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Lietuviai vyks į Latviją 
susipažinti su naftos sutartimi

Vilnius, lapkričio 2 d. (BNS) 
— „Turime daryti viską, kad už
tikrintume, kad santykiai su 
Latvija liktų draugiški ir kon
struktyvūs ateityje”, pareiškė 
Lietuvos ministras pirmininkas 
Adolfas Šleževičius.

Ketvirtadienio spaudos konfe
rencijoje premjeras sakė ką tik 
telefonu kalbėjęs su Latvijos mi
nistru pirmininku Maris Gailis. 
Lietuvos vyriausybė nutarė, 
kad Užsienio reikalų ministeri
jos pareigūnai ir įvairių frakcijų 
Seime atstovai ateinančią sa
vaitę vyks į Rygą susipažinti su 
Latvijos sutartimi su dviem už
sienio firmomis.

Antradienį Latvija pasirašė 
sutartį su JAV firma Amoco ir 
Švedijos firma OPAB sutartyje 
numatytomis sąlygomis tyrinėti 
Baltijos jūros dugną, ieškant 
naftos telkinių. Dalis jūros 
dugno yra Lietuvos ir Latvijos 
ginčijamoje teritorijoje.

Komentuodamas sutarties pa
sirašymą, premjeras Šleževičius 
pasakė: „Tai nebuvo gerų kai
myninių santykių pademonstra
vimas”.

Anot Šleževičiaus, telefoni
niame pasikalbėjime Latvijos
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Karo nusikaltimais 
apkaltintas lietuvis 

tvirtina esąs nekaltas
Vilnius, lapkričio 2 d. (BNS) 

— JAV Teisingumo Departa
mento karo nusikaltimais ap
kaltintas lietuvis sako, kad yra 
visai nekaltas ir kad nebijo teis
mo — nei Lietuvoje, nei Jungti
nėse Amerikos Valstijose. „Ne
padariau jokių nusikaltimų, tai 
tegu jie tiria mano bylą kiek 
nori”, pareiškė 87-metis Kazys 
Gimžauskas BNS agentūros ko
respondentui po to, kai JAV Tei
singumo departamentas antra
dienį iškėlė jam bylą atimti jam 
JAV pilietybę, nes įtaria jį 
dalyvavimu žydų persekiojime 
nacių okupacijos Lietuvoje me
tu.

JAV pilietis Kazys Gimžaus
kas, kuris nuo 1993 m. rug
pjūčio mėnesio gyvena Lietu
voje, sako, kad jis dalyvavo anti- 
nacinėje rezistencijoje ir sako, 
kad turi ir dokumentų ir liudi
ninkų, kurie tai patvirtins. „Ir 
aš galiu tai pakartoti po prie
saika teisme”, jis pasakė.

JAV Teisingumo Depar
tamento Specialiųjų tyrimų raš
tinė (kurios inicialai — OSI) 
byloje teigia, kad Gimžauskas 
buvo aukštas nacių žinioje 
esančios Lietuvos Saugumo po
licijos pareigūnas. Pagal OSI pa
skelbtą informaciją spaudai, 
kurią gavo ir BNS, Lietuvos 
Saugumo policija vykdė nacių 
antirasines programas ir daly
vavo žydų naikinime.

JAV Teisingumo departamen
tas kaltina Gimžauską vadova
vimu Saugumo policijos Tyrimų 
departamentui 1941 m. Kaune, 
buvimu Vilniaus rajono saugu
mo policijos direktoriaus pava
duotoju. Vilniaus rajone Kazys 
Gimžauskas užėmė antrą svar
biausią poziciją po Aleksandro 
Lileikio. JAV teisingumas jau 
siekia pastarojo pilietybės atė
mimo.

Lietuvos generalinis prokuro
ras Vladas Nikitinas taip pat 
yra užvedęs bylą Aleksandrui 
Lileikiui, kurioje tyrinėja jo 
dalyvavimą karo nusikaltimuo

premjeras vėl patvirtino, kad 
Lietuvos ir Latvijos valstybinės 
sutarties sąlygos tebegalioja ir 
kad tyrinėjimai ginčijamoje te
ritorijoje prasidės tik po to, kai 
bus pasirašyta abišalė sutartis 
dėl jūros sienos ir kai Latvijos 
parlamentas ratifikuos sutartį 
su užsienio įmonėmis.

„Mes negalime Latvijai pasa
kyti ką daryti ir tiesiogiai 
įtakoti jos sprendimus”, pasakė 
Šleževičius, pastebėdamas, kad 
Latvija galėjo Lietuvą supažin
dinti su naftos eksploatavimo 
sutarties tekstu prieš jos pasi
rašymą, o ne po.

A. Šleževičius pasakė, kad šį 
veiksmą, kaip ir kai kuriuos 
kitus neseniai ant greitųjų 
padarytus ėjimus, galima būtų 
pateisinti tos šalies netikra 
politine situacija, ir kad „gal ji 
privertė Gailį padaryti šį spren
dimą”.

Šleževičius pasakė, kad su 
savo latviu kolega sutarė 
pakviesti trečiųjų šalių arbitrus 
padėti jūros sienos nesutarimą 
išspręsti. Tačiau tai galės įvykti 
tik po to, kai Latvijoje bus su
daryta nauja vyriausybė.

se ir galimybę jį deportuoti į 
Lietuvą teismui.

Gintautas Starkus, kuris 
vadovauja Lietuvos Generalinės 
prokuratūros Specialiųjų tyri
mų raštinei, BNS koresponden
tui pasakė, kad Gimžauskas at
kreipė Lietuvos teisėsaugi
ninkų dėmesį į save praėjusį pa
vasarį, kai jis buvo klausinė
jamas kaip liudininkas Lileikio 
byloje. Prokuroras Starkus 
patvirtino, kad medžiagą apie 
Gimžausko veiklą gavo iš JAV, 
bet atsisakė pasakyti, ar Lie
tuvoje planuojama kelti jam by
lą.

Pats Kazys Gimžauskas BNS 
korespondentui pasakė, kad 
neturi jokių paslapčių apie savo 
tarnybą nacių okupuotoje Lie
tuvoje, kadangi nepadarė jokių 
nusikaltimų. Jis taip pat gynė 
savo buvusį viršininką Alek
sandrą Lileikį, pavadindamas jį 
Lietuvos patriotu, kovojusiu už 
šalies nepriklausomybę.

Kazys Gimžauskas tvirtina, 
kad Lietuvos Saugumo policija 
neturėjo nieko bendro su žydų 
persekiojimu, nes žydus perse
kiojo pačios nacių okupacinės 
pajėgos, neįtraukdamos lietuvių 
į tą veiklą.

JAV Teisingumo departamen
to Specialiųjų tyrimų raštinė, 
tačiau, teigia, Lietuvos ar
chyvuose rado K. Gimžausko 
pasirašytų dokumentų, kurie 
liudija, kad pats Gimžauskas 
įsakė civilių areštavimą, tyrimą 
ir įkalinimą atidavimui na
ciams, o jų tarpe buvo ir žydų.

Gimžauskas sako nebijąs ne
tekti Amerikos pilietybės, nes 
neplanuoja ten grįžti. Nuolati
niam apsigyvenimui grįžus į 
Lietuvą ir gavus Lietuvos 
pilietybę, jo vienintelis rūpestis 
yra neprarasti pensijos, kurią 
užsidirbo JAV metalo gamyklo
je. Jis iš Vokietįjos atvyko į JAV 
1956 m., ir vėliau gavo JAV 
pilietybę. Prieš grįždamas į 
Lietuvą, Kazys Gimžauskas gy
veno St. Petersburg, Floridoje.

Vytauto Didžiojo Karo muziejuje Kaune buvo paminėtos nepriklausomos Lietuvos kariuomenės 
atkūrimo antrosios metinės. Kairėje, Lietuvos Politinių kalinių ir tremtinių choras; dešinėje — 
Lietuvos kariai. Nuotr. Prano Abelkio

Kas parašė agresyvų Rusijos 
dokumentą

Ryga, lapkričio 2 d. (BNS) — 
Naująją, agresyvią Rusijos 
karinę doktriną, apie kurią 
buvo rašoma Rusijos laikraš
čiuose, sukūrė institutas, ku
riam vadovauja buvusios Sovie
tų Sąjungos saugumo įstaigos 
KGB aukšti pareigūnai, rašo 
Rusijos laikraštis „Komso- 
molskaja pravda”.

Nepriklausomą Gynybos Tyri
mo Institutą įkūrė buvę KGB 
Ekonominės kontražvalgybos 
departamento bei Generalinės 
mašinų statymo ministerijos 
viršininkai (pastaroji atsakinga 
už Rusijos erdvių misijų pramo
nę). Kaip rašoma laikrašty, 
„Kasmet, taip pat ir 1995 m., 
institutas išpildo kelis Rusijos 
Gynybos ministerijos užsaky
mus”.

Institutas apibrėžia „idėjas, 
kurias (gynybos) ministras 
(Pavel Gračev) negali viešai 
išreikšti dėl savo užimamų pa

Uždarytos „Respublikos” 
laikraščio sąskaitos bankuose

Vilnius, spalio 30 d. (AGEP) 
— Lietuvos Mokesčių inspekci
jos nurodymu praėjusią savaitę 
uždarytos UAB „Dienraštis 
Respublika” sąskaitos „Vil
niaus banke” ir „Hermio” 
banke. Mokesčių inspekcijos 
viršininkas Mečislovas Gofma- 
nas korespondentui pirmadienį 
patvirtino, kad pasirašė raštą 
dėl sąskaitų uždarymo.

Mokesčių inspekcijos tarnau
tojai, paruošę šį dokumentą, 
teigė, kad UAB „Dienraštis 
Respublika” pažeidė nustatytą 
mokesčių mokėjimo tvarką, ta
čiau atsisakė nurodyti konkre
čius pažeidimus. Pavardės neno

Praėjusią vasarą Karininkų Ramovėje Kaune buvo paminėtos Lietuvos kariuomenės likvidavimo 
55-osios metinės. Priekyje, antras iš kairės buvęs Lietuvos kariuomenės generalinio štabo 
viršininkas, dimisijos pulkininkas A. Malijonis.

Nuotr. Prano Abelkio

reigų, bet kurias gynybos 
ministerija nori perduoti savo 
galimiems sąjungininkams ar 
priešams”, rašoma laikrašty.

Spalio pabaigoje „Segodnia” 
(Šiandiena) paskelbė instituto 
strateginius pasiūlymus kaip 
atsispirti pagrindinei grėsmei, 
kurią Rusijos Federacija jaučia 
iš lauko. Tame dokumente buvo 
siūloma, kad Baltijos šalys būtų 
okupuotos, jei jos drįstų įstoti į 
NATO.

Tokį pasiūlymą motyvavo tei
giniai, kad Baltijos šalys spau
džia jose gyvenančius nepilie- 
čius ir kad dėl Baltijos šalių 
Vakarai nerizikuotų santykių 
su Rusija pablogėjimo.

Dokumento negalima laikyti 
oficialia karine doktrina, tačiau, 
Rusijos valdžios pareigūnai nė
ra tų minčių oficialiai paneigę. 
Tik Lietuva oficialiai reagavo 
į dokumentą, pareikalaudama, 
kad Maskva jį komentuotų.

rėjusi skelbti mokesčių inspek
torė pažymėjo, kad pagal mokes
čių administravimo įstatymą 
mokesčių inspekcija turi teisę 
nurodyti bankams nutraukti 
pinigų išdavimo ir priėmimo 
operacijas su bendrovėmis, jei 
jos pažeidžia nustatytą mokes
čių mokėjimo tvarką.

„Respublikos” vyr. redakto
riaus pirmasis pavaduotojas 
Rytas Staselis korespondentui 
pirmadienį sakė, kad laikraščio 
vadovai apie šį mokesčių in
spekcijos sprendimą sužinojo iš 
„Vilniaus banko”, tuo tarpu jokio 
oficialaus pranešimo iš mokes
čių inspekcijos negavo.

Premjeras
komentavo

interpeliacijos
tekstą

Vilnius, lapkričio 2 d. (Elta) 
— Ketvirtadienio spaudos kon
ferencijoje ministras pirminin
kas Adolfas Šleževičius, gavęs 
Seimo konservatorių paruoštą 
interpeliacijos tekstą pasakė, 
jog tai dar vienas išbandymas 
vyriausybei. Jis pabrėžė, kad in
terpeliacijoje apsiribojama ben
dromis tezėmis, bendrais kalti
nimais, todėl šis opozicijos ban
dymas apkaltinti vyriausybę 
esąs tik politiniams tikslams 
surežisuotas spektaklis.

Interpeliacijoje minimus kalti
nimus, kad šalies valiutos bei 
aukso atsargos laikomos užsie
nyje, jis pavadino absurdiškais, 
o opozicijos kritikuojamą Lito 
patikimumo įstatymą — vienu 
iš sėkmingiausių Lietuvos mo
netarinės politikos sprendimų.

Estijos vyriausybė — 
centristinė

Talinas, lapkričio 2 d. (Tass) 
— Estijos ministras pirmininkas 
Tiit Vahi pasakė, kad naujosios 
vyriausybės orientacija bus 
„centristinė dešinioji”.

Ministrų kabinetas ketina lai
kytis ekonomikos liberalizavi
mo kurso, ankstesnės užsienio 
politikos linijos. Jis taip pat 
ketina pagerinti santykius su 
Rusija, „nedarydamas jai jokių 
nuolaidų”.

Pagal įstatymus prezidentas 
Lennart Meri ne vėliau kaip 
lapkričio 3 d. turi patvirtinti 
naujosios vyriausybės sudėtį, o 
lapkričio 6 d. naujieji ministrai 
bus prisaikdinti parlamente.

Japonijai patariama 
neįklimpti ginčuose

dėl Kurilų
Tokijo, lapkričio 2 d. (Itar- 

Tass) — Vokietijos užsienio 
reikalų ministras Klaus Kinkei 
pareiškė, kad Vokietijos ir Japo
nijos interesai Rusijos atžvilgiu 
yra tie patys. Jis pažymėjo, kad 
reformų Rusijoje žlugimas 
abiems valstybėms reikštų rim
tas pasekmes ir kad politinis 
įžvalgumas yra neatskiriamas 
nuo milžiniškų ekonominių ga
limybių.

Patardamas Tokijui neįsi- 
klampinti, ginčijantis dėl Pietų 
Kurilų salų grąžinimo (Rusija 
jas atėmė iš Japonijos II Pasau
linio karo metu), jis pasitelkė 
savo patyrimą, kuris rodo, kad 
egzistuoja ir aplinkinis kelias — 
politines duris visada gerai 
atveria prekybiniai ir asmeni
niai ryšiai.

Prokuratūra tirs 
Lietuvos Banko

veiklą
Seimo Ekonominių nusikal

timų tyrimų komisija nuspren
dė perduoti Generalinei proku
ratūrai Valstybės kontrolės 
parengtą medžiagą dėl Lietuvos 
Banko svečių namų privatizavi
mo teisėtumo ir pasiūlė spręsti 
klausimą dėl Lietuvos Banko 
pareigūnų patraukimo baudžia
mojon atsakomybėn.

Valstybės kontrolės darbuoto
jai apskaičiavo, kad 24 butai 
Lietuvos Banko svečių namuose 
Vilniaus prestižiniame rajone 
buvo parduoti beveik už 213,000 
litų pigiau, negu numato taisyk
lės. Tuose, beveik už pusę kai
nos nusipirktuose, butuose ap
sigyveno: pats banko vadovas 
K. Ratkevičius, jo pavaduotojas 
J. Niaura, prezidento patarėjo 
ryšiams su Seimu V. Beriozovo 
dukra ir t.t.

Seimo ekonominių nusikalti
mų tyrimų komisijoje kalbėta ir 
apie naujausią skandalą. Lietu
vos Banko vadovai, remdamiesi 
dabartiniu Lietuvos Banko įsta
tymu, susikuria sau ir banko 
darbuotojams privilegijų. Tai 
Lietuvos Banke laikomi darbuo
tojų indėliai, už kuriuos moka
ma 60 proc. palūkanų.

Prezidentas susitiko su ES 
ambasadoriais

Vilnius, lapkričio 2 d. (Elta) 
— Ketvirtadienį prezidentas Al
girdas Brazauskas su Europos 
Sąjungos valstybių ambasado
riais aptarė Lietuvos integraciją 
į Europos bei pasaulines struk
tūras, santykių su kaimyninė
mis valstybėmis raidą.

Susitikime, kuris įvyko Ita
lijos ambasadoriaus Franko 
Tempestos rezidencijoje, A. Bra
zauskas pabrėžė, kad vienas 
svarbiausių Lietuvos užsienio 
politikos tikslų yra nąrystė 
Europos Sąjungoje. Tam Lietu
va ruošiasi, derindama savo 
įstatymus bei valstybines struk
tūras prieš Europos standartų.

Prezidentas taip pat sakė, 
kad, integruodamasi į Europos 
Sąjungą, Lietuva norėtų, jog ES 
Tarpvyriausybinė Konferencija 
1996 m. priimtų sprendimą dėl 
Europos Sąjungos išplėtimo, o 
Lietuva galėtų dalyvauti šioje 
Konferencijoje kaip stebėtoja.

Pasibaigus Konferencijai, 
Lietuva norėtų pradėti inten
syvias derybas dėl visiškos 
narystės Europos Sąjungoje. 
Pageidautina, kad jos būtų 
maksimaliai trumpos ir prasi

Prezidento kabinete 
rastas nušautas

sargybinis
Vilnius, lapkričio 2 d. (BNS)

— Lietuvos prezidento raštinėje 
antradienį buvo rastas negyvas 
sargybinis su peršovimo žaizda 
galvoje. Įtariama, kad 22-metis 
sargybinis Dainius Mackevičius 
nusižudė, rašoma policijos pra
nešime spaudai.

Šiuo metu neseniai remontuo
toje prezidentūroje buvusiuose 
Menininkų rūmuose veikia tik 
keli prezidentūros departamen
tai. Pats prezidentas Algirdas 
Brazauskas tebedirba savo raš
tinėje Seimo rūmuose.

Rusija galvoja apie
gynybos

sąjungininkus
Maskva, lapkričio 2 d. (Inter- 

fax) — Rusijos gynybos minist
ras Pavel Gračev Maskvoje žur
nalistams pareiškė, kad Rusija 
bus priversta ieškotis karinių 
sąjungininkų, jeigu prasidės 
NATO plėtimosi į Rytus pro
cesas. Tarp galimų partnerių 
minėtos Rytų ir Vidurio Europos 
valstybės, „norinčios bendradar
biauti” su Rusija. Patikimiau
siais sąjungininkais vadintos 
NVS šalys — buvusios Sovietų 
Sąjungos respublikos.

Amb. Venskus 
atšauktas iš pareigų
Vilnius, lapkričio 2 d^ (Elta)

— Lietuvos prezidentas Algirdas
Brazauskas lapkričio 2 d. dekre
tu nuo lapkričio 15 d. atšaukė 
Adolfą Venskų iš Lietuvos am
basadoriaus Nuolatinėje misijo
je prie Europos Sąjungos parei
gu;________________________

— Europos komisijos narys 
H. van den Broek Minske pa
reiškė, kad Baltarusija yra pa
čiose tolimiausiose stojimo į 
Europos Sąjungą prieeigose. 
Baltarusijos bendradarbiavimas 
su Europos Sąjunga priklausys 
nuo įvyksiančių naujo parla
mento rinkimų sėkmės. Siūly
dama savo bendradarbiavimą 
Baltarusijai, Europos Sąjunga 
suteikia jai galimybę sumažinti 
priklausomą nuo Rusijos rinkos.

dėtų su visomis Europos Sąjun
gai priklausančiomis valstybė
mis kartu;

Lietuva palaiko Danijos pa
siūlymą pradėti plėtoti bend
radarbiavimą su asocijuotomis 
narėmis sprendžiant vidaus ir 
užsienio politikos uždavinius.

Franko Tempesta, šiuo metu 
pirmininkaujantis ES ambasa
doriams Lietuvoje, palankiai 
atsiliepė apie Lietuvos pastan
gas siekti narystės Europos Są
jungoje.

KALENDORIUS

Lapkričio 4 d.: Šv. Karolis 
Borromeo (1538-1584); Karoli
na, Vitalis.

Lapkričio 5 d.: 31 eilinis sek
madienis; Elzbieta, Zacharijas, 
Judrė, Ašvydas.

Lapkričio 6 d.: Leonardas, 
Melanijus, Edviną, Ašmantas. 
1879 m. gimė kalbininkas Kazi
mieras Būga. 1914 m. gimė poe
tas Leonardas Žitkevičius. 1944 
m. mirė aušrininkas Jonas Šliū
pas.

Lapkričio 7 d.: Ernestas, 
Rufas, Sirtautas, Gotautė. Neži
nomo Politinio kalinio diena.
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DRAUGAS, šeštadienis, 1995 m. lapkričio mėn. 4 d.

IŠ A TEITI N INKŲ 
GYVENIMO

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

CLEVELANDO 
ATEITININKŲ ŠEIMOJE

„Viešpatie Jėzau,
kuris esi kelias, tiesa ir

gyvenimas,
kartais nelengva jausti Tavo

šviesą
mumyse ir kituose.
Bet kaip giedra širdy, 
kai įsitikiname,
jog mūsų niekuomet neapleidi, 
kad visuomet esi arti.
Padėk visai žmonijai 
ir ypatingai šiai savo šeimai 
pajusti Tavo meilę 
ir matyti Tavo kelią...”

Ir šį rudenį bendra malda Cle- 
velando ateitininkai pradėjo 
savo veiklos metus. Rugsėjo 24 
d., po šv. Mišių Dievo Motinos 
parapijos bažnyčioje, jaunučiai, 
moksleiviai, studentai, sen
draugiai, giedrininkės bei jų 
šeimos skubėjo į mažąją parapi 
jos salę susirinkimui — pabuvo
jimui kartu. Pasistiprinę narių 
suneštais užkandžiais bei „pi
ca”, susirinkimą malda pradėjo 
dvasios vadas kun. G. Kijaus- 
kas, S.J. Sendraugių pirminin
kas R. Bridžius, pasveikinęs 
gausius dalyvius, pakvietė 
Sendraugių centro valdybos pir
mininkę Nijolę Balčiūnienę pra
nešti apie Sendraugių s-gos bei 
Ateitininkų federacijos reikalus 
ir rūpesčius. Nijolė iškėlė ne
mažai rūpesčių, tačiau iš kitų 
pranešimų, pamatėme, kad Cle- 
velando ateitininkai dar labai 
gyvi, judrūs, kad ir šie metai 
bus veiklūs ir prasmingi.

Apie jaunučių veiklos planus 
kalbėjo jų vadovas dr. Linas 
Vaitkus, kuris ir toliau, su 
būreliu talkininkų dirba su jau
nučiais. Jų susirinkimai vyks
ta po lituanistinės mokyklos pa
mokų, yra smagūs ir kūrybingi.

Moksleivių veiklą apibūdino 
pirm. Audra Degesytė. Mokslei
vių globėjai — dr. M. Laniaus- 
kas ir V. Švarcienė. Mokslei
viams šįmet priklauso nemažas 
būrys veiklaus jaunimo ir en
tuziastinga jų valdyba, tuoj po 
šio susirinkimo, jau posėdžiavo 
su savo globėjais ir planavo 
metų veiklą.

Studentų ateitininkų vardu 
kalbėjo Rima Ješmantaitė, 
pranešdama, kad pirmasis 
studentų ateitininkų susirin
kimas šaukiamas spalio 22 
dieną. Džiaugiamės entuzias
tingomis ateitininkėmis — Ri
ma Ješmantaite ir Vida Žiedo- 
nyte, pasiryžusiomis Clevelan- 
de atgaivinti studentus ateiti

'A-*«
Jonas Butvilą, 
tvarkyme.

nuolatinis talkininkas Ateitininkų namų ir jų aplinkos

Nuotr. J. Pargausko

JAUNIŲ IR JAUNUČIŲ 
SUSIRINKIMAS

Čikagos jaunučių ir jaunių 
ateitininkif Daumanto-Dieli- 
ninkaičio kuopos susirinkimas 
vyks sekmadienį, lapkričio 5 d., 
10 vai. ryto Ateitininkų namuo
se (tuoj po 9 vai. r. šv. Mišių 
Palaiminto Jurgio Matulaičio 
misijoje). Visi nariai ir narės 
prašomi dėvėti uniformomis.

ninkus!
Korp! „Giedros” pirmininkė 

V. Žilionytė-Leger pasidžiaugė 
atgijusia „Giedra”, vėl planuo
jančia jungtis į ateitininkišką 
veiklą. Jų pirmame susirinkime 
kalbėjo rašytoja Aurelija Bala- 
šaitienė.

Sendraugių pirm. R. Bridžius 
paminėjo artimiausius sendrau
gių planus. Metinis susirin
kimas vyks spalio 29 d. Jame dr. 
Vita Aukštuolienė pasidalins 
įspūdžiais iš gyvenimo Lietuvo
je. Taip pat numatoma keletas 
vakaronių. Pirmojoje, lapkričio 
7 d. kalbės Rimas Aukštuolis. 
Šių metų rekolekcijas praves 
kun. Julius Sasnauskas iš 
Toronto š.m. gruodžio 16 d. — 
trečią Advento šeštadienį. Šios 
susikaupimo dienos laukia ne 
tik ateitininkai, bet ir bendrai 
Clevelando visuomenė, kuri 
kasmet gausiai šia proga naudo
jasi pasisemti dvasinio peno ir 
pasiruošti Kristaus Gimimo 
Šventei.

Clevelando ateitininkai pasi
ryžę ir toliau dirbti Dievo ir Tė
vynės gerovei. Gera matyti tiek 
daug pragiedrulių ir mūsų mies
te, ir visoje ateitininkijoje. Gal 
reikėtų ne verkšlenti apie „nu
byrėjusius” ir „nieko nedaran
čius”, o puoselėti gerus darbus 
ir džiaugtis tais, kurie dirba. Tų 
gerų darbų ir pozityvių žmonių 
gausu mūsų gyvenime — ir čia, 
ir Tėvynėje. Siekime savo gra
žių tikslų su Dievo pagalba! Ei
kime pirmyn, kopkime aukštyn, 
kasdien savo aplinkoj stengda
miesi įgyvendinti savo gražųjį 
šūkį „Visa atnaujinti Kristuje”.

Motinos Teresės maldos žo
džiais: „Viešpatie, duok man 
stiprybės padėti tiems, kuriems 
šiandien (šiais veiklos metais) 
būsiu reikalinga...”.

Garbė Kristui!

Dalia Staniškienė

METINIS ATEITININKŲ NAMŲ 
NARIŲ/DALININKŲ SUSIRINKIMAS

Ateitininkų namų narių/dali- 
ninkų susirinkimas sekmadienį,' 
lapkričio 19 d., 1 vai. p.p. vyks 
ateitininkų namuose, 12690 Ar
cher Avė., Lemont, po 11 v.r. šv. 
Mišių Palaiminto Jurgio Matu
laičio misijos koplyčioje už gy
vuosius ir mirusius narius ir 
rėmėjus. Prel. Juozas Prunskis,

Ateitininkų Studijų savaitgalį Dainavoje, suaugusiems klausant paskaitų ir dalyvaujant diskusi
jose, jų atžalos prie laužo taip pat svarstė rimtas problemas — Viltis ir Andrea tariasi kaip 
geriausiai apkepinti „minkštukus” ir juos valgyti.

Nuotr. Ramintos Lapšienės

ŽINIOS IS TORONTO
Moksleiviai pradėjo naujus 

veiklos metus

Toronto moksleiviai atei
tininkai pradėjo savo 1995-96 
metų veiklą bendru moksleivių 
ir tėvų pasitarimu spalio 22 d. 
po Mišių Prisikėlimo parapijos 
patalpose. Globėjai šiais metais 
lieka kun. Edis Putrimas ir Ga
bija Petrauskienė. Naujai pri
sideda Dana Grajauskaitė. Pa
sitarime dalyvavo ir Toronto 
ateitininkų veiklos koordina
tore dr. Ona Gustainienė. Moks
leiviais priimamas jaunimas nuo 
8 iki 13 klasės. Veikloje kvie
čiami dalyvauti gimnazistai ir 
dar nepriklausantys ateitinin
kams.

Moksleiviai lankys benamius

Moksleiviai ateitininkai kvie
čia parapijos jaunimą nuo 8 iki 
13 klasės į susirinkimą/išvyką 
sekmadienį, lapkričio 5 d. tuo
jau po Šeimų šventės 10:15 vai. 
r. Mišių tėvo Bernardino kam
baryje. Po trumpo susirinkimo
ir bendrų pietų, vyksime kartu Toronto nuo gruodžio 26 d. iki 
(miesto transportu) aplankyti sausio 1 d.. Kursų programa 
Toronto arkivyskupijos vedamą rūpinasi MAS centro valdyba iš 
„Out of the Cold Shelter” be- Čikagos. Tematinę schemą ruo

šia dr. Vytautas Vygantas ir 
Vėjas Liulevičius. Technine 
organizaciją rūpinasi Toronto 
ateitininkai su kun. Edžiu 

Toronto veiklos planas: Pir- Putrimu priekyje.
majame pasitarime sudarytas

namiams.

Toronto moksleiviai numato

stambiausias namų rėmėjas, ta 
pačia intencija privačiai aukos 
šv. Mišias.

Prieš susirinkimą, (12:30 vai. 
p.p.) bus užkandžiai. Lapkričio 
25 d. visiems nariams buvo 
išsiuntinėti pranešimai su 
numatyta darbotvarke, įgalio
jimais negalintiems susirinki
me dalyvauti ir maža padėkos 
dovanėlė už praeityje parodytą 
dosnumą.

Valdyba turi sunkumų surasti 
kandidatų naujai valdybai atei 
nantiems metams. Nuoširdžia 
prašome narius neatsisakyt 
bent metus sutikti įsijungti 
namų valdybą. Reikia gi pava 
duoti ilgiau valdyboje dirban 
čius.

Ateitininkų namų valdyba

veiklos planas apimantis rudens 
laikotarpį iki Kalėdų:

Lapkričio 5 d. moksleivių susi
rinkimas, bendri pietūs ir iš
vyka į Toronto arkivyskupijos 
globoje veikiančią benamių 
prieglaudą.

Lapkričio 10 d. moksleiviams 
kalėdojimas Kuliavų namuose, 
kurį praves kun. Edis Putrimas.

Lapkričio 25-26 d. moksleiviai 
dalyvauja su savo rankdarbiais 
Prisikėlimo parapijos kalėdinia
me „bazare”.

Gruodžio 17 d. Prisikėlimo pa
rapijoje Ateitininkų kūčios, 
kuriose moksleiviai dalyvaus su 
savo pasirodymu.

Ruoškitės dalyvauti 
Žiemos kursuose

(
Žiemos kursai gimnazistams 

tradiciniai vyksta tarp Kalėdų 
ir Naujų Metų Dainavos stovyk
lavietėje prie Detroito, tačiau 
šiais metais pirmą kartą jie 
vyks Albion Bills vietovėje prie

Dr. V. J. VASARIENĖ

DANTŲ GYDYTOJA
4817 W. 83 8t„ Burtoank, 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. 
Westchester, IL 601*3 

Tai. 708-531-1113
Valandos pagal susitarimą

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

MM S. Rtdgaland Ava 
CMcago Rldga. IL 60415 

706-636-6622 
414* W. 63rd *1. 

312-739-770*

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI

Dantų Gydytoiai 
Pensininkams nuolaida ■■

4007 W 59 St. Chicaęo, (L
Tai. 312-738-8556

4707 S Gilbert, LaGrange. IL
Tai. 706-352-4467

Kab. tai. 312-664-3166 
Namų 706-341-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA
GYDYTOJAS IA CHIRURGAS

6745 Waa1 63rd Street
Vai pirmad ir ketvrtd 3 v. p.p—Sv.p.p 

Kitomis dienomis — susitarus

Moksleivių savaitgalis 
Wasagoje

Pavasarinis moksleivių sa
vaitgalis Wasagoje: pernai 
birželio mėn. viduryje Toronto 
moksleiviai ateitininkai suor
ganizavo savaitgalį gamtoje — 
Kretingos stovyklavietėje, 
Wasaga Beach, Ontario (į šiaurę 
nuo Toronto). Dalyvavo moks
leiviai iš Toronto ir Hamiltono. 
Savaitgalis buvo labai sėkmin
gas. Dalyvavę pageidavo tokį 
savaitgalį ruošti ir vėl. Toron
to moksleiviai ir jų globėjai pa
vasarinį savaitgalį gamtoje 
žada ruošti birželio mėn. pra
džioje. Tikimasi susilaukti daly
vių ne tik iš Toronto ir Hamil
tono, bet gal net ir iš Clevelan
do, Detroito, Čikagos ir kitur. 
Visi kviečiami įsidėmėti ir ka
lendoriuose pasižymėti šią gali
mybę!

Gabija Petrauskienė

SUNG L. CHOU, M.D.

Vidaus ligos, akupunktūra 
HOLY CROSS 

PROFESSIONAL PAVILION 
3 fl. South, East Suites 

Lithuanian Plaza Ct. 
at California 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. 708-246-0067 arba 708-246-6581 

OR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVŲ IR EMOCINĖS LIGOS
•44* So. Pulaakl Road

Valandos pagal susitarimą

OR. DOMAS LAPKUS
Praktika su

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS

15300 Waa1 Ava., Ortand Park 
706-349-6100 

10 W. Martin, Napervllla 
706-356-6776

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 709-657-6383

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA

16505—127 St.
Lemont. IL 60436 
Tai. 618-723-1664

7600 W. College Dr.
Paloa Helghta, IL 60453

Tai. 706-361-0010

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

0356 t. Robertą Road 
Hickory Hllla

Tai. (706) 668-2131
Valandos pagal susitarimą

DR. VILIUS MIKAITI8
ŠEIMOS OAKTAAAS IA CMIAUAOAS

1«M( — 127 M.. LamoM, IL 40412
Priklauso Paloa Community Hokp.ui 

Stiver Croaa Hoapnai 
Valandoa pagal auaitanmą 

Tai. (704) 227-1144

DRAUGAS
(USPS-161000)

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY

Publiahed daily ezcept Sundays and Mondaya, legal Holidaya, the 
Tuesdays following Monday obeervance of legal Holidaya aa well as Dec. 
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic Preaa Society, 4546 W. 63rd 
Street, Chicago, IL 60629-5689.

Seoond claae postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices.
Subacription Ratas: >96.00. Foreign countriea 8110.00
Poetmaater: Send addreaa changea to Draugai — 4646 W. 63rd St., 

Chicago, IL 60629.
Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai ui gautas prenumeratas 

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

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto
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Tik šeštadienio laida:
JAV .................................. >55.00 >40.00 >30.00
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(Air cargo)......................... >100.00 >55.00 • Z.
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oro paštu >500.00 >250.000 . L <il .- a
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Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė 
Administratorius Pijus Stončius

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, MIC

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

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

7915 W. 171sl 
Tlnley Park, IL 60477 

(708)614-6871
Valandos pagal susitarimą

DR. ARVYDAS J. DAILIDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 

21470 S. Main St. 
Matteason, IL 60443 
Tai. 708-748-0033 

Valandos pagal susitarimą

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 

5540 R. Pulaskl Rd.
Tai. 312-685-2802

Pirmd. 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 „Medlcara Aaslgnment”.
Sumokama po vizito

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak Liwn, IL

Pirmas apyl su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą Pacientai priimam, 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tai. 708-422-8260

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

3900 W 95 SI. Tel. (709) 422-0101
Valandos pagal susilanmą 

'.,-nd 3 v p p 7 v v antrd 12 30-3 v p p
trečd uždaryta ketvd t-3vpp 

penkt ,r šeštd 9 v r 12 v p p

*132 S Kedzie Avė., Chlcego 
(312) 778-5999 ama (312) 499-4441 

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

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

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

Tai. kabineto Ir buto: (706)652-4159 
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50»h Avė., Cicero

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus treč Šeši 12 iki 4 vai p p

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 SchHtor St., Elmhurst. IL 60126 

706-641-2606
Valandos pagal suattanmą 

Vakarais ir savaitgaliais tai. 706-63A1120

SURENDER LA L, MD
Specialybė — Vidaus ligos

7722 S. Kedzie, Chicago, IL 60652 
Tai. 312-434-2123 

Holy Croaa Phyalclan Centar 
6084 S. Archer, Chicago, IL 60636 

Tai. 312-664-4169 
Valandos pagal susitarimą

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

KARDIOLOGAS - SlRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Ava., 
Chicago, III. 60852

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

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA

• VAIKŲ LIGOS
8. Pulaskl Rd.. Chlcaflo, IL 
Raz. 706-422-7607 
Kab. (1-312) S62-O221, r 4.

Valandos susitarus J

Dr. DALIA JODWALIS
DANTŲ GYDYTOJA

380f Hlghland Ava., 81a. 201
(skersai gatvės nuo 

Good Samaritan ligoninės)
Dovmera Grova, IL 60915 

Tai. 706-660-3113,.
Valandos susitarus **'

DR. VILIJA KERELYTĖ
Chiropraktinis gydymas, sveikos 

mitybosjjritaikymas ir akupunktūra
7271 S. Harlem, tel. 708-594-0400 

Brldgevlew, IL 60455
Valandos pagal susitarimą

»rr»zrp

ILLINOIS PAIN TREATMENT INSTITUTE 
Skausmo gydymo specialistai 
JONAS V. PRUNSKIS, MD

TERRI OALLAS PRUNSKIS, MD 
Chicago 312-726-4200

Elgin 708-622-1212 
McHenry 915-344-5000. ext 6506

Cardlac Olagnosls, Ųd.
6132 S. Kadzia Ava.

Chicago, IL 60629 
Tai. 312-436-7700

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

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarime '

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINES LIGOS 

CHIRURGIJA
1165 Dundee Avė., Elgin, III. 61 

Tai. (706) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKI!
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberli Rd., Hickory H
t mylia | vakarus nuo Harlem <

Tai. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ pūsles ir prostatos 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 8. Kadzia

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

Vizitai apmokami Medicarė,
Kabineto tel. (312) 776-2660 

Namų 706-446-9546
Priklauso Holy Cross ir. M 

Palos Community ligoninėms

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., SC
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai .....
6165 S. Archer Ava. (prie. Ausim) 

Valandos pagal susitarimą
Tai. (312) 565-7766

ARAS ŽLIOBA. M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS
Goad Samaritan Medlcel Caatar- 

Napervllle Campua 
1020 E. Ogdan Ava., luite 310, 

Napervtlle IL <0963 
Tai. 706-527-0060 

Valandos pagal sušitšrirhą
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DIEVO KŪRINIAI - GERI
Šį sekmadienį esame mokomi 

gerbti ir branginti visa, ką 
Dievas yra sukūręs; būti gai
lestingais, nes Dievas mums yra 
gailestingas. Šis pamokymas 
grindžiamas tiesa, išreiškiama 
Išminties knygos skaitinyje 
(Išm 11:22 - 12:2) — kreipinyje 
į Dievą, kuris taip skamba nau- 
jąjame kun. Antano Rubšio ver
time: „Juk tu myli visa, kas yra, 
ir nesišlykšti nieku, ką esi 
padaręs, nes nebūtumei pada
ręs, jeigu būtum jo nekentęs.... 
Tu pasigaili visų, nes jie yra 
tavo, Viešpatie, — tavo, kuris 
myli visa, kas gyva”.

Išminties knyga, kartais yra 
vadinama „Saliamono išminties 
knyga”, buvo parašyta pirmame 
šimtmetyje prieš Kristų šiauri
niame Egipte — Aleksandrijoje 
gyvenantiems žydams. Kun. 
Rubšio žodžiais šios knygos 
įvade, jos tikslas buvo pago
niškų tikybų apsuptai žydų 
bendruomenei priminti, „kad jų 
tikėjimo išmintis yra tikra, 
viršijanti net graikų išmintį. Jų 
Viešpats — grožio autorius; pa
žinti Viešpatį — vispusis teisu
mas ... nes nemarioji Dievo dva
sia yra visuose daiktuose”.

Tiesą, kad Dievas myli visa, 
kas yra, nes nebūtų sutvėręs 
nieko, kuo šlykštėtųsi, buvo 
svarbu pabrėžti ne tik pirmo 
šimtmečio prieš Kristų tikruo
ju Dievu tikinčiai tautai. Jie 
buvoveikiami graikų filosofų 
įtaigojamo „dualizmo”, t.y., kad 
žemėje visi dalykai pagal savo 
esmę priklauso arba gėriui, ar
ba blogiui. Bet pagal žydų 
tikėjimą (kuris buvo ir Jėzaus, 
tad per jį ir mūsų) — priešingai 
pagoniškoms religijoms bei filo
sofijoms — visa, kas Dievo su
kurtu yra gera (plg. Pradžios 
1:2 - Ž:4).

Nėra jokio kūrinio, kuris savo 
esmėje būtų blogas, nes, anot 
Išminties knygos autoriaus, 
Dievas nesukūrė nieko, ko ne
kenčia; nepalaiko to kūrinio 
buvimo, kurio nemyli. Blogis, 
nuodėmė randama ne Dievo kū
rinijoje ar jos sąrangoje, o tame, 
kaip žmogus tuos kūrinius pa
naudoja — gėriui arba blogiui. 
Net ir veiksmų gerumą ar blo
gumą nulemia jų aplinkybės — 
ar tai daroma pagal visą kūri
niją mylinčiojo Tvėrėjo valią ir 
surėdymą, ar pagal siauresnius 
interesus — asmeniškus, tauti
nius, ar kitokius, kurie pažeistų 
Dievo meilės norą visiems savo 
tvariniams.

Svarbu tą tiesą prisiminti ir 
mums, nes dažnai ir mes pasi
duodame pasibaisėjimo bei 
šlykštėjimosi jausmams ku
riems nors Dievo kūriniams: 
vieni šlykštimės vabalų ar 
„šliužų”, kiti baisimės vienokio 
ar kitokio luošumo, treti bijo- 
mės juodų kačių, dūžtančio stik

lo ar kitų prietarų. Bet blo
giausia, kai net nesąmoningai 
imamės rūšiuoti žmones į iš 
esmės „blogus” ir „gerus”, ar 
dėl jų kilmės, religijos, užsi
ėmimo, tautybės, ar net dėl kai 
kurių, mums nepatinkančių, 
būdo savybių.

Evangelijoje (Luko 19:1-10) 
Jėzus nepriėmė savo visuome
nės sukurtų kategorijų, kas yra 
geras ir blogas. Jėzus, eidamas 
per Jericho miestą ir pamatęs 
muitininkų viršininką Zachiejų, 
net į medį įlipusį, kad galėtąjį 
pamatyti, parodė paties Dievo 
meilę jam, paprašydamas jo vai
šingumo. Palestinos žydų visuo
menėje muitininkai-mokesčių 
išrinkėjai buvo nekenčiami, 
kaip parsidavėliai okupantui, 
pragyvenantys iš žiauriai 
aukštų, dažnai ir neteisingai, 
jėga išreikalaujamų, mokesčių. 
O Zachiejus buvo tų muitininkų 
viršininkas. Be to, jis buvo 
neaukšto ūgio. Bet, visai neatsi
žvelgdamas į savo orumą ir sa
vigarbą, jis įlipo į medį tik tam, 
kad galėtų Jėzų bent pamatyti, 
nes dėl savo „nešvarios” profesi
jos, neturėjo vilčių, kad kas jį 
prileistų prie šio švento žmo
gaus.

Bet Jėzus peržengė visuome
nės teikiamas žmonių rūšiavi- 

'ifto kategorijas, ir priėjęs prie to 
medžio, į kurį buvo įlipęs Za
chiejus, pakvietė jį į draugystę, 
paprašydamas jo vaišingumo: 
„Zachiejau, greit lipk žemyn! 
Man reikia šiandien apsilankyti 
tavo namuose”. Nors žmonės 
piktinosi, kad Jėzus eina pas 
nusidėjėlį į svečius, Jėzus į jį 
kreipėsi ne kaip į muitininką ar 
nusidėjėlį, o kaip į Abraomui 
duoto pažado paveldėtoją, lygų 
tiems, kurie juo piktinosi. Jėzus 
jiems paaiškino, kodėl eina pas 
Zachiejų: „Į šiuo namus šian
dien atėjo išganymas, nes ir jis 
yra Abraomo palikuonis”. Va
dindamas save „Žmogaus Sūnu
mi”, t.y., tuo, kuris ateina kur
ti naują, teisingumu pagrįstą 
pasaulį — Dangaus karalystę 
žemėje, Jėzus sako, kad jis 
„atėjo ieškoti ir gelbėti, kas 
buvo pražuvę”.

Antrame laiške Tesalonikos 
tikintiesiems (2 Tęs 1:11 - 2:3) 
šv. Paulius primena, kad, net ir 
laukdami Kristaus antrojo atė
jimo, jie būtų veiklūs, įgyven
dindami tikėjimą. Jis įspėja juos 
nepasiduoti bauginimams, kad 
pasaulio pabaiga jau čia ir tad 
nebeapsimoka nieko veikti, nes 
visi jau iš anksto arba pasmerk
ti, arba išgelbėti. Šio sekma
dienio skaitiniai mums prime
na, kad Dievas myli visus, ku
riuos sutvėrė ir palaiko, jis 
laukia, kad per mūsų pačių ar 
kitų tikinčių žmonių veiklą visi 
būtų patraukti prie Jėzaus.

Aldona Zailskaitė

VARNAS VARNUI AKIES
Tuskulėnų dvaro paslaptis

Bolševikai, paėmę Rusijoje 
valdžią neva darbininkų vardu, 
įvedė diktatūrą ir terorizavo 
visus, nesiskaitydami su žmo
nių gyvybėmis, ilgainiui atsi
grįžo ir prieš pačius dar
bininkus. Iš tikrųjų tai buvo 
banditų gaujos, kuriems tikslas 
pateisina priemones, o tos prie
monės: žudynės, kankinimai, 
kalėjimai. Teisingai Adomas 
Jakštas tada rašė, kad jų tikslas 
— supančioti grandinėmis visą 
žmoniją ir, atitraukus nuo Kris
taus, paklupdyti ją prieš anti
kristą. Kai konfiskavo buržujų 
turtus, žadėjo juos išdalinti dar
bininkams, Bet greit savo paža
dus užmiršo. Kai darbininkai 
pasijuto esą apgauti ir išėjo 
streikuoti, tada į juos buvo 
šaudoma.

Praėjusią vasarą Lietuvos 
spaudoje buvo rašoma, kad 
Tuskulėnų dvaro žemėje, kurią 
kasinėjo archeologė I. Vaškevi- 
čiūtė, po garažais buvo rasta 
KGB 1944-1947 m. 593 nužudy
tų žmonių lavonai, kurie įmesti 
į duobę tik su apatiniais balti
niais. Rūbai buvo sumesti ant 
kūnų. Vienoje duobėje buvo 
rasta 100 batų ir keli auksiniai 
žiedai ne ant pirštų, bet paslėpti 
baltiniuose, taip pat moteriškų 
kvepalų flakonas. 113 lavonų 
rasta šiaurės vakarų dvaro teri
torijos dalyje.

Sovietų dovana — budelis

Lukiškių aikštėje Vilniuje so
vietiniais laikais stovėjo bronzi
nė Lenino statula. Jos ranka 
rodė į caro laikais statytus rū
mus, kuriuose buvo įsikūrusi 
KGB. 1944 m. vasarą, kai tik 
sovietų armija įžengė į Vilnių, 
tuojaū čia buvo įsteigtas kalėji
mas ir šeimininkavo iš Rusijos 
atsiųsta represinė tarnyba, va
dinama įvairiais vardais

Lietuvių dienose Los Angeles Kalifornijoje iš Čikagos buvo nuvykęs Jaunimo tautinis ansamblis 
„Grandis”, vadovaujamas Violetos Fabianovich.

IGNAS MEDŽIUKAS

NKVD, NKGB, MVD, KGB. 
šiame kalėjime politiniai 
kaliniai buvo žiauriai tardomi 
ir sadistų rafinuotai kankinami. 
Išvaduotai Lietuvai buvo atsiųs
ta kaip dovana profesionalas 
budelis MVD, papulkininkio 
laipsnį turįs, V. Dilgirovas. Už 
ištikimą ir uolų pareigų ėjimą 
jis buvo apdovanotas daugybe 
sovietinių medalių ir ordinų, 
kurie vos tilpo ant jo „mundiero” 
krūtinės. Jis žudė nelaimingą
sias aukas čekistų praktikoje 
nustatytu metodu. Be teismo 
pasmerktąjį kalinį jis iškviesda
vo neva pas kalėjimo viršininką 
ar tardytoją dėl nuosprendžio 
peržiūrėjimo arba malonės pra
šymo reikalu. Šis budelis iš 
kameros iššaukdavo kalinį ir, 
varydamas pirma savęs, leisda
vosi laiptais į pusrūsį. Čia jis 
vikriai išsitraukdavo pistoletą 
ir šūviu į pakaušį nužudydavo. 
Dar antrą šūvį paleisdavo į 
smilkinį jau parkritusiai aukai. 
Tokiu būdu buvo nužudytas Tel
šių vyskupas Vincas Borisevi- 
čius, narsus partizanų vadas 
Jonas Noreika — generolas 
Vėtra. Čia buvo nužudyta daug 
įvairių profesijų Lietuvos inte
ligentų, ūkininkų, partizanų. 
Nužudytojo kūną įmesdavo į 
sunkvežimio kėbulą, o kraują 
nuplaudavo vandeniu. Nustaty
ta, kad šių nužudytųjų kaulai 
randami Tuskulėnų parko duo
bėse. Surasti dokumentai rodo, 
kad buvo suplanuota daugumą 
lietuvių nužudyti ar ištremti, o 
jų vieton atkelti gyventojus iš 
kitų sovietinių respublikų.

Tautos kančių istorijos dalis

Lietuvai atstačius nepriklau
somybę, dalis KGB kalėjimo 
kamerų buvo paverstos muzie
jum. Žudymo kamera, pagal su
sitarimą su Teisingumo minis-

NEKERTA
terijos atstovais, turėjo atitekti 
Lietuvos genocido muziejui, bet 
naujieji teisingumo vykdytojai 
žudymo kameroje įrengė šilumi
nį mazgą.

Žudymo kamera yra tautos 
kovų ir kančių istorijos dalis. 
Todėl toksai svarbus paminklas 
turėjo būti išsaugotas ateities 
kartoms, panašiai kaip saugo
jama istorinė medžiaga Kauno 
IX forto muziejuje. Lenkijoje 
buvusio Osvencino mirties lage
rio dujų kameros, krematoriu
mai, kalinių barakai palikti 
kaip muziejus, liudijantis žmo
nijai padarytus kraupius nu
sikaltimus.

Atrodo, kad dabartinė LDDP 
valdžia, nors ir skelbiasi esanti 
darbo partija, bet stengiasi 
užtušuoti savo pranokėjų lietu
vių tautai padarytą žalą. Juk 
dar nebuvo nuteistas nė vienas 
genocido vykdytojas, praliejęs 
nekaltų žmonių kraują. Krau
pių genocido pėdsakų panaiki
nimas neištrins iš tautos atmin
ties padarytų žiaurių piktada- 
ryščių. Antra vertus, naikini
mas genocido nusikaltimų pėd
sakų kvalifikuojamas kaip ben
drininkavimas su nusikal
tėliais.

Jei Temidė vaizduojama užriš
tomis akimis, vienoje rankoje 
turinti svarstykles, o kitoje 
kardą, tai negalima suprasti, 
kodėl ne vienodai traktuojami 
nusikaltėliai prieš žmoniškumą. 
Už padarytus nusikaltimus vo
kiečių okupacijos metais prezi
dentas A. Brazauskas vyko į 
Izraelį atsiprašyti už tuos, kurie 
buvo prisidėję prie Lietuvos 
žydų naikinimo, o tie, kurie 
gaudė, kankino žudė par
tizanus, prisidėjo prie trėmimų, 
vaikščioja laisvi ir dargi gauna 
geras pensijas. Ar ne paradok
sas, kai buvę kagėbistai priima
mi į valstybės tarnybą kaip spe
cialistai? Taigi varnas varnui 
akies nekerta.

Danutė Bindokienė

„ Gimini ų” visa toį e
beieškant

Ar gyveno kuomet šioje plane
toje žmogus, kuris nepakėlė 
akių į nakties dangų ir, regėda
mas tolimus, mirgančius šviesos 
taškus neaprėpiamame skliau
te, netroško žinoti, kas jie, kodėl 
vieni skaisčiau žybsi, kiti — 
blankesni; kodėl kai kurių net 
spalva kitokia; kodėl jie susibū
rę į daugybę figūrų, o kartais 
tarytum krinta žemyn, traukda
mi paskui save akimirksninį 
švystelėjimą... Kai žmogus ne
galėjo rasti atsakymų, kūrė sa
vas teorijas, pasakas, legendas, 
bet niekuomet neprarado svajo
nių pakilti nuo žemės pavir
šiaus taip aukštai, kad tuos pa
dangių šviesulius galėtų ne tik 
iš arčiau regėti, bet savo ranka 
paliesti.

Mūsų planetoje gyvena netoli 
6 milijardai žmonių — tai atrodo 
jau labai daug — bet astronomai 
tvirtina, kad visatoje yra šimtai 
milijardų žvaigždžių, o jos tiek 
pat žymiai skiriasi tarp savęs, 
kaip ir žmonės. Žinoma, tiks
laus žvaigždžių skaičiaus galbūt 
žmogiškasis protas, net pasitel
kęs pajėgiausius kompiuterius, 
niekad nesužinos. Lietuvių liau
dis tikėjo, kad žvaigždes skai
čiuoti iš vis pavojinga. Mat, 
kiekvienam žmogui gimstant, 
įsižiebia ir jam skirta žvaigždė, 
kuri, baigus žemiškąją kelionę, 
krinta žemyn. Jeigu, skaičiuo
damas žvaigždes, sustosi prie 
kurios, tai ta ir bus skaičiuo
tojui skirtoji. Tuomet ji blyks
telės meteoru, krisdama žemyn 
ir atnešdama žmogui gyvenimo 
pabaigą...

Žmonių akys, sustiprintos te
leskopų lęšiais, nuolat gręžiasi 
į dangų, ieškodamos naujų atra
dimų, įžvalgumo, pažinimo. Gal
būt pagrindinis tų naktinių 
žvalgybų tikslas yra sužinoti, ar 
tikrai mūsų žemė vienintelė, ga
linti išauginti ir palaikyti gyvy
bę. Net dvidešimtojo amžiaus 
pabaigos žmogus tebekuria 
pasakas apie dangaus kūnus, 
bet tų pasakų veikėjai — iš 
erdvių apsilankančios būtybės. 
„UFO”, arba neatpažinti skrai
dantys objektai, yra populiari 
tema, kuria užsiima nepatiki
mos spaudos leidėjai ir filmų 
kūrėjai, tačiau už to smalsumo 
vis tiek glūdi klausimas: nejau
gi mes esame visatoje vienų 
vieni?

Dar ne taip seniai buvo tiki
ma, kad Žemė yra visatos cent
ras ir aplink ją skrieja ne tik 
kitos planetos, bet ir saulė. Kai 
atsirado astronomų, drįstan
čių išsitarti, kad Žemė sukasi 
aplink Saulę, net Katalikų Baž
nyčia juos apšaukė eretikais ir 
ekskomunikavo; dar ne taip se
niai buvo tvirtinama, kad Žemė 
yra plokščia kaip stalas ir nuo

jos briaunos galima nukristi į 
begalinę tuštumą. Dabar žmo
gaus koja yra palietūsi Mėnulį, 
o instrumentais manipuliuo
jami erdvėlaiviai jau nuskrido 
šviesmečiais matuojamus tolius 
per mūsų žvaigždyną, iš daug 
arčiau pamatė, ir mums parodė, 
Saulės sistemos planetų paslap
tis. Milžiniškas Hubble telesko
pas Žemės orbitoje siunčia aiš
kius, ryškius vaizdus astrono
mams (neseniai parodė, niekad 
žmogaus akiai neregėtą, įvykį
— „žvaigždės gimimą”!) ir tyri
nėja erdvių paslaptis ten, kur 
deguonies sluoksnis, supantis 
Žemę, netrukdo stebėti žvaigž
dynų.

š.m. lapkričio mėn. pradžioje 
amerikiečių spaudoje aprašomi 
du Mt. Wilson instituto astro
nomai, sugebėję pritaikyti kom
piuterių mokslą geresniam erd
vių tyrimui: net nepakilus virš 
Žemės, įmanoma per teleskopą 
matyti neiškraipytą, nemirgan- 
tį dangaus kūno pavidalą. Įdo
mu, kad vienos astronomės pa
vardė lietuviška — Baliūnas — 
Sally Baliūnas. Ji dirbanti ast
ronomijos mokslų srityje nuo 
1974 m.

Mokslininkų atradimas, be 
abejo, pakeis žvaigždžių stebė
jimo pobūdį ir padarys jį priei
namesnį daugeliui institucijų, 
turinčių paprastesnę technolo
giją. Mūsų Saulė ir jos palydo
vės planetos, kurių tarpe yra Že
mė, priklauso Paukščių Tako 
žvaigždynui, bet jame iki šiol 
neužtikta kitos saulės-žvaigž- 
dės, turinčios planetų. Vyrauja 
populiari nuomonė, kad, atra
dus daugiau planetų, bus dau
giau galimybių aptikti gyvybę. 
Iki šiol dar niekam nepavyko 
šios teorijos patvirtinti. Sakome
— iki šiol, nes maždaug spalio 
viduryje šveicarų astronomai 
Ženevos observatorijoje padarė 
įdomų atradimą: Pegasus 
žvaigždyne, apie žvaigždę-saulę, 
turinčią keistą „51 Pegasus” 
vardą, užtiko skriejančią plane
tą! Paprastai tokie „atradimai” 
per daug entuziazmo astronomi
jos pasaulyje nesukelia, nes jie 
nepasitvirtina, bet šį kartą ir 
JAV astronomai matė tariamą
ją planetą, maždaug 12 mln. 
mylių nuo minėtos žvaigždės. 
Tikima, kad ji savotiškai pri
menanti mūsų Jupiterį, turintį 
1,800 laipsnių F paviršiaus tem
peratūrą. Tai nėra ideali vieta 
atostogoms, bet svarbiausia — 
net kitame žvaigždyne yra sau
lė su planeta (o gal net planeto
mis).

Kas žino, kokius atradimus 
žmonija galėtų atlikti, jeigu ne
išeikvotų savo išteklių gink
lams, nesiskaldytų karais...

» *

PASKUTINIO KARIŪNO 
ODISĖJA

JUOZAS KLIMAS

Žinojau, jog mano motina yra 
pamaldi, tai sukalbėjau „Sveika Marija” savo mintyse, 
galvodamas, kad tai bus jai geriausia padėka. Ir, matyt, 
ji išmeldė nujautimą, kad pasiųstų savo sūneliui, nes 
už poros dienų jis išeis į ilgą karą.

Apie pusę kg lietuviškų lašinių išsinešiojau veik 
pusantrų metų fronte, žinodamas, kad prireikus turėsiu 
kuo gyvybę palaikyti.

Gavęs siuntinį, tuoj užkandau pyragaičių, kurie buvo 
veik sutrupėję, ir gabaliuką dešros, o likusį visą turtą 
šiaip taip susitalpinau į duonmaišį ir naktį jį pasidė
davau po galva, o dieną nešdavausi į raštinę. Nors karei
viai ir sugyveno kaip broliai, ir vagysčių nepasitaikė, 
bet alkanų vilkų gaujomis negalėjai pasitikėti, kada 
kurio nervai ir tuščias pilvas neišlaikys. Tad ir kiti 
kareiviai, taip nepasitikėdami, per greitai siuntinį sut
varkydavo, o paskui vėl būdavo pusalkaniai.

* * *

Po Velykų turėjome žygiuoti į Kairioms, į kulko
svaidininkų poligoną. Čia ėjau kuopininko ir raštininko 
pareigas, nes viršila Lukoševičius su paštininku buvo 
pasilikę kareivinių apsaugai.

Rytą išsirikiuodavau kuopą užsiėmimams, vakare 
padarydavau patikrinimą. Naktimis dar pašaldavo, kai 
kur buvo dar ir sniego. Miegojimui turėjome čiužinius 
ir apsirengus buvo galima miegoti. Kartą per savaitę 
nujodavau į Vilnių, į pulko štabą, pašto pasiimti. Taip 
praeidavo nuobodus pusdienis su paįvairinimu. Vieną 
dieną, įeinant pašto, sutinku iš štabo išeinantį 
Vainauską, jau civiliai apsirengusį su atsargos knygute 
rankose. Ir sako jis man: „Ar čia Dievas tave atnešė, 
Juze (buvo žemaitis)? Aš taip norėjau tau sudiev 
pasakyti, ranką paspausti. Mauk ir tu kuo greičiau tuoj 
bus karas (aš vis dar norėjau sugrįžti ir baigti Karo 
mokyklą)”. Jis buvo paleistas kaip buožė.

Tuo momentu šmykšt, ir politrukas įeina. Pradėjo 
ant manęs rėkti, ką aš čia darau. Manė, kad gal atjojau 
kokių slaptų žinių iš poligono perduoti. Sakau jam: „Vėl 
kokių durnių ieškai! Juk kas savaitę aš čia atjoju pašto 
pasiimti”. O draugui sakau: „Tegul tau Dievas padeda, 
Alfa, mauk į kokį nežinomą užkampį”.

Jis taip ir padarė. Apsistojo pas pažįstamą girininką 
ir sulaukė karo pradžios. Nors pats buvęs mokytojas, 
tapo miškininku ir karo metu užsidirbdavo sau pelningą 
duonelę. Artėjant frontui, jau netikėjo kita laime, 
pasitraukė į Vokietiją. Rytprūsiuose buvo pristatytas 
apkasų kasti, paskui paimtas į aviaciją darbams. 
Susitikome 1945 metais vasario mėn. Weimare, kur aš 
buvau atsiųstas į aviacijos globos karininkų kursus. 
Kaip paprasta „baklaškė” buvau paskirtas karininkų 
aptarnavimui. Vakare išeidavom į Goetės miestą. Aš

nerūkantis, tai jis mano cigaretes pleškino. Kai buvome 
Karo mokykloje, jis jau buvo mokytojavęs ir buvo 
atsivežęs porą tūkstančių litų, tad savaitgaliais, išėjus 
į miestą, mane vaišindavo. Dabar bent tuo aš jam at
silyginau. Vėliau jis atsidūrė prie anglų dalinių, 
persirengė civiliai ir nepateko į nelaisvę. Po karo 
išvažiavo į Angliją. Apsivedė. Po poros metų atvažiavo 
į Ameriką. Mirė Hamiltone plaučių vėžiu, matyt, nuo 
rūkymo, nes jau Karo mokykloje traukdavo papirosą po 
papiroso. Taip gaila. Anuomet nežinojome rūkymo pa
vojingumo.

Kitą dieną į raštinės palapinę įpuolė labai susi
jaudinęs C.: „Juozai, mane paleidžia, o kaip tave?” Jis 
buvo skyrininku kito pulko kulkosvaidžių kuopoj. Aš 
sakau: „Norėjau per pietus tave aplankyti. Vakar buvau 
Vilniuje ir laimei, susitikau Vainauską jau civiliais 
drabužiais, paliekantį kareivines. Manęs niekas 
nepaleidžia, gal nei nepaleis, nes aš dar noriu į Karo 
mokyklą sugrįžti, o politrukui esu reikalingas kaip 
vertėjas”. Jam irgi patariau spausti kur į užkampį. Sa
kėsi kažkur kaime turįs mergužėlę. Kai nuvažiavo į 
Vilnių, kpt. K. įteikė atsargos knygutę. Viduje buvo 
raštelis: „Kuo greičiau nežymiai pasišalink, nes tave 
nori suimti!” Taip jis nepastebimas prisiglaudė pas 
mergaitę Vilniuje, po kelių dienų jos tėviškėje.

Bet nusibodo jam tūnoti kaime ir nusprendė nuva
žiuoti futbolo rungtynių pažiūrėti. Žaidė komanda, 
kurioje jis žaidęs. Žaidėjai, jį pamatę, ištempė iš žiūrovų 
suolo, apvilko uniforma ir pakvietė žaisti. Dar įmušė

porą įvarčių. Betgi tuoj po rungtynių prisistatė NKVD 
ir uždarė į Kauno kalėjimą, kur buvo nežmoniškai 
mušamas ir įsodintas į traukinį Sibiro tremčiai. Laimė, 
prasidėjo karas ir traukinys iš Kauno nepajudėjo. Nors 
rusai laikė jį vokiečių šnipu, ir jis laisvai vokiškai 
kalbėjo, bet prie vokiečių į jokias kariuomenes nestojo, 
nes vokiečių irgi nekentė, kurie jo mylimą Klaipėdą 
atplėšė. Klaipėdoje jis praleido dalį savo jaunystės, baigė 
Klaipėdos gimnaziją. Po karo nuo patirtų kankinimų 
ir kalėjimo susirgo džiova, bet jau gerais amerikiečių 
vaistais pasigydė ir dabar leidžia senatvės dienas 
Amerikoje.

Poligone gyvenimas buvo nuobodus — nei leidžiamų, 
nei jokios programos savaitgaliais, kaip kad būdavo 
mūsų Gaižiūnų poligone. Čia tik politinės pamokos, 
karinės pamokos ir užsiėmimai.

Per pratimus kaime G. susipažino su gražia lenkaite. 
Sako jis man: „Kariūne, aš susitariau, kad ji pakvies 
daugiau merginų ir padarys vakarėlį, o mes ateisime 
ten po patikrinimo. Stankevičius gražiai griežė ar
monika. Merginos parūpino armoniką, tai mes, visa 
palapinė, po patikrinimo užsagstėme įėjimą, išlindom 
per apačią ir jau vakarėlyje. Merginų buvo mažiau, tai 
aš nešokau, o kareiviams, veik visiems, užteko po vieną. 
Ypatingai buvo smagu stebėti G. Neaukštas, raudonais 
veidais dzūkelis, kaip burokas, pusėtinai kalbėjo lenkiš
kai, šokdamas glaudėsi prie savo šokėjos. Akys sakė, kad 
esąs devintam rojuje. Apie vidurnaktį įsiveržė rusas 
viršila su pora kareivių. (Bus daugiau)
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LIETUVOS MOKSLINĖS 
ARCHEOLOGIJOS 

PAGRINDĖJAS
Profesoriaus Jono Purino gimimo 90-tosios metinės 

ADOLFAS TAUTAVIČIUS

Carinės priespaudos išvar
ginta, karo nuniokota ir kai
zerinių okupantų bei bermon
tininkų apiplėšta Lietuva 
1918-1922 m. sunkiai žengė pir
muosius žingsnius. Tačiau at
kaklus darbas daugelyje sričių 
netrukus davė gražių rezultatų. 
Pamažu atkuto žemės ūkis, 
tvarkėsi keliai, pramonė, buvo 
išplėstas mokyklų tinklas, 
aukštosios mokyklos pradėjo 
rengti savus įvairių sričių spe
cialistus. Kauno universiteto 
Humanitarinių mokslų fakulte
tas iš pradžių buvo bene stip
riausias profesūra, bet jis ne
pajėgė apimti visų specialybių. 
Viena iš tokių, likusių už jo ri
bų, buvo archeologija, proistorė.

Mūsų tėvai ir seneliai ir tada 
nuoširdžiai giedojo „Iš praeities 
tavo sūnūs te stiprybę semia...”, 
bet tos praeities pažinimu, jos 
liudininkų išsaugojimu nelabai 
rūpinosi. Lietuva šiuo atžvilgiu 
labai atsiliko nuo savo kaimy
nių Latvijos ir Estijos. Estai jau 
1920 m. į Tartu universitetą pa
sikvietė iš Suomijos archeologą 
prof. A. Tallgreną, buvo įsteig
ta archeologijos katedra, pradė
ti rengti savi specialistai. 1925 
m. Tartu universitetą baigė H. 
Moora, kiek vėliau dar keli. 
1925 buvo įkurta paminklų ap
saugos įstaiga, pradėta archeo
logijos paminklų registracija, į 
šį darbą įtraukiami Tartu uni
versiteto studentai, išleidžiama 
archeologijos studijų.

Panašiai Latvijoje, Rygos uni
versitete, nuo 1924 m. archeolo
gijos kursus skaito profesorius 
F. Balodis. Studijuoti į užsienio 
universitetus buvo pasiųsta ke
letas studentų. Netrukus buvo 
parengtas visas būrys latvių ar
cheologų, įkurta paminklų ap
saugos įstaiga, Valstybės istori
jos muziejus, pradėti leisti 
moksliniai žurnalai, o 1926 m. 
išleista pirmoji „Latvijos arch
eologija”.

Kauno universitete oficialiai 
archeologija rūpinosi prof. E. 
Volteris (1856-1941), bet jis 
buvo kalbininkas, bibliografas, 
etnografas, o archeologijos žinių 
turėjo labai nedaug. Jis vadova
vo ir Kauno miesto muziejui, 
kuriame tuo metu buvo kuklūs 
Lietuvos archeologijos rinkiniai. 
Jis buvo ir Valstybės archeologi
jos komisijos narys, bet visai 
nesirūpino archeologų parengi
mu, ir pats didesnio dėmesio ar
cheologijai nerodė. Generolas 
VI. Nagevičius buvo baigęs Pe
terburgo archeologijos institutą, 
turėjo šios specialybės pagrin
dus, bet faktiškai neturėjo laiko 
moksliniam darbui, o gal ir po
linkio į jį. Tapęs Karo muziejaus 
ir Lietuvos kariuomenės sanita
rijos tarnybos viršininku, buvo 
daugiau linkęs į visuomeninę 
veiklą — organizavo, vadovavo 
ir buvo keliolikos draugijų, 
komitetų, valdybų narys. Tik 
priešokiais susidurdavo su ar
cheologija — 1921 m. tyrė Pryš- 
mančių kapinyną (duomenis pa
skelbė tik 1935 m.), 1930-1934 
m. suorganizavo Apuolės ir Įpil- 
ties piliakalnių kasinėjimus. P. 
Tarasenka taip pat buvo išklau
sęs archeologijos kursą, atsidėjo 
Lietuvos archeologijos pamink
lų registracijai, jų populiarini
mui. 1923 m. žiemą porai mėne
sių buvo pasikviestas žinomas 
rusų archeologas A. Spicynas 
(1858-1931). Jis susipažino su 
Kauno miesto muziejaus rinki
niais, žinojo Rusijos muziejuose 
esančią Lietuvos archeologinę 
medžiagą, bandė parengti 
Pabaltijo archeologijos apžval
gą, bet spėjo parašyti tik jos 
pirminį variantą. Jį univer

sitetas paskelbė savo leidinyje 
„Tauta ir žodis” (1925 m., kn. 3). 
Šis darbas daugiau kaip dešimt 
metų buvo mums pagrindiniu 
Lietuvos archeologijos vadovė
liu (1928 m. P. Tarasenka jį 
sutrumpinęs, o kai kur papildęs, 
atpasakojo lietuviškai savo 
„Lietuvos archeologijos” me
džiagoje).

Taigi Lietuvoje keliolika metų 
neturėjome nei archeologų, 
kurie būtų sistemingai tyrę 
mūsų protėvių seniausią kul
tūrą, nei archeologijos moks
lo centro, nei rimtos paminklų 
apsaugos įstaigos, nei savo 
mokslinės literatūros. Kauno 
universitetą istorikai baigdavo 
negavę Lietuvos proistorės pa
grindų. Kai kurie kaimyninių 
šalių autoriai aiškino, kad 
Lietuvoje akmens amžius tęsėsi 
iki mūsų eros pradžios. Kiti 
teigė, kad baltų kultūra po Kr. 
pirmame tūkstantmetyje pri
klausė nuo germanų įtakos (go
tų, vikingų). Plačiai buvo prigi
jusi kalbininko K. Būgos hipo
tezė, kad mūsų protėviai į Lie
tuvą atėjo tik Didžiojo tautų 
kraustymosi metu.

Dr. Jonas Puzinas.

Mokslinės Lietuvos archeolo
gijos pagrindus padėjo prof. 
Jonas Puzinas. Jis gimė 1905 m. 
spalio 1 d. (rugsėjo 18) Svaronių 
vienkiemyje, netoli Laičių (apie 
8,5 km nuo Ukmergės). Jo tėvas 
— Motiejus buvo atsikėlęs čia iš 
Kurklių valsčiaus, nusipirkęs 
apie 50 ha ūkį. 1925 m. Jonas 
baigė Ukmergės gimnaziją (tė
vas mirė jam ketvirtą klasę bai
gus), įstojo į Kauno universiteto 
Humanitarinių mokslų fakulte
tą, studijavo lietuvių kalbą. Čia 
įstojo į neolituanų korporaciją.

Dar gimnazijoje jis susidomėjo 
lietuvių kalba ir istorija, rinko 
dainas, padavimus, užrašinėjo 
žodžius. Vyresnėse klasėse ban
dė rašyti straipsnelius laikraš- 

’čiams, žurnalams, bet nesusi
laukė pripažinimo. Būdamas 
studentu bendradarbiavo „Jau
nojoje Lietuvoje”, „Lietuvoje”, 
„Lietuvos aide”, „Savivaldybė
je” išmoko lotynų, lenkų, rusų, 
vokiečių kalbas.

1927 m. jis kurį laiką dirbo J. 
Jablonskio sekretoriumi, išver
tė M. Daukšos postilės „Prakal
bą į malonųjį skaitytoją”. J. 
Jablonskio redaguotas vertimas 
išspausdintas „Jaunojoje Lietu
voje (1927 m. Nr. 8). Tais pačiais 
1927 m. studentas J. Puzinas 
pradėjo dirbti Kauno miesto 
muziejuje pas E. Volterį (pa
keitė B. Tarvydą). J. Puzino 
dėmesys vis dažniau krypsta į 
istoriją ir proistorę. Parašo ke
letą straipsnių apie archeologi
nius radinius, paminklus, iš 
Kauno miesto istorijos. Pasta 
riesiems pasirodžius, P. Bugai- 
liškio ir J. Sondeckio paragin
tas, rašo ir Šiaulių istoriją (iš
spausdinta 1930 m.), siunčia
mas į Maskvą Kauno miesto ar-

chyvo atgavimo reikalais.
Aktyvus, taktiškas J. Puzinas 

atkreipė prezidento A. Smeto
nos dėmesį: šis ieškojo korekto
riaus, mokančio jo tarmę. J. 
Puzino gimtinė buvo tik apie 
20-25 km nuo A. Smetonos gim
tinės, tad korektoriumi tiko. 
Dirbant prie korektūros A. Sme
tona pasiteiravęs J. Puzino, ar 
šis nenorėtų savo studijų pa
kreipti į archeologiją. J. Puzinui 
noriai sutikus, Švietimo minis
terija paskyrė stipendiją studi-' 
joms užsienyje.

Pradžioje galvota apie studijas 
Karaliaučiaus universitete, bet, 
ten mirus prof. M. Ebertui, 
pasirinktas Heidelbergo univer
sitetas, kur dirbo prof. E. 
Wahle, šiek tiek susipažinęs su 
Latvijos archeologija. 1930 m. 
pavasarį J. Puzinas atsidūrė 
Heidelberge. Išklausė čia pro
istorės, klasikinės archeologijos, 
indoeuropiečių protėvynės ir 
kitus kursus, susipažino su kai 
kuriais archeologiniais kasinė
jimais, darbu muziejuje. 1932 m. 
imasi daktaro disertacijos, ku
rią sėkmingai apgynė 1934 m. 
liepos mėn. Daktaratui pasi
rinkta Lietuvos archeologijos is
torija „Archeologiniai tyrinė
jimai Lietuvoje ir tautinis atgi
mimas”. Ji išspausdinta vokie
čių kalba Kaune 1935 m., o jos 
baigiamoji dalis išplėsta, pava
dinta „Archeologiniai tyrinė
jimai Lietuvoje XIX a. gale ir 
XX a. pradžioje”, paskelbta lie
tuviškai „Senovės” I tome tais 
pačiais metais.

Studijų metais vasarą grįžęs 
į Lietuvą dalyvaudavo Apuolės 
ir Įpilties piliakalnių kasinėji
muose, Kaune apylinkių arche
ologijos paminklų žvalgyme. Iš 
prof. E. Volteriui gyvenant Hei
delberge rašytų atvirukų maty
ti, kad jau tuo metu J. Puzinui 
rūpėjo ne tik studijos, bet ir ar
cheologijos reikalai Lietuvoje. 
Čia ypač stigo archeologinės li
teratūros, Lietuvos archeologi
nės medžiagos publikacijų. Jis 
ragina prof. E. Volterį greičiau 
baigti straipsnį apie Geliogalių 
lobį, siūlė pavesti C. Engeliui 
sudaryti Kauno miesto muzie
jaus archeologinių rinkinių 
iliustruotą katalogą ir kt.

1934 m. reikalai ir Lietuvoje 
po truputį pajuda. Įsteigiama 
paminklų apsaugos referentūra, 
universitete — etnikos katedra, 
kurios asistentu pradeda dirbti 
J. Puzinas. Nuo 1935 m. rudens 
jis skaito proistorės kursą isto
rikams, o vėliau suburia grupe
lę studentų, norinčių speciali
zuotis Lietuvos proistorės sri
tyje.

Artėjant prof. E. Volterio 
80-mečiui, J. Puzinas perima ir 
Kauno miesto muziejų. 1936 m. 
Kaune įkuriamas Vytauto Di
džiojo kultūros miziejus. J. 
Puzinas tampa šio muziejaus 
priešistorinio skyriaus vedėju. Į 
šį skyrių perkeliami miesto mu
ziejuje buvę archeologiniai rin
kiniai. Skyrius greitai turtėja — 
papildomas kapinynų kasinėji
mo medžiaga. Nuo 1935 m. J. 
Puzinas tiria Kauno ir apylin

Trakų salos pilis

kių paminklus — Eigulius, Sar- 
gėnus, Veršvus, Seredžių, Paš- 
tuvą, Pakapius, retkarčiais nu
klysta į tolimesnes vietas — 
Švėkšnos apylinkėse tiria Nikė- 
lų ir Paulaičių kapinynus, Ro
kiškio apskrityje keletą pil
kapynų, lanko ardomus pa
minklus, stengiasi sustabdyti jų 
griovimą.

P. Galaunės vadovaujamas 
Vytauto Didžiojo kultūros mu
ziejus sudarė sąlygas parengti 
mokslinę priešistorinio skyriaus 
ekspoziciją. J. Puzinas susipaži
no su Rygos, Tartu bei kai kurių 
Skandinavijos ir Vokietijos mu
ziejų archeologijos ekspozicijo
mis. Be to, jis aplanko Lietuvos 
provincijos muziejus, susipažįs
ta su jų archeoldginiais rinki
niais. Iš Panevėžio, Šiaulių mu
ziejų pasiskolina dalį radinių ir 
Vytauto Didžiojo kultūros mu
ziejuje įrengia pirmą mokslinę 
Lietuvos archeologijos ekspozi
ciją (ji atidaryta 1938 m. pra
džioje). Šį savo darbą, ir keliems 
dešimtmečiams praėjus, J. Puzi
nas laikė vienu iš svarbiausių. 
Rengdamas ekspoziciją, jis 
peržiūrėjo visą prieinamą Lietu
vos archeologinę medžiagą, ją 
sistemino, datavo, rašė straips
nius apie atskirus laikotarpius, 
pradėdamas nuo pačių seniau
siųjų. Studijų rezultatas — jo 
parašytas darbas „Naujausių 
proistorinių tyrinėjimų duome
nys (paskelbtas leidinyje 
„Senovė”, 1938 m., t. 4), tapęs 
mokslinės Lietuvės archeologi
jos vadovėliu. Jis padėjo pagrin
dus mūsų proistorės periodiza
cijai, terminologijai, medžiagos 
datavimui, žengė pirmus rimtus 
žingsnius etninės istorijos sri
tyje. Šį darbą kiek papildė 
1941-1943 m. jo paskelbti 
straipsniai, paremti 1939-1941 
m. kasinėjimų duomenimis. Jo 
pagrindiniai teiginiai iš dalies 
išliko vėlesniuose Lietuvos ar
cheologų darbuųse, nepaisant 
kad archeologinių paminklų ka
sinėjimai išsiplėtė, susikaupė 
žymiai daugiau medžiagos.

1939 m. vasarą už minėtą dar
bą J. Puzinas gauna habilituoto 
daktaro laipsnį, tampa Vytauto 
Didžiojo universiteto docentu.

Šalia šių pagrindinių darbų — 
universitete ir rhuziejuje — J. 
Puzinas randa laiko kitiems 
darbams. 1936 m. vasarą kartu 
su V. Nagevičiumi vyksta į 
Tarptautinį archeologų kongre
są Oslo mieste, 1937 m. su bū
riu Lietuvos istorikų dalyvauja 
Pirmajame Baltijos šalių istori
kų kongrese Rygoje, informuo
ja apie Lietuvos archeologijos 
tyrimų rezultatus. Nuo 1937 m. 
rudens jis Lietuvos istorijos 
draugijos narys, o 1939 m. da
lyvauja A. Smetonos įsteigto li
tuanistikos instituto istorijos 
skyriaus veikloje, planuoja kaip 
išplėsti Lietuvos archeologijos 
tyrimus. Randa laiko ir visuo
meninei, kultūrinei veiklai — 
nuo 1935 m. jis „Naujosios Ro
muvos” bičiulių sąjungos valdy
bos narys, skaito visuomenei jos 
organizuojamas paskaitas, daly
vauja Trečiajame Lietuvos kraš

totyrininkų suvažiavime, rū
pinasi provincijos muziejų ar
cheologijos rinkinių tvarkymu.
J. Puzino kultūrinių interesų 
tuometinį platumą iliustruoja ir 
tai, kad 1938 m. prie Jaunųjų 
ūkininkų ratelių sąjungos susi
dariusiai istorikų ir literatų 
grupei literatūros kūrinius 
istorine tematika padeda orga
nizuoti J. Puzinas su istorikais
K. Avižoniu, V. Sruogiene.

1940 m. pradžioje prasideda
naujas jo veiklos etapas. J. Puzi
nas perkeliamas į Vilnių, dirba 
Vilniaus universitete, aktyviai 
dalyvauja visuomeninėje veiklo
je — išrenkamas į Lietuvos 
mokslo draugijos valdybą, skai
to paskaitas visuomenei. 1940. 
09.20 tampa archeologijos ka
tedros vedėju, o 1941 m. vasarą 
paskiriamas Vilniaus universi
teto Humanitarinių mokslų fa
kulteto dekanu. Paskaitos, ad
ministracinis darbas, ūkiniai 
reikalai karo metu atėmė di
džiąją laiko dalį. Vis dėlto pasi
rodo jo nauji straipsniai, akty
viai jis talkina ir ruošiant „Lie
tuviškąją enciklopediją”.

1940-1941 m. J. Puzinas ga
lėjo pasidžiaugti ir kitais savo 
atkaklaus darbo vaisiais. 1940 
m. pavasarį Vilniaus universi
tetą baigė jo mokinė R. Volkai- 
tė-Kulikauskienė, o 1942 — M. 
Alseikaitė-Gimbutienė. „Lietu
vos praeityje”, „Vytauto Didžio
jo kultūros muziejaus metrašty
je”, „Gimtajame krašte”, „Kū
ryboje” pasirodė pirmieji jo mo
kinių moksliniai straipsniai.

1944 m. liepos 3 d. J. Puzinas 
pasitraukė iš Vilniaus, o mėne
sio pabaigoje ir iš Lietuvos. Jis 
buvo kilęs iš „buožių”, studi
javęs Vokietijoje, hitlerinės oku
pacijos metais buvo dekanu. Už 
panašius „nusikaltimus” ne vie
nas, likęs Lietuvoje, pagal ano 
meto „teisę” iš tarybinių oku
pantų gavo po 10 ar visus 25 
metus lagerio, šeimos buvo iš
tremtos į Sibirą.

Pasibaigus karui, Pinneberge, 
šalia Hamburgo, jis kartu su ki
tais Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
profesoriais organizavo Baltijos 
universitetą. Buvo šio universi
teto Filosofijos fakulteto prode- 
kanu, dėstė baltų proistorę, kurį 
laiką dirbo ir rektoriumi. Liku
sį laiką Hamburgo universiteto 
bibliotekoje kaupė medžiagą 
baltų proistorei, nes kaip ir visi 
pabėgėliai, puoselėjo viltį greit 
sugrįžti į laisvą Lietuvą.

1949 m. rudenį universitetas 
nutraukė darbą ir prof. J. Puzi
nas su šeima išvyko į JAV. Ten 
iš pradžių dirbo apie metus Pen
silvanijos universitete, talkino 
prof. A. Sennui, ruošusiam eti
mologinį žodyną, o vėliau vertė
si atsitiktiniais darbais; dirbo 
baldų krautuvėje, draudimo 
įstaigos pašto skyriuje ir kt. 
1953 m. pakviestas į „Lietuvių 
entpklopedijos” redakciją, dirbo 
čia.daugiau kaip dešimtį metų. 
Rašė jis enciklopedijai straip
snius iš Lietuvos proistorės apie 
Lietuvos ir kitų Europos šalių 
archeologijos paminklus. Jis re
dagavo 7 šio leidinio tomus ir

kitų 7 tomų didesnes ar mažes
nes dalis. Taigi per jo rankas 
perėjo bent 14 tomų iš 36. „Bu
vo tiesiog malonumas bendra
darbiauti tame Lietuvių Encik
lopedijos tome, kurį redagavo 
Jonas Puzinas. Jis ne tik laiku 
užsakydavo pageidaujamus 
straipsnius, bet dažnai 
parūpindavo ir bibliografinės 
bei faktografinės informaci
jos...” — jau po prof. J. Puzino 
mirties prisiminė istorikas V. 
Trumpa (Trumpa V. Jonas Puzi
nas — archeologas, istorikas, en- 
ciklopedininkas // Draugas 
(JAV), 1988 vasario 20). Kaip 
matome, redaktorius buvo ir to
mo sudarytojas, parinkdavo au
torius, užsakydavo straipsnius.

Jis tuo metu daug rašė Lietu
vos istorijos, kultūros klausi
mais, rašė apie įvairius asme
nis. A. Pemkaus sudarytoje prof. 
J. Puzino spausdintų darbų bib
liografijoje suregistruota apie 
300 didesnių ir mažesnių to lai
kotarpio straipsnių. Kai kurie 
jų pasirodė jau po profesoriaus 
mirties. Nespėjo jis pamatyti ir 
monografijos apie prof. medici
nos dr. Petrą Avižonį (1875- 
1939). Ji išspausdinta Čikagoje 
1979 m.

Emigracijoje atsidūrę istori
kai matė, kokiomis sąlygomis 
dirbo Lietuvoje likę kolegos. To
dėl planavo išeivijoje parengti 
objektyvesnę daugiatomę Lietu
vos istoriją. Pirmasis tomas 
turėjo būti skirtas Lietuvos pro
istorei ir parašytas J. Puzino. 
Toliau būtų ėjęs Z. Ivinskio, A. 
Šapokos, K. Avižonio, P. Čepėno 
ir kitų parašyti tomai apie at
skirus istorijos laikotarpius. 
Darbas enciklopedijoje ir kelių 
istorikų ankstyva mirtis vertė 
planus keisti, tikslinti. Be to, 
laikas darė savo. Okupuotoje 
Lietuvoje likę prof. J. Puzino 
mokiniai pamažėle nuo 1948 m. 
vėl pradeda archeologinių pa
minklų tyrimus, Vilniaus uni
versitete pradedami rengti ar
cheologai, nuo 1951 m. pasirodo 
pirmos publikacijos, o 1961 m. 
išleidžiami „Lietuvos archeolo
gijos bruožai”. Prof. J. Puziną 
pasiekdavo archeologinė litera
tūra iš okupuotos Lietuvos, jam 
buvo žinomi ir latvių bei lenkų 
archeologų darbai. Jis matė, 
kaip kaupiasi nauja medžiaga, 
kurios tik dalelė paskelbiama, 
o kita lieka jam neprieinama. 
Tad atsisakė Lietuvos proistorės 
rašymo, ėmėsi darbo apie baltų 
genčių gyventojų plotų ribas, 
stengėsi kritiškai peržiūrėti lie
tuvių, lenkų, latvių, rusų, vokie
čių archeologų ir lingvistų dar
bus šiuo klausimu.

Prof. J. Puzinas dažnai buvo 
kviečiamas su paskaitomis į 
konferencijas, minėjimus. Jis la
bai išgyveno dėl išeivijos su
siskaldymo, rietenų, pats buvo 
dalykiškas, tolerantiškas. Tad

American Travel Service
pigiausios kainos iš Vilniaus į sekančius miestus:

Boston...................................... $690.00
Chicago.................................... $620.00
Detroit...................................... $720.00
Los Angeles............................. $855.00
Miami....................................... $850.00
New York.................................$580.00
Tampa...................................... $855.00

Kainos galioja keliaujant į abi puses.
Prie bilieto kainos reikia pridėti mokesčius

# » *

Dėl bilietų iš Lietuvos ir į Lietuvą bei visų kitų 
turistinių patarnavimų prašome kreiptis į mūsų 

raštinę. Maloniai Jums padėsime

American Travel Service 
9439 S. Kedzie

Evergreen Park, IL 60805-2325 
Tel.: 708-422-3000, Tel.:8OO-422-319O 

FAX 708-422-3163

kurį laiką buvo Pasaulio lietu
vių bendruomenės kultūros ta
rybos pirmininku, Vyriausio 
Lietuvos išlaisvinimo komiteto 
nariu, nors politinė veikla jam 
liko svetima.

Okupuotoje Lietuvoje prof. J. 
Puzino pavardės, jo darbų pami
nėjimas buvo ilgą laiką uždraus
tas. Darbus rengiant spaudai, jo 
pavardė buvo išbraukiama, kar
tais nuorodoje likdavo tik leidi
nio pavadinimas be autoriaus, 
be straipsnio pavadinimo. Net 
„Lietuvos archeologijos bruo
žuose” (Vilnius, 1961) nėra žy
miausio Lietuvos archeologo pa
vardės, nurodyta tik...„Senovė”,
t. 4. Taip buvo apie trisdešimt 
metų. Tik apie 1970-1975^ m., 
pasitraukus kai kuriems virši
ninkams, „budrumas” kiek at
slūgo, prof. J. Puzino pavardė 
vėl pasirodė Lietuvos archeolo
gų darbuose. Iš pradžių — kitose 
respublikose spausdintuose 
straipsniuose, o vėliau ir pačioje 
Lietuvoje. Tuo tarpu „Glavli- 
tas” iki pat 1989 m. saugojo 
mus nuo į Lietuvą siunčiamų 
profesoriaus raštų — krovė juos 
į specialius fondus ir naikino, 
adresatų jie nepasiekdavo.

Staigi prof. J. Puzino mirtis
1978 m. balandžio 14 d. nutrau
kė visus jo darbus. Žmona Kons
tancija Puzinienė su dukromis 
išleido du didelius Rinktinių 
raštų tomus (Chicago, 1983) — 
pirmasis jų skirtas proistorės 
darbams, o antrasis — mūsų 
kultūros ir politikos istorijai. 
Juos sudarė ir spaudai parengė 
A. Mažiulis. Jis parašė ir trum
pą profesoriaus gyvenimo ir 
veiklos apžvalgą, apibūdino ne
skelbtus rankraščius. Pridėta ir 
A. Pemkaus sudaryta J. Puzino 
spausdintų darbų bibliografija. 
Platesnį straipsnį paruošė ir 
paskelbė J. Jurkus „Aiduose”
1979 m. („Jonas Puzinas apie 
save ir apie kitus”). „,

Lietuvoje jo nuopelnus-viešai 
prisiminti galėjome tik 1990 m. 
Artėjant gimimo 85-osioms me
tinėms, Lietuvos archeologijos 
draugija ėmėsi iniciatyvos pažy
mėti jo gimtinę. Tėvų sodybą se
niai nušlavė „socialistiniai kai
mo pertvarkymai”. Draugijos 
iniciatyvą parėmė tuometinio 
Laičių kolūkio pirmininkas Sta
sys Sedleckas ir vyr. agronomas 
Juozas Kašėta bei Ukmergės ra
jono kultūros skyrius. 1990 m. 
rugsėjo 29 d. buvusios Motiejaus 
Puzino sodybos vietoje Svarony- 
se buvo atidengtas paminklinis 
akmuo. Autorius — mokytojas ir 
dailininkas Mykolas Strioga, o 
akmuo paimtas iš šios sodybos 
ūkinio pastato pamatų. M. Maž
vydo nacionalinėje bibliotekoje 
buvo surengta prof. J. Puzino 
darbų paroda, įvyko jo gimimo 
85-tųjų metinių minėjimas.

(„Voruta”, 
1995 m. spalio 7-13 d.)

t

Atstovas Lietuvoje
Migrovė

Laisvės alėja 88/6 Kaunas 
Tel. 20 73 61 20 93 84

FAX 22 10 90
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Alės ir dr. Antano Razmų vestuvinis pulkas. Iš kairės: Kristina Riizmienė, 
Steponavičiūtė, Alė ir Antanas, Asta Razmienė, dr. Antanas G. Razma. 
(Triukas (Astos ir Antano G. vaikai).

DRAUGYSTĖ, IŠAUGUSI 
Į MEILĘ

dr. Edis Razma, Ramona 
Priekyje — Alexa ir An-

MĖNULIS RAMYBĖS NETUR ĖS DRAUGAS, šeštadienis, 1995 m. lapkričio mėn. 4 d.

nr Žinomasis Amerikos daininin- 
r.kas Frank Sinatra (neseniai 
.Šventęs 80 metų amžiaus su- 

-ikaktįl dažnai dainuoja popu- 
_;liarią dainų, kad meilė neturėtų 
„būti skiriama tik jauniems, nes 
•jivyresftieji ją labiau supranta, 
nevertina, giliau išgyvena... Tos 

dainos žodžius galėjo patvirtin
;rti kiekviena viešnia ir svečias 
~dr. Antano Razmos ir Alės Ste- 
L'ponaVTčienės jungtuvėse, š.m. 
*rugst§6 TfVtl. įvykusiose Palai- 
=>wintojo Jurgio Matulaičio misi 
•'joje, Lemonte.
it

rtr Kad nekiltų jokių abejonių 
rgausiai susirinkusiems į šią 
^dviejų „saugusių jaunųjų” 
džiaugsmo šventę, koplyčioje 

Išdalintoje programoje buvo 
įrašyti tokie žodžiai: „Draugystė 

i*- nuoširdumas, atvirumas; da- 
•Uinimasis kasdienybe ir laimė- 
?jjmais; džiaugsmu ir skausmu; 
įuoku ir ašaromis; išaugusi į 
pagarbą, į meilę...”

Malonus šurmulys nučiuožia 
^jjUnioje, kai ilgu taku link 
„ąltokiatro'-žygiavo vestuvinė 
palyda: gėlių nešėja Alexa Raz
maitė, žiedus nešęs Andrius (dar 
iš tikrųjų tik Andriukas) Raz
ma, dr. Antano vaikaičiai; jo 

. jjiarčios Asta ir Kristina (Mišių 
„onetu atlikusios skaitymus); liu
dininkai — Alės ir Antano vai- 
p|rai: Ramona Steponavičiūtė, 
JSdis P. ir Antanas G. Razmai. 
'Taskin šį giminišką ir neįprastą 
i>pulką ranka rankon, koja kojon 
atžingsniavo Alė ir Antanas, 
fiusnrende visa likusį gyvenimą 
taip darniai vienas šalia kito 

„keliauti. Kiekvienas šios 
--šventės dalyvis akivaizdžiai 
įjfnatė tą neatšaukiamą ryžtą jų

veiduose ir džiaugėsi, kad meilė 
„antrą kartą” parodė savo pa
lankumą šiems žmonėms.

Santuoką palaimino, šv. Mi
šias aukojo ir ypač gražų pa
mokslą pasakė kun. Viktoras 
Rimšelis, MIC. Iškilmes pra
turtino solistai Dalia Kučė- 
nienė, Algirdas Brazis ir 
Vaclovas Momkus, vargonais 
palydint muz. Ričardui Šokui. 
Aukas Mišių metu prie alto
riaus atnešė Alės mama Kazi
miera Antanaitienė ir brolis 
Faustas Antanaitis.

Tuoj po Mišių svečiai, smagiai 
jau iš anksto nusiteikę, rinkosi 
į didžiąją Pasaulio lietuvių cent
ro salę pabendrauti su nauja- 
vedžiais ir su vieni kitais. Dau
gelis pasidžiaugė, kad jungtuvių 
puotai pasitenkinta sava pasto
ge, neieškant prabangių viešbu
čių salių, kaip dabar įprasta. Iš 
tiesų, nuotaika buvo tokia sma
gi, šviesi ir šilta, kad retas 
pastebėjo paprastesnes patalpas
— juk ne sietynai palubėje ir ne 
spindintis grindų parketas, o 
svečių ūpas bei šventės priežas
tis yra svarbiausia. Tačiau, 
reikia pastebėti, kad ir PLC salė 
buvo šauniai išpuošta (girdėjo
me, kad pasidarbavo Alės ir An
tano jaunimėlis), beveik neatpa
žįstamai pakeista, net su kolo
nomis!

Puotai vadovavo Lietuvių fon
do valdybos pirm. Stasys Baras, 
jautriu, bet kartu ir šmaikščiu, 
žodžiu prabildamas į svečius, 
supažindindamas su naujave- 
džiais, kurie visiems ir taip 
buvo gerai pažįstami. Visus dar 
geriau nuteikė „naujai su
jungtos šeimos broliai ir sesuo”
— Edis, Antanas, Ramona — pa-

skaitydami nemažai „naudingų 
patarimų” sutuoktiniams, pra
dedantiems bendrą gyvenimą. 
Puota sveikinimais nebuvo nuo
bodžiai perkrauta, nors labiau
siai iš sveikintojų išsiskyrė PLB 
pirm. Bronius Nainys, dar iš Vo
kietijos laikų pažinęs dr. An
taną, ir LF Tarybos pirm. Mari
ja Remienė (kartu su S. Baru ji 
naujavedžiams Lietuvių fondo 
vardu padovanojo Pr. Domšaičio 
paveikslą, kuriame daug „žirgų 
ir dar daugiau pasagų”. Kadan
gi pasagos nešančios laimę, tai 
ir laimingo gyvenimo linkėjimų 
Alei bei Antanui daug tuo būdu 
perduota).

Atėjo laikas pasisakyti ir nau
javedžiams: dr. Antanas kalbėjo 
lietuviškai, o Alė Razmienė — 
angliškai. Jie abu minėjo savo 
didelį džiaugsmą, kad nedrąsi 
svajonė tapo realybe ir jų keliai 
surišti šventu Moterystės sakra
mento ryšiu. Alė neiškentė ne- 
pridūrusi, kad ji tą pačią dieną 
tapo Antano žmona, daktarų 
Edžio ir Antano mama, jų žmo
nų Kristinos ir Astos anyta, bet 
taip pat Andriuko ir Alexos mo
čiute! (Kiek moterų gali tuo 
pasigirti...) Na, o vienturtė — 
lepūnėlė dukrelė Ramona paga
liau prarado savo vienturtės 
statusą ir turėsianti ne tik du 
brolius, bet ir „tėvą”, kuris 
galės „kiečiau suimti”, jeigu 
Ramonėlė pradės mamos ne
klausyti.

Svečių tarpe buvo abiejų nau- 
javedžių draugų net iš tolimų 
vietovių, ypač daug, turinčių 
ryšių su Lietuvių fondu, Lietu
vių fronto bičiuliais, Korp! Ga
jos veikla, į kurią taip aktyviai 
įsijungęs dr. Antanas. Po skanių 
vaišių ir skambių tostų visi dar 
ilgai linksminosi, skambant ro
mantiškiems Ričardo Šoko or
kestro taktams.

V.D.

Mes dar nesame pamiršę, su 
kokiu susidomėjimu ir įtampa, 
prigludę prie TV ekranų, ste
bėjome pirmuosius amerikiečių 
astronautų žingsnius Mėnulyje! 
Paskutinis, astronautų Eugene 
Cernan ir Harison Schmitt 
tame artimiausiame žemės pa
lydove apsilankymas įvyko 
1972 m. Po to buvo ilgesnis tylos 
periodas. Dabar vėl pradeda 
pasigirsti užuominų, ypač vokie
čių spaudoje, apie tyliai vyks
tančias varžybas; kas vėl bus 
Mėnulyje pirmieji, tik su savo 
technika, ar ir su žmonėmis. 
Varžybos vyksta tarp Amerikos, 
Japonijos ir Europos.

JAV Luna — Corp of Arling- 
ton, Virginia, kelionei į Mėnulį 
jau yra paruošusi planą. Kelio
nės metu vežimukas su dviem 
robotais kontroliuojamas erdvės 
kontrolės centro žemėje, iš
važinės Mėnulyje esančią „Sea 
of Tranųuility”, aplankys isto
rines vietas, kuriose jau buvo 
nusileidę pirmieji astronautai. 
Visas šis kelias — apie 1,000 
mylių. „Ateinančiame šimtme

tyje mes privalot le užkariauti 
Mėnulį”, sako Dr zis Gump, vie
nas iš Luna CO. adovybės. Jų 
planuose — ambi' ingi siekiai ir 
idėjos ištyrinėti Mėnulį taip, 
kad su jo pagalba, būtų galima 
išgauti milžinišką saulės ener
gijos kiekį. Be to, jis tikisi 
erdvėje įruošti stotį, apgyventą 
žemės gyventojais.

1997 m. bėgyje The National 
Aeronautics Space Administra- 
tion (NASA) numato paleisti 
taip vadinamą „Prospector”, 
kuris, skrisdamas aplink Mėnu
lį, tyrinės jame esančias krate
rių vietas, kurių saulės spin
duliai nepasiekia.

1998 m. japonai tikisi į Mėnu
lį paleisti savo „Penetretor”. Jis 
save „pasilaidosiąs” Mėnulio 
pogruntyje ir tyrinėsiąs jo 
cheminę sudėtį. O 2020 m. japo
nai svajoja į Mėnulį pasiųsti 
žmones ne tik pasivaikščioti, bet 
ir apsigyventi!

Europiečiai irgi nesnaudžia. 
Jie 2002 m. numato Mėnulyje 
įruošti savo stotį. Tai būsiąs

pirmasis iš keturių žingsnis, 
paruošiant nusileisti ir ten ap
sigyventi žmones. Tas, iš ketu
rių dalių susidedantis planas, 
turėtų būti įvykdytas per pir
muosius du 21-mo šimtmečio de
šimtmečius. Europiečių plano 
tikslas — mokslinis ir ekonomi
nis. Jie įsitikinę, kad didžiulius 
energijos kiekius galima paga
minti Mėnulyje ir, su lazerio ar

mikro bangų pagalba, tą ener
giją perkelti į Žemę.

Atrodo, kad visi tie amerikie
čių, japonų bei europiečių fan
tastiški planai, taip kaip kad ir 
praeityje, taip ir ateityje, laikys 
žiūrovus pririštus prie TV ekra
nų, kuriuose jie stebėsis, žavėsis 
ir jaudinsis. O Mėnulis tikrai 
ramybės neturės!

P. Palys

Alė ir Antanas Razmai

Medininkų pilies bokšto atstatymo dabartinis vaizdas.

RESTAURUOS 

THOMAS MANN 

VASARNAMĮ NIDOJE

Istorinis Nobelio premijos 
laureato rašytojo Thomas Mann 
vasarnamis Nidoje gerokai nu
kentėjo nuo pokarinių rekon
stravimų. Po Antano Venclovos 
susitikimo su rašytoju Vokie
tijoje, jo vasarnamis Nidoje buvo

perstatytas 1956-1961 metais, 
nukrypstant nuo projekto.

Atkurti autentišką vasar
namio išvaizdą nori neseniai 
įsteigtas Thomas Mann kultū
ros centras. Vokietijos federa
linė valdžia tam skyrė 100,000 
Vokietijos markių. Rekonstra
vimą atliks klaipėdiečių brolių 
Kristučių dirbtuvės.

(LR, 10.21)

MEDININKŲ PILIES ATSTATYMO FONDAS 
AUKOTOJŲ SĄRAŠAS 
(1995.IV.1—1995.X.31)

„Teatbunda mūsų prabočių paminklai, o su jais 
ir mūsų — lietuvių pagarba ir meilė, savo tėvynei 
Lietuvai”.

Jonas ir Marija Šimoniai 
M.P.A. fondo mecenatai

Mecenatai ($1,000 ir daugiau)

$1,000 Gediminas Balanda, Amalija ir Mykolas Jagučiai, Rožė
G. Mainelytė-Jasinskienė, inž. Jonas ir Danutė Ščiukai, Jonas ir 
Marija Šimoniai, a.a. Jono ir Marijos Šimonių bei Kazimiero ir Juzės 
Bardzilauskų atminimui.

Rėmėjai ($100 iki $1,000)

$500 Lietuvių Fondas.
$300 Maria ir ir Antanas Ruožiai, Sofija ir Adolfas Jelioniai. 
$110 B. Masiokas.
$100 Eugenijus Bartkus, Algirdas ir Danutė Basiuliai, Viktoras 

ir Dana Dargiai, Kostas F. Dočkus, Vyga ir Daumantas Dikiniai, 
Vytautas ir Romainė Jonaičiai, Vincas Kamaitis, J. ir B. Lintakai, 
JAV Lietuvių Bendruomenė, East St. Louis, Genovaitė ir Kazys 
Trečiokai, Bronius Snarskis, Gytis Šernas, Jonas ir Bernice Vašiai, 
Rimantas Blinstrubas, Jean ir Petras Lekučiai.

Aukotojai (žemiau $100)

$75 Vaclovas Mažeika, dr. R. Sidrys.
$50 dr. D. Giedraitis, Jonas ir Juzė Kučinskai, Augustinas 

Laucis, Michael ir Laima Vansauskai, L. ir E. Volkovickiai, Antanas 
Valavičius, Ona Bertašienė.

$47 Rita ir Petras Bernotavičiai
$30 R. Romas Budreika, Ona Elestienė.
$25 G. K. Baukus ir Pamela Cooren Baukus, Teklė Bogužas, 

J. J. Dargis, Ina Kurauskienė, Aldona Mackevičienė, Z. A. 
Raulinaitis.

$20 Ona ir Stasys Ruibiai, Algirdas Gustaitis, Antanas 
Paužuolis, Gražutė Sirutienė.

$10 Algirdas Bražinskas, Lena Baleckis, Jonas Prakapas.
$5 Elena Zapustas.

MEDININKŲ PILIES ATSTATYMO FONDO TIKSLAI:

1. Rinkti aukas Medininkų pilies atstatymui,
2. Dedikuoti pilies atstatymą žuvusiems Lietuvos pasienio 

sargybiniams prie Medininkų pagerbti,
3. Atžymėti L.D.K. Mindaugo 740 metų karūnavimo jubiliejų,
4. Įjungti Lietuvos, išeivijos ir vietinį jaunimą pilies atstatymo 

darbe,
5. Garbingos senovės Lietuvos pilies atstatymu sumažinti lenkų 

ir tuteišų įtaką Medininkuose.
6. Pasiūlyti Lietuvos Vyriausybei pilies kieme, po atviru 

dangumi, ruošti koncertus, istorinius vaidinimus (Sound & Light 
shows) ir t..

Prašome čekius rašyti M.P.A. FUND vardu,

Mecenatas (US $1,000 ar daugiau)....................$

Rėmėjas (US $100 iki US $1,000)....................$

Aukotojas (žemiau US $100) ........................$.........................

Aukos nurašomos nuo federalinių mokesčių.

Vardas, pavardė ..........................................................................

Adresas

Zip

Aukas prašome siųsti:
STANDARD FEDERAL BANK FOR SAVINGS 
c/o M.P.A. FUND, Acct. # 101369692 
4192 South Archer Avenue 
Chicago, Illinois 60632-9985

AMTA

americaąt ^.broad, inc.

5058 S. Archer, Chicago, IL 60632 • Tel.: 312-838-8888
*•. ** «■><» n 4KMV.A 4
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Belmont/Laramie
5150 VV. Belmont 
Tel. 312-685-2020

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

North Side
3000 N. Milvvaukee 

Tel. 312-489-4999

Far North
4801 VV. Peterson 

Tel. 312-725-9500

OUT OF STATE — 1-(8OO)-342-5315

ŽIEMOS
KAINOS
Ten ir atgal

Vilnius $540
Riga $540
Tallinn $540
Minsk $540

Į vieną pusę

Vilnius $380
Riga $380
Tallinn $380
Minsk $380

SIUNTINIAI LAIVU
IR AIR GARGO

Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje 
Baltarusijoje, Rusijoje ir Ukrainoje

PRISTATOMI TIESIAI Į NAIVIUS

Musų raštinės:
447 S.Correy Avė., 52 Foa9|es Rd .

St.Pete Beach, FL 33706
Tei.(813)363-7700

Warwick, N Y 10990
Tel.(914)258-5133

639 East 185th Avė,
Euclid, OH 44119

<-Ą-Tel.(216)481-0011

KUPONAS

Rochester:
(716)232-4111
Pittsburgh:
(412)481 -8222

SKAITYKITE "DRAUGĄ"
Pateikę šį kuponą ATLANTA IE, INC. 

ir Jūs gausite nuolaidą siuntiniams
laivu į Lietuvą

import-export, inc
2719 We«t 71 Str. (Jlilcngn, 1L, 61)621 

(3 12)434 2 121 
(800)775-SEND



DRAUGAS, šeštadienis, 1995 m. lapkričio mėn. 4 d.

ŽVILGSNIS Į LIETUVOS 
EKONOMIJĄ

ZOKNIUS VALYS DANŲ IR 
AMERIKIEČIU FIRMOS

Pavasarį Danijos firma „Kru- 
ger Consult” Šiaulių savivaldy
bei pateikė Zoknių aerodromo 
užterštumo tyrimo rodiklius ir 
pasiūlė būdus, kaip būtų galima 
išvalyti naftos produktus. Tyri
mo darbus finansavo Danijos 
vyriausybė. Danų firmos atsto
vybės Lietuvoje „Baltijos kon
sultacinė grupė” specialistai 
teigia, kad savivaldybė, par
davusi jų surinktus teršalus, 
galėtų gauti tiek lėšų, jog sumo
kėtų už valymo įrenginių eks
ploatavimą.

Valyti Zoknius pasisiūlė ir 
amerikiečių firma „Balta Vac 
Ine.” Šią firmą rekomendavo ir 
Valdas Adamkus. „Balta Vac” 
prezidentas V. Januškis teigė, 
kad jie atsivežę savo įrangą 
aerodromo teritoriją išvalytų, 
kaip užmokestį pasiimdami tik 
tai, ką susemtų.

Nors abiejų firmų valymo me
todai skirtingi, Šiaulių savival
dybė po ilgų svarstymų pasiūlė 
abiems dirbti kartu. Sutarta, 
kad firmos dirbs vienu metu, 
bet skirtingose vietose.

Kaip rašoma „Lite”, niekas 
taip ir nepasakė, kiek tikimasi 
„išgauti” Zokniuose sovietinės 
kariuomenės paliktų naftos pro
duktų. Seniai buvo kalbama 
apie dešimtis tūkstančių tonų, 
dabar — tik apie 1.5-6,000 tonų 
Manoma, kad busimieji valyto
jai stengiaisi „radinius” su
mažinti, kad šeimininkai nesi- 
brangintų.

„COCA-COLA” LIETUVOJE
Lietuva tapo 200-ąją pasaulio 

šalimi, kurioje gaminami ir par
davinėjami „Coca-Cola” firmos 
gėrimai, rašo „Lietuvos aidas”. 
Firmos atstovybės Lietuvoje va
dovas S. Andersenas pažymėjo, 
kad Lietuvoje, skirtingai nuo 
kai kurių kitų mažų šalių, kur 
stambios firmos pasirodymas 
sutinkamas gana skeptiškai, 
jaučiama parama ir pritarimas. 
Per rekordiškai trumpą laiką — 
70 dienų — Alytuje buvo paleis
ta pirmoji Lietuvoje „Coca- 
Cola” įmonė. Apie šį įvykį per
nai birželio mėnesį firmos 
spaudos centras paskelbė visam 
pasauliui.

„Coca-Colos” įmonėje dirba 
apie 200 žmonių. Naujų darbo 
vietų atsirado žaliavų tiekimo 
bei kitose Lietuvos padalinį 
aptarnaujančiose organizacijo
se.

„Coca-Cola” firmos investi
cijos Lietuvoje jau pasiekė 10 
mln. dolerių.

INDĖLIAI UŽSIENIO 
VALIUTA NEBUS 

DRAUDŽIAMI

Lietuvos vyriausybė pritarė 
Gyventojų indėlių draudimo 
įstatymo projektui. Seimas jį 
turėtų priimti dar šiais metais. 
Iki kitų metų balandžio 1 d. turi 
būti įkurta valstybinė įmonė 
„Indėlių draudimo fondas”, kuri 
ir privalės kompensuoti praras
tus žmonių indėlius komerci
niuose bankuose. Trys bankai,

kuriuose valstybei priklauso 51 
proc. akcijų — Taupomasis, Že
mės ūkio ir Valstybinis komer
cinis — šiame projekte nedaly
vaus, nes indėlių saugumas 
juose reglamentuotas anksčiau. 
Projekte numatyta, kad bankai 
į fondą turės įmokėti 2 proc. 
banke laikomų gyventojų indė
lių litais sumos. Draudimo 
suma negali būti didesnė kaip 
5,000 litų, kompensuojama 80 
proc. indėlio vertės. Įstatymas 
nenumato drausti indėlių užsie
nio valiuta.

Vilniaus banko valdybos pir
mininko pavaduotojas Gintau
tas Bareika „Lietuvos rytui” 
sakė, kad jį stebina nenoras 
kompensuoti indėlių, laikomų 
bankuose valiuta. „Žmonės 
indėlius bankuose laiko JAV 
doleriais ar Vokietijos markė
mis, nes šiomis valiutomis 
pasitikima labiau negu litais”, 
sakė bankininkas. Jo nuomone, 
įsigaliojus tokiai tvarkai, 
dideles pinigų sumas žmonės 
laikys užsienio bankuose, o 
Lietuvos bankuose bus jaučia
mas valiutinių išteklių stygius.

„VILKAS” AVIŲ IEŠKO 
AUSTRALIJOJE

1932 m. Kėdainiuose pradėjo 
veikti brolių Vinikų odų fabri
kas, kuris vėliau persikėlė į 
Kauną ir buvo pavadintas „Vil
ku”. Tobula kailių išdirbimo ir 
dažymo technologija buvo įver
tinta aukso medaliu Briuselyje. 
Modeliai buvo demonstruoti 
įvairiose parodose.

Dabar „Vilke” dirba 1,100 
žmonių. Metinė produkcijos 
apyvarta 25 mln. litų. Prekybi
niai kontaktai „Vilką” sieja su 
22 pasaulio valstybėm.

Kaip rašo „Litas”, bendrovei 
buvo lemtingas „Vilko” gene
ralinio direktoriaus Vaclovo 
Kliunkos vizitas į Australiją. Iš 
Australijos banko gavęs 500,000 
dolerių paskolą, nupirko 
100,000 kailių. Tai įvyko 1992 
m. Dabar „Vilko” vadovas 
Australijoje apsilankė antrą 
kartą ir ketinama nupirkti 
150,000 kailių. Svarbu tai, kad 
Australijos bankas klientą iš 
Lietuvos finansuoja su minima
liomis 5-8 proc. palūkanomis.

Sunkiausiai „Vilkui” sekasi 
pavasarį ir vasarą, kuomet 
kailiniai neperkami. Todėl 
bendrovė stengiasi gaminti ką 
nors tokio, kas turėtų paklausą 
visus metus. Todėl, be natūralių 
kailinių puspalčių, siuvamos 
madingos striukės, liemenės, 
paltai iš odos, veliūro me
džiagos, užtiesalai automobilių 
sėdynėms, baldams, kilimėliai 
ir pan.

„Vilke” atliekamos visos kai
lio, odos gamybos operacijos — 
nuo išdirbimo iki pasiuvimo. 
Čia pasiūtas moteriškas puspal
tis iš natūralios odos kainuoja 
500 litų, vyriškas puspaltis iš 
odos veliūro — 334 litus. „Vil
kas” ieško pirkėjų savo produk
cijai, dar labiau ieško investuo
tojų, kad galėtų įdiegti naujas 
technologijas, sukurti bendras 
gamybos ir prekybos firmas.

Penkias savaites bendrovėje 
„Vilkas” dirbo ekspertas iš

JAV. Jis nagrinėjo finansinę ir 
ekonominę padėtį firmoje. Jo 
pagrindinė išvada: „Jei ne
gausite artimiausiu laiku pa
pildomų investicijų apyvarti
nėms lėšoms — būsite pasmerk
ti žūti”.

Jeigu kam rūpi kailių verslas, 
gali rašyti adresu: Akcinė bend
rovė „Vilkas”, Raudondvario pi.

01, 3008 Kaunas, Lietuva.
AX Kaune: 26-88-88,26-95-39.

'i*
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SULAIKYTAS BANKO 
TARYBOS PIRMININKAS

Generalinės prokuratūros ir 
Valstybės saugumo departa
mento Kauno skyriaus parei
gūnai sulaikė buvusį Taupomo
jo banko Tarybos pirmininką 
Robertą Preikšą. Jis kaltinamas 
melagingais pranešimais apie 
nusikaltimą, dirbtinai sudarant 
įrodymus.

Ši skandalinga istorija pra
sidėjo praėjusių metų gruodžio 
mėn., kai R. Preikšą viešai 
pareiškė turįs duomenų, kuriuo
se įrodoma, kad Taupomajame 
banke, Seime ir vyriausybėje 
įsišaknijęs organizuotas Lie
tuvos nusikalstamumas ir ko
rupcija. R. Preikšą sakė, kad šie 
dokumentai verti ketvirčio mili
jono dolerių. Netrukus po šio pa
reiškimo kelis kartus buvo 
„pasikėsinta” į R. Preikšos gy
vybę. Teisėsaugos pareigūnų 
išvados apie „pasikėsinimus” 
buvo kategoriškos — R. Preikšą 
pasikėsinimus į savo gyvybę in
scenizavo pats.

„Respublika” pastebi, kad 
apie milijonines korupcines 
sumas šnekėjęs R. Preikšą nu
tylėjo, kad Kauno mokesčių in
spekcijoje pats deklaravo turtą, 
kurio vertė „nuo 500 įpilijonų 
iki 10 milijardų litų’1’. Tokį 
pasakišką turtą R. Preikšą 
įsigijo 1989-90 m. už įvairias 
tarpininkavimo operacijas.

LOBIŲ IEŠKOTOJAMS

Lietuva svarsto galimybę 
pramoniniu būdu kasti gintarą. 
Tam numatoma surengti kon
kursą ir jo laimėtojui bus 
suteiktas leidimas tirti ir 
naudoti gintaro telkinius.

1992-94 m. Lietuvos geologi
jos tarnyba atliko Kuršių marių 
gintaringumo tyrimus. Gintaro 
ištekliai Juodkrantės telkinyje 
vertinami maždaug 112 tonų, o 
dar keturiuose galimuose gin
taro plotuose jo gali būti iki 
225 tonų. Pasak Statybos ir 
urbanistikos ministro ir nau
dingųjų iškasenų naudojimo 
tarnybos pirmininko Juliaus 
Laicono, Juodkrantės telkinys 
dar nėra paruoštas naudoti — jį 
reikia geologiškai išžvalgyti ir 
įvertinti, numatyti saugaus 
naudojimo būdus. Tokius dar
bus galima atlikti tik pritrau
kus privačių lėšų. Todėl ir bus 
skelbiamas konkursas, praneša 
agentūra BNS.

Rima Jakutytė

MĄRQUETTE 
PHOTO SUPPLY

J

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
dienį vakarais iki 8 valandos. 
Antrad. iritrėčiad. susikalbėsit 
lietuviškai.

3314 West 63rd Street 
Tel. 776-S998

±.---------------------------------- —

MISCELLANEOUS

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

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

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.

BSD LOUNGE 
6600 S. Kedzle Avė. 
Tel. 312-925-6264

Lietuviška muzika ir šokiai
Penktd. - šežtd. - sekmd.

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

VALOME
KILIMUS, BALDUS, 

GRINDIS IR SIENAS
J. BUBNYS 
737-5168

DĖMESIO, JAUNIME III
'Pučia vtįas

J7
to Jos norit s atstovauti savo miestą 

sekančiam Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongrese?

Ar JOS pienuojate 
dalyvauti ar mokytis 
kursuose Vilniuje ar 

Kaune?

Anketos turi pasiekti
PČJF ne vėliau 

gruodžio mėn. 15 d.
dėl keliavimo į 

Lietuvą tarp sausio 
mėn. 1 d. ir

ateinančių metų 
gruodžio mėn. 31d.

Ar norėtumėte dirbti 
Lietuvos labui?

Ar Jūs planuojate aplankyti 
gimines Lietuvoj?

Petro Čepo Jaunimo Fondas žiną. kad jaunimui
(18-35 amž.) yra sunku sutaupyti pinigus keliauti į 
Lietuvą ir į kitas tolimas Šalis. Todėl mes įsteigėm 
PČJF padėti jaunimui susipažinti su savo Tėvyne ir 
pasaulio lietuviais. PCJF stipendija ($1,000) 
dovanojama bent vienam lietuvių kilmės 
jaunuoliui/ei, kuris/i žada vykti j Lietuvą arba
dalyvauti lietuviškuose įvykiuose išeivijoje. •*

Jei norėtumėte gauti anketą arba daugiau informacijos apie 
Petro Čepo Jaunimo Fondą, atsiųskite praėymus šiuo adresu: 

Petras Čepas Youth Foundation 
c/o Petras Kazlas 109 W. Cannon St. Lafayette, CO 80026 

303-492-2947 arba pkazlasOcolorado.edu

CLASSIFIED GUIDE

REAL ESTATE REAL ESTATE

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

BALYS BUDRAITIS
Patarnauja įvairių nuosavybių pirkime bei pardavime, mieste ir priemiesčiuose. Suinteresuoti skambinkite: 

BUDRAIČIUI
Bus. 708489-7000 Fax. 708-499-7006 Res. 312-778-3971 Pager 312-308-0307

RE/MAX 
REALTORS 

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

GREIT
PARDUODA

KMIECIK REALTORS7922 S. Pulaski Rd.4365 S. Archer Avė.
DANUTE MAYER ' 

284-1900

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės j Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
oatarnaus. jkaiftavimas veltui. •.

RIMAS L. STANKUS

• Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS kompi Jteriųir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žemę
• Pensininkam^ nuolaida

Bake foi
1T7.7

CentuiĮ
OŪiČMCMČ. 
1180 State Street 
Lemom, Vinois 60439
•Nekilnojamo turto 

pirkine ar pardavime 
♦Čikagos apylinkėse ir

MARIJA STONIKAS KbbZ 
Realtor® Bus. 708.257.7100 

Res. 708.969.3732

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 VV. Archer Avė., Chičago, 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

KAVINE
350 N. Clark, Chičago, U 60610 

Tel. 312-644-7750
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centfe’
Savaitgalį uždaryta

WAGNER
MAŠ’NOS RAŠTINĖMS 
Par uodą • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Pulaskl Rd. 
Tel. (312) 581-4111

ACCENT REALTY,5265 West 95th Street Oak Lawn, Itlrnpis 60453'
Bus. 708-636-9400 j 
Res. 708-423-0443

ASTA J. MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pir- 
•kime ir pardavime, „mieste ir 
[priemiesčiuose.

21olsick
THE HOMETOVVN ADVANTAGE 
1180 State St., Lemont IL 60439

257-7100

RON GRABO 
Call 257-0006 
or 233-2712

Let Me Answer Your 
Ouestions And 

Concems Regarding 
Selling or Buying

-4tt>

Hickory Hills Split LevelOuaRty spit level m excedent condition with numerous featurss on ęuiet cuHSe-sac Street. Maintenance tose exterior. 3 BRX 1 3/4 battn. famity reom wtth fireplace. finished leundry room, centrai ak 2 car garage. storage shed, 75x132 lot. fencedbeckyerd and 35 x 16 deck wlth bot tub. Home has many updates. A REAL ANO! Cefi me todey. 1166.900

jin h
RonGrabo*,,,,. 
REALTOR 
MuJti-Milfion 
Doflar Producer

IT You’re Thinkinf Of Seffing Or Buying CsOMc Today

SŪDYTOS SILKĖS iš KANADOS!
Užsisakykite šventėms jau dabar!

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

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

Pristatome UPS

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 
2346 W. 69th Street 
Tel.: 312-776-1486

Dengiami stogai, kalamas „siding", atliekami cemento, „plumbing” bei kt. namų vidaus ir išorės remonto darbai
Skambinti Sigitui: 312-767-1929

THE VILLON COUNTRY CLUB HOTEL 
EVENTS MANAGER

The Vilnius “Vlllon Hotel” is one of the Baltic’s Premier Hotels. Recently built and fumished to a high 
International Standard, by London based Spec Group.
'The “Vlllon” is sėt in its own park land with lakęs and boasts the Capitals major nightclub; restaurants, 
(International, French and local cuisine); fitness facility with pool and sauna; and, recently inaugurated, 
conference sudės, (triple language simultaneous translation). Further, development has now begun on an 
annex, which will feature serviced apartments and a number of timeshare condominiums.

We now seek an energetic marketing professional, who can build on the existing events/conference business, 
and create further demand from the Lithuanian, Baltic, Russian, European, and International markets.

The person we seek will be based at the hotel. This is a new position and we would likę to talk to self motivated 
persons with a good track record in hotel events, conference marketing and/or timeshare management. We 
would also be interested to hear from sales and marketing individuals, who can demonstrate acheivement in 
their chosen area of employment. You, will be able to sėt and achieve your own targets, and it is envisaged, 
that your activitles will have a signifieant impact on the profitability and profile of the hotel.

Salary and terms are by negotiation and will reflect the experience and the importance that vve attach to this 
position.

Interested applicants should send their CV by airmail giving experience details
together with a recent photograph, contact address and telephone number.

Ms U. Hanman 
Spec Group

33 Ovinglon Square 
London 8W31LJ

Tel. 44-171-584-5111 
Fax. 44-171-581-2669

MARIE POVVELL & ASSOCIATES, INC., REALTORS* 
BETTER HOMES AND GARDENS*
6505 Gulf Blvd.
St. Pete Beach, FL 33706 
Office: (813) 360-2727 
Toli Free: (800) 352-7325 
Fax: (813) 360-3626 
Res: (813)360-2329

JOSEPH A. MIEŽELIS 
REALTOR* M.3

HELP VVANTED FOR RENT

SIŪLOME DARBUS!

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

Ali Care,
Employment Agency 

Tel. 312-736-7900

Išnuomojamas apšildomas - 
kamb. 1 mieg. butas 67 & Kedzii 
apyl.'$355 į mėn. + „security”
Tel 312-779-8193. Kalbėti ang 
llėkai.

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

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

Darbui šiaurinėje miesto daly
je reikalinga patyrimo turintys 
dažytojai. Kreiptis: 312-523-7289

Your ticket 
to a sectire ; 
retirement. r

f ♦ I 1

pkazlasOcolorado.edu


JAV LB KRAtTO VALDYBOS 
SOCIALINIŲ REIKALŲ TARYBA

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

SVEIKATA IR PINIGAI 
Kas svarbu, renkantis HMO
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Sveikata ir pinigai yra patys 
svarbiausi dalykai žmonių gyve
nime. Greitai daugelis dirban
čiųjų turės daryti sprendimus 
dėl savo sveikatos ir pinigų. 
Vėlyvas ruduo daugeliui darbo
viečių yra laikas arba „open 
enrollment”, kai dirbantieji yra 
klausiami, kokios rūšies sveika
tos apdraudą jie norėtų pasi
rinkti ateinantiems metams. 
Juo didesnė darbovietė, kurioje 
dirbate, tuo platesnis pasirinki
mas. Dažnai didelė bendrovė 
klausia, ar norite pasirinkti 
vieną iš keletos HMO apdrau- 
dos rūšių (HMO reiškia Health 
Maintenance Organization), ar 
tradicinę „fee for Service”, ar 
„indemnity” planą, kuris lei
džia jums laisvai pasirinkti 
gydytoją, ir planą, kuris yra 
tarpe „fee for Service” ir „ in
demnity” pasirinkimų. Kai ku
rie žinovai mano, kad HMO’s 
suteikia didesnės vertės ir 
malonesnį patarnavimą sveika
tos priežiūros ir gydymo reika
luose, negu kitos formos drau
dimai. Viena gero vertinimo 
priežasčių yra ta, kad tos rūšies 
apdraudos dirbantiems kainuo
ja mažiau, negu kitos ap
draudos. Bet HMO’s tinka ne 
visiems.

HMO’s, kaip jų vardas sako — 
Health maitenance organiza- 
tions — yra sveikatos išlaikymo 
organizacįjos, mokančios už ben
drus (comprehensive) sveikatos 
palaikymo patarnavimus na
riams, kurie gyvena nustatyto
je geografinėje vietovėje, ir todėl 
tokie HMO’s netinka šeimoms, 
kurios turi studentų amžiaus 
vaikų, išsisklaidžiusių po 
įvairias vietoves. Antra vertus, 
HMO gali suteikti ekonomiš
kiausių sveikatą apsaugojančių 
ir gydymo patarnavimo planų 
šeimai su mažais vaikais. Pa
skutiniu laiku pastebėta, kad 
nauji HMO’s nariai labiausiai 
nusiskundžia patarnavimais ir 
HMO apmokėjimais (coverage). 
Prieš pasirenkant HMO’s pla
ną, jūs patys turite apsiklausi- 
nėti patyrinėti, kad planas, kurį 
pasirinksite, bus pats geriausias 
jūsų sveikatos palaikymui ir gy
dymui. Kartais pigiausias pla
nas gali netikti jūsų reikalavi
mams ir jūsų šeimai, todėl kar
tais gali reikėti pradžioje išleis
ti daugiau, kad sutaupytumėte 
vėliau.

Kokį planą ir kaip jį pasirink
ti, yra ruošiami seminarai, ku
riuose įvairios bendrovės 
aiškina savo planus, įvairūs 
sveikatos priežiūros specialistai 
yra išleidę net leidinių, ku
riuose aiškina, ką žmogus tu
rėtų žinoti, įsijungiant į 
sveikatos draudimo planą ir t.t.. 
Prieš įsirašant į bet kokį HMO 
"draudimo planą, reikia gerai 
išsiaiškinti ir žinoti, ką jis 
duoda ir ko jūs galite tikėtis.

t. Štai keletas svarbesnių daly- 
,, kų, kuriuos turėtumėte žinoti,

prieš įsirašant į HMO.
-j. 1. Kokia yra HMO struktūra?

Visos HMO yra panašios ta 
prasme, kad jos teikia patar
navimus priklausantiems na
riams. Bet HMO’s yra įvairių 
rūšių ir vienos gali tikti jums 
geriau, negu kitos. Pvz., kai 
kurios HMO’s suteikia įvairius 

_patamavimus vienoje vietoje — 
po vienu stogu, ten dirba ap
mokami daktarai ir kiti sveika
tos darbuotojai. Vienu populia
riausiu HMO struktūrų yra „in- 
dependent practice association”. 
Tai reiškia, kad daktarai turi 
savo kabinetus ir jiems HMO 
moka už pacientą — HMO narį.

2. Svarbu paciento ryšys su 
daktaru.

Jei svarstote apie kokią spe
cialią HMO, pirmiausia sužino
kite, ar daktarai, kurie dabar

jus ir jūsų šeimą gydo, priklauso 
tai HMO. Jei ne ir jūs norite 
turėti daktarus, kuriuos turėjo
te iki šiol, jums reikia pasirink
ti kitokią sveikatos apdraudą. 
Bet jei jūs esate pasirengę pasi
rinkti naujus daktarus, kurie 
yra susirišę su HMO, susipažin
kite su jais pirma, negu tapsite 
jų pacientais. Žinovai pataria 
susitikti su daktaru bent 10 
minučių ir jūs žinosite, ar jis — 
daktaras — jums patinka, ar ne. 
Svarbiausias daktaras, su ku
riuo jūs turite susipažinti, yra 
„primary physician” — suaugu
siems tai yra intemistas (vidaus 
ligų daktaras), o vaikams — pe
diatras. Šiuos daktarus galima 
palyginti su „prižiūrėtojais”, jie 
prižiūri jūsų sveikatą, reikalui 
esant siunčia pas specialistus ir 
koordinuoja jūsų sveikatos rei
kalus su HMO. O jei jūs ir jūsų 
šeima turi specialių sveikatos 
problemų, kurioms reikalingi 
specialistai, pasitikrinkite ir 
HMO specialistus.

3. Į kokią ligoninę jus pa
guldys?

Sužinokite, į kokias ligonines 
jūsų HMO gydytojai guldo savo 
pacientus. Tada žinosite, kokio
je ligoninėje teks jums atsigulti.

4. Sužinokite greitosios pa
galbos — „emergency” — tai
sykles.

Tai yra viena sritis, kur HMO 
narystė gali atnešti nesklandu
mų. Sužinokite, kokiu būdu ir 
ar yra apmokami nelaimingi at
sitikimai. Pvz., jei jūs esate 
kelionėje ir kas nors atsitinka, 
kokiu būdu tai yra apmokama, 
kaip yra apmokama „emergen
cy”, jei atsitinka jums namuose 
ir pan.

5. Ką kiti galvoja apie tą 
HMO?

Jei jūsų darbdavys pasiūlo 
HMO, yra galimybė, kad kiti 
dirbantieji jau yra į tą HMO 
įsirašę ir jų galite paklausti, ar 
jiems ta HMO patinka, o jei ne, 
kodėl nepatinka. Dažnai darb
daviai savo darbininkus apklau- 
sinėja, ar jiems patinka tas 
HMO draudimas. Paklauskite 
darbdavio, kaip kiti darbininkai 
apie tą draudimą atsiliepia.

Yra susidariusi institucija 
„National Commitee for Quali- 
ty Assurance”, kuri tikrina 
HMO draudimo bendroves. 
Pasiteiraukite, ar jūsų 
pasirinkta HMO yra patikrinta 
ir kokia yra jos atestacija. 
Atestavimas — akreditavimas 
gali būti visas, duotas tik 
vieniems metams, arba visai 
atmestas.

Įstaigos, kurios jums gali 
suteikti informacijų apie HMO’s 
yra šios:

1. Valstįjos apdraudų ar svei
katos reikalų prižiūrėtojas 
(State Insurance or public Af- 
fairs Health regulator).

2. The National Committee 
on Quality Assurance, kuri ver
tina HMO ir teikia akreditaci- 
jas tel. 202-955-3500.

3. Knygelė „Check up on 
Health Insurance choices”, 
gaunama nemokamai iš „Agen- 
cy for Health Care Policy and 
Research”, P.O. Box 8542, 
Silver Spring, MD 20907. tel. 
800-358-9295.

4. Medicare Information Hot- 
line — Health Care Finan- 
cing Administration 800-638- 
6833

5. American Boardof Medical 
Specialties Certification 800- 
776-2378.

Prieš įsijungiant į bet kokį 
draudimą — HMO — pirma pati
krinkite, ar jis tinka jums, ar 
ne, ar jis geras, ar ne. Dažnai 
yra geriau sumokėti kelis dole
rius brangiau ir turėti geresnį 
draudimą nei, taupant dolerį, 
susirgus gailėtis.

PALIKIMO MOKESČIAI

Federalinė valdžia yra išleidu
si įstatymus dėl palikimo mo
kesčių. Tuose įstatymuose yra 
taisyklė, vadinama „unified 
credit”, pagal kurią pirmieji 
velionio palikimo 600,000 dol. yra 
atleidžiami nuo mokesčių. Į šią 
sumą įeina visas turtas, palik
tas velionio, pvz., šeimos namas, 
kartu pirktas, gyvybės draudi
mas, namų baldai, iš darbovie
tės gautos įvairios premijos. 
Federalinės valdžios įstaigai jūs 
galite atrodyti turtingesnis, ne
gu galvojate. Kada jūsų paliki
mas viršija nuo mokesčių atleis
tą sumą, federaliniai turto mo
kesčiai prasideda nuo 37%. ir 
gali būti iki 55 % ar 60%.

Išmintingai naudojant vedu
siųjų nurašymus, dovanas ir 
kitas išimtis, federalinius pali
kimo mokesčius galima suma
žinti arba ir visai jų išvengti. 
Jeigu jūsų turtas viršija atleistą 
nuo mokesčių sumą, pomirtinis 
turto paskirstymo planavimas 
pasidaro ypač svarbus.

Mūsų tautiečių tarpe turime 
gana daug pasiturinčių žmonių. 
Kiti gal ir net negalvojame, kad 
esame turtingi ir kad mūsų įvai
rios nuosavybės, banko sąskai
tos, „bonds” ir t.t., sudėti kar
tu sudaro nemažą ir gražų tur
tą. Kai mes netikėtai išsiskiria
me iš gyvųjų tarpo, paliekame 
žmoną ar vyrą, ar/ir vaikus. Kol 
jie surankios visus vertybės 
popierius, banko sąskaitas, įvai
rias kitas nuosavybes, daug lai
ko praleis, daug advokatams su
mokės, daug išlaidų turės. Todėl 
yra būtina savo turtu pasirūpin
ti — turto sutvarkymas ir jo po
mirtinis paskirstymas yra būti
nybė. Sugebėjome uždirbti, įsi
gyti, sutaupyti — sugebėkime ir 
tuo turtu, dažnai labai sunkiai 
uždirbtu, pasirūpinti, kad jis, 
mums apleidus šį pasaulį, nenu
eitų valstybei, ar kur kitur, kur 
mes nenorime.

Yra daug gerų advokatų, ku
rie už nedidelę sumą padės su
tvarkyti nuosavybę, patars, ką 
daryti ir kaip paskirstyti turtą, 
kad jūsų palikuonims mažiau 
reikėtų mokėti mokesčių ir 
mažiau rūpesčių turėti. Jei šito 
dar nesate padarę šiandieną tai 
padarykite.

TEISMINIS TESTAMENTO 

PATVIRTINIMAS - 

„PROBATE”

Mes išsigąstame, išgirdę žodį 
— teismas. Kiekvienas testa
mentas turi būti užregistruotas 
teisme — pas „Clerk of the 
Court”. Jeigu palikimas yra 
mažas, jeigu vyras/žmona mirš
ta — jų namas ir banko sąskai
tos yra abiejų vardu, tada nerei
kia teisminio testamento patvir
tinimo. Teisminis palikimo pa
tvirtinimas nusprendžia, kad 
testamentas yra jūsų paskutinis 
noras, kur ir kaip jūsų turtas 
turi būti paskirstytas, ir taip pat 
patvirtina asmenį ar banką, ku
rį jūs paskyrėte turtą ad
ministruoti. Taip pat teisminis 
testamento patvirtinimas už
kerta kelią asmenims, norin
tiems neteisėtai jūsų turtą ar 
dalį jo pasisavinti.

„Probate” sąvoka yra naudo
jama ir platesne prasme, pvz., 
„probate your estate”. Šiuo 
atveju „probate” reiškia proce
są, kuriuo jūsų turtas yra 
surenkamas ir panaudojamas 
skolų, mokesčių ir administra
vimo išlaidų apmokėjimui, o 
likutis paskirstomas tiems, 
kurie testamente yra įrašyti 
būti paveldėtojais. Testamento 
vykdytojas, įvardintas testa
mente, tvarko šį procesą, o „pro
bate” šiuo atveju įgalina tvar
kingą turto administravimą — 
paskirstymą. Testamento vyk
dytojas turi teisę į nuosaikų

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne” (1995-10-18).

Aldona Šmulkštienė 

' ir
Birutė Jasaitienė

užmokestį, o kiti ir visai neima 
jokio užmokesčio. Mokesčių įsta
tymai įpareigoja testamento 
vykdytoją užpildyti mirimo mo
kesčius ir atlikti visus mokėji
mus, todėl testamento vykdytojo 
pasirinkimas yra labai svarbus. 
Paskutiniu laiku daug advoka
tų ir kitų asmenų siūlo įvairius 
būdus išvengti „probate” — 
teismo, tiems, kurie turi atšau
kiamus „trust’s”, dažnai 
vadinamus „Living trusts”. Tai 
ypač aktualu tose valstijose, kur 
teismo procedūra lėta ir brangi. 
Yra daug atvejų, kai „Living

VIENERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS

A. t A.
STASYS VISOCKAS

Š.m. rugsėjo 19 d. sukako vieneri metai, kai mirė myli
mas Vyras ir Brolis.

Šią liūdną sukaktį minint šv. Mišios bus aukojamos už 
jo vėlę Tėvų Jėzuitų koplyčioje, Čikagoje, š.m. lapkričio 12 
d., 10 vai. ryto.

Gimines, draugus ir pažįstamus prašome prisiminti a.a. 
Stasį savo maldose.

1• £
Liūdinti žmona Elena, brolis ir seserys su šeimomis 

Lietuvoje.\

‘ PADĖKA/
' i J -j

A. t A.
VLADAS BARTUŠKA

1
mirė 1995 m. rugsėjo 2 d. ir buvo palaidotas rugsėjo 6 d. Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse, Čikagoje.

Mūsų gili padėka kun. Antanui Saulaičiui, SJ, už maldas 
koplyčioje, šv. Mišių auką ir pamokslą bažnyčioje, laidojimo 
apeigas kapinėse bei ypatingą suraminimą mūsų skausme.

Dėkojame , visiems, kurie atsilankė koplyčioje ir kurie 
palydėjo Tėvęlį į Amžino poilsio vietą* Ačiū išeivijos Miški
ninkų sąjungds pirmininkui p. Jonui Žebrauskui už jautrius 
atsisveikinimu žodžius koplyčioje, ačiū Ramunei Lukienei už 
skaitymus šv. Mišių metu ir Ritai Penčylienei už ypatingą 
pagalbą mūsų liūdesyje. Ačiū karsto nešėjams, ačiū aukoju
siems šv. Mišioms bei visiems, kurių aukas Tėvelio atmini
mui perdavėme Lietuvos Vaikų vilties komitetui, ačiū už 
gėles, už užuojautą, pareikštą asmeniškai, raštu ir „Drauge”.. 
Jūsų visų parodytas mums nuoširdumas stiprino mus sunkio
je atsiskyrimo valandoje.

Dėkojame laidotuvių direktoriui Donald A. Petkui už labai 
rūpestingą ir nuoširdų patarnavimą.

Nuliūdę: žmona Salomėja, sūnus Romas ir duktė Da
nutė Korzonienė su šeimomis.

Uoliam Detroito knygnešiui
A. t A.

PRANUI VYTAUTUI ČIŽAUSKUI
mirus, žmoną'ELENĄ, dukrą VIOLETĄ, žentą JUR
GĮ BALČIŪNĄ ir gimines nuoširdžiai užjaučia

•A
A z Detroito ateitininkai

A.tA.
VYTAUTUI ČIŽAUSKUI

amžinybės takais išėjus, žmoną ELENĄ, dukrą VIO- 
LĘ ir JURGĮ BALČIŪNUS, netekimo skausmo pri
slėgtus, širdingiausiai u^jaučiam.

Stasė Škėrienė 
Antanas ir Rita Skėriai

■ j s

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, 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 j Lietuvą apsigyventi arba tik lankytis

trust” gali būti labai naudinga 
priemonė, planuojant pomirtinį 
turto padalinimą, bet apsispren
dimas tokį „trust” sudaryti 
turėtų būti daromas atsargiai. 
Dažnai taupydami norime ap- 
seiti be advokato — galvojame, 
kad tai daug kainuoja ir berei
kalingos išlaidos. Tačiau su ad
vokatu sudarytas testamentas 
ir/ar visokie „trust’s” kainuos 
tik mažą dalelytę to, ką gali kai
nuoti jūsų palikuonims netin
kamai sudarytas testamentas ar 
kiti dokumentai.

Birutė Jasaitienė

12.00
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A.tA.
JANINA ŽITKUVIENĖ

Gaigalaitė
Gyveno Chicagoje, Marųuette Parko apylinkėje.
Mirė 1995 m. lapkričio 2 d., 1:30 vai. p.p., sulaukusi 96 

metų.
Gimė Lietuvoje, Panevėžyje. Amerikoje išgyveno 46 m. 
Nuliūdę liko: marti Lina Žitkuvienė, gyv. Floridoje; svainė 

Helen Geiga su šeima, gyv. Londone, Anglijoje; dukterėčia dr. 
Aldona Drupienė su šeima Kaune; artimi draugai — Eugeni
jus Bartkus ir jo šeima, gyv. Beverly Shores, IN.

Velionė buvo žmona a.a. kpt. Prano ir motina a.a. Ed
vardo.

Priklausė DLK Birutės draugijai.
Velionė pašarvota antradienį, lapkričio 7 d. nuo 3 iki 8 

v.v. Petkus Marųuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.
Laidotuvės įvyks trečiadienį, lapkričio 8 d. Iš laidojimo 

namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedu
lingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus pa
laidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę marti ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus. 

Tel. 312476-2345 arba 800-994-7600.

DVIDEŠIMTIES METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS

Šių metų lapkričio 6 d. sueina 20 
metų, kai mirė mūsų brangioji 
Mamytė

A.tA.
IZABELĖ

NORUŠIENĖ
SABALIAUSKAITĖ

Minint šią sukaktį, šv. Mišios bus aukojamos lapkričio 
12 d., 9 vai. ryto, Pal. J. Matulaičio misijoje. Prašome mal
doje prisiminti mūsų a.a. Mamytę bei a.a. Tėvelį.

Rasa, Irena, Marija ir Linas.

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. 
TOVVN 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 
MARQUETTE P ARK 6541 S. KEDZIE AVĖ. 

ALL PliONES
1-708-974-4410

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS

MARQUETTE PARK 2533 W 71 ST.
CICERO 5940 W. 35 ST.

LEMONT 12401 S. ARCHER AVĖ. (& DERBY RD.) 
EVERGREEN PARK 2929 VV 87 ST.

T1NLEY PARK 16600 S. OAK PARK AVĖ 
ALL PHONES 

CHICAGO 1-312476-2345
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600

i
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Mūsų mylimas poetas Ber

nardas Brazdžionis atvyksta 
į Čikagą! Jo pagerbimas, Lietu
voje išleistos knygos sutiktuvės 
ir pabendravimas su poetu, ku
rio eilės nuo pat mažens mumy
se ugdė tėvynės meilę, bus 1996 
m. kovo 10 d., 3 vai. p.p. Jauni
mo centre. Kaip puiku, kad Lie
tuvos nepriklausomybės atkūri
mo šventę — Kovo 11-tąją — tu
rėsime progą švęsti su Bernar
du Brazdžioniu! Šią datą prašo
me pasižymėti, kad visi galėtu
me dalyvauti „Saulutės”, Lietu
vos vaikų globos būrelio, ren
giamoje popietėje.

Vyresniųjų lietuvių centre,
„Seklyčioje”, trečiadienį, 
lapkričio 8 d., 2 vai. p.p., bus 
talentų popietė. Programoje da
lyvauja patys „Seklyčios” lan
kytojai. Išgirsime dainų, poezi
jos, muzikos mėgėjus. Po progra
mos visi pietausime ir dalinsi
mės įspūdžiais. Visi kviečiami 
ir laukiami. Atvykite!

Jonas Dainauskas, gyve
nantis Brighton Parko apylin
kėje, visuomet aktyvus įvairių 
organizacijų veikėjas, paskaiti
ninkas, spaudos bendradarbis, 
spalio mėnesio pradžioje turėjo 
trūkio operaciją, o vėliau be- 
sveikdamas sunkiai susižeidė 
galvą, bet dabar jau grįžo prie 
savo kasdieninių darbų bei įsi
pareigojimų. Spalio 28 d. jis jau 
pradėjo skaityti paskaitas Peda
goginiame lituanistikos in
stitute, kur dėsto istoriją. Ne
paisant savo 92 metų amžiaus 
naštos, Jonas Dainauskas vėl 
žada grįžti prie ankstesnio 
darbų krūvio, kuriam pašvęsda- 
vo maždaug 13 valandų paroje. 
Linkėtina šiam darbščiam vyrui 
geros sveikatos ateityje!

Istorikas, visuomenininkas Jonas Dainauskas po operacijos bei kitų nelaimių 
vėl pradėjo aktyviai įsijungti į veiklą. Čia jis su Lituanistikos tyrimų ir studijų 
centro įstaigos darbuotoja Skirmante Jakštaite-Migliniene centro raštinėje.

Nuotr. Ed. Šulaičio

x „Dangaus skliautai” —
24-tosios kasmetinės lietuvių fo
tografijos parodos atidarymas šį 
penktadienį, lapkričio 3 d. 7 
v.v. Čiurlionio galerijoje, Jauni
mo centre. Parodą rengia Bud
rio lietuvių foto archyvas. Visi 
kviečiami atsilankyti.

(sk.)

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS
2M9 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 Teise

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 VV. 63th Street 
Chicago, IL 60629

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

Valandos pagal susitarimą

Sės. Clement Mazgelis.

PAGERBTA SESELĖ 
CLEMENT

Metinėse Šv. Kazimiero aka
demijos — Maria aukštesniosios 
mokyklos alumnių Mišiose, au
kotose š.m. spalio 22 d. Maria 
aukšt. mokyklos koplyčioje, 
buvo ypatingu būdu pagerbta 
sės. Clement Mazgelis, kuri jau 
11 metų yra Alumnių organiza
cijos moderatorė, išėjusi į 
pensiją š.m. liepos 1 d. Jai buvo 
skirtas specialus žymuo, kurį 
įteikė sės. Margaret Zalot, 
Maria aukštesniosios mokyklos 
prezidentė ir Theresa Sauleiko 
Naujokas (baigusi šią mokyklą 
1949 metais), Alumnių tarybos 
pirmininkė. Be žymens seselė 
Clement buvo apdovanota kelio
nės bilietu į Liurdą, Pran
cūzijoje.

x TRANSPAK praneša:
Vilnius, kaip Lietuvos sostinė 
jau minimas 1323 metais. LDK 
kunigaikščiui Gediminui pasta
čius pilį, greitai čia išaugo dide
lis miestas, kuris tapo amžinąja 
Lietuvos sostine. Siuntiniai ir 
komercinės siuntos į Lietuvą. 
Maisto siuntiniai. TRANS
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL, tel. 312-436-7772.

(sk.)
x Prieš užsisakydami pa

minklą, aplankykite St. Ca- 
simir Memorials, 3914 W. 
11 Ith St. Turime didelį pasirin 
kimą: matysite granito spalvą, 
dydį ir 1.1. 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 Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
REZMAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar 
ba (708) 425-7161.

(sk)

Romas Pūkštys „Transpak” 
siuntinių įstaigos savininkas 
paskyrė 5 maisto siuntinius į 
Lietuvą loterijos būdu Draugo 
fondo rėmėjams, kurie lapkričio 
mėnesį, parems Draugo fondą 
su $50.00 ar daugiau. Laimėtojų 
traukimas bus gruodžio mėne
sio pradžioje.

Kugelio pietūs Pasaulio 
lietuvių centre, lapkričio 12 d. 
tuoj po šv. Mišių Pal. Jurgio 
Matulaičio misijoje. Po pietų 
kalbės visuomenininkas Algis 
Regis labai aktualia ir reika
linga mums visiems išgirsti 
tema. Kviečia PLC renginių 
komitetas.

Spalio 29 d. po sunkios ligos 
mirė Pranas Vytautas Či- 
žauskas, 40 metų platinęs 
spaudą ir knygas Detroite prie 
Šv. Antano bažnyčios, aprūpi
nęs knygomis ir Dievo Apvaiz
dos parapijos knygynėlį.

Vienos dienos išvyką ruošia 
Vyresniųjų lietuvių centras lap
kričio 28 d., antradienį. Vyksi
me į United Center pamatyti 
cirką. Prašome registruotis iš 
anksto — asmeniškai „Seklyčio
je”, arba telefonu 312-476-2655.

Esate sporto mėgėjas? Do
mina kultūriniai įvykiai Lietu
voje? O gal prie širdies šiuolai
kinės moters rūpesčiai Lietuvo
je? Tai tik keletas temų, kurias 
gvildename penktadieniais per 
„Piko valandą”. „Piko valanda” 
— kiekvienam, besirūpinan
čiam Lietuvos reikalais. Ji gir
dima penkis sykius į savaitę 
darbo dienomis, 4 v . p.p., per 
WNDZ radijo stotį 750 AM. Įsi
junkite imtuvus kasdien, įsiti
kinkite, kodėl daugumas lietu
vių klausosi „Piko valandos”. 
iMūsų adresas: Lithuanian 
News Radio, P.O. Box, 1161, 
Oak Park, IL 60304-0161, o re
dakcijos tel. 708-386-0556.

x Tradiciniu virtęs Lemon- 
to apylinkės rudens pokylis ren
giamas ir šįmet, lapkričio 11 d., 
šeštadienį, PL centro didžiojoje 
salėje. Šių metų pokylyje įdomi 
meninė programa. Šokančius ir 
sėdinčius linksmins Roberto 
Raudžio vedamas „Nemuno” or
kestras. Paaiškės ir loterijos lai
mingieji. Aldonos Šoliūnienės 
pagaminta vakarienė, įskaitant 
ir gėrimus — $30 asmeniui. 
Laukiame svečių iš plačių apy
linkių. Laiko nebedaug, pasku
bėkite grąžinti loterijos bilietų 
šakneles! Rezervacijas priima: 
Gediminas Kazėnas (708) 963- 
0467 ir Vladas Stropus (708) 
257-7677. Šie tel. numeriai tei
singi.

(sk.)
x A.a. Igno Vasiliausko at

minimui Ramūnas Bigelis pa
aukojo $60 Lithuanian Mercy 
Lift. Nuoširdžiai dėkojame po
nui Bigeliui ir reiškiame gilią 
užuojautą Vasiliauskų šeimai.

(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 PR0DUC- 
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 PARK, IL 
60304-0161, o redakcijos tel. 
708-386-0556.

x Siuntiniai laivu adresatą 
Lietuvoje pasieks iki šv. 
Kalėdų!, jeigu išsiusite iki lap
kričio 11 d. iš Chicagos 
raštinės. Atlanta, I.E., Ine., 
2719 W. 71 St., Chicago, IL 
60629, tel. 312-434-2131.

(sk.)

LIETUVĖS ARCHITEKTĖS 
ĮVERTINIMAS

š.m. spalio 21 d. New Buffalo 
dienraštis „Harbor News” pla
čiai aprašė Nevv Buffalo miesto 
tarybos ir gyventojų viešą susi
rinkimą, kuriame tarp įvairių 
einamųjų reikalų svarstė ir 
anksčiau paskelbtą konkursą — 
suprojektuoti 9,000 kvadratinių 
pėdų pastatą, skirtą miesto ad
ministracijos tarnybai. Dabarti
nis pastatas, kuriame prieš dau
gelį metų įsikūrė New Buffalo 
miesto administracija ir poli
cija, yra blogam stovyje, rei
kalingas pagrindinio remonto. 
Taryba nutarė pastatą nugriau
ti ir jo vietoje pastatyti naują. 
Paskelbtam konkurse daly
vauja 11 architektų, kurie už 
projekto paruošimą ir vadovavi
mą jo statybai įteikė savo siū
lomas kainas. Miesto taryba 
pranešė, kad, susipažinusi su ar
chitektų pasiūlymais, nuspren
dė įgalioti konkurse dalyvaujan
čią architektę Neringą Peseckas 
A.I.A. suprojektuoti New Buffa
lo City Hali. Tarybos nutarimas 
susirinkimo buvo entuziastiškai 
priimtas.

Architektė Neringa Peseckas 
(Peseckaitė) 1991 m. įkūrė Nevv 
Buffalo mieste įstaigą — „Ne
ringa Design” ir turi teisę archi
tekto praktika verstis Illinois, 
Michigan, Wisconsin ir Indiana 
valstijose. Ji suprojektavo New 
Buffalo Savings ir Loan banko 
pastato ekspansiją, yra autorė 
daugelių rezidencijų — archi
tektūrinių pastatų Michigan 
ežero pakrantėse: Beverly 
Shores, Grand Beach, Michiana 
Shores ir kitur.

Neringa Peseckaitė.

x „Saulutė”, Lietuvos vaikų 
globos būrelis dėkoja už aukas 
padėti našlaičiams, vaikams su 
negalia ir daugiavaikėms šei
moms Lietuvoje — Rita Venclo
vienė $50 a.a. Algio Dantos at
minimui; Angelė Poškaitienė, 
Aušra ir Algis Sauliai $100 a.a. 
Antano Masionio atminimui; 
Stasė Kežėnienė $30 a.a. 
Galinienės atminimui; Rita 
Venclovienė $20 a.a. Adomo 
Karaliaus atminimui; Frank 
Janulis $20; anoniminiai $15. 
Labai ačiū! „Saulutė”, 419 
Weidner Rd., Buffalo Grove, 
IL 60089. Tel. (708) 537-7949, 
(708) 541-3702. Tax ID #36- 
3003339.

(sk.)
x Uršulė Batakienė, Oak 

Lawn, IL, mirusią dukrytę pri
simindama, paskyrė $150 — vie
nam Lietuvos našlaičiui parem
ti. Dėkojame! „Lietuvos naš
laičių globos” komitetas. 
2711 West 71 st St., Chicago, 
IL 60629.

(sk.)
x Jei reikia įsigyti vairavi

mo teises (IL Driver’s License), 
kreipkitės į Ed Šumaną, tel. 
1-708-246-8241. Aš padedu 
pensininkams ir mokinu 
vairuoti. (sk.)

x Baltic Monumente, Ine.,
2621 W. 71 Street, Chicago, IL. 
Tel. (312) 476-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis.

(sk)
x Juozas Bacevičius patar

naus Income Tax, namų ir ap- 
draudų reikalais, 6529 S. Ke
dzie Avė., Chicago, 708- 
403-7334 — Casa Blanca. R.E.

(sk)

Lietuvos partizanų globos fondo valdyba. Sėdi iš kairės: pirm. Leonas Maskaliūnas, Marija 
Remienė ir Antanas Paužuolis; stovi: Birutė Jasaitienė ir Povilas Vaičekauskas.

PREL. K. VASILIAUSKO
VIEŠNAGĖS ČIKAGOJE 

ATGARSIAI

Kaip žinome, Vilniaus arkika
tedros klebonas kun. Kazimie
ras Vasiliauskas po viešnagės 
Čikagoje į namus grįžo rugsėjo 
18 d. ir jau spėjo įsijungti į savo 
kasdieninius darbus, kurių jam 
ten tikrai netrūksta. Jis su dė
kingumu prisimena dienas, pra
leistas su Čikagos ir apylinkių 
lietuviais, sakydamas, kad tie 
susitikimai padėjo geriau su
prasti mūsų tautiečius ir pažinti 
jų rūpesčius ar džiaugsmus.

Jis prašo perduoti visiems, jo 
sutiktiems lietuviams, daug 
gražių linkėjimų bei sveikini
mų.

Beviešint Čikagoje, prel. K. 
Vasiliauskui buvo graži proga 
susitikti savo jaunystės draugą 
dr. Gabrielių Misevičių, gyve
nantį ir dirbantį Kankakee 
mieste. Jiedu turėjo daug ką pri
siminti apie tas dienas, kuomet 
mokėsi Biržų gimnazijoje, bet 
žiaurus likimas juos buvo ilgam 
išskyręs. Svečias iš Vilniaus sa
vo jaunystės dragui įteikė nese
niai išleistą katedros medalį.

Lietuvos spaudoje neseniai 
nuskambėjo žinios, kuriose sa
koma, kad prel. K. Vasiliauskas 
daug remia į vargą papuolusius 
tautiečius, ir jo durys neužsida
ro nelaimingų žmonių srautui. 
Prelatas, kiek tik įmanydamas, 
visiems stengiasi padėti. Toks 
jau yra šio prelato nusiteikimas, 
kuris visus džiugina ir skatina 
sekti jo pavyzdžiu.

E. Š.
■'—— ■ —-I. I ■■ 

X DĖMESIO VIDEO APA
RATU SAVININKAI! Norėda 
mi tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTERVIDEO. Mū
sų adresas: INTERVIDEO, 
3533 S. Archer Avė., Chicago, 
IL 60609. Tel. 312-927-9091. 
Sav. Petras Bernotas.

(sk)

DRAUGO FONDO
RUDENS VAJAUS POKYLIS

ruošiamas
1995 m. lapkričio 18 dieną Jaunimo centre, 6:30 v.v.

• Kokteiliai • Vakarienė • Meninė programa • Diplomų įteikimas •
• Šokiai-groja R. Šoko orkestras*

VISI KVIEČIAMI DALYVAUTI

Pokylio rezervacijas priima Vaclovas Momkus, tel. (312) 925-6193 iki 11.5 dienos

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. 708-422-3455.

(sk)
Ateities savaitgalis įvyksta 

lapkričio 3-5 d. Jaunimo centre, 
Čikagoje ir Ateitininkų namuo
se, Lemonte. Smulki savaitga
lio programa randama skelbime 
antradienio, spalio 31 d. 
„Drauge”.

ARTĖJANT DRAUGO FONDO 
POKYLIUI

Artėjant prie pusės milijono 
kapitalo Draugo fonde, artinasi 
ir Draugo fondo rudens vajaus 
pokylis lapkričio 18 d., 6:30 vai. 
vakare, Jaunimo centro di
džiojoje salėje. Pokyliu bus už
baigtas tą dieną ruošiamas me
tinis Draugo fondo narių suva
žiavimas. Pokylis skiriamas 
visų Draugo fondo narių, rėmė
jų ir mūsų visuomenės, kuriai 
svarbi lietuviška spauda, pa
bendravimui.

Pokyliui vadovaus žinoma vi
suomenininke Irena Kriaučeliū- 
nienė. Jame bus pagerbti visi 
atsilankę Draugo fondo garbės 
nariai, jiems įteikiant garbės 
diplomus. Kvietimai į pokylį vi
siems išsiuntinėti, tačiau labai 
svarbu žinoti, kurie garbės na
riai galės pokylyje dalyvauti, 
kad jiems rezervuotume vietas 
prie stalų, kad iš anksto jiems 
išsiųstume bilietus. Todėl visi 
prašomi paskambinti pokylio 
pirm . Vaclovui Momkui tel. 
(312) 925-6193 iki lapkričio 12 
dienos.

Rezervacijos reikalingos vi
siems pokylio dalyviam^. Jas 
prašome atlikti galimai grei
čiau, ne vėliau, kaip iki lapkri
čio 15 dienos, skambinant V. 
Momkui.

Trumpą pokylio meninę dalį 
atliks solistai: sopranas — Mar
garita Momkienė ir baritonas — 
Vaclovas Momkus, akompanuo
jant muzikui Ričardui Šokui,

Solistas Vaclovas Momkus
su Lietuvių operos choru atliks 
kompozitoriaus Jono Švedo dai
ną „Baltos gėlės” tradiciniame 
rudens pokylyje, šeštadienį, 
lapkričio 11 dieną, Jaunimo 
centre. Solistas Momkus uoliai 
talkina ne tik Lietuvių operos 
renginiuose, bet dažnai solo ir 
duetais su žmona soliste Marga
rita dalyvauja programose dau
gelio Čikagos organizacinių ren
ginių.
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Anelė ir Jeronimas Bliujus lapkričio 3 d. Švenčia 
savo 50 metų vedybų sukaktį. Jie susipažino Repnerio 
lagery, Vokietijoje, 1945 metais. Iš Vokietijos emigravo 
į Sao Paulo, Braziliją. Atvyko į Ameriką 1961 m. ir 34 
metus išgyveno Cicero mieste. Visi vaikai, anūkai ir 
proanūkai sveikina juos ir linki sulaukti dar daug 
sukaktuvių.

Su meile — anūkės
Angele De Secki ir Sherry Kowalski

0 Įcif[2rcjji^ejeiajeiaiajajaisjaiEJ3JSJSo0iai3j3J3f3jsjejsji0

kurio orkestras gros vaišių ir 
šokių metu.

Pokylis pagerbs visus Draugo 
fondo rudens vajaus dalyvius, 
kurie jau atsiliepė su įnašu ir 
kurie dar atsilieps, visiems 
nuoširdžiai padėkojant.

Rudens vąjaus dalyviai
Su 1,000 dolerių:
Dr. Marija Linas (iš viso 

$2,000), garbės narė, a.a. vyro 
Viktoro Lino atminimui, Chica
go, IL.

Su 800 dolerių:
Dr. Albina Prunskienė (iš viso 

$1,300), garbės narė, Indian 
Head Park, IL.

Su 400 dolerių:
Dr. Romualdas ir Gražina 

Kriaučiūnai (iš viso $1,000), 
garbės nariai, Lansing, MI.

Su 200 dolerių:
Bronius Andrašiūnas (iš viso 

$600), Orland Park, IL.
Elsė ir Jonas Indriūnas (iš vi

so $400), Roselle, IL.
Teresė ir Kazys Kazlauskas 

(iš viso $600), Gurnee, IL.
K. Puzinienė, Chicago, IL.
Su 100 dolerių:
Alfonsas Alkas (iš viso $500), 

Tampa, FL.
Stasė Pautienis (iš viso $500), 

Lucerne Valley, C A.
Casimir Toliušis (iš viso $300), 

Carlinville, IL.
Su 50 dolerių: * • •«»
Elena Jeneckas (iš viso $400), 

Warren, MI.
Julius ir Zita Širkai (iš viso 

$250), Palos Hills, IL.
Vincas ir Genovaitė Maciūnai 

(iš viso $130), Philadelphia, PA.
A. R. Šlapkauskas (iš viso 

$100), Glen Ellyn, IL.
Su 30-25 doleriais:
Kostas Stankus (iš viso $230), 

Lockport, EL.
Ona G. Skardis, Euclid, OH.
Jonas Treška (iš viso $150), 

Grand Rapids, MI.
Bronė Karaška (iš viso $210), 

Delran. NJ.
Fondo iždininkas

*


