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Švedijos premjeras 
Vašingtone kalbėjo apie 

Baltijos šalis 
Vašingtonas, rugpjūčio 8 d. 

(JBANC) - Antradieni lanky
damasis Vašingtone Šveduos 
premjeras Goran Persson susi
tiko su JAV prezidentu Bill 
Clinton ir pasakė kalbą JAV 
spaudos darbuotojų klube — Na
tional Press Club. Abiem pro-
fom jo pagrindinė tema buvo 

vedįjos vaidmuo Baltijos re-
fione, kur jis stipriai pabrėžė 

vedįjos paramą Lietuvos, Lat
vijos, Estijos ir Lenkijos narys
tei tiek Europos Sąjungoje, tiek 
ir NATO gynybinėje sąjungoje. 

Kaip praneša Jungtinis Ame
rikos Pabaltiečių komitetas 
JBANC, kalbėdamas Spaudos 
darbuotojų klube G. Persson 
teigė, kad Švedija gali turėti 
aktyvų vaidmenį Baltijos jūros 
regione. Gegužės pradžioje 
Švedija buvo šeimininkė Balti
jos jūros šalių vadovų susi
tikimui. Tuo metu jie tarėsi 
kaip geriausiai remti demokra
tiją ir ekonominę gerovę jų 
šalyse, Persson pabrėžė Estijos 
ir Rusijos premjerų pasikalbė
jimų svarbą: „Neįmanoma per 
aukštai įvertinti tokių saugumo 

diskusijų svarbos", jis sakė. 
Buvęs JAV valstybės sekreto
riaus pavaduotojas Richard 
Holbrooke sutiko dalyvauti Bal
tijos jūros šalių bendradarbia
vimo patariamojoje taryboje. Jos 
tikslas — skatinti investicijas ir 
prekybą Baltijos šalyse. 

JAV Nacionalinio Saugumo 
Tarybos pareigūnai, kalbė
damiesi konferenciniu telefo
niniu ryšiu su Amerikos pabal
tiečių organizacijų vadovais, 
išdėstė jiems, kad Švedijos sau
gumo politika Baltijos regione 
apima keturias sritis: 1. 
abipusių ryšių plėtimas tarp 
Šveduos ir Baltijos šalių, 2. 
regioninis bendradarbiavimas. 
3. parama Baltijos šalių narys
tei tiek Europos Sąjungoj*, tiek 
ir NATO, taip pat ir Partnerys
tėje vardan taikos ir 4. tiesio
ginis dialogas su Rusija. Anot 
JAV pareigūnų, prezidentas 
Bill Clinton pritaria tai poli
tikai ir remia JAV pastangų ko
ordinavimą su Švedijos pastan
gomis, stiprinant Baltijos jūros 
regiono saugumą. 

Švedija remia derybų dėl 
narystės ES pradžią vienu 

metu 
Vilnia* , rugpjūčio 8 d. 

(AGEP) — Švedijos premjeras 
Goran Persson pabrėžia, jog 
labai svarbu, kad derybos dėl 
naujų narių priėmimo į Europos 
Sąjungą prasidėtų tuo pačiu 
laiku. Tai pasakęs šią savaitę 
vykusiame susitikime su JAV 
prezidentu Bill Clinton, jis 
prašė prezidentą paremti sie
kius pradėti derybas dėl na
rystės Europos Sąjungoje su vi
somis asocijuotomis valstybėmis 
vienu metu. 

Apie premjero G. Persson ir 
JAV prezidento pokalbį Vašing
tone Lietuvos užsienio reikalų 
ministrą Povilą Gylį ketvir
tadienį telefonu informavo 
Švedijos užsienio reikalų 
ministrė Lene Hjelm-Wallen, 
pranešė Lietuvos Užsienio 

reikalų ministerijos Informaci
jos skyrius. 

Švedijos ministrė sakė, kad 
susitikime kalbėta apie Baltijos 
regiono saugumą, aptarti dviša
liai ir regioniniai Baltijos jūros 
reikalai, Europos Sąjungos, 
NATO plėtimasis ir dialogo su 
Rusija skatinimas. Susitikime 
taip pat pabrėžta, kad NATO 
plėtimasis neturėtų sukurti 
saugumo vakuumo, o, priešin
gai, turėtų padidinti saugumą ir 
stabilumą Baltijos jūros regio
ne. 

Pernai įstojusi į Europos 
Sąjungą, Švedija laikosi neu
tralumo ir nėra NATO narė. 

Lietuva siekia, kad derybos 
dėl naujų narių priėmimo į 
Europos Sąjungą ir NATO pra
sidėtų vienu metu. 

Danuos ministrė Lietuvai 
pažadėjo šiltų rūbų ir 

medikamentų 
Vilnius, rugpjūčio 6 d. (Elta) 

— Antradienį su trijų dienų vi
zitu į Lietuvą atvyko Danijos vi
daus reikalų ministrė Birte 
Weiss ir jos vadovaujama dele
gacija. 

Pirmąją vizito dieną viešnia 
aplankė Kryžių kalną Šiaulių 
rajone, Ruklos pabėgėlių centrą. 
Apžiūrėjusi Kauną, B. Weiss at
vyko į Vilnių, kur susitiko su 
Lietuvos valdymo reformų ir 
savivaldybių reikalų ministru 
Petru Papovu. 

Trečiadienį Danijos vidaus 
reikalų ministrė susitiko su 
savo kolega — Lietuvos vidaus 
reikalų ministru Virgilijumi 
Bulovu. 

Lankydamasi Vidaus rei
kalų ministerijoje ir Pabradės 
užsieniečių registravimo centre, 
Danijos vidaus reikalų ministrė 
aptarė nelegalių migrantų klau
simą. Lietuvos delegacija gi 
akcentavo Pabradės pabėgėlių 
centre patalpintų nelegalių 
migrantų išlaikymo problemą. 
Pasak Vidaus reikalų ministe
rijos (VRM) štabo informacijos 
skyriaus pranešimo, šie migran-

Liepoe pradžioje Lietuvos Seime svarstant Visuormiii -.- informavimo įstatymą už šį įstatymą beveik 
vieningai balsavo LDDP ir konservatorių frkcijo> runai, ojam nepritarė krikščionių demokratų 
frakcijos nariai, jų tarpe Algirdas Patackas (nuotraukoje;. Konservatoriai balsavo už tik po to, 
kai buvo priimta pataisa, numatant, kad iš 15 r.anų sudarytoje televizijos ir radijo valdyboje 
prezidentas ir SEimas skirtų po tris narius, o kitu.s deleguotų įvairios kūrybines sąjungos (prieš 
tai buvo numatyta valstybės skiriamųjų dauguma*. Krikščionys demokratai priešinosi nes 
įstatyme nesubalansuoti privatumo teisių bei komercinių stočių savininkų interesai. Anot A. 
Raškinio, įstatyme persavrą turi radijo ir televizijos bosu interesai. 

Nuotr. P. Lileikio 

Lietuva entuziastingai sutiko 
savo krepšininkus 

Vilnius, rugpjūčio 7 d. (Elta) 
— Po kelių nemigo naktų ste
bint per televiziją krepšinio 
kovas Atlantoje, apie 20,000 
Lietuvos krepšininkų gerbėjų 
Vilniuje, Kalnų parke pasitiko 
antradienio pavakare sugrįžu
sius Lietuvos olimpiečius. 

Vos tik pasirodžius vieninte
liams Lietuvos olimpinės ko
mandos medalininkams — krep
šininkams, kilo griausmingos 
ovacijos. Sutinkantieji vieningai 
skandavo: „Lietuva". Beje, 
į sutiktuves susirinkę tūkstan
čiai žmonių kantriai dvi valan
das laukė vėluojančio lėktuvo. 

Krepšininkai pakilo į ąžuolų 
lapų girliandomis papuoštą tri
būną, šalia kurios buvo ištiestas 
transparentas su įrašu „Sveiki
nimas Lietuvos vyrų krepšinio 
rinktinei, šauniai pasirodžiusiai 
Atlantos olimpinėse žaidynėse". 
Pagal Lietuvos tradicijas, bron
zos medalius laimėje sporti

ninkai buvo apjuosti tautinėmis 
juostomis su-^iaustu įrašu 
„Atlanta-96", visiems koman
dos nariams užkabinti ąžuolo 
lapų vainikai. Olimpiečius pa
sveikino Lietuvos Seimo pirmi
ninkas Česlovas Juršėnas, 

Vilniaus miesto meras Alis 
Vidūnas. 

„Ačiū Jums visiems, kurie 
mus rėmėte, kai mums buvo 
gerai ir kai mums buvo sunku. 
Ačiū, kad mus gražiai sutikote 
ir ilgai laukėte", sakė Arvydas 
Sabonis. 

Iškilmingas krepšininkų su
tiktuves tiesiogiai transliavo 
valstybinis radijas ir televizija. 

Lietuvoje įkurta politinė 
tautinių mažumų organizacija 

V i l n i u s , rugpjūčio 8 d. Tautinės mažumos Lietuvoje 
(AGEP) — Lietuvoje tautiniu pa- yra įkūrusios nemažai visuome-
grindu įkurta dar viena politinė ninių ir politinių organizacijų, 
organizacija — „Lietuvos nacio- kurios pačios dejuoja dėl vieny-
nalinių mažumų aljansas". Jos bės stokos ir bendruomenių su
stengiamoji konferencija nese
niai vyko Vilniuje, praneša 
Vilniuje rusų kalba leidžiamas 
laikraštis „Echo Litvy". „Lie
tuvos nacionalinių mažumų al
jansas" jungia per 400 žmonių. 
Šios organizacijos programos 
pagrindinės kryptys — ekono
mika, socialinė sritis, kultūrinė 
bei nacionalinė politika. 

tai yra išlaikomi iš Lietuvos 
VRM lėšų, kiekvienam per parą 
skiriant 4 litus, priklausančius 
lietuvos kariams. 

Taip pat buvo užsiminta, jog 
nelegalių pabėgėlių sugrąžini
mo sutartis kol kas pasirašyta 
tik su Lenkija. Rudenį tokią 
sutartį planuojama pasirašyti 
su Ukraina. Tačiau daugiausia 
pabėgėlių į Lietuvą patenka iš 
Baltarusijos, kurios vadovai net 
nekalba apie derybas dėl nele
galių migrantų sugrąžinimo su
tarties. 

Lietuviai paprašė Danijos de
legacijos, kad Danija per tarp
tautines organizacijas įtakotų 
Baltarusiją ir Rusiją atnaujin
ti derybas šiuo klausimu. 

Kai B. Weiss paklausė, kada 
įsigalios įstatymas dėl pabėgė
lių Lietuvoje statuso, Lietuvos 
pareigūnai teigė, jog pabėgėlių 
prašymai suteikti jiems psbėgė-
lių statusą bus nagrinėjami, 
kuomet bus įsteigtas pabėgėlių 
priėmimo centras Rukloje bei 
bus įdiegta duomenų surinki
mo, apdorojimo ir perdavimo 
informacinė sistema. Norint, 

Jau 29 partijos įregistruotos 
rinkimams 

Vilnius, rugpjūčio 6 d. (Elta) 
— Šiuo metu Lietuvoje yra įre
gistruotos 29 partijos ir organi
zacijos, turinčios teise kelti kan
didatus Seimo rinkimuose. Teis
ingumo ministerijai pateikti vi
suomeninio politinio judėjimo 
„Rinkimai '96" bei Krikščionių 
Demokratų Sąjungos dokumen
tai šiuo metu dar nagrinėjami. 

Seimo rinkimų įstatymas 
skelbia, kad partijos ir politinės 

kad įstatymas veiktų, oficialiai 
turi būti įsteigtas Pabradės 
užsieniečių registravimo cent
ras. 

Lietuvos v idaus reikalų 
ministras Virgilijus Bulovas 
įteikė ministre i B. YVeiss 
konkrečius pageidavimus, kaip 
Danįja galėtų paremti registra
cijos centro kūrimą. 

Danįjos pusė pažadėjo pasiū
lyti nevyriausybinėms organi
zacijoms paremti šį centrą šil
tais rūbais ir medikamentais 
bei kitais metais skirti lėšų šio 
centro pastatų remontui. 

organizacijos, norinčios rinki
muose kelti savo kandidatus, 
turi būti įregistruotos ne vėliau, 
kaip likus 65 dienoms iki rin
kimų, tai yra, iki rugpjūčio 16 
dienos. Nuo tos pačios dienos 
Vyriausioji rinkimų komisija 
(VRK) pradės priiminėti tokių 
partijų ir visuomeninių organi
zacijų pareiškimus dėl kandida
tų iškėlimo. Jie VRK bus pri
imami iki rugsėjo 15 d. — ne 
vėliau kaip 1 kus 35 dienoms iki 
Seimo rinkimų. 

Nuo rugpjūčio 16 d. galės pra
dėti rinkti parašus asmenys, 
norintys dalvvauti Seimo rinki
muose kaip nepriklausomi kan
didatai. Jie turi sumokėti vi

dutinio mėnesinio uždarbio dy
džio užstatą i šiuo metu apie 700 
litų) ir per 25 dienas surinkti ne 
mažiau kaip tūkstantį parašų 
apygardoje, kurioje jie nori kelti 
savo kandidatūrą. Užpildyti pa
rašų rinkimo lapai turi būti 
įteikti apygardos rinkimų komi
sijai iki rugsėjo 10 dienos. 

siskaidymo. Ši naujoji organi
zacija skelbia sieksianti sus
tabdyti pragyvenimo lygio kriti
mą, užtikrinti žmonėms sociali
nes garantijas naujomis ekono
minėmis sąlygomis, padėti kita
taučiams integruotis į Lietuvos 
politinį ir kultūrinį gyvenimą. 

„Lietuvos nacioanlinių mažu
mų aljansas" siūlo sukurti vy
riausybinę programą, kuri su
kurtų daugiau darbo vietų, de
centralizuoti gyventojų socia
linio draudimo sistemą, nusta
tyti minimalių pensijų dydį ne 
mažesnį nei pragyvenimo mini
mumas. 

Ši organizacija taip pat siūlo 
įkurti visuomenines organizaci
jas, kurios kontroliuotų biudže
to lėšų paskirstymą valstybi
nėms organizacijoms. 

Laukiant V. Adamkaus 1 
telkiama koalicija 

Vilnius, rugpjūčio 6 d. (Elta) 
— Žinomas JAV gamtosaugi
ninkas Valdas Adamkus pritarė 
plačios vidurio pakraipos po
litinių jėgų koalicijos sudary
mui. Adamkus kartu su Lietu
vių Tautininkų Sąjungos, Lietu
vos Demokratų Partijos ir Cen
tro Sąjungos vadovais Rimantu 
Smetona, Sauliumi Pečeliūnu ir 
Romualdu Ozolu pasirašė pa
reiškimą, kuriuo informuojama 
apie glaudų šių trijų partijų 
bendradarbiavimą ruošiantis 
Seimo rinkimams ir po jų. Kitos 
partijos taip pat kviečiamos j šią 
koaliciją. 

Antradienį įvykusioje spaudos 
konferencijoje R. Smetona, S. 
Pečeliūnas ir R. Ozolas teigė, 
kad šiuo pareiškimu nėra suda
romas jungtinis trijų politinių 
jėgų sąrašas. Pasak R. Ozolo, 
Centro Sąjunga dalyvaus Seimo 
rinkimuose savarankiškai. Tuo 
tarpu demokratai ir tautininkai 
toliau ieško galimybių sujungti 
savo sąrašus, galbūt įtraukiant 
į jį dar ir politinius kalinius bei 

tremtinius. 
Žurnalistams nebuvo konkre

čiai atsakyta į klausimą, ar Val
das Adamkus kokiu nors būdu 
kels savo kandidatūrą būsimuo
siuose rinkimuose. Saulius 
Pečeliūnas pasiūlė palaukti 
paties gamtosaugininko, kuris 
į Lietuvą turėtų atvykti arti
miausiu metu, dar rugpjūčio 
mėnesį. Spaudos konferencijos 
dalyviai atsisakė pranašauti, 
kokie galėtų būti Seimo rinki
mų rezultatai, tačiau pareiškė 
tikintys, kad vidurio dešiniosios 
jėgos surinks daugiau kaip pusę 
balsų. 

Tautininkai, centristai ir 
demokratai pabrėžė, kad jie 
savo pareiškime kviečia ben
dradarbiauti visas vidurio 
politines jėgas. „Šiame 
pareiškime nekalbama apie 
jokius įsipareigojimus ik ; 

rinkimų. Visų pirma tai yra 
deklaracija apie bendradar
biavimą po jų", sakė S. Pe
čeliūnas. 

Mažeikių nafta" gaus 
paskolą naftai pirkti 

V i l n i u s , rugpjūčio 8 d. 
(AGEP) — Lietuvos vyriausybė 
trečiadienį suteikė valstybės 
garantiją JAV bankui „MeTrill 
Lynch International", kuris su
teiks bendrovei „Mažeikių naf
ta" 9 5 mln. J \ V dolerių pa
skolą naftai pirkti. Paskola bus 
suteikta devyniems mėnesiams 
už maždaug 5%-6% metinių pa
lūkanų. 

„Merrill Lynch International" 
yra didžiausias pasaulio inves
ticijų bankas. Mažeikių įmonei 
jis žada iš viso suteikti 19 mln. 
JAV dolerių paskolą palankio
mis sąlygomis. 

„Mažeikių naftos" atstovas 
Vilniuje Arūnas Vazgilevičius 
BNS korespondentui sakė, jog 
sute ikta garantija parodo 
ypatingą dėmesį gamyklai, be 
to, ji suteikia galimybę iš kito 
JAV banko — „Chase Manhat
tan" gauti 40 mln. dolerių 
ilgalaikę paskola jau be vals
tybės garantijos. Šią paskolą 
ketinama panaudoti ne tik ža
liavai pirkti, bet ir įmonės 
rekonstrukcijai. 

Pask A. Vazgilevičiaus, už 19 
mln. dolerių nupirkus naftos ir 
pardavus jos produktus, garny k 
la į valstybės biudžetą sumokės 
1.03 mln. litų mokesčių. „Mažei
kių nafta" per mėnesį galėtų 
nupirkti ir perdirbti vidutiniš
kai 122,000 tonų naftos. 

9.5 mln. dolerių paskolą iš 
„Merrill Lynch International" 
banko Mažeikių bendrovė grei
čiausiai gaus jau kitą savaitę, o 
dar tiek pat — kai bus suteikta 

Liberalai atsiriboja nuo 
šešėlinių partijų 

Vi ln ius , rugpjūčio 7 d. 
(AGEP) - Lietuvos Liberalų 
Sąjunga teigia, jog rinkimuose 
į Seimą nesudarys koalicijos su 
Respublikonų partija. Trečia
dienį išplatintame Lietuvos 
Liberalų Sąjungos (LLS) pareiš
kime pažymima, jog ši partija 
niekada nesvarstė galimybės 
sudaryti koaliciją su Respubli
konų partija. LLS mano, jog jų 
partija respublikonų pareiški
muose buvo supainiota su dar 
neįregistruota Tautinių Libe
ralų Sąjunga. „LLS neturėjo ir 
neturi nieko bendra nei su Tau
tinių Liberalų Sąjunga, nei su 

pabre-Respublikonų partija" 
žiama pareiškime. 

Lietuvos Liberalų Sąjungos 
pirmininkas Eugenijus Gent
vilas pastebi naują šešėlinių 
partijų kūrimosi tendenciją — 
tik ką įsikūrusią Krikščionių 
Demokratų Partijos analogą 
Krikščionių Demokratų Sąjun
gą. „Kuriant Tautinių Liberalų 
Sąjungą, panašus šešėlis, matyt, 
bandomas priklijuoti ir prie eu-
ropietiškomis tradicijomis besi
remiančios Lietuvos Liberalų 
Sąjungos", pažymima pareiški
me. 

kita vyriausybės garantija. 
Jei „Mažeikių naftai" šį 

rudenį, kaip planuojama, pa
vyks gauti 40 mln. dolerių 
paskolą, tai bus didžiausia 
valstybinei įmonei be vyriau
sybės garantijos suteikta pa
skola. 

A. Vazgilevičius sakė, jog 
derybos su užsienio bankais 
kiek užtruko — tam įtakos 
turėjo bankų krizė, bendra 
rinkos padėtis ir kiti faktoriai. 
Pradžioje Mažeikių gamyklos 
vadovai tikėjosi pskolų gegužės 
mėnesį, vėliau — liepos mėnesį. 

„Mažeikių naftos" ekonomi
kos ir finansų direktorė Vita 
Petrošienė sakė, jog įmonė 
negali tikėtis jokių užsienio 
bankų paskolų be vyriausybės 
garantijų ir sutarčių su naftos 
produktų pirkėjais. Pasak jos, 
Vakarų bankai sugriežtino savo 
sąlygas. Petrošienė mano, jog 
bankai pareikalaus gamyklos 
sutarčių su naftos produktų 
pirkėjais Vakaruose. Iki šiol visi 
be išimties užsienio bankai, su 
kuriais ,,Mažeikių nafta" 
derėjosi, reikalavo vyriausybės 
garantijų bei sutarčių. „Mažeikių 
naftos" ekonomikos ir finansų 
direktorė teigė, jog gavus už
sienio paskolų, gamyklos finan
sinė padėtis būtų visai kitokia. 

Per pirmąjį pusmetį įmonė 
perdirbo tik 1.3 mln. tonų naf
tos ir patyrė 56 mln. litų 
nuostolių. Norint nepatirti nuo
stolių, per pusmetį reikia per
dirbti apie 1.8 mln. tonų naftos. 
„Mažeikių nafta" dabar perdir
ba tik kitų firmų patiektą naftą. 

KALENDORIUS 

Rugpjūčio 10 d.: Šv. Laury
nas, kankinys (mirė 258 m. Ro
moje); Laurencija, Daina, Aistė, 
Laima. 1874 m. gimė pirmasis 
Lietuvos prezidentas Antanas 
Smetona. 

Rugpjūčio 11 d.: 19 eilinis 
sekmadienis Klara, Tiburcijus, 
Zuzana, Filomena, Pūtis, Poru-
te 1935 m. Kaune prasidėjo pir
masis Pasaulio lietuvių kongre
sas. 

Rugpjūčio 12 d.: Hilarija, 
Klara, Laimonas, Giedrūnė. 
1569 m. pasirašyta Liublino 
unija. 

Rugpjūčio 13 d.: Kasijonas, 
Kastytis, Gilvile 
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SVARSTYMAI ATEITININKŲ 
FEDERACIJOS VALDYBOS 

POSĖDYJE 
Kaip galima nuspręst i 

kuri vasaros stovykla buvo sėk
minga? Šį ir kitus klausimus 
Ateitininkų federacijos valdyba 
aptarė savo posėdyje, rugpjūčio 
1 d. vykusiame Ateitininkų 
namuose, Lemonte. 

Prisimintas 
a.a. kun. dr. V. Cukuras 

Buvo prisimintas Ateitininkų 
federacijos Dvasios vadas a.a. 
kun. dr. V. Cukuras, š.m. liepos 
17 d. miręs Lietuvoje ir liepos 19 
d. palaidotas Antakalnio kapi
nėse, Vilniuje. Laidotuvėse 
dalyvavo ateitininkai ir ant jo 
kapo padėjo vainiką. Putname 
gyvenantis p. Bružas susuko 
trumpą jo laidotuvių apeigų 
vaizdajuostę, kuri jau buvo ro
doma Sendraugių stovykloje, 
Dainavoje. Šv. Mišios jo in
tencija rugpjūčio 17 d., šeš
tadienį, bus aukojamos Tėvų 
Marijonų koplyčioje, Čikagoje. 

Ateitininkų studijų dienose 
(Darbo šventės savaitgalį), vyk
siančiose Dainavos stovykloje, 
ses. Onutė Mikailaitė skaitys 
paskaitą apie Velionį. 

Federacijos Vado 
viešnagė' Lietuvoje 

Ateitininkų federacijos vadas 
Juozas Polikaitis lankėsi Lietu
voje ir turėjo progos pasitarti 
įvairiais ateitininkų reikalais. 
Liepos 12 d. su V. Vaičaičiu ir 
dr. Rasteniu buvo aptarti sen
draugių reikalai. Žadėto sen
draugių suvažiavimo šiemet 
nepavyko suruošti. Dar tikimasi 
ateityje suruošti sendraugių šei
mos stovyklą, panašią į 
rengiamas JAV-se. 

J. Polikaitis, kartu su V. Vai
čaičiu, P. Plumpa ir dr. Ras
teniu dalyvavo Lietuvos moks
leivių ateitininkų suvažiavime 
Marijamplėje, suruoštame tuoj 
po moksleivių stovyklos Juod
krantėje. Ten buvo daromi nuta
rimai, rinkimai ir kt. 

Šiame suvažiavime dalyvavo 
Marijampolės vicemeras ir kiti 
svečiai. 

Naujuoju moksleivių ateiti
ninkų pirmininku yra studen
tas Mindaugas Kuliava iš 
Kauno. I valdybą įeis ir kiti na
riai, taip pat ateityje bus koop
tuojami valdybos nariai dirbti, 
organizuoti ir padėti kuopoms 
besiorganizuojančioms prie 
gimnazijų. 

Šiame suvažiavime kalbė
damas Petras Plumpa pabrėžė 
ateitininkų svarbą visuomeni
niame gyvenime vietovėse. 

Moksleivių suruoštoje'spau
dos konferencijoje buvo pabrėžti 
ateitininkų principai, paskirtis 
ir suvažiavimo nutarimai. 

Juozas Polikaitis ir. Ateiti
ninkų fondo pirmininkas dr. 
Petras Kisielius turėjo progos 
nuvažiuoti į Berčiūnų stovyklą, 
apžiūrėti tuo metu ten vykusią 
jaunučių stovyklą (joje dalyvavo 
ir dvi ateitininkės iš Lemonto) 
ir pasitarti su kun. Rimu Gu
deliu. Dr. Kisielius buvo nuste
bintas, pamatęs kiek daug ten 
atlikta įvairių darbų. Atei
tininkų fondas ir po jo sparnu 
sukaupti įvairūs šalpos ir 
paramos fondai remia ir ateity
je kiek galės rems šios Lietuvos 
ateitininkams svarbios sto
vyklos atstatymą. Girdėta, kad 
JAV-se vienos uždarytos lietu
vių parapijos varpai keliaus ir 
skambės Berčiūnų stovykloje 
atstatytoje Kankinių bažny
čioje. Numatoma, kad iškilmės 
galės įvykti dar šį rudenį. 

Berčiūnų stovyklos reikalams 
spręsti netrukus bus sudaryta 
taryba, kurioje bus jaunučių, 
moksleivių bei Ateitininkų 
federacijos atstovai. Berčiūnų* 
stovykloje vasaros metu stovyk
lauja Panevėžio moksleiviai 
ateitininkai, „Opus Dei", kele
tas kitų grupių ir vyksfca £-7 jau
nučių stovyklos. 

Vilniuje kun. G. Grušas susi
tiko su Ateitininkų federacijos 
vadu pasikalbėti apie Atei
tininkų organizacinės struktū
ros pakeitimų komisijos at
vykimą į Lietuvą š.m. rugpjūčio 

» . 

Nuostabiai graži mūsų Dainavos jaunimo stovykla. Įdomu joje stovyklauti, malonu prie Spyglio 

men. 

AUKOS 

DAINAVAI 
Bronius Polikaitis. ilgametis Dainavos stovyklos rėmėjas ir darbuotojas, s.m. 
liepos 28 d. kalba Dainavos stovyklos rėmėjų suvažiavime 

ežerėlio poilsiauti. 

Komisijos nariai abipus 
Atlanto tarsis apie Nepaprastą 
konferenciją. Komisijos nariai 
dalyvaus ir bendrame Atei
tininkų tarybos posėdyje. 

Nepaprastoji konferencija 

Dar vis tariamasi su Atei
tininkų fed. taryba, kad 1997 m. 
sausio 3-5 d. Lietuvoje vyks 
Nepaprastoji konferencija. Iki 
spalio 1 d. sąjungos (išskyrus 
jaunučių) turės pristatyti savo 
narių sąrašus. Ateitininkų 
taryba posėdžiaus po konfe
rencijos. 

Jaunučiai ateitininkai 
Dr. Onos Daugirdienės 

nuomone šįmetinė jaunučių 
stovykla buvo sėkminga. Daina
voje stovyklavo 121 vaikas ir 55 
štabo nariai. Buvo jaunučių lau
kiančių eilėje, besitikinčių 
patekti stovyklon, nes registra
cija jau buvo uždaryta. Suvažia
vo jaunučiai iš įvairių JAV ir 
Kanados vietovių. JAS valdyba 
tikisi, kad bus įmanoma suruoš
ti neakivaizdinius kursus, kad 
vaikai, gyvenantys toKau nuo 
veikiančių jaunučių kuopų, su 
tėvų pagalba galėtų pasiruošti 
ateitininkų įžodžiui.-Kartu su 
Moksleivių Ateitininkų sąjunga 
galvojama suruošti • kursus 
globėjams ir vadovams. 

Moksleiviai ateitininkai 

Vytas Čuplinskas pranešė, 
kad dvi savaites prie* stovy k lą, 
joje dalyvauti buvo užsiregistra
vę 45 moksleiviai. Tai reprezen
tacinis moksleivių skaičius. Šta
bas jau pasiruošęs. Stovyklos 
tema — „Kelionė per Lietuvą". 
Vasaros pabaigoje planuojama 
išleisti MAS aplinkraštį, o 
rudeniui baigiantis — laukiama 
pasirodant MAS ir redaktoriaus 
dr. R. Kriaučiūno suredaguotos 
„Ateities" žurnalo laidos. 

Studentai ateitininkai 

SAS centro valdyba išsiun
tinės kvietimus studentams 
ateitininkams dalyvauti Daina
voje vyksiančiose Studijų 
dienose. Studentai rinksis savo 
pasitarimams, bet taip pat daly
vaus ir bendroje programoje. 
Atskiros vienos savaitės truk
mės stovyklos studentams su
ruošti neįmanoma. SAS CV dar 
planuoja ruošti rekolekcijas 
studentams. 

Sendraugiai ateitininkai 

Sendraugių Centro valdybos 
narys stovyklos reikalams, V. 
Šoliūnas, apibūdino gerai 
pasisekusią sendraugių stovyk
la Dainavoje, kurioje dalyvavo 
102 vaikai, 74 suaugusieji 
(paskaitininkai, tėveliai bei 
seneliai) ir 35 štabo nariai. 
Akademinė programa buvo įvai
ri ir kapelionas kun. Julius Sas
nauskas aktyviai dalyvavo pro
gramoje su stovyklautojais. 
Diskusijų metu kai kada daly
viai labiau norėjo aptarti Lietu
vos reikalus negu vietinius 

gyvos. Šioje stovykloje irgi 
buvo norinčių dalyvauti, kurie 
jon negalėjo patekti. Kenne-
bunkporte vykstančioje sen
draugių stovykloje dalyvauja 
mažiau šeimų, o daugiau pavie
nių dalyvių. Programa ir sto
vyklos pobūdis skirtingas. 

Ateitininkų rūmai Kaune 
ir kt. žinios 

Nuo birželio mėn. daugiau 
naujų žinių apie Ateitininkų 
rūmus Kaune neturima. Pa
grindinis rūpestis — stogo su-
taisymas. a 

Lietuvoje Hpttrukus turės išei
ti antras .Ateities pėdsakų" 
numeris. 

Nuotr. J. Urbono rūpesčius, bet diskusijos buvo 

Prel. Juozas Prunskis pa
aukojo 5,000 dol. Lietuvos atei
tininkų veikiai paremti. Reikia 
padėkoti dosniam prelatui, ati
džiai sekančiam spaudą ir besi
rūpinančiam, kad ateitininkų 
veiklai LiemVoje nestigtų fi
nansinio užnugario. 

Studijų diejoos Dainavoje 

Vasaros stovyklos dar nesi
baigė, bet dr. Algis Norvilas jau 
turi rūpintis apie Ateitininkų 
Studijų savaitgalį Dainavoje. 
Tai bus jau *v-as savaitgalis. 
Studijų savaitgaliai prasidėjo 
dr. Norvilo iniciatyva, kai jis 
buvo Ateitininkų tarybos pirm. 

Savaitgaliai turi didžiulį 
pasisekimą iki šių dienų. 1996 
m. savaitgalio programoje ma
tosi jaunų akademikų veidai ir 
vardai. Palikta vietos savait
galio dalyviams diskutuoti ar
tėjančią Ateitininkų Nepapras
tą konferenciją su bent vienu 
specialios komisijos nariu. Kai 
kurie Federacijos valdybos 
nariai pareiškė nuomonę, kad 
pavieniai ateitininkai Š. Ame
rikoje nori turėti progos disku
tuoti užjūrio ateitininkų veiklos 
perspektyvas ir, kad komisija 
privalėtų susumuot iki šiol pri
statytus ateitininkų organi
zacinius struktūros pakeitimų 
projektus. 

Ateitininkai sveikins 
Lietuvos Vyčius 

Lietuvos Vyčiai rinksis savo 
83-ajam seime Brocktone, MA, 
š.m. rugpjūčio 8-11 d. Lietuvos 
Vyčių organizacija ir Atei
tininkų federacijos taryba turėjo 
organizacinius ryšius daug 
metų. AF žada kviesti rytų 
pakraščio ateitininkus daly
vauti Lietuvos Vyčių seime ir 
pasveikint juos už jų paramą 
Lietuvai. Čikagoje 1996 m. pa
vasarį Lietuvos Vyčiai pagerbė 
Ateitininkų federaciją už jos 
nuopelnus. 

R. Kubiliūtė 

VASAROS STOVYKLOS 
Rugpjūčio 11-18 d. - Moks

leiviai ateitininkai. 
Dėl informacijų prašoma 

kreiptis į Dainavos registratorę 
Ritą Giedraitienę, tel. 810-478-
8456. 

Nuotr. J . U r b o n o 

STUDIJŲ DIENOS 
DAINAVOJE 

Ateitininkų studijų dienos 
artėja. Jos vyks š.m. rugpjūčio 
30 - rugsėjo 2 A Dainavoje, Man-
chester, ML Visus maloniai 
kviečiame šiose studijų dienose 
dalyvauti. Registraciją vykdo 
Lidija Ringienė, 50 Carriage 
Trail, Palos Heights, IL 60453, 
tel. (708) 361-2557. 

• . 

MALDA PRISIMINSIME 
A A KUN. V. CUKURA 

Pranešama Čikagos ir apy
linkių ateitininkams, kad a.a. 
kun. dr. Valdemaro Cukuro, 
Ateitininkų federacijos Dvasios 
vado, mirusio prieš 4 savaites, 
intencija šv. Mišios bus auko
jamos rugpjūčio 17 d., šešta
dienį, 10 vai. ryto Tėvų Mari
jonų koplyčioje, Čikagoje. 
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D R A U G O prenuaeerata Mokama i i i 

matams Vi metų 3 men. 
JAV $96.00 $65.00 $35.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $110.00 $60.00 $40.00 
Tik šeštadienio laida: 
JAV $66.00 $40.00 $30.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $60.00 $45.00 $35.00 
Užsakant j Lietuvą 
(Air cargo) $100.00 $55.00 
Tik šeštadienio laida $65.00 
Užsakant i užsieni 
oro pasta $600.00 $260.000 
Tik šeštadienio laida $160.00 $85.00 
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Vyriausia redaktore Danutė Biadokienė 
Administratorius Ignas Budrys 

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis 

• Administracija dirba kasdien • Redakcija dirba kasdien nuo 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 8:304:00; šeštadieniais nedirba, 
nedirba. 
• Redakcija straipsnius taiso * Redakcųa ui skelbimų turini 
savo nuožiūra Nesunaudotų neatsako. Skelbimų kainos pri-
straipsnių nesaugo Prašome siunčiamos, gavus prašymą ka 
siunčiant pasilikti kopiją. nat* sk*lk*L 

DR. JANINA JAKSEVICIUS 
JOKSA 

.N . 

EVERGREEN PARK X-RAY 
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS 

s T N l K M n s 
Ta4. 70S-S3S-SS00 

Valandos 9-5 kasdien 

DR. DANA M. SAUKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

SferBVa9eX WP« \s^svf/vrJvBH • T T W » 

W—ten—ter , IL S01S3 
Tat. 709-531-1113 

Valandos pagal susitarimą 

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

i S. Rtogelond Ava. 
Mae. IL 6041S 

709 S31 — 2 2 
4149 W. S3rt St. 

312-735-7709 

DR. KENNETH J. YERKES 
Dr. BOB DOKHANCHI 

Dantų Gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

4007 W 59 St.. Chicago. IL 
Tat. 312-733-5SM 

4707 S Gitoert, LaGrange. IL 
Tai . 70S-3S2-44S7 

tai . 312-SS4-31M 
Hmmų S47-3S1-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

S74S Wost S3rd Street 
Vai. pirmd. ir ketvd 3 v p.p - 6 v p p 

Kitomis dienomis — susitarus 

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

HOLYCROSS 
PNYSfClANS PAVIUON 
3 n. South, Šast SuHos 

Uthuanum Plaza Ct. 
at CaRtornia Ava. 
Chicago, IL S0A21 

(312)-471-«142 
Kalbama •otuvttaal 

* • *> • + + 4> + + 4> O 
MOLY CROSS FAMILY 

MEDtCAL CENTER 
749 W. 31 st St. 

CHICAGO, IL SOSIS, 
(312)-22S-OSM 

K a * . 312-739-4477 
Net. 706-246-O9S7 arba 709-249-9991 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVŲ IR EMOCINĖS LIGOS 

9441 S. Putas*! Rd., 
Roz. 709-422-7907 

Ka* . (1-312) 592-0221 
Valandos susitarus 

DR. V. J. VASAJTtENĖ-

DANTŲ GYDYTOJA 
4S17 W. S3 St., Burbank, IL 

Tai. 70S-423-S114 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ELKMJUS LEUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

11*05—127 St. — 
Lament, IL 90439 
Tat. S1S-723-1SS4 

BSaaatataaft ieV*kl*SM*S»0«* U B B i M 
w faSSSJPaS f̂ BBBBBBBâ e/Bjan̂  a/a^ vjnayaamavAar 

Tai. 700-301-0010 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

93SS S, RoOsrta asSSS 
Mcfcory HMa 

Tai . (70S) 999-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIUUS MtKAITtS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMH.V atSOKAL CUMC 
t — 127 S*., Lament, a S0439 
Priklauso Palos Community Hosprtal 

Sitver Cross Hosprtal 
Valandos pagal susitarimą 

TaL (700) 2S7-13M 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 

9940 S. Putos*! Rd. 
Tat. 312-989-2002 

Pirmd 9 v r - 7 v.v; antrd. trecd. ir 
penktd. 9 v.r. - 3 v. p.p. 

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

Kak. tai. (312) 471-3300 
VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kostais Avo., 
Chicago, IL 90052 

VIDAS T. NOREIKA, D.D.S. 
O—tu Gydytojas 

9 U U R . VAK. INOtANOJC 
M Ctiartee t . S««MI, O-D.S. 

209 S. Catume* Rd. 
Cfseotartoft IN 40394 
K a * . (219) 92S-1S32 

Valandos pagal susitarimą 

Sumokama po vizito 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4047 W. 103 St., Oafc Laom. IL 

Pirmas apyl su Northv/estern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai 
(kalbėti angliškai) t a i . ' 

DR. A. B. OLEVECKAS"" 
GY0YTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

3990 W. M S*. Tel. (709) 422-9101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p p. • 7 v v . antrd 12:30 • 3 v p.p. 
trecd uždaryta: ketvd. 1 - 3 v. p p 
penktd ir sestd 9 v r 12 v p p. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučių ligos 

• 9^^^9 ^v^SnP* •*4Vw*» WVo(WS 

700-340-3100 
Vahndos kaadjsn, dafcyrus savailgaiius 

9132 S. KooMo Ava., 
(312) 779-9999 arba (312) 400-4441 

U W » K a 0#WWav*iw 

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINE CHIRURGIJA 

DR. JOVITA KERBUS 

3315 W 55th St.. Chicago. IL 
Tat. (312)470-2112 

9525 S 79th Ave . Hickory Hills, IL 
Tst. (700) 900-0101 

Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
172 OchSUi OL, •asSiiirst. IL 99129 

700-041-2009 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgak** tst 799-024-1121 

SURBNDSR LAL, M.D.~ 
SpsciaiyM - Vidaus Kgos 

7722 S. KedeSe Av* . , 
C M I I Į I , Kv 90002 
Tai . 312-434-2123 

Valandos pagal susitarimą 

DAUA A. CEPELE, D.D.S 
DANTŲ GYDYTOJA 

7919 W. 171st 
Ttatoy Park, IL 90477 

(708)514-0071 ; ; : -
Valandos pagal susitarimą 

DR. DAUA JOOWAUS~~ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4^*9^0 l^rVESnE*jnV R f S . » WaSJ» oTV • 

(skersai gatves nuo 
Good Samantan ligonines) 

Poemors Orove, IL 90019 
Tol. 700-900-3113 
Valandos susitarus 

DR. VILMA KERELVTE~~ 
Chiropraktinis gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra 
7271 S. Noriem, tol. 709-994-0400 

B r U i a v l a i , IL 90499 
Valandos pagal susitarimą 

Skausmo gydymo specialistai 
JONAS V. PRUNSKIS, MD 

TSRRI DALLAS PRUNSKIS, MM 
CMcago 312-729-0000 

tas* Purtdee S47-991-1212 
Sadtonry S I 9-393 9999 
Eik Orove 947-719-1212 

9132 S. Ketfzte Ave. 
CtOeofo, IL 90929 
Tat. 312-430-7700 

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

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ARVYDAS J. DAILIDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 

21470 S. Matn St. 

Tol. 709-749-0033 
Valandos pagal susitarimą 

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

•^PBOl OJ. "•a^BrOjT^B * O a j . t • W O l ^ P t | f "9^^1*0, !•> 

1 mylia i vakarus nuo Harksm Ave. 
Tat. (700) 999 4099 

Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
9132 S. KoOatO 

Vai: antrd. 2-4 vp.p ir ketvd 2-5 v p p 
Sestd pagal susitarimą 

A. 312-770-2 

•Ss^EBo^f^POF^o* V l A o W M * V « I M » V * e • » w » 

SpsciOrybS — Vidaus ligų gydytoias 
Kalbame lietuviškai 

4199 3 . Aretter Ave. (prie Austin) 
Valandos pagal susitarimą 

Tol. (312) 909-7799 

ARAS ŽUOBA, M.D. 
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Rimties valandėlė 

DIEVAS, KURIS GELBSTI 

RUSIJA PO 
PREZIDENTO RINKIMŲ 

IGNAS MEDŽIUKAS 
Mūsų tikėjimo paslaptis 

siekia ne tik iki šv. Pauliaus, 
kuriam buvo patikėta skelbti 
evangeliją nežydams, ne tik iki 
Jėzaus, kuriame išpildyti visi 
Dievo pažadai. Pirmasis skaiti
nys mus atveda prie pranašo 
Elijo, kuris maždaug 960 m. 
prieš Kristų darė piligriminę 
kelionę į Sinajaus kalną. Ten 
maždaug 1240 m. prieš Kristų 
Viešpats Mozei apreiškė įsta
tymą ir sandorą. Mūsų tikėjimo 
šaknys siekia ne tik iki Mozės 
ir patriarchų, gyvenusių maž
daug 1850 m. pr. Kristų, bet jo 
lapuotos šakos šiandien 
driekiasi per visą mūsų plane
tą Žemę, ir į visas nežydų šalis. 
Mūsų t'fcgji"""' žada mums, kad 
gražiausias jo žiedas pražydės 
tolimoje ateityje — amžinybėje, 
rašo šio sekmadienio skaitinius 
komentuojantis kun. Carroll 
Stuhlmueller. 

Siekiantis tolimiausią praeitį 
ir ateitį, tikėjimas pašventina 
kiekvieną mūsų gyvenimo mo
mentą, kiekvieną darbą ir min
tį. Dievas nepasitraukia nuo 
mūsų net didžiausioje tyloje ar 
tamsoje. Tai primenama prana
šui Elijui, kaip girdime šio sek
madienio pirmame skaitinyje (1 
Kar 19:9, 11-lą). Elijas patyrė, 
kad Dievas buvo švelniame, ra
miame šlamėjime. 139-toji psal
mė kaip tik kalba apie tai, kad 
Dievas yra su mumis, stiprina 
ir guodžia mus, net kai esame 
apsupti blogio ir neapykantos: 
„Kur gi galėčiau pabėgti nuo ta
vo dvasios...? Jei į drngų už
žengčiau, tu esi ten, jei leisiuos 
mirties karalijon, tu esi ten. Jei 
įgyčiau aušros sparnus ir įsikur 
čiau prie tolimųjų jūros ribų, net 
ten mane ves tavo ranka ir tvir
tai laikys tavo dešinė". 

Kaip paskutinėje šios psalmės 
dalyje užsimenama (Ps 139:19, 
21), ji sukurta tam, kad sustip
rintų tikintįjį, kai „nedorėliai... 
maištauja prieš Dievą". Tikė
jimas neskatina nematyti blo
gio, po smėliu kaip strutis galvą 
kišti. Tikėjimas nežada „rojaus" 
žemėje; jis tvirtai remiasi realy
be ir neprieštarauja sveikam 
protui. Tikėjimas patvirtina 
seną priežodį, kad Dievo malonė 
stato ant prigimties pamatų. 
Arba kitaip tariant: „sveikas 
protas sveikame kūne". 

Nei šv. Paulius, nei Elijas ne
turėjo iliuzijų, kad viskas tobula 
— nei žydų tikinčiųjų bend
ruomenėje, nei pirmykštėje 
krikščionių bendruomenėje — 
Bažnyčioje. Jei Dievas apreiškia 
Elįjui, jog Viešpats nebuvo nei 
vėtroje, nei žemės drebėjime, nei 
ugnyje, pastebi kun. Stuhlmuel
ler savo komentare, tai gal jis 
nori Eliją švelniai pamokyti, 

kad jo veiksmas šiek tiek anks
čiau šiame pasakojime neat
spindėjo dieviškos veiklos. Ten 
skaitome: „Elijas tarė (žmo
nėms): 'Čiupkite Baalo prana
šus! Nė vienam neleiskite pa
bėgti!' Jie buvo suimti. Nuvaręs 
juos žemyn prie Kišono upelio, 
Elijas ten juos nužudė" (1 Kar 
18:40). 

Ir Pauliaus laiškuose bei pir
mykštės Bažnyčios veikloje, ap
rašytoje Apaštalų Darbuose, 
matyti, kad tiek krikštu Dievui 
pasišventusieji tikintieji, tiek ir 
jų vadovai neišvengė klaidų. 
Bet sudrausti, jie savo klaidą 
suprato ir Dievas juos išvedė per 
visas audras. 

Evangelijoje pateiktas vaiz
das, kaip Jėzus ramiai žengia 
valtyje blaškomų apaštalų link 
audringo ežero paviršium (Mato 
14:22-23), padeda suvokti Jė
zaus veikimą. Čia jis iš karto 
nenuramina audros, bet per ją 
padeda prie jo artėti. Bangas 
ežere sukelia „priešingas vėjas" 
(kurių netrūksta ir šiandien, 
stengiantis daryti gera), kuris 
pavojingai blaško laivelį. Jėzus 
audroje kviečia mus, kaip kvie
tė Petrą: „Eik!" — kad eitume 
prie jo net ir audringame ežere. 
Tikėdamas Petras išlipa iš val
ties ir eina prie Jėzaus, „bet 
pamatęs vėjo smarkumą, jis nu
sigando" ir pradėjo skęsti. 
Tačiau Jėzus, būdamas čia pat 
prie jo, „sugriebė jį ir tarė: 
'Silpnatiki, ko suabejojai?" 

Net kai pradedame skęsti 
savo nuodėmių bei neištikimy
bės jūroje, Jėzus mus sugriebia 
ir gelbsti. Jis mus tvirtina, pa
deda išlaikyti pusiausvyrą, per 
visas audras su juo išeiti. 

Nors Elijas patyrė Viešpatį 
..švelniame, ramiame šlamėji
me", Petras, atsidūręs audroje, 
patyrė Viešpatį ir audroje. Ir šie 
du skaitiniai neprieštarauja vie
nas kitam. Kai Viešpats yra 
audroje, tai tam, kad žmogų iš
gelbėtų, bet ne pražudytų. 

Sv. Paulius laiške Romos ti
kintiesiems (Rom 9:1-5) taip pat 
pabrėžia: nepaisant, kad daug jo 
tautiečių nepriėmė Jėzaus kaip 
Dievo jiems siųsto Mesijo, ir kad 
jam dėl to širdį skauda, jis žino, 
kad jie ir dabar tebeturi „įsū
nystę, garbę ir sandoras" su 
Dievu, kad Dievas jiems savo 
pažadų neatšaukė, nes Dievas 
ištikimai vykdo visus savo paža
dus. Dėl to ir mes esame užtik
rinti, kad, Krikštu tapę Dievo 
įsūnytais vaikais, taip pat daly
vaujame Izraeliui duotuose 
pažaduose ir dėl to pažįstame 
Dievą kaip tą, kuris pasireiškia 
ne naikinimo, o gelbėjimo veiks
mais. 

A/dona ZaUmkaitė 

Rusijos prezidentas Boris 
Jelcin, nors ir išrinktas antra
jam terminui, dėl rinkiminės 
įtampos pavargo. Todėl, kaip 
rašo „Guardian Weekly", jis 
atrodo išblyškęs ir nejudrus. 
JAV viceprezidentui Al Gore 
lankantis Maskvoje, Jelcin buvo 
numatęs su juo susitikti Krem
liuje. Deja, jis pakeitė savo 
nuomonę ir susitikimą nukėlė 
viena diena vėliau valdžios 
sanatorijoje, sakydamas, kad 
jam reikalingas dviejų savaičių 
poilsis užmiestyje. Toks pakei
timas vėl iššaukė spėliojimų dėl 
jo sveikatos. 

Tuo tarpu B. Jelcin, atsilygin
damas gen. Aleksander Lebed, 
savo naujam saugumo patarė
jui, suteikė teisę vetuoti visus 
aukštesniųjų pareigūnų 
paskyrimus. Lebed gavo teisę 
kontroliuoti vadinamas , jėgos 
ministerijas", disciplinuoti jų 
valdininkus ir, „prezidentui pa
vedus", tarti galutinį žodį, 
skiriant valdininką aukštes
nėms pareigoms. Atominė ener
gija, mokesčių inspekcija ir visa, 
kas susieta su saugumo infor
macija, priklausys jam. 

B. Jelcinui laimėjus rinkimus, 
gen. Lebed, pajutęs savo svorį. 
įsivaizduodamas kaip naujas 
miesto šerifas, pareikalavo 
įgaliojimų apvalyti kraštą nuo 
nusikaltimų. Jis jaučiasi daug 
prisidėjęs, nugalint komunistų 
kandidatą Ziuganov į preziden
tus. Tačiau gen. Lebed turi veik
ti „prezidentui pavedus". 
Hierarchine tvarka jis yra že
mesnis už ministrą pirmininką 
Viktor Černomyrdin. A. Lebed 
neturės tiesiogės įtakos ekono
minei politikai, bet jis paveldėjo 
pareigas buvusio prezidento as
mens sargybos viršininko ir pa 
tikėtinio gen. Aleksander Kor 
žukov. Gen. Lebed pareigos da
bar prilygsta santykiuose su 
prezidentu Jelcin, kaip Maluta 
Skuratovo su Rusijos caru Iva 
nu Baisiuoju ar Laurenti Beri-
jos su diktatorium Stalinu. 

Gen. A. Lebed yra pavesta 
kova su nusikaltėliais Mask
voje. Tam reikalui ateinančiais 
metais bus pasamdyta dar 
10,000 policininkų. Paskuti
niuoju metu Maskvą sukrėtė du 
bombų sprogimai troleibusuose, 
sužeidžiant daugybę žmonių. 
Niekas neprisiima už tai atsa
komybės. Kai kurie Maskvos 
gyventojai mano, kad čia galėjo 
būti valdžios agentų — potvar
kių darbas. 

Pirmoji bomba sprogo trolei
buse netoli Puškino aikštės, 
Maskvos centre, sužeisdama 
penkis asmenis. Kita bomba 
buvo padėta troleibuse, važiuo
jančiam Taikos prospektu link 

Maskvos centro. Čia buvo su
žeisti 27 žmonės, iš kurių 8 
sunkiai. Buvo pasiųsta 1000 
kareivių ir miesto policijai 
įsakyta būti tarnyboje 12 va
landų. 

Miesto meras Lužkov pažadė
jo išvežti iš miesto ne tik 
benamius, bet visus įtartinus 
pavojingus asmenis. Jis sumi
nėjo, kad terorizmo veiksmą 
galėjo padaryti čečėnai, kai vėl 
užvirė su rusais mūšiai. Bent 
tuo tarpu nėra jokių įrodymų, 
kad tai padarė čečėnai. Pre
zidentas Jelcin pasakė, kad 
Maskva „užkrėsta teroristais" 
ir reikalavę griežtos akcijos. 

Jau anksčiau maskviečiai bu
vo pripratę prie paslaptingų 
sprogimų ir gatvėse susišau
dymų, vykusių tarp mafijos ir 
kitų grupuočių. Bet paskuti
niuoju meta bombų sprogimas 
troleibusuose įvarė daug baimės 
ir netikrumo. Ypač liepos 19 d. 
keleivių kraujas aplaistė šali
gatvį. 

Nustatyta, kad abi bombos 
padėtos juodame maiše, paki
šant po sėdyne, netoli durų 
troleibusuose, vykstančiuose į 
Maskvos centrą; tuo metu buvo 
didžiausias judėjimas ir susi

kimšimas. Abi bombos turėjo 
automatinius laiko reguliato
rius. 

Mažumų reikalams ministras 
Viačislaov Michailov sakė, kad 
įtarimas čečėnų niekuo nepa
remtas, bet gali nustatyti 
žmones prieš čečėnus. Kai kurie 
spėlioja, kad bombos buvo pa
dėtos sudaryti nemalonumą 
staiga iškilusiam saugumo vir
šininkui gen. Lebed. Policija 
buvo gavusi 55 telefoninius 
bombų sprogdinimo grasinimus. 

Ekonominėje srityje prez. 
Jelcin yra pasiryžęs tęsti dabar 
veikiančių fabrikų produkciją, 
nors tai ir sukeltų didesnę in
fliaciją. Jis sakė, kad reformos 
bus vykdomos, bet su rimtomis 
pataisomis. 

Rusijos ekonominio kurso 
kryptis paaiškėjo iš prezidento 
Jelcin ekonominių reikalų pata
rėjo Aleksander Livšic, kuris pa
reiškė, kad žema infliacija ne
būtinai turi būti ekonominės po
litikos tikslas. Jis įspėjo rusus, 
kad jie nesitikėtų greitų inves
ticijų per ateinančius 6 ar 10 
mėnesių. 

Atrodo, kad Rusijos biudžeto 
deficitas jau viršija ribas, 
nustatytas Tarptautinio Valiu
tų fondo. Taigi matyti, kad 
Rusija jau negalės ištesėti 
pasižadėjimų, duotų Tarptauti
nės Valiutų fondui, gaudama 
10.2 mljd. dolerių paskolą. 

Danutė Bindokienė 

Ar mes vieni? 

S.m. liepos 14 d., 
Vytautas Didysis. 

minint Žalgirio mūšio sukaktį, Kaune pagerbiamas 
Nuotr. Prano AbelUo 

Žmogus save vadina labiau
siai išsivysčiusiu, protingiausiu 
ir tobuliausiu Žemės gyventoju. 
Galima pridurti — ir arogantiš-
kiausiu, nes jo elgesys su kitais 
žmonėmis, su gyvąja ir negyvąja 
gamta, nuolat byloja ką kitą. 
Seniausiais pTn*i«i« tikėta, kad 
Žemė yra pats svarbiausias 
Visatos taškas — apie kurį su
kasi Saulė, visos kitos planetos 
ir žvaigždynai. Ši teorija buvo 
taip įleidusi žuk-nin ir visuotiniu 
mastu priiimta, jog Katalikų 
Bažnyčia ekskomunikavo 
pirmuosius astronomus, drį
susius tvirtinti, kad ne Saulė su 
visa planetų palyda keliauja 
aplink žemę, o mūsų planeta 
(viena iš kitų, ir nelabai 
reikšminga) be paliovos sukasi 
apie Saulę, tempdama su savimi 
vienintelį savo palydovą — Mė
nulį. 

Šiandien ir mažas vaikas žino 
pradinius astronomijos pagrin
dus, juo labiau, kad nuo kūdi
kystės maitinamas knygomis 
bei filmais apie Visatos tolius, 
žvaigždynus su atskiromis 
planetų sistemomis, jose, be abe
jo, gyvenančiomis būtybėmis. 
Per pastarąjį pusšimtį metų 
astronomai ir kiti erdvių tyrinė
tojai atliko nuostabių darbų, ku
riuos šimtmečio pradžioje nei la
kiausios rašytojų vaizduotės ne
būtų išsvajojusios. Juk 1969 m. 
žmogaus koja pirmą kartą buvo 
atsistojusi kitoje planetoje — ant 
Mėnulio! O satelitiniai erdvėlai
viai, kontroliuojami iš Žemės, 
yra pasiekę pačius Saulės sis
temos pakraščius ir, kaip įro
dymą, atsiuntę mums daug duo
menų, net nuotraukų. Š.m. bir
želio 27 d. instrumentų prikrau
tas tyrinėjimo erdvėlaivis, pa
vadintas Galileo vardu, pra
skriejo pro vieną Jupiterio mė
nulių (Ganymede) labai arti, vos 
516 mylių nuotoliu, ir atsiuntė 
tokių fantastiškų nuotraukų, 
kad erdvių tyrinėtojai iki šiol te
bevaikšto ekstazėje. 

Tačiau žmogui, pagaliau suvo
kusiam žvaigždynų bei planetų 
paslapčių pradmenis, nuolat 
knietėjo klausimas: ar mes 
vieni? Ar yra kažkur kitur pla
neta, kurioje egzistuoja gyvybė? 
Kas jie, tie mūsų kaimynai erd
vėse: ar jie pasiekę technikos 
tobulybių, ar būtų mums drau
giški, kaip jie atrodo? Svarbiau
sia — kaip juos kontaktuoti, 
susipažinti, galbūt vieni iš kitų 
pasimokyti? 

Šis troškimas ilgainiui prasi
veržė keistu būdu: pradėta visur 
matyti erdvėlaivius su kitų 
planetų būtybėmis ir daugelio 
net patikimų asmenų tvirtinta, 
kad tos būtybės Žemę lankiu
sios jau seniausiais laikais, o 
galbūt visi esame tų erdvėnų 

palikuonys... I visokius „žalius 
žmogiukus iš Marso" ir kitur 
buvo galima tik nusišypsoti, bet 
gyvybės žymių erdvėse ieškoji
mas vyko ir tebevyksta gan 
rimtai. 

Daugelio dėmesys krypsta į 
Marsą, kuris yra 34.6 mln. 
mylių nuo Žemės ir prieš 20 
metų (1976.07.20) instrumen
tinis erdvėlaivis Viking 1 (kiek 
vėliau — Viking 2) buvo nusilei
dęs ant Marso. Tiesa, niekas jo 
ten su gėlėmis nesutiko, neras
ta ir jokių gyvybės žymių, nes 
dabartinė šios planetos 
temperatūra svyruoja tarp -93 
ir -t-13 laipsnių Celsijaus (Mar
sas yra 1.52 kartus toliau nuo 
Saulės negu Žemė), visas van
duo pavirtęs ledu, tad vargiai 
galėtų išsivystyti gyvybė. Arba 
bent iš pirmo žvilgsnio atrodė. 

Šią savaitę NASA erdvių ty
rinėjimo laboratorijos paskelbė 
stulbinantį atradimą: vis dėlto 
ant Marso egzistavusi gyvybė! 
Skeptikams kraipant galvas, 
mokslininkai trečiadienio 
(08.07) konferencijoje aiškino, 
kad meteoritas, rastas Antark-
tikos ledynuose 1984 m., rodo 
organinių medžiagų liekanas, 
kurios ten galėjusios atsirasti 
prieš maždaug 4.5 mlrd. metų, 
kai Marsas ir mūsų Saulės sis
tema tebebuvo, jauna". Meteo
ritas yra ugniakalninės kilmės, 
sveria 4.2 sv., kažkokiu būdu 
nusviestas nuo Marso pavir
šiaus prieš bent 15 mln. metų, 
ilgainiui pasiekęs Žemę (prieš 
apie 13,000 m.) ir patekęs ant 
Antarktikos ledyno. 

Meteorai, arba „krintančios 
žvaigždės", žmoniją domino ir 
stebino turbūt nuo tada, kai 
pirmasis „homo sapiens" įsten
gė pakelti akis į nakties padan
gę. Galima sakyti, kad meteorai 
yra žvyras bei akmenėliai ant 
Žemės kelio erdvėse — kai kur 
jų tankiau, kitur rečiau. Kai jie 
atsiduria maždaug 50-68 mylių 
nuo Žemės, atmosfera tuos 
skraiduolius įkaitina ir, lėk
dami 20-90 tūkst. m.p.v. greičiu, 
nuo karščio pradeda šviesti. 
Daugumas sudega, palikdami 
padangėje akimirkos blyks
telėjimą, didesnieji kartais 
nukrinta sveiki, tapdami mete
oritais. Tai tokiu „erdvėlaiviu" 
į Žemę atkeliavo „marsiečiai"... 

Diskusijos apie radinį Antark-
tikoje bus ilgos ir, be abejo, karš
tesnės už šviečiantį meteorą, bet 
naujas dėmesys Marsui padės 
NAŠAI gauti lėšų skrydžiams į 
„raudonąją planetą". Pirmasis 
toks tyrinėjimo erdvėlaivis (be 
žmonių) pakils iš JAV š.m. lap
kričio pradžioje. Eilės laukia ir 
keli kiti. Tikėkimės, kad „mar
siečiai" juos sutiks draugiškai. 

UŽUOMINOS APIE 
IŠNYKUSIĄ PADERMĘ 
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— Kai grįši, tada žiūrėsime. O dabar tavęs reikia 
ten. Ir tuojau pat! Tokią gerą tarnybą privalome lietu
viams išlaikyti. Supranti? 

Gerą tarnybą? Jos gerumą dar pamatysime. 
Beveik įsakytas, pasiekiau ligoninę, jos parke 

suradau būrį vaikų. Dauguma sėdėjo prie stalų, o gal 
trejetas daužėsi aplink. Apyjaunis vyras, rankoje įsitvė
ręs rykite, gainiojo tuos padaužas. 

Tai čia buvo mokykla. Tai čia buvo jos mokytojas 
su rykite, čia buvo geroji tarnyba. 

Susipažinau su tuo rykštuotu piliečiu ir ponas moky
tojas, nei minutėlės nedelsęs, išdėstė mokyklos 
konstitucija: 

— Oficialiai turbūt negalima vaikų mušti, tačiau be 
rykštes nesusitvarkysi. Matai, kas dedasi! Čia ne vaikai, 
bet teliukai. Laikykis ir būk sveikas! 

Pasakė, įkišo į rankas rykštę ir dingo. Jo daugiau 
nemačiau. Jis, vėliau pasirodė, kalbėjo teisybę. 

Vaikams ligoninėje sąlygos buvo pasakiškos. Mo
kyklos kambarys, salytė, valgykla. Visų šių patalpų 
sienos ir lubos — gero dailininko dekoruotos pasakų te
momis. Man buvo miela žiūrėti, bet ar šias dekoracijas 
įvertino vaikai? Labai abejojau. Išprausti, švarūs, 
mediciniškai gerai prižiūrėti, puikiai maitinami. Moky

tojui taip pat atnešdavo tuos pačius užkandžius. Tai 
didelis priedas, kai stovykloje beveik badavome. Valgyk 
ir džiaukis. Žinoma, džiaugtumeisi, jei nereikėtų tos 
paaugliškos minios tramdyti. 

Buvo labai sunku. Turėjau gal tris keturiolikmečius, 
su kuriais nerasdavau kalbos. (Manau, jie buvo proti
niai atsilikę.) Neklausė žodžio, neklausė mosto. Kas 
jiems? Ii mokyklos išmes? Blogą pažymį parašys? Tė
vams pasiskųs? Tėvų nebuvo. Pažymiai nieko nereiškė. 
Ėjau pas kažkokią vadovybę, klausiau patarimo, o ten 
tik pečiais gūsčiojo ir abejojo: 

— Vaikų mušti turbūt negalima. Bet jei... 
Turbūt, turbūt. Buvęs mokytojas „turbūt", vy

resnybė „turbūt". Iškentėjau nei vieno nemušęs. Tačiau 
įsitaisiau kalėjimą — sienoje buvo tamsi spinta. 
Uždariau ten vieną neklaužadą — kažkas atsitiko jo 
kelnytese. Uždariau antrą — grindys pridrėko. Mano 
kalėjimas tinkamai neauklėjo. Baisioje mokykloje 
iškentėjęs du mėnesius, grįžau į gimnaziją. Nežinau, ar 
ta „gera tarnyba" liko lietuvio rankose. Už „aukštą atly
ginimą" nusipirkau gražų portfelį, už likusį pinigą šokau 
veržtis į mokslus. Mokant gimnazistus, reikia ir pačiam 
neatsilikti. 

Tie mano mokslai buvo svarbūs — anglų kalba, su 
kuria niekur nebuvau rimtai susitikęs. Nei mokyklose, 
nei ui mokyklų, o jos svarba kasdien augo. Tiesa, prie-
bėgom buvau šiek tiek vienur peštelėjes, šiek tiek kitur 
užgriebęs, tačiau nesistematingai, pasišokinėdamas ir 
dėl to save ui apsileidimą labai kaltinau. 

Dabar, turėdamas naujų markių, pasisamdžiau 
rimtą mokytoją, vokietį. Inteligentas, žinąs ne tik 

angliškai, bet ir prancūziškai. Atrodo, jis buvo dzūkų 
kilmės, nes kiekvieną „th" tardavo „dz". Lygiai kaip 
mano tėviškėje, nelaimėje žmonėms šaukiantis Dnevuho 
arba pagyvenusį žmogų dziedu pavadinant. Ateidavo jis 
į mūsų apgyventą gražių, baltų sienų vonią ir abu pasi
kamuodavome tris valandas savaitėje „dze dzing", „dze 
fadzer", „dze modzer" dzūkuodami. Pažanga vystėsi. Ir 
štai į Kempteną atėjo žinia, kad kažkokiame Liaufe 
(Lauf), kažkur prie Niurnbergo (Nuernberg), toli, esan
ti mokykla, beveik arešto namai, kur per tris mėnesius 
išmokstama angliškai. Mat ten papuolu*, reikia užmiršti 
savo kilmę, savo praeitį, tik angliškai kalbėti ir galvoti. 
Jokio žodžio kitaip! Žinoma, ne visi galėjo į tą kalėjimą 
įsiveržti, nes vietos buvo ribotos. Reikėjo egzaminus 
išlaikyti ir gražiai atrodyti. Pakliuvusiems niekas 
nekainavo, visi mokytojai buvo angliškesni už anglus, 
o mokyklos direktorė — amerikietė, ukrainiečių vyskupo 
duktė. Ar ii tikrųjų ji buvo tokios aukštos kilmės, 
nežinau. Bet visi taip kalbėjo. 

Neprisimenu, kiek kempteniečių laikė egzaminus, 
kiek jų į mokyklą priėmė, tačiau išvažiavome keturiese: 
Aldona Paltarokaitė (tik gimnaziją baigusi mergaitė), 
gen. Vladas Mieželis, Vincas Grėbliūnas ir Volertas. 
(Vytautas, nes tuo metu Kemptene kitokio Volerto 
nebuvo.) Prieš išvažiavimą geri žmonės man surengė 
išleistuves. Nelauktas, nesitikėtas, nors ir ai pats jų 
ruošoje daug prisidėjau, kelnes ežere įmerkdamas. 

Kemptene buvome susibėgę trys Alytaus gimnazi
jos tryliktosios laidos klasės draugai: Jonas Ivašauskas, 
statybos studentas; Robertas Tamulkmis, išbėginio 
pavasarį (1944 m.) baigęs mediciną ir besidarbuojąs to

je pačioje ligoninėje, kurioje aš, trečiasis, turėdamas 
„gerą tarnybą", su rykšte profesoriavau J. Ivašauskas 
buvo išvažiavęs tęsti studijų, o mudu su Robertu 
laikėme artimus ryšius. 

Buvo vėlyvo rudens sekmadienis, lapkričio vidurys. 
Apsiniaukę, arti šalimo temperatūros. Robertas su 
žmona ir aš su žmona tą dieną pasivaikščiodami 
nuklydome toli už miesto. Kelias vedė aukštumėle, o 
truputėlį žemiau gulėjo nuo vėjo pašiurpes ežerėlis. Jo 
paviršiuje suposi pulkelis ančių. Mus, niekur neskuban
čius, pralenkė amerikiečių kariškas džypas su keturiais 
kareiviais. Džypas staiga sustojo, iššoko du kareiviai su 
šautuvais, pakėlė juos ir nutrenkė tris ežerėly plūduria
vusias antis. Per minutę atlikę piktą darbą, vėl stryk
telėjo į džypą ir nusidangino. Ant vandens liko apvir-
tusios antelės. Stebėjomės nepaprastai! Ką bloga jiems 
buvo padarę tie paukščiai? Kodėl juos nužudė ir paliko? 

— Baisūs žmonės, — kalbėjome. — Amerikiečiai turi 
būti nepaprastai grubūs. 

— Jiems Vokietijoje viskas galima. Tai ir naudojasi 
laisve didmiesčių sąšlavėlės. 

— Kažin, ar jie visi tokie laukiniai? 
Apgailint anteles ir dėl jų graudinantis, įsiterpė 

mano žmona: 
— Žiūrėkite, vėjelis neša jas prie kranto. 
Iš tikrųjų bangelės palengva stūmė negyvus paukš

čius mūsų kryptimi. 
— Būtų gaila palikti, — susirūpino Robertas. 
— Būtų labai gaila, — pritariau. — Bet ką su jomis 

veiktume? 
(Bus daugiau) 



DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. rugpjūčio mėn. 10 d. 

Susipažinkime 

LIETUVIŲ KOMITETO 
PAGALBA LIETUVOS 

SPORTININKAMS 

Daina ir Donatas Siliūnai su Daivute. Audryte ir Aleksiuku. Nuotraukoje 
nedalyvauja naujagimis Pauliukas. 

DR. DONATAS IR DAINA 
SILIŪNAI 

„Tikriausiai ateinančiais me
tais reikės Jurgiui Augiui pa
dėti", prasitarė Donatas Siliū-
nas prieš savaitę grįžęs iš Rako 
skautų stovyklos, j kurią pirmą 
karta buvo nusivežęs savo jauną 
šeimynėlę, kurioje Jurgis Au
gius triūsė taisydamas stovyk
los pastatus. 

Donato Siliūno nuoširdumą 
pajunta savi ir svetimi, nes jis 
tuoj pamato, kur jo talka būtų 
reikalinga. Gal todėl, kad kilęs 
iš nemažos šeimos. Vladės ir 
Broniaus Siliūnų šeimoje tik
riausiai būtų buvę sunku rasti 
ramų momentą. Rūpestingi 
tėvai, jie užaugino Vytautą, 
Mindaugą, Algį, Danutę, Darių. 
Rimą ir Donatą. 

Donatas Siliūnas gimė 1961 
m., augo Čikagos Brighton Park 
apylinkėje, lankė Nekalto Pra
sidėjimo parapijinę mokyklą. 
Nuo pat mažens domėjosi krep
šiniu ir jau penktame skyriuje 
žaidė komandoje 

Lankant St. Ignatius gimna
ziją, pasižymėjo moksle, buvo 
garbės sąraše, priimtas į ..Na
tional Honor Society" ir gavo 
„Sophomore of the Year'" 
žymenį. Tačiau meilė krepšiniui 
neišblėso. Jis buvo apdovanotas 
..Most Improved Player" ir 
„Sportmanship Award" premi
jomis. Būdamas 15 metų. Dona
tas pradėjo žaisti su ..Lituani 
cos" komanda, kurios treneriai 
buvo Rimas Dirvonis ir Rai
mundas Korzonas. 

Northwestern universitete 
1983 metais Donatas Siliūnas 
gavo biologijos baka lauro 
laipsnį. Už gerą mokymąsi vi
suomet buvo įtrauktas į „Dean's 
List" Taip pat buvo Lietuviu 
klubo iždininkas Krepšinio ne
apleido ir 1981 metais su 
Amerikos ir Kanados Jauniu 
rinktine komanda važiavo į 
Australija, kur laimėjo 9 iš 10 
rungtynių prieš Australijos 
vyrų komandų 

Donatas baigė l'niversity of 
Illinois Medical Sch<x)l 1987 m., 
o University of Chicago 1991 m 
atliko rezidenciją radiologijos 
srityje. Su ..Vėjo" krepšinio ko 
manda. t y. Amerikos ir Kana 
dos vyrų rinktine. 1989 metais 
žaidė Lietuvoje. Lietuvoje vėl 
teko žaisti krepšinį su „Litua 
nica" 1991 m ir 1995 m Spor 
to šventėse 

Norėdamas pasigilinti savo 

srityje. Donatas 1991 metais at
liko „Interventional Radiology 
Fellowship" Rush Presbyterian 
St. Lukes ligoninėje. Šiuo metu 
dr. Donatas Siliūnas dirba 
radiologu Lutheran General 
ligoninėje 'Park Ridge. IL), daž
nai atl ikdamas komplikuotes-
nes gyslų valymo f„angioplas-
ty"> procedūras inkstuose, ko
jose bei rankose. 

Donatas Siliūnas dirba su 
..Lithuanian Mercy Lift", iki 
šiol parūpinės apie 100,000 dol. 
vertės medicininės aparatūros 
Lietuvai. Dažnai jis padeda 
..Saulutei", ypač siuntinių kro 
vimo darbuose. 

Nors vaikystėje Donatas buvo 
jūrų skautas, jis studentų atei
tininkų stovykloje Dainavoje 
susitiko Dainą Tijūnėlytę, su 
kuria sukūrė šeimą. Daina taip 
pat iš nemažos šeimos, kurioje 
augo ir Rasa. Aras, Nida bei au 
gintinis Antanas. Daina baigė 
biologija Loyola universitete, 
gavo MBA iš De Paul universi
teto. Buvo skautė, ateitininkė. 
šoko su „Spinduliu". Ir Daina, ir 
Donatas buvo baigę Čikagos 
lituanistine mokyklą Jaunimo 
centre Jau po vestuvių Daina 
buvo vienerius metus MAS CV 
narė ir dvejus metus Lemnnto 
Montessori „Žiburėlio" mokyk
lėles tėvų komiteto sekretorė. 

Donatas ir Daina augina 
Aleksiuką io m.), Daivute (3 m.). 
Audryte >2 m.) ir Pauliuką (2 
mėn.). 

Nepaisant šeimyninių bei pro 
fesinių įsipareigojimų, Donatas 
Siliūnas puoselėja savo mėgsta 
mą sportą, jau ketvirtus metus 
būdamas ..Lituanicos" jaunių 
komandos treneriu. Su juo dir 
ba Petras Stukas. Algis Jonynas 
ir Algis Tamošiūnas. Komando
je žaidžia apie 50 jaunuolių, nuo 
4 skyriaus iki gimnazijos galo. 
Jų prievaizda yra Rimas Dirvo
ms, savo atsidėjimu sugebėjęs 
per daugelį metų išlaikyti 
..Lituanicos*' klubų, kai kiti klu
bai laikui bėgant išnyko. 

..Lituanicos" jaunių komanda 
sporto šventėse pasiekia gražių 
rezultatu, bet svarbiausia, pri
traukia jaunimą prie lietuvis 
kos grupės. Tačiau susiduriama 
su nemažai sunkumų randant 
sales treniruotėms. Savų salių 
netur int , tenka nuomoti iš 
amerikiečių — tai Lemont Park 
District, tai I>emont Oakwood 

Olimpiadoje Atlantoje daly
vavo 197 valstybių ar tautų 
sporto delegacijos su keliolika 
tūkstančių įvairių šakų sporti 
ninku. Taigi šiose Pasaulio 
Olimpinėse žaidynėse dalyvavo 
ir Lietuvos sportininkai — gau
si delegacija, kurią sudarė 61 
įvairių sričių sportininkas ir 39 
atstovai — gydytojai, treneriai, 
masažistai, LTOK-to nariai. 

Kad žaidynių metu sportinin
kai būtų tinkamai globojami, 
Atlantos olimpinių žaidynių 
komitetas talkon kvietė olim
piadoje dalyvaujančių valstybių 
tautiečius sudaryti pagalbinius 
komitetus, kurie rūpintųsi savo 
krašto sportininkais žaidynių 
metu. 

Savanorių talkininkų pasisiū
lė net 50,000. Iš šių kandidatų 
Atlantos olimpinių žaidynių 
komitetas (ACOG) išrinko 197 
pagrindinius atstovus ir apie 
600 jų pagalbininkų. 

Lietuvos pagalbiniam komite
tui vadovauti buvo parinkta 
Daiva Tautvydaitė, kuri šiam 
komitetui vadovavo iki 1995 m. 
ir iš šių pareigų pasitraukė, 
persikėlus gyventi į Seattle, 
WA. Tuojau jos pareigas perėmė 
Jūratė Juška ir ji buvo pagrin
dinė atstovė Lietuvos rinktinei. 
.Tai talkino išrinktos komiteto 
narės: Vilija Kirvelaitis, Faye 

mokyklos. Ne tik reikia mokėti 
nuomą bei apdraudą. bet sąly
goms pasikeitus, ieškoti naujų 
patalpų. 

Donatas Siliūnas yra Pasau
lio lietuviu centro mažosios 
salės atnaujinimo komiteto pir
mininkas, i Kiti komiteto nariai 
yra Algis Tamošiūnas, Austė 
Vygantienė, Algis Bakaitis, Ri
mas Griškelis ir Zenonas Merec-
kis.1 Deja. nei Jaunimo centras 
Čikagoje, nei Ateitininkų na
mai, nei PLC neturi viskam tin
kamos salės. Mažoji salė PLC 
rūsyje iki šiol buvo naudojama 
gimnastikos klasėms, bet toje 
salėje yra scena, ko pasigen
dama didžiojoje salėje. Todėl 
norima pritaikyti šią salę teat
rui, pasirodymams, sportui, 
šokiams, t.y. suremontuoti, kad 
visi galėtų naudotis. Surinkti 

Mendelsohn ir Wayne Seng-
stock. Taip pat šiam komitetui 
talkino vairuotoja Andrius 
Volginas, Joane B*idwin, Tom 
Foster ir Nancy Fnedberg. 

Komiteto pagrindinė atstovė 
ir kiti nariai turėjo lankyti spe
cialius kursus ilgiau nei metus 
prieš olimpiadą. O "jagrindiniai 
atstovai buvo ruošiami net 
anksčiau. Kursuose jie mokėsi 
kaip išspręsti bet kokias pro
blemas, kurių koT-andos gali 
turėti* įskaitant -portininkų 
registraciją, nakvynes, maistą, 
transportaciją ir 11 

Taip pat buvo supažindinti su 
olimpiadų istorij:1. t ikslais , 
susipažino su oh":piadų filo
sofija Žaidynių me;u glaudžiai 
dirbo su Lietuvos delegacijos va
dovu Stasiu Šavarniu ir jo 
padėjėja Jole Ddr.arkiene. 

Vairuotojai rupi:»si transpor
taciją. žaidėjus vežiojo į pasky
rimo vietas. Korniteto nariai 
visur padėjo mūsų sportinin
kams, atsiradus problemoms, 
ėjo vertėjų pareigas, teikė in
formacijas ir tuo lengvino 
Lietuvos sportininkams atl ikti 
savo pareigas. Komiteto nar ia i 
gyveno taip pat arti savųjų spor
tininkų, olimpiniame kaimely
je. 

Susipažinkime su šiais sava
noriais — komiteto nariais. 

Jūratė Juška: ilgai gyveno 
Montrealyje, Kanadoje. Atvyko 
į Atlantą prie*'trejetą metų. 
Priešdarželinio amžiaus vaiku 
mokyklos direktorė. Per pasku
tiniuosius metus ji daug kar tų 

• Į 
lėšų yra ruošiamą laivo ekskur
sija Michigan ežeru šeštadienį, 
rugpjūčio 17 d., 12 3 vai. p.p. dėl 
informacijos skambinti A. Vy-
gantienei 847-446-5392. 

Nepaprastai gražu, kad jau
nos šeimos neužsidaro savuose 
rūpesčiuose, bet dalyvauja lietu
viškoje veikloje, remia Lietuvą, 
augina vaikus lietuviais, šlieja 
jaunimą prie lietuviško ka
mieno ir imasi iniciatyvos 
pagerinti lietuviškas patalpas. 
Linkime dr. Donatui Siliūnui 
sėkmės įgyvendinti užsibrėžtus 
tikslus. 

Indrė Ti jūnėl ienė 

Jnur.avi '!:v.i' V:dti l'rbaitc :r dr Christi;in S<->r*artz. 

JAU ŽIEDELIAI SUMAINYTI 
Praėjusių metų lapkričio 18 

diena Vida Urbaite. Nijolės ir 
Alfredo Urbų duktė susituokė 
su dr. Christian Schwartz, dr 
Donald ir Julie Schvvartz sū
num 

Jungtuvės įvyko St Thomas 
the Apostle bažnyčioje. Jaunuo
sius palaimino kun John Farry. 
Prie altoriaus Vida ir Christian 
pasitiko jaunosios pusseserė 
•Judita Urbaitė ir jos mokslo 
draugė Andrea Mackevičiūtė 
bei jaunojo brolis Robert 
Srhvvartz ir mokslo draugas Hai 

Lietuviu komitetas, t-ikes pagalbą Lietuvos sportininkams sukaktuvinėje vasaros olimpiadoje 
Atlanta. GA. Iš kaires: Jūratė Juška, Wayne Sengstak, Vilija Kirvelaitis ir Faye Mendelsohn. 

priėmė į savo namus Lietuvos 
olimpines r inktinės sportinin-
kus-sport ininkes, a tvykus ius 
t ren i ruotėms. Daugiau kaip 
vienerius metus savo namuose 
globojo gaisro metu sunkiai 
sužeistą lietuviuką, ir j a m teikė 
visokeriopą pagalbą. 

Vilija Kirvelaitis: atvyko į At
lantą prieš trejetą metų. Dirbo 
Illinois State Geological Survey 
kaip tyr imų chemikė. Dabar 
s iekia magistro laipsnio Geor 
gia S ta te universitete. Gyven
dama Champaign. IL vadovavo 
tau t in ių šokių grupei „Vėjas", 
dalyvavo • IX taut in ių šokių 
šventėje. 

Dr. Wayne Sengstock: ilgai 
gyvena Atlantoje, tur i „Special 
educat ion" doktoratą ir yra 
buvęs profesorium Georgia Sta
te universitete. Sport ininkas 
nuo jaunų dienų, yra buvęs beis
bolo žaidėjas. Po olimpinių žai
dynių j is bus „Parolympics" 
komi t e t e a t s tovas Lie tuvos 
rinktinei. 

Faye Mendelsohn: gimė Char-

leston. South Carolina. Pasie
kusi magistro laipsnį Emory 
universitete iš pradinio švietimo 
srityje, ji yra mokytoja, dėsto 
pirmajam skyriuje. 

Ben t t r u m p a i s bruožais 
susipažinome su šio tyliai be 
reklamos, bet gerai dirbančio 

„ I N T E R N E T " KOL K A S 
NĖRA 

POPULIARUS 

Vilnius, liepos 22 d. Pagal 
tarptaut inio elektroninio ryšio 
t inklo.„Internet" populiarumą 
Lietuva užima tik 33 vietą Eu
ropoje, teigiama vieno iš „In
t e r n e t " centrų Europoje — 
„RIPE" — ataskaitoje. 

Lietuvoje 1250 kompiuterių ir 
kompiuterinių tinklų yra pasto
viai sujungti su „Internet", ir 
tik t rys tokie kompiutejriai 
tenka 10 tūkst. šalies gyventojų. 
Realus pasaulinio elektroninio 
tinklo vartotojų skaičius Lie
tuvoje daug didesnis. 

Latvijoje 4371 kompiuteris pa-

komiteto nariais. Komitete, 
kaip matome, yra ir amerikie
čių, nuoširdžiai dirbančių Lietu
vai. 

Kaip minėta, šis komitetas, 
visi nariai intensyviai dirbo 
paskutiniąsias šešias savaites, 
be jokio atlyginimo, skirdami 
daug darbo valandų, poilsio ir 
savo asmeninių aukų. Darbštie-
siems savanoriams, be abejo, 
bus dėkingi ir Lietuvos spor
t ininkai , dalyvavę Pasaulio 
olimpinėse žaidynėse Atlantoje. 

Ju rg i s J anuša i t i s 

stoviai sujungtas su „Internet" 
< 18 kompiuterių 10 tūkst- gy
ventojų*. Estijoje — 6414 (44). 
Popul iar iausias „ I n t e r n e t " 
Europoje yra Suomijoje, tarp 
buvusių socialistinių Europos 
šalių — Slovėnijoje. 

„RIPE" duomenimis, birželio 
pabaigoje Europos ir Šiaurės 
Afrikos šalyse buvo apie 2,9 
mln. pastovių susijungimų prie 
„Internet". 

(LR, 07.22) 

LAIKOTARPIO ATOŠVAISTĖ 

Tran. Žiedus nešė mažieji gimi 
naičiai Andrevv Ramonas ir An-
drew Laird Sutuoktuvių apei
gos vyko skambant iškilmingai 
kamerinei muzikai-

Jaunieji Vida ir Chris susi
pažino studijuodami Loyola uni
versitete. Nuoširdi draugystė 
pražydo meile, kurią jie nu
sprendė apvainikuoti vedybomis. 

Pokylis vyko Lincoln Parko 
Salvatori restorane, kur jaunųjų 
laukė didelis būrys giminių ir 
draugų iš Čikagos ir kitur. 

Angelė P a u l a i t i e n ė 

Pr ieš kurį laiką aštuonias-
dešimtpenktąjį gimtadienį at
šventė rašytojas Andrius Mi
ronas. Pensininko amžių jis 
poilsingai leidžia su žmona 
Onyte (aktore/dainininke) švel
naus klimato vietovėje, netoli 
vandenyno pakrantės esančia 
me miestelyje Vista, CA. Abu 
yra geros sveikatos, be didesnių 
reikalavimų: dalyvauja vietinių 
lietuvių susibūrimuose tuojau 
po pamaldų tenykštės Misijos 
koplyčioje: skaito l ietuviška 
spaudą. 

Onyte ir Andrius Mironai gy
vena dabar tipišką buvusių lie
tuvybės palaikymo išeivijoje 
darbuotojų/kultūrininkų gyve
nimą: pragyvenimą užsidirbę ' 
nelengvu darbu, šalia šeimos 
rūpesčių, asmeniškos laimės, 
laisvalaikį at idavę Lietuvos 
laisvės puoselėjimui. 

Prisiminimų atošvaistėje ano 
laikotarpio plotmė atsiveria di
džiulio darbo įnašu į visų bend
ra pastangą — gaivinti ir išlai
kyti lietuviškumo dvasią tarpu
savyje. Tame laikotarpyje pasi
lieka atseikėta Andriaus Mi
rono, kiekvieno mūsų energija, 
pasišventimas, įvairiaspalviai 
sugebėjimai... 

Rašytojas Andrius Mironas 
gimė 1911 m. carinėje Rusijoje. 
Nuo pat mažens pasižymėjo di
deliu veržlumu: buvo gabus 
sportui, muzikai, dailei, scenos 
menui, l i teratūrai . Bet kuri tų 
sričių galėjo būti ugdoma, jose 
jis pasireiškė savo gyvenimo 
įvairiuose posūkiuose, pvz.: ei-
da mas dvidešimtuosius metus 
buvo tapęs kelis ka r tu s iš eilės 
lengvojo svorio bokso čempionu 
Lietuvoje: gimnazijoje būdamas 
grojo kornetu pučiamųjų ins
t rumentų orkestre, vaidino pa
statymuose. Gražus berniukas 
tiko visur. 

Baigęs gimnaziją, 1931 m stu 

dijavo VDU humani tar in ių 
mokslų fakultete literatūrą ir 
kalbas. Karinę prievolę atliko 
įstodamas i Karo mokyklą, 
kurią baigė ir dirbo įvairiose 
pareigose; tuo pačiu laiku pra
dėjo pas tov iau r a š inė t i į 
„Trimitą", „Kari", „Mūsų ži
nyną", iš anglų kalbos vertė M. 
Twain'ą, parašė pirmąjį romaną 
..Birutės tur ta i" . 

Taip laipsniškai prasidėjo 
Andriaus Mirono apsispren
d imas , r a šy t ine i prozai , ji 
pasiliko arčiausiai širdies iki 
dabar. Ypač noveles jis mėgo 
rašyti; nŽ jas yra gavęs Ameri
koje „Di rvos" savai t raščio 
skelbtame konkurse dvi premi
jas. Novelių rinkiniai „Gyve
nimo dulkės" ir „Grožio akivaiz
doje" skaitytojų buvo gerai ver
ti narni ir mielai skaitomi. 

Romanas jaunimui „Kelionė į 
Kauną" ir premijuota apysaka 
jaunimui „Be namų" panašiu 
a t g a r s i u skl ido ska i ty to jų 
sluoksniuose. Be šių suminėtų, 
„Draugo" atkarpoje ėjo keli ro
manai: „Pietų kryžiaus dukra", 
„Duobė" ir „Svečias nebuvėlis", 
d idesnės ap imt ies r omano 
„Miršta tik žmonės" laida išpar
duota, skaitytojų itin palankiai 

vertinama. 
Visi šie vaizdūs gyvenimiški 

turiningi kūriniai nusiusti į 
išeivijos rašytojų lobyno katalo 
gizaciją. Tokiu būdu, kūrybinė 
medžiaga išliks prieinama atei
ties kartoms. Andriaus Mirono 
darbai ten priklauso, kaip ver
tinga atkarpa pilnai išnaudoto 
išeivijos talentingumo. 

Savo amžiaus aštuntąjį de
šimtmetį įpusėjęs, rašytojas 
Andrius Mironas tebesidomi 
literatūra, sportu, ypač Lietuvos 
jaunimo; tebemėgsta keliauti 
kaip ir anksčiau, kada mašina 
apvažinėjo šios šalies nuostabias 
vietoves. Vienok, amžius švel 
niai paliepia sulėtinti žingsnia 
vimą. Tad, savo rūpestingo? 
žmonos priežiūroje daugiau 
prisilaiko namų aplinkos ir u 
toliau, buvusio karininko žvalu 
mu stebi lietuviško gyvenime 
kaitą. 

Mielam rašytojui būnant pil
noje sveikatoje ir gerame ūpe, 
sulaukus ir gražiai atšventus 
tokį nepaprastą savo gyvenime 
jubiliejų, linkime tokios pat iš
tvermės toje pačioje nenuils 
tamo lietuviškumo dvasioje dai 
ilgus ilgus metus. Valio, An 
driui Mironui! Valio, valio! 

Stasė V. Šimoliūnienė 

Andrius ir Ona Mironai 
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ŽVILGSNIS Į LIETUVOS 
EKONOMIJĄ 

LIETUVA PLANUOJA 
KASMET IŠGAUTI 1 MLN. 

TONŲ NAFTOS 

Lietuvoje kasmet bus išgauna
ma 1 mln. tonų naftos. Pasiekti 
tokį gavybos lygi numato naftos 
paieškų bei gavybos Lietuvoje 
strategija, kurią šiuo metu 
svarsto šalies vyriausybė. 

Jau nuspręsta, kad naftos 
paieškų bei gavybos darbų vals
tybės biudžetas nefinansuos, iš
skyrus prognozinius bei moks
linius tyrimus. 

Naftos paiešką bei gavybą 
pagal licencijas ar koncesijos su
tartis planuojama vykdyti už
sienio bei nacionalinių kom
panijų jėgomis. Siekiant pri
traukti jų investicijas, numa
tyta patobulinti mokesčiu sis
temą ir priimti naftos įstatymą. 
Energetikos ministerijoje pla
nuojama įsteigti tarnybą, kuri 
bus atsakinga už naftos gavybos 
politiką, licencijų išdavimo tvar
ką, naftos darbus vykdančių 
įmonių priežiūrą. 

Naftos stretegijos duomenys 
dar tikslinami. 

Šiuo metu Lietuvoje yra ap
tikta apie 46,3 mln. tonų naftos 
sausumoje ir 36 mln. tonu —jū
roje. Specialistų nuomone, naf
tos išteklių yra kur kas dau
giau. Šių gamtos turtų naudo
jimui stinga technologijų bei 
investicijų. 

(AGEP O8.01) 

„LITIMPEKS" BANKAS 
JAU SKAIČIUOJA PELNĄ 

neužtenka vietų, — rašo „Lietu 
vos rytas". Pasak viešbučio 
direktoriaus Vlado Songailos, 
šiandien viešbučio gyventojai — 
ne tik pieno bendrovės svečiai. 
„Biržuose daug verslininkų, 
kurie dirba su užsieniečiais. 
Biržai — Lietuvos fenomenas 
nes čia nė viena įmonė nebuvo 
uždaryta, o net įkurta naujų". 
Dideles viltis viešbučio įkūrėjai 
sieja su neseniai įkurtu Turiz
mo informacijos centru. Viešbu
tyje yra restoranas, II „liuksų", 
turinčių 4 žvaigždučių kate
goriją. 

GEOLOGAI TIRIA AUKSO 
GAMYBOS GALIMYBES 

Praėjus mėnesiui po „Litim-
peks" banko veiklos atnaujini
mo, birželio 10 d. banko valdyto
jas Gintautas Preidys pareiškė, 
kad bankas pirmąjį šių metų 
pusmetį dirbo pelningai. Pasak 
Preidžio, pirmojo mėnesio po 
veiklos atnaujinimo darbo rezul
tatai geresni, nei tikėtasi. Kaip 
rašo ,.Respublika", bankui pra
dėjus normaliai dirbti, indėli
ninkai ir kiti klientai sudarė 
naujas sutartis su banku dėl 
įšaldytų lėšų ir dabar jiems 
pagal sutartis pinigai bus 
grąžinami ritmingai. 

Per mėnesį trečdaliu padidėjo 
klientų sąskaitų, o dienos apy
varta siekia iki 18-20 mln. litų. 
Todėl I pusmetį „Litimpeks" 
gavo 2.87 mln. litų pelno. Visi 
banko veiklos rodikliai atitinka 
Lietuvos banko reikalavimus. 

Patvirtintas šių ir artimiausių 
4 metų „Litimpeks" veiklos 
planas. Bankas išliks univer
salus ir ieškos savo vietos ban
kininkystės rinkoje. Dar šiemet 
ketinama įsteigti banko dukte
rine firmą, kuri naudotųsi ban
ko turtu, reikalui esant, jį 
realizuotų, taip pat ir periimtą 
už blogas paskolas. Šiuo metu 
dėl negrąžintų paskolų teis
mams pateikta per 20 mln. litų 
ieškinių. Ateityje „Litimpeks" 
žada vykdyti konservatyvią kre
ditavimo politiką. 

Banko vadovai nepamiršta, 
kad dėl moratoriumo „Litim
peks" prarado apie 4 0 mln. 
dolerių užsienio kredito linijų, 
dabar reikia ieškoti naujų. 
Užsienio partneriai esą labai 
atsargūs su visais Lietuvos 
bankais. Šiuo metu „Litim
peks" yra gavės tik apie 3 mln. 
dolerių užsienio kreditų. 

BIRŽAI BE VIE8BUCIO 
JAU NEIŠSIVERSTU 

Biržų akcinės pieno bendrovės 
viešbutis pastatytas prieš pu
santrų metų. Per metua jis vidu
tiniškai būna užpildytas 34 
proc., tačiau kartais svečiams 

Šiaurės Rytų Lietuvoje prieš
istorinio ledyno suneštuose mo
linguose sluoksniuose geologai 
aptiko aukso. Surinktus pavyz
džius šiuo metu tiria Kanados 
mokslininkai, rašo „Verslo ži
nios". Geologai pasišovė paga
liau atsakyti, ar aukso gavyba 
Lietuvoje yra realybė, ar tik 
mistika. Vyriausybės patarėja 
aplinkos apsaugos klausimais 
Irena Pilypienė aistruolius nu
liūdina, kad nors aukso ir yra, 
„nė vienas Lietuvos šaltinis 
neišplovė ir neišplaus gry
nuolių". 

Aukso randama ir kaimyninė
je Baltarusijoje. Projekto vado
vė, Lietuvos geologijos tarnybos 
specialistė Vyda Elena Gasiū-
nienė sakė, kad baltarusai siūlė 
įrenginius ir savo technologiją 
Lietuvai, tačiau ji mananti, kad 
tokia alchemija neapsimokės. 
„Aukso gavybai skiriamus pini
gus labiau apsimokės padėti į 
banką, gauti palūkanas ir už jas 
nupirkti aukso", sako p. Ga-
siūnienė. 

Lietuvos geologai pesimistiš
kai vertina ir metalurgijos 
pramonės kūrimą Lietuvoje, 
nors Pietryčių Lietuvoje yra ap
tikti 4 geležies rūdos telkiniai. 
Trijuose didžiausiuose telki
niuose yra apie 734 mln. tonų 
geležies rūdos. Varėnos rūdyno 
įsisavinimo ir eksploatavimo 
projektą parengė Sankt Peter
burgo bendrovė. Rusai siūlo 
šachtiniu būdu kasti po 4 mln. 
tonų rūdos per metus, po žeme 
ją smulkinti, o perdirbti nedide
lėje metalurgijos gamykloje 
elektrinėse lydymo krosnyse. 
Tačiau Gasiūnienės teigimu, 
tuomet tektų suniokoti unikalų 
landšaftą, o ekonominis efektas 
būtų menkas. 

Pagal išgaunamos naftos kie
kį Lietuva yra 86 vietoje tarp 
pasaulio šalių, ir tai yra neblo
gai, mano energetikos ministras 
Saulius Kutas. Kaip rašo „Res
publika", pernai lietuviškos 
naftos buvo išgauta 115,000 
tonų, šiemet tikimasi išgauti 
jau per 150,000 tonų. 

Prognozuojami išgaunamos 
naftos telkiniai šalies sausumo
je yra apie 47 mln. tonų, Balti
jos jūroje — 30-60 mln. tonų. 
Spėjama, kad Lietuva galėtų 
kasmet išgauti iki 1 mln. tonų 
savo naftos ir patenkinti ketvir
tadalį poreikių. 

tybos. Jos bus rekonstruotos ir 
toliau naudojamos, taip sutau
pant per 20 mln. dolerių. Tiki
masi, kad Klaipėdos terminalo 
rekonstrukcijai pakaks 99 mln. 
dolerių. 40 mln. dolerių gauta iš 
Olandijos banko. Po rekonstruk
cijos naftos įmonė galės priimti 
6 mln. tonų mazuto, 600,000 
tonų dyzelinio kuro ir benzino 
per metus. Terminale bus 
galimybė priimti ir 75,000 tonų 
orimulsijos iš Venezuelos. 

Nors statyba dar nebaigta, 
įmonės vadovai jau gavo naujų 
įdomių pasiūlymų. Neseniai 
Klaipėdoje lankėsi Švedijos fir
mos „Nynas AB" atstovai, su
interesuoti 50,000 tonų pajėgu
mo bitumo terminalo statyba. 

Pasak „Klaipėdos naftos" ge
neralinio direktoriaus G. Vit
kausko, daugiausia valiutos 
Lietuva gauna iš naftos ir jos 
produktų. Todėl terminalai Bū
tingėje ir Klaipėdoje vienodai 
svarbūs Lietuvai. Jis tvirtina, 
kad Valdas Adamkus, termina
lų statybą Klaipėdoje pavadinęs 
ekologine katastrofa, nebepa-
kartotų savo žodžių, pamatęs, 
kokia tobula yra naujoji sta
tyba. 

BATELIAI IŠ MAŽEIKIŲ 

Atgyja Mažeikių avalynės 
fabrikas, dabar esantis versli
ninkės A. Šeirienės nuosavybe, 
pavadintas „Mažeikių rama". 
Čia gaminama beveik vien tik 
vaikiška avalynė, kurios pusė 
eksportuojama. Kaip rašo „Die
na", mažeikiškiai patys lieja 
padus, patys modeliuoja ir siuva 
batus. 

Batelius vaikams ir paaug
liams puošia fabriko ženklas — 
geltonas drugys. Pusę Mažei
kiuose pasiūtos vaikiškos 
avalynės nuperka Latvijos, Esti
jos ir Uzbekijos pirkėjai. Graži, 
patvari, įvairių spalvų ir mode
lių vaikams skirta avalynė tam
pa populiari ir Lietuvoje. 

PIGIAUSIA PRIVATI 
MOKYKLA LIETUVOJE 

Vandos Dudėnienės aukštes
nioji verslo vadybos mokykla — 
pirmoji privati mokykla Šiau
liuose. Ji įsikūrė prieš dvejus 
metus, rašo „Lietuvos aidas". 
Pernai šią mokyklą baigė 47, 
šiemet — 52 diplomantai. Moks
las trunka 3 metus, nes mo
kykla nesuteikia univer
sitetinio išsilavinimo. 

Platėja V. Dudėnienės aukštes
niosios verslo vadybos mokyklos 
profilis. Jai gautas leidimas 
naujai specialybei — bus ruo
šiami įstaigų administratoriai 
arba sekretorės-referentės. Ne
trukus tikimasi gauti dar vieną 
leidimą ir ruošti viduriniosios 
grandies teisininkus. Tokios 
specialybės nėra visame Šiaulių 
krašte. Diplomantai galės dirbti 
teismo antstoliais, teismo sekre
torėmis, notarinių kontorų 
darbuotojais. 

Pasak V. Dudėnienės, vals
tybė mokyklai kol kas nė kiek 
nepadėjo. Mokykla išsilaiko iš 
studentų įnašų. Pernai kiek
vienas jų turėjo sumokėti po 
1,400 litų už mokslo metus. Šiuo 
metu mokykloje mokosi 180 
studentų. 

Vandos Dudėnienės tvirtini
mu, jų diplomantai įsidarbina 
nesunkiai. Daugelis ir besimo
kydami dirba. Neretai firmos 
kreipiasi į direktorę, ieškoda
mos darbuotojų. Mokykloje mo
kosi ir aukštojo mokslo diplo
mus turintys žmonės, norintys 
pakeisti profesiją. 

Pasak V. Dudėnienės, jų mo
kykla yra pigiausia tokio tipo 
privati mokykla Lietuvoje. 
Tačiau i ją „kreivai žiūri" net 
bankai. Sumanė per vasarą šiek 
tiek atnaujinti techninę mo
kymo bazę. Kreipėsi į vieną 
banką, į kitą, į tuos pačius, kur 
turi sąskaitą, tačiau kredito 
negavo. Nors prašė nedaug — 
vos 20,000 litų. Atsakyta buvo 
griežtai — jie finansuoja tik 
gamybą, kredituoja tik firmas, 
o čia — mokykla. 

Neplanuoja verslo vadybos 
mokykla Šiauliuose pasistatyti ir 
nuosavą pastatą — nėra pinigų. 
Tai būtų įmanoma tik tada, jei 
valstybė duotų kreditą. 

BANKRUTUOJA 
NAKTINIS KLUBAS 

Nuo birželio vidurio apmirė 
didžioji dalis viešbučio „Lietu
va" Vilniuje apatinių aukštų 
pramogų centrų, rašo „Sostinė". 
Nebeveikia vienas pirmųjų Lie
tuvos naktinių klubų „Jet Set", 
baras „Bliuzo fojė", restoranai 
„Seklyčia" ir „Sachara". Klu 
bas „Jet Set" už nuomos skolas 
uždarytas visam laikui. 

Birželio 14 d. „Jet Set" triukš
mingai atšventė dvejų metų su
kaktį, o kitą dieną buvo išjung
ta elektra už skolas viešbučiui. 
Be darbo liko apie šimtą minėtų 
restoranų ir barų darbuotojų, 
pusšimtis programos artistų. 
Restoranų „Seklyčia" ir „Sa
chara" kolektyvai ketina sava
rankiškai apmokėti skolas ir 
atgaivinti darbą, tuo tarpu nak
tinį klubą „Jet Set" .reanimuo
ti" nebeliko vilčių, te ig ia 
„Lietuvos" viešbučio generali
nis direktorius K. Jogėla. Vi
siems šiems restoranams ir ba
rams patalpas nuomojo firma 
„Didysis ąžuolas', nesumokėju
si viešbučiui bevelk pusės mln. 
litų nuomos. 

,LIETUVA - STEBUKLŲ 
KRAŠTAS" 

Telekomunikacinių t inklų 
bendrovė „Omnitel" yra mobi
liojo ryšio pradininkė Lietuvo
je. Šiai bendrovei vadovauja 
Gediminas Gruodis, 1991 m. at
vykęs į Lietuvą iš JAV ir ėmęsis 
visiškai naujos veiklos tiek sau, 
tiek Lietuvai, rašo „Respubli
ka". 

Dienraščiui jis pasakojo, kad 
1991 m. jo dėdė Juozas Kazickas 
nusiuntė sūnėną į Lietuvą „pa
žiūrėti, kuo galima jai pagelbėti 
ir ar galima čia kokį nors 'biznį' 
daryti". 

Gediminas Gruodis prisime
na, kad vos atskridęs į Vilnių, 
iš karto atkreipė dėmesį, kad 
ryšiai labai blogi, ypač tarptau
tiniai. „Kai aš grįžau į Ame
riką, o tai buvo 1991-ųjų rugsėjo 
mėnesį, užtrukau dvi savaites, 
kol prisiskambinau į Lietuvą. 
Tuo metu buvo tik 72 kanalai iš 
Amerikos į Maskvą, o iš Mask
vos — tik 12 kanalų į Vilnių. 
Paskambinti buvo tiesiog neį
manoma". 

Tada ir buvo nuspręsta, kad 
tuos ryšius reikia pagerinti. 
1995 m. „Omnitel" atėjo į 
Lietuvą. „Kai 1995 m. kovą 
atidarėme savo tinklą, jau bu
vome nemažai investavę lėšų. 
Pernai, norėdami išplėsti savo 
duomenų perdavimo tinklą, pra
dėjome teikti ,Internet' pa
slaugas. Buvome pirmoji privati 
jas pasiūliusi firma. Dabar tai 
daro ir kiti, bet mūsų tinklas 
Lietuvoje didžiausias ir grei
čiausias", sako G. Gruodis. 

Metų pabaigoje „Omnitel" 
Lietuvoje jau bus investavusi 
160 mln. litų, visoje Lietuvoje 
turės 70 bazinių stočių, o kitais 
metais dar 70. 

Dabar „Omnitel" Lietuvoje 
turi 15,000 abonentų, o iš viso 
mobiliuoju ryšiu naudojasi 
mažiau nei I proc. šalies gy
ventojų. G. Gruodis tikisi, kad 
po 10 metų mobiliuoju ryšiu 
naudosis 10-12 proc. gyventojų 
ir tai bus apie 400,000 abo
nentų. „Omnitel" mano, kad 
galėtų turėti pusę šios rinkos. 
Apskaičiavus, kad į kiekvieną 
abonentą reikia investuoti 800 
dolerių, galima suskaičiuoti, jog 
prireiks 150-200 mln. dolerių 
investicijų. Bet mobiliojo ryšio 
rinka Lietuvoje auga greičiau, 
nei tikėtasi. 

„Lietuva — stebuklų kraštas, 
— nesiliauja stebėjęsis „Omni
tel" prezidentas G. Gruodis. — 
Pagal oficialius ekonomikos ro
diklius, visi turėtų sėdėti 
gatvėje, mirdami badu. Bet Vil
niuje tiek automobilių, kad ne
gali pravažiuoti. O kiek naujų 
restoranų, parduotuvių at
sidaro. 1994 m. galvojome, kad 
praėjusių metų pabaigoje 
turėsime 1,200 abonentų, o šių 
metų pabaigoje — 4,500. Ir tai 
būtų mus patenkinę. Mūsų 
prognozė rėmėsi ekonomikos ro
dikliais bei vidutinės algos 
dydžiu. Bet praėjusių metų pa
baigoje mes jau turėjome per 
6,000 abonentų. Tai 5 kartus 
daugiau, negu planavome. 
Šiuos metus baigsime turėdami 
apie 20-25,000. Ir vėl 5 kartus 
daugiau, nei tikėjomės. Vadi
nasi, šešėlinė ekonomika daug 

DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. rugpjūčio mėn. 10 d. 

KAIRYS BALTIC EXPEDITING 
Greitai ir garantuotai pnstato dolerius gaveiui 

į rankas, atsiunčia jums pasirašytą pakvitavimą 
4% iki $2,000 — 3% virš $2,000 

Siunčiama suma 
Paslaugos 4 ar 3% 
Pristatymas į rankas 
Iš viso 

Siuntėjas 

$ 

$ 
Gavėjas 

Tel. Tel. 

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

Canada L8E 5A6, tel. 905-643-3334 
Pas advokatą sutvarkome palikimus siunčiamus į Lietuvą 

didesnė, nei kalbama", sako G. 
Gruodis. 

NUO PODIUMO - l 
VERSLĄ 

Italijoje gyvenanti 29 metu 
manekenė, konkurso „Gražioji 
vilnietė — 88" antroji laimėtoja 
Eglė Andrulionytė-Gomarasca 
atidarė Vilniuje pirmąją 
Lietuvoje sauso valymo drabu
žių valyklą „Joglė". Ji jau turi 
tuo pačiu pavadinimu dvi ma
dingų drabužių parduotuves 
Alytuje ir Panevėžyje, — rašo 
„Lietuvos rytas". 

Eglė Gomarasca sakė, kad 
baiminosi atidaryti valyklą nes 
jau būta bandymų ją „pamoky
ti". Pernai buvo susprogdinta 
jos parduotuvė Alytuje. Tačiau 
Eglė prisipažino labiau, negu 
banditų, bijanti klientų preten
zijų. Mintis atidaryti valyklą 
Eglei kilo, pačiai susidūrus su 
problema, kad Lietuvoje nėra 
valyklos, galinčios kokybiškai 
išvalyti drabužį. Bet to, ne 
kartą, pirkėjai, namuose išskal
bę „Joglės" parduotuvėse pirk
tus drabužius ir juos sugadinę, 
reikalaudavo grąžinti pinigus. 
Eglė teigė galvojusi ir apie 
užsieniečius, kurie įpratę 
naudotis valyklų paslaugomis, 
tačiau, neradę tinkamos Lietu
voje, būdavo priversti savo 
rūbus valyti kitur. 

„Joglės" valykloje, kurioje 
sumontuoti patys moderniš
kiausi itališki įrenginiai. 
pagaminti pagal specialų 
valyklos savininkų užsakymą, 
drabužiai valomi sausu būdu. 
Klientų patogumui įrengta k ar 
tu ir skalbykla. Už švarko išva
lymą klientas mokės apie 20 
litų, kelnių - 13, palto — apie 
32 l i tus . ..Joglė" valo ir 
dvasininkų sutanas, ir užuolai
das, lovatieses, džinsus, dirb 
tinio kailio drabužius 

E. Gomarasca, nenorėjusi pa
sakyti, kiek jai kainavo ši 
valykla, kurią finansavo jos 
vyras, sakė, kad ji atsipirks tik 
po 4 metų. „Jogleje" dirba 7 
darbuotojos. 

PARDUOTA KĖDAINIŲ 
CHEMIJOS GAMYKLA 

Birželio pabaigoje pramonės ir 
prekybos ministras Kazimieras 
Klimašauskas pasirašė sutartį 
su akcinės bendrovės „Minta" 
ir partneriai" atstovais dėl Kė
dainių chemijos įmonės „Fostra" 
pardavimo. Įmonė parduodama 
už 23.4 mln. litų — rašo „Res
publika". Konkursą pirkti 
įmonės akcijas ..Minta" laimėjo 
dar prieš pusantrų metų, tačiau 
visą tą laiką ministerija ir 
Seimas spyriojosi pasirašyti 
sutartį, motyvuodami, kad ga
mykla parduota per pigiai. 

Pasirašyti sutartį įpareigojo 
teismas, tačiau ir po teismo 
sprendimo buvo delsiama. Teis
mas nusprendė, kad „Fostros' 
akcijų paketas turi būti parduo
tas už 14.3 mln. litų, mat „Min
ta" dėl vilkinimo savo nuosto
lius buvo įvertinusi 120 mln. 
litų. Jau po teismo sprendimo, 
ministro Klimašausko inicia
tyva sudarytai derybų komisijai 
pavyko įmonės kainą padidinti 
iki 23.4 mln. litų. 

Tuo tarpu vienas didžiausių 
„Fostros" pardavimo prieši
ninkų Seimo narys Vytautas 
Zimnickas teigia, kad įmonė 
parduodama per pigiai. Pasak 
jo, tokią sumą galima susi 
grąžinti iš įmonės pelno per 3 
metus. Gamykla dar 5 metus 
gali sėkmingai dirbti, o po tojau 
reikėtų atnaujinti technologiją. 

Pernai gamykla pardavė trąšu 
už 212 mln. litų. Grynasis 
gamyklos pelnas pernai viršijo 
6 mln. litu 

Rima Jakutytė 

KRIZĖ NESUSTABDĖ 
REKONSTRUKCIJOS 

Nepaisant finansinių sunkuj 
mų, iškilusių akcinei bendrovei 
„Klaipėdos nafta" po bankui 
krizes, šviesiųjų naftos produk j 
tų terminalo statyba bus baigta 
3 mėnesiais anksčiau planuota 
termino — kitų metų pabaigos. 
Kaip rafto .Respublika", dėl 
finansinių problemų atsisakyta 
kai kurių labai brangių darbų 
— tarp jų — naujų estakadų sta-

ATLANTA 
IMPORT-EXPORT, INC 

Persiunčiame siuntinius į Lietuva^ Latviją, Fstifa, 
Ukrainą, Kaliningrado ar, Maskvą, St.Peterburgą. 

Skubiems siuntiniams - AIR C ARGO 
'Aukštos kokybes maisto produktų siuntiniai. 
* Lemonto ir Marquette parko apylinkėse 

siuntinius paimsime skubiai ir nemokamai; 
* Padedame įsigyti automobilius v a r ž y t i n ė s e ; 
* Persiunčiame automobilius ir jų detales, 

komercines siuntas bei baldus; 
* Verčiame ir notarizuojame dokumentus; 
* Paruostame iškvietimus ir vizos pratesimo 

dokumentus. 
ATLANTA teL 311434-2121 ,8t t -775-SEND 
2719 VVest 71st Street, CkJcago, IL 60*29 

E-mail: Atlanta@worldneLatt.net 
ptrbame: pummd-penkiod 9-5 I ieštad. 9-2 
JŪSŲ PASLAUGOMS MUŠU ATSTOVAI: 

NEW YORK 914-258-5133, CLEVELAND 216-481-0011, 
ROCHESTER 716-325-3888. rTTTSBUROH 412 381-8859 

AMERICA/V TĮ*^\, N * * R O A D ' , N C ' 

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

POIAND 

a •v* 

N E W OFFICE 
8512 Golf Rd 

N i l e s , IL 60714 
Tel . 847-581-9800 

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

OUT OF STATE 
l-(800)-342-5315 

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

North Slde 
3000 N. Mi lwaukee 

Tel. 312-489-4999 

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

SPECIALIOS 
K A I N O S 

Ten ir atgal 
Vilnius $810 
Riga $810 
Tallinn $810 
Minsk $810 

| viena pusę 
Vilnius $560 
Riga $560 
Tallinn $560 
Minsk $560 

> < 

mailto:Atlanta@worldneLatt.net
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VALIO STASEI VAIŠVILIENEI! 
Ginies žmogus bręsdamas kei

čiasi fiziškai ir psichiškai. 
Mokslininkai bei psichologai 
gyvenimo etapus grupuoja j at
skirus laikotarpius: vaikystė, 
jaunystė ir 1.1. Patys žmonės, 
prisitaikydami prie krašto tra
dicinio gyvenimo, bando atski
rus momentus išskirtinai atžy
mėti, atšvęsti. 

Šiais metais mok. Stasė Vaiš
viliene rugpjūčio men. švęs savo 
75 metų sukaktį. Mūsų spaudo
je dažnai galima pastebėti po 
straipsniais jos pavardę. Ji vaiz 
dingai ir jautriai pasidalina su 
skaitytojais savo išgyvenimais. 

Su Stase Vaišviliene susipa
žinau Kanadoje — Montrealyje. 
Ji buvo tik ką atvažiavusi iš 
Anglijos. Mano vyras Vladas 
lankė kartu su Stase tą pačią 
Mažeikių gimnaziją. Jos vyro 
vardas buvo taip pat Vladas. 

Išsikalbėjus paaiškėjo, kad 
mūsų vestuvių data sutapo, 
1946 m. vasario 16 d. mums 
I ietuviams charakteringa diena. 
Gaila, abu Vladai iškeliavo į 

Anapilį. V. Vaišvila lapkričio 25 
d. 1982 m., o. V. Juknevičius 
lapkričio 21d. 1995 m. Ir vėl da
ta sutapo, tas pats mėnuo. Bū
tume šventę abi šeimos 50 vedy
binių metų sukaktį. 

Mudviejų profesinis gyve
nimas pasirodo taip pat pana
šiom datom supintas. Stasė 
Vaišvilienė baigė seminariją 
tais pačiais (1941 m.) metais 
Šiauliuose, aš — Marijampolėje. 
Lietuvoje teko trumpai moky
tojauti, karo banga 1944 m. 
nubloškė į Vokietiją. Ten pabė
gėliai buvo sugrupuoti į sto
vyklas. Gyvenimas su savo 
reikalavimais nesustojo. Moky
tojo pareigos pasidarė sunkios. 
Vaikų būriai lyg prasėsi, lyg 
sakyte sakė: „Mes augame, lai
kas rieda, niekas nesirūpina 
mūsų ateitimi". Tuo metu iš
ryškėjo mokytojos pašaukimas. 
Galvojau: „Tavo rankose tautos 
ateit is , tu esi atsakinga. 
Vadovėlių, knygų nėra ir nebus. 
Reikia organizuoti, vadovauti, 
gyvenimas žengia pirmyn. Vi-
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Stasė Vaišvilienė. 

BALTIA EXPRESS CO LTD., 
(PRES VIDMANTAS RAPSYS) 

S I U N T I M A I { L I E T U V Ą TIESIAI I Š JŪSLJ N A M Ų 
Tik r R U M P A L A I K A B A L T I A EXPRESS SlCt .O N A L ' f Ą P A S L A U G A 

|E1 IOS GYVENA PF. ČIKAGOS APYLINKCSF JOSU SIUNTINIUS 
SUPAKUOSBuK IK P A I M S I M E TIESIAI I? JCSL,' N A M U 

N E M O K A M A I 
• SIUNTIMAI LAIVU PER 45-60 DIENUj 
• O R O C A R G O PER 10-12 DIFNl , 
• AMERIKIETIŠKŲ M A I S T O PRODUKTŲ SIUNTINYS 

UŽS38.00 PER 14 DIENU: 
• NEMOKAMAS DOKUMENTE, NOTARIZAVIMAS. 

BALTIA EXPRESS CO LTD . o ^ 5 « « ^ c ^ . « r 
8327 S PULASKt RD ™L™^°2XL 
r m r a r n u ann- -> BENSENV1LLE, IL 6 0 1 0 6 

1 8 0 0 S P A R N A I 
1-800-772-7624 

K r i n t a lapa i 
K r i n t a skrydž ių ka inos į 

L l E T U V Ą 
N F W Y O R K - V I L N I U S - N E W Y O R K 

Rugsėjo - spalio mėn. S650 

Lapkričio - gruodžio 12 d. $500 

Gruodžio 13-31 d. $650 

Sausio - vasario mėn. $500 
P l i u s m o k e s č i a i 

VYTIS TRAVEL 
4024 — 235 $t. 

Douglaston, NY 11363 

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

suomenė laukia iš tavęs pasi
aukojimo", taip diktavo viduji
nis balsas. 

Stasė dirbo pietinėje Vokie
tijoje, aš — šiaurinėje. Vėliau 
Stasė su vyru išvažiavo į Ang
liją ir už poros metų persikėlė į 
Kanadą, kur Montrealyje, man 
pasitraukus iš lituanistinės mo
kyklos, ji perėmė mano parei
gas. Netrukus mudu su vyru 
persikėlėm i Čikagą. Čia lietu
vių gyvenimas virte virė. Pasi
kvietėm Vaišvilus. 

Vieną dieną Stasė rado laik
raštyje pranešimą, kad montess. 
aukl. Domicėlė Petrutytė skai
tys paskaitą. Ji man sako: „Ei
nam paklausyti". Aš spyriausi, 
nes lyg nujausdama sakiau, kad 
nenoriu įsivelti į visuomeninę 
veiklą. Stasė nenusileido. Nuo 
to momento ir „jsivėlėm". 
Buvom išrinktos į Montessori 
draugijos valdybą, Stasė Vaišvi
lienė — pirmininkės pareigoms. 
Draugijos veikla pagyvėjo. 

Domės Petrutytės paraginta, 
Stasė išvažiavo į Amerikoje pra
dėjusius veikti pirmuosius mon
tess. kursus, kuriuos baigė 1962 
m. 

Per tą laiką D. Petrutytė buvo 
pažadėjusi surasti patalpas. Jai 
nepavyko. Tada su Stase pradė
jom pačios ieškoti. Mano bend
raklasis dabar a.a. P. Pranc-
kevičius pasiūlė man 69-toje 
gatvėje namuką prieš ligoninę 
pirkti. Aš, nubėgus pas Stasę, 
sakau: „Yra namas, kur gauti 
pinigų?". 

Laimė nusišypsojo, pavyko 
sudominti dr. L. Kriaučeliūną ir 
galų gale, 1963 m., buvo atida
ryti „Vaikų nameliai". Stasė 
Vaišvilienė buvo gabi organiza 

LIETUVIŠKAS ALIEJUS 
Bendrovė „Obelių aliejus" 

pateikė pirmą lietuviško rapsų 
aliejaus siuntą. Spaudyklos 
įranga nupirkta iš vokiečių 
koncerno „Krupp". Iki šiol alie
jus Lietuvoje nebuvo gamina
mas. Tikimasi, kad lietuviškas 
aliejus atgaus 50% rinkos, kurią 
dabar yra užkariavęs Olandijos, 
Belgijos ir kitų valstybių 
aliejus. 

Atgauti rinką padės labai 
gera aliejaus kokybė. Jis gami
namas iš natūralių produktų, be 
sintetinių priedų. Be to, žemės 
ūkio ministerija sieks, kad 
įvežamam aliejui būtų taikomi 
dideli muitai. (LR, o&l l ) 

tore. Ji pašventė visą savo laiką 
mokyklos vadovavimui. 

Tai buvo vienintelė lietuviška 
mokyklėlė visoj Amerikoj, kuri 
veikė 5 dienas savaitėje dviem 
pamainom. „Vaikų namelius" 
lankydavo iš įvairių miestų 
mokytojai, turistai. 

Negaliu praleisti neatkreipus 
dėmesio į tuo laiku pasakytą dr. 
Kriaučeliūno sakinį: „Dirbkite, 
kol bus nors vienas lietuviukas, 
aš namo neparduosiu". Taip jis 
išlaikė savo žodį, ir aš jaučiu 
jam didelę pagarbą ir dėkin
gumą visai jo seimai. 

St. Vaišvilienė išdirbusi tris 
metus, paliko mane vadovauti 
„Vaikų nameliams". 

Esu dėkinga ir Stasei, kurios 
dėka baigiau ir aš Čikagoje 
Montessori kursus. 

1965 m. „Vaikų nameliai" 
materialiai negalėjo išlaikyti 2 
mokytojų, todėl Stasė nutarė 
išeiti laimę bandyti amerikiečių 
tarpe. 

1966-67 m. dirbo Near North 
Montessori mokykloje. 

1967-87 m. suorganizavo Be-
verly Montessori mokyklą. 
Eidama direktorės pareigas, dar 
paruošdavo praktikantes moky
tojas. 

1968-74 m. administravo 
M.M.T.T.C. mokytojų Montes
sori kursus. 1983-85 m. reda
gavo „Mūsų vaikas'.' 1987 m. 
užmezgė santykius su iš Lie
tuvos atvažiavusiom mokyto
jom, kurios susidomėjo Mon
tessori sistema. 

Vėliau važiavo beveik kasmet 
į Lietuvą ir ten, paruošusi kursų 
programą, vedė paskaitas, lan
kė mokyklas. 

Šiais metais, sušlubavus svei
katai, turėjo atsisakyti kelionės 
į Lietuvą. Tuo laiku kaip tik 
buvo kursų pabaigtuvės, egza
minai, diplomų įteikimai ir t.t. 

Garbingo jubiliejaus proga 
linkime mielai Staselei sveika
tos ir ilgų darbingų, kūrybingų 
metų! 

Janina Juknevičienė 

VIVIAN R. KHALAF 
Attorney at Law 

8327 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60652 

Profesionalūs advokatai padės jums 
išspręsti iškilusias problemas im
igracijos, skyrybų, „real estate", ava
rijų, asmens draudamu ir kt. Taip pat 
verčiame ir tvirtiname įvairius 
dokumentus. Kalbame lietuviškai. 
Tel. 312-M5-2524 

MISCELLANEOUS 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 VV. Archer A v e , 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 

BUCE 

KAVINE 
350 N. Gark, Chicago, II 60610 

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgali uždaryta 
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PERSIUNTIMAS (USA ) VELTUI 
UŽSAKYMUS SU UlOU AR »AtTO PBtUUOA SIŲSTI 

M M C / R I BUTKia 
• t l M IST 
eucuo oxo44ia-i<ai 
1(J1S> 7174390 

VARDAS /PAVANOS 

, J R t CONSTRUCTION 
„Shingle" stogai ir visų rūsių 
apkalimai (siding): medžio, 
aluminiaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tai. 708-969-26S8. 

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug su
taupysite. Pasinaudokite 
mūsų patogiu ,,lay-away" 
planu. Atliekame visus foto 
laboratorijos darbus. 
Darbo vai.: kasdien 8 v.r. -
6 v.v.; šeštd. 8 v.r. - 4 v. 
p.p . ; sekmd. uždaryta. 
Antrd. ir trečd. susikalbėsite 
lietuviškai. 

3314 W. 63 St. 
Tel. 312-776-8998 

l a i k a u p i r k t i J . B u r k a u s „Art i 
t i k s l o " . N o r i n t i e j i p a r d u o t i , 
rašykite: C h a s . S i m m o n s , 2 0 0 
Pleasant St. , East L o n g Meadovv, 
M A 0 1 0 2 8 . T a i . 4 1 3 - 5 2 5 - 7 3 8 1 . 

B&D 

Taisome ir dengiame visų rūšių sto
gus, šutome priestatus, garažus, 

balkonus, tvoras, dedame plyteles, 
parketą, langus, duris. 
Atliekame dažymus. 

Kazimieras, tel. 312-425-3465 

D a n g l s m i s t o g a i , k a l a m a s 
„ s i d i n g " , a t l iekami c e m e n t o , 
„p lumbing" bei kt. n a m ų v idaus 
ir išorės remonto darbai . S k a m 
b i n t i S i g i t u i : 3 1 2 - 7 6 7 - 1 9 2 9 

V A L O M E 
K I L I M U S . B A L D U S , 

G R I N D I S IR S I E N A S 
J . B U B N Y S 
737-5168 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Ta iso • Pr ieda i 

ir R e i k m e n y s 
Virš 7 5 m e t ų 

patikimas p a t a r n a v i m a s 
T Y P E V V R I T E R S • C O P I E R S 

FAX • C A L C U L A T O R S 
5 6 1 0 S . P u l a s k l R d . 
T a i . ( 3 1 2 ) 5 8 1 - 4 1 1 1 

MOVIMO 
Ilgametis profesionalus kraustymas 

prieinamomis kainomis 
Draudimas garantuotas. 

G E D I M I N A S 
3 1 1 - 9 2 5 - 4 3 3 1 

STASYS ŠAKINIS 

i i vidaus ir is lauko: 
popiorHioja kambarių sienas 

Darbas garantuotas. 
4S12 S. Pašant 

T a t S I 1-917-9187 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
M I G L I N A S TV 

OE/RCA ATSTOVYBĖ 
2346 W. 661h Street 
Tai.: 312-776-1486 

HauraH - nuostaM sala. jei 
ruošiatės įoįe lankytis, siūlome 
apsistoti ..Hale Gediminas". 
jūsų laukia Ieva Ir pusryolsl. 
informacijos skambinkite: 
909-3264199 

kui 
Dėl 

tel. 

K R A U 8 T O T 6 8 | F L O R I D Ą ? 
Juozas Stanaitis I N V I 8 T M 6 N T 
PROF B H T M I siūto pegefcą per-
kam namus, žemes ir verslą. 

T O U F M : 1 - 6 0 6 - 3 3 0 - 6 4 7 8 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE 

°2& *1*5 
REALMART I I , I n e 
6 6 0 2 S. PulasU Rd. 
ChicafoJL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairiu, nuosavybių 
pirkime bei pardavime, mieste ir 

priemiesčiuose. Suinteresuoti 
skambinkite 

B U D R A I Č I U I 

BU1.312-5SM100 
Fa*. 312-SSV3M7 312-30M307 

ACCENT REALTY 
5265 West 95tti street 

Oak Lawn. lUinois 60453 

Bus. 708-636-9400 
Res. 708-423-0443 

A S T A T . M I K U N A S 
Profesional ia i ir sąž in ingai pa
ta rnau ja įvairių nuosavybių pir-

• k ime ir p a r d a v i m e , mieste ir 
(priemiesčiuose. 

OLličn^nic. 
1188 State Street 
Lemont,iDvi$ 68(38 

toto 
prtnt s patarme 
^ a ? y t t ė * i r 

DhaBUtšduBte 
STOMKAS statote 

R o K o r s Bus. 830-257-7100 
fjfr J f a g Res. 830^69-3732 

MARIJA 

Į tžrc 

G O V T F O R E C L O S E D homes for 
pennies on $ 1 . Delmquent Tax. 
R e p o s . REO's Y o u f A r e a Toli 
Free (1 ) 8 0 0 - 8 9 8 - 9 7 7 5 Ext . 
H -2415 for eurrent listings. 

FOR SALE 

techniškai 
tvarkingas 1966 m. automobilis 
RENAULT S6S0. 

Tat. 312-436-4687 

IEŠKO DARBO 

3 8 m e t ų v y r a s I e š k o darbo KshV 
f e m i j o j o . Gal iu prižiūrėti senus 
žmones, moku staliaus darbus ir kt. 
Susikalbu angliškai. Skambinti vaka
rais ( 2 0 2 ) 5 4 7 - 2 6 7 1 p o 9 v .v . 

V y r a a i r ž m o n a 4 2 - 4 3 m . l a i k o net 
kok io d a r b o : namų ruošoje, namų 
remonto, dažymo, turi žalią kortelę 
Kreiptis j seselę T a r c l s i j ą , t a i . 
3 1 2 - 7 7 4 - 1 3 2 4 

3 2 n t . m o t e r i s I e š k o 
bert k o k i o d a r b o . 

T a i . 3 1 2 - 2 6 6 - 2 4 0 8 

P a g y v e n u s i m o t o r f s l a i k o darbo 
savaitgaliams. Gali prižiūrėti vaikus, 
senelius, ligonius. Skambint nuo 5-9 
v.v. . tel 3 1 2 - 3 7 6 - 1 4 4 0 arba 
3 1 2 - 2 6 8 - 2 4 0 8 . 

Vyras Ir moterie Ieško 
bet kokio darbo. 

Skambinti, tol. 312-481 -0614 

MISCELLANEOUS 

I L I K T R O t 
Į V E D I M A I - P A T A I S Y M A I 

Tunu Chicagos miesto leidimą. Dk-
bu užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai 

3 1 2 - 7 7 9 - 3 3 1 3 
K L A U O U U S PUMPOTrO 

A U T 0 M 0 M U 0 , HAMV, SVtStATOS. 
m eTvraas OMUJOMAS. 

Agentas Frank ZapoH ir Oft. Mgr 
Auka* S. Kana kalba Hatuvrlkai. 

SSSS^ W#at SSfh 
Tat. (798) 4S4-8SM 

(31 Z) M 1 - 8 S M 

REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar parduodant 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• MLS kompiutehųir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas variui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Apartmentus ir žemą 
• Pensininkams nuotakia 

KMIECIK ttAlJOrJ 
79X2 S. PvtasM 14. 

< e t l t aMS S. Areke, Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite perouott ar pkktf namus, 
kroipkass j B S M S 6 | M e j S f a J pro-
lastonaMai. aązmatgaiir 
patarnaus. įkainavimas vaitui 

Parduodamas butas Floridoje: 
erdvus ir šviesus, 2 mieg. „Con-
do" prie pat Atlanto. Balkonas ir 
„master" mieg. į Atlanto pusę, ba
seinas ir kt. 

Teirautis 312-4344274. 

FOR RENT 

I š n u o m o j a m a s a p š i l d o m a s 4 
k a m b . 1 mieg. butas 67 & Kedzie 
apyi. $355 į men. + „security". Tel. 
3 1 2 - 7 7 9 - 0 4 1 0 . Kalbėt i i 

Marouot to R d . k Kodsie A v a . apy i . 
isnuornoiamas m o d o r m n 2 mieg. 
butas naujesniame name nuo rugpj. 
30 d. Šald., virykla, oro vėsinimas. 
skalb mašina. Vyresnio amžiaus 
žmonėms, pensininkams. Kreipt is: 
7 0 4 - 4 5 4 - 4 5 9 9 . 

Išnuomojamas 3 kamb. butu
kas „garden apartment". $300 į 
men. Kreiptis: tei. 312-471-0611. 

IEŠKO BUTO 

NeruksntiSt negeriantis pensi
ninkas ieško kambario prie 
šeimos. Tel. 312-778-7743 

HELP WANTED 

N A M Ų V A L Y M U I 
ieškomos moterys iš siaurines miesto 
dalies arba iš O'Hare apylinkes 5-6 
dienoms į savaitę. Parūpinsim trans-
portaciją. Skambinti: 3 1 2 - 4 2 5 - 3 4 4 6 . 

rivivancarni •ary^i^vre Bvny-

go, detalėse gerai bestonentuojan-
čk), dsrbStaaje aaroans pilno laiko 
darbui ukvedybos akynup) (nouaa-
keeping) OOtbsa ssswaaVM aras-
Ssfcai. 4sdsTs Red Derby, 12766 
8 . K s d s t s , 6 l i i l i l i i l , 6 . < 
T a i . 899 090 3 8 1 1 . 

f t lNATAS DOMCSTIC 
• L A C M M N T A M N C Y 

Positions avariabte nannies. house 
keepers tor EngUah speaking women. 

Call: 312-2SS-7M7 
Speak Enghsh 

SIŪLOME DARBUS! 

Gaii. seserų pao ĵejoms, kom-
panijonems ir namų ruošos dar
bininkėms. Galima gyventi ksr 
tu arba atvykti į darbą ir išvykti 
Kreiptis: 

AB Care 

Tel. 312-736-7900 



JAV LB KRAŠTO VALDYBOS 
SOCIALINIŲ REIKALŲ TARYBA 

2711 West 7 1 * StrMt, ChicaQo, Illinois 60629 
312/476-2655 • Pax 312-436-6909 

PERKAT NAMĄ? 
Svarbiausias pirkinys žmo

gaus gyvenime yra jo namas. 
Namas nėra dažnai keičiamas. 
Kai kur pasaulyje žmonės namų 
— gyvenvietės dažnai arba visai 
per savo gyvenimą nemaino. 
Daugelyje Europos šalių namai 
neparduodami, o eina iš kartos 
į kartą, pasilikdami giminėje 
šimtmečius. Kitaip yra Ameri
koje. Amerika yra jauna šalis, 
čia gyvenimas labai dažnai kei
čiasi. Ypač Amerikos didmies
čių gyvenimas yra labai nepa
stovus. Namai apleidžiami, daž
nai visos apylinkės namai nu
griaunami ir statomi kiti. Laike 
keliasdešimt metų miestų ra
jonai iš neturtingų ir apleistų 
pasidaro turtingi ir labai bran
gūs, arba atvirkščiai. 

Savo namuose mes praleidžia
me didžiausią savo gyvenimo 
dalį. Mūsų namai tai mūsų 
„pilis". Savo namus mes įsiren
giame ir pritaikome, kad jie 
būtų mums patogūs ir atitiktų 
mūsų gyvenimo būdą. Skirtu
mas yra tik, kiek pinigų mes 
galime į savo namus įdėti, juos 
įsirengiant. Vieni daugiau, kiti 
mažiau; kiekvienas pagal savo 
finansines išgales ir reika
lavimus. 

Perkant namus, yra trys ga
limybės: viena — tai pirkti nau
jai pastatytą namą — tas būna 
daugiausia naujose ar augančio
se apylinkėse. Perkant naują 
namą, tik ką pastatytą prisitai
kome jį savo gyvenimui. Per
kant tokį namą, nežinome, kas 
su juo blogai, kas gerai, nes 
jame dar niekas negyveno — 
mes pirmieji išbandysime to 
statybininko patikimumą ir sta
tybos gerumą. Antra galimybė 
— tai namą statytis — čia pa
imamas rangovas ir jis pagal 
mūsų finansinį pajėgumą bei 
norus pastato mums namą. Pa
stato tokį, koki norime, kur 
norime ir jį įrengia taip, kaip 
mes norime ir išgalime. Šiuo 
atveju turime labai gerai ap
sigalvoti ir susiplanuoti, kad po 
metų kitų nesigailėtumėme, 
nepadarę to ar kito. 

Trečia galimybė — tai pirkti 
seną — naudotą namą, ir daugu
mas mūsų tai darome. Pirkdami 
seną namą, turime labai gerai 
apsižiūrėti ir apsigalvoti. Nuo 
didelių problemų, perkant seną 
namą, apsaugo „disclosure law" 
ir namų inspekcija. Bet yra 
daug mažų problemų, kurios 
labai nemalonios ir dažnai gir
dime namo pirkėją sakant: „Ge
riau būčiau šio namo niekada 
nepirkęs". 

Kad būtumėte tikrai paten
kinti savo pasirinktu namu — 
savo pirkiniu, jums reikia geros 
informacijos apie perkamą na
mą. Jei įmanoma, apžiūrėkite 
tą namą keletą kartų ir klaus
kite daug klausimų. Kiek kartų 
reikia perkamą namą apžiūrėti? 

Namą neperkate dažnai. Žmo
nės perka namus du, gal tris ar 
keturis kartus per savo gyveni
mą, todėl daug patyrimo tame 
reikale retas turi. Apžiūrėjimas 
priklauso nuo to, kiek esate 
susirūpinę savo namo pirkimu 
ir kiek esate „nusivylę" praeity
je. Namų pardavimo specialistai 
sako, kad namą apžiūrėti du 
kartus yra taisyklė, o tris — 
visai tvarkoje. Nėra taisyklės, 
kiek kartų jūs turite apžiūrėti. 
Žinokite, kad namo pardavėjo 
noras yra parduoti namą po pir
mo apžiūrėjimo, tačiau pirkėjas 
turi būti tikras, kad jo pasirin
kimas geras. Vieni namų pirkė
jai nuperka namą iš pirmo pa
matymo, kitiems reikia aštuo
nių kartų. Kai kuriais atvejais, 
jei pirkėjas per ilgai delsia, 
namas gali būt parduotas ki
tam. Namų pirkimo/pardavimo 
specialistai duoda sąrašą klau
simų, kuriuose jie pataria klaus
ti, šis klausimų sąrašas nėra pa
kaitalas namų inspektoriui, bet 
klausimų sudarytojai nenori, 
kad jūs mokėtumėte pinigus už 
inspekciją namo, kuria jums 
netinka. Namą apžiūrėkite įvai
riomis savaitės dienomis ir skir
tingu laiku. Kaimynystė, kuri 
yra rami savaitės dienų rytais, 
gali visai kitaip atrodyti savait
galių vakarais. 

Patariama, kad vienas namo 
apžiūrėjimas būtų lietingą 
dieną. Tada jūs galite pamatyti, 
ar žemos vietos kieme prisipildo 
vandens, ar „sump pump" nuo
latos veikia ir ar yra „tamsių" 
vietų namo viduje. 

PIRMASIS NAMO 
APŽIŪRĖJIMAS-

ATRADIMAS 

Jūs apžiūrite keletą namų 
įvairiose apylinkėse, sužinote, 
kokia namų kaina, kurie namai 
jūsų finansinėms išgalėms yra 
prieinami. Iš jų, aišku, jūs 
pasirenkate tris ar keturis, 
kurie labiausiai patinka. Pas
kui klausiami klausimai, kurie 
padės nuspręsti, ar verta tą 
namą antrą kartą apžiūrėti: 

1. Ar namo išorė estetiška? Ir 
ar jis jums patinka? 

2. Ar vietovė patogi, ar jūs 
galite lengvai pasiekti savo 
darbovietę, kokios mokyklos, 
susisiekimo priemonės, kur ap
sipirkimo centrai, kaip toli nuo 
jūsų giminių, draugų? 

3. Kiek metų yra namas? 
4. Kokie yra nuosavybės mo

kesčiai? 
5. Kiek kainuoja metinis 

namo išlaikymas: šiluma, elek
tra, vanduo, pataisymai ir pan.? 

6. Ar namo aplinka yra gera 
ir sutvarkyta? 

7. Ar kaimyniniai namai ir 
sklypai yra tvarkingi? 

8. Ar name yra užtenkamai 
miegamųjų kambarių? 

DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. rugpjūčio mėn. 10 d. 

,.Lietuvos Vaikų vilties" globojami vaikučiai turėjo progos dalyvauti krepšinio rungtynėse Rose 
mont Horizon salėje, kai ten žaidė Lietuvos olimpinė rinktinė. Bilietus parūpino ir vaikus atvežė 
Renius Dičius. Ši išvyka paliko didžiausią ispūdj vaikam - krepšinio žvaigždėms visi šaukė 
„valio!" iki užkimimo. Iš kairės: Robertas Urbonavičius, Regimantas su mama Virginija Nem 
kevičiene, Sonata Norviliene ir sūnus Evaldas, Laima Vyšniauskienė su dukryte Igne. 

Robertas Urbanavičius su mama Ltonora — juos globoja ,.Lietuvos Vaikų 
vilties" komitetas, kai Robertui daromo* op*r*cijoa Čikagoje. 

9. Ar tie namai atitiks jūsų 
kasdieninius ir šventadieniš
kus, laisvalaikio, poreikius? 

10. Ar tie namai atitinka 
kasdieninį ir šventinį svečių 
vaišinimą? 

11. Ar namas turi užtenka
mai vietos pasidėjimui? 

12. Ar daug reikės investuoti 
pinigų dekoravimui ir per
tvarkymui? 

13. Ar langų aptemdymai ir 
užuolaidos pasilieka? 

14. Ar galima laikyti gyvu
liukus? 

15. Ar garažas ir automobilių 
pastatymo vieta yra pakanka
mai didelė jūsų reikalavimams? 

16. Kur galės jūsų svečiai pa
sistatyti automobilius? 

17. Ar gražūs vaizdai matyti 
per kiekvieną langą? 

18. Ar rūsys dvelkia drėgme? 
19. Ar pasiliks name šaldytu

vas, virykla, skalbimo mašina ir 
pan., ir kiek senumo tie daiktai 
yra? 

ANTRASIS NAMO 
APŽIŪRĖJIMAS - TAI 

NAMO ATRANKA 
Šiam atsilankymui jūs atsine-

šate kišeninę lemputę ir ma
tuoklę, nes norėsite daug ką, 
patikrinti. 

Jei namuose randate įvairių 
trūkumų, tai dar nereiškia, kad 
to namo negalite pirkti, bet tik 
iš anksto žinote, kokius remon
tus ar pakeitimus turėsite pa
daryti. 

Jei jūs atrandate name dide
lius trukumus, patys namų par
davėjai, norėdami namą par
duoti, tada padaro remontą — 
pašalina tuos trūkumus. 

Namui remontuoti gali reikėti 
$25,000, bet tuo pačiu, jūs ga
lite perkamą namą nupirkti 
$40.000 pigiau, negu namai par
duodami toje apylinkėje. 

Dabar žiūrėkite: 
1. Kiek sluoksnių turi stogas 

— kiek kartų jis buvo dengtas? 
2. Ar vandens nubėgimo 

vamzdžiai yra sulinkę, sukrypę, 
ar visai jų nėra? 

3. Ar langinės yra gerai pri
tvirtintos? 

4. Ar šaligatvio, „patio" ir 
automobilio įvažiavimo kelio 
cementas yra lygus ir nesu
trūkinėjęs? 

5. Ar aliumininių lentelių 
(aluminum siding) danga nėra 
įlinkusi ir ar gabalų netrūksta? 

6. Ar aliuminio lentelės 
buvusios nudažytos? 

7. Ar mūras nėra trūkęs? Ar 
tarpai tarp plytų nėra ištrupėję? 

8. Ar kaminas yra gerame 
stovyje? 

9. Kiek senumo yra šildymo 
ir vėsinimo sistema? Paprašyki
te namo pardavėjo tų sistemų 
aptarnavimo dokumentų. 

10. Ar kiekvienas kambarys 
yra apšildomas? 

11. Ar namas turi minimumą 
100 amperų srovės 110 ir 200 
voltų? Jūs galite atidaryti ir 
patikrinti saugiklių ar „circuit 
breakers" dėžutės dureles, bet 
nieko nelieskite. 

12. Ar elektros įjungimai yra 
trijų šakų su įžeminimu? 

13. (junkite ir patikrinkite 
lubų vėsintuvus (fans), kad 
žinotumėte, ar jie yra labai 
garsūs? 

14. Ar virtuvės ir drabužių 
skalbimo/džiovinimo įranga yra 
elektrinė ar dujų? 

15. Ar veikia namų skam
butis? 

16. Atidarykite ir uždarykite 
visas duris ir langus. Ar jie 
veikia ir ar sandariai užsidaro? 

17. {junkite virtuvės įrengi
mus ir pažiūrėkite, ar jie veikia. 
Patikrinkite visas virimo vietas 
virykloje. 

18. Atidarykite ir uždarykite 
virtuvės bei vonios kambario 
spinteles ir stalčius. Patikrinki
te, ar jie gerai užsidaro, ar 
nekliba ir pan. 

19. Atsukite ir užsukite kiek
vieną vandens čiaupą — šilto ir 
šalto vandens. Prileiskite 
kriauklę ir vonią kelis colius 
vandens. Žiūrėkite, ar jis nu
bėga kartu,, ar pamažu ir 
greitai. 

20. Atsukite dušą ir nuleiski
te vandenį tualete. Žiūrėkite, ar 
dušo spaudimas žymiai su
mažėja. 

21. Ar tualeto sėdynė krypuo
ja, kai lengvai paliečiate? 

22. Pažiūrėkite į drabužių 
spintų lubas, ar nėra vandens 
žymių. Namų savininkai dažnai 
pamiršta jas remontuoti. 

23. Apžiūrėkite palėpę. Jei ji 
neįrengta, nekreipkite dėmesio 
į vandens žymes lubose, kol 
neateis jūsų inspektorius. Nie
kas netaiso palėpės lubų, kai 
stogas yra sutaisytas. 

24. Ar laiptai turi saugias 
atramas? 

25. Ar židinio priekyje matyti 
anglių — išdegimo dėmės? 

26. Pasilenkite ir židinyje 
peiliu ar nagu lengvai pabrau
kite. Ar ten yra susidaręs 
storesnis sluoksnis suodžių? 

27. Išmatuokite kambarius ir 
pasidarykite jų planą. 

TREČIAS APSILANKYMAS 
- JŪSŲ ATRADIMŲ 

PATIKSLINIMAS 

Po antro apžiūrėjimo, jūs nu
sprendėte, kad surastas namas 
yra jums tinkamas. Bet kad bū
tumėte visiškai tikri, čia dar 
keletas klausimų, kurie jums 
padės įsivaizduoti kasdieninį 

jūsų gyvenimą tuose namuose. 
Šį kartą pasiimkite ir foto 
aparatą. 

Žiūrėkite, kad namas būtų 
jums patogus. Smulkmenos gali 
būti pakeistos, nepakeičiant 
namo charakterio. Bet jei jums 
reikia pakeisti sienas, sulopyn-
ti grindis, ir jei viskas staiga 
atrodo nedarniai — tai jau blo
gai. Ką tada daryti? Apsispręs
kite! Jei viskas tvarkoje, jei 
apsisprendžiate pirkti, trečią 
kartą apsilankė patikrinkite: 

1. Važiuokite nuo namo į 
darbovietę ir atgal normalių į 
darbą važinėjimo laiku. Kiek 
laiko tai užima? 

2. Kur yra arčiausia produk
tų krautuvė, valykla, video 
juostų nuomavimo krautuvė, 

biblioteka, autobusų sustojimo 
vieta ar traukinio stotelė? 

3. Kada išvežamos šiukšlės ir 
kokios rūšies šiukšlių dėžių yra 
reikalaujama? 

4. Ar virtuvės darbo stalų 
apimtis bus pakankama jūsų 
šeimos poreikiams ir daiktams, 
kuriuos ant jų padedate, kad 
greitai galėtumėte pasiimti? 

5. Ar yra pakankamai vietos 
virtuvėje pasidėti dideliems 
daiktams, kaip „wok", kalakuto 
kepimo įrangai (roaster), vidaus 
„grill", virimo knygų rinkiniui? 

6. Kur jūs statysite Kalėdų 
eglutę? 

7. Keliskart patikrinkite 
kambarių išmatavimus, kad 
tikrai jūsų karališko dydžio 
vandens lova (king-size water-
bed) pramogų centras (enter-
tainment unit) ir kiti dideli 
baldai jiems skirtuose kam
bariuose tilptų. 

8. Ar yra kietmedžio grindys 
po kilimais? 

9. Suplanuokite, ką kurioje 
drabužių spintoje laikysite. Kur 
laikysite valymo priemones, la
gaminus, svečių paltus, gyvuliu
kų maistą, švenčių ir Kalėdų 
dekoracijas, įvairius jūsų rinki
nius, sporto priemones, ir jūsų 

įvairių pomėgių dalykus. 
10. Suraskite vieta kompiute

riui, telefonams ir muzikos 
priemonėms. Ar elektros laidai 
ilgi toje vietoje? 

11. Išmatuokite langus jų 
dekoravimui — užuolaidoms, 
grindis — kilimams ir kokio 
didumo šaldytuvą galite virtu
vėje pastatyti, kad galėtumėte 
tuos dalykus tuoj įdėti, kai 
užbaigiate pirkimą. 

12. Nufotografuokite namą iš 
lauko (priekio ir užnugario), ir 
kiekvieną kambarį, nes pamir
šite daug smulkių detalių po 
apžiūrėjimo ir po to laiko kai 

A.tA. 
BRONIUI PALIULIONIUI 

iškeliavus Amžinybėn, jo žmonai poniai ELEO
NORAI, dukrai LIUCIJAI VEDEGIENEI, mūsų 
bendradarbei, žentui REGIMANTUI, sūnums JUR 
GIUI ir KĘSTUČIUI su šeimomis bei kitiems arti 
miesiems reiškiame mūsų užuojautą ir drauge 
liūdime. 

Hinois Universiteto bendradarbiai: 
Elena Baltrušaitienė 
Olimpija ir Mindaugas Baukai 
Veronika Burmeister 
Algimantas Cibavičius ir Brigitte 
Kristina Jarošiūtė 
Irena Kairytė 

LIETUVOS PARTIZANŲ GLOBOS 
FONDUI AUKOJO: 

$1000 — per Z. Juškevičienę — L.D. Kunigaikštienės 
Birutės dr-ja. 

$200 — Jonas ir Valentina Jurkūnai, Marija ir Feliksas 
Kriščiūnai. 

$100 — J. Lescinkas, Vyt. ir J. Graužiniai per du įnašus. 
$90 — Janina Miliauskienė aukoja ir rašo: „Dėkojame 

Jums už atliekamą kilnų darbą dėl Lietuvos laisves kovotojų. 
Myliu juos ir meldžiuos. Nesu turtinga, našlė ir aukoju, ką 
galiu. 

L.P.G. Fondo valdyba nuoširdžiai dėkoja aukotojams. 
Aukas siųsti: OtanOfO Wmėmn» Oenfc. Aeet. Ne. 000777, 
4102 te. Archer Ave., CMMflO. 

padarysite pasiūlymą pirkti 
namą. Kai kurie šie klausimai 
yra labai smulkmeniški ir gali 
atrodyti jums nereikalingi, bet 
čia jūs patys turite apsispręsti, 
kas tinka jums, kas ne. Yra 
sakoma, kad žinojimas yra tur
tas, tai ir namą perkant, kuo 
daugiau žinosite, ką turite žiū
rėti, ko turite klausti, ko 
reikalauti tuo jums bus leng
viau nusipirkti gerą jums tin
kantį namą. 

Naudotasi medžiaga iš „Chi-
cago Tribūne" (1996/7/12). 

Aldona Šmulkatienė 
ir Birutė Jasaitienė 

A.tA. 
MARCELĖ BELECKIENĖ 

Gyveno Hot Springs, AR. 
Po sunkios ligos mirė 1996 m. rugpjūčio 6 d., 

sulaukusi 83 metų ir buvo palaidota Crestwood 
Memorial Park kapinėse, Hot Springs, AR 
rugpjūčio 9 d. 

Nuliūdę liko: giminės ir pažįstami. 
Dukterėčia Regina Šemienė . 

L I E T U V I Ų L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I Ų 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

GAIDAS - DAIMID 
F U N E R A L D I R E C T O R S 

Directorj of Eudeikis Funeral Home (EST 1908) 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

4330 So. California- 4605 So. Hermitage 
ALL PHONES 

1-312-523-0440 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

PALOS HILLS 11028 S. SOUTHVVEST HIGHVVAY 
HIOCORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD 
MAROUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVE. 

ALL PHONES 
1-708-974-4410 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

LEMONT 12401 S ARCHER AVE. (fc DERBY RD.) 
EVERGREEN PARK 2929 W 87 ST. 

T1NLEY PARK 16600 S OAK PARK AVE 
ALL PHONES 

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

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

CICERO, 1424 S. 5 0 AVENUE 
VVESTCHESTER, 1 0 5 0 1 W. CERMAK 

CHICAGO, 6 8 0 1 BELMONT 
ALL PHONES 

1-708-652-5245 

DAVID GAIDAS JR. 

GAIDAS FUNERALS 
"Chicagoland's Finest Funeral Service" 

PALOS HILLS 
11028 S. Southvvest Hwy. 

(OTHER LOCATIONS AVAILABLE) 

1 -708-448-6209 

i 



DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. rugpjūčio mėn. 10 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
Toli n u o Č i k a g o s Lietuva, 

toli ir stebuklingoji Šiluva, 
kurioje l ietuviai taip uoliai 
parodo savo meilę Dievo Moti
nai Marijai. Ne visi turim galimy
bių nuvykti j Šiluvą, dalyvauti 
garsiuosiuose Marijos atlaiduo
se, tačiau visi gali pajusti tų 
atlaidų džiaugsmą, rimtį ir iš
kilmingumą, nes rugsėjo 7 d. 
Marijos-Šiluvinės atlaidai pra
sidės ir Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje, Marąuette 
Parke. Pamokslus sakys ir spe
cialias šv. Mišias aukos jaunas 
kunigas, svečias iš Lietuvos, Ar
vydas Liepa, MIC. Iškilminga 
Šiluvos atlaidų užbaigimo pro
cesija ir pamaldos bus rugsėjo 
15 d. Ruoškimės šiuose pras
minguose atlaiduose, ruošia
muose Dievo Motinos garbei, 
dalyvauti. 

P a l a i m i n t o j o J u r g i o Matu
l a i č i o m i s i j o j e santuokai 
ruošiasi Ritas Povilionis su 
Alma Pečiukonyte. 

Vyresniųjų l i e tuv ių c e n t r e , 
„Seklyčioje", rugpjūčio 14 d., 
trečiadieni, 2 vai. p.p. bus links
ma muzikos popietė su muz. Al
gimantu Barniškiu. Visi kvie
čiami susitikti su draugais (taip 
pat susipažinti su naujais) , 
pasiklausyti gražių dainų, kar
t u papietauti ir pabendrauti 
maloniai vėsinamoje „Sekly
čios" salėje. Visi kviečiami, visi 
laukiami. Atvykite! 

J a u n i e j i l i e t u v i a i p r o f e 
s ionalai , neseniai baigę studi
jas, norėdami paremti j i ems 
svarbaus PL centro Lemonte 
mažosios salės a tnauj in imo 
projektą, buriasi d a l y v a u t i 
ekskursijoje Michigano ežere 
š.m. rugpjūčio 17 d., šeštadienį, 
12-3 v.p.p. Bus plaukiama laivu 
„Valara VI" iš Burnham uosto 
Čikagoje. Visi kviečiami. Infor
macijai kreiptis į Nidą Tijūnė-
lytę, tel. 847-537-7949, ar Vidą 
Žliobą, tel. 312-786-9426. 

Dvi darbščios Sofijos — Plenienė (kairėje) ir Džiugiene patarnauja „Drau
go" vasaros šventes lankytojams, norintiems įsigyti pietų bilietėlius. 

Nuotr Marijos Reinienės 

J u l i j a Š u k y t ė — Ateitininkų 
studijų dienose, Dainavoje, Š.m. 
rugsėjo 1 d. kalbės simpoziume: 
„Sugrįžimas prie klasiko po 35 
metų: Juozo Girniaus T a u t a ir 
taut inė išktikimybė'". 

A m e r i k o s L ie tuv ių tau t inės 
s ą j u n g o s pokylyje, rugpjūčio 31 
d. vyksiančiame Balzeko Lietu
vių kultūros muziejaus „Gin
taro" salėje, sutiksite daug 
svečių, ne t ik iš įvairių JAV 
vietovių, bet ir iš Lietuvos Ren
gėjai laukia v isų atsilankymo. 
Rezervuoti v ietą tel. (312)581-
4420. 

P a g a r s ė j ę s č i k a g i e t i s džiaz-
manas Kęstut i s Stančiauskas 
neseniai išleido savo kompakti
nį diską„Roughs", kurio prista
tymai įvyks rugpjūčio 10-11 d. 
Borders knygynuose Deerfield, 
Oak Brook, Wi lmette o taipogi 
rugpjūčio 14 d. 8:30 vv. Fitzge-
ralds 6615 West Roosevelt Ber-
wyne bei Green Dolphin Street 
2200 North Ashland rugpjūčio 
17 d. 10 v.v. Plačiau apie tai ryt, 
sekmadienį , VAIRO radijo lai
doje 10-11 v.r. per WNDZ 750 
AM. Pasiklausykite! 

E a s t C h i c a g o Medž io to jų ir 
m e š k e r i o t o j ų k lubas v i sus 
narius bei jų svečius kviečia į 
met inę gegužinę-išvyką rugpjū
čio 17 d., pradžia 12 vai. vidu
dienį. Žuvavimo varžybos prasi
dės 7 vai . r. Bass Lake, IN 
(Bublio rezidencijoje). 

x TRANSPAK praneša: 
„Telšių vyskupijos kunigų semi
narijoje, kuri įkurta 1927 me
ta i s , mokos i 88 jaunuoliai; 
įšventinti į kunigus 28 atkurtos 
seminarijos auklėtiniai". Pini
ga i , s i u n t i n i a i ir k o m e r c i n ė s 
s iuntos i L i e t u v ą . Maisto siun
tiniai. T R A N S P A K , 2638 W. 
69 St. , C h i c a g o , IL, te l . 312-
436-7772. 

(sk) 
x N A M A M S P I R K T I P A 

S K O L O S duodamos mažais mė
nes iniais {mokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės 
į M u t u a l F e d e r a l S a v i n g s , Ii kairė*: Kristina 
2212 W e s t C e r m a k Road . Tel. 
(312) 847-7747. 

(sk) 

VAIKŲ MUZIEJUJE VĖL LINKSMINASI 
VAIKAI 

Kai kurie vaikai į Balzeko 
Vaikų muziejaus vasaros pro
gramą susirinko turbūt tėvel ių 
ar senel ių įkalbėti — juk nega
lėjo žinoti, kas jų laukia! Bet jau 
po pirmo susitikimo paklausti , 
ar buvo įdomu, visi vienbalsiai 
atsakė — „taip!", jau žinojo, kad 
būtinai atvyks ir kitą kartą, jei 
t ik tėvel iai ir seneliai leis . 

K u o gi skiriasi mūsų susi
t ikimai nuo pamokų ar lais
valaikio valandėlių mokyklose, 
stovyklose ir nuo l inksmų žai
d imų su draugais sus i t ikus 
kieme? Turbūt tuo. kad čia nėra 
mokinių ir mokytojų — ir vai
kai , ir suaugę žaidžiam, dūks 
tam kartu, o žaisdami, kurdami 
susipažįstam ir mokomės. 

Per pirmąjį susit ikimą suži
nojom, kad Perry. Amanda ir 
Lydia labiausiai mėgsta žaisti 
krepšinį, Lucia — skaityti, Lina 
— miegoti , Daiva — vaikščioti, 
Rita — plaukioti, Ervinas — 
piešti, o Darius — žaisti video 
žaidimus. N e t ik sužinojom, bet 
ir vis i kartu pabandėm tai 
daryti vaidindami. O iš šešta
dienio ryto snūdulio labiausiai 
pažadino žaidimas „trečias bė
ga": ne ta ip jau lengva išsisukt 
nuo greitų besivejančių bėgikų, 
o dar sunkiau stovint pastebėti, 
kad j a u turi pats bėgti, todėl 
tuoj pat būni paliestas ir gauni 
k i tus gaudyti. 

Antrąjį sus i t ik imą dar pagy
vino atvykusios Morta ir U g n ė , 
kurios tėvel iai Genė ir Arūnas 
irgi su mumis žaidė, dalyvavo 
pieštukų kare. Mėlynųjų ir 
rausvųjų kariuomenės turėjo 
įsiveržti v iena į kitos žemę ir 
pagrobti kuo daugiau priešams 
p r i k l a u s a n č i ų p i e š t u k ų , o 
galiausiai — priešo vėl iavą. 
Nelengva užduotis — ir pulti , ir 
ginti savo teritoriją. Karas be 
vadų tuoj pavirto klykiančiu iš 
džiaugsmo skruzdėlynu, kur jau 
niekas nieko negynė, tik su per
galės šūksmais nešė p ieš tukus 
vieną po kito iš priešo žemės į 
savo. Daugiausia prinešė mažo
ji Ugnė, niekieno nepastebėta, 
pranirdama pro priešus ir pi lna 
sauja pieštukų grįždama į savo 
žemę. Paskelbus paliaubas pasi
rodė, kad greitesni buvo raus
vieji, t ik abiejų kar iuomenių 
vėliavos liko nepaliestos. B e t 
mėlynieji atsikovojo savo garbę, 
laimėdami ki tas varžybas, kai 
kiekvienas karys turėjo persi
rengti juokingais moteriškais 
drabužiais ir nubėgęs į kam
bario galą statyti kaladėl ių 
bokštą. 

Taigi buvo l inksma. O ir rim
toji dalis apie Lietuvos senovę 
vaikams skambėjo kaip pasaka, 
kurios jie k lausės i , i š tempę 
ausis. Gal todėl, kad jie visi, net 
jei ir nekalba l ietuviškai , turi 

Kęstutis ir Onutė Paulikai niekada neatsisako padėti „Lietuvos Vaikų 
vilties" globojamiems vaikučiams — su jais pabendrauti, paguosti tėvelius 
ir vaikus, kai jie laukia operacijos Čikagos Shnners ligoninėse. 

Dienraščio ..Draugo" metinėje vasaros šventėje skelbimų skyriaus vedėja 
Nijole Užubaliene aptaria reklamos reikalus su Lithuanian TV ved. Arvydu 
Reneckiu. 

x Ba l t i c M o n u m e n t s , Inc.. 
2621 W. 71 Street. Chicago. IL. 
Tel . (312) 476-2882. Visų rūšių 
paminklai , žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. 

(sk) 
Advokatas ' 

GINTARAS P. ČEPĖNAS 
M36 S. Pulaski Rd., Chicago, II 60629 
('-: b! j šiaurę nuo Balzeko muziejaus) 

Tel. 312-582-4500 
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. 708-301-4866 
Valandom pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
T e l . (1-312) 776-8700 

DarVx> vai nuo 9 iki 7 vai. vak. 
įeštad 9 v r. iki 1 vai d. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 VV. 63»h Street 
Chicago, IL 60629 

^Skersai gatves nuo ..Draugo' 
Tel. 312-284-0100 

Kasdien 9 v.r —5 v.v 
Šeštadieniais ir vakarais 

pagal susitarimą 

Advokatas Vvtas Misiulis 
79 N Monro.- 5«ik 1300. 

C hėosji !L 6CH9 
IMIGRACIJOS KLAUSIMAI 
Vizos pratesimo ..žalios korte 
les "gavimo, ir 1.1 Konsultuoja ir 
padeda sutvarkyti dokumentus. 

Valandos pagal susitarimą 
(312) 775-5752 

Nuotr. Broniaus Juodelio 

x A u t o m o b i l i o , n a m ų ir li
gos d r a u d i m a s atvykusiems iš 
Lietuvos ir kitų kraštu. Kreip
tis pas A. Lauraitį. A. & L. In
surance Agency. 9439 S. Ked
zie Ave. , E v e r g r e e n Pk., IL 
60805-2325. Tel . 708-422-3455. 

įsk) 

x Ž E M Ė L. P R O D U C -
TIONS praneša, jog po ilgų ir 
sunkių derybų visos mūsų radi
jo laidos grąžinamos i sena. 
įprastinį, rytinį laika Nuo š.m. 
balandžio 29 d. klausykitės 
mūsų laidų k a s d i e n n u o 10 iki 
11 v.r. per W N D Z radijo stotį 
750 AM b a n g o m i s . Darbo die 
nomis s iūlome informacinę 
STUDIJA R. šeštadieniais isto
rine VERSME, o sekmadieniais 
kultūnne-pramoginę radijo lai
da VAIRĄ. VVNDZ dirba 5.000 
vatų pajėgume ir laisvai pasie 
kia Illinois. Indiana. Michigan 
bei Wisconsin l ietuvius. Visais 
radijo reikalais. į skaitant ko
mercinius skelbimus, mirties 
pranešimus bei organizacijų ži
nutes, kreiptis adresu: ŽEMĖ L 
P R O D U C T I O N S , LITHUA
NIAN N E W S R A D I O 750, 
P.O. BOX 1161 O A K P A R K , 
IL 60304, o redakcijos tel. 
708-386-0556. ŽEMĖ L. PRO 
DUCTIONS - v ieninte l i s radi
jo informacinis t inklas aptar
naujantis išeivija 7 dienas per 
savaitę. Pasiklausykite! 

(sk) 

x D ė m e s i o g y v e n u s i e m s 
D I L I N G E N O l ietuvių s tovyk
loje , prie Ulmo! Jei prisime
nate, kas ats i t iko su J u r g i u 
Ž v a l i a u s k u , nuo Alytaus, kuris 
sužeistas vežamas į ULMO ligo
ninę, 1946 m. lapkričio mėn. 11 
d., pakelyje nuo sužeidimo mirė. 
Jis dirbo ka ip auto vairuotojas, 
U N R R A tarnautojas. Būkite 
malonus pranešti: Marytė Žva-
l i a u s k i e n e , 4 3 8 B u n k e r Hill , 
C o l l i n s v i l l e , I L 62234. Tel . 
618-345-5045. Š i s tel n u m e r i s 
t e i s ingas . A t s i p r a š o m e už bu
v u s i ą k l a i d ą . 

x Gre i t p a r d u o d u v i e n o s ir 
dv i e jų š e i n i ų namus Chicagoje 
ir a p y l i n k ė s e . Skambinki te 
R E / M A X R E A L T O R S , R imas 
S t a n k u s , tel . (312) 586-5959 ar 
ba (708) 425-7161. 

(sk) 
x P i g i a u s i t e l e fon in ia i ry

š i a i s u L i e t u v a . Pastovūs 
įkainiai 24 vai. per parą, 7 
dienas per savaite. I Lietuvą — 
tik 85 centai už minute Galite 
skambinti bet kur už JAV ribų. 
Nereikia persirašyti iš vienos 
firmos į kitą. Naudojate spe
cialų kodą. Jokių papildomų 
mėnesinių mokesčių. Kreipkitės 
l ietuviškai pirmd.-ketvd. 8 - 10 
v .v . a t s t o v y b ė s t e l e f o n u 
708-386-0556. 

x P r i e š u ž s i s a k y d a m i pa
m i n k l ą , a p l a n k y k i t e S t . 
C a s i m i r M e m o r i a l s , 3914 W. 
l l l t h St . Turime didelį pasirin
kimą: matys i te granito spalvą, 
dydį ir 1.1. Gaminame pamink
lus mūsų dirbtuvėje pagal jūsų 
pageidavimą, brėžinius. Prieš 
pastatant paminklą, galėsite 
apžiūrėti ir įsitikinti, kad jis pa
darytas, kaip buvo jūsų pagei 
dauta. S a v . Lilija ir V i l i m a s 
N e l s o n a i . Te l . 312-2334335 . 

(sk) 

ienė. Viktorija Milūnaitė ir inž. Vytenis Milūnas 

NAUJAS MAGISTRAS 
Reik ia vertinti, kai mūsų 

jaunoji karta siekia aukštesnio 
mokslo laipsnio. Ypač kai to sie
kiama dažnai nelengvomis sąly
gomis , dirbant vjUą laiką atsa
kingose pareigose, o vakarą ir 
savaitgal ius pašvenčiant studi
joms. ! 

Š.m. birželio 8 dieną Benedic-
t ine universitete, Lisle, Illinois, 
tarp ei lės studentų, gaunančių 
m a g i s t r o la ipsnį i š vers lo 
administracijos, buvo ir Vytenis 
Antanas Milūnas, i š Naperville, 
Ill inois. Vytenis Milūnas baka
lauro laipsniu baigęs mechani
kos inžinieriaus studijas Illinois 
universitete, tolimesnes studijas 
t ę sė vakarais Loyola universi
te te , vėliau persikėlė arčiau 
gyvenamos vietos, į Benedictine 
universitetą, Lisle, LL, kurį 
1887 metais įkūrė benediktinų 
vienuoliai . 

Vytenis Milūnas — registruo
tas profesinis inžinierius jau eilę 
m e t ų eina atsakingas projektų 
menadženo pareigas Argone 
Nacional inėje laboratorijoje, 
kur prižiūri multi-milijoninius 
projektus. į teikiant diplomus 
un ivers i t e to kancler is savo 

kalboje atkreipė v i sų dėmesį į 
r a u d o n ą rožę , k u r i ą n e š ė 

kiekvienas mokslo la ipsniui 
kandidatas. „Mei lė moks lu i 
buvo paskatinimas s iekt i ir 
šiandien priimti mokslo laipsnį. 
Daugel iu atveju š is mokslo 
siekimas nebuvo vieno asmens 
pastangų vaisius. Šiandien, kai 
mes priimam šią rožę — m ū s ų 
meilės mokslui simbolį, mes 
dalinamės šiuo simboliu su spe
cialiais asmenimis mūsų gyve
n i m e , k u r i e padėjo m u m s 
mokslo metų laiku. Mūsų spe
ciali padėka šiems asmenims už 
s u t e i k t ą p a s k a t i n i m ą ir 
paramą". 

Tai buvo gražus Šeimos narių 
įvertinimas, kurie tą d ieną 
džiaugėsi, kad galės dažniau 
matyti tėvel į ar mamytę , ne 
prie knygų, o še imos tarpe. 
Vytenį sveikino žmona Kris
tina, dukrelė Viktoria, tėvai ir 
brolis Rimas, kuris š ių metų 
gale, taip pat užbaigs magistro 
studijas verslo administracijoje, 
Michigan universitete, A n n Ar-
bor, MI. 

Sėkmės naujam magistrui . 
P .T . 

l ietuviško kraujo, o pasakojimai 
apie to l imą protėvių žemę bei jų 
ž y g i u s žadina dar didesnį susi
domėjimą savo tautos praeitim. 
B e t ir č ia nereikėjo mokytojų — 
pak laus t i ir paskatinti , va ikai 
p a t y s vardijo ir rodė v ieni ki
t i e m s ž inomas šal is Ervino nu
p i e š t a m e žemėlapyje. V i e n i 
žinojo daugiau, kiti mažiau, bet 
L i e tuvą galėjo parodyti kiek
v i e n a s . Tik gal sunkiau buvo 
pa t ikė t i ir įsivaizduoti, kad 
tok ia mažytė dabar žemėlapyje 
L i e t u v ė l ė gilioje senovėje buvo 
v i e n a didžiausių valstybių, nuo 
Baltijos iki Juodosios jūros. Argi 
n e s m a l s u sužinoti, ka ip t e n 
b u v o ir kodėl v iskas pasikeitė? 

Pr is imindami , kas ką žinom, 
m a t y d a m i Ervino žemėlapyje, 
kaip senąsias lietuvių gentis pa
m a ž u i š v i sų pusių apsupo prie
šai , kryžiuočiai ir kalavijuočiai, 
rusa i ir lenkai , kaip N e m u n o 
pakrantėse lyg grybų priaugo 
g y n y b i n i ų pilių, — sul ipdėm 
L i e t u v o s istoriją, kaip pasaką. 
K a i p kuniga ikš t i s Mindaugas , 
privertęs paklusti besipešančius 
mažesnius kunigaikščius, suvie
nijo Lietuvą bendrai kovai prieš 
pr i e šus ir tapo pirmuoju Lietu
vos karalium; kaip jo darbą tęsė 
kuniga ikš t i s Gediminas, įkūręs 
p i r m u o s i u s mies tus , sos t inę 
V i l n i ų ir Trakus, kaip draugiš
kai valdė ir gynė Lietuvą jo sū
n ū s Algirdas ir Kęstut is; kaip 
Lie tuva išaugo, valdant Vytau
tui, ir nusilpo, Jogailai sujungus 
ją s u Lenkija. Kalbėjom ir apie 
senovės l ietuvių išradingumą, 
g i n a n t i s nuo priešų, senąs ias 
m e d i n e s p i l i s g i r ių t a n k u 
m y n u o s e tarp pelkių, kur s l a p 
ti takai po vandeniu, kūlgrindo
m i s vadinami, vedė į pilį ir joks 
kryžiuotis be vadovo negalėdavo 
ja i s prasigauti . 

O paklausę pasakojimų, ėmė
m ė s kitokio darbo — lipdyti 
kunigaikščių skulptūras iš plas-
te l ino , kurį paskui aplipdėm 
gipsu ir dažėm spalvom. Mer
g a i t e s l a b i a u s i a i s u d o m i n o 
karal ienė Morta, Ugnė su tė
ve l iu nulipdė vieną, iš Rusijos 
a t i tekėjus ių , kuniga ikš tyč ių , 
Ervinas — riterį su šarvais ir a p 
s iaus tu , o Darius — skulptūrą 
„Mindaugo nužudymas". Tiki-

x Trave l Center , Ltd. siū
lo skrydžius į Lietuvą ir vi
sus pasaulio kraštus pigiausio
mis kainomis Kreiptis į Te
r e s ę L e s n i a u s l d e n ę , tel . 847-
526-0773. 

(sk) 
x D Ė M E S I O V I D E O ! A P A 

R A T Ų S A V I N I N K A I ! Nore 
darni tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos PAL sistemos į amerikie-
tiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kre ipk i tė s į INTERVIDEO. 
Mūsų adresas: I N T E R V I D E O , 
3533 S. Archer A v e „ Chicago , 
I L 60809. Tel. 312 -9279091 . 
S a v . P e t r a s B e r n o t a s . 

(sk) 

Norėtume į s ives t i „Drauge" 
pastovų „Mūsų šeimose" skyrelį 
(galbūt jis būtų ir kitaip vadi
namas), kuriame mielai spaus
dintume vestuvių aprašymus, 
sužadėtuvių paskelbimą, šeimos 
prieauglio pagausėjimą, mokslo 
metų užbaigimus bei kitokius, 
su šeimų šventėmis susietus, 
įvykius. Pageidaujame ir nuo
traukų. Jeigu susidarys pakan
kamai medžiagos, tokį skyrelį 
spausdinsime reguliariai. Sako
ma, kad — yra v i ena šeima, tad 
pridalinkime tos savo lietuviš
kos šeimos naujienomis per vie
nintelį užsienio l ietuvių dien
raštį (ši medžiaga bus spaus
dinama nemokamai). Kviečia
me pasinaudoti šiuo pasiūlymu. 

Sta iga šią s a v a i t ę Čikagoje 
užėjus karštam orui, nepaisant 
visų apsaugos priemonių ir 
miesto savivaldybės suplanuotų 
programų, mieste nuo karščio 
mirė trys žmonės. V ienas jų — 
lietuvis — 63 m. amžiaus Rai
mondas Mikasauskas, gyvenęs 
Marąuette Parko apylinkėje. 
Kaip rašo „Chicago Sun-Times 
dienraštis penktadienio, rugpjū
čio 9 d., laidoje, velionis buvo 
ligonis, sirgo vėžiu, ir rastas 
miręs savo namuose. Neaišku, 
ar jo mirtis ta ip pat sietina, su 
k a r š t u oru, ar d ė l k i t ų 
priežasčių. 

mes, kad apsilankysite mūsų 
parodėlėje ir gal dar patys ką 
nors sukursite. O mūsų laukia 
dar vienas didelis ir smagus dar
bas — likusį kartą mūrysim 
tikrą pilį iš a k m e n ų ir gipso, 
tokią, kokios jokie kryžiuočiai 
nepaimtų. 

Jei kas apie mūsų susitikimus 
nežinojote ar negalėjote atvykti 
— nenusiminkite, mes vėl rink
simės ir žaisime, vaidinsime, 
kursime. Jeigu norėtumėt daly
vauti, praneškite savo adresą 
muziejui iš anksto (tel. 312-
582-6500), kad mums būtų leng
viau jus pasiekti ir atsiųsti kvie
timą. Tikimės, kad kitą kartą 
susirinks dar daugiau vaikų ir 
m e s galėsime dar daugiau 
nuveikti. 

E g l ė I v i n s k i e n ė 

x G a l i u p a d ė t i l e g a l i a i 
gaut i „SOC. S E C U R I T Y " kor
t e l ę ir v a i r a v i m o l e i d i m ą 
( D R I V E R ' S L I C E N S E ) . Ed 
Šumanas, t e l . 1-708-246-8241. 

(sk) 

x J . V a i n e i k i s v iešėdamas 
Lietuvoje aplankė šeimą, gyve
nančią Bruzdžiuose, Šiaul ių ra 
jone, kuri augina 8 našlaičius. 
Juos apdovanojo, nupirko karve, 
ir dabar ats iuntė $150 vieno 
našlaičio met inę globą. Naš
laičių vardu dėkojame! „Lie
t u v o s N a š l a i č i ų g l o b o s " ko -
mi te tas 2711 W. 71 St . , Chi-
c a g o , IL 60839 . 

(sk) 

Baigiantis Draugo fondo „vasaros vajui", Transpak savininką* Romu Pūkš
tys padėjo ištraukti laiminguosius bilietėlius, pagal kuriuos 5 nauji Draugo 
fondo nariai galėjo laimėti po Transpak padovanotą maisto siuntinėli i 
Lietuvą. Tai nebe pirmas kartas, kai Romas Pūkštys ateina Draugo fondui 
ir pečiam „Draugui" į talką. Dešinėje - DF direktorių tarybos pirm. ir fon
do M. Bronius Juodelis. 


