokestis 140 litų. 
Sėkmingos yra kelionės po įvai
rias vietoves, šventoves, jun
giant ir etnografinį ir religinį, 
tautinį elementus. Naujas ban
dymas padėti nelaimingų (gir
tuoklių, nusikaltėlių) šeimų vai
kams, pritaikant „Big brother” 
metodą. Bandoma susitikti su 
kaimo jaunimu, kuris gana nu
skriaustas, be darbų, dažnai 
alkoholio sužalotas. Labai šiltai 
prisiminė Arvydas Punską, kur 
prieš 19 metų jis rinko tauto
saką. Ir dabar, visą savaitę sve
čiuojantis pas punskiečius,atei
tininkai daugiau praturtėjo dva
siškai, daugiau gavo, negu davė. 
Dėl politinių sąlygų nepavyko 
aplankyti nei Karaliaučiaus 
srities lietuvių, nei Baltgudijos. 
Dr. Žygas dėkojo detroitiškiams 
už Lietuvos moksleivių veiklos 
paramą. Mes gi liekam dėkingi 
dr. Žygui už jo vaizdingą ir pras
mingą pranešimą.

Pranas Zaranka

nėmis susipažinti!
-r Aš bijočiau su jais kalbėti.
— Rūtelė, nebijosi. Vyks dis

kusijos, ir pokalbiai, bus daug 
progų savo nuomonę pasakyti. 
Pastebėjau, kad man nebijai 
pasakyti, kai mano skrybėlė tau 
nepatinka. O kursuose galėsi ir 
apie svarbesnius dalykus pasi
sakyti.

— Svarbesnius dalykus? Nuo
bodžius dalykus! Kodėl man eiti 
į kursus, kurie bus kaip mo
kykla?

— Cha, cha, cha! Pažiūrėsim, 
ar esi mačiusi tokią mokytoją 
kaip Seselė Igne. Turbūt ji taip 
įdomiai pakalbės, kad neduosit 
jai ramybės, bet ji tokia ener
ginga, atrodo, kad ir bėgimo 
varžybose visus jaunuolius pra
lenktų.

— O vakare bus pamokos, na
mų darbai?

— Rūtele, aš neraginčiau 
tavęs važiuoti į kokį nors 
kalėjimą. Tu mėgsti dainuoti, ar 
ne? Vakare bus laiko padai
nuoti ar pašokti, sukurti vai
dinimėlius, kuriuos visi taip 
mėgdavote stovykloje. Sakai, 
kad dabar labai galvoji, kuo 
norėtum būti, kai užaugsi. Tu 
galėsi Dainavoj apie tai giliau 
pagalvoti, bus ten ir žmonių, 
kurie apie savo darbą galės 
papasakoti, gal tau padės ap
sispręsti.

— Gal ir reikėtų nuvykti. Jūs 
vis taip mėgstate papasakoti, 
Teta Barbute, kodėl dalyvaujate 
Ateitininkų veikloj. O man 
dabar laikas pačiai suprasti, ką 
tai reiškia būti ateitininke ir 
kaip gyventi ateitininkišką gy
venimą. O svarbiausia...mano

Dr. V. J. VASARIENĖ

DANTŲ GYDYTOJA
4817 W. 83 Bt., Burbank, IL 

Tai. 708-423-8114
Valandos susitarus

EVERGREEN PARK X-RAY 
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS

9760 S Kedzie
Tai. 708-636-6500

Vai 9-5 kasdien

DR. DANA M. SALIKLIS
DANTŲ GYDYTOJA

10442 W. Carmak Rd. 
We«tche«ter, IL 601*3 

Tai. 708-531-1113
Valandos pagal susitarimą

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

••30 S. RMgelend Avė 
Chicago Rktge, IL 80415 

701-636-6622 
4146 W. «3rd SI.

312-735-770*

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI

Dantų Gydytoiai 
Pensininkams nuolaida

4007 W 59 St . Chicago. IL
Tat. 312-735-5954

4707 S Gilbarl. LaGrange IL
Tat. 708-352-4447

Kab. tat. 312-544-3144 
Namų 704-341-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4745 Waat 43rd ttrael
Vai pirmadirkefvrtd 3 v p p — 6v p p 

Kitomis dienomis — susitarus
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Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 

nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokesti, pažymima, iki kada yra užsimokėjęs.

draugai iš Detroito ir Clevelan- 
do gal taip pat vyks į kursus, ir 
kaip smagu bus su jais vėl pa
simatyti!

— Ir naujų žmonių sutikti, ai, 
ir kokia graži Dainava rudenio 
metu, ak, grožis, jaunystė!!!

— Teta Barbute, neverkit! Ga
liu atsiųsti jums atvirutę iš Dai
navos...

Taip ir prisiminimai užspaudė 
mano širdį, vos begalėjau sese
riai paaiškinti, kad kursų 
mokestis, tai 105 dol., kad 
Rūtelė, Adomas ir net Viligailė 
gali dalyvauti, nes priimami 8, 
9 ir 10 skyrių moksleiviai. Mano 
sesuo labai lėta, bet jei ji spėtų 
vaikus užregistruoti iki lap
kričio 19 d., tai mokestis būtų 
tik 90 dol. už kiekvieną. Mieli, 
tėveliai ir brangūs moksleiviai, 
jei reikėtų dar informacijos, ar 
jei norėtumėte įsigyti registra
cijos lapus, prašome paskambin
ti (312) 376-7375. Taip dabar 
užsidegiau tuo reikalu, reikės 
pačiai kažkaip tuose „Kalakur- 
suose” dalyvauti. Iki pasima
tymo lapkričio 22-26 d. Daina-
voj!

Barbutė

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto

metams V4 metų 3 mėn-
JAV................................... $95.00 $55.00 $3ą.oo
Kanadoje ir kitur.......... .(U.S.) $110.00 $60.00 $40.00
Tik šeštadienio laida:
JAV ................................. $55.00 $40.00 $30.00
Kanadoje ir kitur . . . . , .(U.S.) $60 00 $45.00 $35.00
Užsakant į Lietuvą
(Air cargo)....................... $100.00 $55.00
Tik šeštadienio laida . $55.00
Užsakant į užsieni
oro paštu $500.00 $250.000
Tik šeštadienio laida $160.00 $85 00

Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė 
Administratorius Pijus Stončius

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, MIC

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nedirba.
• Redakcija ųž skelbimų turinį 
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką 
nors skelbti.

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.

• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopiją.

SUNG L. CHOU, M.D.

Vidaus ligos, akupunktūra 
HOLY CROSS 

PROFESSIONAL PAVILION 
3 fl. South, East Suites 

Lithuanian Plaza Ct. 
at Califorma Avė.

Chicago, IL 60629 

(312)-471-8142

Kalbame lietuviškai .

+ + + + + + + + + + +
HOLY CROSS FAMILY 

MEDICAL CENTER
749 W. 31 st St. 

Chicago, IL 60616,
(312)225-0695

Kab. 312-735-4477 
Raz. 708-248-0067 arba 708-248 6581 

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

NERVŲ IR EMOCINES LIGOS

6449 So. Pulaakl Road
Valandos pagal susitarimą

DR. DOMAS LAPKUS
Praktika su

Dr. McElllgotl Ir Dr. Adams
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS

15300 Waat Ava., Orland Perk 
708-344-4100 

10 W. Martin. Naparvllla 
700-355-8770

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 704-457-4383

DR. ELIGIJUS LELIS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA

15505-127 St. 
Lamont. IL 40434 
Tai. 415-723-1854

7400 W. Collaga Dr. 
Paloa Halghta. IL 40453 

Tat. 704-351-0010

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS

DANTŲ GYOYTOJA
4354 S. Roberte Road 

Hlckory Hllla
Tat. (704) 544-2131

Valandos pagal susitarimą

DR. VILIUS MIKAITIS
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS

FemNy Medteal CMnlc 
1SS0S — 127 81.. Lemeni, IL 4O42S

Priklauso Palos Community Hoapilal 
Silvar Croaa Hoapital 

valandoa pagal juaitanmą 
Tai. (706) 287-2268

DALIA E. CEPELE, D.D.S.
PO DANTŲ GYDYTOJA

7915 W 171*1
V V Tlnley Park, IL 60477

(708) 614-6871
Valandos pagal susitarimą

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 1 
JOKŠA

VAIKŲ LIGOS
4441 S. Pulaakl Rd.. Ch|ęago,JL 1 

Raz. 708-422-7807
Kab. (1-312) 542-0221

Valandos susitarus
DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 

DANTŲ GYDYTOJAS
21470 S. Maln St.

Mattesson, IL 60443
Tai. 708-748-0033

Valandos pagal susitarimą

Dr. DALIA JODVVALIS
DANTŲ GYDYTOJA

3000 Hlghland Ava., Sta. 201 I
(skersai gatvės nuo

Good Samaritan ligonjpėjs)„L
Downars Grova, IL 40515.. 1

Tai. 708-040-3113 I
Valandos susitarus

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos

5540 S. Pulaakl Rd.
Tai. 312-505-2502

Pirrhd 9 v.r. - 7 v.v., antrd., trečd ir 
penktd 9 v.r. - 3 v. p.p., 

ketvd. 10 v.r. -7 v.v Šeštd. ir kt. 
dienomis reikalingas susitarimas

Priima „Madlcara Aaslgnmant”.
Sumokama po vizito.

DR. VILIJA KERELYTĖ 1

Chiropraktinis gydymas, sveikos 
mitybos.pritaikymas ir akupunktūra 1

7271 S. Harlam, tai. 708-594-0400 I 
Brldgevlew, IL 60455

Valandos pagal susitarimą' '
uv^ih |

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4447 W. 103 St.. Oak Lawn, IL

Pirmas apyl su Northvvestern un to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą Kainą Pacientai priimam, 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
(kalbėt angliškai) lai. 708-422-0260

ILLINOIS PAIN TREATMENT INSTITUTE 1 
Skausmo gydymo specialistai

JONAS V. PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS PRUNSKIS. MD 

Chicago 312 726 4200
Elgin 708 622 1212

McHenry 815 344 5000. ext 6506

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE akių LIGOS

3900 W 95 SI Tel. (706) 422-0101
Valandos pagal sus.tanmą

P ' nd 3 v pp 7 v. v ant'd 1 ? 30 3 < p P 
t'ečd j.’da'yta ketvd ’ 3 * p p 

penki ' šeštd 9 v ■ >? v p p

Cardlac Dlagnosls, Ltd.
6132 S. Kedzie Ava.
Chicago. IL 60629
Tai. 312-436-7700

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. I 
S. PRASAD TUMMALA, M.D.

širdies ir Krauiagyshų Ligos 
Valandos pagal susitarrmą

6132 S. Kedzie Avė Chlcego 
(312) 778 6968 ama (312) 489 4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS

GyDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINES LIGOS 

CHIRURGIJA
1185 Dundee Ava.. Elgin, III. 60120

Tai. (708) 742-0255 •
Valandos pagal susitariMą

DR. JOVITA KERELIS
Denių Gydytoja

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

9525 S 79in Avė Hickory Mills IL
Tel (708) 598 8101
Vai pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Robarts Rd , Hlckory Hllla. IlI
t mylia | vakarus nuo Harlem Avė

Tai. (706) 598 4055
Valandos pagal susitar.mą

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So 50th Ava.. Cicero

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus treč šeši 12 Iki 4 vai p p

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S Kedzie

Vai antr 2-4 v p p ir kelv 2-5 v P P 
Šešid pagal susitarimą

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

Namų 708 448 5545
Priklauso Holy Cross ir

Palos Community ligoninėms

DR. PETRAS V. KISIELIUS •
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 Schlller St., Elmhurat, IL 60126 

700-041-2604
Valandos pagal susitarimą

Vakarais ir savaitgaliais tai. 704-4341120 EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C
Specialybe — Vidaus ligų gydytoias 

Kalbame lietuviškai
6165 S Archer Ava. ipne Ausim) 

valandos pagal susiianmą
Tai. (312) SOS 7755

SURENDER LAL, MD
Specialybė — Vidaus ligos

7722 S. Kedzie, Chicago, IL 40452 
Tai. 312-434-2123

Holy Cross Physlclan Cantar
6084 S. Archer, Chicago, IL 40438 

Tai. 312-444-4155
Valandos pagal susitarimą

ARAS ŽLIOBA. M D
AKIŲ CHIRURGIJA

AKIŲ LIGOS
Good Samaritan Madlcal Cantar 

Naparvllla Campua
1020 E. Ogden Ava., Sulta 310. 

Naparvllla IL 60543
Tai 704 527 0040

Valandos pagal susitarimą

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

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Ava., 
Chicago, III. 40452
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TIKIME KŪNO 
PRISIKĖLIMU

šį sekmadienį esame kvie- klausimas labiau susipainioja, 
čiami persvarstyti kūno prisikė- jei dabar palyginame, ką gir-

t

t

limo reikšmę mūsų krikščioniš
kam gyvenimui. Krikščioniui 
negali būti jokios abejonės, kad 
prisikels. Pačiam pirmajame iš 
savo laiškų šv. Paulius rašo: 
„Jeigu tikime, kad Jėzus 
numirė ir prisikėlė, tai Dievas 
ir tuos, kurie užmigo susivieniję 
su Jėzumi, atsives kartu su juo”
(1 Tęs 4:14). Teologijos atžvilgiu 
pamatiniame savo laiške, kur 
Paulius pabrėžia, jog jis per
duoda neišsigalvotą tikėjimą, o 
iš apaštalų gautą ir Šv. Rašte 
aprašytą, jis rašo: „Pirmiausia 
aš jums perdaviau, ką esu 
gavęs... Jeigu nėra mirusiųjų 
prisikėlimo, tai ir Kristus ne
buvo prikeltas. O jei Kristus ne
buvo prikeltas, tai tuščias mūsų 
skelbimas ir tuščias jūsų tikė
jimas” (1 Kor 15:3, 13-14).

Tad mūsų kūno prisikėlimo 
tiesa, kurią kas sekmadienį 
išpažįstame ir Tikėjimo išpaži
nime, yra neginčijama. Tačiau 
tebėra daug teologinių disku
sijų apie mūsų buvimo būdą po 
prisikėlimo. Jei atidžiai paly
ginsime šio sekmadienio pirmą 
skaitinį iš antrosios Makabiejų 
knygos (2 Mak 7:1-2, 9-14) su 
Evangelija (Luko 20:27-38), tie 
klausimai išryškėja.

Pirmame skaitinyje yra apra
šomas septynių žydų brolių nu
kankinimas už savo tikėjimą. 
Tų kančių kraupios detalės 
išleidžiamos liturginiam skai
tymui sutrumpintame tekste. 
Savo kankintojams, kurie ruoš
ėsi išpjauti jiems liežuvius, o 
paskui nupjaustyti rankas ir ko
jas, antrasis brolis išreiškė jų 
visų tikėjimo viltį (tai buvo 2- 
me šimtmety prieš Kristų): 
„Niekingas žmogau, tu atimi 
mums dabartini gyvenimą; tačiau 
pasaulio Karalius mus, miru
sius dėl jo įstatymų, prikels 
amžinam gyvenimui”. O tre
čias, kankintojams duodamas 
liežuvį ir rankas, pasakė: „Esu 
(liežuvį ir rankas) gavęs iš dan
gaus... iš jo viliuosi (juos) 
atgausiąs”.

Tad ir kyla teologinis klau
simas: ar, prisikėlęs iš numi
rusių, jis ir atgaus tas pačias 
rankas ir liežuvį? Daugumas 
mūsų turbūt atsakytų, kad ne 
tuos pačius, bet prisikėlęs jis bus 
fiziškai sveikas, turįs ir tą pačią 
sielą bei asmenybę, kurią jame 
kiti žmonės dar gyvame pažino. 
Bet ir šis atsakymas, nors teolo
giškai teisingas, kaip rašo Šv. 
Rašto komentatorius kun. Car- 
roll Stuhlmueller, tėra tik 
mūsų, žemėje esančių, bandy
mas suvokti teologinę paslaptį.

Prisikėlusio kūno būklės

dime šio sekmadienio Evangeli
joje. Čia prisikėlimu netikintys 
Sadukiejai Jėzui iškėlė tokį 
klausimą. Po prisikėlimo, kieno 
žmona bus moteris, kuri pagal 
vadinamą „levirato” įstatymą, 
mirus vyrui išteka už jo brolio, 
ir taip kiekvienam vis mirus, iš
teka už visų septynių jo brolių. 
Jėzus jiems atsako, kad tie, 
kurie „dalyvaus mirusiųjų prisi
kėlime, tie neves ir netekės, taip 
pat ir mirti jie negalės, nes bus 
tolygūs angelams”. Angelai, gi, 
iš viso neturi kūno. O žinome, 
kad pats Jėzus prisikėlė su 
kūnu (ir prisikėlimo, pagal jo 
pavyzdį, tikimės ir mes), valgė 
ir buvo paliečiamas, bet su tuo 
prisikėlusiu kūnu galėjo praei
ti pro užrakintas duris.
' Tad mūsų būklė po, prisi
kėlimo yra mums nesupran
tama paslaptis, bet ją išpažįs
tame, kaip pagrindinę tikėjimo 
tiesą, net žiūrėdami mirčiai į 
akis. Kaip „prisikėlimo vaikai”, 
tokiais per Jėzų tapę, gyven
sime amžinai su savo žemėje 
įgyta asmenybe, kaip vyrai ir 
žmonos, tėvai ir motinos, sūnūs 
ir dukros, kunigai, vienuoliai, 
kankiniai ir išpažinėjai, rašo 
kun. Stuhlmueller. Prisikėlu
siame mūsų kūne liks visi mūsų 
bruožai, mus riš visi mūsų žmo
giški bei dvasiški ryšiai — tik 
dar tampriau bei artimiau, nei 
žemėje. Tuo faktu tikime, nepa
neigdami mums nesuprantamos 
prisikėlimo paslapties, nes Jė
zus užtikrina, kad „Dievas nėra 
mirusiųjų Dievas, bet gyvųjų, 
nes visi jam gyvena”.

Persekiojamiems Tesalonikos 
tikintiesiems šv. Paulius patei
kia tikėjimą prisikėlimu kaip 
paguodą (1 Tęs 4:18) ir antra
jame laiške šiai bendruomenei 
(2 Tęs 2:16 - 3:5) juos stiprina: 
„Pats mūsų Viešpats Jėzus 
Kristus... kuris maloningai su
teikė mums amžinos paguodos 
ir geros vilties, tesuramina jūsų 
širdis ir tesustiprina kiekvie
nam geram darbui ir žodžiui”.

Tikėjimas prisikėlimu mus 
turi stiprinti ir skatinti geriems 
darbams, vykdomiems dar že
miškame mūsų kūne. šv. Pau
lius rašo: „Viešpats ištikimas. 
...Mes pasitikime jumis Viešpa
tyje, kad vykdote ir vykdysite, 
ką jums sakome. Viešpats telen- 
kia jūsų širdis į Dievo meilę”. 
Tad tikėjimas prisikėlimu nėra 
aklas tikėjimas doktrina, o pasi
tikėjimu paremta meilė asme
niui — mūsų Viešpačiui Jėzui 
Kristui, kuris pasakė: „Aš esu 
prisikėlimas ir gyvenimas”

„Mindaugo akmuo Juozapinėse, dalia Medininkų. Siame akmenyje buvo iškaltas karališkasis 
Mindaugo vainikas 740 metų nuo jo karūnavimo proga. Priekyje sėdi čikagietis Leonas 
Maskaliūnas.

AR LIETUVA YRA TEISINĖ VALSTYBĖ?
Be abejo, yra ne viena priežas

tis, kodėl palyginti mažai 
užsienio investicijų pasiekia 
Lietuvą. Be abejo, kai kurių 
kliūčių užsienio investicijoms 
neįmanoma pašalinti. Ypač 
lemtinga tai, jog Lietuvos rinka 
labai maža ir kad Lietuvai, skir
tingai nuo Čekijos arba Lenki
jos, trūksta pasiturinčių 
kaimynų, kurie ja domėtųsi.

Tačiau yra bent vienas būdas, 
kuriuo būtų galima kažkiek 
atsverti Lietuvai nepalankias 
aplinkybes; yra bent viena 
kliūtis, kurią pašalinti vertėtų 
dėti visas pastangas. Ta kliūtis: 
teisinės valstybės stoka.

Vadinamoji teisinė valstybė — 
tai daugiau, negu vien 
konstitucijos ir demokratiniu 
būdu priimami įstatymai. Atgi
mimo metais dažnai buvo pik
tnaudžiaujama šiuo terminu, 
neįžvelgiant jo tikrosios pras
mės. Žymus ekonomistas Frie- 
drichas Hayekas pažymi, jog 
teisinė valstybė yra tokia, kurios 
vyriausybė „laikosi iš anksto 
nustatytų ir pareikštų tai
syklių, pagal kurias kiekvienas 
gali apytikriai numatyti, kokiu 
būdu vyriausybė naudos savo 
galią, ir pagal tai planuoti savo 
veiklą”. Pasak kito mokslinin
ko, teisinės valstybės vyriausy
bė „nevaldo sauvališkai ir 
įstatymai vyriausybei nesutei
kia didelės veikimo laisvės”. 
Teisinę valstybę valdo įstaty
mai, ne valdininkai. Teisinės 
valstybės privalumai: teisingu
mas, pastovumas ir patikimu
mas — pilietis gali numatyti 
savo veiksmų pasekmes ir nebi
jo valstybės sauvalės.

Kodėl investitoriams rūpi

(Jono 11:25). Ir malda su prisi
kėlusiu Jėzumi ir per jį su
stiprins tikėjimą ir mūsų pačių 
prisikėlimu.

Aldona Zailskaitė

DARIUS UDRYS

teisinė valstybė? Investavimas 
kai kuriais atžvilgiais panašus 
į azartinį lošimą. Investitorius 
ieško kuo mažiau rizikingų są
lygų. Tam svarbu pastovūs, aiš
kūs teisiniai rėmai — taisyklės 
— pagal kurias galima kuo tiks
liau įvertinti riziką ir planuoti 
ateitį, pavyzdžiui, kaip plėsti 
savo įmonę arba iš investicijos 
gauti pelno. Tam, savaime aiš
ku, trukdo dažnai kaitaliojami 
įstatymai, o ką jau bekalbėti 
apie biurokratizmą ar korupci
ją. Pavyzdžiui, jeigu verslinin
kui kyla įtarimas, kad jam, in
vestavus pelną į naują įrangą 
arba pasamdžius naujus dar
buotojus, valstybė gali kitą 
mėnesį įvesti naują akcizą arba 
naujus eksporto apribojimus, 
vargu ar jis darys reikalingas 
investicijas, plės savo įmonės 
veiklą. Tokios sąlygos nepalan
kios verslui — per didelė rizika. 
O daugelis verslininkų skun
džiasi, jog įstatymai Lietuvoje 
taip dažnai keičiami, kad neį
manoma numatyti ateities ap
linkybių, daryti racionalius 
ūkinius sprendimus.

Lietuvoje dar nėra teisinės 
valstybės. Tai nenuostabu. Ga
lima suprasti, jog po penkiasde
šimt metų tarybinės valdžios 
neišdygs pernakt tai, kas Vaka
ruose šimtmečius brendo. Pati
kimumas ir pastovumas, kaip 
reputacija, kuriamas ilgai.

Atrodo, jog pagaliau nyksta il
iuzija, kad investicijos savaime 
plauks į Lietuvą ir kad priedui 
dar galima taikyti lupikiškus 
mokesčius bei kitus apribo
jimus. Juo labiau, kad pasauly
je nėra kapitalo pertekliaus, 
tačiau yra pilna šalių, kuriose 
sąlygos investicijoms palankes
nės, negu Lietuvoje. Siekdama 
pritraukti investicijas, vyriau

sybė turėtų, kiek įmanoma, pa
šalinti joms trukdančias kliūtis. 
Svarbiausia parodyti investuo
tojams, kad Lietuvoje bent jau 
pradedama kurti teisinę valsty
bę. Teisinės valstybės per dvi 
dienas nesukursi, bet parodyti 
ryžtą galima jau dabar.

Pastaba: šie D. Udrio komen
tarai transliuoti per „Laisvos 
Europos” radiją spalio 23 d. 
Dėkojame Dariui, kad juos at
siuntė „Draugui”.

BUVUSIAME KALĖJIME - 
APMOKAMAS VIEŠBUTIS

Buvusiame Šilutės kalėjime 
po pertvarkymo įrengtas apmo
kamas viešbutis, šią vasarą jame 
gyveno pirmieji užsieniečiai — 
APPLE kursus Šilutėje surengę 
JAV mokytojai. Viešbučio sve
čius aptarnavo Šilutės poli
technikos mokyklos turizmo 
asistentės.

Viešbučio kambariai, įrengti 
buvusiose kalėjimo kamerose, 
nėra ištaigingi, bet saviti: 
skliautuotos mūro lubos, pus
metrio storio sienos, beveik 
autentiški langai, nepakeistas 
pastato išplanavimas. Rūsyje, 
kur liko tos pačios masyvios 
metalo durys su virbais, įrengta 
svetainė ir sauna, o karcerių 
vietoje — pokylių kambariai.

Keturių pastatų ansamblis 
Šilutės centre buvo pastatyas 
XIX amžiuje. Čia buvo Teisin
gumo rūmai, o vidiniame kieme 
— kalėjimas. Sovietiniais lai
kais čia veikė KGB ir NKVD.

Politechnikos mokykla, 
šiemet pasivadinusi Turizmo 
mokykla, rengs ir agroturizmo 
kursus ūkininkams, kurie savo 
sodybose seniai priima „nostal
gijos turistus” iš Vokietijos. 
Viešbutyje priimdama turistus, 
mokykla užsidirbs sau pinigų. 
Vieno kambario kaina šiame 
viešbutyje 25 litai parai.

Kandidatų
• Be abejo, eilinis Amerikos pi
lietis ne kartą pagalvoja: už 
jokius pinigus nenorėčiau būti 
valstybės prezidentu! Juk tai 
nepaprastai atsakingas, o šiais 
laikais — ir pavojingas, darbas, 
tad vargiai „garbė” atsveria 
kasdieninius rūpesčius, tiek 
savo krašte, tiek ir užsienyje. 
JAV prezidentas tam tikra pras
me tampa ir pasaulio prezi
dentu, nes nuo jo sprendimų bei 
įžvalgumo kartais priklauso 
kitų vyriausybių vadų spren
dimai; priklauso net karas ir 
taika. Rodos, jokiam sveiko pro
to žmogui nederėtų veržtis į 
tokias pareigas, bet prieš prezi
dento rinkimus kandidatų pri
dygsta kaip piktžolių apleis
tame darže. Kad ir šiuo metu: 
dar rinkimai tūno kažkur už 
horizonto, o dėl pirmųjų vietų 
kandidatų sąrašuose jau 
alkūniuojasi respublikonai, 
demokratai, nepriklausomieji ir 
dar kiti. Kai kurios pavardės iš
lenda nelyginant smilius iš 
kiauros pirštinės, nepažįstamos, 
negirdėtos (arba mažai teži
nomos), bet kupinos vilties, kad 
kažkokiu stebuklu pavyks įsi
taisyti Baltuosiuose rūmuose. 
Vienų pagrindinis variklis yra 
pinigai, kitų garbė, o dar kitų 
galbūt nemeluotas įsitikinimas, 
kad iš tikrųjų galėtų atlikti di
džius darbus, įvesti tvarką, pa
gydyti visas „ligas” ir pelnyti 
sau ryškią vietą istorijos pus
lapiuose.

Žinoma, tauta turi savo nuo
monę ir kartais pasirenka vado
vauti labai neįprastą žmogų. 
Pvz., balsuotojus kažkada suža
vėjo jaunatviškas John F. Ken- 
nedy idealizmas („Neklausk, ką 
tau duos tauta, bet ką tu tautai 
gali duoti...”), Jimmy Carter 
kone naivus paprastumas, 
Ronald Reagan aktoriška 
iškalba ir sugebėjimas įtiki
nančiai perduoti savo idėjas, ir 
t.t. Paskutinieji du prezidentai 
neįstengė įšokti į populiarumo 
ratelius, vienas dėl netvirtos ir 
vienašališkos užsienio politikos, 
antrasis — dėl krašto viduje 
nesibaigiančių painiavų (jo ir 
užsienio politika per dideliu 
genialumu nepasižymi). Ka
dangi, bent dabar iškylantys, 
kandidatai taip pat neimpo
nuoja, balsuotojai patys pradėjo 
„dairytis” r patrauklesnio 
asmens į prezidento vietą. 
Dėmesys užkliuvo už gen. Col- 
in Powell, kuris Persų įlankos 
kare užsirekomendavo kaip 
sumanus, rimtas ir protaujantis 
vadas. Tautai, stokojančiai did
vyrių, Powell paliko gerą įspū
dį. Jeigu jis sugebėjo valdyti ka
riuomenę, kodėl ne valstybę?

Danutė Bindokienė
—————

beieškant
Nors jis nė karto nebuvo pareiš
kęs, kad norėtų gyventi Baltuo
siuose rūmuose, bet griežtai 
nepasisakė nekandidatuosiąs 
(maždaug, kaip mūsų Valdas 
Adamkus, apie kurio ketinimą 
siekti Lietuvos prezidento vietos 
daug spėliojama, bet jis dar nei 
karto tvirtai nepasakė — taip, 
ar ne).

Amerikos balsuotojų (su žinia- 
sklaidos nuolatine paskata) 
simpatijoms vis sukantis apie 
gen. Powell, kai kurie pagrin
dinių partijų vadai ir numa- 
tantieji kandidatuoti pradėjo 
jaustis nelabai jaukiai, todėl 
buvo beveik galima išgirsti, per 
visą kraštą nubangavusį, 
palengvėjimo atodūsį, kai 
pagaliau gen. Powell pasakė 
savo galutinį nuosprendį: nei į 
prezidento, nei į kurią kitą 
aukštą valdžios vietą, jis 
nekandidatuos. Tokiam pareiš
kimui reikėjo tvirtos valios ir 
blaivios galvosenos, tad nuo
sprendis nesumenkino Colin 
Povvell asmenybės Amerikos gy
ventojų akyse (galbūt jį čia kai 
kas taip pat vadina „vilties pre
zidentu”...).

Kai tik tema nukrypsta apie 
rinkimus, norom nenorom min
timis peršokame per Atlantą ir 
nusileidžiame prie Baltijos. Juk 
ir Lietuva yra, galima sakyti, 
jau rinkimų išvakarėse, o tų rin
kimų pasekmės mums svarbios 
(net ir tiems, kurie „nesame 
Lietuvos piliečiai” ir balsuoti 
negalėsime). Kiek vilties į 
rinkimus gali sudėti tautai, 
kokių pasikeitimų tikėtis? Ar 
naujasis Seimas stengsis priimti 
įstatymus, kurie palengvintų 
eilinio gyventojo buitį? Ar 
vyriausybė prisimins Lietuvos 
kaimą — ūkininko vargus, be
mėginant įsikurti ant plyno 
lauko, bekovojant su nuolatiniu 
skurdu ir biurokratais? Ar bus 
remiamas švietimas, ypač pra
džios mokyklos, mokant pedago
gams bent pakenčiamas algas? 
Ar pensininką sušildys ir pa
maitins ne vien gražūs pažadai, 
kai juokingai mažos pensijos 
nepakanka net maistui? Ar bus 
bent kiek apvaldytas kyšininka
vimas, biurokratizmas, korup
cija, nusikaltėlių siautėjimas? 
Ar bus pradėta rimta kova su 
alkoholizmu?

Ne užsienio priešai šiandien 
graso didžiausiu pavojumi, o 
krašto viduje susisukęs patogų 
lizdą beviltiškumas su savo 
drauge apatija. Nors kai kas 
nuolat įtikinėja, kad gyvenimas 
Lietuvoje vis gerėja ir netrukus 
ten bus tikras rojaus kampelis, 
norisi paklausti: kam?
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Apie vidudienį pralėkė pora artilerijos sviedinių, 

kurie sprogo gerokai už vadovietės. Dabar viršininkas 
kreipėsi į mane, klausdamas, ką daryti. Sakau: „Artile
rija, spauskim iš šios vietos”. Jau anksčiau aš buvau 
nužiūrėjęs, kad pakalnėje buvo be vandens ir gan gilus 
griovys, vedantis atgal. Kai grioviu pasitraukėme keletą 
šimtų metrų, sviediniai jau sproginėjo buvusioje vado- 
vietėje. Ten ir pražuvo finansų viršininko gurguolė su 
lietuviu vežiku. Nežinau, ar jis žuvo, ar pateko į ne
laisvę, ar nesuskubo prisįjungti prie dalinio. Kaip vėliau 
paaiškėjo — tai buvo generolo Guderian prasiveržę tan
kai, kurie kylius pirmyn padarydavo kartais iki 50 km 
gilumos.

Po keliolikos minučių šaudymas nutrūko ir kiek 
vėliau pasukome link kelio, kur pamatėme mažesnėmis 
ir didesnėmis grupėmis dalinius, traukiančius atgal. Čia 
jau buvo nemažai rusų, prie kurių ir mes prisijungėme. 
Žygiavome iki nakties. Gal patys kareiviai sustojo 
nakvynei, nes daliniai buvo susimaišę ir, kiek vadovybės 
buvo belikę — kontrolės neatstatė. Kitą dieną, saulutei 
patekėjus, vėl visa masė pajudėjo atgal. Apie 10 vai. 
užskrido vokiečių bombonešiai ir numetė šalia kelio 
bombų, bet jos krito toli nuo kareivių, išbėgiojusių po 
rugių laukus, tai nieko neužmušė. Tada visus nukreipė 
į mišką, nes dieną buvo per pavojinga žygiuoti dėl lėktu
vų ir kareiviai vos bevilko kojas iš nuovargio.

Pasiekus mišką, virto kas kur pakliuvo ir užmigo. 
Po kiek laiko išgirdome vėl jau pažįstamą bombų 
švilpimą. Apsiverčiau kniūpščiom, taipogi šalia manęs 
gulėjoj, seržantas Gražys ir kitas jo pažįstamas artile
ristas. Sprogimo garsas tiesiog apkurtino, po to pakėlęs 
galvą pamačiau, kad bomba buvo sprogusi už kokių 20 
metrų. Skeveldros laimingai pralėkę per mus, pataikė 
į gurguolę su virtuve ir arkliais, kur viskas sumaišyta. 
Norėjau šokti į tą duobę, nes galėjo dar daugiau bombų 
atlėkti, bet nežinau, kodėl pasileidau bėgti ir už kelias
dešimt metrų suradau sausą griovį, prižėlusį žolėm, į 
kurį įpuoliau ir prisiglaudžiau prie griovio dugno. Po 
kelių minučių pradėjo šaudyti iš kulkosvaidžių, bet grio
vys gerai dengė. Sėdinčiam ant griovio krašto lietuviui 
kareiviui pataikė į batą ir nutraukė mažąjį pirščiuką. 
Nuvariau jį į griovį, nuaviau batą, bet neturėjau jokio 
tvarsčio kojai aprišti. O tas rėkė visu balsu.

Pasijutau labai alkanas, išsitraukiau gabalą dešros 
ir valgiau, galvojant — jei mirti, tai bent sočiam. Nu
tilus kulkosvaidžiams, negalėdamas pernešti to nutrauk
tu pirštu kareivio riksmo, pakeičiau poziciją, pereidamas 
į kitą duobę. Paskui pradėjau ieškoti Gražio, kurio nesu
radau. Čia surinko apie šimtą užmuštų, iškasė didelę 
duobę ir visus į ją suvertė. Visi buvo lietuviai. Niekas 
nepažiūrėjo jų dokumentų ar pavardžių ir niekas 
nepažymėjo, kas toje duobėje palaidoti. Atsirado pulko 
komisaras, užkasė duobę, įkalė kuolą ir vis tiek dar su
rado raudoną žvaigždę, kurią prikalė prie to kuolo. 
Komisaras atidavė pagarbą ir pasakė, kad žuvo už 
tėvynę. Tuo laiku atvažiavo sanitarinė su dviem 
seselėm, kurios dėvėjo iki kelių palaidinėmis, apdri
busiomis kelnėmis, šiaip taip sukištomis į batus. Jos

davė nurodymą, sunkiai sužeistus suguldyti miško aikš
tėje į eilę. Apklojo turimomis palapinėmis arba 
milinėmis ir paliko miške. Į sanitarinę pasisodino kelis 
rusus, apraišiojo lengvai sužeistus ir išvažiavo. Atrodo, 
dar buvo likę kuopose kiek sanitarų, tai tie sutvarkė 
lengvai sužeistus.

Pavakary gavome įsakymą žygiuoti. Aš pasilikau 
voroje, paskutinis, vis tikėdamasis, gal pamatysiu savo 
viršininką arba Gražį. Nė vieno nepamačiau, tai ir aš 
prisijungiau prie voros. Praeinant pro sužeistuosius, pa
skutiniai raudoni vakaro saulės spinduliai dengė juos, 
lyg raudona vėliava. Kai kurie dar sudejuodavo, kai 
kurių kūno dalys sujudėdavo.

Pažygiavus, po kokio pusvalandžio priėjome aikštę, 
kurioje buvo vandens malūnas ir krautuvė. Niekam nie
ko nesakę, apie 10 paskutinių, įšokom į krautuvę, iš
vertėm visus kampus, bet teradome tik kremo ir šukų. 
Be manęs visi buvo rusai. Per tą laiką veik sutemo ir 
vienas iš rusų priminė, kad greičiausiai fašistai išmetė 
desantą ir geriau palaukti ryto. Už kelių šimtų metrų 
miške buvo kalvė, kur sulindę pernakvojome per naktį. 
Rytui brėkštant, vienas išėjo į lauką savo reikalu ir tuo 
momentu praėjo komisaras su pulko likučiais, kurie 
buvo irgi kur sustoję, kad be žemėlapio naktį nepaklys
tų. Pasakėme, kad per bombardavimą mes per toli nu
bėgom ir nesuradome pulko, prisijungę dabar žygiavome 
vėl su jais.

Atžygiavome iki kažkokios stotelės, kur radome dar 
daugiau pulko likučių. Sukombinavo kiek prekinių va
gonų, garvežį ir išvažiavome į Polocką. Pakeliui vėl 
užpuolė vokiečių bombonešiai, bet buvę oro stebėtojai 
traukinį sustabdė, kareiviai išbėgiojo į rugių laukus, o

traukinys pamažu judėjo į priekį. Numesta bomba pa
taikė į paskutinius vagonus. Sugrįžę pasivijom trauki
nį, atkabinom paskutinius vagonus ir atvažiavom į 
Polocką.

Pulko likučius nuvedė kažkur į mišką, o finansų 
viršininką, mane ir viršilą Mačiulaitį paliko turto apsau
gai, kiek to turto dar bebuvo likę. Viršininkas nuėjo į 
miestą, matyt norėdamas krautuvėse ko nors nusipirkti, 
bet grįžo susiraukęs, parsinešdamas kelioliką dėžučių 
vėžių kakliukų. Atsidarė vieną paėmė kelis gabaliukus 
ir sako: „Taip brangiai mokėjau ir negaliu valgyti”. Ati
davė man. Aš irgi, kaimo bernas, prie tokių skanumy
nų nebuvau pratęs, pamažu dėžutę ištuštinau.

Kitą dieną aš išėjau į miestą laimės pabandyti. Be 
šukų ir kremo, vienoje krautuvėje radau vėžiukų sal
dainių. Atrodo kaina už 100 gr buvo 20 rublių, o mano, 
kaip raudonarmiečio alga buvo 30 rublių, kurių tiek ir 
teturėjau (ir dar vieną červoncą savo piniginėje tebe
turiu), tad saldainių nepirkau, pasilikdamas pinigus juo
dai dienai. Negana to, man grįžtant kažkoks „atlyčny - 
kas” keletui kareivių kažką aiškinęs, pamatęs, mane 
sustabdė ir paklausė, ar aš ne desantininkas, kadangi 
buvau lietuviškoj uniformoj, kuri jam buvo nematyta. 
Sakau jam: „Draugas, kur tu rastum tokį durną desan
tininką, kad dieną mieste vaikščiotų”. Vis tiek nusiva
rė mane į komendantūrą, kur jau žinojo ir paaiškino, 
kad čia yra atsitraukęs lietuvių korpusas ir keli kariai 
palikti turto apsaugai. Atsiprašė, bet aš daugiau į mies
tą nėjau, nes bent kas užkalbintas, atrodė kad negirdi 
tavęs — taip buvo svetimšalių įbauginti.

(Bus daugiau)

t *
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Dr. Jonas Račkauskas su dukra Rita Vilniuje.

AUKOTIS YRA BŪTINA

Minėdamas 60-tąsias įkūrimo 
metines, Vilniaus Pedagoginis 
universitetas pirmąjį savo is
torijoje garbės daktaro vardą 
suteikė Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centro Čikagoje pirm. dr. 
Jonui Račkauskui. Šia neeiline 
proga „Lietuvos aido” reporteris 
Arvydas Jockus, pasigavęs 
naująjį daktarą, išpešė iš jo 
pasikalbėjimą ir paskelbė „LA” 
š.m. spalio 14 d. laidoje, pava
dinęs: „Be aukojimosi nėra de
mokratijos”.

Atsakydamas į pateiktus 
klausimus, dr. J. Račkauskas 
drąsiai ir tiesiai pareiškė savo 
nuomonę, kuri daugeliu atveju 
sutinka su visų užsienio lietu
vių nuomone. Pasikalbėjime 
buvo užsiminti kasdienybėje 
iškylantys klausimai, aptaria
ma ir demokratijos sąvoka, ir 
švietimo reforma, mokytojų pa
dėtis, atlyginimai, patrio
tiškumo ugdymas, kuris okupa
cijos metais padėjo tautai išlikti, 
ekonominiai bei politiniai 
reikalai, atvykstantieji iš 
užsienio patarėjai, Lietuvos ka
riuomenė ir 1.1. Bet daugiausia 
kritikos dr. Račkauskas skiria 
už lietuvių kalbos teršimą sve
timžodžiais. Jis pasisako, kad 
užsienio lietuviai gryniau 
lietuviškai kalba ir rašo, nors 
gyvena svetimuose kraštuose. 
Siūlo net steigti „Kalbos 
policiją”.

Tikiu, kad drąsų dr. Račkaus
ko žodį būtų įdomu išgirsti ir 
tiems, kurie „Lietuvos aide” 
pasikalbėjimo neturėjo progos 
skaityti.

Antanas Juodvalkis

— Žinome, kad daug prisi
dėjote, įgyvendinant progra
mą „Demokratiškumo mo
kykla”, kuri šiemet tapo Lie
tuvos demokratiškumo ug
dymo kolegija. Su šios kole
gijos ekspertais parengėte 
knygą mokytojams „Demok
ratija ir bendradarbiavi
mas”. Ar iš tikrųjų be demok
ratinio ugdymo nebus ir de
mokratinės Lietuvos Res
publikos?

— Demokratijos supratimas 
susideda iš daugelio elementų. 
Tai ne tik pilietiškumo ug
dymas. Vaikai, tėvai ir moky 
tojai turi suvokti, kad demokra
tija yra daugumos valios 
paisymas. Jei norime taikiai ir 
pažangiai gyventi, turime 
paklusti daugumos valiai.

— Nepažeidžiant mažumos 
teisių?

— Žinoma. Tai ir yra demok
ratijos principas. Negalime eiti 
pirmyn, jei ką nors laužome ir 
ant ko nors lipame. Ir Lietuva 
turi tuos demokratinio auklė
jimo ir demokratinių principų 
pagrindus iš nepriklausomybės 
laikų. Mano manymu, demokra
tiškumas lietuviams būdingas 
kelis šimtmečius. Kad karaimai 

. išsilaikė nuo Vytauto laikų 
Lietuvoje kaip atskira grupė

klausimu — pinigais. Ojų švie
timui kasmet skiriama vis 
mažiau.

Reikėtų labai atidžiai pa
galvoti, ką darome, nes mūsų 
tautos ateitis yra tie vaikai, 
kurie dabar sėdi mokyklose. 
Galvoju, ar mums tikrai verta 
tokius pinigus pilti apsaugai bei 
kariuomenei ir pirkti iš Izraelio 
kažkokius labai brangius šau
tuvus. Ta kariuomenė yra be
viltiškai nereikalinga niekam. 
Tai reprezentacinė kariuomenė, 
kuriai skiriame baisiausius 
pinigus be jokio reikalo. Mes 
turime deklaruoti, kad nesam 
karinis kraštas, ir viskas.

— Gal reikėtų aiškiau su
dėstyti valstybės pirmumus?

— Ir kariuomenei turi būti 
teikiamas žemiausias pir
mumas. Reikėtų turėti mui
tininkus, apsaugą prie sienų, ir 
viskas. Ir dar kokį būrį, kad 
galėtų per šventę prie Par
lamento pasivaikščioti ir pa
rodyti, kokie gražūs lietuviai 
kareiviai. Žinoma, juos išrinkti 
visus aukštus, gražius. O šiaip 
visokiose vietose galima paka
binti manekenų ir rodyti, kad 
turime kariuomenę. Sutaupytu
me daug pinigų.

— Mūsų politikai vis kalba, 
kad švietimas yra svarbiau
sia sritis. Bet kai ateina į val
džią, pasirenka visai kitokius 
pirmumus. Švietimas ir medi
cina lieka paskutiniai.

— Ne man čia aiškinti, kaip 
daryti. Bet, jeigu norime pa
judėti pirmyn, turim suprasti, 
kad nė vienas kraštas be geros 
švietimo sistemos ir be gerų mo
kyklų nepajudėjo. Ir mes darom 
didelę klaidą, kai neskiriam 
daugiau pinigų mokykloms. 
Nes be mokyklų esame pražuvę. 
O be kariuomenės galime labai 
lengvai išgyvent.

Kitas labai svarbus reikalas 
yra patriotinis arba nacionalis
tinis, ar pilietinis auklėjimas. 
Noriu, kad mane teisingai 
suprastų. Mūsų tėvai, ūkinin
kai, prieš 1918 metus išlaikė tą 
lietuvišką dvasią. Nepriklau
somybės laikais buvo labai stip
rus patriotiškumo ugdymas. Bet 
tas ugdymas mums labai 
padėjo, nes žmonės vėliau 
nepasidavė ir išliko lietuviais. 
Dabar problema yra ta, kad 
neaišku, ar žinome, kas esame. 
Turime ir per mokyklas, ir per 
jaunimo organizacijas ugdyti 
meilę Lietuvai. Be šito nieko 
nepadarysime. Mūsų gamyba 
eina velniop, o mes tik impor
tines prekes perkam. Turim kuo 
greičiau suprasti, kad tik mūsų 
produktai ir mūsų gamyba yra 
kraštui reikšmingi. Perpar
davinėjimas yra nulis. O kur 
mūsų inžinieriai, kurie dary
davo ir televizorius, ir visokias 
.juodas dėželes” lėktuvams? 
Mūsų elektronikos pramonė 
buvo labai aukšto lygio. Ir 
dabar, manau, galėtume taip 
gražiai dirbti.

— Tomas Venclova yra 
sakęs, kad, būdamas pasau
lio piliečiu, kartu būsi ir 
geresnis lietuvis.

— Esu pedagogas ir, mano 
manymu, gal tai, ką jis sako, 
yra gerai, bet ne Lietuvai. Jeigu 
jau esi pasiekęs atitinkamą lygį 
kaip Amerikos, Vokietijos ar 
kitų kraštų, kur demokratija 
yra įsigalėjusi, gal ir galima 
būti pasaulio piliečiu. Norint su
tvarkyti Lietuvą, žmonės turi 
jaustis jos piliečiais. Kad turiu 
Lietuvos pasą, tai dar nieko ne
reiškia. Reikia mylėti tėvynę. 
O metodologija tam pasiekti yra 
labai aiški. Per 50 metų sovie
tai tą metodologiją yra puikiau
siai ištobulinę.

— Reikia propagandos?
— 50 metų sovietų propa

ganda mėgino priversti jus 
tikėti sovietiniu rojumi. Buvo 
labai paprasta metodologija. 
Nenoriu pasakyti, kad Rač
kauskas rekomenduoja sovie
tinius metodus, bet...

— Bet Vakarų žmonės, 
atvykę į Lietuvą, aiškina, kad

šimtus metų, rodo, jog lietuviai 
mažumų nekankino ir nemė
gino jų paversti lietuviais.

Lietuviai buvo visai kitokios 
galvosenos. Man atrodo, kad tas 
demokratiškumas kelis šimt
mečius išsilaikė mūsų pasąmo
nėje. Tik dabar mums reikia 
tuos pasąmonės dalykus įvesti 
į mokymo programas.

Pats lankei mokyklą, tai 
žinai, kad per 50 metų, ką 
mokytojas pasakydavo, buvo 
šventa. Dabar reikia tą autori
tetinę metodiką mokyklose 
truputį pakeisti. Manome, jeigu 
visi sudėsime krūvon savo 
galvas ir protus, rasime metodą, 
kuris bus priimtinas daugumai 
ir padės mūsų vaikams.

Švietimo reformą Lietuvoje 
galėtume suskirstyti į keturis 
tarpsnius. Pirmasis buvo 
sampratos sudarymas. Norint 
jas įgyvendinti, reikia pakeisti 
vadovėlius ir paruošti visas mo
kymo priemones. Švietimo ir 
mokslo ministerija dabar jau 
yra išleidusi šimtus naujų 
vadovėlių. Jų reikės dar dau
giau. Ir greitai jų neatsiras, nes 
negali per porą mėnesių „iškep
ti” naują vadovėlį. Trečias eta
pas — paruošti mokytojus, kad 
jie mokėtų naudotis naujomis 
mokslo priemonėmis. Mokytojų 
perkvalifikavimo planai jau 
rengiami. Ketvirtas etapas — 
naujoviškas perkvalifikuotų 
mokytojų darbas mokyklose. Ši
tas dalykas bus gan sunkus, nes 
reikia atsižvelgti į mokytojo 
būklę. Jeigu mokytojui mokė
čiau po 1,000 litų per mėnesį, 
galėčiau reikalauti, kad jis 
padarytų taip, kaip noriu. Bet 
jei jam moku 200-300 litų, iš 
kurių jis vos vos gali pragy
venti, esu labai keistoje situaci
joje. Aš šiuo atveju — tai 
ministerija ar kita kokia įstai
ga. Kadangi iš mokytojo ir taip 
išspaudžiau paskutinį kraujo 
lašą ir dar labai daug reikalau
ju, jis atsisuks ir pasakys: eikite 
po velnių, man mokėkite pini
gus, tada aš darysiu, ką jūs 
norite!
Dabar mokyklose vyksta lyg 

ir partizaninis karas. Yra ten 
dar senų mokytojų. Vieną jų 
buvau sutikęs Panevėžio J. 
Balčikonio gimnazijoje. Moky
tojas Vytautas Baliūnas subūrė 
grupę vaikų, kurie su gražiau
siu pasiaukojimu dirba, renka 
tautosaką ir 1.1. Matyti, kad tai 
tikras mokytojas. Tokių pavyz
džių Lietuvoje daug — moky
tojų, kurie tikrai ant savo pečių 
neša visas reformas. O kiti 
mokytojai ar direktoriai irgi sa
vaip teisūs... Gerai, galim juos 
visus mesti lauk. O kuo pakel
sim? Kai miesteliuose ir 
kaimuose kartais net pusės 
mokytojų trūksta!

Galim mokytojus perkvalifi
kuoti, rengti įvairiausių kursų, 
seminarų, konferencijų, bet vis 
tiek susidursime su pagrindiniu

i

Susipažinkime

IEVUTĖ ŠIAUDINYTĖ - AUGANTIS 
TALENTAS

Šį kartą sugrįžkime į tėvynę, 
senąjį Vilnių, kur gyvena pa
vyzdinga, patriotinė, palyginti 
jauna, Dalios ir Viliaus Šiau
dinių šeima. Tėveliai baigę 
mokslus ir sunkiausiuose gyve
nimo metuose savo darbu pelnė 
duoną. Jų šeimos laimę pratur
tino, į pasaulį atėjęs, sūnus Gin
tarėlis ir dukrelė Ievutė.

Tėvų rūpestis buvo ir vaikams 
užtikrinti šviesesnę ateitį, tad 
Ievutė ir Gintarėlis eina mokslo 
keliu.

Gintaras šiuo metu lanko1 
Žemės ūkio akademiją, ruošiasi 
būti agronomu, nes labai 
mėgsta žemės ūkį, dažnai lanko 
senelių, Malvinos ir Antano 
Šiaudinių ūkį, padeda, kai turi 
laiko, darbuose, o, baigęs moks
lus, žada savo gyvenimą pa
švęsti Lietuvos ūkio gerovei. Jis 
vienerius metus buvo išvykęs į 
Švediją, dirbo žemės ūkyje, užsi
dirbo pinigų ir dabar, sugrįžęs 
gimtinėn, tęsia mokslus toliau.

Ievutė Šiaudinytė, penkiolik
metė, devintos klasės mokinė, 
lanko atkurtą Jėzuitų gimna
ziją. Kaip Ievutės tėveliai sako, 
— ji tikra nenuorama, ieškanti 
vis kažko naujo, siekia aukš
tumų. Ir jai sekasi. Gabi

Arkivysk. Audrys Juozas Bačkis kalbasi su Jėzuitų gimnazijos moksleive 
Ievute Šiaudinytė Vilniuje. Tas pokalbis buvo perduotas per Vilniaus 
televiziją.

patriotizmas yra atgyvena, 
pasaulis mūsų nesupras, jei 
nuolat mušimės į krūtinę: 
mes, lietuviai!

— Ekspertai, kurie čia atva
žiuoja, nesupranta Lietuvos 
reikalų. Jie nenuvažiuoja į 
kaimą, nepasikalba su klebonu, 
neina su paprasčiausiu žmogum 
gert alaus, nepasikalba su 
ūkininku apie žemę ar su tuo, 
kuris krautuvę laiko. Reikia 
kalbėt su mokytojais, su vai
kais, ne tik su prezidentu ir mi
nistrais. Tada turėsi visą krašto 
vaizdą. Aš labai abejoju, ar visi 
šitie ekspertai supranta, kas da
rosi Lietuvoje, ir gali prognozuo
ti Lietuvos ateitį. Be to, eksper
tams būtinai reikia atsiklausti 
tų, kurie jų rekomendacijas 
vykdo.

O tautinis auklėjimas turėtų 
būti viena svarbiausių jaunimo 
mokymo sudėtinių dalių, kad 
išlaikytume tautos kamieną.

— Viena Lietuvos švietimui 
nusipelniusi amerikietė 
pokalbyje apie Lietuvos mo
kytojus sakė, kad žmogus, 
dirbdamas savo darbą, ne
privalo aukotis. Jis turi būti 
savo srities profesionalas, 
nes aukojimasis esąs nena
tūrali žmogaus būsena. Ar 
jūs irgi taip manote?

— Nesąmonė. Ji nežino, apie 
ką kalba. Visi demokratiniai 
principai pagrįsti aukojimusi. 
Visose demokratinėse šalyse 
žmonės aukojasi. Aš pats 15 
metų dirbu Lituanistikos cent
re, man jokios algos niekas 
nemoka, aš tik savo pinigus dar 
kišu. Pas mane dirba beveik 20 
įvairiausių žmonių, pensininkų 
be jokios algos.

O pažiūrėkite į Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus organi
zaciją, ar kačių, šunų globos 
draugijas, ar visokiausias lab
daros organizacijas. Kiek jų 
daug! Beveik visi kuo nors užsi
ima. Aš gal tik porą žmonių

mokinė, svajojanti net būti 
žurnaliste. Jėzuitų gimnazijoje 
ji mokysis sustiprintų kalbų, ži
noma, užsienio. Gimnazijoje 
gražus religinis auklėjimas, dės
toma tikyba, bažnyčios lan
kymas ir 1.1. Žodžiu, atkurtoje 
Jėzuitų gimnazijoje vyks gražus 
būsimų kartų auklėjimas.

Gimnazijos atkūrimo šventė 
įvyko š.m. rugsėjo mėn. 11 d., 
kur dalyvavo Švietimo minist
ras, arkivyskupas Audrys 
Juozas Bačkis, daug aukštų val
džios svečių. Iškilmėse dalyvavo 
ir penkiolikmetė gimnazijos 
moksleivė Ievutė Šiaudinytė. Ji 
susitiko arkivysk. A. J. Bačkį, 
paprašė jo interviu, kurį per
davė ir Vilniaus televizija. Pasi
kalbėjimą televizijoje matę tei
gia, kad Ievutė Šiaudinytė 
kalbėjo, kaip gabi žurnalistė ir 
buvo gerai pasiruošusi.

Ievutės ateities svajonės — 
baigti mokslus, pasirinkti gerą, 
Lietuvai naudingą, profesiją, 
gal ir žurnalistiką, ir dirbti 
Lietuvai.

Ievutei ir Gintarui Šiau
diniams sėkmės moksluose ir 
naudingų darbų savo tėvynei.

Jurgis Janušaitis

pažįstu, kurie po darbo nėra įsi
traukę į labdaros veiklą — ar ji 
būtų politinė, ar religinė, ar 
kultūrinė. Aukojimasis yra 
natūralus reiškinys — reikia 
padėti vienas kitam, tiems, 
kurie mažiau turi. Amerikoje 
net verslo bendrovės skatina 
darbininkus, kad jie įsitrauktų 
į įvairias organizacijas. Net iš 
darbo juos išleidžia, nes nemo
kama veikla ugdo žmogaus ge
rąsias savybes. Kartais iš tiesų 
reikia dirbti bendram tautos 
labui. O Lietuvoje šito stoko
jamą.

Arba imkim bendrus mūsų 
valdžios principus. Kalbu apie 
kyšiu ėmimus ir kt. Valdžios 
žmonėms daryti sprendimus, 
kurie gal jiems ar vienai grupei 
yra naudingi, bet tautai kenks
mingi, yra neetiška. O ta etika 
priklauso nuo demokratijos 
principų supratimo.

— Kas jums labiausiai nu
muša ūpą Lietuvoje?

Lietus. O jei rimtai, mane la
biausiai nervina lietuvių kalbos 
grynumas. Išeina, kad aš 
gryniau kalbu lietuviškai nei 
lietuviai, kurie čia gyvena. Mes 
tokių visokiausių tarptautinių 
žodžių kaip čia niekada nevar- 
tojame. Nuo kada „mitingas” 
yra lietuviškas žodis? Suprantu, 
kad yra tarptautiniai terminai 
ir mes negalime kurti jų lietu
viškų atitikmenų. Bet Lietuvoje 
iš tikrųjų reikia „Kalbos polici
jos”, kuri areštuotų už užsienie
tiškus žodžius, mirgančius lietu
viškuose laikraščiuose! Skaitai 
ir negali atsistebėti. Jūs 
niekada Amerikos lietuvių laik
raštyje nerasit parašyta, kad 
buvo „mitingas”. Buvo susi
rinkimas, minėjimas, sueiga — 
taip. Tai tik vienas pavyzdys, 
bet jų yra šimtai. Arba štai. 
Visą gyvenimą buvom pedago
gai, o dabar jau turime būti edu- 
kololgai!

Lietuvių žurnalistų sąjungos pirm. Karolis Milkovaitis.

REIKŠMINGŲ NUOPELNŲ 
POKAITĖJE

KAROLIS MILKOVAITIS

Yra daug veikėjų, bet mažai 
toliaregių vykdytojų. Dauguma 
girdėjome apie didžiojo Lietuvos 
draugo, Vytauto Didžiojo univer
siteto profesoriaus, šveicaro dr. 
Juozo Ereto vokiečių kalba pa
rašytą knygelę: „Die vergesse- 
nen Balten” („Užmiršti baltai”). 
Tai labai svarbus duomentas, su 
kuriūo tuomet reikėjo supažin
dinti visą laisvąjį pasaulį. Kad 
prof. Ereto pastangos nenueitų 
niekais, reikėjo tolimesnės misi
jos vykdytojo, kuriuo tapo inž. 
Algis Liepinaitis.

Perskaitęs vokiečių kalba pa
rašytą knygelę ir supratęs kokį 
svarbų vaidmenį to dokumento 
faktų svoris galėtų suvaidinti 
tarptautinės politikos arenoje, 
jis pradėjo savo iniciatyva ir 
lėšomis reikalą ne tik gvilden
ti, bet stengtis, kad su tuo 
dokumentu būtų supažindinti 
mūsų tautos draugai bei užtarė
jai. Gavęs prof. J. Ereto sutiki
mą, jis pradėjo rūpintis, kad 
knygelė būtų išversta į kitas 
kalbas. Bet tam sumanymui 
įvykdyti reikėjo nemažai lėšų ir 
pastangų. Jis rado daug pritarė 
jų, mažiau globėjų-mecenatų, o 
ir šių ratelis ilgainiui gerokai 
susiaurėjo. Be atvangos siekda
mas užsibrėžtą tikslą įgyvendin
ti, jis dirbo, važinėjo ieškodamas 
rėmėjų, vertėjų, leidėjų įvairiuo
se pasaulio kraštuose. Vieno to
kio „vajaus” metu įvyko auto
mobilio nelaimė, kurioje jis vos 
neprarado gyvybės.

Tačiau jo pastangos nenuėjo 
niekais. Galiausiai „Die 
vergessenen Balten" buvo iš
versta ir išleista penkiomis 
kalbomis: anglų, prancūzų, ispa 
nų, portugalų ir italų. Tų 
pastangų rėmėjų ir talkininkų 
sąraše minimi Irena ir dr. 
Leonas Kraučeliūnai, prof. Ba 
lys Vitkus, kun. Adolfas Stašys,
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kun. Antanas Saulaitis, dr. Vla
das Simaitis ir kiti. " --»»»'•

Būtina iškelti faktą, kad A. 
Liepinaitis tą pačiam sau užsi
dėtą misiją vykdė tada, kada jo 
motina gyveno pavergtoje Lie
tuvoje. Jis gerai suprato jai 
gresiantį pavojų, todėl savo 
pavardės niekur neskelbė.

Šio dokumento duomenimis 
plačiai naudojosio ALTo, VLlKo 
ir kitų organizacijų veiksniai 
įvairiose tarptautinėse konfe
rencijose.

Kadangi „Die vergessenen 
Balten” kūrimosi ir išplatinimo 
odisėja jąu plačiai žinoma,’ tai, 
klausimą atidžiau nagrinėjant, 
reikia išryškinti du svarbius 
reiškinius. Pirma. Jos šaltinis 
buvo svetimtautis mokslinin
kas, gerai pažinęs Baltijos tau
tas, ypač Lietuvą (net ir žmoną 
turėjo lietuvaitę). Kokį tikslą 
autorius turėjo rašydamą§uJJip 
vergessenen Balten"? 
kad niekas neparagino jį to dar
bo imtis, o tai buvo jo, tikinčio 
žmogaus, privatus sumanymas 
asmeninį skausmą išlieti ir į 
viešumą iškelti niekšišką klas
tos darbą, padarytą jo antrai 
tėvynei. Profesorius, parašyda
mas „Die vergessenen Balten”, 
gal kiek apmalšino jo krfftftRį 
deginantį skausmą, bet rtėžifiojb 
jo darbo tolimesnio likimo.

Antra. Prof. Ereto balsas ti
kriausiai būtų likęs „šauksmu 
tyruose”, jeigu kažkur lietuvių 
pabėgėlių tarpe nebūtų atsira
dęs asmuo, dirbantis ta pačia 
, jausmų banga”, kuris išgirdo 
ir suprato to šauksmo galią. 
Žinome, kas toliau vyko.

Atliktas politiškai svarbus, o 
diplomatiškai parankus darbas. 
Todėl to darbo iniciatoriui ir 
kūrėjui, ir to kūrinio po pasaulį, 
paskleidėjui, priklauso atitinka
ma padėka. ■ ■

J
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IŠ GRIUVĖSIŲ KYLA 
PRAEITIS

Kalbamės su inžinierium 
Leonu Maskaliūnu, Medininkų 
pilies atstatymo fondo (MPA 
Fondas) valdybos pirmininku, 
jam rūpimais klausimais.

— Būtų įdomu išgirsti kiek 
apie Medininkų pilies senovę 
ir priežastis, kurios šią vie
tovę apnešė užmaršties 
dulkėmis.

— Mūsų garbingos praeities 
Medininkų aptvarinė mūrinė 
pilis didžiausia Lietuvoje ir se
niausia Baltijos valstybėse, 
dunkso 31 km į šiaurės rytus 
nuo Vilniaus. Seni istoriniai šal
tiniai pasakoja, kad jos statyba 
buvo gigantiška. Vien mūrai 
užima apie du hektarus. Visas 
piliavietės plotas — šeši su puse 
hektaro. Šiaurės rytų kampe 
buvo iškilęs didžiulis pilies 
bokštas — donžonas. Tai penkia
aukštės gyvenamosios patalpos. 
Užpuolimo atveju iš čia buvo 
vadovaujama gynybai.

Rytinėje pilies sienoje išmū
rytas triaukštis bokštas, ten 
gyveno pilies sargyba. Kadaise 
ji gynė nuo kryžiuočių ir totorių 
atviras Vilniaus rytų prieigas. 
Istorikai spėja, kad Medinin
kuose pilis iškilo, kai Lietuva 
buvo suvienyta karaliaus Min
daugo laikais arba kiek vėliau. 
Po 17 a. ji neteko savo reikšmės. 
Medininkų pilis istorijos ūka
nose tapo primiršta. Liko tik 
griuvėsiai. 19 a. Lietuvos seno
vės gerbėjai mėgino Medininkų 
garsą prikelti, bet apie pilį žinių 
jaū buvo mažai. 1959-1981 m. 
žymius pilies konservavimo dar
bus atliko archeologas K. Me
kas ir architektai S. Lasavickas 
bei E. Purlys.

1991 m. tragiškų dienų įvy
kiai, Medininkų pasienio poste 
tartum žaibas nuplėšė užmarš
ties skraistę. Niekšingai išžu
dytų Lietuvos pasienio pareigū
nų kraujas apšlakstė ir Medi
ninkų pilies sienas. 1991 m. pa
baigoje Lietuvos Kultūros fon
do rūpesčiu architektai — Sta
nislovas Mikulionis ir jo duktė 
Milda parengė ir aprobavo Me
dininkų pilies sienų apsaugos 
projektą. Šiame projekte buvo 
siūloma atstatyti vieną svar
biausių pilies akcentų — pagrin
dinį bokštą.

— Kaip kilo sumanymas 
padėti Lietuvai atstatyti Me
dininkų pilį?

— Sumanymas padėti Lietu
vai ątBtątyti Medininkų pilį kilo 
Industrinės Paramos Sąjungos 
(IPŠA) Čikagoje ir Amerikos lie
tuvių inžinierių ir architektų 
sąjungos (ALIAS) pastangomis. 
1992 m. sausio 17 d. abi organi
zacijoj— IPSA ir ALIAS su
šaukė visuotinį susirinkimą 
Čikagoje. Čia buvo aptarti pilies 
atstatymo projektai ir lėšų 
kaupimo būdas. Nutarta padėti

sutvarkyti restauruoti tik don- 
žoną, nes visą pilį konservuoti 
ir restauruoti būtų labai sudė
tinga.

Šiam penkių aukštų bokštui 
atstatyti .reikia surinkti 
30-40,000 dolerių. Atstatytam 
bokšte įkurti muziejų, kuriame 
būtų taip pat saugomos įrašytos 
mecenatų ir rėmėjų pavardės. 
Mecenatais laikyti tuos auko
tojus, kurie paaukojo 1,000 
dolerių ir daugiau; rėmėjais — 
paaukojusius nuo 100 iki 1,000 
dolerių; aukotojus, kurie skirs 
iki 100 dolerių arba atitinkamą 
sumą litais.

Susirinkimas taip pat išrinko 
pilies atstatymo valdybą: pirm. 
— Leonas Maskaliūnas, vice- 
pirm. — Albertas Kerelis, ižd. — 
Liudas Slėnys. Vėliau į valdybą 
įsijungė Vytautas Peseckas ir iš 
Lietuvos: Jonas Albertavičius, 
Alfonsas Jočys, Milda Miku- 
lionytė, Vilius Paipalas, Juozas 
Sarkus, Donaldas Zdanevičius 
ir Vida Lebedaitė.

MPA fondo garbės nariais 
sutiko būti Lietuvos statybos ir 
urbanistikos ministras Julius 
Leiconas, Lietuvos kultūros mi
nistras Juozas Nekrošius, 
Lietuvos konsulas Čikagoje 
Vaclovas Kleiza, istorikas Jonas 
Dainauskas, Lietuvos pamink
lotvarkos gen. direktorius Jonas 
Glemža, architektas Napalys 
Kitkauskas, Amerikos Lietuvių 
tarybos pirmininkas Grožvydas 
Lazauskas ir JAV LB Krašto 
valdybos pirmininkė Regina 
Narušienė. Į darbą taip pat 
įtrauktos ir kitos visuomeninės 
organizacijos.

1993 m. ALIAS žurnalas 
„Technikos žodis” pirmąjį 
numerį paskyrė Medininkų pi
lies atstatymo projektui. Šį 
žurnalo numerį, kurį redagavo 
Albertas Kerelis ir Vytautas Pe
seckas, savo straipsniais patvir
tino Lietuvos mokslininkai.

Su šiuo numeriu buvo su
rinkta per 10,000 dol., kurie 
buvo pervesti į Senamiesčio 
banką Vilniuje. Čia buvo su
tarta, kad bankas mokės 40 
proc. metinių palūkanų. Mūsų 
sutartį bankas visiškai išpildė. 
Š.m. rugpjūčio 30 d. Vilniuje už 
atliktą darbą Medininkuose, iš 
pagrindinės sumos ir dalies 
palūkanų, viso 12,500 dolerių, 
buvo pervesta į valstybinę įmo
nę „Paminklas”. Esame griežtai 
nusistatę, kad mokėsime tik už 
atliktą darbą. Ne už archeolo
ginius kasinėjimus, ar architek
tūrinius planavimus, o tik už 
mūrą.

Ir 1995 m. „Technikos žodžio” 
I numerį skyrėm Medininkų 
pilies atstatymo idėjai. Šį 
numerį savo straipsniais vėl pa
rėmė Lietuvos mokslininkai-ar-

chitektai, archeologai, istorikai, 
žurnalistai. Apie leidinį turime 
daug gerų atsiliepimų tiek Lie
tuvoje, tiek Amerikoje. Šio 
numerio pagalba jau surinkome 
apie 8,000 dolerių aukų pilies 
statybai, o pinigai dar plaukia. 
Medininkų pilies darbų vykdy
tojas Alfonsas Jocys, žurnalo 
pirmo puslapio eilėraštyje sako: 
„Medininkai, Milžinų pilis — 
Lietuvos valstybingumo ženk
las. Ženklas Laisvę ginančios 
šalies, Baltų dvasią saugantis 
paminklas”. O leidinio įžan
giniame straipsnyje Lietuvos 
Respublikos prezidentas Algir
das Brazauskas rašo: „Kad 
pilies atstatymas būtų pats ge
riausias paminklas žuvusiems

Medininkų pasienio poste”.
— Teko patirti, kad Jūs jau 

daug kartų lankėtės Lietu
voje Medininkų pilies atsta
tymo darbų tikslais. Kokie 
Jūsų įspūdžiai, ar esate 
patenkinti restauracijos 
eiga?

— Po mūsų ALIAS nutarimo 
paremti Medininkų pilies atsta
tymą kiekvienais metais ap
silankau Lietuvoje. Šią vasarą 
gimtinėje viešėjau 5 savaites. 
Kelionė į Lietuvą turėjo dvejopą 
tikslą: aplankyti Medininkų 
pilį, susitikti su jos statybos 
vadovais Vilniuje ir pamatyti, 
koks progresas daromas mūsų 
numatytoje įmonėje prie Naujo
sios Akmenės, kur norime ga

minti cementinius blokelius, su 
kuriais bandome supažindinti 
lietuvius, parodant naują namų 
statybos technologiją. Medinin
kuose apsilankius, vis dėlto 
statybos progresas matomas. 
Juk pradžioje buvo tik archeolo
giniai klausimai, brėžinių pro
jektavimas. Ilgą laiką truko nu
tiesti kelią privažiavimui prie 
bokšto, kad galėtų privetžti prie 
jo statybinę medžiagą.

Keliui pravesti buvo išleista 
daug pinigų. Lietuvoje šį projek
tą remia tiktai valstybė, kuri 
pernai paskyrė 800,000 litų. Tie 
pinigai bęveik visi sunaudoti 
brėžiniams paruošti, archeolo
giniams tyrinėjimams bei kelio

DRAUGAS, šeštadienis, 1995 m. lapkričio mėn. 11d.

prie bokšto pravedimui.
Bet dėka mūsų MPA fondo

pinigų, bokšto mūras jau lipa į 
viršų. Dabar jau išvalyti pagrin
dinis ir pirmas aukštai, kurie 
buvo visiškai užgriuvę. Jau 
matosi aukštų struktūra. Atsi
dengė kontraforsai ir arkos. Ma
tosi aiškūs sijų lizdai. Deja, re
monto darbas daromas pagal 
seną konstrukciją — primi
tyviai: rankomis kasama, ran
komis sukamas ratas, kuris 
kelia į viršų akmenis, plytas, ir 
kt. Rankomis reikia parinkti 
akmenis mūrui, suderinti juos 
prie sienos. O kiek ten reikia 
priversti akmenų — sienos yra 
2.5 metrų storumo, kiek ten

reikia primaišyti kalkių ir žvy
ro košės! O visa tai rankomis 
užkelti — jau dabar į II aukštą

Bokštas buvo pradėtas statyti 
XII-XIII a. Ir tais laikais 
Europos mastu tai buvo nema
žas pastatas. Projekto baigimas 
priklauso nuo lėšų. Projekto 
baigmė — 2-3 metai. Kviečiame 
užsienio ir Lietuvos jaunimą įsi
jungti pilies atstatymo darbe, o 
Medininkų pilies kieme, po atvi
ru dangumi ruošti koncertus, 
vaidinimuose prisiminti Žalgi
rio mūšį, Pilėnus, kunigaikšti 
Algirdą prie Maskvos vartų, 
Lituanikos skrydį per Atlantą! 

Kalbėjosi Vytautas Peseckas
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Evelyn Basco, M.D.
Jacoh Bernstein, M.D. 
Anthony Bozzano, M.D.
Leon Que, M.D.
Fredrick Tan, M.D.
Ashraf Ahined, M.D. 
Mohamad Atassi, M.D.
Vijay Bajaj, M.D.
Sung Ling Cliou, M.D. 
Parakrama DeSilva, M.D. 
George Ferenzi, M.D.
Chia Huang, M.D.
Amer Rustum, M,D. 
Jayantihhai K. Patel, M.D. 
Raghu Vollala, M.D.
Amer Husseini, M.D. 
Mohamed Daliodivala, M.D. 
Sheldon Slodki, M.D. 
Mercedita Jaeoh-Tan, M.D. 
lrtana Khan, M.D.
Algirdas Kavaliūnas 
John Koįvalski, M.D.
Roman Kozyckyj, M.D.
W,k, Lee, M.D.
Martin Lindenherger, M.D. 
Pratap, Marri, M.D.
Prisco Olaya, M.D.
Pitu Punjahi, M.D.
Francisco Randin, M.D. 
Gregorio Rosenstein, M.D. 
Nancy Streitmatter, M.D. 
B.G. Shreenivas, M.D. 
Sivaramaprasad 
Tummala, M.D.
Naila Aziz, M.D. 
CLEAR1NG - 60638
Siva Atluri, M.D.
Bernard Slusinski, D.O. 
Rohert Andina, M.D.
Evelyn Diaz, M.D.
Pitu Punjahi, M.D.
Francisco Randin, M.D.. 
Raymond Reich, M.D.
B.G. Shreenivas, M. D. 
Raghu Vollala, M.D.
Sundar Prakasam, M. D. 
Sylvia Irizarry, M.D. 
ELSDON-60632
Philip Alui, M.D.
Rugelio LihiKin, M.D.
Erlinda Siwa, M.D.

Venkata Vedam, M.D. 
Riehard Izeivski, M.D.
Ra) Kumar Khurana, M.D.

Internal Medicine 
Internal Medicine

Internal Medicine 
Internal Medicine

Family Practice 
Family Practice 
Family Practice 
Family Practice 
Family Practice 
Family Practice 
Family Practice 
Internal Medicine 
Internal Medicine 
Internal Medicine 
Internal Medicine 
Internal Medicine 
Internal Medicine 
Internal Medicine 
Internal Medicine 
Internal Medicine 
Internal Medicine 
Internal Medicine 
Internal Medicine 
Internal Medicine 
Internal Medicine 
Internal Medicine 
Internal Medicine 
Internal Medicine 
Internal Medicine 
Internal Medicine 
Internal Medicine 
Internal Medicine 
Internal Medicine 
Internal Medicine 
Internal Medicine 
Internal Medicine 
Internal Medicine 
Internal Medicine

Internal Medicine 
Pediatties

Family Practice 
Family Practice 
Internal Medicine 
Internal Medicine 
Internal Medicine 
Internal Medicine 
Internal Medicine 
Internal Medicine 
Internal Medicine 
Internal Medicine 
Pediatrics

Family Practice 
Family Practice 
Family Practice

Internal Medicine 
Internal Medicine 
Internal Medicine

(708)425-3135 
(708) 425-3135

(312) 723-5979 
(312)723-5979

(312) 581 
(312)471 
(312) 737 
(312) 735 
(312) 735 
(312)476 
(312) 585 
(312)471 
(312) 585 
(312)434 
(312)471 
(312) 585 
(312)471 
(312) 735 
(312) 284 
(312) 581 
(312)471 
(312) 585 
(312)284 
(312) 284 
(312) 585 
(312)471 
(312) 585 
(312) 284 
(312) 581 
(312) 581 
(312)284 
(312)471 
(312) 581 
(312) 767 
(312)471 
(312)471 
(312)471 
(312)471

7300
7866 or 767-0100 
8818 
8100 
3456
3114 or776-7474 
2200 
9000 
1555 
5849 
8142 
4900 
7870 
4885 
6300 
•7441 
•7877 
•1555 
1234 

•1234 
-2200 
•7868 
-2802 
-6300 
-5276 
-6622 
-6300 
-7866 
-8080 
-0100 
-7874 
-7866 
-7070 
-7866

(312) 436-7700 
(312) 471-7425

(312) 471-7867 or 767-0100
(312) 884-4150
(312) 581-8400
(312) 471-8800
(312) 767-0100
(312) 586-6555 or 471-0202
(312) 586-2032
(312) 884-4152
(312) 767-2461 or 471-7877
(312) 884-3400
(312) 884-4152

llVIPORT-RXP<>iri; INC. 
27 1') 71 Str. Clllcagn, 11. AO62M

<.4 12, t 2 I
(8OO)775-sicin ■>

(312) 884-3400 
(312) 523-8014 
(312) 767-0606, 767-4232 
or 767-3268 
(312) 434-5759 
(312) 471-7040 
[312) 523-0400

ELSDON - 60632 (CONT.) 
A.K. Mathew, M.D.
Sundar Prakasam, M.D. 
Gregorio Rosenstein, M.D. 
Prem Rupani, M.D.
Simeon Sevandal, M.D 
Venkata Vedam, M.D. 
Gregorio Rosenstein, M.D. 
Theresa Stillings, M.D. 
EVERGREEN PARK - 606-
Jehangir Sethna, M.D. 
GARFIELD PARK - 60624
Evelyn Basco, M.D.
Mathevv A.K., M.D. 
GRACELAND - 60657 
Mohamed Dahodvvala, M.D. 
Sheldon Slodki, M.D. 
HICKORY H1LLS - 60457
Dennis Malecki, M.D. 
HOMETOVVN - 60456
Parakrama DeSilva 
HYDE PARK - 60637
Raghu Vollala, M.D. 
IUSTICE - 60458
George Ferenzi, M.D.
O AK LAWN - 60453
Rohert Duch, M.D.
John Caserta, M.D.
Bohhi Underhill, D.O. 
OGDEN PARK - 60636
Prem Rupani, M.D.
PALOS HILLS - 60465
Vijay Bajaj, M.D.
P1LSEN - 60608 
Amer Husseini„M.D. 
Bemadette Espiritu, M.D. 
Mary Rosales, M.D. 
R1VERS1DE - 60546
Kevin Butterfield, M.D. 
Lillian De Leon, M.D. 
STOCKYARDS - 60609
Rogelio Liboon, M.D.
Waldo Arteaga, M.D. 
Ezeųuiel Mendez, M.D.

Internal Medicine (312) 523-0400
Internal Medicine (312) 884-3400
Internal Medicine (312) 884-3400
Internal Medicine (312) 471-3600 or 778-8600
Internal Medicine (312) 471-3600
Internal Medicine (312) 434-5759
Internal Medicine (312) 884-3400 '
Pediatrics (312) 884-3400
12
Internal Medicine (708 ) 636-8088

Internal Medicine (312) 533-3441
Internal Medicine (312) 523-0400

Internal Medicine (312) 296-3999
Internal Medicine (312) 296-3999

Internal Medicine (708) 430-2400

Internal Medicine (708) 424-9010

Internal Medicine (312) 643-9200

Internal Medicine (708) 496-0206

Family Practice (708) 233-1895
Family Practice (708) 233-1895
Pediatrics (708) 233-1895

Internal Medicine (312) 778-8600

Internal Medicine (708) 598-4430

Internal Medicine (312) 927-8686
Pediatrics ( 312) 579-0133
Pediatrics (312) 579-01 33

Internal Medicine *Sc Pediatrics (708) 447-6568
Internal Medicine (708) 442-2292

Family Practice (312) 523-8014
Internal Medicine (312) 927-5524
Family Practice ( 312) 927-5524

Pasirinkite sau gydytoją iš šv. Kryžiaus ligoninės Gydytojų
sąjungos ir pasinaudokite gera sveikatos priežiūra, kurią jums gali 
suteikt Šeimos gydytojas iš jūsų apylinkės.

Manome, kad jums bus įdomu žinoti, jog Šv. Kryžiaus ligoninė, 
kur šie gydytojai dirba, priklauso 1% geriausiai pacientus 
aptarnaujančių ligoninių visame krašte. Čikagoje ji — Nr. 1!

Pasirinkite sau šeimos gydytoją ir sveikatos priežiūros planą iš 
šio sąrašo. Jei norite daugiau sužinoti apie šeimos gydytojus ir 
specialistus, skambinkite:

I Press, tiuner Assoeuites, |9*M

(312)471-8611Holy Cross PhysicianAssociation
2701 W. 68th St. • Chicago, IL 60629
H< >n Cross Htimttai is Sk »\s< >ri i > ky h h Smirsoi S r ( vsimir

» t
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JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba , 
Informacijos Skyrius

Algirdas Rimas, 1711 Wainwright Dr., Reston, VA 22090, 
tel. 703)471-1711

ŽVILGSNIS Į LIETUVOS 
EKONOMIJĄ

BŪTINGĖS NAFTOS 
TERMINALAS PAVOJUJE

Negavusi finansavimo iš JAV 
EXIM banko ir žlugdoma akci
ninkų nemokumo, akcinė bend
rovė „Būtingės nafta” gali 
bankrutuoti dar šį rudenį, rašo 
„Verslo žinios”.

„Būtingės nafta” gali bank
rutuoti jau lapkričio 1 d., jeigu 
pagrindinis bendrovės akcinin
kas — Energetikos ministerija 
— nesumokės apie pustrečio 
mln. litų už antrosios emisijos 
akcijas. Kaip žinia, bendrovė 
akcinį kapitalą padidino nuo 10 
mln. litų iki 30 mln. Bendrovei 
trūksta pinigų. Jos sąskaitoje 
dabar yra apie 250,000 litų. Tuo 
tarpu statybininkams, baigu
siems pirmuosius terminalo 
statybvietėje žemės darbus, 
„Būtingės nafta” skolinga 2.7 
mln. litų, pusę milijono litų 
skolinga projektuotojams.

JAV EXIM banko žadėta 80 
mln. dolerių paskola vis labiau 
tolsta. Pasak „Būtingės naftos” 
generalinio direktoriaus Vla
dislovo Gedvilo, šis kreditas 
toks pat perspektyvus, kaip 
„mėginimas sušilti Mėnulio 
šviesoje”. Tik šį rudenį Lietuvos 
valdininkai pradėjo domėtis ter
minalo finansavimo per EXIM 
banką projektu, nors pastarasis 
jiems buvo atiduotas gegužės 
mėnesį. Pasidomėjęs, Finansų 
ministras Reinoldijus Šarkinas 
parašė į JAV laišką, kad Lie
tuvos nepatenkina sutarties 
projekte numatytas rizikos 
laipsnis. Sutartis įstrigo EXIM 
banke.

V. Gedvilas „Verslo žinioms” 
sakė, kad buvo liepta pradėti 
statybą, neatlikus terminalo 
statybos finansavimo parengia
mųjų darbų. Kito, be EXIM ban
ko siūlomo finansavimo šalti
nio, pasak Gedvilo, nėra. Derė
tasi, su Europos rekonstrukci
jos ir plėtros banku, tačiau šis 
reikalauja 10 metų naftos tie
kimo garantijų, o Lietuvos vy
riausybė nepasirūpina net me
tinėmis tarpvyriausybinėmis 
sutartimis su Rusija dėl naftos 
tiekimo.

Agentūra BNS praneša, kad 
vyriausybės vadovai teigia 
aktyviai ieškantys finansavimo 
šaltinių, nes JAV EXIM bankas 
sutinka suteikti paskolą su 
sąlyga, jei Lietuva įrodys turinti 
šaltinius finansuoti antrąją 
statybos pusę. Terminalo staty
tojai mažai tiki investicijomis iš 
užsienio. Nors BNS praneša, 
kad lapkričio pradžioje į Vilnių 
atvyks Europos rekonstrukcijos 
ir plėtros banko atstovai, kurie 
pateikė labai įdomių pasiūlymų.

KEIČIASI „KLAIPĖDOS
NAFTOS” SAVININKAI

Buvusi bendra Lietuvos ir 
JAV įmonė, akcinė bendrovė 
„Klaipėdos nafta” spalio 3 d. 
tapo bendra Lietuvos ir Kolum
bijos bendrove. Valstybinėje 
vertybinių popierių biržoje JAV 
bendrovė „Lancaster Steel Co, 
Ine.”, vadovaujama Vytauto 
Didžiulio, už pusę kainos 
pardavė 49 proc. „Klaipėdos 
naftos” įstatinio kapitalo Ko
lumbijos bendrovei „Lancaster 
distral”, valdomai V. Didžiulio 
brolio Algio. Nominali „Klaipė
dos naftos” akcijos kaina — 100 
litų, į Kolumbiją jos parduotos 
po 50 litų, praneša „Verslo ži
nios”. „Lancaster distral” iki 
šiol buvo „Klaipėdos naftos” 
šviesiųjų naftos produktų im
porto ir eksporto terminalo 
statybos rangovas.

Su Didžiuliu korporacija, pa-

„VĖTRŲ AINIAI" bendra Lietuvos — JAV mėsos apdirbimo įmonė Šiauliuose, naudoja vokiškos 
gamybos mašinas, produktus gamina iš aukščiausios kokybės mėsos patikrintos Veterinarijos 
Tarnybos.
Siuntinys bus pristatytas į namus per dvi savaites nuo užsakymo datos, čekius rašyti: DS ENGINEER- 
ING, Ine. Užsakymai priimami telefonu, fax*u arba paštu.
DS ENOINEERINO, Ine. Tet 709.287*2034 
12421 ARCHER Avs. Fax 708-287*8882
LEMONT, III. 80438

akcijų paketo savininkas. Šis 40 
metų vyras „Lietuvos rytui” 
prisipažino nė vienos dienos ne
dirbęs „valdiško” darbo. Atitar
navęs sovietinėje armijoje, darė 
kas pakliuvo, kol pasistatė gara
žą ir ėmė remontuoti automobi
lius. Netrukus garažą pavertė 
mezgykla. Tapo „trikotažininku 
pogrindininku”, kuriuo itin 

domėjosi tuometinė milicija. 
Verslininkas prisimena, kaip 
anuomet siūlus tekdavo slapta 
vežti į miškus šalia Kelmės, o 
ten vienkiemiuose moterys 
naktimis megzdavo. Nelegaliai 
Lietuvoje numegztus megz
tinius Maskvos turguose jis par
duodavo čigonams.

Dabar Šiaulių ligoninės 
buvusioje skalbykloje veikia A. 
Jakučiui priklausanti trikotažo

sklidusia po Šiaurės ir Pietų 
Ameriką, „Verslo žinių” šalti
niai sieja ir orimulsiono invaziją 
į Lietuvos rinką iš Venezuelos.

GAMINA
AVANGARDINIUS

BALDUS

„Jurgos dizainas” įsikūrė 
1990 m. kaip kooperatyvas, o šį 
spalį tapo uždarąja akcine bend
rove. Apie pusę savo prabangių 
baldų parduoda Vakarų Euro
poje.

Kaip „Verslo žinioms” sakė 
„Jurgos dizaino” komercijos 
direktorius Aurimas Kundelis, 
bendrovę įkūrė trys draugai, 
užsimoję gaminti amžinus bal
dus. Pradžioje parduodavo vos 
po kelis baldus per mėnesį ir 
pragyventi iš šio verslo nebuvo 
jokios vilties. Dirbti toliau 
•paskatino JAV kultūros atašė 
Viktoras Sidabras, nupirkęs net 
į antikvariatą nugabentą baldų 
komplektą. Per firmos gyva
vimo metus buvo sukurta sava 
technologija, leidžianti paga
minti bet kokios formos minkš
tus baldus.

ALIAS ATSTOVAI 
KONFERENCIJOSE 

LIETUVOJE

Penki Čikagos apylinkės ben
drovės IPSA International Ltd. 
(Industrinės paramos s-ga JAV) 
nariai, lapkričio gale vyks į 
Lietuvą dalyvauti konferenci
jose Vilniuje ir Kaune. Vilniu
je IPSA direktoriai inž. Raimun
das Slėnys, arch. Albertas 
Kerelis, inž. Liudas Slėnys, inž. 
Leonas Maskaliūnas ir narys, 
inž. Algirdas Stepaitis, atsto
vaus Amerikos lietuvių 
inžinierių ir architektų sąjungai 
lapkričio 23-25 d. įvyksiančiame 
IX Mokslo ir kultūros simpo
ziume. Po to, čikagiškiai vyks į 
Kauną, kur dalyvaus miesto 
savivaldybėje rengiamoje konfe
rencijoje ryšiams su pasauliniu 
ūkiu aptarti. Tarp kitų temų, 
bus svarstoma kaip pertvarkyti 
Lietuvos transporto sistemą ir 
kaip pertvarkyti Kauno miesto 
mašinų ir staklių gamybą.

TELŠIŲ „MASTĮ” 
NUPIRKO BUVĘS 
POGRINDININKAS

Šį pavasarį Šiaulių verslinin
kams Alvidas Jakutis tapo vie
no Lietuvos lengvosios pramo
nės gigantų — Telšių trikotažo 
fabriko „Mastis” kontrolinio

KALĖDINĖ DOVANA
„INDUSTRINĖS PARAMOS SĄJUNGA AMERIKOJE”

IPSA INTERNATIONAL siūlo Jūsų giminėms ir draugams Lietuvoje, rūkytos mėsos produktų rinkinį.

1. Jautienos Išpjova, kumpis „Turistinis1
2. Kiaulienos Išpjova, kumpis „Kaimo"
3. Kiaulienos Išpjova, karbonadas
4. Lašiniai „Naminiai"
5. Dešros:

šalto rūkymo 
Karšto rūkymo

6. Dešrelės:
aprūkytos „Grill” 
aprūkytos „Turistinės”

$98.00
15A — 18 kg.

$85.00
13A — 13 kf.

$70.00
1OA * 10 ko.

3 kg. 3 kg. 2 kg.
1 kg. 1 kg. 1 kg.
1 kg. 1 kg. 1 kg.
2 kg. 2 kg. 2 kg.

2 kg: 2 kg. 1 kg.
2 kg. 2kg. 1 kg.

2 kg. 1 kg. 1 kg.
2 kg. 1 kg. 1 kg.

15 kg. 13 kg. 10 kg.
(33 Ib.) (28.6 Ib) (22 Ib.)
$2.96 Ib. $2.97 Ib. $3.18 Ib.

įmonė „Asta”. Joje dirba buvę 
Šiaulių įmonės „Verpstas” 
trikotažininkai. Pasak A. 
Jakučio, „Verpsto” vadovai 
šaukia, kad Jakutis prarijo jų 
įmonę, bet esmė ta, kad priva
čioje firmoje žmonės per mėnesį 
uždirba 600-800 litų, o „Verps
te” — apie 380 litų.

Verslininkas sako, kad neži
nąs, kiek turi pinigų, jie visi 
apyvartoje, tačiau teigia, kad 
„man visko pakanka, bet dabar 
jau ne dėl pinigų draskausi. Šį 
etapą jau įveikiau — dabar 
užvaldė pojūtis, jog iš tikrųjų 
galiu daug padaryti”. Pasak 
Jakučio, įsigijęs 60 proc. „Mas
čio” akcijų, draugų buvo 
pavadintas kvailiu. „Mastis” 
jau tada buvo užstatytas Akci
niam inovaciniam bankui. 20

KAIRYS BALTIC EXPEDITING

Patarnaujame jums pristatydami jūsų artimiesiems maisto komplektus 
sudarytus Lietuvoje. Gavę jūsų čekį pristatome adresatui į namus tarp 
7 ir 14 dienų. Atsiunčiame jums Lietuvoje pasirašytą pakvitavimą.

ŠVENTINIS SIUNTINYS #4 $71.00 U.S.

Dešra rūkyta......................................... 2 kg
Sūris, olandiškas ,...’............................     1 kg
Kava, malta Folgers..............................................360 gr
Majonezas............................................................ 200 gr
Mėsos kons. kap. kumpis......................................... 500 gr
Silkė, marinuota....... ............................. ,. .........360 gr
šprotai, alej., 4 dež..............................  640 gr
Vištienos sultinys.................................................... 240 gr
Riešutai, skard, sūdyti.............................................400 gr
Medus .................................................. .............. 500 gr
Prieskoniai................  200 gr
Aliejus, augalinis....................................................... 2 lt.
Cukrus .....................................................  2 kg
Miltai ....................................................f..................5 kg
Ryžiai .................................................. j..................2 kg
Makaronai..............................................,................. 1 kg
PRIEDAS #95 - 14.............................. . $18.50 U.S.
Cukrus 10 kg, miltai 10 kg, aliejus 1 kg.

Kainos su pristatymu. Rašykite ar skambinkite dėl pilno sąrašo.
Genė Ir Vytas Kairiai, 517 FruNland Rd., Stonay Creek, Ont., LSE 
5A8. Tai. 905-643-3334

SŪDYTOS SILKĖS iš KANADOS!
Užsisakykite šventėms jau dabar!

20 svarų statinaitė -t- $33 
8 svarų statinaitė — $19 

Skambinkite:
708-532-5951 arba 708-687-5677 po 5 vai. p.p. 

Pristatome UPS

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

Tel. 312-581-8500
• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Lietuviškas maistas—"catered"
• Siunčiame mūsų produktus UPS

Atidaryta 7 dienas savaitėje

Bakefo

KAVINĖ
350 N. Clark, Chicago, U 60610 

Tel. 312-644-7750
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta

ha užimanti įmonė jam atiteko 
„už juokingą sumą”. Kalbė
damas apie 14 mln litų skolų 
turėjusio „Masčio” privatiza
vimą, jis sako „pasiėmęs mergą 
su 20 vaikų”.

Verslininko nuomone, ne
blogą įrangą — japoniškas mez
gimo stakles — turinti įmonė 
atsidūrė prie bankroto ribos dėl 
to, kad .joje vogė visi ir kiek 
galėjo”. Dabar vien Akciniam 
inovaciniam bankui „Mastis” 
skolingas apie 2 mln. dolerių, 
tačiau visės skolas tikimasi 
grąžinti per dvejus metus. 
Fabrike, kuriam reikėtų 1,700 
darbuotojų, dabar dirba apie 
1,000 žmonių. Vidutinis atly
ginimas — 260 litų. A. Jakutis 
teigė, jog pastaruoju metu 
„Mastis” ėmė gauti užsakymų 
iš Vakarų, tačiau kol kas jiems 
įmonė reikalinga tik kaip dar
bo jėga.

„Mums nebereikia mokytis 
parduoti, nes esame baigę 
prekybos su čigonais mokyklą”, 
sako A. Jakutis ir žada dar pa
rodyti, ką gali.

Rima Jakutytė

Pirksiu nebrangiai seną, gerame 
stovyje automobilį.

Tai. 312-436-5193

EAST EUROPE IMEX
1. Pigiai parduodami automobi
liai pirkti iš varžytinių.
2. Surandame automobilius pa
gal jūsų pageidavimą.
3. Padedame persiųsti automo
bilius, traktorius, bei kitą dides
nę siuntą sau arba savo gimi
naičiui Lietuvoje.
4. Reikalingi auto skardininkai.

Tel. 708-201-0586

Verčiame dokumentu* ir tekstus iš 
lietuvių kalbos į anglų ir atvirkščiai. 
Spausdiname kompiuteriu lietuvišku 
šriftu. Tel. (312) 725-2664, fax (312) 
523-7377.

Mieli Tautiečiai,
Jeigu turite arba ruošiatės turėti Lie
tuvos pilietybę, galite labai pigiai nu
sipirkti gražioje vietoje (ant Peršėkės 
upelio kranto) mūrinį dviaukštį gyve
namąjį dvaro pastatą (reikalingas re
montas), jį supantį 4 ha medžių parką 
ir pageidaujamąjį dirbamosios žemės 
kiekį (iki 62 ha). Adresas: Prienų ra
jonas, apie 3 km nuo Balbieriškio 
miestelio. Kelias visais melų laikais 
pravažiuojamas automobiliams. Kreip
tis: JAV-bėee: (708) 008-8263. Lietu
voje: Vilnius 011-370-2-74-17-55 
apie 20 vai. Europos laiku.

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

H. Qeckys 
' Tel. 555-5624

- L 11______ ‘L. ”

Priimu pagyvenusi žmogų gyventi 
Čikagos priemiestyje prie šeimos at
skirame kambaryje su visu išlaikymu. 
Kreiptis: Aldona 708-378-1538

CLASSIFIED GUIDE

REAL ĖST ATE

OAK LAWN 
REALTY 
5931 W. 87 St.
Oak Lawn, IL 60453

BALYS BUDRAITIS
Patarnauja įvairių nuosavybių 

pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti 

skambinkite: 
BUDRAIČIUI

Bus. 708-499-7000 Ras. 312-778-3971 
Fax. 708-499-7006 Pager 312-308-0307

ACCENT REALTY,
5265 West 95th Street 

Oak La«vn, lllinpis 60453'

Bus. 708-635-9400 
Res. 708-423-0443

' ASTA T. MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pir
kime ir pardavime, mieste ir 
[priemiesčiuose.

Cįtur^
OLSiciutojNC. 
1180 State Street 
Lemont, Illinois 60439

’ Nekihojamo tuno 
pirkime ar pardavime 
•Čikagos apylinkėse ir

MARIJA STONIKAS Skambinkite: 
Realtor® Bus. 708.257.7100 

ĮSKffigą Res. 708.969.3732

MISCELLANEOUS

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai.

312-770-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

• e

AUTOMOBILIO, NAMŲ, SVEIKATOS,
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS.

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai.

FRANK ZAPOLIS
3208V2 West 95th Street

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

» w
. s

J K S CONSTRUCTION ’
„Shingle” stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, alu- 
miniaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tel. 708-969-2658.

I

a

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY

. REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite, pirkdami čia 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu, atidedant pasi
rinktus reikmenis, ypatingai 
progai. Pilnai užbaigtų foto 
nuotraukų aptarnavimas. Ati
daryta pirmadienį ir ketvirta
dieni vakarais iki 8 valandos. 
Antrad. ir trečiad. susikalbėsit 
lietuviškai.

3314 West 63rd Street 
Tel. 776-8998

Dengiami stogai, kalamas „siding”, 
i atliekami cemento. ..plumbing" bei kt. 

namų vidaus ir išorės remonto darbai
Skambinti Sigitui: 312-707-1020

REAL ĖST ATE

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

GHEZT
PARDUODA

RE/MAX

RIMAS L. STANKUS

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

s

KMIECIK REALTORS
7922 S. Palaikį Rd. 

• 4365 S. Archer Avė.21
DANUTĖ MAYER ' 

284-1900

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
□atarnaus. IkaiAavimas veltui. ' - t

PASINAUDOKITE PROGAI 
N. RIVERSIDE S KAMBARIŲ

REZIDENCIJA.
Pensininkai nori skubiai parduoti; 4 
miegamieji; 3 tualetai. Poilsio kambarys su 
natūraliu židiniu. Vieno bloko gatvė tarp 4 
dviejų golfo laukų. $225,000 arba geriau
sias pasiūlymas.

ALEX REALTY 705-054-2233

FOR RENT

Modem 2 bedrm. apt. heat, 
stove, refrig. includ.

71 & Francisco.
Tel.: 312-436-0844

Išnuomojamas apšildomas 4 
kamb. 1 mieg. butas 67 & Kedzie 
apyl.'$355 į mėn. + „security”. 
Tel. 312-779-6193. Kalbėti ang
liškai.

HELP WANTED

SIŪLOME DARBUS!

Gail. sebąrų padėjėjoms, kom- 
panijonėms ir namų ruošos dar
bininkėms. Galima gyvęnti kar
tu arba atvykti į darbą ir išvykti. 
Kreiptis:

Ali Care.
Employmant Agency 

Tol. 312-738-7900

IEŠKO DARBO

Rimta moteris iš Lietuvos 
ieško bet kokio darbo

Tel.: 312-436-5193
FOR SALE

Parduodu mašiną
1978 Buick Regai, LTD 

tik už $2,000
Skambinkit: 708-383-8423

U.S. Savings Bonds 
Make Great Gifts.

A pubflc servįfe ftf newspaper

/
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JAV LB KRAŠTO VALDYBOS 
SOCIALINIŲ REIKALŲ TARYBA

2711 VVest 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 
. 312/476-2655 • Fax 312-436-6909 , ;

JŪSŲ DOKUMENTAI, VAGYS, 
APGAVYSTĖS

Jonui paskambino prabangios vertės skrydžių kreditą, kuris 
crautuvės „Lord & Taylor” tar- duodamas dažniems skraidyto-

- thautoja ir klausia, kada jis
* » oagaliau atsilygins už šilkines 
' paklodes ir brangius moteriškus

^tvepalus. Jonas labai nustebo,
' . i įes jis tokių dalykų niekada 
\ ™ įėra matęs, o juo labiau pirkęs, 
j į},Lord & Taylor” krautuvėje 

įeturi jokios sąskaitos ir net
I nežino, kur ji esanti. Tuomet 
' krautuvės tarnautoja išvardino 

am visus jo asmeninius duome-
; lis: „Sočiai security” nr., kitų 
I credito kortelių vardus, kurie 
I iuvo įrašyti į jo kredito rapor-
• ;ą, tarp jų Saks Fifth Avė., Radio 
J Shack, Neiman Marcus ir t.t.
I Jonas nieko bendra neturėjo su

omis krautuvėmis, jose nieko 
r ' lebuvo pirkęs ir net jose nėra 
i -J luvęs, juo labiau, neturėjo nei 
I. , vienos jų kredito kortelės. Jono 
I kraujo spaudimas, sužinojus 

apie jo vardu padarytas skolas, 
į pakilo virš 200, jis pamatė, kad 
• yra didelėje bėdoje — kažkas
7 , pavogė jo tapatybę.
; Pavogimas kito žmogaus in- 
: ientiteto ir naudojimasis jo

dokumentais, tai JAV šiuo 
metu naujausias ir labai greitai 
augantis nusikaltimas. Nesąži
ningi žmonės suranda vis naujų 
kelių, piktnaudoti kito žmogaus 
rinansfAį'^rivatumą.

‘ „Secret Service” įstaiga, 
'Washington, DC, praneša, kad 
.„Soc. sec.” numerių, kredito 
kortelių, automatiškų banko 
kortelių (teller machine) ir 
kitokios finansinės informacijos 
piktnaudojimas tiesiog klestėte 

c - - klesti. Per vienerius fiskalinius 
metus JAV „Sec. Service” yra 
suareštavusi daugiau negu 
2,000 žmonių už sukčiavimus, 
kurie įvairiems asmenims ir 
įstaigoms padarė mažiausiai 89 
mln. dolerių nuostolių. Tuo tar-

• pu tikrovėje šios apgavystės yra
- daug didesnės, nes ne visos pa- 

™ gaundfrros, ir kasmet — apskai-
*' čiuojama — gali siekti nuo 2 iki 

3 milijardų doleriu.
Sugavimas sukčių dažnai pa

sidaro sunkus arba visai neį-
- manomas, kaip rodo Jono pavyz

dys, nes suktybės būna pastebė
tos tik tada, kai įvairios įstaigos

— bei prekybos pradeda reikalauti 
iš žmonių, kurie nieko apie tai 
nežino, atsilyginti už kažkieno 
padarytus pirkinius.

Kas nors kažkokiu būdu gavo 
Jono „Soc. sec.” numerį, atidarė

,M, sąskaitas daugybėje krautuvių, 
įsigijo kredito kortelių jo vardu 
ir padarė pirkinių už 37,000 
dolerių. Tas asmuo, ar asme
nys, gavo net 30,000 dol.

jams! Jono vargai prasidėjo 
1994 metais, lapkričio mėn. ir 
nebuvo sutvarkyti iki 1995 m. 
vasario mėn., kol pagaliau 
viskas buvo išsiaiškinta, rašant 
daugybę laiškų, siunčiant polici
jos pranešimų kopijas ir notaro 
patvirtintus liudijimus.

Jei su pavogtais „Soc. sec.” 
numeriais, kredito ir kitomis 
kortelėmis yra padaroma nuo
stolio už tūkstantį ar daugiau 
dolerių, tai jdu yra federalinis 
nusikaltimas. Tuo atveju įsikiša 
ir nusikaltimą tvarko „Secret 
Service” įstaiga. „The Privacy 
Rights Clearinghouse”, San 
Diego įstaiga siūlo šiuos 
pasiūlymus sumažinti įvairių 
numerių ir kortelių pavogimus:

1. Neparašykite ir neduokite 
krautuvės tarnautojui kitos in
formacijos kredito kortelės sąs
kaitoje, pvz., vairuotojo leidimo 
numerio ar telefono numerio.

2. Turėkite tik minimumą 
naudojamų kredito kortelių. Jei 
jų nenaudojate, atšaukite (can- 
celjjas, nes jų numeriai yra jūsų 
kredito raporte ir gali būti va
gių panaudoti.

3. Neduokite kredito kortelių 
numerių ar kitos asmeniškos in
formacijos telefonu, nebent jūs 
gerai žinote, su kuo kalbate ir 
turite artimus ryšius.

4. Sudarant asmenišką tapa
tybės įrodymo numerį, nenaudo
kite „Soc. sec.” numerio skaičių, 
gimimo datos, vidurinio vardo, 
savo turimo naminio gyvuliuko 
vardo, ar pan., nes tai vagiui yra 
lengvai iššifruojama.

5. Prieš išmetant sąskaitas ar 
pasibaigusią čekių knygutę į 
šiukšlių dėžę, jei galima, 
sudeginkite, arba smulkiai su
karpykite, kad vagys šiukšlių 
dėžėje negalėtų rasti informa
cijos.

6. Kuomet naudojate ATM 
kortelę, telefono ar kurią kitą 
kortelę, kuriai reikia asmeniš
kos tapatybės įrodymo numerio, 
bandykite spaudžiamus skai
čius uždengti taip, kad pašali
niai asmenys jų nematytų.

7. Nesinešiokite „Soc. sec”. 
kortelės ir numerio su savimi. 
Kai kuriose valstijose tai yra 
problema, nes tas numeris yra 
įrašytas vairuotojo leidime.

8. Nerašykite savo „Soc. sec”, 
ar telefono numerių ant savo 
privačių čekių, nes vagims tai 
duoda informaciją, kurią jis gali 
panaudoti piktiems tikslams.

9. Nėra įstatymo, kuris draus
tų prekybininkams teirautis jū

sų „Soc. sec.” numerio. Klientai 
turi patys saugotis ir klausti 
pardavėjo, ar negalėtų naudoti 
kito kurio tapatybės įrodymo 
dokumento. Jeigu pardavėjas 
nesutinka, prašykite, kad 
pašauktų krautuvės vadovą, ar
ba teiraukitės, kokia yra tos » 
krautuvės tvarka.

Įsidėmėkite, kad gudrus apga
vikas, turėdamas jūsų „Soc. 3 
sec.” numerį, gali atidaryti i 
„teisėtą” sąskaitą, išnuomoti* 
pašto dėžutę, ar išgauti daugiau' 
kredito kortelių jūsų vardu, i 
Gudrus apgavikas, naudodamas i 
jūsų kreditą, gali jūsų vardui 
apsipirkinėti vienus ar net ir 
dvejus metus. Ir po to, kai jums 
reikės jūsų kredito, pvz., 
perkant namą ar kokį kitą 
didesnį pirkinį, jūsų kreditas 
bus sujauktas — jūs būsite 
nepatikimas pirkėjas.

Jeigu pajuntate, kad tapote 
apgavikų auka, jeigu buvo 
pavogti jūsų čekiai ar telefono 
kortelė buvo panaudota nelega
liai, yra labai svarbu visa tai 
pranešti kaip galima greičiau 
policijai. Tuomet policija gali 
įspėti prekybininkus, kad iš
vengtų nelegalaus jūsų doku
mentų numerio naudojimo. Kre
dito kortelių bendrovėms , jūsų 
bankui ir kitoms įstaigoms pap
rastai gali reikėti policijos 
pranešimo, kad patvirtintų 
nusikaltimą.

Taip pat kiekvienai pagrindi
nei kreditų sekimų įstaigai — 
TRW, Equifax ir Trans Union — 
reikia pranešti apie nusikal
timą.

Pagrindinis dalykas apsisau
goti, kurį siūlo ekspertai, yra 
labai stropiai saugoti ir niekam 
be reikalo nedalinti kredito 
kortelių, ATM, „Soc. sec”., telef. 
kortelių ir kitų jūsų dokumentų 
numerių.

Jeigu tampate apgavikų 
auka, kur kreiptis gauti 

pagalbos?

1. Privacy Rights Clearing
house 619-298-3396

2. Credit Reporting Bureaus:
a. Equifax: kad gautumėte 

kredito raportą — 800-685-1111; 
kad praneštumėte apgavystę — 
800-525-6285.

b. Trans Union: gauti kredito 
raportą — 800-851-2674; praneš
ti apgavystę — 800-680-7289.

c. TRW gauti kredito raportą 
— 800-682-7654; pranešti apga
vystę - 800-301-7195.

3. Direct Marketing Associa- 
tion.

Pasinaudokite pašto ir telefo
no įstaigų paslaugomis. Šios 
įstaigos išims, jums prašant, 
jūsų pavardę iš knygų, priei
namų visiems. Taip pat išims 
jūsų pavardę iš sąrašo, kurį 
naudoja „marketers” JAV. Taip 
pat apribos skaičių iš anksto 
aprobuotų kredito kortelių, 
kurios yra siunčiamos jums,

L.
AMTA

AMERICA A NBROAD’,nc-

5058 S. Archer, Chicago, IL 60632 • Tel.: 312-838-8888
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Belmont/Laramie
5150 W. Belmont 
Tel. 312-685-2020

Belmont/Central
5637 VV. Belmont 
Tel. 312-237-4747

North Side
3000 N. Milwaukee 
Tel. 312-489-4999

Far North
4801 W. Peterson 
Tel. 312-725-9500

OUT OF STATE — 1-(800)-342-5315

nes, jei tuos kortelių apro
bavimo prašymus išmetate į 
šiukšlių dėžę, jos gali būti 
panaudotos vagių, gauti korte
les jūsų vardu.

Rašykite paštui:
Mail Preference Service: P.O.

Box 9008, Farmingdale, N.Y. 
11735.

Telefono:
Telefone Preference Service: 

P.O.Box 9015, Farmingdale,
N.Y. 11735.

Naudotasi medžiaga „Chicago 
Tribūne” (1995-10-20).

Aldona Šmulkštienė ir 
Birutė Jasaitienė

A.tA.
HELEN BLANKUS 

Slakaitytė
Gyveno Chicagoje, Bridgeport apylinkėje.
Mirė 1995 m. lapkričio 7 d., sulaukusi 70 metų.
Gimė Lietuvoje.
Nuliūdę liko vyras Joseph, sūnūs: Raymond, marti Be- 

verley, Ronald, marti Alexis, duktė Maria Carrano; anūkai: 
Dineen, Douglas, Rita, Aaron, Alexanderia, Amber; taip pat 
daug dukterėčią ir sūnėnų.

Velonė buvo sesuo a.a. Minos ir a.a. Edward Slakaičio.
Laidotuvės privačios. Gedulingos šv. Mišios už velionę bus 

atnašaujamos lapkričio 11 d., šeštadienį, 9:30 vai. ryto Na- 
tivity of Our Lord koplyčioje, 37 St. ir Lowe Avė., Chicago.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šv. Mišiose.

Nuliūdę: vyras, sūnūs, duktė, anūkai ir kiti giminės.

Laidotuvių direkt. M. Dalcamo Funeral Home. Tel. 
312-842-8681.

A. t A.
JULIUS J. ŽIVATKAUSKAS

Gyveno Chicagoje, Marųuette Parko apylinkėje.
Mirė 1995 m. lapkričio 9 d., 8:40 vai. vakaro, sulaukęs 78

metų.
Gimė Chicagoje.
Nuliūdę liko: artimi draugai Marion Sottile su šeima. 
Velionis buvo sūnus a.a. John ir a.a. Julia, brolis a.a.

Bruno ir a.a. John.
Priklausė Darius-Girėnaa American Legion, Post #271. 
Velionis pašarvotas sekmadienį, lapkričio 12 d. nuo 2 iki

8 v.v. Marųuette Petkus laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.
Laidotuvėse įvyks pirmadienį, lapkričio 13 d. Iš laidojimo 

namų 9 val.^yto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto ge
dulingos šv. Mišios už velionio sielą.Po Mišių velionis bus
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Vietoje "gėliųprašoma aukoti šv. Mišioms.

Nuošįrdžiąi kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiese laidotuvėse.

N ųliūdę, fįraugai.
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus. 

Tel. 312-476-2345 arba 800-994-7600.

ŽIEMOS
KAINOS

Ten Ir atgal
Vilnius $540
Riga $540
Tallinn $540
Minsk $540

Į vieną pusę
Vilnius $380
Riga $380
Tallinn $380
Minsk $380

TRANS PA K

KALĖDINIAI
SIUNTINIAI 
Į LIETUVĄ

Pasieks Jūsų artimuosius šventėms, 
jeigu juos pristatysite iki

lapkričio 20 d.
Skubiems siuntiniams - AIR CARGO. 
Komercinės siuntos pagal susitarimą. 

MAISTO SIUNTINIAI nuo $29.- iki $98.- 
Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą.

Dirbame nuo 1987 m.
TRANSPAK, 2638 W. 69th St.

Chicago, IL 60629 Tel. 312-436-7772

KAIRYS BALTIC EXPEDITING
Greitai ir garantuotai pristato dolerius gavėjui 
į rankas, atsiunčia Jums pasirašytą pakvitavimą. 

4% iki $2,000.00 — 3% virš $2,000.00
Siunčiama suma 

Paslaugos 4 ar 3% 

Pristatymas į rankas 

VISO

Siuntėjas______ ____

$
$.

$
$.

12.00

Gavėjas.

Tel.Tel.

Pašto perlaidas (m/o) arba asmeniškus čekius siųskite: 
Genei-Vytui Kairiams, 517 Fruitland Rd. Stoney Creek, Ont.,

CanadaL8E 5A6 tel. 905-643-3334.
•Pristatome Lietuvoje sudarytus maisto paketus.
"Mes galime palydėti Jus važuojant į Lietuvą apsigyventi arba tik lankytis.

DRAUGAS, šeštadienis, 1995 m. lapkričio mėn. 11d.

A.tA.
ANTOINETTE VAITKUS 

Povilonytė
Gyveno Chicagoje.
Mirė 1995 m. lapkričio 10 d., 1:50 vai. ryto, sulaukusi 85 

metų.
Gimė Westville, IL.
Nuliūdę liko: vyras Frank, duktė Dolores O birek; anūkai: 

Debra su vyru Charles Dvorak, Pamela su vyru Jonathan Cox; 
Kathleen su vyru John Biondo; Jennifer O birek; proanūkai: 
Kelly, Tony Biondo, David Cox; broliai: Chester su žmona 
Roee Powell, George Povilonis; seserys: Helen su vyru Chester 
Council, Justina Saveljava. Taip pat daug dukterėčių ir 
sūnėnų Lietuvoje.

Velionė buvo sesuo a.a. Anthony ir brolienė a.a. Vincette 
Powell.

Priklausė Tauragės ir Suvalkiečių klubams.
Velionė pašarvota sekmadienį, lapkričio 12 d. nuo 2 iki 

9 v.v. Modeli Funeral Home laidojimo namuose, 5725 S. 
Pulaski Rd.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, lapkričio 13 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėta į St. Turibius parapijos bažnyčią 
5646 S. Karlov, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto ge
dulingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus 
palaidota Tautinėse lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę vyras, duktė, anūkai, proanūkai, broliai, 
seserys ir kiti giminės.

Laidotuvių direkt. Richard Modeli. Tel. 312-767-4730.

Su liūdesiu ir skausmu prisi
mename, kad prieš 15 metų 
Viešpats pasišaukė pas save 
mūsų mylimą Brolį.

AJA.
KUN. VACLOVĄ MARTINKŲ

Jis mirė 1980 m. lapkričio 18 d.
Gyveno Providence, R.I., kur daugelį metų buvo kelbonu 

Šv. Kazimiero parapijoj. Virš 10 m. buvo BALFo centro valdy
bos pirmininku.

Prašome šiame laikotarpy priminti kun. Vaclovą savo 
maldose.

Sesuo Akv. Odinienė, Chicago, IL, brolis Danielius, 
Omaha, NE.

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose.

Patarnavimas 24 vai.

GAIDAS DAIMID
FUNERAL DIRECTORS 

and EUDEIKIS FUNERAL HOME

BRIGHTON P ARK 4330 S. CALIFORNIA AVĖ. 
TOWN OF LAKE 4605 S. HERMITAGE AVĖ. 

1-312-523-0440 OR 1-312-927-1741

LACK & SONS
FUNERAL DIRECTORS

PALOS HILLS 11028 S. SOUTHVVEST HIGHVVAY 
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARŲUETTE P ARK 6541 S. KEDZIE AVĖ.

ALL PHONES 
1-708-974-4410

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

MARQUETTE P ARK 2533 VV 71 ST.
CICERO 5940 W. 35 ST.

LEMONT 12401 S. ARCHER AVĖ (& DERBY RD.) 
EVERGREEN P ARK 2929 W. 87 ST.

TINLEY PARK 16600 S. OAK PARK AVĖ 
ALL PHONES

CHICAGO 1-312-476-2345 
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600

t
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g DRAUGAS, Šeštadienis, 1995 m. lapkričio mėn. 11 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Moksleivių ateitininkų Pa

dėkos savaitgalio kursai
(„Kalakursai”) Dainavoje vyks 
lapkričio 22-26 d. Kursus rengia 
MAS centro valdyba. Kviečiami 
visi 8,9 ir 10-to skyrių mokslei
viai. Registruotis pas Astą Čup- 
linskienę, tel. (312) 376-7375. 
Užsiregistravus iki lapkričio 19 
d. teikiama nuolaida.

Vyresniųjų lietuvių centre,
„Seklyčioje”, lapkričio 15 d., 
trečiadienį, 2 vai. popiet, bus 
rodoma vaizdajuostė „Garbusis 
žemaitis Simonas”. Kalbės dr. 
Ferdinandas Vytautas Kaunas, 
kuris šią vaizdajuostę parūpino. 
Bus bendri pietūs. Visi kviečia
mi ir laukiami. Atvykite!

Irena Kriaučeliūnienė, žymi 
mūsų vįsuomenininkė ir Drau
go fondo garbės narė praves 
Draugo fondo pokylį lapkričio
18 d., 6:30 v.v., Jaunimo centre. 
Pokylio metu bus įteikti 
diplomai DF garbės nariams. 
Jie prašomi apie savo daly
vavimą pokylyje pranešti Vaclo
vui Momkui tel. (312) 925-6193 
iki lapkričio 12 dienos. Į pokylį 
kviečiami visi Draugo fondo na
riai, rėmėjai ir visa lietuvių 
visuomenė. Dėl rezervacijų 
skambinti Vaclovui Momkui iki 
lapkričio 15 dienos. Pokylyje 
bus paminėtas ir antrasis Drau
go fondo gimtadienis, jam nepa
mirštant dovanėlių.

x „MISTIKA”, sekmadienį, 
gruodžio 17 d., 12:00 vai. p.p. 
Lietuvių dailės muziejuje, Le- 
monte, IL „Saulutė”, Lietuvos 
vaikų globos būrelis, visus 
maloniai kviečia į koncertą, ku
rį paremti bedalius Lietuvos 
vaikus, pasisiūlė atlikti japonai 
ir kiniečiai. Programos 
valandėlėje dalyvaus ir mūsų 
mėgstami muzikai, savo talen
tus ir laiką aukodami, kaip 
kalėdinę dovaną vargstantiems 
Lietuvos vaikams.

(sk)
x Estrados dainininkės 

Violetos Rakauskaitės kon- 
certas-kavutė rengiamas JAV 
LB Kultūros Tarybos lapkričio
19 d., Lemonte salės remontui 
paremti, {ėjimas $10. Visuo
menė kviečiama atsilankyti.

(sk)
x Prieš užsisakydami pa

minklą, aplankykite St. Ca- 
simir Memorials, 3914 W. 
lllth St. Turime didelį pasirin
kimą: matysite granito spalvą, 
dydį ir t.t. Gaminame pamink
lus mūsų dirbtuvėje pagal jūsų 
pageidavimą, brėžinius. Prieš 
pastatant paminklą, galėsite ap
žiūrėti ir įsitikinti, kad jis pa
darytas, kaip buvo jūsų pagei
dauta. Sav. Lilija ir Vilimas 
Nelsonai. Tel. 312-233-6335.

(sk.)
x KALĖDINIUS SIUNTI- 

NIUS pristatant iki lapkričio
20 d. Čikagos Transpak įstai 
gai, pradžiuginsit artimuosius 
šventėms. Tel. 312-436-7772.

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

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

Tel. (708) 301-4866
Valandos pagal susitarimu

Advokatas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60629 

Tel. 1-312-776-8700
Kriminaline Teisė

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 VV. 63th Street 
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo")
Tek: 312-284-0100 

Valandos pagal susitarimą

Dail. Prano Domšaičio pa
veikslų — dar niekuomet mūsų 
tarpe neeksponuotų akvarelių 
bei pastelių — parodos ati
darymas bus lapkričio 17 d., 
penktadienį, 7 vai. vak., Pa
saulio lietuvių centro Dailės 
muziejaus patalpose, Lemonte. 
Parodą ruošia Lietuvių fondas.

Brighton Parko LB valdyba 
kepa kugelį, gamina cepelinus, 
verda dešras ir kopūstus, kad 
lietuviškoji visuomenė galėtų 
skaniai ir skalsiai papietauti šį 
sekmadienį, lapkričio 12 d., tuoj 
po 10 vai. lietuviškų Mišių 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčioje. Visi tie skanumynai 
bus šios parapijos salėje, todėl 
valdyba kviečia iš arti ir iš toli 
atvykti pasivaišinti ir — svar
biausia — visas pelnas skiria
mas dienraščiui „Draugui” ir 
atgimusiam „Margučiui” 
paremti.

Albinas Kurkulis, Oppenhei- 
mer Co. investavimų firmos vy
resnysis viceprezidentas, 
Draugo fondo garbės narys, 
sėkmingai atliekąs fondo inves
tavimus, prie ankstyvesnių 
$1,000.- įnašų Draugo fonde vėl 
pridėjo antrą tūkstantį fondo 
rudens vajaus ir DF antrojo 
gimtadienio proga. Už stambią 
gimtadienio dovaną Draugo fon
das nuoširdžiai dėkoja.

Smuikininkė Linda Valec- 
kytė ir muz. Alvydas Vasaitis
atliks meninę programą Lietu
vos generalinio konsulo, a.a. 
Petro Daužvardžio šimtųjų gi
mimo metinių paminėjime, 
įvyksiančiame jau rytoj, sekma
dienį, lapkričio 12 d., 3 vai. po 
pietų, Balzeko lietuvių kultūros 
muziejaus „Gintaro” salėje. Visi 
maloniai kviečiami į šį prasmin
gą minėjimą.

x „Vaizdinis dienoraštis” 
— Pr. Domšaičio piešinių paroda 
Lietuvių Dailės muziejuje, Le- 
mont, IL lapkričio 17 d. - gruo
džio 3 d. Parodos atidarymas 
penktadienį, lapkričio 17 d. 7:30
v.v. — 9 v.v.

(sk)
x TRANSPAK praneša:

„40% (t.y. daugiau negu mili
jonas ha) dirbamos žemės Lietu
voje priklauso sklypininkams, 
turintiems po 2-3 ha žemės. Iš 
šių sklypų maitinasi daugiau 
kaip milijonas kaimo gyventojų 
ir nemaža dalis miestiečių”. 
Siuntiniai ir komercinės siun
tos į Lietuvą. Maisto siuntiniai. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL, tel. 312^387772.

(sk)
x Šeštadienį pasitinkame 

džiaugsmingai, nes eteryje 
transliuojama net trys radijo 
laidos lietuvių kalba: žinių 
apžvalga TILTAS 10 -11 v.r. ir 
istorinė laida skirta Lietuvos 
praeičiai VERSMĖ 2 - 3 v. p.p. 
per WNDZ 750 AM. Sekmadie
niais 10 v.r. iš tos pačios stoties 
— kultūrinė pramoginė laida 
VAIRAS. ŽEMĖ L PRODUC- 
TIONS kviečia visus Illinois, In
diana, Michigan bei Wisconsin 
lietuvius klausytis visų mūsų 
laidų. Visais radijo reikalais 
įskaitant komercinius skel
bimus bei mirties pranešimus, 
kreipkitės adresu: LITHU- 
ANIAN NEWS RADIO. PO 
Box 1161, OAK PAR#, IL 
60304-0161, o redakcijos tel. 
708-386-0556.
x Greit parduodu vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 58645959 ar 
ba (708) 425-7161.

(sk)

x Jei reikia įsigyti vairavi
mo teises (IL Driver’s License), 
kreipkitės į Ed Šumaną, tel. 
1-708-246-8241. Aš padedu 
pensininkams. (sk.)

Nėra kilnesnio darbo už ar
timo meilės darbą! Tokį artimo 
meilės darbą naujai atsikūru
sioms „Margučio” radijo lai
doms ir vieninteliam užsienio 
lietuvių dienraščiui „Draugui” 
šį sekmadienį, lapkričio 12 d., 
po 10 vai. Mišių, atliks Brigh
ton Parko LB apylinkės val
dyba, Nekalto Prasidėjimo 
parapijos salėje (44-toji ir Fair- 
field Avė., Brighton Parke), 
ruošdama cepelinų, kugelio, 
dešrų ir kopūstų pietus, kurių 
visas pelnas skiriamas šiems 
kilniems tikslams. Nuoširdžiai 
raginame visus šia malonia pro
ga pasinaudoti — nebereikės 
sekmadienį gaminti pietų, o po 
vaišių Brighton Parke galėsite 
lengvai suspėti ir į a.a. Petro 
Daužvardžio 100 metų gimimo 
sukakties paminėjimą Balzeko 
lietuvių kultūros muziejuje (ten 
pradžia 3 vai. p.p.).

Jurga Tautkutė — „Miss Lithuania 
‘94”, modeliuoja Pasaulio lietuvių 
centre Lemonte spalio 15 d. vykusio
je madų parodoje.

Nuotr. V. Jasinevičiaus

x „Saulutė”, Lietuvos vaikų 
globos būrelis, dėkoja už aukas 
padėti našlaičiams, vaikams su 
negalia ir daugiavaikėms šei
moms Lietuvoje: Aldona ir Ar- 
nold Chesna $50 Kalėdų dovana 
jų remiamai našlaitei; Bette 
McCain rūbų siunta iš Macki- 
naw Island, MI. Labai ačiū! 
„Saulutė”, 419 Weidner Rd., 
Buffalo Grove, IL 60089.

(sk)
x Septynių dienų kelionė 

laivu SS Norway Karibų jūroje 
nuo $798. Į kainą įskaitoma 
lėktuvo bilietai ir kelionė laivu. 
Dėl informacijos skambinkite: 
T. Lesniauskienei, Travel 
Centre, Ltd., tel. 7085264)773.

(sk)
x Dėmesio! Šį sekmadienį 

atviras apžiūrėjimui 1 v. p.p. - 
3:30 p.p. „condo” antrame aukš
te, adresas: 4135 W. 93 PI., Oak 
Lawn, IL. „Condo” prie gero 
susisiekimo, krautuvių, banko, 
lietuvių apgyventoje vietovėje. 
Linas Realty, tel. 708447-3351 
arba 312-890-5821. Teirautis 
pas Algį Liepinaitį.

(sk)
x Dėmesio! Čikagos Šaulių 

rinktinė rengia gegužinę, kuri 
įvyks š.m. lapkričio 12 d., 
sekmadienį, šaulių namuose. 
Pradžia 12 vai. Geras maistas, 
gera muzika, turtinga loterija. 
Maloniai kviečiame visus 
apsilankyti.

(sk)

x DĖMESIO VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Norė 
darni tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos P AL sistemos į amerikie
tiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTERVIDEO. 
Mūsų adresas: INTERVIDEO, 
3533 S. Archer Avė., Chicago, 
IL 60609. Tel. 312-927-9091. 
Sav. Petras Bernotas.

(sk)

ANTRASIS DRAUGO FONDO 
GIMTADIENIS

Neseniai, tik prieš dvejus 
metus, pradėtas Draugo fondas 
(inkorporuotas 1993.11.12), rytoj 
švenčiantis antrąjį gimtadienį, 
artinasi prie pusės milijono 
kapitalo, kad užtikrintų reikia
mą paramą tolimesniam dien
raščio „Draugo” leidimui.

Dosnių Draugo fondo garbės 
narių, narių ir rėmėjų dėka 
Draugo fondo kapitalas artėja 
prie pusės milijono, tikintis, kad 
gerieji „Kalėdų seniai” jį užbaigs 
šių metų gale. Būtų dar šau
niau, kad ta pusė milijono būtų 
užbaigta per Draugo fondo na
rių metinį suvažiavimą, per DF 
rudens vajaus pokylį lapkričio 
18 d., šeštadienį, 6:30 vai. 
vakare, Jaunimo centro didžio
joje salėje. Juk į pokylį pakvies
ti ne tik visi DF nariai, bet 
kviečiami visi rėmėjai ir visa 
plačioji lietuvių visuomenė, 
kuri brangina lietuvišką 
spaudą.

Pokyliui rezervacijas — stalais 
ir pavienes — priima Vaclovas 
Momkus, tel. (312) 925-6193 iki 
lapkričio 15 d.

Gimtadienio tortas su dviem 
žvakutėmis galės būti pjaus
tomas, juo vaišinantis DF 
rudens vajaus pokylyje. Ten 
mielai bus priimamos ir gimta
dienio dovanos. Jų labai laukia 
augantis, bet dar mažas Drau
go fondas.

Gimtadienio dovaną Draugo 
fondui jau atsiuntė mieli fondo 
nariai ir rėmėjai. DF jų laukia 
ir daugiau, visiems tardamas 
ačiū. Tad iki pasimatymo 
Draugo fondo pokylyje.
DF Gimtadienio dovanos

Su 1,000.- dolerių:
Albinas Kurkulis (iš viso 

$2,000.-) garbės narys, Whea- 
ton, IL.
Su 600.— dolerių:

Jonas ir Ona Gradinskai (iš 
viso $1,000- ) garbės nariai, 
Chicago, IL.
Su 200.- dolerių:

Helen Schanel (iš viso 
$1,000. ) garbės narė, Wood 
Dale, IL.

Vytautas Vidugiris (iš viso 
$1,400.-),garbės narys, Rancho

x A.a. Magdalenos Lend- 
raitienės ir a.a. Leono Lend- 
raičio atminimui Vytautas Lau
raitis paaukojo $200 Lithuanian 
Mercy Lift. Nuoširdžiai dėko
jame Vytautui Lauraičiui už 
gausią auką.

(sk)
x Mark Golden dirbąs su 

„Bureau of Indian Affairs” 
remia du Lietuvos našlaičius 
per „Saulutę”, Lietuvos vaikų 
globos būrelį. Per jį sužinoję 
apie bedalius Lietuvos vaikus, 
indėnai gyvenantys Minnesotos 
valstijoje taip pat susidomėjo 
remti beglobius Lietuvos 
vaikus. Per „Saulutę” rėmėjas 
paaukoja $20 per mėnesį kon
kretaus vaiko paramai, sumo
kant metų sumą iš karto ar 
dalimis. Aukos nurašomos nuo 
mokesčių. Lietuvos vaikams 
bus įdomu pabendrauti su 
Amerikos indėnais. Labai ačiū! 
„Saulutė”, 419 Weidner Rd., 
Buffalo Grove, IL, 60089.

(sk)
x Automobilio, namų ir li

gos draudimas atvykusiems iš 
Lietuvos ir kitų kraštų. Kreip
tis pas A. Lauraitį, A. & L‘. In
surance Agency, 9439 S. Kedzie 
Avė., Evergreen Pk., IL 
60805-2325. Tel. 708422-3455.

(sk)
x Baltic Monumentą, Ine.,

2621 W. 71 Street, Chicago, IL. 
Tel. (312) 4782882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis.

(sk)
x Juozas Bacevičius patar

naus namų, apdraudų, „income 
tax” reikalais ir gaunant vaira
vimo teises. Casa Blanca R.E., 
6529 S. Kedzie, Chicago, IL, 
tel. 708403-7334.

(sk.)

Palos, CA.
Dr. Vytenis ir Loreta 

Grybauskai (iš viso $400.-), 
Orland Park, IL.

Veronika ir Jonas Paovys (iš 
viso $1,000.-), garbės nariai, 
Grand Rapids, MI.

Dr. Jonas Sidrys (iš viso 
$400.-), Downers Grove, IL.

Ben Norkūnas (iš viso $410.-), 
Dearborn, MI.

Dr. Edis ir Kristina Razmos, 
Lockport, IL.
Su 150 dolerių:

Elena Jasaitienė (iš viso 
$400.-), St. Petersburg, FL.
Su 100 dolerių:

Marijos Aukštaitės fondas (iš 
viso $300.-), Port Hope, Canada.

Zuzana ir Edvardas Skiočiai 
(iš viso $300.-), Livonia, MI.

Povilas Mikšys (iš viso $300.-), 
Juno Beach, FL.

Bronė Čižikaitė (iš viso 
$1,200.-), garbės narė, Chi
cago, IL.

Su 50 dolerių:
Niola Čerekas (iš viso $100.-), 

Warren, MI, a.a. Vytauto Ci- 
žausko atminimui.

Ona Adomaitienė (iš viso 
$250.-), Sunny Hills, FL.

Sofia Vėbras (iš viso $430.-), 
Oak Lawn, IL.
Su 25 doleriais:

Efrozina Mikuckis (iš viso 
$150.-), Green Valley, AZ.

Petras Vilutis, Toronto, Cana
da.

Kazys Krivickas (iš viso $50.-), 
Clarks Summit, PA.

Fondo iždininkas

ESTRADOS RAMPŲ 
ŠVIESOJE

Violeta Rakauskaitė gimė 
Kaune. Nuo mažens mėgo dai
nuoti, šokti ir vaidinti. Būdama 
šešerių metų, jau buvo priimta 
į Kauno Muzikos mokyklą, ku
rioje mokėsi aštuonerius metus. 
Bestudijuojant Vilniaus uni
versitete, buvo pastebėtas jos 
talentas ir atsivėrė durys kon
certuoti televizijoje, radijo ir 
koncertuose su populiariais 
Lietuvos orkestrais, su kuriais 
plačiai gastroliavo po Lietuvą, 
Sovietų Sąjungą, Švediją ir 
Čekoslovakiją.

Nepakęsdama totalitarinio 
režimo uždėtų varžtų, Violeta 
1975 m. pasitraukė į Vakarus, 
ištekėjusi už prieš tris dienas su
tikto vokiečio, atvykusio į 
Lietuvą penkių dienų vizitui. 
Amerikiečių spaudoje Violeta 
aiškina: „Nevaizdavau aš jam

,x Ann M. Vilkas, Warwick, 
RI, globoja našlaitę Rūtą 
Lietuvoje. Pratęsdama globą ki
tiems metams atsiuntė $150. 
Dėkojame! „Lietuvos našlai
čių globos” komitetas.

(sk)

x VILNIUJE, Senamiesty
je ir KAUNE, Laisvės Alėjoje 
nuomojami butai, naujai išre- 
montuoti amerikietišku stiliu
mi su baldais ir telefonu. Lais
vi nuo gruodžio mėnesio. Skam
binti: JAV (310) 541-1464 arba 
Vilniuje 44-7825.

(sk)
x Marija Paškevičienė nu

mezgė $150 porų įvairių dydžių 
šliuryčių ir jas paaukojo „Saulu
tei”, Lietuvos vaikų globos bū
reliui, kad žiemos šalčiai būtų 
lengvesni vargstantiems vaiku
čiams Lietuvoje. „Saulutė” nuo
širdžiai dėkoja Marijai Paške- 
vičienei, kuri, nepaisydama 
savo vargų, užjaučia kitus.

(sk)
x Antano ir Jurgio Augių 

šeimos globoja du našlaičius 
Lietuvoje brolį ir sesutę — 
Andrių ir Justę. Pratęsdami 
globą kitiems metams atsiuntė 
$300. Našlaičių vardu Augių 
šeimai dėkojame! „Lietuvos 
našlaičių globos” komitetas, 
2711 W. 71 St., Chicago, IL 
60629.

(sk)

Mūsų dar labai daug, dar lietuviškoji ateitis šviesi... Čikagos lituanistinės 
mokyklos, veikiančios Jaunimo centre, mokinių grupė.

Nuotr. Vlado Žukausko

didelės meilės. Ištekėjau, norė
dama ištrūkti iš didžiausio 
pasaulyje kalėjimo — Sovietų 
Sąjungos”. Nenuostabu, kad ve
dybos neilgai tęsėsi.

Atakusi į Vokietiją, Violeta 
nesiskyrė su daina. Paruošusi 
lietuvišką programą, dainavo 
lietuviams Europoje, Vasario 
16-tos gimnazijoje, kur taip pat 
dėstė muziką; dalyvavo Europos 
studijų savaičių programose. 
Vienoje šių savaičių Violeta 
susitiko, atvykusį paskaitą 
skaityti, prof. Aleksandrą Štro
mą, kuris tapo jos „amžina 
meilė”, gyvenimo draugas ir 
palydovas. Su vokiečių instru
mentinėm grupėm Violeta taip 
pat gastroliavo Norvegijoje bei 
Ispanijoje.

Persikėlusi į Ameriką, šiuo 
metu gyvenanti Hillsdale, MI,

Violeta Rakauskaitė

Maloniai kviečiame da'yvauti

DRAUGO FONDO 
RUDENS VAJAUS POKYLYJE
1995 m. lapkričio mėn. 18 dieną, 6:30 vai. vakare 

Čikago Jaunimo centre 
5620 So. Claremont, Chicago IL 60636

Kokteiliai 6:30
Meninė programa 
Vakarienė 7:30
Diplomų įteikimas garbės nariams 
šokiams gros R. Šoko orkestras 

Auka $25.00 asmeniui

Rezervacijas priima Vaclovas Momkus iki 11.15 

Tel.: (312) 925-6193
Sį^^^^^=========- .
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Violeta tęsė savo muzikinę 
karjerą. Dainuodama devynio
mis kalbomis, ji buvo entuzias
tingai priimta amerikiečių pub
likos. Hillsdale „Daily News” 
rašė, kad jos koncertas 
susilaukė didelių ovacijų ir 
pagerbimo atsistojimu.

Taip pat Violeta nešykštėjo 
pasirodyti lietuvių renginiuose 
Amerikoje ir Australijoje, pelną 
aukodama lietuviškiems 
tikslams. Tą patį ji suteiks 
Čikagos lietuviams, atlikdama 
programą Pasaulio lietuvių cen
tre lapkričio 19 d., JAV LB 
Kultūros tarybos rengiamame 
koncerte, salės remonto lėšoms 
sutelkti.

Scenoje Violeta pasižymi savo 
gyvumu, energija ir įsijautimu. 
Recenzijose iškeliamas jos pozi
tyvumas. Ji visuomet optimis
tiška, linksma, besišypsanti, o 
jos dainos — šviesios, melo
dingos, dinamiškos.

Laima Žliobienė
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Jaunimo centro metinė 
vakarienė, jau 38-toji iš eilės, 
bus gruodžio 3 d., prasidės šv. 
Mišiomis 3 vai. p.p., o vaka
rienė, meninė programa ir lai
mėjimų traukimas bus 4 vai. 
p.p. Visuomenė prašoma šią da
tą pasižymėti ir rezervuoti gruo
džio 3 d., sekmadienio, popietę 
Jaunimo centrui, kurio išliki
mas turi gyvybiškos reikšmės ir 
Čikagos lietuviškosios visuome
nės veiklai.

»

I


