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Lietuviai Amerikoje mokėsi 
kovoti su teroristais

Lietuvos žmogaus teisių 
pažeidimus žinos Europa

Vilnius, liepos 13 d. (LR) — Iš 
JAV vykusių kovos su teroris
tais apmokymų į Lietuvą sugrį
žo policijos greitojo reagavimo 
rinktinės „Aras” 24 pareigūnai.

Nuo birželio 5 d. Louisiana 
valstijos Baton Rouge miesto 
policijos akademijos bazėje jie 
turėjo įsisavinti specialiųjų 
dalinių reagavimo į ypatingas 
situacijas programą.

Lietuvos elitinio policijos 
dalinio pareigūnų mokymą JAV 
organizavo ir finansavo Ameri
kos Valstybės departamentas. 
Pagal ketvirti metai vykdomą 
antiteroristinės paramos prog
ramą, JAV stažuojasi specialių
jų pajėgų atstovai iš Lotynų 
Amerikos, Afrikos, Azijos bei 
Rytų Europos šalių.

Lietuvos delegacijai vadova
vęs „Aro” rinktinės vyresnysis 
komisaras Ignas Šulinskas pasi
džiaugė, kad pirmą kartą tokio
se pratybose užsienyje dalyvavę 
jo vyrai išlaikė didelius fizinius 
krūvius. Po trumpo teorinio 
kurso praktinės pratybos kar
tais trukdavo 12 valandų per 
parą.

Už Atlanto „Aro” pareigūnai 
treniravosi išlaisvinti įkaitus, 
šturmavo pastatus, autotrans
porto priemones, šaudė iš šiuo
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Bosnija: Ar bus užimtas 
dar vienas miestas?

Londonas, liepos 21 d. — Ket
virtadienio vakare Bosnijoje 
įvykusioje tarptautinėje 
konferencijoje karštose disku
sijose buvo nutarta imtis efek
tyvių priemonių apsaugant Go- 
razde bei kitas Bosnijos musul
monų teritorijas nuo serbų ka
riuomenės puolimo.

Baltųjų Rūmų pranešimu, 
Prancūzijos prezidentas Jacųues 
Chirac telefonu skambino į 
Vašingtoną ir su JAV prezi
dentu Bill Clinton susitarė pa
naudoti karines oro pajėgas 
naujo serbų kariuomenės puo
limo atveju, jei tai lies Jung
tinių Tautų „saugumo zonoje” 
esančias teritorijas.

Baltųjų Rūmų apžvalgininkas 
Mike McCurry pasakė, kad jis 
tikėjosi, jog Jungtinės Tautos, 
Prancūzija ir Didžioji Britanija 
sugebės prieiti vieningos nuo
monės dėl veiksmų Bosnijoje, 
tačiau tai neįvyko. Prancūzijos 
prezidentas Chirac laikosi nuo
monės, kad Gorazde reikia sus
tiprinti sausumos kariuomenę, 
JT ir Didžioji Britanija nepri
taria šiam planui.

Beveik tuo pačiu metu Lon
done gana ištęstame susitikime, 
kur dalyvavo visų minėtų trijų 
šalių gynybos ministrai, buvo 
svarstomas klausimas kaip ap
saugoti Gorazde. Kaip pasakė 
Pentagono atstovas Ken Baker, 
nebuvo pasiekta susitarimo.

JAV Valstybės departamento 
atstovas Nicholas Burna pa
reiškė, kad diskusijos turėtų
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Parafuota sutartis su
Malaysia

Vilnius, liepos 11d. (Elta) — 
Lietuvos Užsienio reikalų mi
nisterijos Ekonominių ryšių de
partamento direktorius Audrius 
Navikas bei Tarptautinių su
tarčių skyriaus vedėjas Darius 
Jurgelevičius Malaysia sostinė
je Kuala Lumpure parafavo Lie
tuvos Respublikos ir Malaysia 
Respublikos sutartį dėl inves
ticijų skatinimo ir apsaugos.

Šią sutartį numatoma pasira
šyti šių metų rudenį.

laikinių, prieš teroristus 
naudojamų, automatų „Hechler 
Koch MP-5”, pistoletų „Sig 
Sauer”. Per dieną kiekvienas jų 
neretai iššaudydavo po 500 šo
vinių (maždaug tiek šovinių 
greitojo reagavimo rinktinės 
policininkui Lietuvoje skiriama 
per pusę metų).

Didžiosios Britanijos specia
liųjų dalinių SAS bei JAV 
„Delta Force”, SWAT jūrų 
pėstininkų ir Federalinio ty
rimų biuro (FBI) instruktoriai 
pažymėjo labai gerą „Aro” po
licininkų pasirengimą.

Per šios stovyklos uždarymą 
Baton Rouge policijos akademi
jos kieme šalia JAV plevėsavo 
ir Lietuvos vėliava. „Aro” 
pareigūnams buvo įteikti spe
cialiųjų mokymų baigimo pažy
mėjimai.

Vienas „Aro” rinktinės narys 
už taiklumą šaudant iš automa
to ir pistoleto gavo specialų 
Amerikos šaulių apdovanojimą, 
kuris vertinamas labiau už 
snaiperio vardą.

Lietuvos policininkus priėmė 
Louisianos universiteto rekto
rius bei šios valstijos adminis
tracinio centro meras. „Aro” 
pareigūnai tapo Baton Rouge 
miesto garbės piliečiais.

būti tęsiamos. Jo žiniomis, serbų 
kariuomenė toliau atakuoja 
Zepa ir kitas Rytų Bosnijos 
vietoves. Bosnijos kariuomenės 
vadas Ratko Mladic pareikalavo 
derybų dėl Zepa miesto kapitu
liacijos ir moterų, vaikų bei 
senų žmonių evakuacijos.

Tarptautinėje konferencijoje 
Londone, kurioje dalyvavo 16 
šalių, įskaitant ir Bosnijos 
taikdarių atstovus, buvo ban
doma užkirsti kelią tolimes
niems serbų agresijos išpuo
liams. Jei bus pasiekta Zepa 
kapituliacija, žlugs pasaulio 
visuomenės pasitikėjimas, ne
bent bus rasta išeitis iš šios 
aklavietės. Jeigu trys didžiosios 
pasaulio valstybės negali prieiti 
vieningos nuomonės, negalima 
garantuoti, kad ir Rusija su vis
kuo sutiks. Gynybos ministrų 
susitikime buvo nuspręsta, kad 
reikia apsaugot Gorazde, tačiau 
nebuvo numatyta kaip tai pa
daryti.

Ketvirtadienį tūkstančiai Ze
pa vietovės gyventojų apleido 
savo gyvenamąsias vietas ir 
išskrido į Bosnijos musulmonų 
rajonus. Tačiau serbai ir toliau 
suiminėja vyrus nuo 18 iki 55 
metų kaip karo belaisvius, ko 
išdavoje galima tikėtis miesto 
kapituliacijos.

Motinos Razija Jankovic sielvartas, laidojant sūnų, keturiasdešimt vienerių 
metų Bosnųos vyriausybės kariuomenės karį, Nobojsa Jankovic. Jos kitas 
sūnus žuvo dar 1992 m., karo Bosnijoje pradžioje.

„Aro” vyrai, vilkintys JAV specialiųjų tarnybų uniforma, puola tariamųjų teroristų buveinę.

Vyriausybės pareiškimas 
dėl energetikos išteklių

Vilnius, liepos 20 d. (Elta) — 
Pastaruoju metu Lietuvoje buvo 
daug diskutuojama apie ener
getikos išteklių kainas. Dažnai 
pasigirsdavo raginimų visiškai 
už šias paslaugas nemokėti.

Atsižvelgdama į tai, Lietuvos 
vyriausybė išplatino pareiški
mą, kuriame teigiama, kad Lie
tuvos Respublikos energetikos 
ūkis gali normaliai veikti tik 
esant realioms visų rūšių ener-

Naujos pareigybės
kariuomenėje

Vilnius, liepos 20 d. (Elta) — 
Lietuvos krašto apsaugos 
ministro Lino Linkevičiaus 
įsakymu, Lietuvos kariuomenės 
vado pavaduotoju paskirtas pul
kininkas Feliksas Vaitkaitis.

Jis bus atsakingas už švietimo 
ugdymo, kultūrinį ir sportinį 
darbą kariuomenėje. Iki šiol to
kios pareigybės Lietuvos ka
riuomenėje nebuvo. Pulkinin
kas F. Vaitkaitis pastaruoju 
metu dirbo kariuomenės vado
vybės aparato skyriaus vir
šininku. Jis yra baigęs Riazanės 
karo mokyklą ir Lietuvos Kūno 
kultūros institutą.

Dar vieną — trečią — pava
duotoją turės Kariuomenės ge
neralinio štabo viršininkas. Juo 
paskirtas pulkininkas Jurgis 
Norgėla, iki šiol štabe vado
vavęs Operatyvinei valdybai. 
Beje, pastaruosius dvejus metus 
J. Norgėla mokėsi Paryžiaus 
Gynybos kolegijoje. Anksčiau 
yra baigęs Maskvos Frunzės 
karo akademiją.

gijos kainoms. Dėl išteklių sto
kos Lietuvai tenka importuoti 
95 proc. kuro, o būtent kuro 
kaina ir nulemia energijos 
tarifus.

1992 m., rašoma pareiškime, 
Lietuvos gyventojams buvo 
nustatyti net 10 kartų mažesni 
už savikainą šiluminės energi
jos tarifai. Dėl tokios kainų 
politikos dabartinė vyriausybė 
paveldėjo iš ankstesniųjų apie 
100 milijonų JAV dolerių sko
lų, kurias teko neatidėliojant 
grąžinti, kad nebūtų nutrauktas 
dujų ir branduolinio kuro tie
kimas.

Atsižvelgdama į sunkią eko
nominę daugelio šeimų būklę, 
vyriausybė pareiškime garan
tuoja, kad mokestis už nor
matyvinio ploto būsto išlaikymą 
mažas pajamas turinčioms šei
moms nepadidės. Skirtumas bus 
kompensuojamas.

• Turkijos ir Bulgari-. 
jos vyriausybės kartu sieks j 
savo šalių narystės Europos Są
jungoje. Tai liepos 4d. Bulgari
jos sostinėje Sofijoje patvirtino 
Turkijos prezidentas Suleyman 
Demirel bei Bulgarijos preziden
tas Želju Želev. S. Demirel Bul
garijai pažadėjo Turkijos para
mą siekiant tapti NATO nare.

• Gružuos parlamentas nutarė 
lapkričio 5 d. surengti šalies 
prezidento ir parlamento rinki
mus. Dabartinio parlamento 
įgaliojimai baigiasi lapkričio 5 
dieną.

Jei Gruzijos parlamentas iki 
liepos 26 d. nepriims šalies Kon
stitucijos arba įstatymo dėl 
prezidento, vyriausybės ir par
lamento įgaliojimų, Gruzijos ir 
prezidento ir parlamento rinki
mų įstatymo projektas bus pa
teiktas referendumui.

• Europos Sąjunga statistika 
rodo, kad gyventojų tankumas 
ES sparčiai didėja. Kai kuriose 
Europos vietose jis jau pasiekė 
Japonijos lygį. Gyventojų tan
kumas Belgijoje, Olandijoje bei 
Luxemburge — 300 gyventojų 
vienam kvadratiniam kilomet
rui, kai Japonijoje — 330 gyv. 
vienam kvadratiniam km; kai, 
tė tarpu, Šiaurės Amerikos gy
ventojų tankumas - tik 13 gy
ventojų vienam kvadratiniam 
kilometrui.

Aplink pasaulį
• Europos Komisija liepos 13 

d. pareiškė, kad iki 1996 m. pa
baigos visoje Europos Sąjungoje 
(ES) nori panaikinti pasienio 
kontrolę ir pateikė dokumento 
projektą, kuriame numatytas 
kontrolės ir pasienio formalumų 
panaikinimas prie ES vidaus 
sienų visiems asmenims, nepri
klausomai nuo jų tautybės. 
Komisija mano, kad iki 1996 m. 
pabaigos bus baigti visi tech
niniai bei teisiniai pasirengimai 
šiam įstatymui įgyvendinti.

• Čekijos Respublikos prezi
dentas Vaclav Havel interviu 
žurnalistams pareiškė, kad 
Čekijai reikia įstoti į Europos 
Sąjungą (ES), bet tai nėra 
skubu. ES yra nemaža vidinių 
problemų, kurios galbūt bus 
išspręstos ateinančių metų 
vyriausybių konferencijoje. 
Bent kol kas nerealu tikėtis ES 
išplėtimo, pažymėjo Čekijos 
prezidentas.

• Slovakijos nacionalinės 
partijos (SNP) centro taryba 
paskelbė pareiškimą, kad rug
sėjį Slovakijoje gali įvykti vals
tybės perversmas. SNP duome
nimis, užsienio finansiniai 
sluoksniai sumanė „investuoti” 
Slovakįjoje milijonus dolerių , 
skirtų deputatams papirkti. 
Kiekvienas parlamentaras gaus 
10 mln dolerių kyšį. Kai bus 
nupirktas reikiamas balsų 
skaičius, šalyje iškart po va
saros sezono įvyks naujas 
„rūmų perversmas”, sakoma 
pareiškime.

• Rusija ketina susigrąžinti 
apie 9 bilijonus JAV dolerių ver
tės nekilnojamąjį turtą bei akci
jas 106 pasaulio valstybėse, 
tačiau įrodyti, jog šis turtas iš 
tiesų kažkada priklausė Rusįjai, 
bus labai sudėtinga, pareiškė 
Rusijos Valstybinio nuosavybės 
komiteto pareigūnas.-WS«

• Armėnijos opozicijos parti
jos pareikalavo neseniai įvy
kusių parlamento rinkimų ir 
referendumo dėl konstitucijos 
rezultatus laikyti negaliojan
čiais, nes buvo pažeistas rin
kimų įstatymas. Europos Sau
gumo ir Bendradarbiavimo Or
ganizacijos stebėtojų grupės 
nuomone, parlamento rinkimai 
ir referendumas buvo laisvi, 
tačiau negarbingi. Pasak 
užsienio stebėtojų, valdančioji 
partija darė didelį spaudimą, 
kad būtų balsuota taip, kaip jai 
reikia.

Vilnius, liepos 10 d. (LR-Elta) 
— Lietuvos Seimas dar pernai 
balandžio pabaigoje ratifikavo 
Europos žmogaus teisių ir pa
grindinių laisvių apsaugos 
konvenciją bei jos ketvirtąjį, 
septintąjį ir vienuoliktąjį pro
tokolus. Įsigaliojus šiai Konven
cijai, kiekvienas asmuo, dėl, jo 
manymu, pažeistų teisių ar lais
vių gali kreiptis su skundu į 
Europos Žmogaus teisių komisi
ją, kuri tokius skundus nagri
nėja ir sprendžia, ar buvo pa
žeistos teisės ir laisvės, ar ne.

Ši Konvencija reikalauja, kad 
ją pasirašiusi valstybė paskirtų 
savo atstovą komisijoje ir teis-i 
me. Atstovas turi atstovauti; 
savo vyriausybei komisijos ir 
teismo procesuose, pateikti savo 
valstybei atitinkamą informa
ciją bei medžiagą. Atsižvelg

Bus įkurtas Černobylio 
mokslinis tyrimo centras

Miunchenas, liepos 8 d. 
(Elta) — Ukrainos prezidentas 
Leonid Kučma ir Bavarijos mi
nistras pirmininkas Edmund 
Stoiber liepos 6 d. Miunchene 
susitarė įkurti tarptautinį 
mokslinį techninį centrą, kuris 
kontroliuos Černobylio atomi
nės elektrinės avariją patyrusio 
reaktoriaus uždarymą.

Centro steigėjai bus Ukraina, 
Rusija, Baltarusija bei Vakarų 
valstybės, o svarbiausiomis jo 
užduotimis bus įvertinti Čer
nobylio katastrofos, įvykusios 
prieš devynerius metus, pada
rinius bei parengti tvarkymo 
priemones. Kasmet tokiam cen
trui išlaikyti reikės apie 10 
milijonų JAV dolerių. 20-30 
proc. sumos įneš Nepriklauso
mų valstybių sandraugos (NVS) 
respublikos, likusią dalį —

Liepos 15 d. Kaune Lietuvos Vytautų klubo iniciatyva buvo paminėtos 
585-osios Žalgirio mūšio ir Vytauto Didžiojo paminklo atstatymo 5-osios 
metinės. Kauno Vytauto bažnyčioje buvo laikomos šv. Mišios, prie Vytauto 
paminklo buvo padėta gėlių, ąžuolo vainikas. Iškilminga eisena žygiavo į 
Vytauto Didžiojo Karo muziejaus sodelį, kur garbės sargyboje išsirikiavo 
Kauno Įgulos pulkai, buvo sakomos kalbos, dainavo choras. I muziejaus sodelį 
buvo atvežta XVIII pabaigos patrankos kopija. Tris kartus nuaidėjo artileri
jos salvė Nežinomojo kareivio, Žalgirio mūšio pergalės bei Lietuvos Didžiojo 
kunigaikščio Vytauto garbei. Nuotraukoje: Kauno Istorijos klubo nariai 
saliutuoja patranka.

• Rusijos armijoje viena 
didžiausių problemų — savižu
dybės. Praėjusiais metais nu
sižudė 423 Rusijos armijos 
kariai, dauguma jų—naujokai, 
puolę į neviltį dėl senesnių 
kareivių žiauraus elgesio. 
Vadinamoji „dedovščina” 
(senesnių kareivių žiaurus el
gesys naujokų atžvilgiu) — 
viena svarbiausių priežasčių, 
dėl kurios vis dažniau yra 
išsisukinėjamą nuo karinės 
prievolės.

dama į tai, Lietuvos vyriausybė 
patvirtino Lietuvos vyriausybės 
atstovo Europos žmogaus teisių 
komisijoje ir Europos žmogaus 
teisių teisme nuostatus.

Pagal juos, numatyta, kad 
atstovą skiria į šias pareigas ir 
atleidžia Lietuvos vyriausybė 
teisingumo ir užsienio reikalų 
ministrų siūlymu. Jam nusta
tytas 13.6 bazinės mėnesinės 
algos dydžio tarnybinis atly
ginimas.

Svarbiausi Lietuvos vyriausy
bės atstovo uždaviniai — ginti 
Lietuvos interesus komisijoje ir 
teisme, siekti, kad Lietuvos 
įstatymai atitiktų Europos 
žmogaus teisių ir pagrindinių 
laisvių apsaugos konvenciją bei 
jos protokolus, padėti plėtoti 
teisės mokslą žmogaus teisių ir 
laisvių apsaugos srityje.

Vakarų valstybės.
Baigdamas savo keturių

dienų vizitą po Vokietiją, 
Ukrainos prezidentas Miun
chene susitiko su „Siemens” ir 
„Dasa” vadovais. „Siemens” 
valdybos vadovas Heinrich von 
Pierer pasiūlė savo firmos 
paslaugas modernizuojant Uk
rainos šilumines elektrines. Šis 
projektas kainuotų 1.5 bilijono 
Vokietijos markių. Jis konku
ruoja su atitinkamu Švedijos ir 
Šveicarijos elektros bendrovės 
„ABB Asea Brown Boveri AG” 
pasiūlymu. „Daimler Benz 
Aerospace AG” (Dasa) su Uk
raina pasirašė kelių šimtų mi
lijonų markių vertės sutartį dėl 
metro Odesoje statybos bei Uk
rainos telefono tinklų moder
nizavimo.

KALENDORIUS

Liepos 22 d.: Šv. Marija Mag
dalena, atgailotoja; Platonas, 
Rachelė, Dalius.

Liepos 23 d.: 16-tas eilinis 
sekmadienis; Brigita, Apolina
ras, Romulą, Tarvidas, Gelmi
nė.

Liepos 24 d.: Kristina, Kris
toforas, Kunigunda, Laimis.

Liepos 25 d.: Šv. Jokūbas, 
apaštalas; Galminė, Aušra, 
Kristupas.
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO

Redaguoja: Karolina Kubilienė

7525 Sheridan Dr. 3E, Willowbrook, IL 60514

ATEITININKŲ ISTORIJOS 
REIKALU

Šiemet, rugsėjo mėnesį, sueis 
85-ri metai nuo ateitininkų, 
kaip sąjūdžio, pradžios. 1910 
metais rugsėjo mėn. Kauno 
moksleiviai katalikai išleido 
pirmąjį ranka rašytą „Ateities” 
numerį. 85-ri metai jau skiria 
mus nuo ano idealistiškai nusi
teikusio Lietuvos jaunimo, pasi
vadinusio ateitininkais. Sukak
tis nemaža ir reikšminga! Deja, 
nesigirdi, kad bent Amerikos 
žemyno ateitininkai rengtųsi 
šią sukaktį kaip nors paminėti.

Nors ir laikome save ateiti
ninkais, neretai prarandame op
timizmą žvelgti į ateitį, pasi
duodame dabarties rūpesčiams, 
nebesudarome dažnai net valdy
bų... Priežasčių tokiam atsiran
dančiam sustingimui yra dau
gybė, ir visa tai neigiamai 
paliečia ateitininkiškąją veiklą 
nuo sendraugių iki pat jaunu
čių.

Ir štai, tokios realybės paraš
tėje, keleto žmonių pokalbio 
metu iškilo toks klausimas: ar 
nėra jau pribrendęs laikas rim
tai pagalvoti ir pasvarstyti 
galimybes apie ateitininkų isto
rijos rašymą ir nedelsiant pra
dėti rinkti medžiagą. Tai, be 
abejo, didžiulis darbas, net 
apsiribojant vien tik užsienio 
ateitininkų organizacijos veikla. 
Tačiau kaip tik šis ateitininkų 
veiklos periodas, prasidėjęs tuoj 
po II pasaulinio karo Vokietijo
je ir vėliau suklestėjęs beveik 
visuose Vakarų pasaulio kraš
tuose, yra pirmiausiai mūsų 
pačių - užsienio ateitininkų - at
sakomybė.

ATEITININKŲ NAMŲ ŲARBAI IR 
RŪPESČIAI

Ateitininkų namų valdyba 
š.m. birželio mėnesio pradžioje 
(kaip ir kasmet) išsiuntinėjo 
laiškus ir laimėjimų bilietėlius, 
stengdamasi telkti lėšas šių 
namų išlaikymui. Parama visa
da reikalinga, nes iš namuose 
vykstančių renginių gaunamų 
pajamų išsilaikyti negali. 
Laiške išdėstytos veiklos ir 
numatomų darbų nekartosime, 
norime tik priminti, kad atos
togų metu neužmirštumėte į 
laiškus atsiliepti.

Dalis rėmėjų jau atsiliepė, 
atsilygindami už bilietėlius ir 
pridėdami auką namų išlaiky
mui. Šimtinėmis Ateitininkų 
namus parėmė: Juozas ir Irena 
Polikaičiai, A. ir D. Tijūnėliai, 
Paulius A. Mikšys. 260 dol. pa
ramą atsiuntė Jonas ir Juzė 
Žebrauskai. 60 dol — Petras 
Gruodis, 50 dol. Bronė Čižikas, 
po 40 dol. — Rimantas Laniaus- 
kas, Gediminas Petras Lieponis 
ir Rima Polikaitytė. Valdyba vi
siems aukotojams nuoširdžiai 
dėkoja ir skiria mažą dovanėlę 
— kišeninį kalkuliatorių. Taip 
pat jų aukos prirašomos prie 
Namų nario įnašų.

Darbai Ateitininkų namuose 
eina pirmyn, gal ir ne taip spar
čiai, kaip norėtume, bet nuola
tiniu namo ir aplinkos tvarky
mu bei kitais būtinais darbais. 
Namų valdybos nariai, be savo 
asmeninių pareigų, daug dirba 
ir kituose organizacijose, tai ne- 
visada beturi laiko į Namų dar
bus plačiau įsijungti.

Porai vasaros mėnesių turime 
darbštų ir sąžiningą tėvynainį 
Romą už atlyginimą atliekantį 
langų dažymo, įstiklinimo ir 
aplinkos tvarkymo darbus.

Manau, kad pas buvusius ir 
esančius sendraugių, studentų, 
moksleivių ir jaunučių vienetų 
valdybų narius yra susikaupę 
nemaža oficialios ir neoficialios 
medžiagos: posėdžių, susirin
kimų, suvažiavimų protokolai; 
valdybų sudėtis; iždo praneši
mai; veiklos aprašymai spaudo
je; stovykliniai laikraštėliai; 
referatų bei paskaitų tekstai; 
nuotraukos ir kita panaši me
džiaga. Kai kurie nariai ar 
narės galbūt asmeniškai rašė ir 
dienoraščius, kurių ištraukų ar 
kitokių asmeninių prisiminimų 
bei pastabų taip pat nereikėtų 
užmiršti.

Visa tai yra medžiaga, kuri 
bus didžiai naudinga tam, kuris 
apsiims rašyti ateitininkijos 
istoriją. Reikia atsiminti, kad 
tokios medžiagos tolimesnis iš
likimas darosi vis trapesnis: su 
kiekviena ateitininko mirtimi, 
su kiekvienu gyvenamosios vie
tos pakeitimu dalis tokios me
džiagos pranyksta. Tad jokiu 
būdu negalima delsti.

Kur tokią medžiagą siųsti? 
Susitarus su AF vadu ir su Atei
tininkų namų valdybos pirmi
ninku, čia skelbiu adresą, 
kuriuo visa tokia medžiaga gali 
būti siunčiama: Lithuanian 
Catholic Federation „Atei
tis”, 12690 Archer Avė., Le- 
mont, IL 60439. Ant voko ar 
ant siuntinuko būtinai užrašyti 
„Medžiaga istorijai”. Visi 
JAV, Kanados, P. Amerikos, 
Europos ir Australijos ateiti
ninkai kviečiami į šį prašymą 
atsiliepti. Juozas Baužys

J. Butvilą reguliariai ant
radieniais savanoriškai pa
deda valdybos pirmininkui 
mažesniuose darbeliuose.

Žolės pjovimo mašinai suge
dus, elektrinius sutrikimus ne
mokamai padėjo pašalinti Ri
mas Gurauskas.

Valdyba planavo telkti talką 
jaunų pušelių (25-30) pagal 
nuosavybės ribas sodinimą, bet 
tam „už akių užbėgo” Eugeni
jus btasiulis, šiam darbui pa
aukodamas kapų puošimo die
nos savaitgalio savo laisvalaikį. 
Valdyba nuoširdžiai dėkoja 
visiems padėjėjams už jų pa
galbą.

Atliekant pataisymo darbus, 
reikalingi ir įvairūs įrankiai, be 
kurių darbui praleistas laikas 
būtų nuostolingas. Per šį pus
metį įsigyta: metalo galąstuvas, 
juostinis šlifuotojas, elektrinis

Partizano Daumanto jaunučių kuopos Čikagoje 3-5 skyriaus mergaitės pašnekesyje su vadove 
Rima Sidriene. Iš deš.: — Rima Sidrienė, Saulė Sidrytė, Vilija Pakalniškytė, Rima Kuprytė, Ga 
ja Sidrytė, Audra Valiulytė, Daina Valaitytė, Aurelija Sušinskaitė ir Aleksa Janušaitė

Nuotr O. Daugirdienės

Ateitininkų federacijos vadas Juozas Polikaitis užriša spalvas Viktorijai 
Sušinskaitei, metinėje Čikagos ateitininkų šeimos šventėje davusiai įžodį.

Nuotr. Danos Mikužienės

STUDENTŲ ATEITININKŲ 
SĄJUNGOS (SAS) SUVAŽIAVIMAS 

VILNIUJE

Gegužės 12-14 d. Vilniaus uni
versiteto teatro salėje ir Lietu
vių katalikų mokslo akademijos 
patalpose vyko Lietuvos Stu
dentų ateitininkų sąjungos 
suvažiavimas, kuriame daly
vavo 47 atstovai atstovaujantys 
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir 
Panevėžio studentų ateitininkų 
kuopoms, korporacijoms ir 
grupėms. Į suvažiavimą atvyko 
ir Ateitininkų federacijos vadas 
Juozas Polikaitis ir buvęs 
išeivijos studentų ateitininkų 
vicepirmininkas Algirdas Luko
ševičius. Renginys prasidėjo 
iškilmingomis šv. Mišiomis, 
kurias Šv. Jono bažnyčioje 
aukojo Vilniaus vyskupas aug
ziliaras J. Tunaitis, Kauno 
vyskupas augziliaras S. Tamke- 
vičius, kun. G. Grušas, kun. R. 
Repšys, MIC. Per šv. Mišias 
studento ateitininko įžodį davė 
šeši studentai. Sakydamas pa
mokslą vyskupas S. Tamkevi- 
čius pabrėžė Evangelijos palai
minimų reikšmę ateitininkijos 
kasdienybei bei veiklai. Po 
pamaldų suvažiavimo dalyviai 
išklausė keletą paskaitų.

Vilniaus Religinių studijų 
centro darbuotoja doc. Eglė Lau
menskaitė kritiškai vertino 
inteligentijos ir studentijos vaid
menį postkomunistinėje Rytų 
Europoje, nusakė diletantizmo 
bei abejingumo plitimo Lietuvos 
dabartinėje visuomenėje prie
žastis, akcentavo būtinybę stip-

oblius ir diskinis pjūklas. 
Kasdien laukiame laiškane

šio, atnešančio Jūsų laiškus ir 
paramos čekius Ateitininkų 
namų išlaikymui.

Visiems linkime malonių ir 
poilsingų atostogų.

Ateitininkų namų valdyba

rinti krikščioniškosios vi
suomenės poveikį dabartinei pa
dėčiai. Laikinai einantis Lietu
vos ateitininkų federacijos 
pirmininko pareigas Vidas Ab- 
raitis aptarė vidinio gyvenimo 
ir krikščioniškosios veiklos są
ryšį. Studentų ateitininkų pra
nešimai apėmė įvairias temas, 
nuo sukauptos patirties ver
tinimo iki konkrečių dabarties 
uždavinių svarstymo. Siūlyta 
aktyviau remti moksleivius, 
specializuoti, kuopų, klubų ar 
korporacijų veiklą.

Suvažiavimo dalyviai taip pat 
svarstė naują SAS statuto pro
jektą ir veiklos programą, kuri, 
pasak jos autorių, turėtų 
sukonkretinti ateitininkijos 
idėjas ir santykius su aplinka. 
Kalbėjusiųjų teigimu, kon
krečių ateitininkiškos studen
tijos tikslų bei užmojų įvardi
jimas paskatintų daugiau 
studentų įsitraukti į organi
zacijos veiklą. Suvažiavimas 
patvirtino programos sąrangą ir 
nutarė ją galutinai priimti 
rugsėjo mėnesį Palangoje vyk
siančioje Studentų ateitininkų 
sąjungos konferencijoje.

Suvažiavimo pabaigoje buvo 
išrintka nauja SAS centro 
valdyba, kurios pirmininku 
tapo Ričardas Novošinskas 
(KTU, I kursas), vicepirmininke 
— Janina Šalkauskytė (Vilniaus 
pedagoginis universitetas, I 
kursas), sekretore — Aušra 
Giedrikaitė (VDU, IV kursas), 
iždininku - Kęstutis Bagdžius 
(Žemės ūkio akademija, I 
kursas).

(„Katalikų bažnyčia 
Lietuvoje”, Nr. 5)

• Jeigu „Draugas” į namus, 
tai gali būti ramus.

KVIEČIAME 
REGISTRUOTIS l 

ATEITININKŲ 
STUDIJŲ DIENAS

Ateitininkų studijų dienos 
rugsėjo 1-4 dienomis vyks Dai
navoje, Michigan. Kaip ir 
kiekvieneriais metais, vyks 
turininga akademinė bei kultū
rinė programa. Registraciją pri
ima Lidija Ringienė, 50 Car- 
riage Trail, Palos Heights, IL 
60463. Tel (708) 361-2557.

SUNG L. CHOU, M.D.
Vidaus ligos, akupunktūra 

HOLY CROSS 
PROFESSIONAL PAVILION 

3 fl. South, East Suites 
Lithuanian Plaza Ct.

at California Avė. 
Chlcago, IL 60629 

312-471-8142 
Kalbame lietuviškai

+ + + + + + + + + + +

HOLY CROSS FAMILY 
MEDICAL CENTER 

749 W. 31 st St. 
Chlcago, IL 60616, 

312-225-0695

Kab. 312-735-4477
Raz. 708-248-0047 arba 708-248 6581 

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVŲ IR EMOCINĖS LIGOS
8449 So. Pulaskl Road

Valandos pagal susitarimą

DR. DOMAS LAPKUS
Praktika su

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS

15300 Weet Avė., Orland Park
708-340-8100 

10 W. Martin, Naperville
708-355-0778

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel.: 708-857-8383

DR. ELIGIJUB LELIS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA

15505—127 St.
Lemont, IL 60430 
Tai. 815-723-1854

7600 W. Collaga Dr.
Paloa Heights, IL 60453

Tai. 708-361-0010

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS

DANTŲ GYDYTOJA
8356 S. Robertą Road 

Hickory Hilla
Tel. (708) 598-2131

Valandos pagal susitarimą

DR. VILIUS MIKAITIS
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS

Family Madlcal Cllnlc 
13505 — 127 81., Lamom, IL 80439
Priklauso Palos Communily Hospital

Silver Cross Hospital 
Valandos pagal susitarimą

Tai. (708) 257-2293

ILLINOIS PAIN TREATMENT INSTITUTE 
Skausmo gydymo specialistai 

JONAS V. PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD

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

McHenry 815-344-5000, ext 6506

EVERGREEN PARK X-RAY 
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS

9760 S. Kedzie
Tai. 708-636-6500

Vai 9-5 kasdien

DR. DANA M. SALIKUS
DANTŲ GYDYTOJA

10442 W. Cermak Rd. 
Westchester, IL 601*3 

Tai. 708-531-1113
Valandos pagal susitarimą

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

0430 8. RMgeland Ava 
Chlcago RMge, IL 80415 

700-838-8822 
4148 W. S3rd St. 

312-738-7708

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI

Dantų Gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

4007 W 59 St, Chicago. IL
Tel. 312-735-5556

4707 S Gilbert, LaGrange, IL
Tel. 706-352-4487

Kab. tel. 312-586-3166 
Namų 708-381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6748 Weet 63rd Street
Vai pirmad ir ketvrtd 3v pp—6vpp 

Kitomis dienomis — susitarus

DRAUGAS
(USPS-161000)

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY

Published daily except Sundays and Mondays, legal Holidays, the 
Tuesdays following Monday observance of legal Holidays as well as Dec. 
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic Press Society, 4545 W. 63rc( 
Street, Chicago, IL 60629-5589.

Second claas poetage paid at Chicago, IL and additional mailing offices.
Subscription Rates: $95.00. Foreign countries $110.00
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Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 
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JAV................................ $9500 $55 00 $35 00
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Tik šeštadienio laida:
JAV .............................. .......... $55 00 $40.00 $30 00
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Užsakant į Lietuvą
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Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė 
Administratorius Pijus Stontius

Moderatorius kun Viktoras Rimšelis, MIC

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

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

7915 W 171st 
Tinley Park, IL 60477

(708)614 6871
Valandos pagal susitarimą

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

21470 S. Main St. 
Mattesson, IL 80443 
Tel. 708-748-0033 

Valandos pagal susitarimą

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybe vidaus ir kraujo ligos

5540 R. Pulaskl Rd.
Tel. 312-585-2802

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 „Medlcare Asslgnment”.
Sumokama po vizito.

EUGENE C. DECKER, DDS, P.Ci 
4647 W. 103 St., Oek Lawn, IL

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

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

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

Pirmd 3 v p p 7 v v antrd 12 30 3 v p p 
trečd uždaryta, ketvd 1-3 v p p. 

penkt ir šeštd 9 v r -12 v p p

8132 S. Kedzie Ava., Chlcago 
(312) 778-8989 arba (312) 499-4441 

DR. K. A. JUČAS
ODOS ŲGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

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

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Avė., Cicero

Kasdien 1 iki 8 v v. 
išskyrus treč šešt 12 iki 4 vai p p

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
172 SeMHer •»., Elmhuret, IL 80126 

708-841-2808 
Valandos pegal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel. 708-83^1120

DR. S. LAL
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS

7722 S. Kedzie, Chlcego 60652 
Tel. 312-434-2123

Pirmd 2 v p p - 7 v v , antr 9vr -12, 
ketvd 12 - 4 v p p , penktd 12 - 6 v v

Kab. tel. (312) 471-3300 

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

7722 S. Kedzie Avė., 
Chlcego, III. 60652

• 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
6441 S. Puleskl Rd.. Chlcago, IL 

Rez. 708-422-7807 
Kab. (1-312) 582-0221

Valandos susitarus

Dr. DALIA JODWALIS

DANTŲ GYDYTOJA
3800 Hlghland Avė., Ste. 201

(skersai gatvės nuo 
Good Samaritan ligoninės)

Downere Grove, IL 60515 
Tel. 708-960-3113
Valandos susitarus

DR. VILIJA KERELYTĖ
Chiropraktims gydymas, sveikos 

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

Brldgeview, IL 60455
Valandos pagal susitarimą

Dr. V. J. VASAITIENĖ

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

Tel. 708-423-6114
Valandos susitarus

Cardlsc Dlagnoala. Ltd.
6132 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60629 
Tel. 312-436-7700

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

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA
1185 Dundės Avė., Elgln, III. 80120 

Tel. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberte Rd., Hickory Hllle, IL
1 mylia | vakarus nuo Harlem Avė

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kedzie

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

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

Namų 708-448-5545
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms

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

Kalbame lietuviškai 
6165 8. Archer Avė. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą
Tel. (312) 585-7755

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS
Good Semerlten Medlcel Center- 

Napervllie Cempue 
1020 E. Ogden Avė., SuNe 310, 

Naperville IL 60863 
Tel. 708-527-0080 

Valandos pagal susitarimą
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Rimties valandėlė

SVARBU PASIRINKTI 
„GERESNĘ DALĮ”

šio sekmadienio skaitiniuose . 
yra pratęsiamas Jėzaus moky-I 
mas, einant su juo į Jeruzalę, ką 
daryti, jei norime laimėti 
amžinąjį gyvenimą. Girdėjome, 
kaip Jėzus įspėjo tuos, kurie 
lengvabūdiškai pamanė, kad 
sekti Jėzų nebus sunku, nes taip 
įdomu jo klausytis. Jėzus primi
nė, kad reikia priimti ir su 
krikščionio pašaukimu mylėti 
artimą ir savo kryžių. Praėju
sį sekmadienį išgirdome, kad ar
timas yra kiekvienas žmogus, 
kuriam galima padėti — ne tik 
giminės, kaimynai, tautiečiai ar 
bendradarbiai. Artimą reikia 
mylėti kaip save patį.

Šį sekmadienį, pasakojitne 
apie Mariją ir Mortą (Luko 
10:38-42), gauname pamokymą 
kaip mylėti Dievą. Norint tei
singai jį suprasti, reikia paste
bėti, kad praėjusius kelis 
sekmadienius girdime tęstinį 
Luko evangelijos skaitymą, 
prasidėjusį su Jėzaus ryžtingu 
pasukimu į Jeruzalę. Nors šį 
sekmadienį girdime kaip Jėzus 
pagyrė Mortos seserį Mariją, 
kad sėdėdama prie Jėzaus kojų 
ji „išsirinko geriausiąją dalį”, 
kitų Jėzaus mokymų pakeliui į 
Jeruzalę kontekste negalime 
sakyti, kad, anot Jėzaus, mąs
tymas maldoje visuomet yra 
geriausias pasirinkimas.

Juk ką tik prieš šį palyginimą 
girdėjome pamokymą apie Ge
rąjį Samarietį, kuriame kaip tik 
esame įpareigoti konkrečiai 
rūpintis artimu. Senajame Tes
tamente Išminties mokytojas 
Koheletas, arba Eklesiastas, 
geriausiai susumuoja ryšį tarp 
visų šių pamokymų: „Visam 
kam yra savo metas ir valanda 
kiekvienam reikalui po dangu
mi” (Koh 3:1). Klysime, jei 
sutikę pagalbos reikalingą žmo
gų, jam nepadėsime, nes buvo
me numatę maldos laiką. Bet, anot 
Jėzaus šio sekmadienio skaiti
nyje, klysime taip pat, jei 
neskirsime laiko ramiam pasė
dėjimui prie Jėzaus kojų, klau
santis ką jis mums pasakys Šv. 
Rašte, leidžiant savo širdžiai į jį 
prabilti.

Pirmame skaitinyje (Pr 18:1- 
10) girdime kaip Viešpats atėjo 
pas Abraomą kaip tokio ramaus 
„sėdėjimo prie Viešpaties” 
metu, Abraomui vidudienio kai
troje ramiai sėdint savo palapi
nės angoje, kurią buvo pasista
tęs prie Mamrės „giraitės”. 
Artimųjų Rytų dykumos klima
te „giraitė”, kaip šiame vertime 
pavadintas Mamrės oazės ąžuo- 
lynėlis, reiškia vienintelį van

dens šaltinį vienos ar kelių die
nų kelionėje ir todėl vaišingumo 
pakeleiviui tradicijos neleidžia 
nepavaišinti pakeleivio, reika
lauja, kad jam būtų leidžiama ir 
pailsėti. Ir štai, pakėlęs akis, 
Abraomas pamato čia pat sto
vinčius tris vyrus.

Su šiais pakeleiviais Abra
omas pasielgė net geriau, negu 
reikalavo dykumos vaišingumo 
tradicijos. Maldos žmogus Abra
omas juose atpažino pas jį 
atėjusį Dievą ir todėl .juos 
išvydęs, išbėgo jiems priešais iš 
palapinės angos, parpuolė ant 
žemės” ir maldavo, kad priimtų 
jo vaišingumą: „Viešpatie, jei 
esu radęs tavo malonę, neap
lenk savo tarno! Paduos jums 
vandens. Nusiplaukite kojas ir 
po medžiu patogiai įsitaisykite. 
O aš atnešiu užkąsti ir, kiek 
pasistiprinę, galėsite keliauti 
toliau”.

Jie priėmė jo kvietimą. Tad 
Abraomas nubėgęs į palapinę 
sukėlė visus namiškius iškepti 
svečiams duonos, papjovus ver
šiuką, iškepti ir paskui „pats 
patarnavo jiems po medžiu kai 
jie valgė”. Nors Abraomas tuo 
metu sėdėjo prie palapinės ir 
ilsėjosi — vidudienis gi yra pats 
poilsio metas karštame klimate 
— pamatęs pas jį atėjusius per 
dykumą keliaujančius kad ir 
svetimus vyrus, juos priėmė 
kaip savo artimus, negailėda
mas nei savo darbo, nei turto, 
nei vaišingumo dėlei paaukotos 
ramybės.

Abraomas suprato, kad kar
tais Viešpats apsireiškia tyloje, 
ramiame vėjelyje, kaip ir Elijas 
Viešpatį patyrė, bet visuomet 
Viešpats apsireiškia atėjusiame 
žmoguje. Nors vidudienio kai
troje priimti svečius ir dar jiems 
kepti maistą buvo didelis var
gas, bet Abraomas svečiams pa
vaišinti vargo nebijojo, nes juose 
matė Dievą, ir Dievas jo neap
vylė. Kalbėdamas per atsisvei
kinančius svečius, Dievas jam 
pažadėjo, kad už metų jau turės 
sūnelį, nors ir jis ir jo žmona 
Sara jau buvo seni. Kadangi 
Abraomas tikrai Dievą mylėjo 
ir juo tikėjo, Dievas pateisino ir 
jo viltį.

Tarnaudamas Dievui jam pa
vestoje misijoje, jokio vargo 
nepagaili ir šv. Paulius, kaip 
skaitome jo laiške Kolosų tikin
tiesiems (Kol 1:24-28). Su- 
džiaugsmu jis priima vargus ir 
kentėjimus, kurie jam ateina, 
skelbiant išganymą per nukry
žiuotąjį Kristų: „tą paslaptį, 
kuri buvo paslėpta amžiams ir

ŽADA KANDIDATUOTI
IGNAS MEDŽIUKAS

Rusai nepasitiki vietine 

gamyba

Rusijos prezidentas B. 
Jelcinas, nors buvo pažadėjęs 
nekandidatuoti ateinančių me
tų rinkimuose, pakeitė savo 
nuomonę. Jis vėl stengsis, kad 
būtų išrinktas antrajam ter
minui. Tuo tikslu jis pradėjo 
lankytis įvairiose Rusijos vie
tovėse, norėdamas užsitikrinti 
balsuotojų palankumą. Nese
niai lankėsi Dedovsko mieste, 
20 mylių į šiaurės vakarus nuo 
Maskvos. Šiame mieste gyvena 
60,000 žmonių. Pirmiausia at
vyko į keramikos fabriką, ku
riame gaminamos čerpės sto
gams bei koklinės plytelės, na
mų įrengimui, vartojant iš Itali
jos gautas mašinas. Tai vie
nintelis fabrikas šiame mieste, 
veikiantis normaliai. Jame šva
ru, gerai apšviestas. Darbi
ninkų atlyginimas apie 150 dol. 
mėn. (tai daugiau negu viduti
nis atlyginimas), išmokamas 
laiku ir nieko neatleidžia iš 
darbo.

Fabriko inžinieriai tvirtina, 
kad jų gamyba nė kiek neblo
gesnė už importuotą brangią 
užsienio gamybą, kurią mielai 
Rusijoje perka praturtėję žmo
nės, statydami sau ištaigingas 
rezidencijas. Nors Dedovsko ke
ramikos fabrike gaminiai žy
miai pigesni negu importuoti iš 
užsienio, bet rusai mieliau per
ka užsienietiškus, nes nepasi
tiki vietinių gaminių kokybe.

„Mūsų keramikos gamyba 
yra skiriama vidurinės klasės 
žmonėms, aiškino fabriko direk
toriaus pavaduotojas Aleksand
ras Muranovas, bet vidurinės 
klasės Rusijoj dar nėra. Mūsų 
gaminiai daug pigesni negu 
importuoti iš Italijos, Ispanijos, 
Portugalijos. Pirkėjas pažiūri, 
kad pagaminta Rusijoje ir sako, 
kad Rusijoje niekas negali būti 
gerai pagaminta. Komerciniai 
skelbimai gali pakeisti pirkėjų 
nuomonę, bet fabrikas neturi 
pakankamai pinigų apmokėti 
skelbimus”, paaiškino fabriko

kartoms, o dabar apreikšta Die
vo šventiesiems”, t.y., tiems, 
kurie Krikštu yra Dievui paš
vęsti, taigi ir mums. Išganymo 
paslaptis: kad su Kristumi ke
liaujant į Jeruzalę nereikia 
baidytis savo kryžiaus, kuris 
ateis, rodant artimui vaišingu
mą, jei neužmiršime dažnai 
prie Kristaus kojų pasėdėti ir 
pasiilsėti — pasirinkti tą 
„geresnę dalį”, kad ištesėtume 
gyvenimo kelionėje.

Aldona Zailskaitė

direktorius Vladimiras Sokolo- 
vas.

Pats Jelcinas buvo labai 
sužavėtas šio fabriko gamyba. 
Jis pažadėjo dar statyti 5 ar 6 
tokius fabrikus. Jis kalbėjo, kad 
savo gyvenime nėra matęs taip 
gerai pagamintų plytelių.

Bet kiti fabrikai šiame mieste 
verčiasi labai sunkiai ir atlei
dinėja darbininkus ilgų atosto
gų. Nedarbo grėsmė, korupcija, 
nusikaltimų skaičius, mafijos 
veikla turi didelės įtakos miesto 
gyventojams.

Prezidento populiarumas 
kritęs

„Los Angeles Times” kores
pondentui viena 59 metų darbi
ninkė, dabar jau pensininkė, 
gaunanti 32 dol. mėnesiui, sakė 
norėjusi sutikti prezidentą 
Jelciną, kuriam turėjo pasakyti, 
kad ji, anksčiau balsuodama už 
jį, klydo. „Bet jie manęs nepri
leido”, — kalbėjo ji, nes tik iš
rinktieji prileidžiami prie prezi
dento, kurie užtikrina, kad vis
kas Rusijoje yra tvarkoje, kad 
einama sėkmingai užbaigti re
formas. Sunku būtų rasti šiame 
mieste balsuotoją, kuris norėtų 
pasisakyti teigiamai už nepopu
liarų prezidentą arba jo dvi cen
trines partijas, įsteigtas jam lie
piant, kad sujungtų visų centris
tų jėgas prieš fašistų ir komu
nistų pergalę parlamento rinki
muose, būsiantiems š.m. gruo
džio mėn. Praėjusiais metais 
gerai susiorganizavę komunis
tai laimėjo vietos rinkimus.

Dargi keramikos farbriko dar
bininkai, kurie žino, jog Jelcino 
administracijos nuopelnas, išrū
pinant Italijos kreditus, kad 
senos mašinos būtų pakeistos 
naujomis ir modernizuota tech
nologija, sakė neremsią Jelcino

JAV prezidentas Bill Clinton ir jo žmona ruošia pobūvius-diplomatinius 
priėmimus Baltuosiuose rūmuose. Vieno tokio priėmimo metu Lietuvos 
ambasadoriaus JAV žmona Birutė Eidintienė sveikinasi su prez. Clinton; 
už jų (centre) matyti amb. dr. Alfonsas Eidintas.

kandidatūros 1996 m. rinki
muose. O vienas darbininkas 
pasakė: „Aš nebalsuosiu už jį 
dėl to, kad jis praėjusį kartą 
kalbėjo kandidatuojąs tik 5 
metams”. Bet šis darbininkas 
sakė, kad ir Vladimiras Žiri- 
novskis, kuris 1993 m. Dedovs
ko mieste gavo daug balsų rin
kimuose į parlamentą, negali 
tikėtis paramos.

Tačiau prezidentas Jelcinas 
kalbėdamas pabrėžė, kad Rusi
jos produkcija visą laiką smu
kusi, gegužės mėn. pakilo 4% 
pirmą kartą per trejus metus.

Prezidentas žadėjo pakelti 
muitų tarifus

Vėliau, lankydamas kolekty
vinį ūkį, netoli Dmitrovo, B. Jel
cinas pažadėjo pakelti muitų ta
rifus užsienio gamybai, kad Ru
sijos gamintojai galėtų konku
ruoti su įvežamais iš užsienio 
gaminiais. Toliau Jelcinas, kal
bėdamas su ūkio direktorium, 
pabrėžė, kad labai didelę reikš
mę turi automatiškas kopūstų 
derliaus nuėmimas. Rankomis 
derliaus nuėmimas yra pagrin
dinė priežastis rusų nugaros 
skausmams. Besigerindamas 
ūkininkams ir nacionalistams, 
kurie yra susirūpinę dėl užsie
nio maisto produktų, gabenamų 
į Rusijos rinką, Jelcinas gyrė 
Rusijos daržovių kokybę: „Mūsų 
krašte išauginti produktai yra 
aukštesnės kokybės, negu užsie
niniai, — kalbėjo jis, — nes jie yra 
mažiau užkrėsti ir turi geresnį 
skonį. Jų bulvių negali sukram
tyti, reikia naujų dantų”.

Prieš tai B. Jelcinas lankėsi 
Riazanėje, kur turėjo susitikti 
su rinkėjais. Bet ši kelionė greit 
buvo nutraukta, nes išblyškęs ir 
silpnai besilaikąs ant kojų, 
prezidentas turėjo greitai ap
sistoti vasarnamyje, užuot tęsęs 
kelionę ir susitikęs su žmo
nėmis.

Danutė Bindokienė

Kaltininkų ieškoti
lengva

Nelaimei ištikus, įprasta 
klausti: kodėl? Jeigu į tą klausi
mą atsakymų sunku rasti, tuo
met jau išgirstame: kas kaltas? 
Kaltininkų ieškoti — mėgsta
miausias žmonijos „sportas”. 
Atrodo lyg saugiau, kai galima 
kažkam kaltę suversti, tarytum 
tai apsaugos nuo panašių ne
laimių ateityje. Tiesa, kaltųjų 
visad ieškoma kažkur „už kai
myno tvoros”, retai tepradedant 
nuo savęs.

Nelaimių, kurios apima dides
nius visuomenės sluoksnius, 
kaltininkais paprastai tampa 
savivaldybė, apskritai — 
valdžia, atrandant nors ir nelo- 
giškiausią kabutį, ant kurio 
stengiamasi „politiškai pakar
ti” rinktuosius valdžios žmones. 
Net sūkurinio viesulo, žemės 
drebėjimo, potvynio bei kitų 
gamtinių nelaimių priežasčių 
būtinai dairomasi apsileidimo 
ar nepakankamo pasiruošimo 
kategorijoje, neprileidžiant, kad 
galbūt niekas čia nekaltas, o ir 
rūpestingiausia valdžia yra 
bejėgė „pūsti prieš gamtos įno
rių vėją”.

Kaip, be abejo, visi mūsų skai
tytojai iki šiol spėjo sužinoti, 
Čikagoje prieš savaitę siūbtelėjo 
neįprastai karšto oro srovė (ne, 
tuo metu pas mus nevyko par
tijų konvencijos, nei mūsų bend- 
ruomenininkų suvažiavimai...). 
Tiesa, 106 laipsniai F ir daugiau 
ne kartą pasitaiko kai kuriose 
šio krašto vietovėse, bet Čikaga 
— ne Death Valley, ar Arizonos 
dykumos, ar Texas. Mes di
džiuojamės „natūraliu klimato 
reguliuotoju”, Michigan ežeru, 
kuris, lyg geras, ramus ber
nardinų veislės šuo guli miesto 
pašonėje ir saugo jį nuo 
pavojingų audrų, baisių šalčių, 
per stiprių karščių. Deja, šį kar
tą „šuo” užsnūdo ir pasidarė 
taip karšta, kad net dangorai
žiai varvino prakaitą, o žmonės, 
pasak vieno TV pranešėjo, ap
dovanoto lakesne vaizduote, 
„krito lyg musės”.

Kasdien žiniasklaida pradėjo 
mėgautis vis didesniais miru
siųjų nuo karščio skaičiais. Ket
virtadienį vakare jau priskai
čiuota per puspenkto šimto ir 
dar galo nematyti. Praėjus sa
vaitei, besiklausant ir beskai
tant nuolat kartojamų istorijų, 
pradėjo dažnėti užuominos, kad 
mirčių būtų išvengta, jeigu 
miesto savivaldybė, ypač meras 
Richard M. Daley, būtų pasi
rūpinęs vienišais, paliegu

siais, neturinčiais vėsintuvų, 
surinkęs visus ir „atvėsinęs” 
specialiuose centruose. Jau net 
užsimenama, kad būsimuose 
rinkimuose (jie dar gan toli) 
teksią už tą apsileidimą balsais 
užmokėti.

Kitus kaltinti patogu, nes 
tuomet patiems nereikia jausti 
atsakomybės už savo saugumą, 
už gyvenimo nesėkmes: plauki 
sau pasroviui ir tikiesi, kad 
kažkas privalo duoti, padėti, ap
rūpinti. Jie neskuba į pagalbą, 
nereikia pajudinti nei piršto — 
tik liežuvį — ir pažerti kalti
nimus tam nejautriam „kaž
kam”.

Čikagoje, ar kurioje kitoje vie
toje, daug tų nelaimingųjų bū
tų išlikę gyvi, jei kaimynai, ar
timieji ar net nepažįstami būtų 
pasistengę nukreipti dėmesį 
nuo „aš” ir jį skirti „tu”. Apa
tija savo artimui, savo aplinkai 
ir egocentrizmas yra liūdna 
apraiška, pareikalaujanti bran
gios duoklės. Bemąstant apie 
čikagiečių nelaimę, mintys 
nuklysta už Atlanto, į tolimąją 
tėvynę. Galima net išvesti tam 
tikrą paralelę tarp nuolat gir
dimų skundų iš ten ir iš čia. Už 
trūkumus, sunkumus, nepasi
sekimus visuomet kaltinama 
valdžia, gyvenimo sąlygos, bet 
nesistengiama tas sąlygas page
rinti savo jėgomis. Žinoma, 
daug lengviau paskandinti 
rūpesčius „arielkėlėje” (šiame 
krašte galbūt tam pasitarnauja 
narkotikai), negu imtis atsako
mybės už savo ir savo šeimos 
ateitį.

Juk Lietuvos žmonės per
gyveno ne vieną sunkmetį: bau
džiavos laikus, Pirmojo pasau
linio karo ir tuoj po jo atsiradu
sius nepriteklius, pirmųjų ne
priklausomybės metų sunku
mus... Kaip tas legendų paukš
tis, iš kiekvienų savo gyvenimo 
griuvėsių lietuvis pakildavo 
tvirtesnis. Tai kas dabar atsi
tiko? Kodėl tos dejonės, pra
šymai, apatija ir beviltiškumas, 
aplaistomas alkoholiu? Tik 
retai kam šiame pasaulyje li
kimas gerą gyvenimą ant sidab
rinės lėkštelės atneša, dau
gumas turi jį patys susikurti, 
įrodydami savo triūsu, kad yra 
verti šviesesnio rytojaus. Svar
bu turėti viltį, tikėjimą ir pasi
tikėjimą kitais žmonėmis. Ta 
formulė veikia visur: visuose 
žemynuose, visose tautose. Kai 
ieškome kaltininko dėl savo 
nesėkmių, greičiausia jį galima 
rasti, pasižiūrėjus į veidrodį.

PARTIZANINIO 
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Leidimą jo žodžius versti į kitas kalbas teturėjo tik aukš
ti partijos pareigūnai, Lietuvos CK. Katedroje, labora
torijose ir auditorijoj, kabėdavo didžiuliai V. Dokučajevo, 
V. Viljamso ir I. Mičiurino portretai, neskaitant ko
munizmo vadų ir paties Darvino, kurio vardu buvo 
vadinama ir pati katedra. Prisimenu, kaip fakulteto par
torgas paskelbė anuomet kaip didelę sensaciją ir gar
siai skaitė studentų pilnoje auditorijoje TASS’o 
pranešimą, atspausdintą „Tiesoje”, jog tarybiniai gene
tikai bandymų stotyje pasėjo rugius ir iš jų sėklų, esant 
tokiomis pat aplinkybėmis ir sąlygomis, buvo išauginti 
kviečiai, viena salėje buvusių studenčių, pavarde 

Dubokaitė, paklausė tada dėstytoją: „Ar, esant tokioms 
aplinkybėms, ir mes vieną dieną nepasidarysime 
asilais?...” Salei garsiai kvatojantis, viskas buvo nuleis
ta juokais ir, atrodo, minėtai studentei niekas nenutiko, 
nes ji visados mėgdavo krėsti šposus. Dėl tokio įvykio 
pasaulio mokslo sluoksniuose buvo gana didelio susi
domėjimo, nes, prisimenu, klausantis užsienio radijo, tuo 
klausimu buvo susirinkusi Paryžiaus Mokslų akademija, 
kur buvo nutarta, jog toks rūšių kintamumas vis dėlto 
yra galimas, bet tik laikantis marksizmo ir leninizmo, 
ir jo „globojamo” tokio mokslo.

Aš dirbau Darvinizmo ir genetikos katedros labora
torijoje vyr. preparatoriaus pareigose. Man priklausė

laboratorijų ir auditorijų mokslo vaizdinių priemonių 
ir stendų, bei kitų dalykų reikalingų katedrai priežiū
ra ir paruošimas, studentų paskaitoms. Taip man besi
darbuojant vienoje iš minėtos katedros laboratorijų, 
esant visiškai vienam, staiga prasivėrė durys ir pama
čiau civiliai apsirengusius tris vyrus, kurie, atkišę pis
toletus, tyliai artinosi prie manęs. Jie buvo apsirengę 
lietpalčiais, vienas buvo su skrybėle. Tai buvo kadriniai, 
operatyviniai čekistai su didele praktika: majoras Zaiči- 
kovas, kapitonas Kazlovskij, or-trečio pavardės 
nepamenu. Pirmasis klausimas buvo toks: „Ar turi 
ginklą?” Aš jiems šaltai atsakiau: „Taip, turiu”. „O nu, 
ką — padėk jį čia ant stalo!” — suriko vienas iš jų, ir 
visi akimis įsisiurbė į mane. Mačiau, kaip majoro Zaiči- 
kovo krauju pasruvusios akys, matyt buvo pagiriotos, 
dar labiau paraudo; jis buvo aukšto ūgio, didesnis už 
visus kitus, tamsus brunetas, juodais garbiniuotais 
plaukais. Akivaizdoje trijų blizgančių ginklų, aš įkišau 
ranką į kelnių kišenę ir, ištraukęs rožančių, padėjau jį 
ant stalo. Jie žiūrėjo į mane ir nemirksėjo. Tyla. 
Pagaliau vienas, kuris iš jų nebeprisimenu, paklausė: 
„Ar tai yra ginklas?”. „Taip, tai yra ginklas”, atsakiau. 
Kapitonas Kazlovskij šypsodamasis pasakė: „Šitą gali 
vėl pasiimti”. Vis dėlto, pripuolę arčiau, apčiupinėjo 
kišenes ir juosmenį. Po to majoras Zaičikovas pakišo po 
nosimi areštui parašytą orderį. Padėjęs ant stalo galėjau 
aiškiai perskaityti jo turinį. Tai buvo nedidelis baltas 
lapukas, maždaug 10 x 15 cm dydžio. Jie visi su manimi 
kalbėjo rusiškai, ir orderis buvo surašytas rusų kalba 
su saugumo ministro ir prokuroro parašais.

Visa tai įvyko 1950 m. kovo 23 d. Vilniaus universi
teto Gamtos mokslų fakultete Čiurlionio gatvėje, apie 
4 vai. po pietų. Lyg kokį geriausią draugą jie mane tyliai 
išsivedė fakulteto koridoriais ir laiptinėm žemyn, kur 
Čiurlionio gatvėje jau laukė kariškas automobilis. Prisi

statė dar keturi civiliškai apsirengę čekistai ir pasodinę 
mašinoj ant užpakalinės sėdynės viduryje, po du suspau
dė iš šonų, liepę niekur nesidairyti ir nejudėti. Nuvežė 
į Konarskio gatvę Nr. 24-3, kur mes trise gyvenome. Jie 
jau viską smulkiai žinojo; pasikvietę buto šeimininkę 
lenkę, kaip liudininkę, atliko smulkią kratą, iš anksto 
žinodami, kur mano daiktai ir knygos. Mano buto 
draugų namuose nebuvo. Virtuvės viduryje tik stovėjo 
buto šeimininkė ir šluostėsi ašaras. Kuomet po valan
dėlės suiašė kratos protokolą ir liepė visiems pasirašyti, 
majoras Zaičikovas sukomandavo: „A, nu ka, einam!” 
— žinoma rusiškai. Tada aš su lietpalčiu ir kepure ant 
galvos jų paprašiau: „Leiskite man dar pasimelsti”. Jie 
pasitarę leido. Prie mano lovos ant sienos kabėjo ne
didelis Vilniaus Aušros Vartų Dievo Motinos paveiks
lėlis. Atsiklaupiau, meldžiausi trumpai. Nebuvo man 
tuo metu kuo daugiau pasitikėti. Pabaigoje mintimis 
taip kreipiausi: „Iki šiol aš vienas ėjau, dabar, o Mari
ja, Tu mane veski!” Atsistojau ir tvirtai pasakiau: 
„Einam!” Ir išėjau, išvažiavau į KGB rūmus, paskui — 
į Lukiškes, paskui — į Leningradą, paskui — į Vorkutą 
ir į kitus tolimus Sibiro rajonus. Negreit kelionė bai
gėsi, gal daugiau negu po šešių metų, maždaug tiek, kiek 
reikia baigt universitetą.

Liudijimai rašinio pabaigai

Iš partizaninio laikotarpio, kuriame teko gyventi nuo 
1944 m. lapkričio iki 1945 m. rugsėjo galiu paliudyti, 
kad Lietuvos partizanai nebuvo banditai, teroristai, bet 
gyvieji Nepriklausomos Lietuvos piliečiai, kurie 
nepripažino sovietinės okupacijos, jos išleistų parėdymų, 
ypač mobilizacijos į Raudonąją armiją. Jie turėjo pilną 
juridinę galią, kylančią iš Nepriklausomos Lietuvos

1922 m. gyvenimo ir konstitucijos ginti savo tėvynę. Tai 
buvo šventa kova ir pasipriešinimas, ir niekas negali 
to purvais apdrabstyti, sumenkinti, ar visai ištrinti iš 
Lietuvos istorijos. Banditai, teroristai buvo sovietiniai 
okupantai ir jų talkininkai su Lietuvos Komunistų par
tija ir jos nariais priešakyje - pilnai atsakingi už Lietu
voje įvykdytą genocidą, nužudytus ir sunaikintus Lietu
vos partizanus (Freedom Fighters), jų ryšininkus ir visus 
kitus lietuvius.

Kokie tai buvo žmonės, tie Lietuvos partizanai? Tai 
žmonės su visa jų morale, kultūra, kalba ir lietuviškais 
papročiais, kurie gyveno ir buvo išugdyti mūsų tautoje 
per tą nepriklausomybės dvidešimtmetį. Jie nebuvo 
šventieji, bet tik paprasti žmonės, kurių buvo labai daug 
mūsų Lietuvoje. Mokytojai, studentija, kaimo ūkininkai, 
jaunimas, kuris dainuodavo lietuviškas dainas, 
paveldėtas iš senolių ir naujai sukurtas Lietuvos Aukš
taitijoje, darbininkai ir tarnautojai, visi, tarnavę Lietu
vos kariuomenėj karininkai, viršilos, puskarininkiai, bei 
eiliniai, Lietuvos šauliai ir kt. lietuviai. Jų moralinė 
elgsena visados buvo grindžiama krikščioniška morale, 
jie nebuvo nei vagys, nei melagiai, nei girtuokliai, nors 
ir mėgdavo išgerti. Tai buvo linksmo būdo žmonės, net 
ir didžiausiuose varguose neparnešdavo kolektyve 
humoro jausmo, niekad nenusimindavo. Žinoma, būdavo 
ir atskirų išimčių, bet aš kalbu apie daugumą. Jie mels
davosi. Daugelis nebijojo pasitikėti Dievu. Mačiau, kaip 
ne vienas turėjo rožančių ar motinos padovanotą 
medalikėlį. Jie visi buvo tvarkingi, švarūs, su unifor
momis ar be jų. Ginkluoti vokiškais, rusiškais ginklais. 
Lietuviškų nebuvo. Teko stebėti vienąkart Lietuvos ka
riuomenės šautuvą su Gedimino stulpais. Ratu stovė
dami jį leido iš rankų į rankas ir bučiavo.

iRiio Haurnnu)
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Ingrida ir Juozas Katauskai.

MEILĘ VIENAS KITAM 
PAŽADĖJO

1994 m. rugsėjo 10 d. Palai
mintojo Jurgio Matulaičio misi
jos bažnyčioje, Lemonte, buvo 
sutuokti senosios ir pokarinės 
lietuvių išeivijos vaikaičiai: 
Ingrida Mikūnaitė ir Juozas Ka- 
tauskas.

Prieš jungtuvių apeigas baž
nyčios vidus buvo užpildytas 
gausiais vestuvių svečiais, o 
jaunųjų tėvai ir artimiausi gimi
nės buvo pagarbiai atlydimi ir 
nuvedami į jiems rezervuotas 
vietas.

Bažnyčioje ramybė, nes visi 
jungtuvių dalyviai nekantriai 
laukė to iškilmingo ir nuosta
baus žmogaus gyvenime įvykio
— jungtuvių.

Tuo metu su pabroliais, stovė
jo Juozas, o bažnyčios prieangy
je — jaunoji Ingrida su pamer
gėmis, gėlių ir žiedų nešėjais ir 
savo palydovu.

Vestuvinę pamergių ir pabro
lių palydą sudarė: vyr. pamergė
— Judita Urbaitė, jauniausioji 
pamergė — Kristen Kliner ir 
vyr. pabrolys — Edvard Lam- 
mer; pamergės ir pabroliai. Ra
sa Kelpšienė ir Raimis Kelpša, 
Taiyda Rudaitytė ir Arūnas 
Balčiauskas, Kristina Bielskutė 
ir Ronis Ostis, Karolina Tverai- 
tė ir Tomas Prapuolenis. Audra 
Pocienė ir Tomas Pocius. Gėlių 
ir žiedų nešėjai buvo: Amanda 
Kliner ir Andrius Venclovas; 
pokylio vadovai — pranešėjai — 
Stepas Puodžiūnas ir Vytas 
Špokas.

Vargonams pradėjus groti, 
prasidėjo jungtuvių apeigos. 
Pamergės, gražiomis vestuvinė
mis suknelėmis apsirengusios ir 
gėlėmis pasipuošusios, viena po 
kitos prie altoriaus pradėjo ar
tėti, o po jų, elegantišką suknią 
dėvinti, gražių gėlių puokštę 
rankose laikydama, svajingai 
nusiteikusi artėjo jaunoji In
grida, palydovo vedama, gėlių ir 
žiedų nešėjų lydima. Jaunosios 
pageidavimu ir pasirinkimu 
prie altoriaus ją palydėjo jos 
mielasis „rūpintojėlis” Alfonsas 
Noreika.

Šiuo savo gestu anūkėlė In
grida savo geradariui norėjo pa
dėkoti ir jį pagerbti už nuo 
vaikystės dienų jai rodytą 
pasiaukojantį rūpestingumą ir 
moralinę pagalbą.

Ingridą ir Juozą sutuokė, san
tuokos sakramentą suteikė, šv. 
Mišias aukojo ir labai pras
mingą pamokslą pasakė kun. 
Antanas Saulaitis.

Pamaldų metu vyriausios ir 
jaunesniosios pamergių palydė
ta, Ingrida Šv. Marijai nunešė

PRISIMENU MURMŲ KAIMĄ...
KUN. VIKTORAS RIMŠELIS,MIC

Kiek prisimenu, apie Murmų vo gyvulius nuplukdydavo. Vil- 
kaimą buvo sakoma, kad per jį kai tenai neatplaukdavo.
negali ramiai praeiti. Visas 
kaimas pilnas vaikų ir šunų. Iš 
tikrųjų taip ir buvo. Murmiškiai 
kalbėdavo apie Kretuonų kai
mą, kad jis turės išnykti, nes 
nematyti vaikų. Taip pat ir 
šunų tenai nebuvo. Visada, ei
dami į Kaltanėnų bažnyčią, pra- 
eidavom ramiai. Visur tylu, ra
mu ir švaru. Pas mus alasas ei
davo iš visų kampų. Sekmadienį 
ir pas mus būdavo tylu, šventiš
ka nuotaika. Sekmadienį šven
tiškai nuteikdavo Kretuonų 
ežeras, kuris nuo mūsų buvo gal 
tik už pusės kilometro į šiaurę. 
Taip, kaip anuomet, aš tą ežerą 
matau mėlyną, įsirėmusį į dan
gaus skliautą, kuris taip pat 
mėlynas. Prie mūsų obelies ir 
klevo išaugęs didokas diemedis. 
Jis kvepia, ryto saulės šildomas.
O tos aukštos gėlės, kurias va
dindavom gaidukais, taip pat 
mėlynos. Jurginai (mes sakyda
vom jurginės) visokių spalvų, 
lengvai galvas palenkę, atrodė, 
kad Dievą garbina. Prisimenu 
tą sekmadienio šventišką nuo
taiką.

Mama ir visi suaugę iš mūsų 
šeimos eidavo į Kaltanėnus. 
Mums vaikams reikėdavo žąsiu
kus ir ančiukus prižiūrėti. Jie 
daugiausia būdavo tame prūde
lyje ir baloje prie kluono. Nega
lėjai jų vienų palikti, nes varnos 
užpuldavo. Kartais ir mūsų juo
dasis šuo juos pasigaudavo. 
Mama labai pykdavo, kai šuo 
kokį žąsiuką ar ančiuką sudo
rodavo. Tada ne tik šuo buvo 
kaltas. Mes visi buvom kalti, 
kad tą blogą šunį norime turė
ti. Jau ne kartą buvome tam 
šuniui ir vielą pritaisę nuo 
tvartų iki gyvenamo namo. Kad 
negraužtų kieta odinė apykak
lė, užrišom jam naują šaliką ant 
kaklo, bet tas, „nevidonas” su 
koja kaip matai iš to šaliko išsi
laisvino, ir vėl lekia į ančiukų ir 
žąsiukų būrį.

Gaila žąsiukų. Jie tokie gra
žūs ir gražiai tarp savęs šnekasi. 
Ateina prie kojyčių ir pirščiukus 
apžiūri, su snapiukais pabaks
noja ir vėl nueina arba sutupia 
čia pat prie galvos ir už ausies 
pagriebia.

Sekmadienį tokioje ramioje 
nuotaikoje vaikas ilgai negalė
jai ištverti. Reikia veiklos. Kad 
nebūtų nuobodu, lipdavau ant 
kluono stogo iki paties kraiko. 
Kluonas atrodė toks didelis ir 
aukštas. Kai šieno priveždavo 
iki pastogės, būdavo baisu nuo 
šieno šokti į šalinę. Su aukštu 
kluono stogu buvo visai kitaip. 
Stogas beveik iki pačios žemės. 
Nebijai, kad nuriedėsi per stogą 
ant žemės. Ant paties kraiko 
vaikštai, jautiesi aukštai ir nie
ko nebijai. Gal taip jaučiasi 
žmogus, pasiekęs Everesto vir
šūnę. Viską matai: visus kaimo 
stogus, ežerą ir net jo salas, net 
tą salą, j kurią kretuoniškiai sa

Tokiame aukštyje galėjai ge
riau išgirsti Kaltanėnų bažny
čios varpus skambant. Jei vėje
lis tik truputį šiurena iš vakarų, 
tai varpų garsai per ežerus ge
riau ateina. Gražus tas skam
bėjimas. Jei varpai sekmadienį 
skamba po pietų, tai jau mišpa
rai prasidėjo. Tada ežero bangos 
pakyla. Tik per Mišias ežeras 
yra tykus ir žiba kaip stiklas. 
Tada geriausia lydekaičius gau
dyt. O per mišparus ežeras bal
tom bangų viršūnėm vilnija. 
Taip nuo senų senovės buvo ir 
dabar turi taip būti. Mes tai gir
dėjom iš savo senelių pasako
jimų. Kai ežeras pasišiaušęs, tai 
jau žinome, kad visi iš bažnyčios 
gana greitai sugrįš.

Taigi reikia tada iš ruselio 
atnešti duonos ir dar daugiau 
ką. Aš į tą rūsį ir dieną vienas 
bijodavau nueiti. Tenai žemėse 
labai tamsu. Raktas durims ati
daryti, tai kaip šv. Petro tas 
didysis raktas, su kuriuo, sako, 
dangų jis atrakinąs. O čia mūsų 
rūsyje lygiai toks pat raktas. Aš 
tą rūsį ir dabar dažnai prisime
nu. Bijodavau naktį tenai užeiti. 
Tenai, kairėje pusėje daug ak
menų prikrauta, giliau žemėse, 
pačiam gale prie sienos, vieta 
bulvėm suversti, iš šalies kai
rėje statinė viena kopūstams, 
kita burokams, o prie sienos, 
netoli apatinių durelių, girnos.

Mama vis liepdavo man pa
malti blynams grikių. Blynai 
būdavo labai skanūs, bet malti 
rūsyje buvo labai baisu. Tarp 
girnų ūžimo vis girdėjai kažką 
lyg dejuojant, ypač kai kaime 
buvo kas neseniai miręs. Ne
duok Dieve, kad tas „nabaš- 
nikas” čia pasirodytų! O malti 
reikėdavo vis ankstį rytą, dar 
beveik naktifes metu.

Keista man, kad tas rūsys iki 
dabar išlikęs, bet tik jo stogas 
anuomet buvo žaliom samanom 
apaugęs, o dabar apklotas kaž
kokiom juodom marškom. Sako, 
kad jo valdžia neduoda sugriau
ti, nes tai esąs senovinis archi
tektūrinis paminklas. Jį tokį 
sukūrė mano tėvelis. Jo visa 
architektūra, kad dar išlikę keli 
rąstai, ant kurių stogas uždėtas.

Išlikęs ir tas klevas, kuris bu
vo netoli gėlių ir aukštojo die
medžio. Labai keista to klevo is
torija. Jis pergyveno visus ka

žydinčių rožių puokštę ir prie 
Jos paveikslo nuoširdžiai pasi
meldė.

Ingrida gimė motinos Astos 
(Noreikaitės) ir tėvo Vido 
Mikūnų šeimoje, Čikagoje. Dir
ba ir tęsia studijas III. Benedik
tinų kolegijoje, nori įsigyti 
magistro laipsnį. Buvo aktyvi 
lietuvių tautinių šokių „Gran
dis” šokėja, priklausė jūrų 
skaučių „Nerijos” tuntui 
ir Akademiniam Skautų są
jūdžiui.

Juozas yra Eleonoros ir Juozo 
Katauskų sūnus, baigęs Dayton 
universitetą, dirba savo 
profesinį darbą ir tęsia studijas 
Lewis universitete, siekdamas 
įsigyti magistro laipsnį. Šoko 
„Vyčių” tautinių šokių grupėje.

Po jungtuvių jaunieji su ves
tuvine palyda ir artimiausiais 
šeimų nariais nuvyko į atskiras 
patalpas nuotraukoms ir trum
pam poilsiui, o svečiai, atėję į 
didžiąją pokylių salę, vaišinosi 
ant atskirų stalų patraukliai 
sudėstytais šaltais užkandžiais 
ir prie turtingo gėrimų baro 
troškulį malšino gėrimais.

Didingai skambant iškilmių 
maršo melodijai, Čikagos lietu
vių tautinių šokių ansamblio 
„Grandis” šokėjų grupė, pagerb
dama savo buvusią šokėją 
Ingridą, iš tautinių juostų „pa
statė gyvus vartus”, per kuriuos 
iškilmingai į salę įžygiavo jau
navedžiai, pamergių — pabrolių 
lydimi, visų svečių atsistojimu 
ir plojimais buvo sutikti.

Tėvai salėje pasitikę jaunuo
sius, jiems palinkėjo laimingo ir 
sotaus gyvenimo ir lietuvišku 
papročiu juos pamaitino duona, 
druska ir vynu, o svečiai džiau
gsmingais valiavimais ir plo
jimais nuoširdžiai jaunuosius 
palydėjo prie gėlėmis papuoštų 
vaišių stalų. Kun. A. Saulaičiui 
sukalbėjus maldą ir palaiminus 
valgius, prasidėjo iškilmingoji 
vestuvinė puota.

Vestuvių pranešėjo pakviesta 
jaunosios motina Asta, svei
kindama jaunuosius pasakė, 
kad ir jai ši diena yra labai 
didelis jos gyvenimo įvykis, nes 
Ingridai ir Juozui išsipildė jų 
svajonė — šiandien jiedu sukū
rė puikią šeimą. Trokšdama 
jiems laimės, Asta palinkėjo, 
kad vedybinis gyvenimas visada 
būtų malonus ir džiugus, o jų 
šeimos laimė tik amžina meile 
ir grožiu tespindėtų.

Padėkojusi svečiams už gausų 
dalyvavimą jungtuvėse ir vestu
vinėse vaišėse, Asta paprašė 
visus svečius kuo daugiausia

tyro džiaugsmo ir linksmumo 
šioje šventėje atrasti.

Po kalbų, sveikinimų ir linkė
jimų, po padėkos žodžių ir visų 
vestuvių dalyvių iškilmingai 
pakelto ir į jaunavedžių sveika
tą išgerto šampano tosto, jų gar
bei sugiedota „Ilgiausių, laimin
giausių” ir visokių kitokių 
metų.

Na ir po tradicinio vestuvinio 
valso, žaviai orkestrui grojant, 
vieni šoko ir linksminosi, kiti 
prie stalų vaišinosi, o daugelis 
jaunimo prie turtingo baro 
draugiška nuotaika laiką leido.

Ir taip iki malonaus pavargi
mo, iki dvasinio pasitenkinimo, 
net iki vėlaus vidurnakčio, ši 
prabangi, gerai paruošta ir 
pavyzdingai pravesta jaunųjų 
Katauskų vestuvinė šventė 
tęsėsi...

J. A.

rus. Mes nuo jo mamai skinda
vom duonai kepti didžiuosius la
pus. Jis kasmet buvo griausti
nio apdaužomas, bet niekad ne
sugriautas. Visi medžiai aplink 
išnykę arba nupjauti, bet jis 
lygiai toks pat, kaip buvo anuo
met.

Neradau ir tų dvejų berželių, 
kurie buvo tokie gražūs prie 
samanynės. Samanyne už mūsų 
miškelio, kur grybaudavom. Tai 
netoli nuo namų miškelis su 
daug apsamanotų krūmų. Čia 
augdavo daug visokių uogų. 
Buvo toje samanynėje ir „Gir-: 
tuoklių”. Tai uogos, panašios į 
mėlynes, tik jos augdavo ant 
didelių krūminių stiebų. Nuo jų 
galva apsvaigdavo. Todėl vadi
namos girtuoklėmis. Toje sama
nynėje beveik visą laiką būdavo 
šlapia.

O tie berželiai buvo labai 
aukšti ir išaugę ant labai sama
notos pievelės. Galėjai ant 
samanų voliotis, kaip po pata
lus. Kaip smagu po tais berže
liais gulėti ir žiūrėti į dangų! 
Niekas tau netrukdo čia gulėti 
ir svajoti. Kai grįždavau į na
mus iš Švenčionių, jau gimna
zistas, tai tie berželiai buvo 
mano draugai. Jų man visą lai
ką buvo gaila, nes kažkaip nu
jaučiau, kad Murmuose man gy
venti ne vieta.

Mūsų kaimas neturėjo tokio 
gėro vardo, kaip Kretuonys ir 
Reškutėnai. Anie kaimai lyg ir 
kultūriškesni, ypač Reškutėnai.

Reškutėnai yra apie 14 
kilometrų nuo Kaltanėnų. Reš
kutėnai vis tiek priklausė 
Kaltanėnų parapijai. Tai pro 
mus reškutėniškiai eidavo į

Ežeras, kaip viską stebinti akis
Nuotr. Algio Jakšto

Rietavo parapijos statomi senelių namai š.m. birželio 19 d.

American Travel Service siūlo:
* Septynių dienų kelionę Norvvay laivu 

sutikti 96 Naujus Metus Karibų jūroje.
Pilną kaina, įskaitant skrydžius iš įvairių
miestų ...................................... $1,350.00
Registruotis iki liepos 25 d.

* Pigiausias kainas skrydžiams į Lietuvą, 
Europą ir kitus pasaulio kraštus;

* Pigiausias kainas skrydžiams iš Lietuvos į 
įvairius JAV miestus;

* Pigiausius ir patogiausius skrydžius į 
įvairius miestus JAV ir Kanadoje;

* Profesionalų ir sąžiningą patarnavimą, 
planuojant Jūsų keliones laivu ar atostogas 
įvairiuose kurortuose Meksikoje, Karibų 
salose ir Europoje.

Dėl kainų ir smulkesnės informacijos 
prašome kreiptis į mūsų raštinę.

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

Tel.: 708-422-3000, Tek: 800-422-3190 
FAX 708-422-3163

LIETUVOS VYSKUPŲ 
KONFERENCIJOJE

Gegužės 9 d. Kauno arkivys
kupijos kurijoje įvyko Lietuvos 
Vyskupų konferencijos posėdis, 
kuriame dalyvavo kardinolas 
Vincentas Sladkevičius, apašta
linis nuncijus arkivyskupas 
Justo Mullor Garcia, Vilniaus 
arkivyskupas Audrys Juozas 
Bačkis, visi Lietuvos vyskupai 
ir konferencijos generalinis 
sekretorius kun. Gintaras 
Grušas.

Posėdžio metu vyskupai apta
rė Kauno tarpdiecezinės kunigų 
seminarijos dabartinę padėtį ir 
svarstė seminarijos kitų mokslo 
metų planus. Aptariant eina
muosius reikalus, atsižvelgta į 
popiežiaus Jono Pauliaus II

kvietimą kiekvienoje vyskupijo
je švęsti Kunigų šventėjimo die
ną. Nutarta Lietuvoje šią dieną 
pažymėti per kunigų rekolekci
jas, rengiamas kiekvienoje vys
kupijoje.

Įvairios katalikiškos organiza
cijos Vyskupų konferencijai yra 
įteikusios prašymus skirti joms 
kapelionus. Vyskupai svarstė 
kapelionų kandidatūras įvai
rioms katalikiškoms jaunimo 
organizacijoms ir neseniai 
įsteigtai Moterų katalikių są
jungai. Posėdyje taip pat buvo 
aptarta sutarčių tarp Šventojo 
Sosto ir Lietuvos ir vyriausybės 
sudarymo eiga. Nutarta toliau 
tęsti šiuos darbus, siekiant už
baigti tarpvalstybinių susitari
mų projektų rengimo etapą. 
(„Katalikų Bažnyčia Lietuvoje”,

Nr. 5)
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Kaltanėnus. Dažnai jie veždavo 
savo mirusius pro mūsų ir Kre
tuonų kaimą į Kaltanėnų para
pijos kapines. Tie graudūs gie
dojimai ir dabar skamba pasą
monėje.

Reškutėnai buvo didelis kai
mas. Visas kaimas nutarė sta
tyti sau bažnytėlę. Tai didelis 
užmojis anais laikais. Dažnai 
užeidavo pas mus du vyrai , 
kurių dabar pavardžių jau ne
beprisimenu. Jie vis eidavo į 
Kaltanėnus pas kleboną kun. 
Aleksandrą Mikailą. Kažkodėl 
ir Murmų kaimo pamaldesniem 
žmonėms atėjo mintis, kad arti 
turėti bažnyčia yra labai dide
lis patogumas.

Kaimo seniai prisimena, kad 
kadaise Pašaminėj buvusi baž
nyčia. Ten buvę kažkokie vie
nuoliai. Dabar žinau, kad tai 
buvo basieji karmelitai. Bajoras 
Stanislovas Narbutas, Ašmenos 
iždininkas, juos buvo iškvietęs 
dar 1760 metais. Rusai tą vie
nuolyną uždarė 1832 m. Išliku
sios bažnyčios sienos buvo Pir
mojo pasaulinio karo metu vo
kiečių panaudotos išgrįsti vieną 
keliuką, vedantį į didesnį kelią, 
į Švenčionis.

Murmų kaimas iš visų pusių 
yra miškais apsuptas. Gražiausi 
miškai su uogynais ir riešu
tynais buvo į šiaurę, kur buvo 
mažas dvarelis. Tai buvo pro
fesoriaus Bukowskio vila. Nei iš 
šio, nei iš to tam profesoriui atė
jo mintis atnaujinti Pašaminės 
bažnyčią. Ta mintis atėjo ir į 
mūsų kaimą. Tiek atsimenu, 
kad pas mus šeimoje kasdien 
apie tą bažnyčią kalbėdavo.

Vieną sekmadienio pavakarę 
atvažiavo pas mus tas profe
sorius Bukovvski, ir čia, mūsų 
gryčioje, susirinko daug kai
mynų. Prof. Bukovvski kalbėjo 
tik lenkiškai, bet jau tiek

suprato visi, kad reikia rašyti 
kažkokį raštą Švenčionių deka
nui N. Vaišučiui. Profesorius 
taip ir pradėjo prašymą ar kokį 
pareiškimą rašyti.

Visi kaimo žmoneliai nutilo. 
Tik buvo girdėti, kaip plunksna 
smagiai čiuožia ant balto popie
riaus. Viena moteris kitai, gir 
džiu, sako: „Matai kaip plunks
na bėgioja ir balsą išduoda, kaip 
musės skridimą”. O anoji at
sako: „Nebūtų profesorius, taip 
jau jie išmokyti ir dar kitus mo
ko”. Daugiausia profesorius kai 
bejosi su mano patėviu. Šis la
biausiai užsidegė statyti tą baž 
nyčią.

Kai išėjo prof. Bukovvski, tai 
žmoneliai daug ko prikalbėjo. O 
mano patėvis sakė, jog ponas pa
žadėjęs, kad ir jo paveikslas bus 
iškabintas bažnyčioje. Mama iš 
to tik juokus darė. Man viskas 
patiko, ką kas kalbėjo apie Pa
šaminės būsimą bažnyčią. Ma
ma tvirtino, kad tik šventųjų 
„abrozdai” gali būti bažnyčioje. 
Labiausiai man vaikui įstrigo į 
galvą mintis, kad ant Pašami
nės bažnyčios bus įtaisytas di
delis laikrodis, kuris skambins 
valandas taip garsiai, kad bus 
labai gerai girdima mūsų kai
me. Taigi visi piemenys žinos, 
kokią valandą reikia gyvulius 
namo parginti. Apie tokį lai
krodį visi piemenys taip ir sap- 
nuodavom naktimis.

Vėliau gana greitai atėjo ži
nia, kad bažnytinė valdžia ne
duoda leidimo atstatyti Pašami
nės bažnyčią. Buvo išsiaiškinta, 
kad pakaks visiems Reškutėnų 
bažnytėlės, kuri jau buvo stato
ma. Su ta žinia visiems pasi
baigė svajonės apie savo „abroz- 
dus” ant bažnyčios sienos, o 
piemenims liko tik nusivylimas, 
kad nebus girdėti, kaip laik
rodis skambina valandas.

<
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SU KASDIENIU DARBU IR 
MALDA

Pokalbis su Klaipėdos 
Šv. Juozapo darbininko

parapijos klebonu 
kun. Algiu Baniuliu,SJ ,

— Paprastai kunigas be
veik kone kiekvienoje para
pijoje būna užverstas viso
kiais rūpesčiais ir parei
gomis. Ar Jums tokia lemtis 
irgi teko Klaipėdoje?

Sv. Juozapo darbininko para
pija, viena iš keturių mūsų 
mieste, šiuo metu tiktai kuriasi, 
tad klebonui čia reikia rūpintis 
ne tik statoma bažnyčia, bet ir 
daugeliu kitų darbų. Kasdien 
mums svarbu ne vien tik pamal
dos, išpažintys, laidotuvės, 
krikštai, jungtuvės ir kiti 
parapijos reikalai. Esu paskir
tas Jaunimo dvasinio centro, 
kurį iškilmingai š.m. kovo 
19-ąją pašventino Telšių vysku
pas Antanas Vaičius, direkto
riumi, miesto žvejybos uosto 
kapelionu, visai neseniai Klai
pėdos universitete įkurtos 
Katechetikos katedros vedėju, 
netrūksta paskaitinio ir kitokio 
darbo. Be to, turiu tam tikrų 
pareigų ir Jėzaus draugijoje.

— Kokie Klaipėdos pastora
ciniai ir evangelizaciniai ba
rai, Jūsų supratimu, turėtų 
būti labiausiai ir pirmiausiai 
stiprinami?

— Manau, kad daugiausia 
dėmesio turėtų būti skiriama 
vaikams, jaunimui, gerų, pla
taus akiračio ir katalikiškos 
mąstysenos auklėtojų, mokytojų 
parengimui. Dabartiniam jauni
mui nėra lengva todėl, kad nuo 
mažens negavo tvirtų doros pa
matų, neturėjo katalikiško 
turinio knygų, gerų pavyzdžių, 
akivaizdžių ir nesikeičiančių 
idealų. Jie dažnai visiškai 
neturi net mažiausio supratimo, 
kaip reikia kurti krikščionišką 
šeimą, normaliai auginti ir 
auklėti vaikus. Juk vaiko auk
lėjimas katalikiškoje šeimoje 
prasideda dar prieš užgimimą.

— Štai „Tėviškės žibu
riuose” prof. V. Jakavičiaus 
straipsnyje paminėta Klaipė
da ir pabrėžiama, jog „Lietu
vos žmonių daugumai aktua
liausia problema — kaip pra
gyventi. Algos ar pensijos 
daugeliui neužtenka duonai 
ir apsimokėti už vis brangs- 
tančias buitines paslaugas”. 
O Jūs tokiu brangy mečiu dar 
drįstate steigti Dvasinės pa
galbos jaunimui centrą ir 
užsimoję nuo pačių pamatų 
suręsti šitokią erdvią baž
nyčią?

— Iš tikrųjų šiuo metu neleng
va patiems žmonėms pramisti ir 
vaikus užauginti, išmaitinti. 
Tačiau, kaip galėjau įsitikinti, 
daugiausia bažnyčių tiek užsie
nyje, tiek ir Lietuvoje buvo pa
statyta tada, kai žmonės buvo 
patys neturtingiausi. Vienoje
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Čikagos skautijos pavasarinės savaitgalio stovyklos, vykusios dr Leono ir Irenos Kriaučeliūnų 
sodyboje, vadovybė su svetinga ūkio šeimininke Iš k s. Dalia Trakienė, ps Algis Jonušas, vyr. 
skautė Irena Kriaučeliūnienė, v.s. Maryte Utz ir s. Komas Kupinskas.

Nuoti Danus Mikuiienes

parapijoje girdėjau, kad iš 
penkių per savaitę visai šeimai 
uždirbtų dolerių pirmasis buvo 
skiriamas bažnyčios statybai, o 
kas likdavo — šeimos reikalams. 
Ir mūsų dienomis ne vienas į 
zakrastiją užeina paprašyti 
duonos, kelių litų užsimokėti už 
butą, nes pensininkas iš gautųjų 
pinigų niekaip negali išgyventi 
nei mokesčių užsimokėti.

Tačiau užvis labiausiai šian
dien žmogui reikia Dievo. 
Reikia ypač to, kas nesikeičia, 
kas pastovu ir amžina. Mane 
tiesiog stebina ir džiugina 
žmonių troškimas turėti savo 
parapijos bažnyčią, kuriai jie 
dažnai talkina net be jokio atly
ginimo ar dienomis pluša tiesiog 
už centus. Tad nenuostabu, kad 
visi statybos darbai stumiasi į 
priekį beveik vien tik parapi
jiečių lėšomis ir milžiniškomis 
jų pastangomis. Daugelis firmų 
vos tik pradeda steigtis, tad 
visas išlaidas ir darbus turi 
atlikti patys parapijiečiai, ku
riems jokių mokesčių nereikia 
mokėti. Jei kas bažnyčiai auko
ja, tai duoda savo noru tiek, 
kiek išgali.

— Sakykite, kas Jums pade
da šiuos ir daugelį kitų sun
kumų nugalėti?

— Tikėjimas ir gerų žmonių 
visokeriopa parama. Ypač 
mums brangūs tie lietuviai, 
kurie, nepaisydami šiandien 
užgriuvusių visokiausių mora
linių, politinių ir kitokių bėdų, 
nuo Lietuvos nenusigręžią, jos 
neūbija, bet kuo galėdami, pa
tarimu, pinigu, daiktu, pasitai- 
kusia naudinga pažintimi ar su
tartimi savo vargstančiam kraš
tui padeda. Mums būtina profe
sionali patirtis, vakarietiško 
darbo organizavimo, tvarkymo 
ir finansavimo keliai. Mums 
reikalingi socialiniai, psicho
logijos, moralės, filosofijos, 
tikybos ir daugelio kitų sričių 
specialistai, nes daugelis mūsų 
gyvenimo ir mokslo sričių ne 
tik, kad buvo apleistos, bet ir 
visiškai nejudintos.

— Iš ko ir kokios pagalbos 
Jūs anksčiau gaudavote ir 
kokios Jums reikia dabar la
biausiai ir iš kur tikitės 
paramos sulaukti?

— Didžiausia mūsų pagalba ir 
paguoda yra Dievas, veikiąs per 
žmones. Nors Dvasinės pagalbos 
jaunimui centrą rėmė Kanados 
vyriausybė (Baltic Initiatives 
Program), Kanados lietuvių 
centras, bet, vos tik pradėjus 
veikti centrui, valdžia pagalbą 
nutraukė. Todėl mūsų akys ir 
širdys vis labiau krypsta į už
sienio lietuvius, kurie, tikimės, 
nepaliks mūsų pradėtų auklėti 
gatvės vaikų, beglobių našlai
čių likimo valiai, neleis skurdui 
ir nevilčiai pažvelgti į jaunimo 
veidus. Savo vos tik pradėju
siuose veikti dvasinės jaunimo

pagalbos namuose mes tikimės 
turėti patalpas ateitininkais*, 
skautams, šv. Rašto studijoms, Į 
labdarai, chorui, įvairiems 
kultūros ir meno renginiams, 
šarvojimo sales.

Tiktai visur atsimušame į kib
tų ir negailestingą sieną: bal
dams, įrengimams, kanceliari
jai, ryšiams, — visur reikia lėšų, 
kurių, deja, neturime. Vieno 
mūsų namų kambario įrangai 
reikia 1,000-4,000 dolerių. Ne 
turime kaip ir kuo uždengti 
stogo, kuris kainuos 130,000 
Kanados dolerių. Jei kas sutik
tų mums pagelbėti, prie tų kam
barių įtaisytume memorialines 
(metalines, vardines) lenteles, 
įrašytume į savo aukotojų amži
nus sąrašus. Už gyvuosius ir 
mirusius geradarius mes kiek
vieną trečiadienį 7 vai. v. auko
jame šv. Mišias. Be skubios ir 
veiksmingos pagalbos net drą
siausi mūsų užmojai, gražiai su
lapoję pirmieji želmenys, negai
lestingos brangymečio sausros 
gali būti išdžiovinti ir paversti 
niekais. Todėl drįstame kreiptis 
į jūsų gerumą, kurį Lietuva ir 
kartu mūsų parapija yra patyrusi 
ne sykį.

Prašytume bet kokios para
mos, pasiūlymų, specialistų šiuo 
adresu: kun. Algis Baniulis, 
Smiltelės 27, Klaipėda 5822, Li- 
ttianie Lithuania, tek: 8-261- 
223454. Montrealyje, Aušros 
Vartų parapijos klebonijoje 
būsiu ligi š.m. liepos 28 d. (1465, 
rue De Sėve, Montreal, Mont- 
rėal, Que. Canada H4E 2A8, 
tek: 514-766-5755).

— Ką norėtumėte tarti 
Kanados kraštui, Lietuvai ir 
kitų šalių lietuviams, išsis-
klaidžiusiems 
žemynus?

— Kuo nuoširdžiausiai dėko
jame už kiekvieną geros valios 
mostą kunigams, ypač E. Putri
mui, A. Simanavičiui, daugeliui 
organizacijų ir asmenų, Ričar
dui Liškauskui ir kitiems, kurių 
dėka mes jau pradėjome apašta
lavimo ir organizacinį darbą. 
Dėkojame mums padėjusiai Ka
nados vyriausybei, tiems asme
nims, kurie mus jiems pristatė, 
parengė planus ir programas, 
organizacijų vadovams ir eili
niams lietuviams už tą didžiulę 
dovaną — Jaunimo dvasinės pa
galbos centrą, kuris visados 
mums yra ir liks nuoširdžios 
bičiulystės, tikro lietuviškumo 
simbolis nualintam mūsų kraš 
tui.

Tikiuosi, kad toji kadaise 
skambėjusi daina „Jūra jūruže, 
jūra motinėle, budėsim prie tavo 
krantų...” tebeaidi ir šiandien 
Jūsų širdyse, o mes ir šiandien 
kasdieniu darbu ir malda budi
me prie Baltijos krantų ir su vil
timi žvelgiame į visus Jus, kurie 
vadinatės gintaro ir Nemuno ša
lies sūnumis ir dukromis, kurie 
neatsisakote tarti ne tik gero 
žodžio mūsų kraštui, bet ir dar
bais prisidedate prie mūsų atgi
mimo, prie ateities.
Kalbėjosi kun. K. J. Ambrasas
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Kei ą^būdu, galima sakyti 
atsitiktinai, į rankas pateko 
Janinos Juknevičienės parengta 
knygą „Patarimai dirbantiems 
su ikimokyklinio amžiaus vai
kais”. 1993 nfl ją išleido Čikago
je JAV LB Švietimo taryba, pa-

*. rėmė Lietuvių fondas. Šis pap
rast aa, juodai baltais piešiniais 

lustruotas,' leidinys skirtas 
'ėti tiems, kurie imasi sun-
1 darbo —• auklėti ir mokytį

.,Jhniiausius. Tuos, kurie gimė 
Amerikoje, auga. supami tipiš
kos amerikietiSkos aplinkos ir 
dvasios, bet kurių tėvai dar 
mena, myli ir saugo lietuvišką 
kilmę ir nori, kad iš jų vaikų 
nebūtų išrauta tautinė savi
monė, kad, būdami šiuolaikinio 
sudėtingo ir prieštaringo pasau
lio piliečiais, nenustotų būti 
savo tautos žmonėmis — ne tik 
vardu, bet ir kalba, mąstysena, 
vertybine orientacija.

Šiuo tikslu knygos parengėja 
adaptuoja M. Montessori ųioky- 
mo ir auklėjimo sistemą lietu
viškai dirvai. Vaikas rengiamas 
priimti ir suvokti tautinę 
kultūrą, jos dvasioje veikti. Tam 
tarnauja dainelės, žaidimai, 
kalendorių, religinių ir tautinių 
švenčių tradicijos. Išlaikant 
pagrindinius M. Montessori 
auklėjimo principus — pagarbą 
vaiko astnenybei, jo savaran
kiškai veiklai bei kūrybai — 
darbo praktikoje naudojama 
sava, t lietuviška medžiaga. 
Folkloro elementai (žaidimai 
„Klausė žvirblis”, „Žvirbli, 
žvirbli”, „Tindi rindi riuška” ir 
kt.), meninės veiklos pradmenys

po penkis (vaikai‘mokomi karpyti, iš šiau

UŽSIENIO LIETUVIŲ RADIJAS 
SVARBI INFORMACIJOS 

PRIEMONĖ
Amerikoje veikiantis išeivijos 

lietuvių radijas, yra nepamai
nomas informacijos šaltinis.

Čikaga turi lietuvių dienraštį 
„Draugą”, kuris kiekvieną 
dieną vietinius gyventojus pain
formuoja apie paskutinius įvy
kius pasaulyje, Lietuvoje, įdomi 
vietos kronika, straipsniai ir
kita. Čikagoje veikią keli lie- 9,10 ū; 11 d. dalyvavo Amerikos
tuvių radijai yra svarbi infor
macijos priemonė, kuri papildo 
„Draugą” savo skirtingo turinio 
laidomis.

Tačiau paimkite kitus toli
mesnius lietuvių telkinius. Jie 
ne tik neturi lietuvių radijo, bet 
ir tą patį „Draugą” gauna po sa
vaitės ar daugiau laiko. Kiti lie
tuviški savaitraščiai irgi ateina 
su pasenusiomis žiniomis bei 
straipsniais.

Lietuvių apgyventas Vakarų 
Amerikos pakraštys gali džiaug
tis, turėdamas savo radiją. Los 
Angeles mieste kiekvieną šešta
dienį radijo laidomis lietuvių ir 
anglų kalba visą valandą laiko 
skamba Ramiojo Vandenyno pa
krantėje. To neturi kitos mažiau 
lietuvių apgyventos, vietovės, 
pvz., San Francisco, Seattle ir 
Arizona.

Deja, Los Angeles lietuvių 
telkinys neturi vietoje lei
džiamų laikraščių. „Lietuvių 
dienos” ir „Lietuviai Amerikos 
Vakaruose” sustojo eiti prieš 
keletą metų. Paliko tik vienas 
neperiodinis parapijos laikraš 
tukas, kuris dėl savo riboto 
turinio ir dydžio negali paten
kinti visų lietuvių telkinio rei
kalų. Todėl savaitinės radijo lai 
dos yra būtinybe. Jos duoda 
naujausias žinias iš Lietuvos, 
praneša įvykius, vietos kronikos 
žinias ir socialinius telkinio 
gyventojų poreikius.

Laikas nuo laiko į savo radijo 
studiją pakviečia lietuvių visuo
menininkus, kultūrininkus, me
no žmones ar čia atvykusius iš 
Lietuvos įvairius pareigūnus, 
padaryti pranešimus. Tokia pro
ga įvyko birželio 24 d., kurioje 
Angelė Nelsiene, JAV LB Tary
bos prezidiumo vykdomoji vice
pirmininkė, kartu ir Baltų 
Tarybos vicepirmininkė, padu

delių sunarstyti, papuošalus 
eglutei, numarginti velykinį 
margutį ir kt.) įjungi&mi į vaiko 
pasaulio pažinimo, jo indivi
dualia* raiškos procesą. Liaudiš
kąjį didaktinės medžiagos klodą 
Organiškai pąpildo lietuvių 
poetų ir kompozitorių kūriniais 
(ypėč Vytės Nemdhėlio — Ber
nardo Brazdžionio eilėraščių), be 
kita, ko, akcentuojantys patrio
tinius motyvus. Iš kai kurių 
eilėraščių, žaidimų (pvz., f,Pučia 
vėjas”) padVelkia Lietuvos nos
talgija, sėjanti vaikiškoje šir
delėje svajonę apie toli esančią 
tėvynę, tarsi pažadėtąją žemę, 
kurioje tarpsta amžinosios ver
tybės — tikėjimas, prisirišimas 
prie savo žemės, dora ir meilė. 
Svajonę ir galbūt nesąmoningą 
troškimą tas vertybes išsaugoti, 
apginti, neišmainyti į pigius 
blizgučius.

Knyga, kuria, manau, plačiai 
remiasi ir naudojasi lituanis
tinių mokyklų, vaikų namelių 
pedagogai, kelia savotiškus 
jausmus, įsigilinus į joje 
pateikiamą medžiagą, galbūt 
norėtųsi ir šio, ir ano dar 
pageidauti, bet svarbiau, man 
rodos, kitkas. Ji vėl verčia 
prisiminti — su pagarba ir 
nuostaba — kiek neaprėpiamai 
daug išeivijoje, toje savotiškoje 
tremtyje, padaryta, gyvenant 
laisvės viltimi, ruošiantis tai 
laisvei: enciklopedijos, filo
sofijos, istorijos, literatūros vei
kalai užpildo tai, kas buvo ne
įmanoma ir neįstengta>padaryti 
okupacijos sąlygomis Lietuvoje. 
Didesni ir mažesni jie turi, 
sakyčiau, vieną esminį bruožą 
— juose brandinta lietuviška 
mintis, žodis ir tuo pačiu lie- 
tuviškon terpėn skiepyta tai,

rė šio telkinio visuomenei įdo
mų pranešimą.

Su ja dalyvavo ir kalbėjo iš 
kitos perspektyvos taško Vy
tautas Vidugiris, JAV LB Tary
bos ir Vakarų apygardos valdy
bos vicepirmininkas.

Abu prelegentai neseniai 
grįžo iš Vašingtono, kur birželio

Visuomeninių reikalų tarybos 
politiniame seminare bei LB 
apylinkių pirmininkų suva
žiavime.

Šis suvažiavimas buvo labai 
turtingas LB veiklos praneši
mais ir simpoziumuose pateikta 
medžiaga. Tai turėtų būti kar
tu ir paraginimas visiems, be
sirūpinantiems lietuviška veik
la, ateityje ruošiamuose suva
žiavimuose gausiai dalyvauti ir 
pasisakyti visais išeivijos 
lietuvių rūpimais klausimais.

Vytautas Šeštokas

AMT A

AMERICAAr ^ROAD’ II^C*

5058 S. Archer, Chicago, IL 60632 • Tek: 312-838-8888

CZttlI RBRJBUC, 
hlmcarvamopomo 

FDTDIBVE VACA"

*
I *

i'i &
JĮ ’»!••

PvtHTCH Si ląstos Ci,ienai Et hoiū ’95

Belmont/Laramie
5150 VV. Belmont 
Tel. 312-685-2020

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

OUT OF STATE — 1-(800)-342-5315
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' kas gera, kas tinkama pasaulio ___________
kultūroje. Šituo kelirveina ir J.
Juknevičienė, perteikdama M.
Montessori pedagogįnę patirtį, 
tarsi lietuviškai ją interpre
tuodama. t

Tas kelias, įliejant į platesnį 
kontekstą savus jturtus — jų 
apsčiai turime, tik neretai tar
ei užmirštame turį! — turėtų 
būti mūsų tautos kelias į pa
saulio kultūrą. Tai ne naujiena, 
tai žinomi dalykai, tačiau ši 
praktinių pedagoginių patari
mų knyga verčia dar sykį tai 
prisiminti ir susimąstyti.

Alė Počiulpaitė,PhD

• Kauno dabartiniam arki 
vyskupijos kancleriui R. Norvi
lai išvykstant studijuoti į Romą, 
arkivyskupijos kancleriu pas
kirtas kun. A. Jagelavičius, iki 
tol buvęs tarpdiecezinės kunigų 
seminkrijos vicerektoriumi. Se
minarijos vicerektoriumi pa
skirtas Šeduvos klebonas kun. 
Br. Antanaitis. Seminarijos dva
sios tėvu Kauno arkivyskupas 
kardinolas V. Sladkevičius pa
skyrė kun. E. Bartulį, iki šiol' 
vadovavusį Kauno Prisikėlimo' 
parapijai.

Vasaros skrydžiai į

LIETUVĄ
Nuo $765 iš Chicagos 

Nuo $740 iš New Yorko

Papiginti bilietai iš visų JAV orouostų 
pagrindinėmis oro linijomis

VYTIS TRAVEL
40-24 — 235 St. 

Douglaston, NY 11363
»

Tel. 718-423-6161 
1-800-77-VYTIS 

FAX 718-423-3979

tlanta
IMPORT-EXPORT Ine.

GREITAI 
SAUGIAI,
IR LAIKU 

PRISTATOME SIUNTINIUS
LIETUVOJE, LATVIJOJE,

ESTIJOJE, RUSIJOJE,
UKRAINOJE IR BALTARUSIJOJE

Chicago, 1L 60629
(8OO)775-SEND
(312)434-2121

A A

North Slde
3000 N. Milvvaukee 

Tel. 312-489-4999

. Far North
4801 VV. Peterson 

Tel. 312-725-9500

VASAROS
KAINOS
Ten Ir atgal
Vilnius $£45
Riga $645
Tallinn $645
Minsk $645

Į vieną

Vilnius $50$
Riga $505
■Tallinn ‘ $505, •
Minsk • $505

1

KSM
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JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba 
Informacijos Skyrius

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

 V.

EKONOMIKOS ŽVILGSNIS 
IŠ LIETUVOS

VYRIAUSYBĖ NEBEPIRKS 

„AURABANKO” AKCIJŲ

Vyriausybė nepirks „Aura- 
banko” kontrolinio akcijų 
paketo, nors toks sprendimas ir 
buvo priimtas prieš savaitę vy
riausybės posėdyje. Birželio 29 
d. premjeras Adolfas Šleževičius 
spaudos konferencijoje pasakė, 
jog sandoris pirmiausia neįvyko 
dėl to, kad akcininkai pakeitė 
savo nuomonę. Kaip žinia, „Au- 
rabanko” kontrolinį akcijų pa
ketą - 68 proc. - turi finansinė 
„Luokės” grupuotė, kuri, im
dama iš šio banko kreditus ir 
neketindama jų grąžinti, atvedė 
„Aurabanką” į krizę.

Tačiau nors vyriausybė ir ne
pirks banko akcijų, ji vis tiek 
rems „Aurabanką”. Vyriausybe 
imasi gelbėti banką dėl to, kad 
jame atidaryta daug biudžetinių 
įstaigų sąskaitų — daugiau kaip 
50 mln. litų. Pasak premjero, 
visos nerimo gaidelės, kad mo
kesčių mokėtojų sąskaita vy
riausybė įsigyja 60 mln. litų 
skolų, yra toli nuo teisybės.

L. BAŠKAUSKAITĖS IR
„STATUS” KONFLIKTAS 

GILĖJA

Finansinė pramoninė grupė
„Status” iš buvusios „TELE-3” 
dikretorės Liucijos Baškauskai
tės nupirkusi 32 proc. akcijų, 
imasi tolimesnių veiksmų visai 
nušalinti ją nuo valdžios televi
zijai. Uždarosios akcinės bend
rovės „Tele-3” valdyba liepos 3 
d. posėdyje nutarė sustabdyti L. 
Baškauskaitės - valdybos pirmi
ninkės įgaliojimus. Anksčiau 
„Status” anuliavo L. Baškaus
kaitės „Tele-3” vykdomosios 
direktorės įgaliojimus. „Status” 
vadovybė šių priemonių teigė 
ėmusis dėl to, kad L. Baškaus
kaitė bendrovės vardu pervedė 
200,000 litų į vieną JAV fondų 
savo asmeninėms skoloms grą
žinti.

Tuo tarpu L. Baškauskaitė agen
tūrai BNS sakė, kad jai inkrimi
nuojamas pinigų išeikvojimas 
yra visiškai nepagrįstas kalti
nimas. Pasak Baškauskaitės, ji, 
kaip „Tele-3” direktorė, nese
niai buvo paėmusi 150,000 JAV 
dolerių kreditą siųstuvų nuo
mai. Kreditas buvo paimtas iš 
užsienio bendrovės „Develop- 
ment Finance Corporation”, įre
gistruotos britų Virgin salose. 
Kredito paėmimui tarpininkavo 
New Yorko veikianti firma 
„New Century Holdings Ad- 
visers”, kuri jau keleri metai 
yra pagrindinis „Status” part
neris, Lietuvoje investuojant pi
nigus. Paskolos suteikimo su
tartį, pasak L. Baškauskaitės, 
rengė „Status” juristai kartu su 
minėtos firmos ekspertais. Vi
siškai šią sutartį įgyvendinus, 
„Tele-3” netektų apie trečdalio 
akcijų. Baškauskaitės advoka
tai JAV patarė šios sutarties iki 
galo neįvykdyti ir grąžinti 
pirmąją iš trijų kredito dalį — 
50,000 dolerių. Tą ji ir padarė. 

Baškauskaitės teigimu, jos

advokatai Lietuvoje ruošia teis- 
minVpareiškimą prieK,'Status”. 
Firmą „NCH Advisers” ji įver
tino kaip dirbančią su „greitais 
ir nešvariais pinigais”. Pasak 
privataus verslo padėtį Lietuvo
je tiriančios firmos, „NCH Advi
sers” į objektus Lietuvoje inves
tuoja 70 proc. pinigų, 30 proc. — 
„Status”, o pelnas skirstomas 
po lygiai.

LIETUVOJE TRŪKSTA 
KVIETINIŲ MILTŲ

Per mėnesį lietuviai suvalgo 
apie 20,000 tonų kviečių. Gegu
žės mėnesį iš ūkininkų ir žemės 
ūkio bendrovių nupirkta tik 
2,000 tonų kviečių. Žemės ūkio 
ministerijos Grūdų produktų 
skyriaus viršininkas J. Žukas 
„Lietuvos aido” korespondentui 
sakė, jog imamasi žygių dalį 
kviečių atsivežti iš užsienio. La
biau skeptiškai padėtį vertina 
Grūdų perdirbėjų sąjtfngos
pirm. L. Kirkilis. Jo nuomone, 4 
malūnai pernai neturėjo ir 
dabar neturi pakankamai apy
vartinių lėšų, kad galėtų pagal 
kvotas supirkti grūdus. Imti 
paskolas iš bankų su 36-40 proc. 
metinių palūkanų įmonėms ža
linga, o vyriausybė neskiria pa
kankamai lengvatinių kreditų. 
Be to, dėl nustatytų mažų kainų, 
ūkininkai ir bendrovės apie 
80-100 tūkst. tonų geriausių 
kviečių pardavė privatiems su
pirkėjams. Grūdai iškeliavo į 
Latviją, Gudiją, kitas šalis. L. 
Kirkilio nuomone, panaši si
tuacija gali pasikartoti ir 
šiemet. Pagal kvotas grūdams 
supirkti reikėtų iškart turėti 
apie 200 mln litų. Grūdų 
perdirbimo įmonės sukaupusios 
tik trečdalį šios sumos. Jei iš 
karto nebus sumokama, grūdai 
vėl bus vežami į užsienį.

ŠALDYTUVUS GAMINA IR 
ŠEŠTADIENIAIS

Nuo birželio 24 d. firma 
„Snaigė” pradėjo dirbti ir šeš
tadieniais. Pasak firmos prezi
dento Antano Andrulionio, va
sarą visuomet padidėja paklau
sa šaldytuvams. Prezidento 
teigimu, firma galėtų bent 10 
proc. padidinti gamybą, nes 
rinka šaldytuvams yra, tačiau 
tam reikia kreditų už normalias 
palūkanas. Alytaus „Snaigėje” 
šiuo metu dirba 2,800 žmonių. 
Per dieną vidutiniškai pagami
nama 1,200 įvairių modelių 
šaldytuvų. Dabar gaminami 12 
modelių šaldytuvai. Baigta 
montuoti ir nuo liepos mėnesio 
pradės veikti nauja ciklopen- 
tano linija. Joje bus gaminama 
ekologiškai švari šaldytuvų 
izoliacinė medžiaga. „Snaigės” 
prezidentas „Lietuvos rytui” 
sakė, kad įmonės finansinė 
padėtis nors ir gerėja, tačiau 
labai gera nėra. Abejojama, ar 
už šiuos metus akcininkams 
galės išmokėti dividendus. Už 
praėjusius metus išmokėta apie 
700,000 litų dividendų. Kitais 
metais visas lėšas teks skirti

modernesnėms technologijoms, 
intensyvesnei gamybai.

Apie 90 pore. šaldytuvų „Snai
gė” eksportuoja į 21 pasaulio 
valstybę, didesnę dalį - į Vaka
rus. Nuo liepos mėnesio Lietu
voje parduodami „Snaigės” 
šaldytuvai pabrangs apie 10 
proc. Užsienio rinkai šaldytuvai 
jau senokai parduodami bran
giau, o Lietuvoje kainos nesi
keitė dvejus metus.

KURO SIURBLIŲ 

GAMINTOJAI PREKIAUJA 

CUKRUMI

Birželio pabaigoje Vilniaus 
„Kuro aparatūra”, turinti 4,000 
darbuotojų, dirbo 4 dienas per 
savaitę. Vidutiniškai žmonės 
uždirba apie 450 litų per mė
nesį. Paskutinį šių metų ket
virtį tikimasi vėl dirbti 5 dienas 
per savaitę, tačiau tuomet teks 
atleisti apie 500 žmoių. „Kuro 
aparatūros” generalinis direk
torius Petras Zaikauskas „Lie
tuvos ryto” korespondentui 
papasakojo, kad apie 50 proc. 
kuro siurblių vilniečiai par
duoda Minsko ir dviem Ukrai
nos dyzelinių variklių, Vladi
miro traktorių gamykloms. Iki 
šiol „Kuro aparatūra” yra 
vienintelė kai kurių modifika
cijų kuro siurblių gamintoja 
buvusioje SSRS ir Baltijos vals
tybėse. Vienas siurblys Nepri
klausomų valstybių sandraugos 
šalyse parduodamas už 480-800 
litų. Vakarų Europoj tokie 
gaminiai kainuoja 4-5 kartus 
daugiau, todėl lietuviškų 
siurblių vakarietiški nenukon
kuruoja Rusijoje. Dar apie 50 
proc. siurblių Vilniaus įmonė 
parduoda kaip atsargines dalis 
30 pasaulio valstybių, kuriose 
naudojami rusiški ar baltaru
siški traktoriai. Tačiau jau tre
ji metai iš Vladimiro traktorių 
gamyklos vilniečiai nėra gavę 
nė rublio. Iš traktorių gamyklų 
jiems „mokama” traktoriais, 
kuriuos patys turi parduoti. 
Vilniečiai kuro siurblių gamin
tojai gerai išmano ir cukranend
rių kainas. Pasak P. Zaikausko, 
kuro siurbliai buvo parduoti 
Kuboje už cukranendres, tačiau 
Lietuvos fabrikai atsisakė per
dirbti iš ten gautą žaliavą. Cuk
ranendrės buvo perdirbtos Uk
rainoje, o cukrus parduotas Lie
tuvoje.

„Kuro aparatūros” gamina
mais preciziniais mazgais, kuro 
purkštukais domisi užsieniečiai. 
Gauta užsakymų iš JAV, Vokie
tijos firmų. Ateityje įmonė ban
dys išlaikyti rinką Rytuose ir 
kartu veržtis į Vakarų Europą.

Pasak P. Zaikausko, Rytų šalys 
turi ne mažesnį ekonomikos 
potencialą už Vakarų Europos.

„JIE NEŽINO, KĄ DARO...”

JAV gamtos apsaugos agen
tūros Vidurio Vakarų regiono 
administratorius Valdas Adam
kus, viešėdamas Lietuvoje, susi
tiko su Pramonininkų konfede
racijos vadovais ir nariais. 
Susitikimą aprašęs ekonomikos 
laikraštis „Litas” pastebėjo, jog 
V. Adamkus nekalbėjo apie poli
tiką, tik apie ekonomikos ir 
ekologijos reikalus. V. Adamkus 
pramonininkams pareiškė, jog 
Lietuvos vyriausybės nutarimas 
pirkti naują kurą - orimulsioną 
iš Venezuelos - yra tragedija. Jo 
žodžiais, reikia ieškoti kelių, 
kaip išvengti ekonominio ir po
litinio šantažo iš Rytų, kuris 
gali būti susijęs su kuro pir
kimu, bet ne tokia kaina, kuriai 
ryžosi vyriausybė.

„Rūpindamasis tuo, kokios 
pasekmės bus tą kurą naudo
jant, kuris, pvz., JAV, Anglijo
je yra laikomas nešvariausiu 
kuru, įžiūriu galimybių naujų 
technologijų plėtotei, - sakė V. 
Adamkus. - Yra galimybė at
sirasti naujai pramonės šakai, 
kuri aprūpintų elektrines, kati
lines nauja technologija, filtrais, 
kad būtų apsaugoti Lietuvos 
žmonės ir gamta”.

V. Adamkus pastebėjo, kad 
Lietuvos ekonomikos plėtrai 
trukdo „beprotiška mokesčių 
sistema, kuri užkrauta versli
ninkams”. Jo teigimu, užsienio 
firmos, kurios norėtų kurti ben
dras įmones Lietuvoje, sužino
jusios, kokias garantijas siūlo 
valdžia, sako, jog čia savo ka
pitalu nerizikuos. Ne pačiu 
geriausiu žingsniu V. Adamkus 
pavadino lito ir dolerio vadi
namąjį surišimą: nenatūralu iš
laikyti santykį 4:1. Dalis iš už
sienio valstybių gaunamų pa
skolų panaudojama tam santy
kiui palaikyti, nors Lietuvos 
ekonomiRbi tai nenaudinga.

Neseniai V. Adamkus sakė 
kalbėjęsis su keliais Amerikos 
bankininkais, kurie keletą 
savaičių praleido Lietuvoje. Jis 
domėjosi, ar jie galėtų Vilniuje 
atidaryti savo skyrių? At
sakymas buvęs griežtas: „Jokiu 
uūdu negalima. Jie nežino, ką 
daro...”

JŪROS KELTŲ LINIJOS 
lEUROPĄ

Šiuo metu Lietuvos jūrų laivi
ninkystės laivai plaukioja 
keturiomis keltų linijomis. Ky-

lio, Mukrano, Ahuso (Vokietija) 
linijas neseniai papildė Danijos 
sostinės - Kopenhagos linija 
Kartą per savaitę iš Klaipėdos 
į Kopenhagą plaukiantis keltas 
„Šiauliai” savo deniuose talpina 
33 treilerius, 50 lengvųjų auto
mobilių ir 12 keleivių. Keltų 
liniją aptarnaujančios bendros 
Lietuvos ir Vokietijos įmonės 
į,Krantas Shipping” generalinis 
direktorius Valdemaras Vaiče
kauskas „Respublikai” sakė, 
jog keltų linijos yra labai svar
bios Lietuvai, kaip jūrų valsty
bei. Pasak jo, pastaruoju metu 
pakankamai daug užsienio „ge- 
radėjų” bando mums patiems 
įteigti, kad esame tik žemdirbių 
tauta, bet ne jūrų valstybė. 
Klaipėdos uosto vardas neįrašo
mas į didįjį Šiaurės koridorių. 
Tuo bandoma sugriauti Lietu
vos laivyną. Lietuvos jūrų laivi
ninkystė žada plėsti jūrų vežio
jimus keltais. Planuojama įsi
gyti dar vieną krovinių ir kelei
vių vežiojimo keltą, pritaikytą 
plaukioti į Skandinavijos kraš
tus. „Krantas Shipping” spe
cialistai teigia, kad lietuvių kel
tuose aptarnavimo lygis yra ne 
blogesnis už švedų.

VOKIŠKAS LIETUVIŠKAS 
DVIRATIS

Šiemet Lietuvos ir Vokietijos 
bendra įmonė „Baltik Vairas” 
Šiauliuose pardavė per 60,000 
dviračių. 65 pore. jų iškeliavo į 
Vokietiją, 14 proc. liko Lietuvo
je, 13 pore. parduota Baltijos 
šalyse ir Suomijoje, likusi dalis 
atiteko Rusijos ir Lenkijos rin
kai. Šiauliečių dviračiai turi 
EUR kilmės sertifikatą. Jis 
suteikiamas gaminiams, kurių 
importinių komponentų vertė 

1 sudaro ne daugiau kaip 35 proc. 
gaminio vertės. Kaip rašo 
„Verslo žinios” , šį sezoną 
„Baltik Vairas” pirkėjams 
pasiūlė ypač tvirtos konstrukci
jos dviratį su amortizatoriais. 
Jis kainuoja apie 1000 litų. 
Įmonė turi 2 savo firmines par
duotuves Šiauliūose ir Vilniuje. 
Vilniaus parduotuvėje per mė
nesį parduodama apie 300 dvi
račių.

Rima Jakutytė

Dengiami stogai, kalamas 
„siding”, bei atliekami namų 
vidaus remonto darbai. Skam
binti Sigitui: 312-767-1929.

CLASSIFIED GUIDE

REAL ĖST ATE REAL ĖST ATE

KARDAS TRADING — NAMO TECHNIKA uab
DĖMESIO! SU ŠIA IŠKARPA 10% NUOLAIDA IKI 95 12.31

NAMU JRF.NGIMUI JAV PREKĖS GAUNAMOS LIETUVOJE. 
PAGAL KOKYBE - ŽEMOS KAINOS

AMERITONE PAINT—Datai, teptukai 
ADVANCE WINDOWS—įvairaus dydžio langai 
L A F1REPROOF DOOR—Metalinės durys

SCHLAGE—Spynos, užraktai 
PEMCO—Apdaila, Izoliacija 
P C. BRUSH—šepečiai, Šluotos

KREIPKITĖS JAV IR LIETUVOJ - SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

VILNIUS 
Antakalnio 86 

74-1791

PANEVĖŽYS 
Beržų 44 
54-33733

ŠIAULIAI 
Radviliškio 122 

14-29425

LOS ANGELES 
(818) 349-6114

£ OAK LAWN 
REALTY 
6253 W. 95 St.
Oak Lawn, IL 60453

BALYS BUDRAITIS
Patarnauja įvairių nuosavybių 

pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti 

skambinkite: 
BUDRAIČIUI

Bus. 708-499-7000 
Fax. 706-499-7006

KMIECIK REALTORS
7922 S. Pulaski Rd.

4365 S. Archec Avė.

Res. 312-778-3971 
Pager 312-308-0307

DANUTE MAYER 
284-3900

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

OfUĮK21
ACCENT REALTY, INę.

5265 VVest 95th Street 
Oak Lawn, Illinois 60453

Bus. 708-636-9400 
Re*. 708-423-0443

ASTA T. MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pir
kime ir pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose.

Vilniuje, Antakalnyje parduo
damas 4 kambarių butas su bal
dais, tel. 815-455-0053, J. Kra- 
pauskas.

MISCELLANEOUS

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

GREIT
PARDUODA

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS

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

Parduodamas arba Išnuomo
jamas 1 mieg. „condo” su vir
tuvės įrengimais. Nuoma $575.

Tel. 708-923-0336

FOR RENT

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

IEŠKO DARBO

47 m. moteris ieško darbo. Turi 
patyrimo ligonių slaugyme, turi 
puikias rekomendacijas. Kreiptis: »

tel. 708-344-2384 arba 
708-344-8479

J

Moteris, baigusi universitetą, 53 metų 
amžiaus, ieško darbo prie senelių ar 
vaikų, arba imtųsi namų valymo, saugoji
mo ar kokių panašių darbų.

Kreiptis į Asta Šimaitienę, 6524 S. 
Campbell Avė., Chicago, IL 60629. 

Tel.: 312-776-1036

HELP VVANTED

KAIRYS BALTIC EXPEDITING

Greitai Ir garantuotai pristato dolerius gavėjui į 
rankas, atsiunčia Jums pasirašytą pakvitavimą. 
Mažiausia pristatoma suma $200.
* Pristatymas bet kur Lietuvoje $12 + procentas už siųstą 

sumą.
* 4% iki $2,000 ir 3% virš $2,000. Siunčiant didesnes sumas 
ir yra nuolaidų.
* Palikimus galime nuvežti į Lietuvą »r sutvarkyti reikalus pas 
notarą.
* Atsiųskite gavėjo ir siuntėjo vardus, pavardes, adresus, 
telefono numerius, jei yra.
* Taip pat mes pristatome ir Lietuvoje sudarytus maisto 
paketus. Rašykite, atsiųsim kainoraštį.
* Pašto perlaidas (m/o) arba asmeniškus čekius siųskite:

Kairys Baltlc Expedlting 
SI 7 Frultland Rd.

Stoney Creek, Ont.
Canada 19E SA6

Tai. 905-643-3334 / Fax. 905-643-8980

ASSOCIATED FUNDING SERVICES, INC. 
7800 W. 95 St., Ste. 303 
Hickory Hills, IL 60457 

RENATA KLIMAVIČIŪTĖ

10%- nf'9/o—30% pigiau mokėsit 
oas muo už apdraudą nuo ugnies, 
aip pat ir už automobilio 
draudimą.

FRANK ZAPOLIS 
320872 VVest 95th Street 

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

A full Service lender for-
• Home loans
• Refinancing
• Paying otf dėbt 

Do A-F credits
1=1
t<JVA4 ilOUfIMG
LENOER

Call Renata today: 
708-974-2727 Office 
708-461-3495 pager

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.

Banking
TELLER

(Full time and Part-time positions) 
Applicants mušt possess good 
communication skills and enjoy 
vvorking with customers. Previous 
banking and Computer experience 
is a plūs. Salary commensurate 
with experience, plūs competetive 
benefits. Oualified applicants app- 
ly at:

Lemont National Bank 
310 Maln St.

Lemont, IL 60439 
(708) 257-2241

Kokybiškai atlieku vidaus,
išorės dažymus, remontus. Pigiai, 
greit, sąžiningai. Turiu rekomen
dacijas ir darbo leidimą. Kreiptis: 
708-656-6599.

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

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

KAVINĖ
350 N. Clark, Chicago, II 60610 

Tel. 312-644-7750
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS

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

3314 VVest 63rd Street 
Tel. 776-8998

VALOME
KILIMUS, BALDUS, 

GRINDIS IR SIENAS
J. BUBNYS 
737-5168

VVAGNER
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Pulaski Rd. 
Tel. (312) 561-4111

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

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

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

FOR SALE

Parduodamas šviežia* ilų matų 
medus. Pristatau į Chicagą Medaus 
galima pirkti Lietuvių centre. Lemonte 
sekmadieniais po 11 vai Mišių Tai. 
708-323-5326. Bitininkas Kazys Lau
kaitis.

I I
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JAV LB KRAŠTO VALDYBOS 
SOCIALINIŲ REIKALŲ TARYBA

2711 West 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 
312/476-2655 • Fax 312-436-6909
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„CELLULAR” TELEFONAS
Šiais modernios technikos lai

kais turime visokiausių tele
fonų. Viskas yra daroma žmo
gaus patogumui, panaudojant 
vėliausius mokslininkų iš
radimus; telefonas namuose, 
pas kai kuriuos kiekviename 
kambaryje; nešiojamas tele
fonas, sėdint gražiame sode, ne
reikia atsikelti ir eiti atsakyti 
telefono į kambarį, jis guli ant 
stalelio šalia tavęs; telefonas 
automobilyje ir 1.1. Prieš 
daugiau kaip šimtą metų buvo 
Aleksandro Graham Bell išras
tas telefonas. Vargu, ar tuo 
laiku kas pagalvojo, kad šis iš
radimas pasidarys toks populia
rus, be kurio šiais laikais neįsi
vaizduojamas bet koks žmogaus 
gyvenimo tarpsnis.

Tačiau stebėtina, kad žmonės 
labai mažai žino apie įvairius 
telefonus ir jų naudojimo gali
mybes. Vėliausias ir moderniau
sias telefono išradimas yra 
vadinamasis „cellular” tele
fonas. „Cellular Telecommuni- 
cation’s Industry Association” 
atstovas sako, kad žmonės labai 
mažai žino apie „cellular” tele
fonus; ne tik nežino, kiek jie 
kainuoja, bet nežino, kad yra 
didelis juos gaminančių firmų 
pasirinkimas. Kai žmonės nori 
įsigyti „cellular” telefoną, 
turėtų pirma susipažinti su kai 
kuriais faktais.

Pirmiausia žinotinos kainos. 
Pradinio mokesčio vidurkis yra 
35 dol., bet tai priklauso ir nuo 
visų priedų, kuriuos gausite, ar 
norėsite, perkant telefoną. Mėne
sinis naudojimo (access) mo
kesčio vidurkis yra 7.50 dol. 
plius įvairūs mokesčiai už pa- 
skambinimus ar sunaudotą oro 
bangų (air-time) laiką. Jei turite 
„cellular” telefoną, jūs mokate 
ne tik už savo paskambinimus, 
bet ir kitų skambinimus jums. 
Taip pat yra mėnesiniai mokė
jimai už įvairius telefoninius 
patarnavimus, pvz., „call wai- 
ting” ir „voice mail”.

Jei naudojate „cellular” tele
foną už savo gyvenamo miesto 
ribų ir esate sujungtas su kitos 
vietos telefoniniu patarnavimu, 
tas vidutiniškai kainuoja jums 
3 dol., plius mokestis už oro 
bangų laiką.

Šie mokesčiai automatiškai 
pridedami prie jūsų sąskaitos. 
Jei įvažiuojate į kito miesto ar 
vietovės patarnavimo oro ban
gų zoną ir naudojate savo „cel
lular” telefoną, tos sąskaitos yra 
pridedamos prie jūsų telefono 
sąskaitų. Tai gali sudaryti apie 
20 dol. ar daugiau per dieną, jei, 
pvz., jūs važiuojate atostogn per 
kelias JAV valstijas ir naudoja
te „cellular” telefoną. Įskaitant 
naudojimo mokesčius, vidutinė 
mėnesinė „cellular” telefono są
skaita 25 milijonams telefoną 
naudojantiems amerikiečiams 
yra šiek tiek per 56 dol. arba 
700 dol. metams. Bet į tai dar 
neįeina tolimų nuotolių skambi
nimai ir mokesčiai.

Kad mokėjimai būtų suvieno
dinti (Consolidated), daugumas 
„cellular” telefono firmų siūlo 
apribotą mėnesinį tų telefonų 
panaudojimą. Žinoma, jūs galite 
skambinti ir daugiau kartų, bet 
už tai reikės papildomai primo
kėti. Žinovai sako, kad dau
gumas žmonių, pirkdami „cellu
lar” telefoną, įsigyja ne tik jį, 
bet ir jo firmą. Tai yra dėl to, 
kad visos firmos, norėdamos 
turėti daugiau klientų, siūlo 
savo telefonus.

Perkant „cellular” telefoną, 
turite pasirašyti sutartį, kad 
naudositės tos firmos patarna
vimais vienus metus ar ilgiau. 
Jei norite tą sutartį nutraukti, 
yra griežtos bausmės, net iki 
kelių šimtų dolerių. Įvairios fir
mos turi visokių įvairių pasiū
lymų, ir daug tų „cellular” tele

įvairūs planai — skirtingai 
kainuoja.

Jeigu norite nusipirkti „cel
lular” telefoną, pirmiausia 
pagalvokite, kam jums reikia ir 
kaip ir kur jūs jį naudosite. Taip 
pat gerai apskaičiuokite, kokiu 
laiku ir kiek jūs jį naudosite, 
nes visi šie dalykai kainuoja. 
Norėdami taupiai ir išmintingai 
naudoti labai patogų „cellular” 
telefoną, turite su parduodančia 
firma susitarti dėl naudojimo 
plano. Šie telefonai yra labai pa
togūs, bet tuo pačiu ir labai 
brangūs, t.y. brangūs ne patys 
telefonai, bet patarnavimai ir 
oro bangų naudojimo laikas. 
„Cellular” telefonai yra reika
lingi įvairiems profesionalams, 
verslininkams, bet paprastiems 
žmonėms gali jie būti tik pra-’ 
banga, nebent keliaujant atsar
gos dėlei gerai tokį telefoną 
turėti.

Naudotasi medžiaga „Chicago
Tribūne” (Your money 1995.-
6.29 „Get your signals straight”
Jim Sulski).

Aldona Šmulkštienė ir 
Birutė Jasaitienė

LIETUVOS DUKTERŲ 
GERI DARBAI

Lietuvos Dukterys, jau daug 
metų veikianti organizacija, 
padėjusi ir padedanti visiems 
vargan patekusiems lietuviams, 
tyliai ir daug dirba. Ne vienam 
jos nušluosto ašarą, vienišus pri
glaudžia, neturtingus sušelpia 
ir kitokiais būdais padeda 
sunkiame gyvenimo kelyje. Jos 
lanko ligonius namuose, jos 
pralinksmina lietuvius, aplankę 
su dovanėlėmis slaugos ar 
senelių namuose. Mirusius vie
nišus, kurie neturi artimųjų, 
gražiai palaidoja. Lietuviai at
gavus nepriklausomybę, ir pa
mačius kiek ten vargo yra, Lie
tuvos Dukterų dosni ranka ir 
gera širdis pasiekė ir Lietuvos 
vargstantį žmogų, našlaitį. Jos 
siunčia pinigus — kad našlaičiui 
mokytoja galėtų išvirti sriubos 
pietums, jos neturintį drabužių 
aprengia, basą apauna, ligoniui 
vaistų nusiunčia.

" „Lietuvos našlaičių globos” 
komitetas, JAV LB Socialinių 
reikalų taryba, kai neturi kur 
kreiptis ir pagalbos gauti, 
kreipiasi į Lietuvos Dukteris. 
Jos nusiunčia našlaičiams rū
bus ir kitas gėrybes, globoja 
daugiavaikes šeimas, siunčia 
joms didžiausius siuntinius. Per 
paskutinius metus Lietuvos 
Dukterys nusiuntė Lietuvos 
našlaičiams ir daugiavaikėms 
šeimoms 160 siuntinių, o kur 
tūkstančiai dolerių vaikų mai
tinimui, našlaičių namų para
mai...

Kai „Lietuvos Vaikų vilties” 
komiteto vaikai, atvežti 
Amerikon gydymui neišsitenka 
„Seklyčios” antrame aukšte, 
Lietuvos Dukterys visada 
priima juos po savo stogu: duoda 
du, o reikalui esant, ir tris kam
barius. „Lietuvos našlaičių glo
bos” komitetas, „Lietuvos Vai
kų vilties” komitetas ir JAV LB 
Socialinių reikalų taryba arti
mai bendradarbiauja su Lietu
vos Dukterimis, dalinasi rūpes
čiais, o, prireikus pagalbos, 
visada iš Dukterų jos gauna.

Birutė Jasaitienė

fonų planų (package deals) 
galima įsigyti už 100 dol.

Yra trys pagrindinės „cel
lular” telefonų rūšys:

1. „Mobile” telefonai, kurie 
įtaisyti jūsų automobilyje. Šių 
telefonų vienas geras privalu
mas yra neribotas energijos 
naudojimas ir stiprus signalas, 
nes telefonas naudojasi jūsų au
tomobilio baterija. Telefono trū
kumas: kad jūs to telefono ne
galite išimti iš automobilio.

2. Dėžutėje nešiojami, vadina
mieji „bag phones”. Jie irgi 
veikia, naudodami automobilio 
bateriją ir turi stipresnį signalą, 
negu paprastieji, maži nešio
jami. Bet žinoma, tų „bag 
phones” neįsidėsite nei į kišenę, 
nei į portfelį.

3. Rankiniai — maži nešioja
mi. Juos laikote rankoje, jie gali 
sverti tik 4 uncijas ir lengvai 
telpa kišenėje. Jų minusas — 
trūksta energijos ir duoda 
silpną signalą. Po vienos valan
dos skambinimų baterijos išsi
eikvoja ir signalas darosi vis 
silpnesnis. To nebūna, vartojant 
automobilyje įmontuotus tele 
fonus arba „bag” telefonuose.

Čikagą aptarnauja dvi „cel
lular” telefonų bendrovės: „Cel
lular One” ir „Ameritech”. 
Daugumas tų telefonų parda
vėjų neduoda jums pasirinkimo. 
Abi bendrovės teikia panašius 
patarnavimus ir abi naudoja 
panašią taktiką pritraukti 
klientus. Mėnesinis mokestis 
prasidėda nuo 30 dol. už 50 mi
nučių oro bangų naudojimo. Po 
to gali kainuoti iki 35 centų už 
miilutę, labiausiai naudojamu 
dienos laiku (nuo 7 vai. ryto iki 
7 vai. vakaro), ir 10 iki 20 centų 
už minutę, naudojant kitu laiku 
arba savaitgaliais ir šventadie
niais. Juo daugiau nustatyto oro 
bangų laiko pasirenkate, tuo pi
giau jums kainuoja. Tačiau 
žinovai įspėja, jeigu pasirenkate 
pigų planą, tas gali jums kai
nuoti daugiau, negu perkant 
vidutinį planą — sutartį.

Jei pasirašote sutartį, kad 
naudosite patį pigiausią planą, 
bet skambinate daugiau, negu 
planavote, mokėsite daugiau už 
kiekvieną paskambinimą, kuris 
neįeina į jūsų plano sutartį, 
negu, kad mokėtumėte už juos, 
jei jie įeitų į jūsų sutartį. Klien
tai turi žinoti, kad neišnaudotas 
oro bangų laikas vieną mėnesį 
negali būti perkeliamas į kitą 
mėnesį. Žinokite, kad sąskaitoje 
yra įrašomos ištisos minutės 
(neiškalbėta iki galo minutė yra 
laikoma ištisa).

Abi Čikagoje veikiančios „cel
lular” bendrovės siūlo „call wai- 
ting” bei „call forwarding” pa
tarnavimus. Kitas pasiūlymas 
yra „call follovving”, kuris per
duoda jūsų „cellular” telefonui 
paskambinimus, jums keliau
jant. Naujausias pasiūlymas 
yra, kada jums skambinantis 
pats moka už naudojamą oro 
bangų laiką. Tie visi priedai —

Ar prisimenate Žydrūną? Taip jis atrodo šiemet vasarą (su mama Ona Urbo 
niene). Žydrūnas Urbonas jau 2 metai serga leukemija. Jeigu ne Lithuanian 
Mercy Lift siunčiami specialūs vaistai, šiandien jis vargiai taip šypsotųsi.

Nuotr. Vilytės Ix>ndraitienės

„DRAUGO”RĖMĖJAI
Aukos siunčiant 

laikraščio prenumeratą

10.00 dol. Feliksas Kasparas, 
Gulfport, FL; Eleonora Pleskys, 
Chicago, IL; Antanas Žilėnas, 
Toronto, Ont., Kanada; B. Sa
kalas, Toronto, Ont., Kanada; J. 
Keturka, Kaunas, Lietuva; 
Bronė Liaudanskis, Marysville, 
WA; Stasys Škėma, Toronto 
Ont., Kanada; Al. Sturonas, 
Oak Lawn, IL.

Aukos grąžinant laimėjimo 

bilietėlius.

61.00 dol. Edward F. Lavan, 
Worcester, MA.

60.00 dol. Algimantas Valai
tis, Dublin, OH; Vytautas Gu
daitis, Toronto, Ont., Kanada;

Juozas Dzenkaitis, Glendale, 
CA; Antanas Lingis, Burbank, 
IL; dr. V. Dubinskas, Chicago, 
IL; prof. dr. Adolfas ir Jadvyga 
Damušis, Lockport IL; Leonas ir 
Stasė Kankus, Necedah, WI.

50.00 dol. Antanas ir Valė 
Skridulis, Daytona Beach, FL; 
dr. T. Kisielius, Winnetka, IL; 
kun. St. Raila, Flushing, N Y; 
Algirdas Karaitis, (Gintaro 
vasarvietė), Union Pier, MI; 
Arūnas Draugelis, Naperville, 
IL; Vanda Žotyhienė, Chicago, 
IL; Marija Vaitkus, Belleville, 
IL; V.A. Mažeika, Colbert, GA; 
Antanas Valavičius, Chicago, 
IL; Matt J. Vilutis, Frankfort, 
IL; Ray Grigaliūnas, Forest 
Park, IL; John C. Simutis, Car- 
michael, CA.

Dėkui už paramą!

Po sunkios ir ilgos ligos

A.tA.
EDNAI VAŠKELIENEI 

TUNKŪNAITEI

mirus, giliame liūdesy pasilikusiems, vyrui STASIUI, 
vaikams DANUTEI ir PAULIUI su žmona, seserims 
ONAI BUDEJIENEI su vyru STASIU, VANDAI 
SHERKŠNIENEI su šeima ir broliui EDMUNDUI 
TUNKŪNUI reiškiame nuoširdžiausią užuojautą.

Birutė ir Gediminas Biskiai 
Elena ir Stasys Briedžiai 
Aldona ir Vytautas Čepėnai 
Stasys Jokubauskas 
Bronė ir Albertas Kremeriai 
Bronė ir Oskaras Kremeriai 
Irena ir Leonas Kriaučeliūnai 
Alicija ir Adolfas Ruibiai 
Emilija ir Liūdas Valančiai 
Eleonora ir Mečys Valiukėnai

i»»

1995 m. gegužės - birželio mėn. 
atminimui už mirusius 

.LIETUVOS VAIKŲ VILČIAI’ 
aukojo:

»»•

a.a. JONO ŠUMSKIO atm. (papildomai): Pedro ir Ilona 
Dapkus — $100 (viso $400).

MARTIN GRUSS FOUNDATION: Mrs. Martin Gruss — 
$2,000;

a.a. ELENOS VALTERIENĖS atm. (papildomai): Rėdą Ar
dys — $10 (viso $230);

a.a. MYKOLO PAULIONIO atm.: Sofija Plenienė, V. Pa- 
vilčius, Valentinas Račiūnas, Stasys ir Irena Paulionis-Keras, Jur
gis Paulionis, Vladas ir Aldona Stropus, Rūta ir Vytas Graužiniai, 
Jim ir Gražina Liautaud, Giedrė Mereckis, W. ir E. Sieczkovvski,
L. ir D. Stanaitis, J. ir J. Prapuolenis — $240;

a.a AGNUTĖS KIŽIENĖS atm. (papildomai): dr. Juozas 

Kižys — $15;
a.a. ANNA ZUDZUS atm.: Mildred Dana — $10;
a.a. MAMOS atm.: Lena Beleckis — $10;
a.a. HENRIKO GINEIČIO atm.: kun. dr. Eugenijus ir Valė

Gerulis — $20;
a.a. VIKTORO PALŪNO atm.: Robert ir Danutė Handy, 

Vacys Rociūnas, Ignas P. Janavičius, Linas Vaitkus, Jerome ir 
Irene Elbicki, Joseph A. Sonta, Lawrence Logsdon, Angelą C. Ker- 
rigan, Joseph ir Reda Ardys, Balis Steponis, Vytautas Pliodzins- 
kas, Rimvydas Bajoraitis — $025;

a.a. JUSEFOS KABUAUSKAS atm. (papildomai): dr. ir Mrs. 
Bernard R. Bach — $50; (viso $3,275);

a.a. JONO JASAIČIO atm.: Stasys Karmazinas — $100; 
a.a. LEONO BURLIO atm.: M/M Astrauskai, M/M Zailskai,

Elena Burlis — $40;
a.a. SIMO PAULIAUS atm.: Arūnas ir Irena Draugelis, Kęs

tutis ir Dalia Ječius, Aurelija Vaičiulis, Jonas ir Irena Valaitis —
$200;

a.a. STASIO BARTKAUS atm.: Al Rimbą — $10; 
a.a. STEFANIJOS DANUTĖS PAREIGIENĖS atm.:

Raimundus Rimkus, A. ir D. Milūnas, Albinas ir Antanina Mickus, 
A. ir V. Valavičius, V. F. ir Irene Juskus, Aldona Ješmantas, Izabelė 
Stončius, Aldona Merkelis, Vincas ir Regina Vaitkus, Kazys ir 
Dana Razma, Anelė Sulaitis, Eugenija Budelskis, M/M A. 
Karaliūnas, Juozas Mikulis, Bronė ir Viktoras Motušis, Albinas ir 
Jean Banys, Emilija ir Vytautas Valantinas, Regina ir Bronius 
Latoža, Juozas ir Izabelė Naujalis, S. B. Dunda, Barbara Zumaras, 
Christina Pareigis, A. Kapačinskas, M/M R. Hendricky, Nancy 
Everet, Stewart C. Garneau, David ir Claudia Perry, M/M Charles 
T Bradney III, dr. Philip T. Siegert, Robert ir Mary Johnson, dr. 
Richard ir Diane Phillis, Charles J. Summers, Donald ir Mary Lou 
Kotecki, Gary ir Deborah Hagener, Carolyn J. Kratzberg, Robert 
ir JoAnne Knight, John ir Nancy Lamb, Rehabilitatin Center Staff 
c/o Jean T. Domer — Mercy Memorial Medical Center (St. Joseph, 
MI) — $1,300.

Užjaučiame mirusiųjų artimuosius ir nuoširdžiai dėkojame už 
aukas. „Lietuvos Vaikų Viltis” padeda negaluojantiems, tačiau 
turintiems viltį ir galintiems pasveikti, Lietuvos vaikams.

„LIETUVOS VAIKŲ VILTIS”
2711 W. 71 St. St.
Chicago, IL 60520

DRAUGAS, šeštadienis, 1995 m. liepos mėn. 22 d. 7

A.tA.
VIKTORAS KALAINA

Gyveno Justice, IL, anksčiau Kanadoje.
Mirė 1995 m. liepos 15 d., 8:46 vai. ryto, sulaukęs 81 metų.
Gimė Lietuvoje.
Nuliūdę liko: žmona Bronislava Norkevičiūtė, Lietuvoje 

broliai ir seserys su šeimomis.
Velionis pašarvotas sekmadienį, liepos 23 d. nuo 4 iki 9 

v.v. Petkus-Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Avė. 
(prie Derby Rd.).

Laidotuvės įvyks pirmadienį, liepos 24 d. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio mi
sijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10 vai. ryto gedulingos 
šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus pa^ lidotas 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi žmona, broliai ir seserys.
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus. 

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

A.tA.
EDNAI VAŠKELIENEI

iškeliavus Amžinybėn, vyrui STASIUI, vaikams — 
DANUTEI ir PAULIUI su šeima, seserims ir broliui 
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.

Aleksas ir Prima Vaškeliai

A.tA.
EDNAI VAŠKELIENEI

mirus, reiškiame giliausią užuojautą vyrui STASIUI, 
sūnui POVILUI su žmona, dukrai DANUTEI, sese
rims ONAI ir VANDAI su šeimomis ir broliui ED
MUNDUI bei kitiems artimiesiems.

Elana Z. Carter
Jūra, Darius ir Andrius Gvidai 
Sofija ir Aleksas Kikilai

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 PARK 4330 S. CALIFORNIA AVĖ. 
TOWN OF LAKE 4605 S. HERMITAGE AVĖ. 

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

LACK & SONS
FUNERAL DIRECTORS

PALOS HILLS 11028 S. SOUTHVVEST HIGHVVAY 
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVĖ.

ALL PHONES 
1-708-974-4410

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

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

PALOS HILLS 10201 S. ROBERTS ROAD 
LEMONT 12401 S. ARCHER AVĖ (& DERBY RD.)

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

ALL PHONES 
CHICAGO 1-312-476-2345

NATIONVV1DE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600

Ii i
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Korp! „Giedra” kviečia 
jaunimą tarp 15 ir 30 metų am
žiaus registruotis ir dalyvauti 
„Jaunųjų talentų popietės” pro
gramoje, kuri ruošiama spalio 
22 d., 3 vai. popiet, Jaunimo 
centre. Pajamos skiriamos 
„Draugo” išlaikymui. Apie 
dalyvavimą prašome pranešti 
Indrei Tijūnėlienei, 419 Weid- 
ner Rd., Buffalo Grove, IL 
60089, tel. 708-537-7949.

Mokytojų studijų savaitei,
JAV LB Švietimo tarybos š.m. 
rugpjūčio 6-13 d. ruošiamai Dai
navoje, vadovaus pedagogė Jū
ratė Krokytė-Stirbienė ir Va
šingtono lituanistinės mokyklos 
vedėja Angelė Kraujelytė-Bai- 
ley. Vakarinėms programoms 
vadovaus Egidija Matulionienė, 
„Ratilio” ansamblio narė.

Monika Povilaitienė, To
ronto, Ont., Kanada, savo mi
rusio vyro a.a. dr. Broniaus Po
vilaičio 10-ties metų mirties su
kakčiai paminėti, „Draugo” 
laikraščiui atsiuntė 100 dol. 
Mylimo asmens netekties liūde
sio neatims net ilgiausias metų 
laikas, taip kaip rašto raidėse 
įamžintas jo atminimas niekuo
met neišdils. Su pagarba ta
riame nuoširdų ačiū už auką.

Pasaulio lietuvių centro gegužinėje buvo taip linksma, kad šoko ir jauni, ir 
vyresnieji.

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

(sk)

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

Tel. (1-312) 77b-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 gatves nuo „Draugo") 

Tel.: 312-284-0100 
Valandos pagal susitarimu

Lietuvos generalinis garbės 
konsulas Vaclovas Kleiza prašo 
pranešti, kad naujas jo namų 
adresas yra 13500 Little Creek 
Lane, Lockport, IL 60441, o 
namų telefonas — 708-301-2870. 
Konsulato patalpų adresas 
nėra pasikeitęs ir tebėra 6500 
S. Pulaski Rd., Chicago, IL 
60629 (Balzeko Lietuvių kul
tūros muziejaus pastate), tele
fonas 312-582-5478.

Vyresniųjų lietuvių centre, 
„Seklyčioje” trečiadienį, liepos 
26 d., 2 vai. popiet, bus dainų 
popietė su populiariuoju muziku 
Faustu Strolia. Taip pat Lietu
vių fondo tarybos pirm. Marija 
Remienė pasidalins vėliausiais 
įspūdžiais iš Lietuvos, savo 
reportažą pavadinusi „Birželis 
Lietuvoje”. Kadangi liepos 26 d. 
švenčiama šv. Ona, ypatingai 
kviečiame visas Onas ir Onutės, 
kad galėtume pasveikinti ir 
kartu švęsti šią tradicinę lietu
vių vasaros šventę. Po pro
gramos — bendri pietūs. Visi 
kviečiami ir laukiami. Atvy
kite!.

Lietuvos Vyčių suvažia
vimas, 82-troji konvencija, vyks 
rugpjūčio 10-13 d., Novi, Michi- 
gan. Suvažiavimą globoja 102 
kuopa iš Detroito.

x Keliaujantiems į Lietuvą, 

būtina įsigyti knygą su informa
cija, kur galima pigiai ir gerai 
apsistoti net 23 Lietuvos mies
tuose. Kainos nuo $5 už naktį ir 
daugiau. Knygą parašė čika- 
gietė žurnalistė Snieguolė Zala- 
torė. Galima užsisakyti atsiun- 
čiant $13.25 čekį, Travel Ad

visers Ine., 1515 N. Harlem 
#110, Oak Park, IL 60302. TeL 

708-524-2244.
(sk)

x Perkant nekilnojamą 
turtą, kreipkitės į Vidą Poš
kų, Century 21/Ford & Lyons, 
tel. 708-424-1199 arba 312- 
737-6901. Speciali informacija 
naujai atvykusiems.

(sk)

x Siuntiniai į Lietuvą laivu 
per TRANSPAK. Skubiems 
siuntiniams — AIR CARGO. 
Maisto siuntiniai nuo $29 iki 
$98. Produktai aukštos koky
bės. Du populiariausi tai $39 
šventinis siuntinys ir 55 sv. 
įvairaus maisto už $98. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL 60629, tel. 312- 
436-7772.

(sk)

Po keletos straipsnių spau
doje, liepos mėnesį Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte jau 
buvo sukviesti du pasitarimai 
apsvarstyti galimybes vėl at
kurti lietuvišką televizijos pro
gramą. Dažnai pasižiūrime į 
kitas tautybes ir stebimės, kodėl 
joms „taip sekasi” — kodėl apie 
jų renginius, gyvenimą, šventes 
ar istorinius įvykius rašoma 
spaudoje, rodoma televizijoje. 
Prisimename, kad prieš dešimtį 
metų ir lietuviai Čikagoje 
džiaugėsi savo televizijos pro
grama, kuri tęsėsi apie 15 metų. 
Tais laikais buvo ne tik sunku 
surinkti lėšas išlaidoms 
padengti, bet, manau, laikui bė
gant, pradėjo nebeužtekti vie
tinės medžiagos — pranešimų, 
lituanistinių mokyklų mokinių 
programėlių, mūsų artistų pasi
rodymų.

Dabar kiti laikai, pribrendo 
metas mums neatsilikti nuo 
kitų etninių grupių ir vėl pasi
stengti savo likimą paimti į 
savas rankas. Nebereikia viską 
atlikti studijoje, gal daugeliui 
nepatogiu laiku, nes galima 
nufilmuoti iš anksto. Kaip ir ki
toms tautybėms, yra galimybė 
gauti medžiagos iš savo tėvynės. 
Koks būtų buvęs džiaugsmas 
matyti mūsų krepšininkų lai
mėjimus Europos žaidynėse! 
Plačiai sujaudintų vaizdajuostė 
apie padėtį Lietuvos našlaičių, 
senelių, invalidų. Gal būtų 
galima pritraukti norinčių kurti 
bendras įmones Lietuvoje, jei 
būtų rodoma tvarkingai veda
ma pramonė? Turėtumėm savo 
„langą į pasaulį”, o per jį galė
tumėm pasidžiaugti ir savo jau
nimo sėkme — grakščiais tau
tiniais šokiais, gabiųjų jaunųjų 
muzikų talentais, Montessori 
mokyklėlės mokinuko pirmuo
ju eilėraštuku. Galėtumėm pa
rodyti filmus apie Sibiro 
trėmimus ir kančias bei trem
tinių prisiminimus, nes laida 
būtų perduodama su angliškais 
užrašais.

Nauda neapskaičiuojama. Bet 
kas tokia programa rūpintųsi?
Ji turi būti kokybiška ir pro
fesionaliai paruošta, ne mėgėjiš
kai sumėtyta. Ji turi finansiniai 
išsilaikyti iš skelbimų, o vėliau 
gal net sugebėtų paremti lietu
višką veiklą. Vienos valandos 
programos paruošimas kainuo
tų apie 4,000 dol. Septynios 
minutės reklamų padengtų šias

x Juozas Bacevičius pa
tarnaus namų, apdraudų, „in- 
come tax” reikalais ir gaunant 
vairavimo teises. Casa Blanca 
R.E., 6529 S. Kedzie, Chicago, 
IL, tel. 312-434-7085.

(sk)

x Ona Ūselienė iš Lemon- 
to, IL Lietuvos našlaičiams pa
aukojo $30. Lietuvos našlaičių 
vardu dėkojame! „Lietuvos 
našlaičių globos” komitetas.

(sk)

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 

Stankus, tel. (312) 586-5959 ar
ba (708) 425-7161.

(sk)

x Prieš užsisakydami pa
minklą, aplankykite St. 
Casimir Memoriale, 3914 W. 
lllth St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, 
brėžinius. Prieš pastatant 
paminklą, galėsite apžiūrėti ir 
įsitikinti, kad jis padarytas, 
kaip buvo jūsų pageidauta. Sav. 
Lilija ir Vilimas Nelsonai.

. Tel. 312-233-6335,
(sk)

i x Kaip ir kiekvieno mėne
sio paskutini sekmadienį, lie
pos 30 d. Baltia Ezpress atsto
vas priiminės siuntinius į Lietu
vą Lemonto lietuvių centre 
nuo 9 vai. ryto. Daugiau 
sužinosite paskambinę nemo
kamu tel. 1-800-SPARNAI ar
ba 1-800-772-7624.

(sk)

išlaidas.
Visa tai smulkmeniškai iš

tyręs yra Arvydas Reneckis, 
mums gerai pažįstamas nuo tų 
laikų, kai išsijuosę dirbome su 
„Americans for Lithuanian 
Freedom” Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymui.Greitosiomis 
jis mums paruošė filmą „Night 
Over Lithuania”, kuris buvo ro
domas amerikiečiams. Tačiau 
Lietuvoje Arvydas dirbo redak
toriumi Lietuvos Kino studijoje 
ir yra įsigijęs režisieriaus pro
fesiją. Jo filmai rodyti ne tik 
televizijoje Lietuvoje, bet ir 
Anglijoje, Vokietijoje, Prancūzi
joje, Skandinavijoje, JAV. Jo do
kumentiniai filmai yra laimėję 
žymenis Lietuvos ir Europos 
festivaliuose. Nuo 1990 m. Ar
vydas yra nepriklausomas filmų 
gamintojas, redaguotojas, reži
sierius. Jis dirbo Čikagos 
Reabilitacijos instituto „Me- 
dical Media Services” skyriuje 
nuo 1993 metų. Arvydo 
Reneckio asmenybėje turime 
žmogų puikiai sugebantį suda
ryti lietuvišką televizijos pro
gramą ir sutelkti būrį bendra
darbių, kurie profesionaliai 
dirbtų, kad programa būtų pa
traukli ir finansiniai sava
rankiška.

Amerikos lietuvių televizijos 
laidą būtų galima kabeliniu bū
du arba per užsakymus matyti 
visoje Amerikoje. Programoje 
būtų žinios, kultūrinė dalis (įdo
mios asmenybės, tautosaka, 
vaikams programėlė, filmai, 
koncertai, spektakliai), ak
tualijos.

Norint tokią programą pra
dėti, televizijos stotys prašo iš 
anksto pateikti keturias pavyz
dines laidas, kurias būtų galima 
rodyti tik 75 dienas po pri
statymo, todėl į pirmąsias laidas 
nebūtų galima įdėti medžiagą 
(pvz. žinias), kuri pasentų. 
Įžanginėms valandėlėms pa
ruošti reikia lėšų, nes sunku 
gauti reklamų dar neegzis
tuojančiai programai. Prašome 
nepraleisti progos turėti savo 
viešą žiniasklaidos priemonę ir 
tapti pirmųjų programų rėmė
jais. Amerikos lietuvių tele
vizija (ALTV) steigiasi Ameri
kos Lietuvių meno draugijos 
prieglobstyje, visos aukos 
nurašomos nuo mokesčių. Če
kius prašome rašyti: Lithuanian 
American Fine Arts Assoc., Ine., 
ALTV c/o Arvydas Reneckis, 
5643 Sherman Avė., Downers 
Grove, IL 60516, Tax I.D. 
#36-3139389.

Indrė Tijūnėlienė

x Clevelando Maldos Būre
lis globoja jau treti metai vieną 
našlaitį Lietuvoje. Per Albiną 
Petukauskienę kas mėnesį at
siunčia $20. Globojamo 
našlaičio vardu dėkojame! 
„Lietuvos našlaičių globos” 
komitetas, 2711 W. 71 St., 
Chicago, IL 60629.

(sk)

x Lietuva laukia moksli
ninkų. Lapkričio 23-26 d., 
Vilniuje įvyks XI Mokslo ir Kū
rybos Simpoziumas. Praneši
mus siųskite prof. K. Pyragui, 
Lietuvos Mokslo Sąjunga, 
Jakšto 9, Vilnius 26000. Ke
lionę tvarko Birutė Zalatorienė 
iš Travel Advisers. Nusipirkus 
bilietus iki rugpjūčio 30 d., 
siūlome $600.95 į abi puses iš 
Čikagos ar New Yorko. Tel.: 
708-524-2244.

(sk)
x „PENSININKO” žurna

lą, kurį leidžia JAV LB Soc. Rei
kalų Taryba, red. Karolis Mil 
kovaitis, galima užsiprenume
ruoti adresu: 2711 W. 71 St., 
Chicago, IL 60629. Prenume
rata metama: JAV-bėse $15, ki
tur $25. Išeina 8 kartus per 
metus. Tai vertinga dovana 
įvairiomis progomis.

(sk)
x Baltic Monumentą, Ine.,

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

(sk)

Darbščioji Šoliūnų šeima, pamaitinusi „Bingo” žaidėjus Pasaulio lietuvių centre, Lemonte. Iš 
kairės: Nijolė Motiejūnienė, Audrone Norušienė, Milda Tallat Kelpšienė, Algis Tallat-Kelpša, 
Vytautas Šoliūnas, Zita Kušiliauskienė, Aldona Šoliūnienė ir Rasa Poskočimienė.

Romas Pūkštys, TRANS
PAK siuntinių agentūros savi
ninkas, visuomet dosniai remia 
savo dienraštį „Draugą”. Žino
damas, kaip žmonės nori padėti 
savo artimiesiems Lietuvoje, 
„Draugo” gegužinės laimėji
mams paaukojo keturis siunti
nius, kuriuos TRANSPAK pri
statys į Lietuvą laimėtojo 
nurodytu adresu. Šiuos maisto 
siuntinius gali laimėti at
silankiusieji į „Draugo” 
gegužinę liepos 30 d., sekma
dienį. Gegužinė prasideda šv. 
Mišiomis 11:30 vai. r., o tęsis tol, 
kol besilinksminantiems nepri
trūks „vėjo”. Atvykite ir pama
tysite!

Aleksas Smilga, ilgametis 
„Dainavos” ansamblio narys 
(nuo pat jo įsisteigimo!) padova
nojo „Draugo” gegužinės di
džiųjų laimėjimų stalui labai 
vertingą fantą — vaisiams džio
vinti mašinėlę (angį. — „food 
dehydrator”). Ją galite laimėti, 
atvykę į gegužinę ir įsigiję bilie
tėlį. Tai labai pravartu šiuo 
metų laiku, kai tiek vaisių bei 
daržovių perteklius.

Algirdą Titų Antanaitį už
sienio lietuviai pažįsta kaip An
tro kaimo prievaizdą, daugelio 
straipsnių, ypač kritikos te
momis, autorių, gyvenusį Čika
goje, vėliau PLC Lemonte. Šiuo 
metu jis dėsto išeivijos kūrybą 
Vytauto Didžiojo universitete 
Kaune. Išsamų pasikalbėjimą 
su A. T. Antanaičiu išspausdino 
„Valstiečių laikraštis”, š.m. 
liepos 11d. laidoje („Nieko nėra 
baisiau už lietuviškus biurokra
tus”). Janinos Semaškaitės 
klausiamas, jis kalba apie 
Lietuvos jaunimą, ypač studen
tus, teatrą, televiziją ir tai, kas 
labiausiai tėvynėje patinka, kas 
nepatinka.

x A.a. Raimundo J. Švedo 
vardu, jo krikšto dukra Lina 
Paškevičiūtė su tėvais atsiuntė 
$240 per „Saulutę”, Lietuvos 
vaikų globos būrelį, metams 
paremti našlaitį iš Vilniaus 
krašto, nes velionis buvo kilęs 
iš ten „Saulutė” dėkoja už auką 
ir reiškia užuojautą a.a. Rai
mundo Švedo žmonai Eleonorai 
Švedienei ir kitiems artimie
siems.

(sk)

x „Saulutė”, Lietuvos 
vaikų globos būrelis, dėkoja 
anoniminei geradarei iš Kalifor- 

• nijos už $40 auką padėti naš
laičiams, vaikams su negalia ir 
daugiavaikėms šeimoms. Ačiū! 
„Saulutė”, 419 Weidner Rd., 
Buffalo Grove, IL 60089, TAX
I.D. # 36-3003339.

(sk)
x Ligos draudimas atvyku

siems iš Lietuvos ir kitų kraš
tų. Kreiptis: A. Lauraitis, A & 
L Insurance Agency. Dėme 
šio! Naujas adresas: 9439 S. 
Kedzie Avė., Evergreen 
Park, IL 60805-2325. Tel. 708- 
422-3455.

(sk)

DRAUGO FONDO GARBĖS NARIŲ 
SUTIKIMAS

Antrus metus gyvuojantis 
Draugo fondas, pradėtas 1993 
meti) rudenį (inkorporuotas Illi
nois valstijoje 1993.11.12), sėk
mingai auga, iki šiol sutelkęs 
1,450 narių ir rėmėjų būrį su 
362,000 dol. kapitalu, kurio in
vestavimų portfolio vertė šiuo 
metu yra 420,000 dol. Fondo 
vadovybė džiaugėsi, galėdama 
š.m. pradžioje paremti „Drau
go” dienraštį 27,000 dolerių, o 
direktorių taryba patenkinta, 
kad pavasario vajaus pradžioje, 
pradėjus Draugo fondo garbės 
narių žymenis, jų skaičius pa
dvigubėjo iki 74 ir ši grupė vis 
dar gausėja.

Visi Draugo fondo nariai ir 
rėmėjai, su mažais ir dideliais 
įnašais, yra svarbūs ir brangūs 
dėl tolimesnio paramos teikimo 
„Draugo” dienraščiui, tačiau 
milijoninio Draugo fondo kapi
talo sutelkimui labiausiai nusi
pelno tūkstantininkai, tie Drau
go fondo garbės nariai, gal ir iš 
kuklių santaupų paskyrę didės 

nę paramą dienraščiui, vienin
teliam už Lietuvos ribų. Ameri
koje turime nemažai lietuvių 
milijonierių. Kaip būtų džiugu, 
jei jie ateitų į DF garbės narių 
tarpą su stambesniais įnašais ir 
padėtų DF greičiau tapti jų 
kolega — milijonierium.

Dar toli iki siekiamo milijono 
dolerių kapitalo Draugo fonde. 
O jis labai reikalingas, nes iš jo 
prieauglio ir dividendų 
gaunamos lėšos labai svarbios 
„Draugo” paramai. Jei birža ir 
toliau bus palanki inves
tavimams, jei Draugo fondo in

Pianistė Mūza Rubackytė po sėkmingo koncerto liepos 16 d. Jaunimo centre 
Nuotr Jono Tamulaiėio

vestavimų komisija ir toliau 
sėkmingai augins kapitalą su 
16%, kaip šiuo metu, jei bent 
pusė „Draugo” skaitytojų įstos 
nariais į Draugo fondą, jei kas 
dvidešimtas „Draugo” skaityto
jas taps Draugo fondo garbės 
nariu, — už poros metų tikrai 
švęsime milijoninio derliaus 
užbaigtuvių šventę.

Draugo fondo garbės narių 
dosnumui ir lietuviškos spaudos 
išlaikymo pastangoms pagerbti 
D P’ direktorių tarybos sprendi
mu, „Draugo” patalpose kabo 
puošni garbės narių bronzos len
ta su įamžintais jų vardais ir 
pavardėmis. Ją padarė nagingi 
LSB jūrų skautininkai Leopol
das Kupcikevičius ir Antanas 
Levanas. Tai jų „gerasis dar
belis” Draugo fondui. Bronzos 
lentos atidengimas vyks liepos 
30 dieną 2 vai. p.p. „Draugo” 
patalpose, metinės gegužinės 
metu. Atidengs generalinis 
Lietuvos konsulas Čikagoje 
Vaclovas Kleiza. Kartu vyks ir 
Draugo fondo garbės narių su
tikimas, pasveikinimas bei 
pažymėjimas. Atidengimo iškil
mėse kviečiami dalyvauti visi 
DF garbės nariai. Kviečiami 
dalyvauti ir visi Draugo fondo 
nariai bei rėmėjai. Jų vardų 
įrašymui bronzos lentoje yra pa- 
likta daug vietos visuose 
laipsniuose. Įnašus bei aukas 
Draugo fondui bus galima 
įteikti gegužinės metu.

Bronius Juodelis
Direktorių tarybos 

pirmininkas
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