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Premjeras tikrins savo pirmtako 
„palikimą" 

Vilnius, liepos 26 d. (BNS) riausybes atsistatydinimo bu-
— Premjeras Rolandas Paksas 
paprašė Valstybės kontrolę 
patikrinti, kaip buvo naudoja
mos įvairių fondų lėšos. Šis 
pranešimas faktiškai reiškia, 
kad R. Paksas imasi įgy
vendinti savo idėją apie 
„valstybės auditą", kurią jis 
iškėlė, tapdamas premjeru. 

Pasak pranešimo, R. Paksas 
paprašė įvertinti valstybės 
skolų ir skolinių įsiparei
gojimų, Privatizavimo, Miškų, 
Kelių, Kaimo rėmimo bei Svei
katos draudimo fondų ap
skaitą, jų panaudojimą bei 
tikrąją būklę iki birželio' 10 
dienos. 

Apie patikrinimo bei verti
nimo rezultatus bus informuo
ta vyriausybė. 

Pastaruoju metu opozicija R. 
Paksui prikišo, kad jis neva 
ėmė vengti įvertinti valstybės 
finansinę padėtį. 

Opozicijos- teigimu, buvusio 
premjero Gedimino Vagno
riaus vadovaujamas ministrų 
kabinetas prieš atsistatydin
damas įvairioms programoms 
dosniai padalijo lėšų. Po vy-

vo paskelbta, kad Privatizavi
mo fonde yra likę 888 mln. 
litų. o per paskutinį pusmetį 
jų sumažėjo net 584 mln. litų. 
Iš likusių lėšų dalis yra pa-
skolinta „Mažeikių naftai". 

Naujasis finansų ministras 
Jonas Lionginas ne kartą yra 
tvirtinęs, kad Privatizavimo 
fondas yra „išsemtas", jame 
reikia atkurti apie 140 mln. 
litų. 

Liepos pradžioje žemės ūkio 
ministras Edvardas Makelis 
laikinai sustabdė lėšų perve
dimą rajonų žemės ūkio sky
riams investicijų programoms 
finansuoti ir kitoms reik
mėms. Tokių kraštutinių prie
monių imtasi, siekiant sutau
pyti Kaimo rėmimo fondo lėšų. 

Pasak kritikų, G. Vagnorius 
pustuštį paliko ir vyriausybės 
rezervo fondą. Šių metų 
pradžioje vyriausybės rezervo 
fonde buvo 62.229 mln. litų, iš 
kurių per pirmąjį metų pus
metį išleista beveik 46 mln. 
litų, t.y., beveik trys ketvir-

Lietuva neve idmainiaus dė l 
Baltarusijos k i tamanio 

Nuotr.: Pučiant šiaurės vėjui, Baltijos pakrante iš Latvijos taršalai slenka link Būtingės 

Pajūryje radę taršalų, latviai 
kaltina Būtingę 

;Elta» 

tadaliai. 

Centristai ragina premjerą 
ryžtingoms pertvarkoms 

problema būtų sprendžiama", 
sakė R. Ozolas. 

Centristų vertinimu, Lietu
vos teisinės sistemos padėtį iš 
esmės keičia tai, kad panai
kinta mirties bausmė. Todėl 
siūloma atitinkamai humani
zuoti visą teisės sistemą, kad 
ne už kiekvieną nusikaltimą 
būtų kišama į kalėjimą, o tai
komos ir kitokios bausmės, 
tuo pačiu sumažėtų kalinių 
skaičius. 

„Mes nesame lingvistinė 
opozicija. Mes neoponuosime 
kaip daro, pavyzdžiui, LDDP. 
Mes oponuosime pateikdami 
konkrečius siūlymus. Norėjo
me išsiaiškinti, kokia būtų vy
riausybės reakcija. Jai viskas 
priimtina, bet siūlymai tokie 
fundamentalūs, jog negali būti 
įgyvendinami per dieną ar 
dvi", pasakojo R. Ozolas. 

Vilnius, liepos 27 d. (Elta) 
— Antradieni vyriausybės rū
muose Vilniuje beveik valan
dą trukusiame pokalbyje su 
ministru pirmininku Rolandu 
Paksu Centro sąjungos pirmi
ninkas Romualdas Ozolas, jo 
pavaduotojai Egidijus Bič
kauskas ir Kęstutis Glaveckas 
išdėstė savo požiūrį į esminius 
Lietuvos dabartinio gyvenimo 
momentus, pabrėždami priva
tizavimo, valstybinio ūkio pa
matų, teisėtvarkos klausimus. 
Centristai pateikė siūlymus, 
kaip išlaikyti lito pastovumą. 

„Lietuva yra kryžkelėje. Ar 
mes stosime į Lietuvos tapsmo 
provincija kelią, ar stosime į 
kelią, kad Lietuva augtų ir 
taptų stipria, ekonomiškai 
pajėgia valstybe. Rolandas 
Paksas turi galimybę nepra
dėti reformų — jis gali dar 
parduoti 'Lietuvos telekomo' 
akcijas, neparduotus uosto ob
jektus, kai kurias elektrines ir 
taip išlaikyti, kaip rašė Mar
garita Starkevičiūtė, tą padą 
Gedimino Vagnoriaus liniją. 
Jam siūlėme užimti radikalias 
pozicijas ir ryžtingai veikti. 
Užtenka vyriausybei imtis vi
sų atsakomybių, ją reikia su
teikti žmonėms", po susitiki
mo kalbėjo R. Ozolas. 

Centro sąjungos vadovo 
nuomone, itin svarbus daly
kas, kad premjeras priėmė 
siūlymą parengti konkrečias 
programas, pvz., kokio dydžio 
finansavimas reikalingas, kad 
bibliotekos galėtų įsigyti kny
gų, užsisakyti laikraščių. 

Centristai siūlė parengti 
Privatizavimo principų įsta
tymą. Pasak jų, privatizavi
mas turi būti legalus. Be to, 
pasisakyta už tai, kad privati
zuotieji objektai būtų atitinka
mai kontroliuojami — kaip jie 
dirba Lietuvos ūkyje, ar duoda 
tai, ko tikėtasi, kaip juose dir
ba Lietuvos žmonės. 

Kalbėdami apie valstybinį 
ūkį,centristai atkreipė dėmesį, 
kad Lietuvoje veikia vis dau
giau tarptautinių firmų, 
sprendimai priimami ne Lie
tuvoje. „Kokios mūsų veikimo 
galimybės, kokius turime nau
doti mechanizmus, kad padė
tume savo žmonėms, tai 
mums rūpi ir norime, kad ta 

Ryga-Klaipėda, liepos 27 
d. (BNS) — Latvijoje kol kas 
nežinoma, kas užteršė nafta 
Baltijos jūros pakrantę nuo 
Jūrmalcieno iki Rucavos, 
tačiau latviai jau atsigręžė į 
Būtingę. 

Liepojos regioninės aplinko
saugos valdybos inspektorė 
Maruta Kaminską sake, kad 
valdybos specialistai antra
dienį dar kartą patikrins pa
krantę. Jeigu naftos taršalų 
daugės, bus galima daryti iš
vadą, kad yra taršos šaltinis, 
sakė M. Kaminską. Jos nuo
mone, taršalų gali būti ne tik 
iš Būtingės naftos terminalo, 
bet ir iš praplaukiančio laivo. 

J pakrantę nuo Jūrmalciemo 
iki Rucavos pirmadienį buvo 
išplauta nedaug naftos tar
šalų. Naftos dėmių skersmuo 
vidutiniškai siekė 5-6 centime
trus. Ties Jūrmakiemiu dė
mių buvo daugiau. Šiuo metu 
nežinoma, iš kur jie atplukdy
ti, bet pirmadienį visą dieną 
vyravo pietvakarių ir vakarų 
vėjas, todėl galima manyti, 
kad šie naftos taršalai — iš 
praėjusią savaitę pradėjusio 
veikti Būtingės naftos termi
nalo. < 

Ekonominiam atstovavimui 
užsienyje — išskirtinis dėmesys 
Vilnius, liepos 27 d. (BNS) diena. 
Neturint finansinių galimy

bių plėsti Lietuvos diplomatų 
ekonomistų tinklą, Užsienio 
reikalų ministerija svarsto, 
kaip pagerinti jau veikiančios 
sistemos efektyvumą. 

Tokioms diskusijoms skirta 
visa antroji kasmetinio Lietu- joja, kad privalu 
vos diplomatinių atstovybių ekonominių tikslų 
vadovų susitikimo Vilniuje 

* Prezidentas Valdas 
Adamkus antradienį susitiko 
su ambasadoriumi JAV Stasiu 
Sakalausku, kuris po pokalbio 
sakė žurnalistams su prezi
dentu apsvarstęs neseniai vy
kusios keturšalės JAV ir Bal
tijos valstybių Bendradarbia
vimo komisijos posėdžio rezul
tatus. „Lietuva Vašingtone vis 
geriau matyti. Mes kartais 
save per griežtai kritikuojame 
— esame padarę tikrai daug", 
sakė ambasadorius. Jo teigi
mu, Baltijos valstybės dažnai 
yra kaip pavyzdys Balkanų 
valstybėms. Paklaustas apie 
planuojamus vizitus, S. Saka
lauskas sakė, kad rugpjūtį į 
Lietuvą turėtų atvykti grupė 
Kongreso patarėjų, taip pat 
keli Kongreso nariai, aukšti 
JAV administracijos pareigū
nai. (BNS) 

Užsienio reikalų vicemi
n i s t r a s Algimantas Rimkūnas 
būr iu i žurnalistų teigė, 
kad dėl valstybės biudžeto de
ficito dabar negalima sk in i 
naujų ekonomikos atašė, ta
čiau iš principo niekas neabe-

stiprinti 
atstova

vimą užsienyje. 
I e š k a n t išeities, ket inama 

ak tyv iau bendradarbiauti su 
Lietuvos verslininkais, ku
r iems ta ip pat yra keliamas 
uždavinys labai tiksliai pa
rengt i ir pateikti diplomatams 
savo t ikslų užsienyje projek
tus i r galimybes. 

„Ambasados užsienyje, kaip 
vieninte lės Lietuv6s oficialios 
institucijos užsienyje, privalo 
daug iau padėti Lietuvos įmo
n ė m s patekt i į kitų valstybių 
rinką", mano viceministras. 
Bet, pasak jo, „diplomatai ne 
viską gali", ir tik geras val
s tybės ir privataus verslo pa
s t a n g ų derinimas gali duoti 
rezultatų. 

Ambasadoriai paraginti su
rengti užsienyje seminarų cik
lą Lietuvos įmonių vadovams 
„Kaip patekti į N valstybės 
rinką", kur verslininkai būtų 
supažindinti su juos domi-

Aplinkos n misterija 
atmeta latvių 
būgštavimus 

Jūros aplin/.os apsaugos 
agentūros vadovas Raimundas 
Šatkauskas teigė jokių žinių 
apie taršalus negavęs. Ap
linkos ministerijos Klaipėdos 
regiono departamento direk
torius Kęstutis Miliauskas mi
nisterijos operatyviniam sky
riui perdavė informaciją apie 
tai, kad Latvijos aplinkosaugi
ninkai jūroje tk i Liepoja pa
stebėjo naftos d&nių. 

Aplinkos ministerijos opera
tyvinis skyrius pranešė, kad 
Lietuvos aplinkosaugininkai 
jokių naftos taršalų jūroje ties 
Latvijos pasieniu nerado, ir 
latvių pranešimą laiko „eiline 
provokacija". 

Kaip bebūtų, Lietuvos aplin
kosaugininkai ėmėsi tikrinti 
pajūrį- Antradienio pavakarę 
jūra prie sienos su Latvija bus 
žvalgoma iš sraigtasparnio. 
Nuo kranto apžiūrėjus šven
tosios paplūdimius, išmestų į 
krantą teršalų nebuvo rasta. 

Pučiant šiaurės vėjui, šie 
teršalai nešami į Lietuvos 
pusę. 

Latvijos žaliųjų siūloma 
neįsileisti į Lietuvą 

Pasienio policijos departa
mento antradienį Migracijos 
departamentui perdavė me
džiagą apie Latvijos žaliųjų 
išpuolį prieš Būtingės naftos 
terminalo plūdurą jūroje. 

Keturi Rygos gyventojai pra
ėjusią savaitę nelegaliai kirto 
Lietuvos jūrinę sieną ir prisi-
rakino prie Būtingės naftos 
terminalo plūduro. Netrukus 
juos nuo plūduro nukėlė ir su
laikė pasienio policijos parei
gūnai, o pavakary deportavo 
iš Lietuvos. 

Žalieji teigė rūpinęsi aplin
kosaugos dalykais, tačiau Lie
tuvos pareigūno! mano, kad 
jie veikė įpareigoti konkuruo
jančio Ventspi!:< naftos termi
nalo. 

Migracijos departamentui 
perduotoje medžiagoje siūlo
ma pažeidėju- 5 metams 
įtraukti į nepageidaujamų as
menų sąrašą. 

nančių šalių verslo sąlygomis, 
rinkos ypatumais, pristatytų 
savo produkcija užmegztų ry
šius. 

Be to, ministerija įpareigos 
ambasadas parengti atskirų 
valstybių ekonominių siekių 
Lietuvoje ir Baltijos valstybių 
regione tyrimus 

„Mažeikių nafta" padės 
naikint i mazuto dėmę 
Būtingės terminalo savi

ninkė bendrovė „Mažeikių 
nafta" neigia, kad taršalų, 
greičiausiai mazuto, dėmė 
Baltijos jūroje gali būti atsira
dusi dėl Būtingės terminalo 
darbo. 

Įmonės atstovė spaudai Vir
ginija Kristinaitienė sakė, kad 
taršalai jūroje atsirado tikrai 
ne iš Būtingės terminalo, nes 
prieš pradedant darbą, jis bu
vo kelis kartus kruopščiai pa
tikrintas. 

Jos teigimu, dėmės, paste
bėtos Latvijos teritorijoje, ne
gali būti naftos, nes nafta 
stingsta, esant 27 laipsniams 
šalčio. Pastebėta dėmė yra su
stingusi, todėl tai gali būti 
mazutas, o mazuto Būtingės 
terminalas nepumpuoja. 

„Jei reikėtų, esame pasi
ruošę padėti išsiaiškinti ir pa
naikinti šią dėmę, tačiau ji at
sirado ne dėl mūsų kaltės", sa
kė V. Kristinaitienė. 

Vašingtone 
pagausės Lietuvos 

draugų 
Vilnius, liepos 27 d. (BNS) 

— Lietuvoje dirbusi ketverius 
metus, į Jungtines Amerikos 
Valstijas antradienį išvyko 
JAV ambasados kultūros ata
šė Lisa Helling, kuri taip pat 
vadovavo sostinėje įsikūru
siam Amerikos centrui. Birželį 
buvo paminėtos Amerikos cen
tro penktosios metinės. 

L. Helling laukia darbas 
JAV Valstybės departamente 
Vašingtone. 

Atsisveikindama su žurna
listais, L. Helling jiems karto
jo diplomatų gyvenimiškąją 
išmintį, jog išvykti iš val
stybės visuomet žymiai sun
kiau, nei į ją atvykti. L. Hel
ling pareigose pakeis Michael 
Boyle, kuris atvyko į Lietuvą 
praėjusią savaitę. 

Rugpjūčio pradžioje į Va
šingtoną grįžta JAV ambasa
dos patarėjas politikos ir 
ekonomikos klausimams Jona-
than Moore. BNS korespon
dentui jis sakė, kad toliau 
dirbs „ant Kapitolijaus kalvos" 
— JAV Kongrese. Jį pakeis 
Marilyn Ereshevsky, kuri, 
beje, yra M. Boyle žmona. 

* Lietuvos ambasadorė 
Turkijoje Halina Kobec-
kaitė po susitikimo antradie
nį su Valdu Adamkumi sakė 
prezidentui matanti reikalą 
steigti ambasadose ekonomi
kos atašė pareigybes. „Jei mes 
turime interesų išeiti į kitas 
rinkas, turi būti specialūs 
žmonės šiems reikalams", pa
brėžė ji. (Elui 

Vilnius, liepos 27 d. (BNS) 
— Seimo Žmogaus teisių ko
miteto pirmininkas Emanue
lis Zingeris teigia, kad Lietu
vos žmogaus teises vertina 
aukščiau už „galimą laikiną 
naudą", kuri būtų „prisi
taikius prie geopolitinės situa
cijos". 

E. Zingeris antradienį pra
nešė išvakarėse susitikęs su į 
Lietuvą nuo galimo persekioji
mo Baltarusijoje pabėgusiu 
opozicijos vadovu Semion Ša-
reckij. Seimo nario nuomone, 
baltarusių politikas gali ti
kėtis, kad Lietuva laikysis 
visų Seimo prisiimtų tarptau
tinių žmogaus teisių įsipa
reigojimų. E. Zingeris taip pat 
išreiškė viltį, kad „demo
kratinė Rusija, su kuria Bal
tarusija palaiko glaudžius 
santykius, padarys įtakos 
įvykiams Baltarusijoje, de
mokratijos kūrimo linkme". 
Baltarusijos prezidento Alek-
sandr Lukašenka 1996 m. 
išvaikytos Aukščiausiosios ta
rybos (AT) pirmininkas S. 
Šareckij Lietuvoje yra nuo 
praėjusio ketvirtadienio. 

Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis, prieš dešimtmetį 
vadovavęs Lietuvos nepriklau
somybės žygiui, antradienį po 
susitikimo S. Šareckij gyrė da
bartinės Baltarusijos opozici
jos nuosaikumą. 

Susitikimas įvyko svečio pa
siūlymu, ir buvo pirmasis su
sitikimas su aukštu oficialiu 
Lietuvos pareigūnu, kai jis 
privačiai atvyko į Lietuvą, 
bėgdamas nuo galimų perse
kiojimų savo valstybėje. 

„Baltarusijoje dabar nėra 
teisėtos vykdomosios valdžios", 
teigė Baltarusijos išvaikytojo 
parlamento vadovas S. Ša
reckij. Pasak jo, „visi diktato
riški režimai yra pavojingi ne 
tik savo tautai, bet ir mūsų 
respubliką supančioms val
stybėms, visam pasauliui". S. 
Šareckij teigė, kad konstitu
cinė krizė Baltarusijoje, pra
sidėjusi po 1996 metų rudens 
referendumo, „kuris buvo fak-

NATO pajėgų 
Kosove vadas 

pavaišintas 
didžkukuliais 

Vilnius, liepos 27 d. (Elta) 
— Antradienį į Lietuvą atvyko 
NATO pajėgų Europoje vy
riausiasis vadas, amerikiečių 
generolas Wesley Clark. 

Jau antradienį vakare W. 
Clark dalyvavo Lietuvos tele
vizijos laidos „Spaudos klu
bas" įraše, vėliau lietuviškų 
patiekalų restorane „Marce-
liukės klėtis" vakarieniavo su 
prezidentu Valdu Adamkumi. 

Pasak prezidento protokolo 
tarnybos, sudarant vakarienės 
valgiaraštį buvo nuspręsta va
dovautis tuo, kad ji bus neofi
cialaus pobūdžio, todėl paga
minti lietuviškos virtuvės pa
tiekalai — žuvies užkanda, vo
veraitės su bulvėmis, didžku
kuliai, mėsos kepsnys. Patiek
tas naminis alus ir stipresni 
lietuviški gėrimai. 

Oficiali NATO pajėgų Euro
poje vyriausiojo vado vizito 
dalis prasidės trečiadienį. 

Lietuvos kariuomenės vado 
brigados generolo Jono Kron-
kaičio pakviestas generolas W. 
Clark į Lietuvą ketino atvykti 
dar kovo mėnesį, bet del įvy
kių Kosove šis vizitas buvo 
atidėtas. 

tiškai valstybinis pervers
mas", o dabar peraugo į vyk
domosios valdžios krizę. „Fak
tiškai Baltarusijoje nėra tei
sėtos vykdomosios valdžios", 
žurnalistams sakė jis, turė
damas galvoje tai, kad liepos 
20 d. baigėsi prezidento ka
dencija. Pagal Konstituciją, 
šias pareigas iki naujų rin
kimų eina AT pirmininkas. 

A. Lukašenka savo kaden
ciją pratęsė iki 2001 metų. 
Dauguma užsienio valstybių 
to nepripažįsta ir nepalaiko 
santykių su jo paskirtuoju 
nauju parlamentu. 

V. Landsbergis gyrė nuosai
kią ir santūrią Baltarusijos 
opozicijos taktiką, siekiant de
mokratijos valstybėje. „Tai, ką 
dabar daro Baltarusijos AT, 
nekviesdama į jokius pasi
priešinimus, o tiktai pilietinį 
sąmoningumą, kreipdamasi į 
realios valdžios struktūras 
tartis ir susitarti dėl valdžios 
problemų sprendimo, yra la
bai europietiška, demokra
tiška ir labai panašu į tai, 
kaip klausimai buvo spren
džiami ir Lietuvoje". 

„Mes, kaip ir kitos Europos 
Tarybos šalys, galbūt išskyrus 
Rusiją, pripažįstame Baltaru
sijos Konstituciją ir pagal ją 
veikiančią AT. kuri buvo for
maliai išvaikyta 1996 metais, 
tačiau ji veikia", sake V. 
Landsbergis. 

Liepos 21 dieną susirinkusi 
Baltarusijos AT kreipėsi į 
„pilietį Lukašenką", raginda
ma jį nedelsiant pradėti dery
bas su AT dėl politinės padė
ties sprendimo. 

V. Landsbergis teigė nesi
baiminąs dėl galimo santykių 
su Baltarusija pablogėjimo. 
.Ponas Šareckis man yra Bal
tarusija, ir mūsų santykiai 
man tikrai nėra blogi", sakė 
Seimo pirmininkas. 

S. Šareckij dėkojo Lietuvai, 
„kuri neabejinga" kaimyninės 
valstybės likimui. Jis katego
riškai paneigė gandus neva jis 
ketinąs pasiprašyti politinio 
prieglobsčio ir pabrėžė neke
tinąs veikti iš Lietuvos terito
rijos. 

* Maskvos merijos i r Lie
tuvos vyriausybės a ts tovai 
antradienį Maskvoje pasirašė 
žemės ūkio produktų tiekimo 
protokolą, kuriuo remiantis, 
Rusijos sostinė 2000 metais 
nupirks keliasdešimt tūks
tančių tonų lietuviškų produk
tų.Maskvos vyriausybės Mais
to produktų išteklių departa
mento vadovas Vitalij Moro-
zov ir Lietuvos žemės ūkio mi
nistras Edvardas Makelis per 
pasirašymą pranešė, kad pa
gal naująjį protokolą lietuviš
ku maisto produktų kitais me
tais į Maskvą bus tiekiama d;: 
kartus daugiau negu šiemet. 
Birželio 28 d.. Lietuvos prem
jero vizito Maskvoje metu. Ru
sijos sostines meras Jurij Luž-
kov pranešė, kad šįmet is Lie
tuvos turi būti nupirkta apie 
35.000 tonų produktu. Per die
ną Maskva, merijos duomeni
mis, suvartoja apie 25.000 to
nų maisto produktų. BNS. 

KALENDORIUS' 
Liepos 28 d.: Ada. Augmina, 

Botvydas. Inocentas. Kintibutas, 
Viktoras, Vytaras 1920 m JAV 
pripažino Lietuva dr jtirp 

Liepos 29 d.: Šv. Morta, I^ozo-
riaus sesuo: Beatričė. Feliksas. 
Mantvydas. Mantvyde, Olavas 
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SKAUTYBĖS 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

LIETUVOS ISTORINIŲ 
VĖLIAVŲ PARODA 

Liepos 5 d. Mindaugo karū
navimo — Valstybės dienos iš
vakarėse Vilniaus paveikslų 
galerijos kieme buvo atidaryta 
paroda ..Lietuvos istorinės vė
liavos". Paroda tęsėsi iki lie
pos 15 d. ir susilaukė gausių 
lankytojų dėmesio. Mums ši 
paroda yra ypač įdomi ir arti
ma tuo, kao. tai paroda Lietu
vos istorinių vėliavų, Ameri
koje atkurtų ir ne kartą plevė
savusių mūsų stovyklose, puo
šusių svarbius renginius, da
bar LSS archyve, Lemonte, 
saugomų. Vėliavas Lietuvon 
nugabeno ir šios parodos glo
bėju buvo Lietuvos ir Latvijos 

jėzuitų provinciolas, Šv. Jonų 
bažnyčios rektorius v.s. fil. tė
vas Antanas Saulaitis. Atida
ryme dalyvavo ir gražų žodį 
tarė Marija Stankus Saulaitė. 
Parodos proga išleistas gražus 
lankstinukas su keturiomis 
spalvotomis nuotraukomis. 

Pagerbdami tėvo Antano 
Saulaičio pastangas ir Lietu
vos Dailės muziejaus dėmesį 
parodos rengimu, šioje „Skau-
tybės kelio" laidoje spausdi
name lankstinuke išspaus
dintą parodos apibūdinimą ir 
sesės Marijos Stankus Sau
laitės žodį. 

Red. 

Senųjų vėliavų dabarties gyvenimas 

Vėliavos* nuo neatmenamų 
laikų žmonėms daug reiškė. 
Būdamos įvairiausių formų ir 
paskirties — nuo žymens, 
gairės, signalo iki simbolio — 
jos buvo naudojamos mū
šiuose, medžioklėje, religinėse 
apeigose ir didžiūnų dvaruo
se. Jau prieš tris su viršum 
tūkstančius metų Egipto, Ki
nijos, Asirijos valdovai turėjo 
savo vėliavas, ir pagarba joms 
buvo tapatinama su pagarba 
valdančiojo išminčiai ir galiai. 
Vėliavą kaip savo giminės 
ženklą su atitinkama atributi
ka viduramžiais turėjo stam
būs feodalai. 

Šiandien vėliavas turi val
stybės, prezidentai, tautos, or
ganizacijos, kariuomenės. Ir 
reiškia jos arba simbolizuoja 
valstybės egzistenciją, tautos 
gyvybę, sutelktumą, karinę 
jėgą. žmonių ištikimybę vienai 
ar kitai idėjai, idealams. Ži
nant ir atpažįstant vėliavas 
kartais visai netikėtai nuš
vinta vienas ar kitas istorijos 
tarpsnis 'prisiminkim, ką 
reiškė istorikams Žalgirio mū
šyje dalyvavusių kryžiuočių vė
liavų aprašymas su pieši
niais;. 

Kokių vėliavų būta Lietu
voje — kunigaikščių, etmonų, 
žemių, vaivadijų — šiandien 
sunku tvirtai pasakyti. Išli
kusių autentiškų muziejuose 
vos keletas:" Trakų vaivadijos 
vėliava iš Zigmanto Vazos 
laiku — Vilniuje. XVII a. 
pradžios Gardino ir Slanimo 
žemių — Lenkijoje, samdytų 
pulkų ir Lietuvos didikų ka
riuomenių iš Šiaurės karo — 
Švedijoje. Kauno Vytauto Di
džiojo karo mziejus turi tarpu
kario Lietuvos organizacijų ir 
karinių dalinių vėliavų. 

Trūkstant istorinių duome
nų, senųjų vėliavų . rekon
strukcijų Lietuvoje nesiimta. 
Del visiems žinomų prie
žasčių gilesnės studijos šia 
linkme nebuvo pageidauja
mos, juo labiau praktinis vė
liavų atkūrimo darbas. Ma
noma, kad moksliniu lygiu ši
to padaryti šiandien neįma
noma. Bet įmanoma kraštoty
riniu. Ir šitam veiksmui, il
gam ir kantriam dvidešimt 
metų trukusiam darbui pa
sišventė būrelis Amerikos lie
tuvių — skautų ir ateitinin
kų, dirbančių jaunimo stovyk
lose. Paakino šiam žygiui 
straipsnis Bostone leistoje Lie
tuvių enciklopedijoje. „Kario" 
žurnalas. A. Kojelavičiaus 
..Hf'rbynas". Plasenburgo pily
je (VFR. Kulmbachas) ekspon
uojama didžiule Žalgirio mū
šio diorama. Paspirties dir
bant buvo ieškoma archyvi
niuose šaltiniuose ir literatu-

DRAUGAS 

Lietuvos istorinės vėliavos plevėsavo 1997 metų LSS stovykloje „Romuvos" stovyklavietėje, Kanadoje 

roje. Vienintelė, paskata buvo 
įsitikinimas, kad pradėtas 
darbas — reikalingas. Pie
šiant, siuvant vėliavas kartu 
ir mokytasi. Siūtos tik tos, 
kurių aprašymai, piešiniai, 
nuotraukos kėlė mažiausiai 
abejonių. Nesiimta labai su
dėtingų (tokios buvo Napoleo
no lietuviškų dalinių, Šiaurės 
kare kovojusių būrių vėlia
vos). Labai rūpėjo bandymas 
atkurti Žalgirio mūšio vėlia
vas dalyves, nors didelio tik
slumo nesitikėta. Lengviau ir 
miela buvo triūsti, siuvant 
XIX amžiaus pabaigos Ameri
kos lietuvių vėliavas — iš tu
rimų pavyzdžių matyti, kaip 
ilgai žmonės joms rinko spal
vas, kaip sunku buvo apsis
pręsti, kurios iš jų — lietuviš
kiausios. Pasirodo, kad mėly
na ir balta tuo metu buvo 
mėgstamiausios spalvos lietu
viškų draugijų vėliavose. Ma
žosios Lietuvos lietuviai nuo 
seno linko prie žalios, baltos, 
raudonos. Kitoj pusėj Nemuno 
amžiaus pradžioje dėl tautinės 
(vėliau tapusios valstybine) 
vėliavos spalvų ne kartą 
plieskėsi diskusijos, kol, daili
ninkams patariant, apsistota 
ties geltona, žalia ir raudona. 

Nors ir nujautė turėsią ne
mažai sunkumų, entuziastai 
pritarė 1977 metais kilusiai 
gražiai minčiai pagal ameri
kiečių skautų pavyzdį paga
minti lietuvių kilmės skau
tams bent 7 ar 14 (tiek dienų 
būdavo stovyklaujama) istori
nių vėliavų, kurios viena po 
kitos būtų pakeliamos kasryt 
prabundančioje stovykloje. Be
dirbant radosi naujų idėjų, ir 
darbas išsiplėtė. Šiandien tu
rimą rinkinį sudaro daugiau 
kaip 50 vėliavų. Mokslininkai 
pastebės jame tikslintinų ar 
tobulintinų dalykų, nes leng
viau pasakyti, kaip nebuvo, 
negu kaip buvo. Tačiau ne 
vien istorinė teisybė buvo šito 
darbo užsibrėžimas. Svar
biausia — jaunimo auklėjimo 
galimybė, jo tautinės sąmonės 
ugdymas. Stengtasi, kad vė
liavos, skiriamos jauniems 
žmonėms, savo spalvomis, for
ma, būtų įvairios ir gražios. 

Šiandien savo stovyklose, be 
krašto (JAV, Kanados) ir Tri
spalvės, lietuvių skautai kas
ryt kelia ir savo protėvių isto
rinę vėliavą. Rikiuotei pa
aiškinama, kokio tai meto 
vėliava, kokiu įvykiu ar asme
niu ji siejama, po to dainuoja
ma su tais laikais susijusi ar 
juos menanti daina („Kur ly
gūs laukai", „Vėliavos iškeltos 
plakas", „Leiskit į tėvyne" ir 
kt.) Entuziastų pagamintos is
torinės vėliavos jau daugel 
metų plevėsuoja Lietuvių 

IŠEIVIJOS VAIKAI 

Šeštadieniais, kitiems vaikams žaidžiant ir ilsintis, 
išeivijos lietuviukai keliauja į lituanistinę mokyklėlę, 
kur mokosi lietuvių kalbos bei literatūros, tautosakos, 
geografijos ir istorijos. 
Šeštadienio popietes tie patys vaikai praleidžia skautų ir 
ateitininkų 
susirinkimuose, toliau mokydamiesi ir ruošdamiesi rengi

niams bei stovykloms. 
Vieniems visa tai maloniau, kitiems sunkiau, 
bet visi iš tų šeštadienių išsineša du dalykus: 
žinių ir meilę Lietuvai. 

Vasarą tie patys vaikai susirenka stovyklose, 
kur toliau mokosi apie Lietuvą — 
iš tikrųjų, ne tiek apie ją mokosi, kiek ją patiria. 
Kadangi gyvename toli nuo tėvų tėvynės, 
turime pajusti, ką reiškia tauta, kuriai priklausome, ir koks 

tas kraštas, kurio ilgimės. 
Išeivijoje stovyklose atkuriame Lietuvą: 
mūsų bendruomenė lietuviška 
(iki šios dienos mūsų artimiausi draugai — ar net vyrai, 

žmonos — 
yra tie, su kuriais stovyklavome); 
lietuviškai kalbame, dainuojame; 
lietuviškai puošiame palapines; 
rytą ir vakarą susirenkame prie vėliavų 
gyvenamo krašto ir Lietuvos. 

Vienam iš mūsų prieš dvidešimt metų kilo svajonė 
Amerikos skautų pavyzdžiu 
kasdien kelti kitokią Lietuvos vėliavą, 
kad toliau pergyventume Lietuvą, susipažindami su jos val

stybingumo vystymusi. 

Pripratę kartu dirbti, skautai ir skautės ėmėsi darbo: 
tyrė, nagrinėjo, piešė, lipdė, siuvo, taisė 
ir vieną dieną 
iškėlė. 

Vėliavos, plazdėjusios įvairiuose žemynuose, 
šiandien šviečia Lietuvos padangėj. 
Jos yra tiek tikslios, kiek mokslas gali būti tikslus. 
Bet širdis neklysta: 
šios vėliavos išreiškia mūsų, tolimuose kraštuose užaugusių, 
meilę Lietuvai— valstybei ir tautai; 
meilę, kurią nešiojame, kaip vėliavą, širdyse 
kur bebūtume ar bekeliautume 
plačiame pasaulyje. 
Ačiū, kad taip gražiai ir pagarbiai 
jas iškėlėte. 
„Mano sieloj šiandien šventė". 
Marija Stankus-Saulaitė 
1999.07.05. per parodos atidarymą 

LSS KANADOS RAJONO 
STOVYKLA 

LSS Kanados rajono skautų-
čių stovykla „Romuvoje" pra
sideda rugpjūčio 1 d. ir tęsis 
iki rugpjūčio 14 d. Stovykla
vietė gerai paruošta. Name
liuose ant lovų sudėti nauji 
matracai, kuriuos nupirko tė
vų komitetas. Juose stovyk
laus visi jaunesnieji, o vyres
nieji gyvens palapinėse. Paty
rusios šeimininkės visus gerai 
maitins. Programa gerai pa
ruošta. Bus daug žaidimų, o 
lietuviškos dainos skambės 
ne tik prie laužų, bet ir užsiė
mimų metu. Tad visi į „Ro
muvą" įsigyti daugiau skau
tiško patyrimo! 

F. M. 

SKAUTIŠKI RENGINIAI 
Spalio 2 d. — „Lituanicos" 

skautų tunto 50 metų veiklos 
sukaktuvinė vakaronė ir poky
lis Willowbrook pokylių salėje, 
Willow Springs, IL. 

Spalio 15-17 d. Akademi
nio Skautų sąjūdžio suvažia
vimas Čikagoje. 

Skautų sąjungos stovyklose 
JAV, Australijoje, Kanadoje, 
ateitininkų Dainavos stovyk
loje, įvairiomis progomis puo
šia Čikagos Jaunimo centrą, 
Baltimorės lietuvių namus, 
net bažnyčias, koncertų sales, 
įvairius renginius — Los An
geles lietuvių dienas, Kanados 
lietuvių dienas Hamiltone. 
Rinkinys buvo eksponuotas 
Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejuje, Čikagoje. 

Visą kūrybinį ir techninį vė
liavų kūrimą vairavo kun. An
tanas Saulaitis ,SJ, (Čikaga). 
Herbų tikslumą nusakė ir 
pačias vėliavas aprašė Alek
sas Radžius (Baltimorė). Pir
mąsias vėliavas kirpo bei kli
javo patys skautai ir skautės. 
Dabartinio rinkinio vėliavas 
siuvo ir medžiagas joms parū
pino Ramutė Petrulienė (De
troitas). Visas darbas atliktas 
savanoriškai. Vėliavų rinkinį 
globoja Lietuvių Skautų są
jungos archyvo darbuotojai sa
vanoriai skautininkai Jonas 
Paronis ir Antanas Levanas. 

LSS STOVYKLOS 

Liepos 28 • rugpjūčio 7 d. 
— JAV LSS Vidurio rajono 
stovykla Rako stovyklavietėje, 
Custerr, MI. 

Rugpjūčio 1-15 d., — Ka
nados rajono skautų ir skau
čių stovykla „Romuvos" sto
vyklavietėje netoli nuo Toron
to. 

Rugpjūčio 15 - 22 d. - At
lanto rajono skautų stovykla 
Camp Resolute, Bolton. MA. 

Vėliavų rinkinio dokumenta
cija saugoma Lietuvių Skautų 
sąjungos archyve, Lemonte 
(JAV). 

Šiandien vėliavos svečiuose 
pas mus, Vilniuje. Jos plaik
stosi, jos gyvos, jos kalba 
mums. Pasigrožėkime jomis, 
pasidžiaukime žmonėmis, dir
bančiais didelį tautiškumo bu-
dinumo darbą. 
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FILISTERIŲ DĖMESIUI 
Filisterių skautų sąjungos 

Čikagos skyriaus narius pra
šome neatidėliojant sumokėti 
nario mokestį (20 dol.). Šįmet 
yra rinkiminiai LSS ir ASS 
metai. Balsavimuose dalyvau
ti galės tik nario mokesčius 
užsimokėję. Čekius prašome 
siųsti skyriaus valdybos 
iždininkei fil. linai Augiūtei, 
504 Abbeywood Ct. Oak 
Brook, IL 60521. 

RAKO STOVYKLOS 
ADRESAS IR TELEFONAI 

EUOBCC DECKER, DDB, P.C. 
4647 VV. 103 S t , Oak Lmm, IL 
Pirmas apyt su Northwestem un-to 
olptomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami sbsoiuCis» punktuaisi. 
Susitarimui (kalbėti angliškai) 

Tel. 708-422-8260 

MI. 
Rako stovyklos adresas: 

CAMP RAKĄS, Custer, 
Telefonai: 

Administracija ir ambulatorija 
— 616-737-3440; 
.Aušros Vartų " — 231-757-
2572; 
„Kernavės" —231-757-3372; 
.JLituanicos"— 616-757-2791; 
„Nerijos" — 616-757-3693; 

GIMNAZIJĄ BAIGUSIO SKAUTO 
PADĖKOS LAIŠKAS VADOVUI 

Pas amerikiečius skautus 
dirbęs jaunosios kartos lietu
vis skautininkas šiomis die
nomis gavo padėkos laišką. 
Mūsų skautijos vadovybė vy
resniškumo laipsniais ir LSS 
garbės ženklais žymi savo na
rių pasiekimus — tai aukšto
sios vadovybės rodomas skau-
tavimo įvertinimas. Iš jaunes
niojo brolio netikėtai atėjęs 
padėkos žodis — tai irgi gerai 
atliktų pareigų įvertinimas, 
savo esmėje tikras garbės 
ženklas. Čia talpinamas ver
timas keliose vietose sutrum
pintas: 

Mielas Tomai, 
Noriu Tau nuoširdžiai padė

koti už viską, ką per Tave ga
vau iš skautybės bei už jos 
ribų. Tu man parodei daug, 
išmokei mane džiaugtis gam
ta. Tavo patarimai mane ska
tindavo. Aš visada jų laikiau
si, nes žinojau, kad Tavim ga
liu pasitikėti. 

Tu jau girdėjai, kad Jasius 
galvoja iš skautų išstoti ir, 
neabejoju, jis išstos. Kai aš 
buvau jo amžiaus, aš panašiai 
vienu metu galvojau. Mūsų 
vienetas nebuvo labai veiklus 
ir jo skautai nebuvo mano 
amžiaus. Tuo metu Hameliai 
atsikėlė į mūsų apylinkę ir 
įsijungė į veiklą. Tomis dieno
mis aš susidraugavau su Ke-
vinu, kuriam taip pat patiko 
skautybė bei buvimas gamto
je. Karolis irgi būdavo su mu
mis, bet man vis reikėdavo jį 
įkalbėti, kad kartu vyktų į 
iškylas. Tada Tu pasirodei 
mūsų vienete ir veikla paju
dėjo. Prieš Tau atvykstant, at
simenu, mes rikiavomes suei
goms gal sykį per mėnesį ir 
tos sueigos buvo gan nubo-
džios. Kai tu pradėjai vado
vauti, mūsų veikla pašoko 

aukštyn ir mums pasidarė 
smagu, įdomu skautauti. Aš 
Tau dėkingas, kad likau skau
tu ir tapau prityrusiu vyčiu 
(Eagle). 

Neužmirštamos yra su Tavi
mi mūsų iškylos su kuprinė
mis, ypač ta, kai Tu su Ha-
meliu paruošei Keviną, Karolį 
ir mane tai nuotykių pripildy
tai stovyklai Goshene. Aš ten 
pažinau „ir dyglius ir rožės 
žiedus". Aš dar prisimenu tą 
dyglį, nes nuo jo juk nuken
tėjo mūsų žvakės lempa... Po 
to mes iškylavome didesnių 
vienetų eilėse, ir tai man pati-

DR. JOVITA KERELIS 
DANU! GYDYTOJA 

9G2S 8.7981 Ave., Hfctory Hsk, H. 
Tel. (708) 5084101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. KedzieAve 
Chicsgo, IL 60662 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L RETREIKIS 
DArmrGYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hictory His, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave. 

Tel. (708) 5984066 
Valandos pagal susitarimą 

BXAJNDASV&NAS,hLD^S.C. 
Specialybe- Vidaus ligų gydytojas 

Kafcame RetuvUkai 
8818 VV Archer Ave Sts 5ir6 

Cttcapo, H. 60638 
Tel773-22»-906S 

Valandos papai SUSĮĮMSISĮ 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

Fairview Dental Care 
6317 Fairview, Ste 6 
VVestmont, IL 60559 

630-968-0964 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai 

ARAS2UOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave., Suite 310 
Naperville, IL 60563 
Tsi. (630) 527-0090 
3825 Highland Ave.', 
Tower 1, Suite 3 C 
Downers Grove, IL 60515 

BIRUTĖ LPUMPUT1S, M.D. 
Felkm: American Acad&my of 

Family Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

aaow.eietAve. ai9)M7-as7t 
Hobart IN 46342 Fsx (210) 847 
DR. PETRAS VKISIEUUS 
INKSTU. P0SLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei cftirurgtya 
Center for help, 1200 S. York 

Elmhurst, IL 60126 
630-941-2800 

, v . . .. I Tel. (630) 435-0120 
ko. Kai tapau prityrusiu vy- I _• 
du, Tu man padovanojai kal
nų tako paveikslėlį, kuris da
bar kabo pas mane ant sienos 
ir vis primena tuos užsiėmi
mus, kuriems Tu ruosėi, 
mums vadovavai. Ai dabar 
atsiprašau, kad man neatėjo 
į galvą jau anuomet Tau pa
dėkoti. Man atrodo, kad aš tu
omet buvau lyg labai užsiė
męs, vis tą padėkos žodį ati
dėliodavau ir niekad neišsa
kiau. Tačiau dabar noriu, kad 
Tu žinotum, kad aš visa tai 
labai vertinau, visada tai 
branginsiu. 

Kaip žinai, rugpjūčio 23 d. 
pradėsiu savo pirmąjį semes
trą Virginia Tech (universite). 
Per Darbo dienos šventę atos
togų nebus, tad negalėsiu da
lyvauti mūsų metinėje stovyk
loje. Tai bus mano pirmoji ne
dalyvauta stovykla... Ateinan
čiais metais kompiuterių in
žinerija bus mano duona ir 
druska. Žadu smarkiai dirbti, 
o žaidimus atidėti ateičiai. 

Ačiū, kad praėjusią savaitę 
atvykai su visa informacija 
apie studijas. Buvo puiku Ta
ve vėl pamatyti, šnektelėti. 
Dabar, vasarą, aš gavau dar-

NUOLE STANKEVICIOTĖ. M.D. 
Bosrd Certified, Intemal Medeine 

Valandos jūsų patogumui 
Hoty Cress Ptofsastorssl PsvMon 

3fl.Sou8t 
Ufcuanlan Ptea Ct atOastemta Ave. 

Osoago, IL 00829 
TsL 773-471-7879 

bą JAV Laivyno laboratorijo
je... 

Džiaugiuosi, nes buvo puiku 
Tave patinti tų prabėgusią 
metų slinktyje. Tikiuosi, kad 
palaikysime ryšius ir ateityje. 
Tavo aplinkoje, draugaujant 
su Tavim, man visada buvo 
malonu. Botų sunku išsakyti 
Tau priklausančia padėką už 
visa tai, ką mums davei. 

Nuoširdžiai 
Mikas C. 



PATIKIMA ENERGIJA SU 
MAŽOMIS IŠLAIDOMIS 

LIUDA RUGIEN1ENĖ 
Ūkio ministerijos energetikos vystymo departamento 

direktoriaus Jono Kailanako pranešimas Lietuvos 
Respublikos Seimo ir JAV Lietuvių Bendruomenes 

atstovu komisijai 1999 m. kovo mėn. LR Seime 

Komisijos posėdžiuose, vy
kusiuose visą savaitę kovo 
mėnesio pradžioje, vienas iš 
daug dėmesio sulaukusių po
sėdžių buvo svarstant Lietu
vos energetikos strategiją, ku
rią pristatė Ūkio ministerijos 
Energetikos direktorius Jonas 
Kazlauskas. Apie gamtines du
jas ir naftą kalbėjo Kauno 
Energetikos instituto vyr. 
mokslinis bendradarbis Jonas 
Kugelevičius, o apie Lietuvos 
energijos tilto į Vakarus pers
pektyvas — konsultantas Li
nas Kojelis ir Elektros energi
jos sąjungos pirm. Rimvydas 
Rukšėnas. Antroje posėdžių 
dalyje buvo kalbama apie naf
tos ūkio privatizavimo per
spektyvas ir problemas, ku
rias trumpai vėl komentavo 
Jonas Kazlauskas ir savo kri
tišką požiūrį išsakė prof. Leo
nas Ašmontas. Seimo Ekono
mikos komiteto poziciją paaiš
kino Ekonomikos komiteto 
pirmininkas Albertas Šimė
nas. Posėdyje dalyvavo ne tik 
už Lietuvos energetiką atsa
kingi pareigūnai, nepriklauso
mi ekspertai, bet ir tuo klausi
mu besirūpinantys Seimo na
riai. Seimo delegacija ką tik 
buvo sugrįžusi iš Briuselio, 
kur jautė didelį spaudimą už
daryti Ignalinos atominę elek
trinę. Komisija, išklausiusi vi
sų pranešimų apie Lietuvą, 
kaip stambų energetikos maz
gą ir jo renovacijos galimybes, 
padarė kai kurias išvadas, 
kad šiandieninės apsirūpini
mo energijos ištekliaus proble
mos yra labai rimtos ir reika
lauja sistemingo dėmesio, kad 
pastangos spręsti energetikos 
klausimus yra intensyvios, ta
čiau dar fragmentiškos. Savo 
rezoliucijoje pasiūlė LR Sei
mui ir vyr ausybei surengti 
autoritetingiausią tarptautinę 
konferenciją, kuri dar iki Sei
mo sprendimų (Seimas strate
guos dar nebuvo patvirtinęs) 
padėtų išnagrinėti ir susiste
minti Lietuvos energetikos 
klausimų sprendimų varian
tus Lietuvos stojimo į Europos 
Sąjungą kontekste bei ES 
energetikos sistemos raidos 
perspektyvoje. Kadangi išeivi
jos lietuviai domisi visais apie 
Lietuvą klausimais, straips
nių apie energetikos reikalus 
pilna pirmuose „Draugo" pus
lapiuose ir kitoje mūsų spau
doje, tai siūlyčiau pasiskaityti 
Energetikos vystymo departa
mento direktoriaus Jono Ku-
gelevičiaus apie vyriausybės 

paruoštą energetikos strate
giją pranešimą, kuris neblogai 
išryškina šio klausimo sudė
tingumą ir problemas. 

„Prieš pradėdamas dėstyti 
pagrindines Lietuvos energeti
kos strategijos nuostatas, no
rėčiau komisijos narius infor
muoti apie padėtį, kokia dabar 
yra valstybinė energetikos 
strategija. Jos visokiausių va
riantų buvo rengiama ir dėl jų 
diskutuojama, derinama su 
visokiomis žinybomis ir pan. 
Galiausiai buvo vyriausybės 
posėdyje pritarta šiai strategi
jai ta prasme, kad šis strategi
jos projektas galėtų būti pa
teiktas Seimui svarstyti. Ma
nau, kad iš Seimo komitetų 
mes gausime vertingų pasta
bų ir daugiau ar mažiau rei
kės pakoreguoti šitą doku
mentą, bet galų gale bendruo
ju sutarimu jis bus priimtas. 
Turėtų išeiti tai, kas Lietuvai 
būtų naudinga ir gerai. 

Pradėsiu nuo energetikos 
strategijos tikslų, kurie įvar
dyti šiame dokumente, kuria
me yra pagrindinės strategijos 
kryptys. Kai bus priimtas 
šitas dokumentas ir aiškūs 
kai kurie momentai, kurie dar 
diskutuotini, bus rengiamas 
veiksmų planas. Ten bus iš
dėstyta, kokios investicijos rei
kalingos, kada jos reikalingos, 
kas už tai atsakingas, termi
nai ir panašiai. Tai bus konk
retus dalykas, nusakantis ir 
numatantis tolesnes Lietuvos 
energetikos perspektyvas. 

Pirmiausia — patikimas, 
saugus energijos tiekimas su 
mažiausiomis išlaidomis, to
liau — energijos vartojimo 
efektyvumo didinimas, rinkos 
ekonomikos principų diegimas 
į energetiką, poveikio aplinkai 
mažinimas, regioninis bendra
darbiavimas ir kooperacija, 
Lietuvos energetikos parengi
mas integracijai į Europos Są
jungą, ir paskutinis — energe
tikos valdymo tobulinimas. 
Kad šituos tikslus laiku įgy
vendintume, mums būtina vi
sų pirma sukurti reikiamą tei
sinę restitucinę. infrastruktū
rą. Mes numatom, kad tas 
turėtų būti padaryta per ar
timiausius trejus metus. 

Energetikos strategija buvo 
rengiama, remiantis Lietuvos 
ūkio ekonomikos raidos prog
nozėmis. Kaip paprastai pri
imta, buvo daromi prognozių 
scenarijai, tai čia irgi buvo pa
daryta. Buvo priimti trys sce
narijai: lėtas ekonomikos plėt-

Danutė Bindokienė 

Liepos 17-18 d. savaitgali Vasario 16-osios gimnazijos patalpose Vokietijoje vykusiame suvažiavime ir Lietuvių 
Chartoe 50 metų sukakties paminėjime dalyvavę PLB valdybos nariai. I i kaires sėdi: Regina Kučienė, pirm. Vy
tautas Kamantas, Milda Lenkauskienė, Danute Cornij; stovi: Rimas Baliulis, Gabrielis Žemkalnis, Tomas Bar
tusevičius, dr. V. Viliūnas, Horstas Žibąs, Algis Rugienius. Nuotr. Viktoro Kučo 

ros scenarijus, greitas ir bazi
nis. Paminėsiu porą skaičių, 
kad būtų aišku, kuo jie skiria
si. Lėto augimo scenarijaus vi
dutiniai metiniai bendrojo vi
daus produkto augimo tempai 
laikotarpiui iki 2020 m. (šiam 
laikotarpiui ir strategija ren
giama) yra priimti 2,4%. Kiek
vienais metais jie yra skirtin
gi, bet vidutiniškai yra 2,4%. 
Pagal greito augimo scenarijų 
šitas rodiklis yra 5,2%. Vidu
rys tarp šitų abiejų priimta, 
kad bus 4%. 

Remiantis šiomis ekonomi
kos raidos prognozėmis, sus
kaičiuotos ir pateiktos energi
jos poreikio prognozės. Šie visi 
perspektyviniai galutiniai 
energijos poreikiai, kaip mes 
vadiname, detalizuoti pagal 
ūkio šakas ir energijos rūšis. 
Buvo įvertintas energijos tau
pymo potencialas Lietuvoje ir 
kiekvienoje konkrečioje ūkio 
šakoje. Pagal šituos visus sce
narijus galutinės energijos po
reikis 2020 m. neviršija 1990 
m. lygio. Aš noriu priminti, 
kad strategijos, kuri dabar eg
zistuoja ir buvo priimta vy
riausybės 1994 m., atskaitos 
taškas buvo 1990 m., kai Lie
tuvos energetikos visi pajėgu
mai maksimaliai buvo panau-f 
dojami, gaminom didžiausius 
elektros energijos kiekius. 

Aš vėl pateiksiu keletą 
skaičių, kaip šitie poreikiai 
suskirstomi pagal sektorius. 
Labiausiai tikėtinas scenari
jus, tai bazinis scenarijus. 
Šiuo atveju energijos suvarto
jimas namų ūkio sektoriuje 
turėtų sumažėti apie 7-7,5%. 
Dėl to, kad turėtų būti labai 
sumažintos sąnaudos šildymo 
reikalams. Šitas sektorius šią 
dieną nėra efektyvus ir ten 
nėra didžiausios galimybės 
pagerinti jo efektyvumą, kad 
jo dėka taip galėtų atsitikti. 
Tuo tarpu prekybos, aptarna
vimo sektorių, statybos ir 
žemės ūkio poreikiai turėtų 

išaugti apie 20-30%, o pra
monėje ir transporte — net 
80%. 

Jeigu imtume poreikių 
struktūrą pagal energijos rū
šis, tai kieto kuro, naftos pro
duktų suvartojimas, kuris ten
kintų šilumos poreikius, turė
tų mažėti. Gamtinių dujų su
vartojimas turėtų padidėti 
apie porą kartų, o motorinio 
kuro, elektros energijos porei
kiai turėtų padidėti apie 1,7 -
2 kartus. Jeigu kartais Ignali
nos atomine elektrinė būtų 
sustabdyta iki 2010 metų, tai 
pirminės energijos poreikis 
2020 metais būtų apie 5% ma
žesnis, nes naudingumo koefi
cientas tų elektrinių, kurios ją 
turėtų pakeisti, būtų didesnis 
negu dabar egzistuojančių 
elektrinių. Tačiau imant pagal 
kuro sunaudojimą bendro or
ganinio kuro poreikiai padi
dėtų apie 30%, nes tada ato
minis kuras, branduolinis ku
ras nebūtų naudojamas, kitos 
elektrinės turėtų naudoti dau
giau organinio kuro. O jeigu 
Ignalinos atominė elektrinė 
būtų eksploatuojama iki pro
jektinio darbo laiko pabaigos, 
kaip yra numatyta jos tech
niniame projekte, tai pirminės 
energijos balanse beveik lygio
mis dalimis išsidėstytų ir vy
rautų branduolinė energija, 
gamtinės dujos, naftos pro
duktai. Kitos rūšys Lietuvoje 
yra gerokai mažiau naudoja
mos, tai yra anglis, orimulsija, 
vietiniai atnaujinti šaltiniai. 
Prognozuojama, kad šito lai
kotarpio pabaigoje tai turėtų 
sudaryti apie 12%. 

Kokia turėtų būti patenkini
mo strategija šitų poreikių, 
kuriuos aš čia pamėginau iš
dėstyti? Visų pirma vyriausy
bė tvirtina, kad Lietuva įgy
vendins visas saugos analizes, 
ataskaitas ir jos nepriklauso
mas apžvalgas bei tarptau
tinės Ignalinos atominės 
elektrinės saugos komisijos re-

Ieškant stiprybės 
pavyzdžių 

komendacijas, buvo surašyta 
daug priemonių, kurias reikia 
įvykdyti. Vyriausybė patvirti
no, kad šitos visos priemonės 
bus įgyvendintos, taip dabar ir 
daroma. Vyriausybė laikysis 
susitarimo dėl Ignalinos sau
gaus darbo, priimdama spren
dimus dėl reaktorių eksploata
vimo trukmės, remsis tarptau
tinės ekspertų komisijos reko
mendacijomis. Galima G7 ša
lių, Europos Sąjungos ir jos 
narių, Baltijos jūros valstybių, 
kitų valstybių ir tarptautinių 
finansinių institucijų neatly
gintina pagalba. 

Mes tikimės, kad šiais me
tais, kaip yra numatyta, ge
gužės mėnesį turėtų būti iš
duota licencija pirmajam Igna
linos atominės reaktoriui. Ji 
leistų toliau eksploatuoti pir
mą bloką. Valstybinėje stra
tegijoje yra įvertinimui pa
rengti du kraštutiniai varian
tai, kurie nusako Ignalinos 
atominės elektrinės eksploata
vimo trukmę, arba laiką. Šitie 
du variantai leidžia mums pa
lyginti ekonomines, socialines, 
kitas tos elektrinės uždarymo 
pasekmes pagal įvairiausią 
spektrą. Pirmas — tai yra 
ankstyvas, priverstinis Ignali
nos atominės elektrinės stab
dymas, kai pirmas blokas 
stabdomas 2000 m., o antras 
— 2005 metų pabaigoje. Šiuo 
atveju elektrinė būtų uždaro
ma. Kokios priežastys gali 
būti tokio ankstyvo uždary
mo? Tarkim, jeigu pirmam 
blokui nebūtų išduota licenci
ja arba jis negalėtų dirbti dėl 
kokių kitų saugumo priežas
čių. Jeigu tik Ignalina nesau
gi, mes turime ją uždaryti. 

Ignalinai uždaryti, pagal vi
sus reikalavimus, turi būti pa
rengta visa veiksmų progra
ma, detalus stabdymo ir iš-
montavimo p'anas. Daug šito
je mūsų strategijoje priemo
nių, kurios turi būti padary-

(Nukelta į 5 psl.) 

Pastarosiomis dienomis ži-
niasklaidoje buvo dažnai mini
mos dvi pavardės: John F. 
Kennedy ir Lance Armstrong. 
Ne abiem šiem vyram skirtas 
vienodas dėmesys, tad grei
čiausiai antroji pavardė dau
geliui taip ir liko mažiau 
žinoma, o apie Kennedy, su
tikusį tragišką mirtį, grei
čiausiai nebus girdėję tik tie, 
kurie šių dviejų savaičių 
bėgyje „buvo iškeliavę į kitą 
planetą"... 

Kuo ypatingi šie vyrai, kad 
būtų verti tokio visuotinio dė
mesio? John F. Kennedy la
biausiai yra pasižymėjęs tik 
savo pavarde ir gimimu: jo 
tėvas buvo vienas populiariau
sių šio krašto prezidentų, o 
motina Jacųueline — to prezi
dento žmona, taip pat vėliau 
pasiekusi individualaus garso. 
Tiesa, John Kennedy buvo ta
lentingas, turtingas, gražios 
išvaizdos jaunas vyras, galbūt 
ateityje net daug žadantis po
litinio gyvenimo sūkuriuose, 
nors jokio ypatingo polinkio 
tam kol kas nerodė. Per anks
tyva mirtis, kaip ir kiekvieno 
kito žmogaus, sukrėtė jo ar
timuosius ir bendradarbius, 
bet tokios visuotinės „liūdesio 
ir dėmesio isterijos" tikrai 
neužsitarnavo. 

0 Lance Armstrong? Kuo jis 
pasižymėjo, kad vertas minėti 
pirmuose dienraščių pusla
piuose? Praėjusį sekmadienį 
jis pasiekė neeilinį laimėjimą 
sporto pasaulyje: pirmuoju 
užbaigė „Tour de France" dvi
račių lenktynes, nusitęsusias 
2,285 mylių kelią — per kal
nus, visokiu oru, nuolat mi
nant dviračio pedalus 25 
mylių per valandą greičiu. 
Lance Armstrong ne tik 
laimėjo, bet sumušė pernykštį 
italo Marco Pantani rekordą. 

Daug kas mano, kad mara-
toniškos „Tour de France" dvi
račių lenktynės yra pats sun
kiausias žmogaus jėgų ir 
ištvermės išbandymas iš visų 
sporto šakų, tad tas lenktynes 
laimėjusiam dviratininkui jau 
priklauso ypatinga pagarba. 
Tačiau Lance Armstrong visa 
galva pakyla ir virš įprastojo 
„Tour de France" laimėtojo 
kategorijos, nes jo laimėjimas 
kur kas didesnis. 

Prieš trejus metus (1996) 
gydytojai davė Lance Arm
strong tik apie 50 proc. gali
mybių kiek ilgiau gyventi, kai 
buvo rasta, pavojingai išsi
plėtusi, vėžio liga. Indiana 
valstijos universiteto ligoni
nėje jis buvo gydomas opera
cijomis, chemoterapija ir radi
acija, bet ateities prognozė, 

kuomet vėžio liga jau buvo 
taip toli pažengusi, daug vil
čių neteikė, juo labiau, kad 
pavojingas auglys atsirado ir 
jo smegenyse. 

Lance Armstrong atsisakė 
pasiduoti. Kai tik įstengė, 
kasdien dviračiu nuvažiuoda
vo tarp 30 ir 50 mylių, 
mankštindavosi ir, svarbiau
sia, neprarado vilties. Jeigu 
kas yra kovojęs su vėžio liga ir 
pergyvenęs chemo ar radiaci
jos terapiją, žino visus, su 
šiais gydymo būdais susiju
sius, sunkumus: s:lpnumą, fi
zines negalias, išvaizdos pasi
keitimą, baimę... N'et labai 
paprasta ir lengva mankšta 
daugeliui nebūtų įmanoma, 
juo labiau ilgų distancijų va
žiavimas dviračiu. Tad Arm
strong tvirta valia užsispy
rimas, ištvermė kelia dar di
desnę nuostabą ir pagarbą. 

Gydytojai, kurie jam teikė 
medicininę pagalbą vėžio ligos 
metu, Armstrong laimėjimą 
vadina tiesiog stebuklu — jau 
vien jo dalyvavimas „Tour de 
France" lenktynėse atrodo 
kone neįmanomas, o laimėji
mas — beveik neįtikėtinas. 
Kai žmonės ieško savo tarpe 
didvyrių ar garsenybių ir daž
nai kaip tik ne ten, kur 
reikėtų ieškoti, Lance Arm
strong turėtų būti pastatomas 
ant aukščiausios herojiškumo 
pakopos, nes akivaizdžiai dar 
kartą pademonstravo, kaip 
žmogaus dvasia, jeigu ji svei
ka, yra stipresnė už kūną, ka
muojamą ligų ir visokių nega
lių. 

Galbūt nemažiau svarbu, 
kaip Armstrong laimėjimas, 
yra tai, jog jis atkreipė dė
mesį į vėžio ligą, parodė, kad 
vis tik galima su ja kovoti, o 
dažnai — ir laimėti. Todėl rei
kia gerbti žmones, kurie nebi
jo prisipažinti, turėję prosta
tos, krūties, žarnyno, odos ar 
kitą vėžį, ypač jeigu jį 
sėkmingai nugalėjo. Tas pade
da kitiems, šios ligos ištik
tiems, neprarasti vilties, pa
justi, kad jie ne vieni kenčia, 
bijo, jaučia depresiją. Kai bu
vęs prezidentas Ronald Rea-
gan viešai pasisakė, kad jį 
pradeda kamuoti Alzheimer's 
liga, daugelis jautė jam ypa
tingą pagarbą už atvirumą ir 
drąsą prisipažinti. Panašiai 
galvota ir apie Robert Dole, ir 
apie kitus žinomus žmones, 
kurie, susirgę nepagydoma ar 
sunkiai pagydoma liga, sten
giasi suteikti kiek galima dau
giau informacijos, kad galbūt 
iš jų patirties galėtų kiti pasi
semti stiprybės. 

Tęsinys 
Nr.15 
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Siuvėjui vis knietėjo, ką tas ponas veikia, kad 
drabužių net tris eiles per dieną sunešioja. Pasiūtus 
vis siųsdavo per tarną, bet vieną dieną pasikinkė arklį 
ir pats nuvažiavo. Kęsminas tuo tarpu buvo išėjęs į 
laukus, tai įsišneko su tarnu, o tas jam ir parodė, kad 
rūmuose ir gyventi nebedaug vietos belikę. Viskas 
užkrauta drabužiais. Pamatė ir didžiausias krūvas ba
tų. Kai iš laukų sugrįžęs ponas persirengė naujais dra
bužiais, siuvėjas ir sako, kad anas batsiuvis jau senas, 
nugrubusiais pirštais nebe ką besugraibo, o jis pats 
šalia siuvėjo jau išmokęs ir batsiuvystės. Jeigu ponas 
anam darbą atsakytų, jis padarytų batus nė kiek ne-
prastesnius, bet žymiai pigesnius. Kęsminui kasa jau 
buvo gerai pratuštėjusi, tai su malonumu sutiko. Tada 
siuvėjas ir pradėjo: vežėsi namo jau kartą vilkėtus 
drabužius, kiek pavalė, vežėsi sykį avėtus batus, nu
blizgino ir ėmė antrus pinigus. Kai nebeliko pinigų ve
žė skolon. Ponas tik raštelius pasirašinėjo, o kai tų 
raštelių susirinko daugiau, negu visa žemė ir visas 
dvaras buvo verti, pareikalavo skolos. Kai ponas mo
kytas Kęsminas nebegalėjo gražinti, tai siuvėjas ir 
atėmė dvarą. Nusipirko bajorystę ir atvyko nebe kaip 
siuvėjas, bet kaip geros kilmės bajoras. Tai jis savo 

septyniom dukterim iškasė ežerą, o man prisegė, už 
mano giminės pinigus nusipirktą bajoro vardą. Ir dar 
gerą širdį parodė. Nenorėjo, kad Kęsminas jam iš akių 
pranyktų. Norėjo, kad turėtų čia pat iš ko pasijuokti, 
tai atrėžė pamiškės rėželį, pastatė va tą pačią ąžuo
linę trobelę, kol gyvas bus išimtinę prižadėjo duoti. 
Gal ką ir davė, kol paties Kęsmino pinigų suteko, o kai 
tuos pabaigė ir pamiškėn išvytą poną pamiršo. Kaip 
tada tas ponas manėsi, buvo jo vieno reikalas. Atsiti
ko, kad vieną vakarą užėjo toks plaukais apsiželdines 
senukas ir paprašė nakvynės. Kęsminas stovėjo va į 
tą pačią priežedą, — parodė su ranka, — atsirėmęs ir 
kramtė duonos plutą užsigerdamas šaltu vandeniu. 
„Nakvynės tai neatsakysiu. Nakvok, — pasakė, — bet 
pavaišinti tai neturiu kuo. Va, paskutinę plutą baigiu 
graužti, o kaip bus rytoj, tai ir pats nežinau. Žmogelis, 
padėkojo, kad priima pernakvoti, atsisėdo ant to pa
ties suolo, kur dabar tamsta sėdi, žiūrėjo, žiūrėjo į prie 
priežedos stovintį šeimininką ir sako: „Žiūriu, žiūriu ir 
net baugu paklausti. Ar tik nebusi Kęsminas?" „Ne tik 
būsiu, bet ir esu", atsakė žmogus nuo priežedos. Ar 
tas, kur pasauly mokslus ėjo?" „Tas pats", nesigynė. 
„Tai kaip čia atsitiko, kad iš tokio dvaro?..." nebebaigė 
žmogutis, nes Kęsminas tuoj atsakė: „Tokia buvo tėvo 
valia". „Išvarė?" „Nevarė, bet įsakė gyventi taip, kad 
kitaip atsitikti negalėjo. O gal norėjo, kad taip atsi
tiktų, tik mirdamas nenorėjo išvaryti, tai kitaip iš 
mano mokslų pasijuokė". „Tai kaip gyventi jis liepė?" 
nenurimo senukas, ir Kęsminas pasakė, kokie buvo 
paskutiniai tėvo žodžiai ir kaip jis tų jo žodžių laikėsi. 

Nors kartais ir imdavęs noras gyventi savaip, bet tėvo 
žodis buvo tėvo žodis. Senukas, sako, pradėjo krezenti. 
Kęsminui buvo nei šiaip, nei taip. Nakvynės priėmė, 
širdį atvėrė, o tas šaiposi. „Ko dabar juokiesi? Pri
ėmiau kaip žmogų, o jis šaiposi iš manęs kaip visi kiti. 
Nori, kad pro duris išmesčiau? — nebe juokais suėmė 
pyktis Kęsminą. „Kad man nė galvoj juoktis. Nepyk, 
tamsta. Jeigu nebūtų vėlu, padėtum juoktis ir tamsta. 
Juk pažinau tamstos tėvą. Buvo geras, tvirtas, teisin
gas ir nebežmoniškai darbštus. Kai buvai toli pasau
lyje, negalėjai matyti, tai ir suprasti buvo sunku, o kai 
aš mačiau, tai labai lengva. Rytais jis pirmas buvo 
darbuose. Net ir ankstyviausias darbininkas jam pa-
dėkdie pasakydavo, o ne jis darbininkui. Turbūt to žo
delio per visą savo amžių niekam nėra pasakęs. Tik 
kiti jam tegalėjo pasakyti, nes vis pirmas buvo prie 
darbo, paskutinis nuo darbo. O drabužius saugojo kaip 
savo paties akį. Grįžęs iš laukų tuoj nusivalydavo, 
kiekvieną įdrėskimą tuoj užsiadydavo. Nelaukė iki tol, 
kol skylė pasidarys tokia, kad jau didelį lopą reikėtų 
dėti. Tai jo ir kelių metų drabužiai atrodė kaip nauji. 
Batus kiekvieną dieną nusiplaudavo, rytą nusiblizgin-
davo. Niekas negalėjo pasakyti, kad ponas į laukus ne 
naujais batais išeina. Užtat po tokių darbų sugrįžęs 
būdavo taip išalkęs, kad net ir sausa duona buvo kaip 
gerai medum užtepta. Kad būtum nemokytas buvęs, 
gal kitaip būtų pasakęs, bet kai tiek metų buvai moks
luose praleidęs tai ir pasakė taip, kaip mokyti žmones 
šneka. Kai jų klausai, atrodo vienaip, o kai gerai pa
galvoji apsiverčia visai kitaip". Dabar, sako. ir Kęsmi

nas ėmė krizenti. Ašaros per skruostus bėgo, o jis kri
zeno ir krizeno. Senukas tuo tarpu išdėliojo ant stalo 
ką tarbelėse turėjo, pakvietė trobelės šeimininką poną 
Kęsminą kartu pavalgyti. Kai tas raivėsi, dar pasakė: 
„Neverk palieto pieno, jį katės jau sulaižė, bet žiūrėk 
iš kur šviežio pasimilši". Kitą dieną Kęsminas išėjo 
teisybės ieškoti. Pirmiausia nuėjo pas kunigaikštį, ku
ris jo seneliui, o gal jau net proseneliui buvo tą vietą 
dovanojęs ir ąžuolinį dvarą pastatęs, bet to kuni
gaikščio seniai nebebuvo, o tas, kuris buvo. nieko neži
nojo ir žinoti nenorėjo. Kai Kęsminas ėmė įkyrėti liepė 
išeiti; jeigu neis geruo*, tai lieps paleisti šunis ir 
šunimis išlodins. Nenorėjo išeiti kruvinomis blauzdo
mis, tai išėjo geruoju. Paskum nuėjo pas teisėja, kuris 
jo žemę atidavė suktam siuvėjui. Kai susakė, kad jis 
buvo tik siuvėjas, bet ne koks bajoras. Teisėjas pasi
krapštė pakaušį, atsivertė dideles knygas ir paaiškino, 
kad Bajoras yra Bajoras. Kad jis siuvėjui ir batsiuviui 
užmokėjo jiems Kęsmino padarytas skolas, o pats už 
jas pasiėmė Kęsmino dvarą. JJet Bajoras joks Bajoras. 
Jis tas pats siuvėjas, tik iš kažin kur nusipirko ir var
dą, ir bajorystę. Apgauti nusipirko". Kol Kęsminas 
šnekėjo, teisėjas vartė knygas, paskum paklausė: 
„Kam tau reikėjo tiek batų ir tiek drabužių, kad nė 
dvaras nebeišnešė?" Kęsminas viską atvirai išpasako
jo, teisėjas kantriai išklausė, paskum pasakė. .Jeigu 
teisybė, ką sakai, tai ir aš dar tokios istorijos negir
dėjau. Jeigu ir būtų teisybe, bet čia beda. brolau, ne 
mano, bet tavo. 

(Bus daugiau) 
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TREČIOJI BALTŲ 
KONFERENCIJA 

EUROPOJE 
ANTANAS DUNDZDLA 

Birželio 17-20 d. Stokholme 
įvyko ..Trečioji baltų studijų 
konferencija Europoje", kurią 
surengė Stokholmo universi
tetas iš šiuo metu į universi
teto lygį kopianti aukštoji 
mokykla, Sodertoms Hogsko-
!a (ant pirmųjų trijų ,,o" šve
dai deda dvitaškius, „umlau-
tus"). Skaitytų pranešimų bei 
paskaitų temos aprėpė plačią 
skalę. Konferencijoje dalyvavo 
gražus lietuvių būrys. Dalyva
vo latviai, estai, buvo moksli
ninkų iš Suo.aijos, Vokietijos, 
Norvegijos, Nederlandų, 
Prancūzijos, Anglijos, JAV, 
Kanados, Australijos ir dar iš 
kelių kraštų. Sprendžiant iš 
dalyvių, galima teigti, kad 
baltais, t.y., lietuviais, lat
viais ir estais, domisi visas 
pasaulis. (.Kaip būtų puiku, 
jei tą „visą pasaulį" būtų gali
ma čia rašyti daug didesnė
mis raidėmis...; 

Konferencijai toną davė hu
manitariniai mokslai — isto
rija, lingvistika, literatūra, 
tautosaka, menas, kultūra, 
pedagogika bei mokslas, vi
suomeniniai reiškiniai — 
pvz.. demografija ir kt. Tema
tinė apimtis buvo ribojama 
pusšimti metų trukusia Lietu
vos, Latvijos ir Estijos okupa
cija —sovietų ir nacių valdy
mu 1939-1991 m. Ir šiais lai
kais daugiau gvildenamų te
mų atskirose sesijose. Buvo 
pranešimai apie holokaustą , 
moterų reiškimąsi visuome
nėje, jaunimo orientaciją ir 
1.1. Kadangi konferencijai 
siunčiami pranešimai nebuvo 
.recenzuojami, tai ir jų lygis 
smarkiai įvairavo. Visą pro
gramą rengėjai suorganizavo į 
48 pranešimų sesijas ir atida
romąjį, plenarinį bei uždaro
mąjį posėdį. Sesijos vyko pa
raleliai, tad dalyviai turėjo di
doką pasirinkimą, kokių pra
nešimų klausytis, kur eiti. 
Turbūt visi dalyviai skaitė 
pranešimus, kai kurie — po 
kelis. Paskaitos vyko angliš
kai arba vokiškai. Programos 
knygelėje išspausdinta apie 
160 dalyvių, iš jų arti 30 lietu
vių. Dalyvių tarpe lietuvių ir 
latvių buvo daugiausia. 

Visą konferenciją nuosek
liau nusakyti būtų sunku, tad 
čia pasitenkinsime, sustoda
mi prie lietuvių pranešimų 
bei pavardžių. Amerikos lietu
viai pažins prof. Violetą Ke
lertienę, kuri dalyvavo atida
romosios sesijos prezidiume ir 
vėliau skaitė pranešimą apie 
K. Ostrausko personažus. 
Prof. J. A. Krištopaitis iš Vy
tauto Didžiojo universiteto 
atidaromoje sesijoje skaitė 
paskaitą, pavadintą „Intelek
tualinis priešinimasis ir so
vietų spaudimas Baltijos 
kraštuose". Tai buvo viena iš 
dviejų bendrosios tematikos 
paskaitų. Žinoma rezistenci
jos tyrinėtoja Nijole Gaškaitė 
sesijoje apie okupacijas kal
bėjo apie pogrindžio vadą įę-
maitį. Vilniaus universiteto 
profesore ir Lietuvos Moterų 
lygos darbuotoja Ona Vove
rienė skaito apie moteris po

litikoje ir valdyboje, kitoje se
sijoje — apie mokslo darbų 
vertinimą. V. Čiubrinskas, A. 
Janužytė dalyvavo „Mokslas 
okupacijoje" sesijoje; S.-Valen
tas, S. Jareckaitė, A.Bliūdžius 
— „Kultūra okupacijoje" sesi
joje; N. Bliūdžiuvienė, R. 
Kvašytė — lingvistikoje; K. 
Slivaitė, E. Ramanauskaitė — 
Kiškina — „Jaunimo judėji
mas"; E. Kriščiūnas, A. Arbu-
šauskaitė — „Sovietų okupa
cija". Be atrankos čia išvardi
nau maždaug pusę dalyvių ir 
didelę dalį sesijų pavadinimų. 
Žvelgiant apskritai, iš Lietu
vos veikiančių aukštojo mok
slo institucijų, konferencijoje 
dalyvavo autoriai iš Vilniaus 
u-to, Vytauto Didž. u-to, Šiau
lių u-to, Vilniaus Pedagoginio 
u-to. Klaipėdos u-to, Mažvydo 
bibliotekos, Academia Baltos-
candia, Muzikos akademijos. 
Keli dalyviai buvo nesusirišę 
su jokia institucija, atvyko su 
pranešimais privačiai — jų 
tarpe ir čia rašantis. 

Konferencija vyko punktua
liai, pagal paruoštą programos 
knygelę. Gaila, kad joje nebu
vo pranešimų santraukų — 
tik salė, laikas, pavadinimai ir 
autoriai. Rengėjai žada išleisti 
konferencijos darbus su pas
kaitomis, jas į Stokholmą iš
siuntėme balandžio mėnesį. 

Šeštadienio vakare Lietuvos 
ambasadoje įvyko priėmimas 
su vaišėmis. Priėmime dalyva
vo beveik visi konferencijon 
atvykę lietuviai. Pasveikino 
amb. Vytautas Naudužas. Sve
tingoj aplinkoj ten prabėgo 
pora labai malonių valandų. 
Ambasada yra miesto centre, 
senokame ištaikingame, dide
lio namo pirmame aukšte. Na
mas plačioje Wallingatan gat
vėje, prie vandens. Beje, van
dens pakrantė Stokholme nė
ra retenybė, ten visas miestas 
pastatytas ant salų. 

Ši trečioji konferencija turi 
šiokią tokią istoriją. Rengėjai 
rašo, kad pirmoji panaši kon
ferencija surengta 1971 m. 
Nuo to laiko, ypač Rytų — 
Vakarų padėčiai keičiantis, 
keitėsi rengėjų institucijos, 
rengimo vietovės. Sių metų 
konferencijos, ir, sakykime 
šaknys išsiru ;uliavo 1995 m., 
ji buvo pavadinta pirmąja ir 
jau surengta Rygoje. Antroji 
įvyko 1997 m. Vilniuje, kur 
buvo nutarta trečiąją ruošti 
1999 m. Stokholme. Neklau-
sinėjęs ir visai not Viesapna-
vęs, netikėtai išgirdau, kad 
tą ankstyvesnį konferencijų 
„persiorganizavimą" ne
tikėtai, staiga „paskatino" 
viešumon iškelta sovietų 
žvalgybos infiltracija... Tai 
Stokholme prabėgomis man 
pačiulbėtas, smulkiau ne
paaiškintas teiginys... Šiais 
laikais lai jis lieka pikantišku 
1999m. prisiminimų skanėstu 
— gal ir priminimu, kad so
vietinio voratinklio siūlai 
draikėsi visur, plačiai. Teigi
nys visai tiko konferencijos 
tematikai. Gal būsimoje kon
ferencijoje išgirsime istorikų 
pranešimą, kaip šių konfereh-

Pažaislio muzikos festivalyje liepos 18 d. vienuolyno Sauies laikrodžio 
kiemelyje koncertavo Klaipėdos senosios muzikos ansamblis ,.Ventus 
Maris". Nuotr. Eito* 

LIETUVAITĖ KALBĖJO JAV 
TEISININKŲ SUVAŽIAVME 

Rūta Elvikis-Mendoza, nuo 
praėjusių metų birželio mėne
sio dirbanti JAV Valstybės de
partamente Vašingtone, kaip 
šios įstaigos atstovė, dalyvavo 
JAV Šeimų bylas sprendžia
mųjų teisėjų konferencijoje, 
įvykusioje liepos 19-20 d. Pal-
mer House Čikagoje. 

Jos pranešimas, skaitytas 
šios konferencijos įvaikinimo 
iš užsienio kraštų problemų 
nagrinėjimo sekcijoje, buvo su 
dėmesiu išklausytas ir susi
laukė nemažai diskusijų. 

Politikos ir teisės mokslus 
baigusi Rūta, o vėliau lankiu
si diplomatų mokyklą, apie 5 
metus yra buvusi JAV konsule 
Canberra, Australijoje ir 
Krokuvoje, Lenkijoje. Dirbda
ma Lenkijoje ji turėjo galimy
bę lankytis savo tėvų gimti
nėje Lietuvoje ir labiau su ja 
susipažinti. 

Rūtos tėvai — dr. Jonas Dai-
nauskas ir Jūratė-Virginija 
Elvikienė gyvena Čikagos 
priemiestyje Woodridge, IL, ir 
yra veiklūs lietuvių tarpe. Sa
vo veikla bei darbštumu pasi
žymi ir Rūtos senelis — Jonas 
Dainauskas, kuris praėjusią 
žiemą atšventė garbingą 95-
ąjį gimtadienį. Jis, be abejo, 
yra pats vyriausias amžiumi 
90-sias metines mininčio 
„Draugo" dienraščio bendra
darbis. 

Viešnia iš Vašingtono — 
Rūta Elvikis-Mendoza apgai
lestauja, kad dėl tarnybinių 
pareigų šį kartą neturėjo laiko 
ilgiau pabendrauti su Čika
goje ir apylikėse gyvenančiais 
savo artimaisiais bei gausiais 
pažįstamais. Tai žadėjo pada
ryti* kitos viešnagės Čikagoje 
metu. 

Smagu yra pranešti, kad po 
savo diplomtinės tarnybos už
sienyje, Rūta yra tapusi nuo-

cijų pirmtakes sovietų orga
nai manipuliavo ir kas anuo
met nutiko. 

latine darbuotoja JAV Valsty
bės departamente. Lietuvių 
šioje įstaigoje iki šiol, kiek ži
nome, labai mažai yra buvę. 

E. Šulaitis 

TĘSIAMOS PAŽAISLIO 
FESTIVALIŲ TRADICIJOS 

Pažaislio muzikos festiva
lyje liepos 18 d. svečiavosi se
nosios muzikos ansamblis 
„Ventus Maris" ir Klaipėdos 
universiteto istorinio šokio 
grupė „Saltlanda". Vienuolyno 
saulės laikrodžio kiemelyje 
kauniečiai ir svečiai turėjo 
progą pasiklausyti šių kolek
tyvų bei solisto Artūro Koz
lovskio atliekamų A Strade-
los, J. Haidno, A. Holborno bei 
kitų kompozitorių kūrinių. 

Senosios muzikos ansamblis 
„Ventus Maris" savo kūrybinę 

veiklą pradėjo 1991 m. ka
lėdiniu koncertu Klaipėdos 
menininkų namuose. Ansamb
lio repertuare vyrauja baroko 
epochos muzika. 

1986 m. rudenį Klaipėdos 
konservatorijos choreografijos 
katedroje susibūrė istorinio 
šokio vienetas „Saltlanda", 
kūrybinei veiklai sujungęs bū
simuosius choreografus. Dės
tytojų iniciatyva gimusio ko
lektyvo repertuarą sudaro 
XVI-XX amžiaus šokiai. Pa
žaislio festivalyje „Saltlanda" 
dalyvauja nuo 1993 metų. 
(Elta) 

TREČIOJI ŽEMAIČIŲ 
DAILĖS PARODA 

Iš Žemaitijos kilusių, po 
įvairias šalis pasklidusių, lie
tuvių dailininkų kūryba vėl 
plaukia į gimtąjį kraštą. 
Plungėje. Žemaičių dailės mu
ziejuje, liepos 17 d. vyko iškil
mingas trečiosios Pasaulio že
maičių dailės parodos atida
rymas. 

Grupelė entuziastų, prieš 
keletą metų sumaniusi rengti 
tokias parodas, dabar jau ne
siriboja vien Žemaičių dailės 
muziejumi. Atsiranda šios 
parodos palydovų — plečiasi 
jos geografija ir turinys. 

Štai ir šiais metais Pasaulio 
žemaičių dailės paroda jau 
turėjo gražią uvertiūrą. Pa
langoje. S. Daukanto gatvėje, 
atidarytas ilgai lauktas didžio 
žemaičio. Prancūzijoje gyve
nusio garsaus skulptoriaus 
Antano Mončio (1921-1973) 
memorialinis muziejus su 
nuolatine Lietuvai dovanotų, 
kūrinių ekspozicija. Svarbiau
sia autoriaus sąlyga buvo — 
dovanotus darbus saugoti Že
maitijoje. Kretingos apskri
tyje gimęs Antanas Mončys 
čia baigė ir gimnaziją, 1943 m 
metais Kaune pradėjo studi
juoti architektūrą, bet jau 
1944 metais pasitraukė iš 
Lietuvos. Nors tolimesnės 
studijos, profesinė veikla ir 
pripažinimas siejasi su Vaka
rų Europos, daugiausia Pran
cūzijos, miestais, talentingas 
kūrėjas niekada nepamiršo 
Lietuvos, savo gimtosios Že
maitijos. 

Lietuvai dovanotų kūrinių 
ekspozicija Antano Mončio 
memorialiniame muziejuje 
Palangoje, S. Daukanto gat-

S K E L B I M A I 
Nekilnojamo turto Įvairus 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 
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RIMAS L. STANKUS 
> Orattaa ir aąžMngaa pa*afrawhnaa 
»Nuo«vyt)ių įitmĖmm »s**» 
• Parkama ir parduodam* namu* 
• Panakantarna nuolaida 

Parduodamas 1982 m. Aries 
auto. Kaina $2,000 arba pasiū
lymas. Automobilis kaip naujas. 
Skambinu. 708-839-1784 arba 

312-835-0396. 

In Hkkory Hffla, IL, a afct 
condo for sale; 2"* fl., 2 

bedrm., 1 -1/2 bath, laundry 
rm., balcony. Call evenings, 

teL70S-598-8320. -

Need two female care givers: 
one in FL, witb drivers license, 
pay $110 per day; one in Mil-
waukee, WI, pay $90 per day. 
TeL 414-763-2615. 

Parduodamas vieno miega
mojo kambario butas Pasaulio 
lietuvių centre, Lemont, IL. 

Skambinkite vakarais 
708-388-2041. 9*423 

Žmooes ttvyksta ir Ubai pigiai 
parduoda daiktai komodą m 
veidrodžiu, vieogule lovą, didelį 

stalą, mikrobangine krosnelę, faksą, 
* įvairių indų bei rūbų. Skambinti: 

773-436-4943. 

Taisome garažų duris ir 
jdedame naujas . (Taip pat 
spyruokles, kabelius ir Lt). 

Dirbame 7 dienas per savaite 
T a 630-327-3943. 

a a j 

ATTENTION MMKaRANTSi 
Canada i« accaptlng appacanta for 

ForfiM info(nwtion ctšt. 

1-773-282-9500 
0TS ooncanoaana in toinagraflon a> Canaaa 

waw.radauaa.oom 
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Komercinių pastatą valymą 
kompanija priims vyrus ir 
moteris popietiniam darbui. 
Atlyginimas $7.50 į vai, po 60 d. 
$8. f darbą bus vežama kom
panijos transportu. Anglų kalba ir 
darbo leidimas nebūtinas. 

TeL 773-925-9282. 
Skambinti darbo dienomis rytais 

nuo 9 iki 12 vai 

STASYS CONSJRUC IION 
Staliaus darbai, rusių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytatės; *skfnga*. 

"soffrts", "decka", "gutters*. plokšti 
ir 'shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 

i S.Banato, WL 630-241-191Z, 

Ieikome patyrusią dažytoja}, 
turinčių savo transportą. Dalbas 
Siaurės vakarų priemiesčiuose. 
Teiraukitės nuo 8 iki 10 vai. 
vakaro tel. 847-808-9189 
anguskai arba rusiškai. *m 

k 
Pigiai 

kejimui. remontuojame po avarijų; atata-
tome iirto geometrija, 
nausu kaina, keičiame ureptat 

tH.7aS.Ml 

Lietuviais esame mes gimę, 
Lietuviais turime ir būt. 

Tą garbe gavome užgimę, 
Jai ir neturim leist pražūt 

(J. Sauerveinas) 

T * W I ni nfcMireniit 
KVIEČIAME JŪSŲ ATŽALAS 
INDIVEMJALIAI MOKYTIS 

KALBOS LIETUVIU KALBOS 
Mokymas organizuojamas Darien, IL, nuo rūpėjo 4 dienos. Dirbt kvalifikuoti 
specialistai. Mokymo trukmė ir laikas pagal jūsų pasirinkimą. 
S1IA1 ICtlSTFII jin pafffiriaiipt* patnhtilmti «avn lietuviu kalba «r ra*vh«. taip p* mielai kviečiami. 
Registracija TcL43»-724-l*73 
Faa. 630-724-1674 bet kuriuo metu 

12-»».T. 

Vada** 

Rūta D Elvikin. 

vėje, įrengta netradiciškai, 
siekiant sukelti įspūdį, kad ir 
pats autorius yra čia pat 
kažkur netoliese. Daugiau 
kaip 200 kvadratinių metrų 
plote, be 58 dar paties skulp
toriaus Lietuvai dovanotų 
darbų, išdėstyti ir tie, kuriuos 
vėliau pavyko sukaupti A. 
Mončio fondo nariams. Šis 
fondas rūpinasi Antano kū
rybos išsaugojimu, jo vardo 
garsinimu. Greta skulptūrų 
eksponuojami ir asmeniniai 
autoriaus daiktai. 

Kol kas suremontuotas tik 
vienas — antrasis — Antano 
Mončio muziejaus aukštas. 
Pirmajame pastato aukšte, 
suradus lėšų, ketinam įreng
ti ekspozicijų salę, kur savo 
darbus galėtų eksponuoti už
sienyje gyvenantys lietuvių, 
pirmiausia, žinoma, žemaičių 
dailininkai. 

Pagal trečiosios Pasaulio 
žemaičių dailės parodos pro
gramą liepos 16 dieną Plate

lių dvaro svirne atidaryta 
kito tikro žemaičio, garsaus 
mūsų teatro dailininko Liudo 
Truikio kūrybos ekspozicija. 
Mažeikių muziejus liepos 23-
ąją pristatė amžiaus pradžio
je čia gimusio garsaus išei
vijos dailininko Alfonso Dar-
gio grafikos darbus. Su skulp
toriaus Rimanto Dauginčio 
kūryba bus galima susipa
žinti Kretingos muziejuje nuo 
liepos 24 dienos. 

Trečiosios pasaulio žemai
čių parodos atidarymo pro-
fa liepos 18 dieną Plungėje 

v. Jono Krikštytojo bažny
čioje buvo aukojamos Mišios, 
o Žemaičių dailės muziejuje 
koncertavo kamerinis ansam
blis „Vilniaus arsenalas". 
(Elta) 

• Dievai yra teisingi ir i i 
mums mielų ydų padaro mQ> 
sų kankinimo Įrankius. 

Shaketptūrt 

Programoje: 

11.30 vai. Sv. Mišios 

12:00 vai. pietūs 
atgaiva 
lietuviška muzika 
pabendravimas 

DRAUGO JUBILIEJINĖ GECUŽINĖ 
1999 m. rugpjūčio 22 d., sekmadienį 

Tėvų Marijonų sodelyje prie „Draugo" 4545 W 63rd Street, Chicago, IL 

Skaitykime ir remkime 9>DRAUGĄ " 

Gegužinės metu bus atidaryta 
administracija ir atliekamos 

paslaugos: prenumeratos 
pratesimas, knygų stalas, 

lietuviškų dirbiniu krautuvėlė, 
originalūs meno kūriniai, 

apžiūrėjimas dienraščio patalpų 
bei priimamos aukos spaudai 

remti 

. 

http://waw.radauaa.oom
http://tH.7aS.Ml
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22-OJI NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS VYRIAUSYBĖ 

PILYPAS NARUTIS 

1918 X1.05 Lietuvos Vals- Ypač įdomu, kad net ir prezi-
tybės tarybos prezidiumas pa- dentui A Smetonai, ir Krašto 

DRAUGAS, 1999 m. liepos 28 d., trečiadienis 

vedė Augustinui Voldemarui 
sudaryti pirmąją atsikurian
čios Lietuvos vyriausybę. 

Augustinas Voldemaras 
1918.XI.11 sudarė pirmąją 
Lietuvos vyriausybę, kuri ėjo 
pareigas iki 1918.XII.26 (6 sa
vaites). 

apsaugos ministrui gen. Ka
ziui Musteikiui buvo didelė 
staigmena tie tankai, kaip K. 
Musteikis rašo savo atsimi
nimuose („Prisiminimų frag
mentai", p. 59): „Galėjo būti 
(1941 m. birželio 15 d. — P.N.) 
apie pusė ketvirtos, kai gen. 

PLB suvažiavimo, vykusio liepos 17 d. savaitgalį Vasario 16 gimnazijos patalpose, Vokietijoje, prezidiumo dalis. 
Ii kairės: Regina Kučiene, vysk. Paulius Baltakis, OFM, Horstas Žibąs. Nuotr. Viktoro Kute 

Trumpiausią laiką — vieną Štabo pik. Karvelis paskambi-
mėnesį išbuvusi, yra trečioji no iš štabo ir pasakė, kad rusų 
Lietuvos vyriausybė — vado- tankai jau yra prie „Aušros" 
vaujama ministro pirmininko kino Žaliajam kalne. Aš išsi-
Prano Dovydaičio — nuo gandau". 

ELEKTROS ENERGIJOS ATEITIS 
Atkelta i i 3 pel. 

tos, čia išvardytos. Yra nusta
tyta, kad Ignalinos uždaryto ir 
^radioaktyvių atliekų bei pa
naudoto branduolinio kuro su
tvarkymo sąnaudos, kiek tai 
mums kainuotų, yra tarp 9 ir 
10 mlrd. litų. Kaip tas lėšas 
būtų galima surinkti? Jas bū
tų- galima sukaupti nuo 1999 
metų šalies vartotojams tie
kiamos elektros energijos ta
rifą padidinant iki 2 centų už 
kilovatvalandę. Jeigu dėl poli
tinių motyvų arba saugos rei
kalavimų, ar kitų nenumatytų 
priežasčių, pirmąjį* bloką tek
tų uždaryti pagal pirmąjį sce
narijų 2000 metais, o antrąjį 
— 2005 metais, tai vartoto
jams tiekiamos elektros ener
gijos tarifą tektų padidinti be
veik iki 10 centų už kilovatva-
įarjd£. Be to, šitas padidini
mas, turėtų būti kaupiamas 
specialiame fonde, vadinama
jame uždarymo fonde, kuris 
būtų naudojamas uždarymo 

Cakajame tvarkyti. Dar būtų 
uostolių, kurie susidarytų 

dėl vadinamųjų prarastų gali
mybių. Jeigu Ignalina bus už
daryta, mes neturėsime gali
mybės gaminti daugiau ener-

.gijos, eksportuoti jos, parduoti 
•'ir už tai gauti lėšų. Yra verti
nimai, kad tai kainuotų nuo 
13 iki 15 mlrd. litų, skaičiuo

jant pagal ,1998 metų kainas. 
Papildomos išlaidos dar bus 
reikalingos visai elektros 
energetikos sistemai plėsti, 
kad kompensuotume visą Šitą 
uždarymą, generuojančių ga
lingumų išvedimą iš eksploa
tacijos. Tai siektų dar nuo 7 
iki 8 mrld. litų. Ilgesnis Igna
linos atominės elektrinės ek
sploatavimas padėtų mums 
sukaupti daugiau lėšų, kurių 
reikia tai elektrinei uždaryti, 
radioaktyvioms atliekoms sut
varkyti, panaudotam branduo
liniam kurui galutinai palai
doti. Vėlesnis uždarymo lai
kas taip pat mums galėtų pa
dėti sumažinti visas socialines 
ir ekonomines problemas visos 
valstybės mastu ypač Visagino 
teritorijoje. 

Koks būtų elektros gamini
mo galingumo balansas? Už
darius pagal pirmąjį atvejį, 
pagal greitąjį atvejį, Ignalinos 
atominę elektrinę, turimų ga
lingumų šalies poreikiams pa
tenkinti užtektų iki 2006 me
tų. Modernizavus Lietuvos 
elektrinę Elektrėnuose, perve
dus ją į kombinuoto ciklo, ki
taip sakant, papildomai joje 
pastačius dujų deginimo turbi
nas, poreikių ir gaminimo ba
lansas iki 2000 metų būtų pa
tenkintas tiktai pirmojo sce
narijaus atveju, lėto ekonomi
kos augimo atveju. Jeigu pe
reinam į kitus atvejus, jau šito 
neužtektų. Reikėtų galvoti 
apie naujų galingumų įdiegi
mą. Jeigu eksploatuotume Ig
nalinos atominę elektrinę, 
kaip numatyta jos techninia
me projekte (ne ankstyvas už
darymas, o taip, kaip yra nu
matyta jos projekte), ir moder
nizuotume Lietuvos elektrinę 
Elektrėnuose, tai Lietuvos 
elektros energetikos sistema 

net ir greito ekonomikos augi
mo atveju, jeigu toks būtų Lie
tuvoje, papildomai neįdiegę jo
kių naujų galingumų, turėtu
me daugiau negu 1,4 megavatų 
perteklinį galingumą, visu ši
tų nagrinėjamu laikotarpiu iki 
2020 metų. 

Kokios numatomos perspek
tyvinės elektrinės arba pers
pektyviniai galingumai atei
tyje? Jeigu kartais prireiktų 
naujų galingumų, tai ekono
miniu atžvilgiu patraukliau
sias šaltinis, elektros energi
jos gamybos variantas, būtų 
modulinės termofikacinės 
elektrinė su dyzeliniais varik
liais arba su dujų turbinomis, 
arba nauja kombinuoto ciklo 
termofikacinės elektrinė. Čia 
jau pradeda ryškėti savas Lie
tuvos hidroenergetikos indė
lis, Nemuno ir Neries kaska
das. Jo galėjimas konkuruoti 
galėtų būti čia panaudojamas. 
Tačiau mokslininkai vertina, 
kad tai nesieks daugiau kaip 
170-150 megavatų galios. Tai
gi čia didelio indėlio į šitą 
neįneš, tačiau jau galima rim
tai galvoti apie platesnį hid
roenergetikos panaudojimą 
Lietuvoje. 

Lietuvos elektrinė, esanti 
Elektrėnuose, yra pritaikyta 
panaudoti netgi trijų rūšių 
kurą: mazutą, gamtines dujas 
ir vienas blokas yra jau pert
varkytas naudoti orimulsiją. 
Mūsų manymu, tokia elek
trinė turėtų būti išsaugota 
kaip patikimas galios rezer
vas. Dabar elektrinė beveik 
nedirba (dirba tik vienas blo
kas) ir yra kaip rezervas, jeigu 
kartais kas atsitiktų, sustotų 
Ignalinos atominė elektrinė. 

Truputį dėl elektros ekspor
to. Strategijoje yra numatyta, 
kad artimiausioje perspekty
voje ekonomiškai tikslinga 
plėsti tradicinį elektros ener
gijos eksportą per turimas 
perdavimo linijas Šiaurės ir 
Rytų kryptimis, kitaip sakant, 
su tais kaimynais, su kuriais 
mes esam sujungti laidais, ir 
kuriems galima parduoti 
elektros energiją, su kuriais 
galima sudaryti sutartis dėl 
rezervų ir panašiai. Šito ne
reikėtų nukarpyti, reikėtų to
liau bendradarbiauti ir plėto
ti. Toliau strategijoje numaty
ta, kad yra perspektyvu ir turi 
ekonominę reikšmę galingos 
elektros energijos perdavimo 
linijos į Vakarus statyba. Tai 
yra būtina ne tiktai ir ekono
mine prasme, bet ir politine 
prasme. Jeigu Lietuva eina į 
Europos Sąjungą, tai Lietuvos 
elektros energetikos sistema 
turėtų būti sujungta su Vaka
rų, arba Europos Sąjungos, 
elektros tinklais. Tuo būdu 
mes galėtume išplėsti savo 
elektros eksporto rinkas arba, 
blogiausiu atveju, prireikus 
galėtume gauti ir iš ten. 

Strategijoje yra minimi pa
tikimumo kriterijai, kaip mes 
turėtume užtikrinti Šitą porei
kių patenkinimą. Čia irgi yra 
išvardinta daugybė. Aš pa
minėsiu tiktai tuos, kurie yra 

patys svarbiausi. Yra pami
nėta, kad reikia kooperuotis 
su kaimyninėmis valstybėmis 
užtikrinant rezervinį galingu
mą, nes mes vieni be šito ne
išgyvensim, padidinti sukau
piamos energijos kiekį Kruo
nio hidroakumuiiacinės elek
trinės viršutiniame baseine 
(užbaigti baseino sienų pa
aukštinimą), integruotis į 
Centrinės ir Vakarų Europos 
valstybių elektros energetikos 
sistemą, tokiu būdu užtikri
nant Lietuvos elektros energe
tikos sistemos darbo patiki
mumą ir mažinant priklau
somybę nuo Rusijos elektros 
energetikos sistemos. Be to, 
strategijoje yra numatyta, kad 
reikia bendradarbiauti ir dėti 
visas pastangas, kad būtų su
kurta Baltijos šalių bendra 
elektros energijos rinka. 

Viena didžiausių Lietuvos 
energetinių problemų, yra ši
lumos ūkis, buvęs ūkis. Dabar 
jis iš bendrovės „Lietuvos 
energija" yra perduotas savi
valdybėms, bet tai yra labai 
didelė problema. Reikalingos 
labai didelės investicijos, kad 
visa tai būtų galima atnaujin
ti. Yra numatyti tam tikri bū
dai, kaip reikėtų elgtis, kokia 
strategija bus ateityje. Centra
lizuotos šilumos tiekimo siste
mose, kurios vartoja gamtines 
dujas, turėtų būti galima (ten, 
kur galima) paversti mažomis 
termofikacinėmis elektrinė
mis. Elektrinėje gaminama 
dviejų rūšių energija: Šilumine 
ir elektros energija. Tai pats 
efektyviausias būdas. Taigi 
mums reikėtų prie to eiti, 
smarkiai gerinti efektyvumą. 
Palaipsniui reikėtų moderni
zuoti visas šilumos tiekimo 
sistemas, kad vartotojas tu
rėtų galimybę savo nuožiūra 
reguliuoti vartojimą, jeigu no
ri daugiu, jeigu nori mažiau. 
Dabar tokios galimybės iš 
esmės nėra. Taip pat visos ki
tos priemonės: įdiegti apskai
tos prietaisus, reguliavimą, di
dinti efektyvumą ir visa kita. 
Šitas sektorius iš tikrųjų rei
kalauja labai didelio dėmesio 
ir visų pirma didelių investi
cijų. 

Numatoma, kad dujos — 
perspektyviausias kuras. 
Strategijoje yra numatyta, 
kad būtų sumažintas naftos 
produktų vartojimas. Lietuvo
je dujos yra pirminis kuras. Jo 
vartojimas turės didėti. Naftos 
produktai turi truputį ma
žėti, turi būti gerinama ko
kybė. Nuo 2005 metų turi būti 
nutraukta naftos produktų, 
kurie netenkina Europos nor
mų, gamyba, tokių produktų 
vartojimas. Turi būti skatina
mi vietiniai ir atsinaujinantys 
energijos ištekliai, turi būti 
skatinamas medienos, durpių, 
kitų vietinio kuro rūšių nau
dojimas. Mes turim atskirą 
efektyvumo didinimo progra
mą. Ji numato šitos progra
mos įgyvendinimo priemones. 
Be to, aplinkosaugos reikala
vimus mes turime vykdyti. 
Čia yra įrašytas pasižadėji
mas, kad Lietuva laikysis visų 
konvencijų aplinkosaugos 
klausimais, kuriais ji yra pasi-

1919.HI.12. 
Tolimesniems besikeičian

tiems nepriklausomos Lietu
vos vyriausybės ministrų ka
binetams iki Sovietų okupaci
jos vadovavo dvidešimt vienas 
ministras pirmininkas. Pasku
tinįjį dvidešimt pirmąjį, mi
nistrą pirmininką, pik. ltn. A 
Merkį, ėjusį ministro pirmi
ninko pareigas nuo 1939.XI.21 
— septynis mėnesius. Sovietų 
Sąjunga, okupavusi Lietuvą, 
nušalino, areštavo ir išvežė į 
Sibirą. 

22-oji Lietuvos vyriausybė 
vadovavusi atstatytai neprik
lausomai Lietuvai nuo 
1941.VI.23 iki 1941.VIII.05, 
buvo — Laikinoji Lietuvos vy
riausybė, kuriai vadovavo mi
nistro pirmininko pareigas 
ėjęs prof. Juozas Ambrazevi
čius, (Brazaitis) pavaduoda
mas nacių areštuotą pulk. 
Kazį Škirpą. 

(Lietuvos Aktyvistų Frontas 
(LAF), vadovaujamas gen. št. 
majoro Vytauto Bulvičiaus, 
kuris vadovavo ir organizavo 
sukilimą prieš Sovietų okupa
ciją Lietuvoje 1940/1941 m., 
gavęs sutikimą iš pulk. Kazio 
Škirpos, kad jis sutinka būti 
ministru pirmininku, ėmėsi 
iniciatyvos pogrindyje sudary
ti Laikinąją Lietuvos Vyriau
sybė (LLV). LLV buvo sudary
ta 1941 m. balandžio 22 d. 
Kaune su ministru pirminin
ku pulk. Kaziu Škirpa prie
šaky ir patvirtinta Kauno ir 
Vilniaus LAF štabų, o 1941 m. 
birželio 23 d. tautos sukilimo 
metu apie ją buvo paskelbta 
per Kauno radiją. Žiūr. „Tau
tos sukilimas", p. 206, P.N.) 

Kažin, ar yra pasaulyje vals
tybė, kuri taip mandagiai bū
tų sutikusi okupacinę kariuo
menę, kaip Lietuva padarė 
1940 m. birželio 15 d., kai So
vietų armija visu Lietuvos -
Sovietų Sąjungos pasieniu įžy
giavo į Lietuvos teritoriją ją 
okupuodama. Ministras pirmi
ninkas A. Merkys kreipėsi į 
tautą, kad laikytųsi ramiai ir 
okupacinę kariuomenę sutiktų 
mandagiai, o Lietuvos kariuo
menės vadas gen. Vincas Vit
kauskas nuvyko į pasienį Rau
donosios Armijos pasitikti ir 
pasveikinti. Visa tai įvyko la
bai staiga ir netikėtai. Norma
lūs Lietuvos piliečiai buvo nu
stebę ir net priglušinti, taip 
staiga besikeičiančioje aplin
koje klausinėdami vienas kitą, 
kas čia darosi, stebėjosi, Kau
ne ir kituose Lietuvos mies
tuose matydami triukšmą ke
liančius, staiga įvažiuojančius 
su raudonom žvaigždėm So
vietų tankus ir gana vargingai 
atrodančius rusų kareivius. 

rašiusi, ir darys viską, kad 
visa tai būtų įgyvendinta. 
Strategijoje irgi numatoma, 
kad energetikos ūkis turi būti 
reorganizuojamas maždaug 
taip, kaip reikalauja Europos 
Sąjungos direktyvos; atskiria
mos lėšos, sąnaudos, kad jos 
būtų skaidrios, būtų ne tiktai 
grynas sąskaitų ir buhalteri
jos atskyrimas, betgi ir paties 
valdymo atskyrimas. Tai yra 
numatyta Šitos strategijos pa
grindinėse kryptyse". 

O Kauno Senamiestyje jau 
laukė tam tikros merginos ir 
vaikinai su gėlėmis tų tankų 
pasitikti... 

Čia ir norėtųsi paklausti da
bartinių jaunų istorikų, kurie 
taip domisi ir bando smulkiai 
ir kruopščiai nagrinėti ano 
meto istoriją, ar jie žino, kas 
anuo metu — 1940 m. birželio 
15 d. — Kaune ir kituose 
miestuose staiga ir netikėtai 
pasirodžiusiems sovietų tan
kams mėtė gėles, sveikino ir 
bučiavo rusų kareivius? Nie
kas nepalietė šio klausimo. 
Kaip tos merginos ir vaikinai 
sužinojo, kada ir kur sovietų 
tankai ir kareiviai bus, ir net 
spėjo apsirūpinti gėlėmis, kai 
net ir Lietuvos prezidentui ir 
Krašto apsaugos ministrui 
visa tai buvo staigmena. O, 
pavyzdžiui, Kauno miesto Se
namiestyje gėlės tikrai neauga 
ir gėlių parūpinti reikia laiko. 
Nuo 1941 m. praėjo 58 me
tai, kai lietuvių tauta nepa
būgo išeiti prieš žiauriausiąjį 
Lietuvos okupantą — ano me
to galingąją Sovietų Sąjungą, 
— ir surado drąsių ir pasiau
kojusių vadų, kurie paėmė 
Lietuvos valstybės vairą į savo 
rankas ir atstatė nepriklau
somą Lietuvą, nušluodami 
Maskvos surežisuotą išvadavi
mo farsą ir pasitiko nacinę 
okupaciją, nebijodami ir pa
siryžę naujajam okupantui ne
vergauti. 

22-oji Nepriklausomos Lie
tuvos vyriausybė tai — Laiki
noji Lietuvos vyriausybė, kuri 
išdrįso kovoti su nacinės Vo
kietijos nauja okupacija, pajė
gė su naciais kovoti 6 savaites 
kol buvo nušalinta Pirminin
ku paskirtas pulk. Kazys Škir
pa nuo pirmosios sukilimo die
nos, birželio 23 d., buvo Ber
lyne nacių areštuotas ir ne
galėjo ministro pirmininko pa
reigų eiti. Prof. Juozas Amb-
razevičius-Brazaitis, perėmęs 
Laikinosios Lietuvos vyriausy
bės ministro pirmininko parei
gas, nepaprastu įžvalgumu 
mokėjo priešintis visoms na
cinės Vokietijos užmačioms, 
sugebėjo visur vokiečiams už
bėgti už akių, atstatyti So
vietų sugriautą valstybinę ad
ministraciją, ūkį, ir pastatyti 
nacius prieš de fakto — ne
priklausomą Lietuvos valsty
bę su lietuvių tautos išsirink
ta nauja vyriausybe taip, kad 
vokiečiai-naciai, norėdami 
įvesti savo tvarką, buvo pri
versti nušalinti LLV, oficialiai 
uždaryti LAFą (nacių Gestapo 
užantspaudavo LAFo štabo 
patalpas Kaune ir perėmė 
LAFo turtą rugpjūčio 26 d.). 

LAFas buvo L. L. vyriausy
bės atrama Lietuvos visuo
menėje ir kovojo su naciais ir 
nacių pataikūnais. LAFas bu
vo viešai uždarytas, o jo įga
liotinis prie L. L. vyriausybės 
Leonas Prapuolenis buvo areš
tuotas ir nusiųstas į Dachau 
kacetą, jo pavaduotojas Pily
pas Narutis, kaip ir L. L. vy
riausybes teisingumo mini
stras Mečislovas Mackevičius, 
vėliau taip pat buvo nacių 
areštuoti ir kaip Lietuvos įkai
tai išsiųsti į Stutthofo kacetą. 

Dabartinės Lietuvos Seimai, 

Pažaislio vienuolyno detale. Vienuolyne šią vasarą vėl tęsiami labai popu
liarus muzikos festivaliai. Nuotr. Eltos 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
š. m. liepos 21 d., Oakwood ligoninėje, Dearborn, Michi-
gan, mirė mūsų brangi Žmona, Mama, Močiutė ir 
Promociutė 

A. t A. 
STEFANIJA PAULIKIENĖ 

TELYČĖNIENĖ 
Velionė gimė 1908 m. gruodžio 20 d., Lietuvoje. 

Amerikoje išgyveno 50 metų. 
Buvo ilgmetė Švyturio jūrų šaulių kuopos valdybos 

narė. 
Liko giliai liūdintis vyras Balys Telyčėnas, dukros 

Aldona Baltrušaitienė su šeima, Stefanija ir žentas Frank 
Abramai su šeima, sūnus Al ir marti Janet Paulikai su 
šeima, žentas Vincas Raguckas su šeima, 10 anūkų ir 15 
proanūkų. 

A a. Stefanija buvo pašarvota R. G. & G. R. Harris 
laidotuvių namuose, Livorną, MI, penktadienį, liepos 23 
d. 

Liepos 24 d., šeštadienį, po šv. Mišių Šv. Antano 
bažnyčioje, Velionė buvo palaidota St. Hedwig kapinėse. 

Šeima prašo visus prisiminti Velionę savo mintyse ir 
maldose. 

Liūdintis vyras ir vaikai su šeimomis. 

Laidot. direkt. Yolanda M. Zaparackienė. 
Tel. 313-554-1275. 

A. t A. 
ANTANUI NORUI 

mirus, motinai GENOVAITEI, dukrai, broliui ir 
seserims bei jų šeimoms reiškiame giliausią užuojautą 
ir dalinamės liūdesiu. 

Irena Alantienė ir sūnūs, 

Karvelių šeima 

Ilgamečiui draugijos nariui 

A.tA. 
ANTANUI MIKŠTUI 

mirus, mūsų nuoširdi ir gili užuojauta žmonai 
PAULINAI, šeimai ir giminėms Lietuvoje 

Union Pier Lietuvių draugija 
Union Pier, MI 

manyčiau, kiekvienais metais 
birželio 23 d. turėtų pažymėti 
ypatingai, pagerbdami šią 22-
ąją L. L. vyriausybę, heroine 
vyriausybę, tautos sukilimu 
prieš Maskvos okupantą iš
rinktą, ėjusią pareigas šešias 

savaites, kovojusią su komu
nistine ir nacine okupacija 
Lietuvoje, davusią pradžią ko
vai su okupantais, rodžiusią 
drąsą visai tautai, vedusią vi
są tautą į išmintingo pasi
priešinimo okupantams kelią. 

http://1918.XI.11
http://1918.XII.26
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DRAUGAS. 1999 m. liepos 28 d., trečiadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Kardinolas Francis George, OMI 

Čikagos arkidiecezijos 
kardinolas Francis George 
išpildė savo pažadą, duotą ap
silankymo prez. Valdo Adam
kaus inauguracijos iškilmėse 
Lietuvoje metu: jo išrūpin
tomis stipendijomis pasinau
dos du lietuviai jaunuoliai: To
mas Kedušis iš Šiaulių vysku
pijos ir Gediminas Jankūnas 
— Panevėžio vyskupijos, ši ru
denį pradėsią studijuoti Mun-
delein seminarijoje. Abu jie 
jau baigę filosofijos kursą, šiek 
tiek pramokę anglų kalbos ir 
turėję pasikalbėjimus su Mun-
delein seminarijos pašaukimų 
direktoriumi, kuris buvo nu
vykęs i Lietuvą su jais susitik
ti. Apie tai praneša prel. Jur
gis Šarauskas, kuris taip pat 
nemažai prie šio ir kitų pa
našių projektų prisidėjęs. Jis 
tarp kitko pranešė, kad Bal-
timoreje, St. Mary's seminari
joje, jau dveji metai studijuoja 
ir stipendijomis naudojasi du 
klierikai iš Kauno vyskupijos 
— Mindaugas Puronas ir Kęs
tutis Kevalas, o Vašingtono 
Katalikų universitete studijas 
tęsia du kunigai iš Telšių vys
kupijos — Antanas Lapė ir Si
gitas Žilys. Visi šie jaunuoliai, 
baigę studijas, grįš į Lietuvą 
if dirbs sielovadoje. 

Naujoji Šv. Rašto knyga -
jau vėl „Draugo" knygynėlyje! 
Jos kaina - 20 dol.. su per
siuntimu - 30 dol. 

Taiyda (Rudaitytė) ir 
Ričardas Chiapettos š.m. 
liepos 20 d. susilaukė pirm-
gimes dukrelės Mayos Taiy-
dos, svėrusios 7 svarus ir 14 
uncijų. Naująja pussesere 
džiaugiasi dešimtukas pusbro
lių ir pusseserių, tetos ir dė
des su šeimonis, močiutė Dai
na Rudaitienė. seneliai-Jonas 
ir Gaile Rudaičiai, Rūta ir Fe
liksas Daukai, Rich ir Pat Chi-
apetta. promočiutė Magdalena 
Rudaitienė ir proseneliai Pra
nas ir Gintra Nariai. Džiū
gauja ir „Nerijos"' jūrų skau
čių tunto sesės būsima nauja 
Udryte. Abu naujagimės tėvai 
ir didžioji giminių dalis pri
klauso Lietuvių Skautų sąjun
gai. 

„Židinio" pamaldos vyks 
šeštadienį, rugpjūčio 7 d., 4 
vai.p.p. jėzuitų koplyčioje Či
kagoje. Visi nuoširdžiai kvie
čiami šiose pamaldose pagar
binti Dievą su dangun paimtą
ja Švč. Marija. 

Visų, atvykusių į „Drau
go" vasaros šventę rugpjū
čio 22 d., laukia šauni loterija! 
Kad laimėjimai byrėtų lyg iš 
gausybės rago, labai reikalin
gos jūsų dovanos, mieli skaity
tojai! Mums jau dovanojo: Va
lė Reinienė, Juozas Žadei-
kis. Audrius Regis, Aldona 
Andrijonienė, Boleslovas 
Novickis, Liuda Germanie-
nė, Juozas Vaineikis, Irena 
Paliukienė, Gražina Bičiū
nas, Julija Smilgienė ir Ka
zys Rožanskas. 

Rupjūčio 1 d., sekmadienį. 
12 val.p.p. Pasaulio lietuvių 
centro didžiojoje salėje išgirsi
me kun. Algirdo Palioko, SJ. 
Pal. J. Matulaičio misijos ka
peliono, pasakojimą apie dva
sinę, moralinę padėtį Lietu
voje. Kviečiame pasiklausyti! 

„Dainavos" choras jau pra
deda ruoštis trijų chorų 
..Draugo" koncertui, kuris tu
rėtų įvykti lapkričio 28 d. Pir
moji repeticija rengiama rug
pjūčio 3 d., antradienį, Pasau
lio lietuvių centre - nuo 7:45 
iki 9:30 vai. v. Dainaviečiai ir 
jų vadovas Darius Polikaitis į 
savo chorą kviečia ir naujus 
dainininkus. Nuo rugsėjo 7 d. 
prasidedės nuolatinės, kiek
vieną antradienį Pasaulio lie
tuvių centre vykstančios ..Dai
navos" repeticijos. 

SU KUPRINĖLE -
Į MOKYKLĖLĘ! 

Norime pranešti, kad Mairo
nio lituanistinės mokyklos, 
įsikūrusios Lemonte, naujų 
mokslo metų atidarymas 
įvyks šeštadienį, rugsėjo 11 d., 
10 val.r. ir tęsis iki 12 vai. 

Kviečiame visus, norinčius 
lankyti mūsų mokyklą, bet 
dar neužsiregistravusius, at
vykti į mokyklą rugsėjo 11 d. 
tarp 9-10 vai. ryto. Mokykla 
yra įsikūrusi Lemonte (14911 
127th Street). Mokyklos rašti
nės tel. - 630-237-0888 arba 
mokyklos direktorės namų tel. 
- 630-257-2897. 

Mokyklą gali lankyti ir vai
kučiai nuo 4 metukų. Veikia 
priešmokyklinis darželis (4 m. 
vaikai, darželis (5 m. vaikai), 
dešimt mokyklos skyrių, o 
taip pat ir lietuvių kalbos kla
sės vaikams nuo 4 metų - be
simokantiems lietuvių kalbos 
ir silpnai kalbantiems. Taip 
pat veikia ir dvi klasės suau
gusiems, kurie norėtų išmokti 
lietuvių kalbos. 

„Nesustabdomai bėgan
tis laikas yra realybė ir ją 
priimti reikia, nors niekam, 
įskaitant ir „Draugą", ji ne
teikia džiaugsmo. Prašau pri
imti mano dovaną 90-ties me
tų „Draugo" sukakties proga 
su nuoširdžiais linkėjimais 
ištverti labai sunkiame dar
be". Taip rašo. Irena Kriau-
čeliūnienė, Burr Ridge, IL, at
siuntusi ne bet kokią dovaną, 
o 900 dol.! Esame širdingai 
dėkingi už jos dosnumą ir lin
kime laimingo įsikūrimo nau
joje gyvenvietėje. 

Donatas Januta, Oakland, 
CA, ne tik grąžino „Draugo" 
laimėjimų bilietėlius, bet pri
dėjo 100 dol. auką. Esame la
bai jam dėkingi ir raginame 
visus, gavusius laimėjimų bi
lietėlius, nedelsiant grąžinti 
jų šakneles, kad jos būtų 
įtrauktos į laimės „ratą". 

Zarasiškių klubas atšau
kia gegužinę, kuri turėjo 
įvykti š.m. spalio 17 d. Ge
gužinė atšaukiama, kadangi 
tą pačią dieną ruošiamas 
„Margučio IT renginys. Zara
siškių klubo valdyba visus 
savo narius ragina apsilankyti 
„Margučio II" renginyje, o 
„Draugo" redakcija visus Za
rasiškių klubo narius ir visus 
lietuvius, nepaisant, kuriam 
klubui, organizacijai, sambū
riui priklauso — arba visai 
niekur nepriklauso — malo
niai kviečia atvykti į sukaktu
vinę „Draugo" dienraščio va
saros šventę rugpjūčio 22 d., 
sekmadienį, t. marijonų sode, 
Čikagoje. 

SKELBIMAI 
ADVOKATAS 

GINTARAS F. ČEPĖNAS 
6436 SPuladd RA, CMcago, XL 60629 

TeL 77^-5824500 
Valandas pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitls 
Civilinės ir kriminalinė* bylos 

6247 RKedaie Avenue 
Chicago, EL 60629 
TeL 778-776*700 

Toli free 24 hr. 888-7764742 
Darbo vai. nuo 9 v s. iki 7 v.v. 

Sestad. 9 v j . iki 1 v.p.p. 

ADVOKATAS 
Vytenis lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatves nno .Draugo") 
T«L 77S-»4-0100. 

TeL S30-M7-O100, Lanont, IL 
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gĵ  * J i 5> Įsteigta Lietuvių Mokytojų Sąjungos Čikagos skyriaus Redaguoja J.Plotas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 6Sth Place, Chicago, IL 60629 

Šiemet „Draugo" vasaros ~vente rengiama rugpjūčio 22 d. Ji prasidės šv. 
Mišiomis 11:30 vai. r Mišias tėvų marijonų koplyčioje aukos kun. Vikto
ras Rimšelis. N'uotr. Jono Tamulaičio 

• Legaliai dar galima 
išrūpinti „Sočiai security". 
E. Šumanas, tel. 1-708-720-
2661. (.k.) 

Man kaselė ant kaktytės, 
Kaspinėlis — ant galvos, 
Aš dukrelė mamutytės, 
Aš dukrelė Lietuvos. 

Žodžiai Vytės Nemunėlio 
Piešinys 

Algirdo Mečio Šimkūno 
DU MULAI IR PLĖŠIKAI 
Keliu sau ėjo du mulai su 

nešuliais: jų vienas nešė kasą, 
pilną pinigų, o antras— mie
žių pilnus didelius maišus. 
Puikuodamasis turtais, kaklą 
išdidžiai iškėlęs kratė vienas, 
dzindziliavo varpeliu, o an
tras sekė iš paskos kukliai, 
ramiai. Staiga iš pasalų plė
šikai puolė juos, išplėšė pini
gus, o miežiais nesidomėjo. 
Kai apiplėštas mulas skun
dėsi lemtim, antrasis jam 
tarė: „O aš esu patenkintas: 
likau nesužeistas ir turtą dar 
išsaugojau". Ši pasakėčia mo
ko, kad saugumas — neturte; 
pavojus didis ten, kur turtai 
d i ( l e l i - V^Ar-n. 

redras 
GELTU ĮVAIRENYBĖS 

Senovės romėnų pasiunti
niai, vykdami kelionėn, pasi
puošdavo verbena, kuri anot 
legendos, saugo nuo piktų 
žmonių. Viduramžiais buvo 
manoma, kad ši gėlė atneša 
turtus ir garbe, be to, saugo 
nuo gyvatės įkandimo. Daug 
su gėlėmis susijusių legendų 
atkeliavo ir iki mūsų dienų. 
Kai kuriose šalyse studentai 
ir dabar įsikiša į plaukus roz
marino šakele. Dar senovės 
graikai manė, jog ši gėlė geri
na atmintį. 

Nedaug kas žino, jog seno
vėje krokas (Šafranas) trauk
davo žmones ne savo grožiu. 
Jis buvo laikomas vertingu 
vaistiniu augalu, taip pat iš jo 
išgaudavo dažančią me-džia-
gą, kuri būdavo vartojama ir 
kaip prieskonis. Kadangi 
šiam reikalui tikdavo tik ma
ža piestelės dalis, norint su
rinkti kilogramą kroko, reikė
davo nuskinti 70-80 tūkstan
čių gėlių. Nenuostabu, kad vi
duramžių Europoje šafranas 
buvo vertinamas kaip auksas. 

Ikebanos — tradicinio japo
nų puokščių darymo meno, 
kuriai jau daugiau kaip šeši 
amžiai — atsiradimas yra su
sijęs su senu gėlių įteikimo 
Budai papročiu. Šiuo metu 
Japonijoje yra per šešiasde
šimt ikebanos mokyklų. 

V. Beitnaras 

DUONOS TRUPINĖLIS 
(Lietuvių liaudies 

mitologija) 

Seniau žmonės labai gerbda
vo duoną. Taip kartą žmogui 
valgant nulėkė vienas duonos 
trupinėlis. Jis pradėjo jo ieš
koti, bet niekaip negalėjo 
greitai rasti. Tuo metu kaž
koks žmogus prie lango jam 
sako: 

— Gaeitai bėk, tavo kluonas 
dega! 

Pažiūrėjo — kaip tik, dega! 
„Na, — mano sau, — ak, tu 
Dieve, negaliu rasti!" Ir vėl 
pradėjo ieškoti. Paieškojęs ra
do. 

Išbėga laukan žiūrėti — 
niekas nedega. 

Matyt, tą žmogų tikrino, ar 
išties jam duona brangi. 

— Sakyk, seneli, kas Batuo
tam Katinui tuos aulinius pa
siuvo? 

— Pelės, Juozuli. 
— O ar katinas jų prašė? 
— Ne, pelės pačios katinui 

- padovanojo tardamos: „Apsi
auk šiuos aulinius — ir būsi 
ponas'" 

sus krepšininkai. Buvo stato
mos mokyklos, atsidarė meno, 
ūkio, veterinarijos mokyklos. 
Kūrėsi įvairios sąjungos, or
ganizacijos. Lietuviai daugiau 
bendravo su savo tautiečiais, 
kurie gyveno užsienyje. 

Tomas Kuprys 

Mes čia gyvename daug 
metų, čia yra mūsų Lietuva. 
Mes galime kalbėti tokia kal
ba, kokia mes norime. Lenkai 
gali kalbėti lenkiškai gyven
dami Lietuvoje. Bet lietuviai 
negali kalbėti lietuviškai, kur 
jie nori. Lenkams nepatiktų, 
jeigu mes nuvykę į Lenkiją 
kalbėtume lietuviškai. 

Tomas Rupinskas 
Abu Lemonto Maironio lit. 

m-los mokiniai. (Maironio li
tuanistinės mokyklos 

moksleivių metraštis 1996/ 
97 m.) 

— Ar tikrai Batuotas Kati
nas dabar jau ponas? 

— Joks jis ponas. Apgavo 
pelės katiną ir tiek. Dabar 
katino žingsnius iš tolo girdi 

Leonardas Gutauskas 

MINTYS 
PAGALVOJIMUI 

Jeigu kultūrinė kūryba yra 
paskiro žmogaus dvasios pa
saulio atskleidimas, tai tau
tos — tuo labiau. Kai kultū
rinės vertybės sudedamos 
kaip grūdas prie grūdo, su
sidaro ištisas lobynas, kuria
me yra išreikšta tauta. Juo 
didesnis tasai lobynas, juo 
turtingesnė ir pajėgesnė yra 
tauta. Yra tautų, kurios savo 
kultūra maitina daug kitų 
tautų. Mes, lietuviai, deja, to
kio lobyno dar neturime. 
Džiaugsimės, jeigu esamo lo
byno pakaks ateinančioms 
mūsų kartoms. Tautinės są
monės bei gyvybės jos ieškos 
ne kur kitur. Todėl kultūrinė 
mūsų kūryba yra tautinės gy
vybės klausimas. Pralaimėjęs 
politiniuose frontuose, galime 
kad ir nenormaliose sąlygose 
dar gyvuoti ir, laukti laimė
jimo, bet paralaimėję kultūri
niame fronte, būsime pralai
mėję patys save ir tautos ryto
jų, kurj apgaubs tautinė mir
tis. Dabartinės mūsų kultū
rinės pastangos anaiptol nėra 
prabanga, o rūpestis lietuviš
kojo gyvenimo tėkme. Tada, 
kai tauta yra blaškoma išsisk-
laidyman ir sunykiman, turi 
sukilti jos telkiamoji bei jun
giamoji galia ir įveikti tą de-
struktyvinę blaškomąją jėgą. 

Redaktorius, rašytojas, 
profesorius, 

kun. Pranas Gaida* 
Gaidamavičius 

GYVENIMAS 
LIETUVOJE 

Kai Lietuva buvo neprilau-
soma valstybė, lietuviai galė
jo didžiuotis savo tautybe. 
Lietuviai pradėjo kurti savo 
meną. Kaune ir vėliau Vilniu
je įsikūrė lietuvių opera. Lie
tuviai galėjo važiuot į kitus 
kraštus, su jų kultūra ir kalba 
galėjo susipažinti kitų šalių 
žmonės. Nepriklausomybes 
laikotarpiu lietuviai buvo gar-
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PAGALVOKITE NR 8 
ATSAKYMAS 

1. Šv. Rašte kardas yra 
minimas 5 kartus dažniau už 
skydą ir 8 kartus daugiau 
už ietį (A Cruden's Complete 
Concordance. N.Y., 1949) 2. 
Orkestro dirigento lazdelė 
yra vadinama batuta (ital. 
battuta). 3. Žodžiai, kurie turi 
po tris nosines: švęstąją, są
žiningąjį ir mąstytąją, o 4 
nosines turi: įsisąmonintą
ją. Gali būti ir kitokie žo
džiai. 4. Viščiukas. 5. Skaito. 
6. Žiūrėkite skaičių lentelę. 7. 
Oregoi>. 8. Kastos. 

LIETUVOS MIESTAI 
(Fantazija) 

Laižuva: Tame miestelyje 
buvo labai skanios silkės. 
Žmonės jas valgydavo ir nuo
latos laižydavosi. 

Pirmas būrelis 

Vabaln inkai; Viename 
miestelyje buvo labai daug va
balų. Ten gyveno žmogus, ku
ris juos visus surinkdavo. Dėl 
to žmonės jį pavadino Vabal
ninku. Todėl ir miestelis da-
ar taip vadinasi. 

Vienuoliktas būrelis 

PAGALVOKITE NR. 9 

1. Zebras nei aria, nei kro
vinius neša, nei vežimus trau
kia. Jis nieko neišmoksta, kad 
pasirodytų cirkuose. Ar tiesa, 
kad zebras tinka būti tik 
maistas liūtams? 2. Koks at
stumas yra tarp Marijampo-
lio ir Marijampolės? 3. Kur 
yra Žagarė ir Žagariai? At
siuntė kun. dr. E. Gerulis. 4. 
Du kiškučiai pagiryje tupi. 5. 
Du stakučiai (kas eina sta
bčiodamas), vienas matarlo-
kas (mojuoja). 6. (Brėžinė-
liai). Įsižiūrėję į piešinėlius, 
raidyne apibraukite piešinė
lių pavadinimus. 7. Kaip va
dinasi karaliaus Artūro le-
gendarinis kardas? 8. Uode
guotas drugys? Gal tau tik 
pasirodė? Kai pamatei jį pir
mą kartą, tai tikriausiai buvai 
įsitikinęs, kad jis su dviem 
uodegom. Tačiau paskui tu 
sužinojai, kad tai sparnų ga
lai išsikišę kaip dvi ilgos siau
ros juostelės. Skraidant jie, 
tiesa, panašūs į uodegytes. Už 
tai drugį kai kur dar vadina 
„kregždės uodega". Koks gi 
tikras jo vardas? 

KA MĖGSTU VEIKTI 
LAISVALAIKIU 

Kai aš turiu laiko, man pa
tinka išeiti pasivaikščioti su 
savo šunimi Diva. Aš su Diva 
einame aplink bloką. Mes kar
tais susitinkame ir kitus žmo
nes su šunimis. Man tada rei
kia stipriai laikyti Divos dir
žą. Diva mėgsta loti. Šis pasi
vaikščiojimas tai mano man
kšta. Man patinka klausytis 
muzikos Jei turiu laiko, žai
džiu su savo kaimynu Tomu. 

Linas Aleksiūnas, 
Čikagos lit. m-los , 5 sk. 

mokinys 

Girdava: Seniai seniai bu
vo Raudonės miestas. Per 
vieną savaitę atsirado daug 
vabalų, kurie visą maistą su
graužė. Žmonės neturėjo ko 
valgyti, tai tik gėrė. 

Penktas būrelis 

Slikiau Vieną dieną šešto 
būrelio berniukai nutarė pa
aukoti pinigų, kad būtų 
įkurtas Silkių miestelis. Jie 
buvo labai pavargę, tad netei
singai parašė miestelio vardą. 
Jie apkeitė raides „L ir F. 
Taip ir atsirado Slikių mieste
lis. 

Dešimtas būrelis 

JAS 1998 m. stovykla Dai
navoje. 

(„Dainavos knygų lentyna") 

KETURIŲ VALANDŲ 
KALBOS MOKSLAS 

Aš nemanau, kad mokantis 
lietuvių kalbą per savaitę tik-
keturias valandas galima pa
sidaryti tikra lietuvaite. Rei
kia visą savaitę kalbėti lietu
viškai. Kalbos nenaudojant, 
daug dalykų užmirštama per 
savaitę laiko. Angliškoje mo
kykloje lankau kiekvieną die
ną vokiečių kalbos klasę, todėl 
daugiau prisimenu. Nėra visi 
dalykai vienoje pamokoje su
dėti. Vasaros metu, kai mo
kyklose nėra pamokų, per tą 
laiką nekalbant lietuviškai 
galima visą pamiršti. Moky
damiesi šeštadieniais nuo de
vynių iki pirmos, mes moko
mės Lietuvos istorijos.geogra
fijos, lietuvių kalbos ir lite
ratūros. Tai yra tik dalis lie
tuviškumo. Svarbiausia yra 
tuos dalykus praktikuoti. 

Rasa Dovilaitė, 
Čikagos lit. m-los, 10 klasės 

mokinė 
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