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Richard Durbin rūpinasi 
Lietuvos vadovo pinigais 

Čikaga-Vilnius, rugpjūčio norėdamas tapti kitos val-
11d. (Elta) — JAV senatorius 
Richard Durbin rūpinasi, kad 
Jungtinių Valstijų pilietybės 
netekusiam dabartiniam Lie
tuvos prezidentui Valdui 
Adamkui būtų atnaujinta JAV 
socialinė pensija ir sveikatos 
draudimas. 

„Chicago Tribūne" praėjusi 
savaitgalį informavo, kad R. 
Durbin neseniai pasiūlė Sena
tui savo įstatymo projektą dėl 
socialinių garantijų V. Adam
kui, kuris turėtų vėl užtikrinti 
Lietuvos prezidentui ameri-
kietiškas socialinio draudimo 
išmokas ir sveikatos drau
dimą. 

„Aš ir V. Adamkus turime 
kelis bendrus draugus, kurių 
vienas yra advokatas, kuris 
kreipėsi į mane ir išdėstė 
problemą. Ai nusprendžiau, 
jog tai būtų ne tik tinkamas, 
bet ir teisingas sprendimas", 
sakė R. Durbin dienraščiui. 

„Tai labai retas atvejis. Ma
nau, kad esu istorijos žinovas, 
-tačiau neprisimenu, kad ame
rikietis atsisakytų pilietybės, 

stybės vadovu", teigė senato: 
rius. 

Be socialinio draudimo, nau
jasis įstatymas taip pat 
užtikrintų V. Adamkui pen
siją, kurią jis užsitarnavo 
dirbdamas JAV aplinkosaugos 
agentūros administratoriumi. 

Ilgą laiką JAV gyvenęs V. 
Adamkus pernai buvo iš
rinktas Lietuvos vadovu ir iš 
karto atsisakė Amerikos pi
lietybės. 

Prezidentas V. Adamkus 
trečiadienį per savo atstovus 
Eltai tvirtino žinąs, kad sena
torius R. Durbin rūpinasi jo 
socialine pensija ir sveikatos 
draudimu. Tačiau tą, pasak 
prezidento, senatorius daro 
savo noru. V. Adamkus teigė 
neprašęs R. Durbin „tuo reika
lu" užsiimti. 

Su Illinois valstijoje į Senatą 
išrinktu R. Durbin V. Adam
kus pažįstamas jau daug 
metų. Beje, pernai R. Durbin 
buvo apdovanotas Didžiojo 
Lietuvos Kunigaikščio Gedi
mino II laipsnio ordinu. 

Amerikiečių „Williams" verčia 
Lietuvą keisti įstatymus 

Vilnius, rugpjūčio 11 d. 
(BNS) — Norėdama pasirašyti 
sutartį su JAV naftos verslove 
„Williams" dėl investicijų į 
bendrovę „Mažeikių nafta", 
Lietuva iki rugsėjo pabaigos 
turėtų pakeisti kai kuriuos 
įstatymus, sako Ūkio ministe
rijos pareigūnai. 

Ūkio ministro patarėjas 
Saulius Spėčius sakė, jog de
rybose su „Williams" yra nu
matytos dvi esminės datos — 
ketinimų protokolas su „Wil-
liams" bus pasirašomos rug
pjūčio 31 dieną, o galutinė su
tartis — rugsėjo 30 dieną. 

Dabar „Williams" Lietuvoje 
konsultuojanti advokatų kon
tora „Lideika, Valiūnas, Pe
trauskas ir partneriai" atren
ka įstatymus, kuriuose turėtų 
būti padaryti pakeitimai. 

Ūkio ministerijos pareigūnai 
taip pat analizuoja, kokie nea
titikimai yra tarp Lietuvos 
įstatymų ir svarstomo sutar
ties su „Williams" projekto. 

Pagal darbo tvarkaraštį, pa
sirašytą pirmadienį, bus nu

statytos sutarties vietos, ku
rios neatitinką dabar vei
kiančių Lietuvos įstatymų. 

„VVilliams" atstovas spaudai 
Darius Šilas BNS patvirtino, 
jog ruošiamas sąrašas įstaty
mų, kuriuos reikėtų keisti, pa
sirašant sutartį su „Williams". 
Tačiau jis negalėjo nurodyti, 
kokius įstatymus reikėtų keis
ti ir kurios jų nuostatos prieš
tarauja Lietuvos įstatymams. 

Pasak Ūkio ministro pa
tarėjo S. Spečiaus, jei iki galu
tinės sutarties pasirašymo kas 
nors ims netenkinti vieną iš 
sutarties pusių, Ūkio ministe
rija arba „Williams" turi teisę 
be ypatingų veiksmų atsisaky
ti sutarties. 

Pasirašant sutartį.bus patei
kiami dokumentai dėl einamo
sios įmonės finansinės bei tur
tinės būklės. 

„Williams" derasi su Lietuva 
dėl 60-ties proc. vienintelės 
Baltijos valstybėse naftos per
dirbimo gamyklos „Mažeikių 
nafta" akcijų įsigijimo. 

Pajūryje saulės užtemimas 
praėjo be žadėtų nelaimių 

Klaipėda, rugpjūčio 11 d. 
(Elta) — Prieš saulės užte
mimą netoli uostamiesčio 
esančiuose paplūdimiuose su
mažėjo poilsiautojų. 

Pasak gelbėtojų, diena pasi
taikė labai gera, debesuotu
mas buvo nedidelis, tačiau, 
palyginti su kitomis dienomis, 
besikaitinančių saulėje tre
čiadienį buvo mažoka. Anot 
jų, didelę įtaką padarė infor
macijos apie saulės užtemimą 

ir galimą pasaulio pabaigą 
gausa. 

Tie, kurie vis dėlto ryžosi at
vykti į paplūdimius, buvo pa
sirengę stebėti šį neeilinį 
reiškinį. Populiariausias prie
taisas, per kurį stebėtas ne
įprastas gamtos reiškinys — 
aprūkyta stiklo šukė. Dalinį 
saulės užtemimą buvo galima 
stebėti nuo pradžios iki pabai
gos, nes danguje matėsi vos 
keli debesėliai. 

Šią sausą ir karštą vasarą gaisrai nesiliauja beveik visoje Lietuvoje. Jau 
išdegė 750 hektarų miškų. 

Nuotr.: „Raudonas gaidys" negailestingai naikina viską savo kelyje. 
'ElU) 

Atvėsę orai ir lietus 
sumažino gaisrų 
pavojų Lietuvoje 
Vilnius, rugpjūčio 10 d. 

(Elta) — Lietuvos miškuose 
iki šio antradienio kilo 909 
gaisrai, ugnis siautėjo 290 
hektarų plotuose. 

Kaip sake Generalinės miš
kų urėdijos vyriausiasis miškų 
apsaugos specialistas Riman
tas Prakapavičius, vien rugp
jūčio mėnesį kilo ISO ha miško 
gaisrų išdeginta per 60 ha 
miškų. 

Pasak R. Prakapavičiaus, 
daugiausiai gaisrų kyla netoli 
didžiųjų Lietuvos miestų. Taip 
pat nemažėja tyčinių padegi
mų. Šiais metais miškas pa
degtas daugiau kaip 100 kar
tų. Pastarąjį savaitgali net 15 
kartų miškai padegti Ignali
nos, Vilniaus, Kazlų Rūdos, 
Trakų miškų urėdijose. 

Kai kuriuose Lietuvos rajo
nuose pastarosiomis dienomis 
palijo, todėl miškininkai 
džiaugiasi, kad gaisrų pavojus 
šiek tiek sumažėjo. 

Miškų tarnybų darbuotojai 
perspėja gyventojus, kad jie be 
ypatingo reikalo nesilankytų 
miškuose, o ten būdami, labai 
atsargiai elgtųsi su ugnimi. 
Šiemet lankytojai miškuose 
sukėlė per 400 miško gaisrų, 
nuo geležinkelio kilo daugiau 
kaip 30 gaisrų. 

Sovietmečio stabų parkas — gera 
vieta provokacijoms 

Nuotr.: Paskutinis šiame tūkstantmetyje dalinis Saulės užtemimas lie
pos 11 dieną nufotografuotas Vilniuje <Eiui 

Vilnius, rugpjūčio 11 d. 
(BNS) — Kovotojai su soviet
mečio stabais perspėjo, kad 
Grūto parke kuriamą skulp
tūrų parką „Lietuvai prie
šiškos jėgos" gali panaudoti 
politinėms provokacijoms. 

Trečiadienį spaudos konfe
rencijoje Vilniaus miesto Sąjū
džio grupių susivienijimo „La-
bora" pirmininkas Leonas 
Kerosierius išplatino 30-ties 
Lietuvos visuomeninių orga
nizacijų atstovų prašymą Ge
neralinės prokuratūros, Sei
mo, Valstybės saugumo depar
tamento ir Seimo nacionalinio 
saugumo komiteto vadovams 
patvirtinti arba paneigti jų 
nuomonę, kad „bolševizmo 
vadų ir jų parankinių muzie
jus" Grūto miške, netoli Bal
tarusijos sienos, gali tapti pro
vokacijų vieta. 

Parodos priešininkai mano, 
kad „priešiškos jėgos" gali 
tuos sovietmečio stabus iš
niekinti ar net susprogdinti ir 
suversti kaltę „lietuvių nacio
nalistams". 

Kreipimosi" autoriai nepa
aiškino, ką laiko „priešiš
komis Lietuvai jėgomis". 

„Mūsų nuomone, gali būti 
sprogdinama įtemptų tarptau
tinių politinių situacijų metu, 
kai tuos paminklus, tarkime, 

Klaipėda „pasaulio pabai
gos" laukė ramiai ir be pani
kos. Miesto gatvėse galėjai 
pastebėti pavienius žmones, 
pro specialiai užtamsintus 
stiklus stebinčius vis plo
nėjanti saules diską. 

Beje, uostamiesčio bažny
čiose taip pat nepastebėta di
desnio tikinčiųjų antplūdžio. 
Klaipėdos II Marijos Taikos 
Karalienės bažnyčios tarnau
tojas Eltai sakė, kad prieš ke
lias dienas panikos būta, kai 
žmonės patikėjo abejotinomis 
pranašystėmis apie pasaulio 
pabaigą, tačiau paties saulės 
užtemimo metu jokių kuriozų 
nepasitaikė 

apžiūrinės Vakarų šalių turis
tai ar diplomatai. O dar pavo
jingiau būtų padidėjusių poli
tinių įtampų su Rusija metu, 
kada tuos paminklus lankytų 
Rusijos ar Baltarusijos turis
tai", rašo visuomeninių orga
nizacijų atstovai. 

Kreipimosi autoriai nuogąs
tauja, kad tokie teroristiniai 
veiksmai galėtų tapti pre
tekstu Rusijos teisėsaugos 
įsikišimui bei rusų karinių 
grupuočių įsiveržimui. 

Laikinai premjero pareigas 
einančio ūkio ministro Euge
nijaus Maldeikio potvarkiu, 
sudaryta speciali • aštuonių 
žmonių darbo grupė, kuriai 
vadovauja Lietuvos kultūros 
viceministre Ina Marčiuliony
tė. Grupės narėmis yra pa
skirtos dvi ministro pirminin
ko padėjėjos — Ramutė Šala-
viejūtė ir Rūta Vanagaitė. 
Grupėje taip pat dirba Lietu
vos politinių kalinių ir tremti
nių sąjungos pirmininkas, 
Valstybinės paminklosaugos 
komisijos pirmininkas Povilas 
Jakučionis, Lietuvos architek
tų sąjungos atstovas Audronis 
Katilius bei Lietuvos dailinin
kų sąjungos pirmininkas Vac
lovas Krūtinis. 

Grupės nariai yra Kovo 11-
osios Akto signataras, Kultū
ros vertybių apsaugos depar
tamento Alytaus teritorinio 
padalinio vadovas Vytautas 
Kolesnikovas. Lietuvos gyven
tojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centro direktorė Dalia 
Kuodytė bei Antanas Napoleo
nas Stasiškis, kuris yra Seimo 
Nacionalinio saugumo komite
to narys, Pasipriešinimo oku
paciniams režimams dalyvių 
ir nuo okupacijų nukentėjusių 
asmenų teisiu ir reikalų komi
sijos pirmininkas. 

Išvadas ir pasiūlymus dėl 
Grūto miške rodytinų sovieti
nių skulptūrų darbo grupė vy
riausybei turės pateikti iki 
rugpjūčio 20 dienos. 

Seimo nariai nepamiršta 
kenčiančios Čečėnijos 

Latvijos ministras 
ragina pasirašyti 

jūros sienos sutartį 
su Lietuva 

Ry*». rugpjūčio 10 d. 
(BNS) — Latvijos užsienio rei
kalų ministras Indulis Berzi
nis paragino savo valstybės 
parlamentą patvirtinti valsty
binės jūros sienos sutartį su 
Lietuva, pareiškęs, kad nėra 
jokio pagrindo abejoti jos nau
dingumu. 

„Ši sutartis buvo kompro
misinė*, teigė ministras, ant
radienį kalbėjęs per Latvijos 
valstybiną radiją. 

Komentuodamas kai kurių 
Latvijos politikų nuomonę, 
kad Latvija Hagos tarptautin
iame teisme būtų galėjusi pa
siekti naudingesnio sienos 
klausimo sprendimo, I. Berzi
nis sakė, kad tai, pirmiausia, 
būtų ne itin teigiamas abiejų 
valstybių tarpusavio santykių 
ženklas. 

Po derybų, kurios dėl numa
nomų naftos telkinių Baltijos 
povandeninėje žemyno dalyje 
užsitęsė penkerius metus, 
Latvija ir Lietuva liepos mė
nesį pagaliau pasirašė jūros 
sienos sutartį ir susitarė pa
rengti dar vieną susitarimą 
dėl bendros ūkinės veiklos. 

Jūros sienos sutarti dar turi 
patvirtinti abiejų valstybių 
parlamentai. 

* Susirūpinęs dėl didelio 
skenduolių skaičiaus Lietu
vos paplūdimiuose, socialde
mokratų vadas Vytenis An
driukaitis paragino jaunimą 
visuomeniniais pagrindais pa
dėti gelbėtojams. Spaudos 
konferencijoje trečiadienį jis 
pakvietė studentus ir jaunimą 
padėti gelbėjimo tarnyboms 
šiame „sunkiame, nedėkin
game, bet be galo garbingame 
ir reikalingame darbe". Birželį 
ir liepą įvairiuose Lietuvos 
vandens telkiniuose nuskendo 
226 žmonės. 

* Kauno medicinos uni
versiteto klinikose pirma
dienį mirė Julius Ragažins-

Vilnius, rugpjūčio 10 d. 
(BNS) — Lietuvos parlamenti
nių ryšių su Čečėnija grupė 
teigia, kad Europos Saugumo 
ir bendradarbiavimo organiza
cija (ESBO) skiria nepakanka
mai dėmesio Čečėnijos prob
lemoms. 

Parlamentinės ryšiu su Če
čėnija grupės pirmininkas Ry
tas Kupčinskas antradienį 
spaudos konferencijoje paskel
bė šios grupės pareiškimą, ad
resuotą ESBO pirmininkui 
Knut Vollebaek, kuriame reiš
kiamas susirūpinimas pasta
raisiais įvykiais Šiaurės Kau
kaze. 

„Rugpjūčio mėnesio įvykiai 
Dagestane ir Rusijos noras su
sieti tai su Čečėnija verčia 
problemą nagrinėti viešai, ir 
Jūsų misijai Čečėnijoje svarbu 
operatyviai, aiškiai ir išsamiai 
pareikšti savo nuomonę bei 
tarpininkauti deryboms, padė
ti taikiai spręsti aktualiausius 
klausimus ir nebūti pasyviu 
stebėtoju", rašoma pareiški
me. 

Jame, be kita ko, teigiama, 
kad ESBO misija 1995-1996 
metais veikė nepakankamai 
ryžtingai, nes nebuvo sustab
dytas čečėnų tautos ir jos tur
to naikinimas, o pasibaigus 
Rusijos ir čečėnų karui, ESBO 
misija nepaskelbė jo priežas
čių ir pasekmių analizės. 

„Manytume, kad misija turi 
rodyti aktyvumą, įvertinti Ru-

minę susisiekimo, informacinę 
žmonių judėjimo blokadą", ra
šo parlamentinės grupės na
riai. 

Tarptautines parlamentarų 
grupes Čečėnijos problemoms 
generalinis sekretorius Algir
das Endriukaitis teigė, kad 
pastarojo meto ginkluoti konf
liktai Čečėnijos pasienyje ir 
Dagestane liudija, jog Rusija 
„nevykdo demokratinių refor
mų ir toliau nenori tikros tai
kos ir demokratinių sprendi
mų". Todėl A. Endriukaitis 
mano. kad ESBO privalo nu
vykti i pasienį ir pareikšti sa
vo nuomonę. 

Spaudos konferencijoje da
lyvavusi Čečėnijos atstove Lie
tuvoje Aminat Saijeva sakė, 
jog Čečėnija įsipareigoja laiky
tis taikos ir pažymėjo, jog įvy
kiai Dagestane — Rusijos vi
daus reikalas. 

Jau kuris laikas Pietų Rusi
jos Dagestano respublikoje 
siaučia musulmonų sukilėliai, 
siekiantys atkurti Dagestano 
nepriklausomybę. Rusija, įve
dusi į Dagestaną savo karines 
pajėgas, teigia, kad sukilėlius 
remia įsibrovėliai iš Čečėnijos. 

Islamo taryba neramumų 
krečiamame Dagestane antra
dienį paskelbė šią provinciją 
nepriklausoma valstybe, taip 
dar labiau paaštrindama sun
kiausią Rusijos saugumo krizę 
nuo karo su siekiančia tapti 

sijos vykdomą politinę, ekono- nepriklausoma Čečėnija laikų. 

Nuotr.: Suremontuotas Palestinos vado apsaugos šarvuotas sraigtaspar
nis „Mi-17" ruošiasi skrydžiui (Elui 

Palestinos vado sraigtasparnis 
išskrido iš Kauno 

mykloje,"kurios didesnė dalis 
akcijų priklauso „Avia Balti
ka"". „Avia Baltika" remontuos 
dar vieną sraigtasparnį, ku
riuo bus skraidinamas pats Y. 
Arafat bei jo svečiai. Remon
tuotiną sraigtasparnį tikimasi 
atgabenti į Kauną kitą savai
tę, sake BNS „Avia Baltika" 
atstovas ryšiams su visuo
mene Sergejus Jovaiša. 

Kapitaliai suremontuotame 
palestiniečių apsaugos sraig
tasparnyje įrengta šarvuota 
lakūno kabina, atnaujintas sa
lonas, virš kiekvienos kėdės 
sumontuota po vėsintuvą. 

Abiejų sraigtasparnių re
montas kainuoja beveik 1 
mln. JAV dolerių. 

Iš Karmėlavos oro uosto su
remontuotas sraigtasparnis 
išskrido per Lenkiją, Čekiją. 
Vengriją, Rumuniją ir Turkiją 
į Palestiną. Jam teks įveikti 
apie 3.500 kilometru kelią. 

.Avia Baltika" bendrovė re
montavo sraigtasparnius Ru
sijos. Bulgarijos. Rumunijos 
prezidentams, kitiems aukš
tiems pareigūnams. 

KALENDORIUS' 
Rugpjūčio 12 d.: Aiškute. 

Giedrune. Hilianja. Klara, Laimo
ną (Laima', I^aimonas. 

Rugpjūčio 13 d.: Šv Poncųo-
nas ;r Ipolitas. Diana. Gilvilė. Kan
jonas, Kastytis, Naglis. 

Kaunas, rugpjūčio 11 d. 
(BNS) — Palestinos savival
dos vadovo Yasser Arafat 
Kaune kapitaliai suremontuo
tas sraigtasparnis „Mi-17" 
trečiadienį buvo perduotas jo 
atstovams. 

Sraigtasparnį palestiniečių 
vado apsaugos tarnybai sure
montavo Kauno bendrovė 
„Avia Baltika". Prieš 10 metų 
Sovietų Sąjungoje pagamintas 
„Mi-17" buvo remontuojamas 
Sankt Peterburgo „Spark" ga-

kas, kuris buvo sunkiausiai 
sužeistas iš 10-ties nukentė
jusiųjų per sprogimą Kauno 
vandenvalos įmonėje praėjusį 
trečiadienį. 39 metų J. Raga-
žinskas mirė nuo nudegimų ir 
patirto šoko. Pirminiais tyri
mo duomenimis, būtent J. Ra-
gažinskas, klojęs statomoje 
įmonėje plyteles, užsirūkė ir 
sukėlė dujų sprogimą. Dujos 
vandenvalos įmonės vamzdy
nuose buvo susidariusios nuo 
juose puvusių statybos atliekų 
ir plūstelėjo \ įmonės patalpas 
vamzdžius atidarius. BNS> 

* Nuo metų pradžios 
benzinas Lietuvoje viduti
niškai pabrango daugiau kaip 
60 proc. „Mažeikių naftos" 
rinkotyros specialistai spėja, 
jog iki metų pabaigos benzi
nas dar pabrangs maždaug 
15-20 centų. OPM 
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VYSKUPO BARTULIO 
VIEŠNAGĖ VAŠINGTONE 

Per paskutines Vašingtono 
lietuvių misijos šv. Mišias visi 
susirinkusieji buvo pradžiu
ginti atsilankiusio ir Mišias 
aukojančio svečio, vyskupo 
Eugenijaus Bartulio. Mišių 
aukoje kartu dalyvavo ir bu
vęs šios misijos klebonas kun. 
Kazimieras Pugevičius. Po Mi
šių visi turėjo progą susi
pažinti su vyskupu Bartuliu, 
kuris savo šilta asmenybe, pa
prastumu, trykštančia meile 
Dievui ir artimui, visus su
žavėjo. Sužinojom, kad vysku
pas Bartulis atvyko keletai sa
vaičių į Katalikų universitetą 
Vašingtone. Nors turėdamas 
labai mažai laiko, jis sutiko 
atsakyti į keletą klausimų, 
kuriuos dėl laiko stokos įkal
bėjo į juostelę, liepos 13 dieną, 
prieš išvykdamas atgal į Lie
tuvą. 

— Jūsų Ekscelencija, a r 
galėtumėt papasakoti, ko
kiam tikslui atvykote i Ka
taliku universitetą Vašing
tone? 

riomis temomis. Tai labai mie
la šeima. Manau, kad toks 
jaunimas gali būti, iš tiesų ti
kintis, džiugus, energingas, 
trokštantis vykdyti Viešpaties 
valią. 

— Ar yra bendradarbiavi
mas Šiaulių vyskupijoj su 
užsienyje gyvenančia is lie
tuviais? 

— Šiais metais man teko 
būti ir Kanadoje, kur pra-
vedžiau lietuviams rekolekci
jas, tada gal ir buvo toks 
nuoširdesnis bendravimas su 
lietuviais. Šiaip nuolatinio 
ryšio su lietuviais, gyvenan
čiais užsienyje . nepalaikau. 
Dabar, manau čia yra labai 
gera proga pabendrauti su lie
tuviais. Tikiu, kad ryšys, kurį 
dabar užmezgėm, galbūt galės 
būti nuoširdesnis ir gyvesnis. 

— Kokie lūkesčiai ir dar
bai laukia Jūsų Šiaulių 
diecezijoje? 

— Šiaulių vyskupija labai 
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Šiaulių vysk. Eugenijus Bartulis su Vašingtono misijos vadovu Kęstučiu Čižiūnų (kairėje) ir kuo. Kazimieru Pu-
gevičium. Nuotr. Elvyros Vadopalienė* 

jauna — liepos 13-tąją sueina 
Monsinjoras Šarauskas dveji metai. Prieš dvejus me-

pasiūlė šiais metais pasimoky- tus, 1997 liepos 13, įžengiau į 
ti anglų kalbą, todėl esu dė- Šiaulių katedrą. Aišku, rei-
kingas mons. Šarauskui už 
pakvietimą. Šią galimybę iš
naudojau, atvykęs čia birželio 
9 d. Truputėlį pavėlavau at
važiuoti, kadangi birželio 8 d. 
visi Lietuvos vyskupai, ir aš, 
susitikom su šventuoju Tėvu 
Eik, Lenkijoje. Po šio susitiki
mo atskridau tiesiai į Va
šingtoną lankyti anglų kalbos 
kursus. Juos jau baigiame ir 
liepos 14 d. išskrendu atgal į 
Lietuvą. Skubu į Šiaulius, ten, 
liepos 18 d. vyks pagrindiniai 
atlaidai. 

— Ar turėjote progos pa
matyti ir kitas Amerikos 
vietoves? 

— Praeitą sekmadienį, lie
pos 11, buvau nuvykęs į Bal-
timorę ir ten aukojau Mišių 
auką. Kadangi kun. Puge-
vičiaus nebuvo, jisai paprašė, 
kad aš pavaduočiau. Pasakiau 
pamokslą, po to pabendravau 
su lietuviais. Daugiau taip ir 
neteko aplankyti kitų Ameri
kos lietuvių ir vietovių, kadan
gi visos dienos užimtos ir visą 
laiką teko sėdėti prie knygų. 

— Kokį įspūdi Jums pa
darė susitikimai su įvairių 
kartų lietuviais? 

— Birželio paskutinį sekma
dienį aukojau Mišių auką 
Vašingtone, taip, kaip ir Bal-
timorėje, po šv. Mišių visi pa
bendravome. Pabendravau su 
įvairaus amžiaus lietuviais. 
Turėjau taip pat progos susi
tikti ir su Vašingtono Lietuvos 
Vyčių organizacijos nariais, 
vyresnės kartos lietuviais. 
Buvo labai miela pabendrauti 
ir tas susitikimas, man buvo 
labai džiugus. Iš jaunesnės 
kartos tiktai teko daugiau 
bendrauti su Čižiūnų šeima. 
Su trim labai nuostabiais jau
nais vyrais, su kuriais teko 
padainuoti ir pagiedoti, pa
bendrauti ir pasikalbėti įvai-

kėjo kažkur susirasti vietą gy
venti. Prie Šiaulių, Petro ir 
Povilo bažnyčios, dabartinės 
katedros, buvo bažnyčiai pri
klausantis dviejų aukštų ne
didelis pastatas. Ten gyveno 
šeimos. Man atvykus, vietos 
valdžia suteikė jiems plotą ir 
dar vienai šeimai turėjo su
mokėti pinigų — kitaip ne
išėjo. Aš pradėjau remontuoti. 
Per metus laiko susiremonta
vau tą namelį. Dabar aš tenai 
gyvenu. Tenai yra mano kuri
ja, ten gyvena kancleris. 
Apačioj yra kanclerio kabine
tas, mano kabinetas, buhalte
rio ir šeimos centras. Yra taip 
pat nedidelė patalpa, kurioje 
mes sunkiai, sunkiai sutel-
pam, kai būna visų kunigų 
įvairūs posėdžiai. Aišku, kaip 
ir visos vyskupijos, turim ku
rijas, bet administracinio pa
stato neturiu. Lietuvos val
džia, sužinojus, kad įsteig
ta nauja vyskupija, skyrė 
500,000 litų, norėdama mums 
padėti įsikurti ir pasistatyti 
vyskupijos pastatą. Aš atsisa
kiau statyti vyskupijos kuriją, 
nes mačiau, kad Šiaulių kate
dra labai, labai apleista. Tuos 

kai pasikeitė Lietuvos situaci
ja, valdžia atidavė pastatą 
bažnyčiai, nes niekas nenorėjo 
jo pirkti. Dabar šiose patal
pose įrengta Švenčiausios 
Mergelės Marijos Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčia — para
pija. Tai, aišku, nepritaikytos 
patalpos bažnyčiai, yra tokia 
didžiulė salė. kurioje žmonės 
susirenka ir meldžiasi. Tačiau 
žmonės nelabai patenkinti. 
Čia nelabai jaunavedžiai nori 
tuoktis. Sako, mes norim 
tuoktis bažnyčioj, ne kaž
kokioj salėj. Vienu žodžiu, 
šitos patalpos nepatenkina 
žmonių lūkesčių. Dabar šitose 
didžiulėse patalpose bandom 
įrengti jaunimo centrą, šeimos 
centrus. Tai mūsų ateities pla
nai, č ia yra reikalingi nepa-

kiek, įmanoma, kiek suspėsiu, 
šeimų. Bandysiu kuo daugiau 
pabendrauti su jomis, nes 
šeimos, tai mūsų tautos atei
tis. 

— Ar jaunimas plačiai 
įsitraukęs į katalikišką pa
saulį Šiaulių vyskupijoj? 

— Šiaulių vyskupijos jauni
mas nėra kažkokia išimtis. 
Panašiai, kaip ir visoj Lietu
voj, ne su didžiausiu noru eina 
į bažnyčią. Dėl to, aišku, yra 
skaudu. Mūsų katedroje 11 
vai. gieda jaunimo chorelis, 
daugiausia mergaitės, nuo
širdžiai dalyvauja liturgijoje ir 
džiugina visą bažnyčią. Jauni
mo organizacijos tiktai po tru
putėlį įsijungia. Kadangi mū
sų vyskupįpĮ jauna, tai pa
mažu atgyja* ateitininkai. Ma 

prastai dideli pinigai, kurių nome, kad skautų organizacija 
kol kas neturime, dėl to dar- turėtų sustiprėti, nors ir da
bai eina labai pamažu. Šiek bar yra nemaža. Ateityje jau-
tiek mums padeda kardinolas nimui turėtumėm skirti ypa-
Meisneris, Koelno arkivysku- tingesnį dėajesį. Dabar prie 
pas ir kiti. Dabar prašysime ir parapijų, ypač Šiaulių mieste, kūčių, gautų tam tikrą pa 
iš Amerikos vyskupų konfe- jaunimas ynr susibūręs ir va- ramą. Kad būtų skatinama 

saros metu ipigiamos stovyk
los, kuriosefgilinamos ir ti
kėjimo žiniaft labai turiningai 

po lašo, prisideda prie mūsų 
Lietuvos bažnyčių pagerinimo. 
O taip pat mūsų bendravimas 
yra nuoširdus, atviras dialo
gas ir mes trokštam, abiem 
pusėm dvasinės naudos. Ir 
valstybės vyrai supranta, kad 
vien materialinė gerovė ne
išgelbės tautos, jeigu nebus 
dvasinio gyvenimo, jeigu mes 
neturėsime gerų žmonių, ku
rie bus sąžiningi, teisingi, iš
tikimi Dievui, tautai ir Baž
nyčiai, mes nepastatysime 
naujos Lietuvos. 

1997-ųjų metų statistika yra 
labai baisi: iš susituokusių 
18,000 šeimų, 11,000 yra iš
siskyrusių. Todėl labai svarbu 
bendradarbiauti valdžiai su 
Bažnyčia ir kartu spręsti 
įvairias problemas, klausi
mus. Kad kuo mažiau botų 
skausmo, kad visi vargingieji 
turėtų pastogę, kad turėtų 
maisto, kad vaikai, ypač tose 
šeimose, kur yra daugiau vai-
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rencijos. 
Taip pat pagrindinis daly

kas, tai darbas su jaunimu, su 
gyvąja Bažnyčia. Bendravi
mas su jaunimu, ruošimas jo 
ateities gyvenimui, tai yra. 
darbas, kurį mes turime atlik
ti dabar ir plėsti ateityje. 

— Kokia šių metų sun
kiausia užduotis Jūsų 
apaštalavimo kelyje? 

— Aš manau, kad kiekviena 
pinigus panaudojau Šiaulių užduotis, yra reikalinga atlik-
katedros remontui. Dabar 
Šiaulių katedra labai atsinau
jino. Dabar dar liko įvesti 
apšildymo ir vėdinimo siste
mas. 

Yra besikuriantis jaunimo, 
katechetiniai, šeimos ir Carito 
centrai. Tai vyskupijos cen
trai, kurie taip pat visiškai ne
turi patalpų. Pietiniame Šiau
lių miesto rajone yra tokia 
kultūros namų patalpa, pri
klausiusi buvusiai didžiulei 
Nuklono gamyklai, kurioje 
buvo gaminama slapta apa-
ratūra-detalės. Tačiau šie 
kultūros namai nebuvo baigti 
ir, gamyklai subankrutavus, 

ti ir išspręsti, yra Dievo ran
kose. Jeigu Jis norės, pajėg
sime tai įvykdyti. Pagrindinis 
žvilgsnis dabar yra į mūsų 
šeimas, jaunimą, o dėl tų pa
statų, tai aišku, yra taip pat 
svarbu. Artimiausias dabar 
uždavinys — pabaigti ir su
tvarkyti katedrą. Na, o dau
giausia dėmesio reikia skirti 
žmonėms, gyvajai Bažnyčiai, 
su kuria turime bendrauti, 
dirbti ir spręsti įvairias pro
blemas. Šiais metais, kaip 
žinote, Lietuvoje yra lankomi 
žmonės 2000 Krikščionybės 
jubiliejaus proga. Todėl aš 
taip pat stengsiuosi aplankyti, 

Barelis Vašingtono lietuvių misijos narių su Šiaulių vyskupu Eugenijum Bartuliu IS kaires: Irena ir Mindaugas 
Jankauskai, vysk Bartulis, Elvyra Vadopalienė, Milda Čiiianien*. 

praleidžiamlasisvalaikiai. Tai, 
ateityje stengsimės burti kuo 
daugiau jaufimo ir bendrauti 
su juo. Jei jtjbnoji karta turės 
tvirtus tikėjimo pagrindus, 
tada mes turėsim gražias atei
ties šeimas. . 

— Kokią įtaką Bažnyčia 
turi vaikų Auklėjimui kata
likiškoj dvasioj, ir kas yra 
daroma šioje srity? 

—Bažnyčia visuomet yra 
tikėjimo saugotoja ir atlieka 
nepaprastą užduotį šeimų bei 
jaunimo auklėjimo darbe. 
Trokštant, kad jaunimas pri
artėtų prie bažnyčios, mes 
patys turim daugiau eiti į 
šeimas, bet nelaukti, kad jos 
ateitų. Todėl aš jau tą buvau 
pradėjęs daryti Kaune ir da
bar ypatingą dėmesį skiriu 
šeimoms. Šiaulių miete jau tu
rim apie 7 šeimų būrelius, kur 
beveik kiekvieną mėnesį susi
renkam po 7 šeimas ir 
sprendžiam įvairias proble
mas, giedam, dainuojam, kal
bamės, bendraujam ir po tru
putėlį šeimų gyvenimas juda 
gerąja dvasinio gyvenimo 
prasme. Aš manau, kad tai 
turėtų daryti visi kunigai, nes 
labai svarbu yra bendrauti su 
šeimomis. 

— Koks Jūsų ryšys su 
Lietuvos valdžia? 

— Mūsų visi vyskupai bu
vom susitikę su prezidentu 
Valdu Adamkum. Jis išreiškė 
norą kad kiekvienais metais 
susitiktumėme, sprendžiant 
įvairias problemas, įvairius 
klausimus. Todėl.iš tiesų, tas 
labai džiugu. Mes džiau
giamės, kad truputėlį valdžia 
kiekvienais metais skiria lėšų 
visoms Lietuvos vyskupijoms. 
Tai yra nepaprastai reikš
mingas dalykas, kadangi rei
kia atlikti įvairius darbus, 
įvairius remontus ir taip lašas 

auginti daugiau vaikų, kad 
būtų gausesnės šeimos. Dabar 
yra labai skaudu, nes Lietuva 
eina į tam tikrą išnykimo 
pusę, nes kol kas yra daugiau 
mirštama negu gimstama. 

— Papasakokite truputį 
ir apie save. 

— Nežinau, kaip čia pasako
ti. 1949 metais gruodžio 7 d. 
atėjau į pasaulį. Buvau pats 
jauniausias mūsų šeimoje. 
Mūsų šeima 6 broliai ir 4 se
serys. Dar yra mūsų šeimoje 2 
seserys pranciškonės. Viena 
vadovauja Dieviškosios Jėzaus 
Širdies seserims pranciško
nėms Kaune. Mūsų šeima 
augo prie Nemuno — Šan
čiuose, ir visi beveik pasiekė 
aukštąjį mokslą. Dabar tėve
liai abudu yra mirę, vienas 
brolis taip pat. Baigiau Kauno 
7 Vidurinę mokyklą Kaune, po 
to negalėjau dar stoti į semi
nariją, kadangi buvau per jau
nas. Teko padirbėti Kauno 
statybinėj organizacijoj kopi
juotoju. Po to, nepraėjus me
tams, gegužės mėn, išvažia
vau į tarybinę armiją. Teko 
tarnauti pusę metų Gorkio 
apskrityje seržantų moky
kloje. Po to išsiuntė labai, la
bai toli, prie Vladivostoko, 
Musolysko. 

Kai sugrįžau, įstojau į semi
nariją. Kaip žinote, visuomet, 
stojant į seminariją, prisistato 
saugumas. Aišku, ir man tą 
teko praeiti, ir buvau ragina
mas pasirašyti, tačiau nesuti
kau. Kai jie sakė, kad 
neįstosiu į kunigų seminariją, 
pasakiau — nieko baisaus, 
kadangi kariuomenėj buvau 
įsigijęs fotografo specialybe. Ir 
kada po dviejų mėnesių gavau 
atsakymą, kad buvau priimtas 
į seminariją, labai nudžiugau. 
Kunigų seminariją Kaune už
baigiau ir 1976 metais buvau 
įšventintas kunigu. Toliau dir
bau pirmojoj parapijoj Kelmėj 
7 mėnesius, Radviliškyje 14 

mėnesių. Po to Kaune Pe--
trošiunų parapijoj 7 mėn.; 
Kauno katedroj, bazilikoj vi
karu 7 metus. Tada išsiuntė 
klebonauti prie Ukmergės, 
Deltuvos parapijoj 3 metus. 
Vėl sugrįžau į Kauno arkika-
tedrą-baziliką klebonu. Čia 
išbuvau labai trumpą laiką ir 
dabartinis kardinolas Vincen
tas Sladkevičius paėmė mane 
kancleriu, paskyrė į Kauno 
Kunigų seminariją dvasios 
tėvu. Tada buvau paskirtas į, 
Kauno Prisikėlimo bažnyčią 
atstatyti šitą mūsų didžiuli 
Lietuvos paminklą. 

Tai ten dirbau 3 metus. Po 
to vėl sugrįžau į Kauno Ku
nigų seminariją dvasios tėvu, 
vėliau metus teko dirbti semi
narijos rektoriumi. Ten išgir
dau nepaprastą naujieną, kad 
popiežius paskyrė vyskupu* 
1997 birželio 29 d. Kauno ar
kikatedros bazilikoj kartu su 
vyskupu Rimantu Norvilą bu* 
vau koncekruotas vyskupu. Po 
dvejų metų štai dabar jau dar
buojuosi Šiaulių vyskupijoje, o 
ingreaas Šiaulių vyskupijoj 
buvo prieš dvejus metus, lie
pos 13 dieną. 

Mūsų vyskupijoje yra 69 
parapijos. Dirbam 12 kunigų, 
yra keletas jėzuitų vyrų ir ke
letas vienuolių organizacijų, 
t.y. eucharistiečių, Dieviškos 
Širdies ir Mergelės Marijos 
Nekalto Prasidėjimo seserys. 
Jos padeda įvairiuose reika
luose vykdyti Viešpaties valią. 

Kalbėjosi 
Elvyra Vadopalienė 
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VIDAS J. NB0CKAS, M J). 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 
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DR. L Pk IHkIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
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1 myf* l vakarus nuo Mariam Ava. 

Tol (708) 588 4056 
Valandos pagal susitarimą 
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ARASŽUOBA,M.D. 
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AKIU UGOS-CHIRURGIJA 
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ŠV. JURGIO 
BAŽNYČIOS STATULA 

Brangus skaitytojai, noriu 
pranešti, kad atsitiko mažas 
stebuklas, o jums tai bus dide
lė ir įdomi staigmena. 

Šiandiena išsiunčiame savo 
archyvus į Lietuvą nepalikda
mi nei pigių kopijų Ame
rikoje, kai Lietuviškas vardas 
ištrintas nuo kapinių, kai mū
sų bažnyčios nuverstos ir jų 
statulos ir paveikslai atsiran
da pas svetimšalius ir antik
variatus, geriems žmonėms 
pasisekė išgelbėti Šv. Jurgio 
bažnyčios Sv. Jurgio didžiojo 
altoriaus statulą. 

šv. Jurgio statula buvo labai 
apleista, aplūžusi. 

Padėti statulą restauruoti 
mes susitarėm su menininku 
Juozu. Kun. A. Markus paau
kojo 800 dol. statulos restora-
rijai.Troksta dar 800 dol., bet 
tikimės aukų iš buvusių šv. 
Jurgio bažnyčios parapijos pa
rapijiečių 

Per mošų .Draugo" gegužine 
bus atidengta šv. Jurgio sta
tula. Prisimenant šv. Jurgio 
bažnyčią, galėsime pasi
džiaugti bent mažu mūsų pra
eities trupinėliu. 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

Fairvtew Derrtal Care 
6317 Fairv»aw, Sta. 6 
Wsstmort,IL 60559 

Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kaba isluvtska] 

UNAS SIDRYS. M.D. 
AHųlgos/Cnkurgija 

9630 S.Rtdgstond Ave. 
Chicago Rktas. IL 60415 

Tai. 708-636-6622 
4149W.63rd.SL 

TU. 773-736-7709 
Kitas projektas susietas su 

šv. Jurgio bažnyčia, tai pas
kirų žmonių pastangos pasta
tyti paminklą vietoje, kur sto
vėjo ši, lietuviams brangi, baž
nyčia. Bet mums kol kas nela
bai sekasi. 

V. Krumplis 
administratorius 

* Vilniaus policija pa
kvietė visuomen* padėti iš
aiškinti nelegalia alkoholio 
prekyba besiverčiančius asme
nis. Vilniaus miesto vyriausio
jo polirijos komisariato savi
valdybių polirijos asocialių 
reiškinių specialios grupės pa
reigūnai sako, kad dauguma 
nelegalių alkoholio prekybos 
taikų išaiškinama visuomenei 
padedant. Policija prašo apie 
nelegalią prekybą alkoholi
niais gėrimais pranešti telefo
nu. Anonimiškumas garantuo
jamas. (BNS) 

http://Chicago.IL
http://4149W.63rd.SL
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Prezidentas Valdas Adamkus kalba prezidentūroje rugpjūčio 10 d 
nos 125-ąsias gimimo metines. Nuotr. Eito* 

ANTANAS SMETONA — 
SAVOJO LAIKO POLITIKAS 

L i e t u v o s R e s p u b l i k o s prezidento Valdo Adamkaus kal
ba, pasakyta 1989 m e t ų rugpjūčio 10 dieną, pažymint 
prez idento A n t a n o S m e t o n o s 125-ąsias g imimo metines 

prisimenant Lietuvos prez. Antano Smeto-

Q 

• 

• • 

Susirinkome paminė t i ' žmo
gaus, be "kur ie vardo neįsi-

" vaizduojame nei' dvidešimto
jo amžiaus lietuvių tautos , nei ' 
Lietuvos valstybės istorijos. 
Antanas Smetona'iki šiol lieka 
vienu įdomiausių šiuolaikinės 
Lietuyoe istorijos .kūrėjų ir da-
W»+«f.-fi**vo ir bus ginčijamasi 

><«. dfcfcpąrroejo Ciespublikos pręzi -
.dento istorinio vaidmens, dėl 
j q poli t inės veiklos pasekmių. 
Tačiau tur ime pripažinti aki
vaizdžią tiesą: Antanas Sme
tona tapė a tkur tos Lietuvos 
Respublikos gyvenimo ir lem
tingų jo permainų simboliu. 

*" -nSfd šimtmečio pradžios lietu
vių politikai, mūsų valstybės 
ir visuomenės kūrėjai ėmėsi 
ne paties lengviausio darbo. 

Lietuva į naująjį amžių įžen
gė, slegiama ilgametės carinės 
priespaudos palikimo. Nualin
t a tauta ir bundant i valstybė 
sunkiai ieškojo savosios tapa
tybės. Sukurtos, Latvijos, Esti
jos valstybes turėjo miestus su 
universitetais, kai Lietuva 
neturėjo nei sostinės, nei sti
presnės intelektualinio gyve
nimo tradicįįos. 

Pažadintai Kudirkos ir Ba
sanavičiaus kartos , per visus 
dvidešimt dvejus laisvės me
tus ja i stigo išorinio pastovu
mo, leidžiančio rūpintis savą
ją gerove bei kultūra. Vil
niaus krašto praradimas, 
nuolatinė grėsmė iš Rytų ir 
Vakarų neprisidėjo prie nor
malių darbo bei kūrybos są

lygų. Bet Lietuva kilo. 
Sparčiai brendo jos visuome
nė, modernėjo kultūra, augo ir 
stiprėjo ūkis. Lietuva „lietu-
vėjo ir vakarėjo". 

Būdamas savojo laiko politi
kas , Antanas Smetona nuo
sekliai tvirtino tautinės vals
tybės pamatus. Prauge , pasak 
Algirdo Juliaus Greimo, jis 
„pastoviai ir beviltiškai liko 
ištikimas didžiosioms Vakarų 
demokratijoms, tuo išgelbė
damas, žinoma, ne Lietuvos 
nepriklausomybe, bet jos gar
bę. Užuot kalbėjus apie Sme
toną — fašistą, galima sakyti, 
kad jis, atvirkščiai, išgelbėjo 
Lietuvą nuo fašizmo!". Stalino 
ir Hitlerio Europoje jauna , ką 
t ik iš skurdo išbridusi Smeto
nos Lietuva išties galėjo būti 
pakankamai padorios tvarkos 
i r humaniškos kaimynystės 
pavyzdžiu visiems. 

Sakoma, kad žmonės turi 
tokią valdžią, kokios yra ver
t i . Nepriklausoma Lietuva, 

matyt, buvo verta Antano 
Smetonos. Savojo laiko mąsty
tojo ir politiko. Manau, kad 
šiandien, žvelgdami į daugiau 
nei pusės amžiaus senumo is
toriją, galime didžiuotis savo 
valstybės praeitimi, kuri, lygi
nant su pasaulio galingųjų 
smurtu, buvo nepalyginamai 
tragiškesnė, tačiau ir nepaly
ginamai garbingesnė. Asme
nybe, kurios š imtas dvidešimt 
penktąjį gimimo jubiliejų 
šiandien minime, lieka neats
kiriama tos praeities dalis. 

Šį vakaru ver ta sugrįžti prie 
dar vienos paradoksalios Al
girdo Greimo minties: „O kam 
iš viso Lietuvoje buvo reikalin
gas Antanas Smetona? — 
Tam, kad visi, dar net iki šiol, 
galėtų jį neigti, ir kad jisai 
savo pastovumu galėtų teigti 
Lietuvos nepriklausomybę". 

Ar tai nėra gražiausias bet 
kurio politiko veiklos įprasmi
nimas, nepriklausomai nuo 
laiko ir istorinių sąlygų? Mano 
supratimu, atsakymas yra 
„taip". 

PREZIDENTAS A. 
SMETONA GRĮŽTA Į 

GIMTINE 
Pirmojo Lietuvos prezidento 

Antano Smetonos atminimas 
kitąmet bus įamžintas jo gim
tinėje Ukmergės rajone. Pa
minklą A. Smetonai kuria vil
nietis skulptorius Romanas 
Kazlauskas. 

Sėdinčio, an t kelių laikančio 
skrybėlę, rankoje — pirštines 
ir lazdelę, prezidento skulptū
ra, iškalta- iš tamsiai rudos 
spalvos granito, kitąmet iškils 

• 

A. Smetonos gimtajame Užu
lėnio kaime. Paminklo kūri
mą inicijavo visuomenine or
ganizacija „Lietuvos atmini
mo keliai", raginanti deramai 
pagerbti pirmojo Lietuvos pre
zidento atminimą. Jau baigia
mas paminklo gipsinis mode
lis. 

Savo sodyboje - dirbtuvėje K. 
Kazlauskas sukūręs ir Adoma 
Mickevičių. Šį paminklą keti
nama pastatyti prie Šalčinin
kų bažnyčios, netoli kapinių. 
Šalčininkuose poetas roman
tikas kurį laiką gyveno, rašė 
dramatinę poemą ..Vėlinės". 
Bemaž dviejų metrų didžio
jo poeto galva, iškalta iš di
džiulio lauko akmens, stovės 
an t pjedestalo ir kartu su 
klūpančio angelo statula bus 
tarsi var ta i į kapines. Darbu 
autorius tikisi, kad paminklas 
pasieks Šalčininkų.-, iki arti
miausių Vėlinių. 

Netoli Pilaitės esančios 
skulptoriaus sodybos kieme 
savo valandos laukia trijų 
figūrų — Rūpintojėlio, Kario 
bei Motinos su vaiku — grani
tine kompozicija ,Laisve" 
Švenčionių miestui. Sukurtas 
ir paminklo Dainavos apygar
dos part izanams modelis. 

R. Kazlauskas nerimauja 
dėl savo diplominio daHx> 
„Poilsis", stovėjusio nuo 1964 
metų prie buvusio „Palangos" 
restorano. Tai — pirmoji po 
karo Vilniuje iškilusi dekora
tyvinė skulptūra. Dabar, pra
sidėjus buvusio restorano pas
tato griovimo darbams, sė
dinčią mergaitę vaizduojan
čios skulptūros likimas tapo 
visiškai neaiškus. (Elta,1 

Danutė Bindokienė 

Vargiai įmanoma visus 
patenkinti 

Šiuose rūmuose Užulėnio kaime, netoli Ukmergės buvo prež A. Smetoncs vasaros rezidencija. Nuotr. Eltos Skulpt. Romano Kazlausko granitinė kompozicija „Laisvė". N'uotr. Eltos 

Šį uždavinį jau daugiau 
kaip 20 metų sprendžia ge
riausios galvos, pastaruoju 
dešimtmečiu pasitelkusios į 
pagalba kompiuterius, bet 
sprendimo kaip nėra, taip 
nėra. Uždavinys: kur saugiai 
dėti daugiau kaip 10,000 spe
cialių indų-talpintuvų pripil
dytų radioaktyvių medžiagų, 
atliekančių iš branduolinių 
elektros jėgainių. Dabar tos 
medžiagos sukrautos be ypa
tingos apsaugos maždaug 77 
vietovėse, tačiau tokia padėtis 
negali tęstis, nes kiekvienu 
metu gali įvykti nelaimė, ku
rios pasekmes būtų labai tra
giškos, kadangi branduolines 
jėgainės pastatytos tirštai ap
gyventuose plotuose. 

Tai ne vien Amerikos pro
blema — prasidėjęs atomu 
varomų elektros jėgainių am
žius į tokį pavojų pastate kone 
visus žemynus. Nors šiuo at
veju atomas tarnauja taikos 
reikalams, bet už tą tarnystę 
žmogus turi užmokėti, nuolat 
jausdamas pavojų ir del ga
limų nelaimių jėgainėse, ir 
dėl sunkumų saugiai sandė
liuoti branduolinio kuro atlie
kas. Daugiausia jos ir laiko
mos jėgaines aplinkoje. Nie
kas iš tikrųjų nežino, kur 
saugiausia vieta joms „pa
laidoti", juo labiau, kad atlie
kos ne tik žmonėms, bet visai 
aplinkai būsiančios pavojin
gos bent 10,000 metų! 

Pandoros dėžele šiame kraš
te atidaryta 1954 m., kai pasi
rašytas vadinamasis Atomines 
energijos aktas, suteikiantis 
teisę privačiai pramonei statyti 
atominius reaktorius ir ga
minti elektros energiją. N'uo 
to laiko pradėta dairytis ir 
tinkamos vietos branduolinio 
kuro atliekoms. Šis rūpestis 
pavestas Atomines energijos 
komisijai. 

Netrukus, 1957 m., Valsty
bine mokslų akademija reko
mendavo ieškoti geologinių 
sprendimų. Einant ta linkme, 
visų pirma pradėta dairytis į 
Kansas valstijoje esančius 
milžiniškus druskos klodus, 
užsilikusius iš proistores jū
rų, vėliau siūlyta talpintuvus 
paskandinti giliausiose van
denynų vietose, o galbūt net 
išsiųsti į erdves. 

ilgainiui apsistota prie Yuc-
ca kalnyno Nevada valstijoje, 
apie 100 mylių į šiaurės vaka
rus nuo Las Vegas miesto. Šio 
kalnyno kilmė (prieš mždaug 
12-13 milijonų metų) ugnia-
kalnine, tad kalnai susidarę 
iš skirtingų ir nevienodai su
slėgtų ugr.iakalninių pelenų 
sluoksnių. Nėra pagrindo 
įtarti, kad žemės drebėjimai 
ar ugniakalnių išsiveržimas 

kalnams gresia numatomoje 
ateityje. Problemos nesuda
rytų ir vandens įsiveržimas į 
branduolinių atliekų sande
lius, nes Yucca kalnyne per 
metus iškrinta tarp 4 ir 10 
colių lietaus kritulių. 

Suprantama, Nevados vals-
ti • :V iabai nori tapti tokių 
pavoju, ų sandelių šeiminin
kais ir „išnuomoti" savo kal
nyną, bene dešimčiai tūkstan
čių metų. Tik, atrodo, jų pro
testai iki šiol buvo nelabai 
veiksmingi. Amerikos vyriau
sybė, porą dešimtmečių ty
rinėdama įvairias šio kainyno 
teigiamas ir neigiamas puses, 
jau išleido per 3 milijardus 
dolerių. Jeigu pagaliau bus 
nuspręsta Yucca kalnyną pa
naudoti, išlaidos pakilsiančios 
iki 43 milijardų dol„ o gal 
daug daugiau (argi kada JAV 
vyriausybė yra tikslai aps
kaičiavusi išlaidas). Šias su
mas turėsiantys padengti ato
mines elektros energijos ga
mintojų mokesčiai. 

Teoretiškai visi duomenys 
rodo, kad Yucca kalnynas 
šiam projektui tinkamas. In
dai su radioaktyviom atliekom 
būtų sudedami maždaug 800 
pėdų gylyje, ir 1,000 pėdų nuo 
požeminių vandens srovių, 
kad, j iems ilgainiui suirus , 
nebūtų užterštas vanduo. In
tensyvi požeminių tunelių 
statyba būtų pradeta_2005 m„ 
o 2010 m. būtų atvežami pir
mieji kroviniai. Net su visais 
neatsakytais klausimais dėl 
šios vietoves saugumo, bran
duolinės atliekos čia būtų 
mažiau pavojingos, negu ten. 
kur jos dabar laikomos. 

Pastaruoju melu Nevados 
mokslininkai atfado— naują 
„kabutį", kuriuo tikisi pro
jektą sustabdyti. Natūraliuose 
urvuose, esančiuose giliai kal
nyno viduje, atrasti siauri 
plyšeliai, užpildyti-kristalinių 
medžiagų ruožais. Prileidžia
ma, kad jie atsirado, kai 
maždaug prieš pusę milijono 
metų karštas vanduo iš žemės 
gelmių įsiveržė į į kalnų ur
vus, o kristaliniai ruoželiai 
susidarė iš tame vandenyje 
ištirpusių mineralų. Jei tas 
pasitvirtintų, galima tikėti , 
kad toks karšto vandens 
įsiveržimas pasikarto? ir pa
kenks metalinių indų išliki
mui. Vienaip ar kitaip, var
giai ir iki 2010 m. problema 
bus išspręsta, kad visus pa
tenkintų. Galbūt būsimajame 
šimtmetyje technologija tiek 
pažengs, kad branduolinėmis 
atliekomis bus galima atsikra
tyti ir pigiai, ir saugiai. Jeigu. 

žinoma, iki to laiko žmonijos 
neištiks skaudi nelaimė. 

ISPANIJA PRO AUTOBUSO 
LANGĄ 

JUOZAS KONČIUS Nr.7 

Prasi
deda apelsinų ir citrinų sodai, 
o, kai priartėja kalnai , juos 
pakeičia alyvmedžiai. Arčiau 
gyvenviečių daržovių laukai 
— gerai palaistomos ir prižiū
rimos, vešliai žaliuoja įvairios 
daržovės. Pravažiuojame vie
nas į kitą panaš ius miestelius. 
Kiekvienas turi savo praeitį, 
turtingą archeologiniais pali-

Tęsinys 

giuojančia s iaura gatvele prie 
pilies. Daugelį atbaidė karšta 
pietų saulė. Pasitenkinome pi
lį nufotografavę iš apačios 
Grįžusieji džiaugėsi įspūdin
gais, nuo pilies sienų atsive
riančiais į jūrą ir į miestą, 
vaizdais. 

I Valenciją atvykstame vėly
vą popietę. Kadangi mus ap
gyvendina pačiame miesto 

susispietusios didžiausios 
krautuves ir kavines. Atsis-
pirt pagundai, neužėjus į šias 
parduotuves, labai sunku — 
aplankome ne vieną ir mes. 

Kainos krautuvėse aukštos. 
kone tokios pat kaip Čikagoje 
Kainos sužymėtos pesetemis 
ir „eurais' (naujai įvestas Eu
ropos sąjungos piniginis viene

t a i ). nors nei vieno „euro ne
teko matyti. Visi moka pese
temis. Krautuvėse pirkėjų pil 
na, didelė dalis, žinoma, turis
tai iš įvairiu pasaulio kraštų. 

kimais. Kai kur an t kalvų ma- centre, labai patogu apžiūrėti 
tyti pilių griuvėsiai. 

Pietums sustojame Penisco-
los mieste. Virš miesto, ant 
aukšto uolos iškyšulio į jūrą, 
stovi didinga pilis. Prieš ke
liasdešimt metų šią pilį pa
naudojo Hollywoodas, kai sta
tė herojinio ispanų epo filmą 
,E1 Cid". Nedaug teatsirado 
norinčių kopti s ta tmenai vin-

miestą, ypač jo didžiulę gotiš
ko stiliaus katedrą. Sena
miesčio pasta ta i kruopSčiai 
prižiūrimi, gatvės švarios, ša
ligatviai platūs. Pakraščiais 
auga didžiules palmės ar kiti 
plačialapiai medžiai. Jie teikia 
pėstiesiems gaivinantį pavėsį 
nuo saulės. Pagrindinės gat
vės vien pėstiesiems. Čia yra IVnsicola — ftios pilies aplinkoje prie* keliasdesint metų Hollywood pastate ispaniško siužeto filmą „EI CKI" 

Iš Valencijos vėl tolyn Į pie
tus. Važiuojame pro žaliuojan
čius citrinų sodus, kurie vėl 
pasikeis alyvmedžiais. Kiek
viena žemės pėda čia atkovota 
iš rausvo molio sluoksniu 
dengtu uolenų. apsodintų 
alyvmedžiais. Juo arčiau Gra-
nados. tuo mažiau augmeni
jos. Vien skurdūs krūmokš
niai, nuskurusios pušeles stie
biasi atkalnėse. įsitvirtinusios 
tarp uolienų. Uolose matyti 
daug angų, ten urvuose gyve
na šeimos. Daug čigonų čia su-
siranda sau prieglobstį. Taip 
jie gyvena nuo neatmenamų 
laikų. 

1 vieną tok) uolose įrengta 
butą užsukame ir mes pasidai
ryti. Čia gyvena apie 80 metų 
senutė: sudžiūvusi, plonute 
lyg skiedra, žili plaukai .nu
sukti i kuodą, gerokai susi
vėlę, lyg širšių lizdas: judri 
kaip Mjurkas. tik truputį ne
prigirdi Viduje pas ja švaru 
— sienos baltai kalkėmis 

dažytos, tai ji daranti du kar
tus per metus. Lauke kepina 
saule, bet viduje nėra drėg
mės, maloni vėsuma. Jus bute 
du miegami kambariai, vie
name ant megzto užtiesalo 
miega išsitiesusi kate. ne
kreipdama dėmesio į praei
nančius; tik jei ka.s bando pa
liesti, išleidusi riestus nagus, 
pikta; sušnypščia. Virtuvėje 
senutė turi elektrine viryklę, 
skalbimo mašiną, o -ant ce
mentinių grindų kilimėliai. 
Ant sienų kabo t&msCs šven
tųjų paveikslai bei Įvairus ke
ramikos papuošalai. J. viską 
mielai mums aprodo: išleisda
ma spindinčiom;.- tamsiomis 
akutėmis šypsosi ir stebi, kai 
išeidami turistai į prie durų 
ant staliuko padėta lėkštelę 
įmeta po 100 pesetių pinigėlį 

Toni aiškino, kad dauguma 
butų. kaip ir šis. turi televizo
rių, radiją. 

• 
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LAIMĖTOJŲ NERADOME... 
Los Angeles Dramos sam

būris nesnaudžia net ir va
sarą. Juo labiau, kad Kalifor
nijoje vasara retai kada pasi
baigia. Tiek neatiktų darbų ir 
sumanymų dar laukia atei
tyje. Kai tik režisierius Algi
mantas Žemaitaitis sugrįš iš 
gastrolių Telšių teatro festiva
lyje, visi vel kibs, repetuoti 
Antano škemos dramą „Žva
kide". 

Naujo repertuaro b-_:eškant, 
dar pernai pavasarį sambūrio 
valdybai kilo mintis atgaivinti 
a.a. Vinco Dovydaičio suma
nymą — paskelbti Lietuvos ir 
išeivijos spaudoje dramos vei
kalų konkursą. J o sąlygos ne 
itin sudėtingos: originali, nie
kur nestatyta pjese, atitinka
mos apimties, ne daugiau kaip 
6-7 veikėjų, t inkanti mėgė
jiško teatro scenai Dviem ge
riausiems veikalams buvo nu
matytos piniginės premijos ir 
užtikrinta vieta Los Angeles 
lietuvių teatro scenoje. 

Nekantriai laukėme vis nau
jai plaukiančių, nemažo for
mato, paslaptingų siuntų, nes 
autorių pavardės buvo už
klijuotos atskiruose vokeliuo
se. Greitai ir godžiai skaitėme, 
draugiškai pasidalindami, ir 
mūsų entuziazmas pamažu 
blėso. Vertinimo komisija, su
sidedanti iš dviejų sambūrio 

' režisierių: Algio Žemaitaičio ir 
Petro Maželio, būrelio pirmi
ninkes Emos Dovydaitienės ir 
dviejų pedagogų — Marytės 
Newsonx ir Astos Pakuc-
kienės, vienbalsiai nerado vei
kalo, tenkinančio konkurso 
reikalavimus i r mūsų scenos 
norus bei galimybes. Manome, 
kad vienuolika, iš dvylikos 
gautų veikalų, atkeliavo pas 
mus iš Lietuvos J Aštuoni jų 

ir problemoms. Gaila, kad. 
skaitydami jas, pasigedome gi
lesnio meninio įprasminimo, 
charakterių raidos ir idėjinio 
sprendimo. Sunku kalbėti 
apie tinkamumą scenai, kai 
veikalai daugiau primena kri
minalines apybraižas, pa
rašytas dialogo forma. Ne
viltim dvelkia pjesės, at
skleidžiančios morališkai žlu
gusią kartą, pamestus vai
kus, alkoholikus, prostitutes 
ir gatvės valkatas, o jų meninį 
įtaigumą paryškina vulgary
bes ir keiksmažodžiai, ne tik 
lietuviški, bet rusiški ir an
gliški. 

Dažniausiai pasitaikiusieji 
veikėjai, tai gyvenimo pras
mės nerandantys jaunuoliai, 
tuščios, tik garbės ir pinigų 
ieškančios, moterys, prasigėrę 
menininkai ir išprotėję inte
lektualai. Pasigedome sklan
džios sceninės eigos veikalų, 
smagios, šmaikščios komedijos 
ir tikėjimo, kad šiame nelai
mių ir pragaišties rate yra 
žmogus, kuris iš esmės turi ir 
teigiamą pradą. 

Mūsų dėmesį patraukė vie
nas iš trijų istorinės tematikos 
veikalų. Tačiau del veikėjų 
gausumo, dekoracijų ir kos
tiumų sudėtingumo, jis dau
giau tiktų profesionalaus tea
tro scenai. 

Gaila, kad šį kartą savo re
pertuaro gautais veikalais 
pasipildyti negalėsime. Tačiau 
dėkojame visiems rašytojams, 
dalyvavusiems mūsų kon
kurse. Ateinančiais metais 
mes vėl ketiname kreiptis- į 
visus su tuo pačiu prašymu. 
Mūsų teatro scena tai kartu 
mūsų lietuviško gyvenimo 
centras, o mūsų žiūrovai nuo
širdūs ir ištikimi. Todėl mes 

savo tematika skirti šiuo- visi negalime jų apvilti. 
. laikiBei Lietuvos kasdienybei A.P. 

TARP MŪSŲ KALBANT 
— — — — — — • — — • — — — ^ — ^ ^ — « — — 

ANKSČIAU STATĖ, O DABAR GRIAUNĄ 

' 1934 m. Čikagoje, greta gar-
j 'šiųjų gyvulių skerdyklų, ne 

per toliausia nuo Bridgeporto 
lietuvių telkinio, buvo pasta
tytas didžiulis pastatas ir pa
vadintas International Amphi-
theater vardu. Galima sakyti, 
kad jau to amfiteatro nebėra. 
Praėjusią savaitę prasidėjo 
pastato griovimo darbai. Net
rukus (donelaitiškai pasakius) 
viskas į nieką pavirs. 

Kadaise gyvulių skerdyklose 
dirbo šimtai lietuvių. Dirbo 
lietuviai ir prie amfiteatro sta
tybos darbų. Vėlesniais metais 
amfiteatre buvo surengta ne 
vienas didesnio masto lietuvių 
renginys. Neužmirštamos JAV 
ir Kanados lietuvių dainų ir 
šokių šventės. Švenčių dieno
mis amfiteatrą užplūsdavo 
tūkstančiai lietuvių. Tūkstan
tinėje minioje būdavo galima 
sutikti tolimesnėse vietovėse 
ir net kituose kraštuose gyve
nančių tautiečių. 

Ko gi nebuvo tame amfiteat
re. Čia buvo rengiami respub
likonų ir demokratų partijų 
didieji suvažiavimai. Vienais 
metais ir komunistų partija 
pasinaudojo amfiteatro patal
pomis. Daug triukšmo ir su-
maišaties buvo sukelta 1968 
m. Demokratų partijos kon

vencijos metu. Tąsyk ypatin
gai pasireiškė Vietnamo karp 
veiksmams priešingas elemenf 
tas. 

Nuo pat pradžios amfiteatre 
buvo rengiamos rinktinių gj»-
vulių parodos. 1971 m. užsida
rius skerdykloms, parodos bu
vo perkeltos į Louisville. Ken-
tucky. Taipgi čia buvo rengia
mos automobilių, pramoginių 
laivų, pramonės ir prekybos 
gaminių bei kitos parodos. 

S K E L B I M A I 

Dramos konkurso vertinimo komisija. Sėdi iš kaires: Ema Dovydaitiene. 
vi: Algimantas Žemaitaitis, Petras Maželis. 

Vienoje parodoje (ar . tik ne 
1961 m.?) lietuvių agronomų 
pastangomis puikavosi puoš
nus gėlių darželis. Amfiteatre 
buvo rengiami cirko spektak
liai. Taip pat bokso, imtynių, 
krepšinio, ledo ritulio ir kitų 
sporto šakų rungtynės'.' O kur 
dar koncertai! Čia koncertavo 
Beattles, Rolling Stones. Gra-
teful Dead, Frank Sinatra, 
Tom Jonės, Roy Rogers ir kiti. 
Tai vis svarbą keliantys'rengi
niai. Deja; praėjusiame de
šimtmetyje prasidėjo ne
sklandumai ' Kaip" anta i , muš
tynės,-narkotikų pardavinėji
mas5 ir pati. Vrea" tai t ihia-
sklaidoje susilaukdavo neigia
mų atsiliepimų. Gerokai pa
kenkė naujieji McCormic Pla-
ce ir Rosemont Horizon pasta
tai. J ie paviliojo nuolatinius 
amfiteatro klientus. Jų tarpe 
ir lietuvių tautinių šokių bei 
dainų, šveniiu rengėjus. 

VStSi m. ihternatfoVral' Arh-
phitheater užsidarė, ir buvo 

mus, amfiteatru naudojosi is
paniškai kalbanti visuomenes 
dalis. £ i a koncertuodavo Lo
tynų Amerikos muzikantai ir 
dainininkai, grodavo orkest
rai, vykdavo šokiai ir t.t. 

Pagaliau, šių metų pavasan 
miesto valdžia nutarė perrim-
ti amfiteatrą ir jį supantį 12 
akrų žemės plotą. Tokiu būdu 
pasibaigė 65-kerius metus 
klestėjęs amfiteatro gyvavimo 
laikotarpis. Miesto valdžia 
planuoja praplėsti vadinamąjį 
Stock Yard Industrial Corri-
dor r įjungiant amfiteatrui pri
klausiusią žemę. Tikimasi 
naujos pramonės, naujų dar
boviečių įsikūrimo. Tikriau
siai anksčiau ar vėliau pavyks 
įgyvendinti turimus planus. 

Stebint amfiteatro griovimo 
darbus, nejučiomis prisiminė 
Bridgeporte buvęs Lietuvių 
auditorijos pastatas. Jis ilgus 
metus buvo naudojamas lietu
vių visuomeniniams reika
lams. Kalbame '.'(.nežinia, ar 

paskelbtas*'paYdavimas: Amfi- tiesa), jog auditorija buvo par-
teat'fo*'s,tątyba'paTėTįtalavoi 1,5 duota už 50,000 dolerių. Kaip 
milijono dolerių''•fs*lŠHdų":''Par- žinia ji buvo nugriauta, o že-
dūodant tikėtasi 2",5 ^milijonų 
dolerių. SlWyta past- -r paver
sti prekybos centru arba jame 
įrengti filmavimo studijas. 
Butą ir kitų pasiūlymu. Deja, 
niekas nesidomėjo, niekas ne
sirengė investuoti pinigų. 
1984 m. amfiteatras buvo par
duotas iš varžytinių už 
250.000 dolerių. Aptvarkius 
prakiurusį stogą ir atlikus ki
tus vidaus bei išorės pataisy-

mės sklypas dajoar naudoja
mas smulkiems prekybiniams 
reikalams. Regis, kad audito
rija priklausė akcinei bendro
vei? Ak, neužmirštama ir 
Bridgeporte lietuvių pastatyta 
Šv. Jurgio parapijos bažnyčia. 
Ji taipgi buvo nugriauta. Ka
žin, ar Čikagos lietuviai kuo
met nors imsis naujų audito
rijų, naujų bažnyčių statybos0 

P e t r a s P e t r u t i s 

V'enos iš keletos lietuvių tautinių šokių švenčių, vykusių Čikagos amfiteatre, fragmentas. Nuotr. J. Kuprio 

Lietuvių telkiniai 
D E T R O I T , M I 

DETROITTEČIAI 
LAIMĖJO GOLFO 

ŽAIDYNES 
Rugpjūčio 7 dieną Elmore, 

Ohio, golfo laukuose vykusiose 
tarpmiestinėse golfo žaidynė
se, detroitiškiai 50 smūgių 
mažiau, nugalėjo clevelandie-
čius golfininkus 467-517, 

Detroitietis Ron Bovvalski 
laimėjo pirmą vietą su 71 
smūgiu. Arčiausiai prie duo
butės primušė Edis Blumen-
talis ir Algis Petrulis. Toliau
siai sviedinuką numušė Sau
lius Petrulis. Šių metų meti
nėse žaidynėse dalyvavo 20 
golfininkų. Clevelandas buvo 
šių metų žaidynių šeiminin
kas. Ateinančių metų žaidynių 
šeimininkai bus Detroitas. 

A J V . ALGIMANTAS 
BRAŽĖNAS 

Š. m. rugpjūčio 7 dieną, savo 
bute Royal Oak, Micbigan, su
laukęs 77 m. amžiaus mirė 
a.a. Algimantas G. Bražėnas. 
Velionis savo žemišką kelionę 
pradėjo 1922 m. gegužes 21 
dieną Paraudėję, Utenos apsk
rityje. Algimantas buvo vy
riausias sūn'.i". keturių vaikų 
šeimoje. 1S i metais baigęs 
Kauno Jėzuitų gimnaziją stu
dijavo mechaniką Kauno uni
versiteto technologijos fakul
tete. 

Lietuvai atsidūrus karo lau
ko audroje, pasitraukė į vaka
rus. Gyvendamas karo pabė
gėlių stovykloje tęsė mokslą 
Karlsruhes Aukštosios techni
kom mokykloje. 

194S metais emigravo į JAV. 
K.!>_>\'.-d>ba studijavo Walsh 
Cullcir'-. Detroit. Baigęs šias 
studija.-. savo specialybėje dir
bu -prau.-minių motorų įmo
nėje, o paskui ilgą laiką knyg-
vedžio pareigose dirbo Chrys-
lerio automobilių pramonės 
įstaigoje. 

19^7 metais išėjo į pensiją. 
Buvo veiklus visuomeninkas. 
Visa savo energiją skyrė Lie-
tuvo< laisvinimo ir Lietuvos 
išlaikymo veikloje. 

Nuo pat studentavimo 
dienų, a.a. Algimantas Bražė
nas buvo ateitininkas. Pirmas 

įvairus Nekilnojamo turto 
ELEKTR08 

ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 
Tunu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOauO. NAMŲ. SVOtfioT 
IR GYVYBĖS DRAUDtlAS. 

Ag«rtosFrw*Zapoi»irOtl.Mgr.At*»* 
S. Kan* kata Muvtifcal. 

FRANK ZAPOU8 
3208 1/2 WMt 96018»Mt 

TeL (706)424-8664 
(773)581-6664 

TAISOME 
SKALBIMO MASINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

GREIT PARDUODA 

9 
RE/MM MSULTS 

0M1. (771) SI6-59S9 
homc (TOt) 425-7160 
p*9tf (7W) U6-4919 

RIMAS L STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių Įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuotatda 

Ncw bum. Asta Pakuckiene; sto-

„Martroy Electronics" (6259 S. 
Kedzie A ve.) reikalingi specia
listai, mokantys taisyti TV, VCR 
ir radijo aparatūrą. TeL 773-776 
7000 (9:30 vai. r. - 6 vai. vak). 

irm 

^^S^^L uty KM«CCIK RCALTORB 
\J***Kjl 7922S.Ptfaatt RA 

- fH- 4365 S-Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei nort© parduot ar pirkti namus 
kreipkitės i Danute Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. įkainavimas 
vetui. 

Ieškome patyrusių dažytojų, 
turinčių savo transportą. Darbas 
šiaurės vakarų priemiesčiuose. 
Teiraukitės nuo 8 iki 10 vai. 
vakaro tel . 847-808-9109 
angliškai arba rusiškai. «u» 

Reikalinga angliškai 
kalbanti moter is prižiūrėti 

vyr. amžiaus žmogų. 
TeL 414-605-0537. 

Perkate automobili? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe? 
Ką tik atvykot į JAV? 

Ne problema! 
Žemos automobilių kainos! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
Galėsite sėst ui vairo šiandien! 

(630)2072748 

Parduodamas automobilis 
„Ford Escort" 1990 m. 

Skambinti vakarais iki 9 vai. 
TeL 773-737-4046, Birutei. 

ta 

MĖLYNĖS! MĖLYNĖS! 
Galite prisiuogauti patys, arba pirkti 
jau pririnktų Važiuoti 1-94 iki Mi
elu gan But 1 i New Buffalo. Tobao 
sekite ženklus į Mike's Bluberries. 
Atnvežtate uogoms krepšelius. Oa 
graži vieta visai seimai pasiriftaagti 
gamtoje. Tel. 616-469-2509. 
«r*r 

Detroito Ateitininkų valdybos 
pirmininkas- Priklausė Korpo
racijai „Grandis". 

Ypač daug energijos ir šir
dies parodė Dainavos jaunimo 
stovyklai, būdamas jos knyg-
vedžiu ir iždininku. Savo lais
valaikį skyrė Dainavos aplin
kos priežiūrai, švarai ir tobuli
nimui. 

Dalyvavo parapijos gyve
nime. Daug metų buvo Lietu
vių Bendruomenės Detroito 
apylinės valdybos iždininkas, 
ta ip p a t ilgametis Dariaus ir 
Girėno klubo ir „Švyturio" jū
ros šaulių kuopos valdybos na
rys. Rėmė visus patriotinius 
pasireiškimus Detroite. Prik
lausė ir aktyviai dalyvavo 
Fronto bičiulių judėjime ir 
Michigano Lietuvių Respubli
konu veikloje. 

Atsisveikinimas su velioniu 
įvyko po rožinio maldų Harris 
laidotuvių namuose, rugpjū
čio 10 d. Atsisveikinimą pra
vedė laidotuvių direktorė ¥o-
landa Zaparackienė. Kalbėjo 
Vytas Petrulis, Jonas Urbonas 
ir Mykolas Abarius. Rugpjūčio 
11 dieną, Dievo Apvaizdos 
bažnyčioje vyko Mišios už ve
lionio vėlę. • L 

A a . velionis paliko dvi sese
ris — dr. Nijolę Bražėnaite 
Paronetto su šeima gyvenan
čią New Yorko valstijoje ir Vi
dą Vaitekunienę su šeima 
Melbourae, Australijoje, daug 
sūnėnų ir dukterėčių JAV, 
Australijoje ir Lietuvoje. Šei
mos pageidavimu, aukos buvo 
skirtos Lietuvos Partizanų 
vado a.a. Juozo Lukšos gimna
zijai, Garliavoje. lm 

Prie* BALFo koncertą Lietuvos ambasadoje, Vašingtone, Brigita Kasiu-
kienė tariasi su Lyrine Cox ir Juozu Kasinsku kaip sutalpinti visus muzi
kantus 

Programoje: 

11:30 vai. Šv Mišios 

12:00 vai. pietūs 
atgaiva 
lietuviška muzika 
pabendravimas 

DRAUGO JUBILIEJINE GEGUŽINĖ 
1999 m. rugpjūčio 22 d., sekmadienį 

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

Skaitykime ir remkime „DRAUGĄ " 

Gegužinės metu bus atidaryta 
administracija ir atliekamos 

paslaugos: prenumeratos 
pratesimas, knygų stalas, 

lietuviškų dirbinių krautuvėlė, 
originalūs meno kuriniai, 

apžiūrėjimas dienraščio patalpų 
bei priimamos aukos spaudai 

remti 

M ^ 
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IŠ KAPŲ IR AMERIKOS NIEKAS 
NEGRĮŽTA 

DRAUGAS, 1999 m rugpjūčio 12 d., ketvirtadienis 

Spyglio ežero tiltelis Dainavos stovyklavietėje 
m 

42-JAM DAINAVOS RĖMĖJŲ 
SUVAŽIAVIMUI PRAĖJUS 

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS 

Iš anksto Dainavos jaunimo 
stovyklos rėmėjams išsiųstoje 
informacijoje buvo pranešta, 
kad kas treji metai į Dainavos 
tarybą yra renkami šeši na
riai. Pridėtame kandidatų są
raše buvo septyni kandidatai. 
Kad didesnis rėmėjų skaičius 
galėtų dalyvauti rinkimuose, 
Direktorių taryba pravedė rin
kimus korespondenciniu bū
du. Buvo galimybė ir pačiame 
rėmėju suvažiavime papildyti 
kandidatų sąrašą, ir balsuoti 
suvažiavimo metu. 

Rėmėjų suvažiavimą, įvy
kusį liepos 25 dieną, atidarė 
tarybos pirmininkas Vytautas 
Petrulis. Rėmėjams pritarus, 
jie ir jo sudarytas prezidiumas 
suvažiavimui vadovavo. Per
skaitytas laiškas iš dr. Adolfo 
ir Jadvygos Damušių, dabar 
gyvenančių Lietuvoje. Laiške 
jie su nostalgija prisiminė 
savo metus ir darbus Daina
voje. 

Diskusijose apie mandatų 
komisijos sudarymą paaiškė
jo, kad vienas iš septynių 
kandidatų nebuvo davęs savo 
sutikimo, taip kandidatų są
raše liko šeši, tiek, kiek reikia 
išrinkti. Naujų kandidatų ne
buvo siūlyta. Pranas Zaranka 
ir jo sudaryta mandatų komi
sija nutarė pačius balsavimo 
lapelius suskaičiuoti vėliau, 
nes ir be jų skaičiavimo buvo 
aišku, kas yra išrinkti. Po ke-
letos dienų paaiškėjo, kad į 
mandatų komisiją dar buvo 
pakviesti Benediktas Neve-
rauskas ir Julija Zarankienė. 
Balsavimo lapelius gavo 562 
akcininkai. Pačiuose rinki
muose dalyvavo 170 asmenų 
bei organizacijų, atstovavusių 
1,548 akcijoms. 

Tarybos pirmininko prane
šime buvo pabrėžti šie reikalai 
bei įvykiai. Nuo pereitų metų 
ūkvedžio darbą perėmė Wen-
del Crite. Jis tas pareigas tu
rėjo ir praeityje, dėl to yra ge
rai susipažinęs su Dainavos 
poreikiais bei tvarka. Šiuo 
metu sezono švarai ir tvarkai 
prižiūrėti yra pakviestos Dan
guolė Alksninienė ir Stasė 
Siurkutė. Paskirti du nauji 
tarybos nariai— Marius Kas-
niūnas atstovaus Ateitininkų 
federacijai, o dr. Živilė Vait
kienė atstovaus Amerikos Lie
tuvių Romos Katalikų federa
cijai (ALRKF). Pastaroji Di
rektorių taryboje iš viso turi 
tris atstovus. 

Metų bėgyje buvo suruošti 
du talkos savaitgaliai — ru
denį ir pavasarį- Kanalizacijos 
darbai, kainavę 12,000 dol. 
pradėti pereitą rudenį, baigti 
iį pavasarį- Įdėtos naujos 
grindys Baltųjų rūmų salėje. 
Jų kaina buvo 4,500 dol. As
falto taisymas automobilių 
pastatymo aikštelėje už Bal

tųjų rūmų kainavo 5,600 dol. 
Įdėtos naujos koplyčios durys 
(650 dol.). Tualetų pertvarky
mas ir kambario įrengimas 
virtuvės personalui (16,000 
dol.), lovų bei čiužinių inven
toriaus papildymas (3,000 
dol.), miško ir paplūdimio 
tvarkymas (3,000 dol.) buvo 
irgi paminėti tarp jau atliktų 
darbų. Iš viso remontinių 
išlaidų susidarė apie 45,000. 
Aptuštėjus iždui, liepos 24 
dieną einamoje ir taupiamoje 
sąskaitose buvo likę 17,821.06 
dol. Paminėta ir kiti svarbūs 
projektai, nekainavę pinigų, 
bet pareikalavę nemažų pas
tangų, pavyzdžiui, knygynėlio 
sutvarkymas bei perkėlimas į 
kitą vietą, tuo paruošiant 
vieną kambarį stovyklauto
jams. 

Bronius Polikaitis papildy
damas pirmininko pranešimą, 
pažymėjo nepailstamą rėmėjų 
dėmesį ir dosnumą stovyklos 
reikalams. Jo išsiuntinėtame 
pranešime sakoma: „Dainavos 
stovyklos įkūrimas ir jos eg
zistavimas priklausė ir prik
lauso nuo rėmėjų bei mece
natų. Jūsų auka ir pasiau
kojimas davė ir tebeduoda ga
limybę lietuvių jaunimui, 
esančiam už Lietuvos ribų, 
pažinti Lietuvą, įsisąmoninti 
krikščioniškus idealus ir tapti 
susipratusiais sąmoningais 
lietuviais". Po išsiuntinėtų 
pranešimų šio suvažiavimo 
reikalu, gauta apie trylika 
tūkstančių dolerių aukų. 

Romualdas Kriaučiūnas per
skaitė revizijos komisijos, su
sidedančios iš jo paties ir Gin
tauto Gaškos, protokolą. Nors 
dėl techninių sunkumų 1998 
metų knygos nerevizuotos, 
pastebėta, kad palyginus su 
1997 metų knygomis, 1999 
metų knygos vedime matoma 
didelė pažanga. Viskas kruop-

Nuotr. Tomo Vasiliausko 

ščiai sudėta, susegta, sunu
meruota. Kompiuterių paruoš
tose raportuose viskas aiškiai 
matyti. Revizijos komisija siū
lė sudaryti ilgalaikio investa
vimo planą, kurį galėtų atlikti 
tam reikalui sudaryta finan
sinių žinovų komisija. 

Pasisakymuose dėl prane
šimų ilgokai kalbėta apie su
radimą kandidatų tarybos rin
kimams už trejų metų. Paga
liau buvo nutarta, kad centri
nių organizacijų skirtieji tary
bos nariai rūpinsis kandidatų 
sąrašo sudarymu. Taip pat, di
desnio susižinojimo vardan, 
siūlyta tarybos posėdžių proto
kolus siuntinėti jų norintiems. 
Pasisakyta stovyklos tvarkos 
palaikymo bei kitais einamai
siais reikalais. 

Direktorių tarybon išrinkti 
visi kandidatavę, čia išvar
dinti abėcėlės eile: Kastytis 
Giedraitis, 46 metų kompiu
terių inžinierius; Paulius Jur
gutis, 35 m. biochemikas; Kas
tytis Karvelis, 46 m metų, 
rentgenologas; Marius La-
niauskas, 44 m., dantų gydy
tojas; Vytautas Petrulis, 67 
m., inžinierius; Audrius Poli
kaitis, 32 m., elektros inžinie
rius. Revizijos komisijon iš
rinkti Gintautas Gaška ir Vi
das Neverauskas. Sveikini
mai ir darbingų metų linkėji
mai išrinktiesiems! 

Tą pačią rėmėjų suvažia
vimo dieną vyko tradicinė sto
vyklos rėmėjų metinė šventė, 
kuria rūpinosi Kastytis Gie
draitis su gausia darbinga 
talka. Ryte kun. Aloyzas Vols
kis aukojo šv. Mišias. Sve
tainėje rėmėjai ir svečiai, ben
draudami su bičiuliais, vaiši
nosi skaniu maistu, mėgino 
savo laimę „laimės šulinyje", 
gaivinosi Spyglio ežerėlyje. 

Ieško giminių 
•Ieškau Rapolo, Edvardo, 

Juozapo Šukolu, savo pus
brolių. Jų tėvas Juozapas Šu-
kolas ir mano mama Petronėlė 

Amerika mūsų tautiečiams 
Lietuvoje (bent jų daugumai) 
— >ra egzotiškas kraštas, lyg 
ir rojaus kampelis. Nemaža jų 
dali.- stengiasi čia pakliūti, o 
gana didelis procentas čia pa-
teku.sių nenori grįžti atgal. 
Kit.. Amerikoje pabuvoję, ne
ria i tėvynę, nors ten dolerių 
žymiai mažiau negu Dėdės 
Samu žemėje. 

Ir Lietuvoje išeinanti spau
da dažnai rašo apie mūsų tau
tiečių nuotykius, įsikūrimą ki
toje Atlanto vandenyno pusė
je. Tokių straipsnių yra įvai
rių ir gana įdomių. Iš jų daug 
gaiima patirti apie pačių nau
jausiųjų emigrantų galvoseną, 
vargus, džiaugsmus Amerikos 
žemyne. 

Iliustracijai paimsime „Klai
pėdos" dienraštyje (1999 m. 
birželio 22 d.) išspausdintą 
rašinį, pavadintą „Iš kapų ir 
Amerikos niekas negrįžta?" 

Straipsnio pradžioje randa
me teigimą, kad jau praėju
siame šimtmetyje lietuviai 
(rašoma „lietuvaičiai") vertėsi 
į Ameriką, kaip į pažadėtąją 
žemę, pridedant, kad ir dabar 
ten vykstama srautais, nepai
sant, kad išvykimas labai var
žomas. 

Tada pradedama pasakoti 
apie vieną moterį, kuriai nusi
šypsojo laimė „Žaliosios kor
teles" loterijoje. Visus metus ji 
svarstė: važiuoti — nevažiuo
ti. Ją stabdė čia turimas gerai 
apmokamas- darbas, o viliojo 
noras pamatyti pasaulį ir 
išmokti angliškai. Pagaliau 
ryžosi pajudėti į Dėdės Šamo 
žemę. 

Per tolimus pažįstamus ji 
susirado prieglobstį Amerikos 
lietuvių šeimoje. Ta šeima da
vė darbo jų turimoje parduo
tuvėje. Bet atlyginimas buvo 
per menkas automobiliui įsi
gytu Teko jį pirkti už atsi
vežtinius pinigus. Nors gerai 
nemokėjo angliškai, tačiau iš
laikė teorinius egzaminus, o 
vairavimo įgūdžius ir taip 
turėjo. 

Per įdarbinimo agentūrą vė
liau susirado geriau apmo
kamą darbą — slaugės pa
dėjėja. Jai buvo keista, kad 
tas atlyginimas buvo kur kas 
didesnis nei Lietuvoje už jos 
turėtas pelningas ir presti
žines pareigas. 

Kiekvieną savaitę gauna
mas čekis slopino jos nostal
giją Lietuvai. Ji čia sau galėjo 
daug ką leisti, nes nereikėjo 
skaičiuoti centų nuo algos iki 
algos. O tai moteris laikė dide-

Šukolaitė buvo brolis ir sesuo. 
Pusbrolis Edvardas anksčiau 
gyveno tokiu adresu: Edvar
das Šukolas, 1329 S. 49th 
Ave., Cicero, IL. Jeigu kas 
nors ką nors žinotumėte apie 
juos, prašome rašyti: Amelija 
Klimaitienė. Mechanizatorių 
g. 5-5, Skaudvilė, Tauragės ra
jonas. 

liu pliusu. Dabar ji į Lietuvą 
atvažiuoja kartą per metus: 
nuslopina ilgesį ir vėl atgal. 

„Klaipėda" aprašo dar vie
ną, kiek kitokį atvejį apie nau
jai į Ameriką atvykusį tautietį 
Balį (pavardė neminima). Jis 
čia gyveno nelegaliai. Baliui 
naujame kraite nesisekė: 
dirbdamas statybose, nusirito 
nuo pastolių. Darbdaviai bijo
jo kviesti greitąją pagalbą, nes 
už nelegalių darbininkų lai
kymą galėjo susilaukti nema
lonumų. Nukentėjęs Balys 
pats susikombinavo patekimą 
ligoninėn. Tačiau, kuomet ne
turėjo pinigų susimokėti, buvo 
išjos iškrapštytas. 

Su gipsuota koja ir krūtinės 
ląsta grįžti pas ankstesnius 
darbdavius negalėjo. O dirbti 
kažkur reikėjo, nes pritruko 
pinigų pragyvenimui. Susira
do darbą vienoje mažoje veng
rų kilmės žmonių įmonėje, bet 
ji greitai bankrutavo. Kuomet 
įsidarbino amerikiečių firmo
je, galėjo atsikvėpti lengviau, 
nes čia atlyginimas buvo visai 
neblogas. 

Tačiau Balys Lietuvoje buvo 
palikęs žmoną ir sūnų, kurių 
pasiilgo, tad nusprendė grįžti 
tėvynėn. Dabar jis ieško įvai
rių būdų ir galimybių, kaip vėl 
galėtų patekti Amerikon. Tik 
šį kartą su visa seimą ir visam 
laikui. 

Šis rašinys baigiamas to
kiu sakiniu: „Turbūt teisūs 
lietuviai, kurie Amerikoje gy
vena seniai, sakydami — Iš 
kapų ir Amerikos niekas ne
grįžta". 

Na, ir ką prie to būtų galima 
pridėti? 

Ed-Šulaitis 

KETDtA8TATTTI 
PAMINKLĄ 

HOLOKAU8TO AUKOMS 

Paminklas holokausto au
koms bus statomas Kupišky
je. Šis sumanymas, kilo čia gy
venusių žydų Mejeravičių pali
kuonims, pasklidusiems po 
įvairias šalis. 

Šių palikuonių grupė iš 
JAV, Izraelio, Angluos ir Aus
tralijos prieš kurį laiką buvo 
apsilankiusi Kupiškyje, susi
tikusi su rajono Savivaldybės 
vadovais, muziejininkais, su 
senais miesto gyventojais, pri

simenančiais Mejeravičių šei
mą. Po šio apsilankymo Šmu-
elio Mejeravičiaus sūnūs Ale-
kas ir Normanas Mejenai 
kartu su giminaičiais emesi 
iniciatyvos surinkti lėšų ir 
pastatyti Kupiškyje paminklą, 
įamžinantį visų holokausto 
aukų atminimą... 1941 metais 
nužudytų žydų sąrašuose yra 
ir jų senelių pavardes. 

Viename laiškų Kupiškio 
savivaldybei broliai Mejeriai 
ir išdėstė savo sumanymą, 
prašydami siūlyti jų pasirin
kimui keletą paminklui tin
kamų vietų. Paminklą, kuria
me būtų iškaltos visos Kupiš
kyje nužudytų žydų pavar
dės, ketinama pastatyti 2000-
aisiais ar 2001-aisiais metais, 
minint holokausto 60-ąsias 
metines. 

Kupiškio savivaldybė, kaip 
rašoma Panevėžio miesto ir 
apskrities dienraštyje „Pane
vėžio rytas", jau išsiuntė N. 
Mejeriui į Ameriką trijų siū
lomų vietų planus, visą būtiną 
informaciją. 

Urbanistikos specialistų 
nuomone, paminklas holo
kausto aukoms galėtų būti 
pastatytas išlikusioje žydų 
kapinių dalyje arba Laisvama
nių kapinėse, kur buvo žu
domi miestelio žydai — jų pa
laikai bendrame kape ir da
bar ten ilsisi. Trečioji siūloma 
vieta — Sinagogos gatvės 
kampas. Erdvė paminklui bū
tų sudaryta nugriovus seną 
medinį, Savivaldybei priklau
santį namelį. Tai — miesto 
centras, istorinė žydų gyven
ta vieta. Beveik visi pastatai 
išliko tokie, kaip ir buvo prieš 
karą. Tebestovi ir baltų plytų 
namas — žydų pasistatyta 
mokykla jų vaikams. (Elta; 

l LIETUVA PARVEŽTI 
TRYS BRONZOS 

MEDALIAI 

I» Padujos miesto (Italija; 
vykusios tarptautines fizikos 
olimpiados trys Lietuvos abi
turientai parsivežė bronzą. 

Bronzos medaliais buvo ap
dovanotas Nerijus Rusteika iš 
Akmenės „Ventos" vidurines 
mokyklos, Justas Brazauskas 
iš Vilniaus 9-osios vidurinės 
mokyklos bei Vidas Pažusis iš 
Širvintų ,.Atžalyno" vidurinės 
mokyklos. Kauno technologi
jos universiteto gimnazijos 
vienuoliktokas Eimantas Jat
konis gavo garbes raštą. Visi 
keturi jaunuoliai yra ir papil
domojo ugdymo mokyklos „Fi
zikos olimpas" auklėtiniai. 

Trisdešimtojoje tarptautinė
je fizikos olimpiadoje Padujoje 
dalyvavo 292 noksleiviai iš 
daugiau nei šešiasdešimties 
valstybių. Per pastarąjį de
šimtmeti Lietuvos mokslei
vių komanda šioje olimpiadoje 
iškovojo svarbiausius laimėji
mus. (Elta) 

• Panevėžys. A Lipniūno 
kultūros centro grigališkojo 
giedojimo studija Verbų sek
madienį giedojo Šiaulių vys
kupijos Lauksodžio, Kriukų 
bei Žeimelio bažnyčiose, ben
dravo su parapijiečiais, jiems 
papasakojo ne tik apie senąją 
giesmę, bet ir Verbų sekma
dienio liturgijos prasmę. Gri
gališkojo choralo studija daž
nai kviečiama į Panevėžio bei 
Šiaulių vyskupijos miestelių 
bei kaimų mokyklas ir baž
nyčias supažindinti žmones su 
bažnytinio giedojimo tradicijos 
istorija. BŽ, 1999, Nr. 7 

Mylimai Motinai 

A. t A. 
JADVYGAI 

STRAVINSKIENEI 
pas Viešpatį Namo išėjus, mūsų brangią Vyr. 
Skautininke ir būrelio narę sesę RITĄ PENČYLIENĘ 
bei jos skautišką šeimą, kartu liūdėdamos, seseriškai 
užjaučiame. 

Sesės „Verpstės" 

f 

lt makes a vvorld of difference when 
you fly SAS to Lithuania. 

Baltieji rūmai Dainavoje 
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our website at wwwflysas.com 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Ateitininkų Studijų sa
vaitgalio, rugsėjo 3-6 d. vyk
siančio Dainavoje, pagrindi
niai organizatoriai Vainis 
Aleksa ir Linas Sidrys, admin
istratoriai Rita Venclovienė ir 
Algis Kazlauskas rūpinasi, 
kad savaitgalis būtų įdomus ir 
dalyviams paliktų neišdilstan-
čius prisiminimus. Susidomė
jimas savaitgaliu didelis, tėra 
dar tik kelios laisvos vietos; 
norintieji dalyvauti prašomi 
kreiptis į Ritą Venclovienę, 
tel. 847-940-0233. 

Nepamirškite, kad jau 
netoli „Draugo" vasaros 
švente gamtoje — t. marijonų 
sodelyje, Čikagoje (prie mūsų 
dienraščio patalpų). Ji 
ruošiama rugpjūčio 22 d., sek
madienį, prasidės šv. Mišio-
mis t. marijonų koplyčioje 
11:30 vai. r.. 12 vai. pietūs, at
gaiva — visą dieną, o be to. 
muzika, programėlė, svečiai iš 
arti ir toli, laimėjimai. Iki 
pasimatymo! 

Kviečiame visus Suval
kiečių draugijos narius ir vi
sus lietuvius į gegužinę, kuri 
vyks šių metų rugpjūčio 15 d., 
sekmadienį, V. D. Šaulių rink
tinės namuose. Pradžia - 12 
vai. Atvykite pasisvečiuoti, pa
sivaišinti bei pasišokti. 

Kai i miestą atvažiuoja 
cirkas, miestas prisipildo 
šviesos, ir visi vaikai laukia 
stebuklų. Valio! Į cirką' Šeš
tadienį, rugpjūčio 14 d., 2 vai. 
p.p. Jaunimo centre Čikagoje 
ir sekmadienį, rugpjūčio 15 d., 
1 vai.p.p. Pasaulio lietuvių 
centre Lemonte Vilniaus „Lė
lės" teatras vaidins spektaklį 
..Cirkas yra cirkas". Įėjimas -
nemokamas. 

Illinois Lietuvių Respu
blikonų lygos metinė ge
gužinė sekmadienį, rugpjū
čio 29 d. vyks Pasaulio lietu
vių centre, Lemonte. Pradžia 
1 vai. p.p. Visi kviečiami. Bus 
įdomi programa ir malonus 
pabendravimas su draugais ir 
pažįstamais. 

Čikagos LB teatro prem
je ra įvyks rugsėjo 19 d. Jauni
mo centre. Premjeroje daly
vaus ' Lietuvos Respublikos 
Kultūros viceministre Ina 
Marčiulionytė. Bilietus į tea
tro spektaklį nuo rugpjūčio 16 
d. bus galima įsigyti „Sekly
čioje". 

JAV LB Kultūros taryba 
praneša, kad yra pasikeitęs 
Žurnalisto-spaudos darbuotojo 
premijos skyrimo komisijos 
pirmininkas. Cezaris Surdo-
kas sutiko būti komisijos pir
mininku, ir visos rekomenda
cijos, kurios buvo siunčiamos 
Antanui Dundzilai, turėtų bū
ti persiųstos Cezariui Surdo-
kui šiuo adresu: 6244 Gilston 
Park Rd., Baltimore, MD 
21228. 

JAV LB Vidurio vakarų 
apygardos gegužinei reikia 
dovanų laimėjimams, norint, 
kad programa būtų smagesnė 
ir laimingesnė. Rengėjai bus 
labai dėkingi. Jei norėtumėte 
dovanėles atvežti arba norėtu
mėte, kad mes atvyktume jų 
paimti, skambinkite tel. 708-
974-2464 arba 708-974-2210 
vakarais, dieną palikite žinu
tę. Palaikykime lietuvių bend
ruomenę, nes po jos „stogu" 
išaugo ir kitos šalpos organi
zacijos. 

Cicero lietuviams apie savo viešnage Lietuvoje pasakojo Marija Remienė, 
o pašnekovę pristatė programos vedėjas dr. Petras Kisielius. 

Nuotr. Edvardo Šulaičio 

KELIONIŲ ĮSPŪDŽIAI — MOTERŲ 
LUPOMIS 

KAS MES, TIE LML NARIAI? 
Aušrinė Karaitis yra ilga

metė LML nare. Aušrinė eina 
svarbiai pareigas University 
of Illinois Čikagos klinikose. 
Ji yra apsigynusi magistro 
laipsnį ir yra aplinkos sveika
tos- bei saugumo specialistė, 
dirbanti ligoninėje, kur nau
dojama visokiausių chemi
kalų. Ji griežtai prižiūri, kad 
visi skyriai laikytųsi taisyklių, 
kad neįvyktų neplanuotų at
sitikimų. Tenka dažnai budėti 
po 24 valandas. Todėl ji visą 
laiką užduoda klausimą „ko
dėl". Aušrinė daugiausia iš 
visų narių moka surinkti do
vanų mūsų turtingai loterijai, 
kuri vyksta kiekvienais me
tais per pokyli. Šias metais jis 
vyks rugsėjo 25 d. „Yvette 
VVįntergarden". Aušrinė mėg
sta buriuoti, yra jūrų skautė, 
mėgsta išradinėti visokius ne
girdėtus valgius ir yra gera 
draugė. Augina sūnų vardu 

Žaibas, kuris rudenį išskris iš 
namų lizdo studijuoti Roches-
tery. 

Virga Rimeikienė yra 
farmacininkė ir neįkainojama 
LML narė. Ji dirba Walgreens 
bendrovėje, daugiausia pietų 
priemiesčiuose. LML organi
zacijoje Virga yra tas žmogus, 
kuris žino arba sužino, visas 
vaistų ir medikamentų kai
nas. Mums tai visiems paleng
vina darbą, nereikia vartyti 
kainų knygų. Kai reikėjo iš-
rūpint ypatingu vaistų gydy
mui Lietuvoje, ji tą padarė. 
Virga turi nepaprastai gerą 
humoro jausmą, yra jūrų 
skautė ir kartu su vyru Algiu 
augina dukrą Vaidutę. Virgai 
rūpi. kad būtų išsamus ir 
įdomus LML programos lei
dinys ir prašo, jei norėtumėt 
)deti skelbimą į metinio poky
lio leidinį, paskambinkite tel. 
708-448-4520. Pranė Šlutienė 

^ithuanian Mercy Lift nares Aušrinė Karaitis ir Virga Rimeikienė. 
N'uotr Pranės Šlutienė* 

S K E L B I MAi 
• Namams pirkti pasko

los duodamos mažais mėnesi
niais ^mokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings , 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747. 

• Antony ir Barbara Pas
tere, Maple Glen, PA, Lietuvos 
vaikams aukoja $50; asmuo iš 
Philadelphija, PA, nenorintis 
skelbti savo pavardės, aukoja 
$50; Arthur ir Marian Fanning, 
Norristown, PA - $5. Lietuvos 
vaikų vardu dėkojame auko
tojams' „Lietuvos Našlaičių 
globa", 2711 West st. Street, 
Chicago, IL 60829. wsis 

Cicero lietuvių sekmadieni
niuose susirinkimuose, vyks
tančiuose po lietuviškų pamal
dų Šv. Antano parapijos baž
nyčioje, mūsų tautiečiai dabar 
turi progą išgirsti kelionių 
įspūdžius iš po įvairius kraš
tus keliavusių žmonių lūpų. 

Įdomu, kad paskutinių susi
rinkimų pranešėjos buvo vien 
tik moterys — buvusi JDrau-
go" redakcijos narė Aldona 
Zailskaitė ir JAV LB Kultūros 
tarybos bei „Draugo" renginių 
komiteto pirmininke Marija 
Remienė. tačiau šių pokalbių 
vedėjas — vyras, visiems gerai 
pažįstamas visuomenininkas 
dr. Petras Kisielius. 

Rugpjūčio 1 d. įvykusiame 
pabendravime buvo pristatyta 
Šv. Antano parapijos lietuvių 
religiniais reikalais besirū
pinanti atstovė A. Zailskaitė, 
kuri neseniai grįžo iš savo ke
lionės po Prancūziją. Išvykos 
metu ji domėjosi moterų vie
nuolynais, esančiais tos šalies 
provincijos miestuose. Be vie
nuolynų lankymo ir pažinties 
su jais, A. Zailskaitei buvo 
proga pamatyti Lurdą, kuris 
dar ir dabar traukia viso pa
saulio piligrimų dėmesį. Čia 
— žmonių minios, nes susi
domėjimas šiais stebuklais pa
garsėjusia vietove yra mil
žiniškas. Nenuostabu, kad to 
miestelio verslininkai turizmo 
pagalba daro biznį ir turi ne
blogą pajamų šaltinį. Tačiau 
A. Zailskaitei, kaip ir daugu
mai kitų lankytojų, apsilanky
mas Lurde paliko neišblės
tančius įspūdžius. 

Kitokio pobūdžio pranešimą 
girdėjome rugpjūčio 8 d. Jį 
skaitė Marija Remienė. Ji tik 
prieš dieną buvo sugrįžusi iš 
savo mėnesį trukusios viešna
gės Lietuvoje. Kaip kalbėtoja 
akcentavo, tai nebuvo jos pra
moginė kelione, nes kelionės 
metu jau teko rūpintis kultū
riniais, visuomeniniais reika
lais. Ji mezgė kontaktus su 
įvairių sričių darbuotojais, tarp 
jų ir — su naujuoju Lietuvos 
kultūros ministru Arūnu 
Bėkšta. trumpai laikina prem
jere buvusia Irena Degutiene, 
buvusiu ministru Zigmu Zin
kevičiumi bei kitais. Apgailes
tavo, jog nebuvo progos susi
tikti su naujuoju premjeru 
Rolandu Paksu, nes šis dabar 
yra labai užimtas. 

M. Remienė pažymėjo, jog 
pavyko susitarti su vienu iš 
stipriausiųjų Lietuvos solistų 
— Vladimiru Prudnikovu, ku
ris kitų metų kovo mėnesį 
kartu su soliste Judita Lei-
taite atvyks ilgesnėms gast
rolėms j Š. Ameriką. 

Kalbėtoja išreiškė savo su
sižavėjimą Lietuvos sostine 
Vilniumi, kuris yra gražus, 
europieti.škas miestas, turintis 
neblogai sutarkytą senamies
tį. Čia vyksta visokie muzikos 
festivaliai — vienas po kito. 
Porą dienų M. Remienė tu
rėjo progą praleisti Vilniaus 
archyvuose ir susipažinti su 
kai kuriomis bylomis. 

M. Remienė buvo nustebusi, 
kad bažnyčios Lietuvoje be-

LEMONTO BENDRUOMENĖS 
GEGUŽINĖJE 

veik tuščios. Tą ji patyrė apsi
lankiusi naujan.e Vilniaus ra
jone pastatytoje Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio bažnyčioje. 
Nidoje ir kitų kurortinių vieto
vių bažnyčiose — beveik vien 
tik turistai, vietinių žmonių 
ten mažai rasi. Tad pranešėjos 
nuomone, posakis, kad sietu
va — Marijos žemė", vargu 
atitinka tikrovę. 

Pranešėja savo vizito metu 
Lietuvoje skaitė įvairią spau
dą. Tačiau labai nusivylė, nes 
dauguma laikraščių ir žurnalų 
yra „tikros šiukšlės". Ją labai 
nustebino, kad spauda dau
giausia rašo apie nužudymus, 
pasikorimus bei nusikaltimus. 
Tai darydama, tokia spauda, 
kaip atrodo, susilaukia daug 
skaitytojų, auga. plečiasi. 

Tačiau kiti laikraščiai, kurie 
taip nesielgia, vargsta. M. Re
mienė nurodė katalikų laik
raštį „XXI amžių" ir Lietuvos 
istorijos, R. Lietuvos proble
mas nagrinėjančią „Vorutą". 
Juos reikėtų remti, užsakant 
šiuos leidinius savo giminėms 
Lietuvoje. 

M. Remienė domėjosi ne 
vien tik gražiais dalykais. Ji 
papasakojo apie apsilankymą 
netoli nuo Vilniaus esančiuose 
Dubingiuose. Tai — gražus 
gamtos kampelis, bet žmonės 
čia skurdžiai gyvena, ši apy
linkė paskutiniu metu išgar
sėjo paminklu lenkų Armijos 
krajovos aukoms atminti. Šis 
faktas neigiama gaida nu
skambėjo ir pačioje Lenkijoje. 

Kalbėtoja, patyrusi Lietuvos 
žmonių nepriteklius ir skurdą, 
ragino juos remti. Ji siūlė 
jiems siųsti naudotų rūbų bei 
kitų kasdieninio naudojimo 
reikmenų. Kas turėtų atlieka
mų dalykų, galėtų juos sekma
dieniais atvežti į kambarį, kur 
vyksta lietuvių pabendravi
mai. M. Remienė žadėjo visa 
tai savo lėšomis ar BALFo pa
galba nusiųsti vargstantiems 
tautiečiams Lietuvoje. „Ne
klausykite tų, kurie sako, kad 
nereikia siųsti naudotų rūbų 
Lietuvon", — akcentavo pa
šnekovė. 

Vėliau į pokalbį įsijungė 
taip pat neseniai iš Lietuvos, 
atvykusi, ilgesnį laiką ten pra
leidusi Birutė Zalatorienė. Ji 
papasakojo apie Vasario 16-
osios gimnazijoje Vokietijoje 
vykusią Europos lietuvių stu
dijų savaitę ir Lietuvių Char-
tos 50-mečio minėjimą. 

Taip pat savo mintimis pa
sidalino aktorė Irena Leona
vičiūtė, kuri pažymėjo, kad 
skirtumo tarp ankstesnių ir 
dabartinių laikų nėra, nes val
džios žmonės visada vien tik 
gražiai kalba, bet maža daro 

Ji kvietė parašyti laišką Lie
tuvos prezidentui Valdui 
Adamkui. 

Baigiant šį sekmadieninį 
tautiečių susirinkimą, jo ve
dėjas dr. P. Kisielius pažymėjo. 
kad butų gera. jog ir kitą sek
madienį M. Remienė pratęstų 
savo pokalbį, nes dar daug da
lykų liko nepasakyta. Tam 
visi susirinkusieji pritarė 

Ėd. Šulaitis 

Vasaros metu vos ne kiek
vieną sekmadienį vyksta įvai
rių organizacijų gegužinės. 
Ypač patogi gegužinėms vieta 
— Pasaulio lietuvių centras 
Lemonte. Patogu dar ir dėl to, 
kad žmonės, iš įvairių prie
miesčių suplaukę į Pal. Jurgio 
Matulaičio misiją išklausyti 
šv. Mišių, mielai pasilieka* 
skaniai užvalgyti, pabendrau
ti, pasiklausyti gražios muzi
kos. Juk tas vasaros laikotar
pis taip greitai prabėga ir vėl 
netrukus turėsime ieškoti 
prieglobsčio uždarose patalpo
se. Netrukus, rudeniui prasi
dėjus, prasidės pokyliai, po
būviai, kultūriniai renginiai 
PLC didžiojoje salėje ir Bočių 
menėje. 

Lemonto LB valdybos narių 
nebaugino nei Čikagoje įsivy
ravusi karščio banga, nes 
karštis ne taip jau smarkiai 
jaučiamas Lemonto sodelio 
ąžuolų prieglobstyje. Oras pa
sitaikė tikrai nuostabus. Iš 
pačio ryto jis atrodė gal ir vė
sokas, bet vėliau net ir sau
lutė pasirodė. Gaila, bet matyt 
tas vėsokas rytas, daug kam 
sukėlė abejonių, nes geguži
nėje dalyvaujančių galėjo būti 
kur kas daugiau. LB valdybos 
nariai net per kelis neeilinius 
posėdžius ilgai aptarinėjo, ko
kie bus gegužinės maisto pa
tiekalai, ar gera bus jų koky
be. Pasirinkome Talman de
likatesų parduotuvę, kuri tik
rai neapvylė nei mūsų, nei 

visų, dalyvavusių šioje gegu
žinėje. Vos tik pasibaigus šv. 
Mišioms, žmonės rikiavosi 
prie maisto stalų. Tuoj atva
žiavo Talman delikatesų par
duotuvės savininkė Irena 
Tschantz, su savo padėjėjais 
atvežusi dar garuojančius 
šviežiai išvirtus cepelinus, ku
gelį, viščiukus ir daržoves. Jei? 
gu kas jau buvo užmiršę tikrų 
cepelinų skonį, tai dabar ga
lėjo juos kirsti, o šviežios mė
sos kvapas maloniai sklido 
ore. Būtinai norisi paminėti 
tuos cepelinus, nes paskutiniu 
metu tikri cepelinai pradėjo 
nykti, vos tik juos paminėjus, 
žmonės rankas numodavo. 
Tad Lemonto LB yra labai dė
kinga Talman delikatesų par
duotuvei už taip skaniai pa
ruoštą maistą ir mums su
teiktą prieinamą jų kainą. 

Niekam nereikėjo grūstis 
prie maisto eilių, nes visi buvo 
tvarkingai, keliomis eilėmis 
aptarnaujami. Bilietus mais
tui pardavinėjo L. Kazėnienė 
ir D. Urbutienė. Maistą dali
no: pirm. R. Kronas, N. 
Nausėdienė, G. Skarelienė, J. 
Liutikienė, A. Mikučauskienė, 
G. Stasiulienė, M. Sprindie-
nė, A. Tiškuvienė, R. Sinkie-
nė. Prie kavos ir pyragų tal
kininkavo: S. Jagminienė ir R. 
Sprindys. Visados prie maisto 
reikalinga vyriškų rankų pa
galba, jos nepagailėjo A. Mi-
kučauskas su E. Stasiuliu. Ne
gali nepaminėti ir loterijos. 

kuriai buvo suaukota daug lai
mikių, tad jie visi ir buvo iš
parduoti. Loterijai aukojo visi 
valdybos nariai, Talman deli
katesų parduotuvės savininkė 
bei pavieniai asmenys. Lote
riją sumaniai tvarkė B. Kro-
nienė, o jai talkininkavo: N. 
Grigaliūnienė, A. Kronaitė, V. 
Zavistauskaitė, L Galinienė ir 
S. Korės. Lemonto valdyba 
taip pat reiškia padėką Baltic 
kepyklos savininkams — An-
kų seimai už mums paaukotus 
k^nyklos gaminius. 

Per gegužinę grojo ir daina
vo Povilas Strolia ir Artūras 
Blažukas. Jų gražūs balsai, 
puikiai parinktas dainų reper
tuaras daug prisidėjo prie visų 
dalyvaujančių pakilios nuo
taikos. Vėliau, jau jiems pa
baigus savo programą, S. Jag
minienė, kaip jau įprasta ją 
matyti, tuoj užsikabino akor
deoną ir užtraukė užstalės 
dainas, tad visi įsitraukė dai
nuoti smagias, populiarias 
dainas. Po kurio laiko, Stasei 
mušant taktą, ir kojos pradėjo 
kilnotis, prasidėjo polkos, ra
teliai, visi šoko ir dūko iki 
sušilimo. Taip linksmai praėjo 
visa gegužine, visi buvo pa
tenkinti ir linksmi skirstėsi į 
namus. 

Ačiū visiems gegužines daly
viams. Tikimės vėl jus pama
tyti mūsų valdybos ruošia
muose metiniuose pietuose, 
kurie įvyks lapkričio mėnesy
je. Dabar jau galima įsigyti 
loterijos bilietų, k u r i e p radė t i 
p la t in t i . 

N i j o l ė N a u s ė d i e n ė 

St. Adrian mokykloje vyko anglų kalbos pamokos, kuriose daugiausia dalyvavo naujai atvykusieji lietuviai. 
Paskutinėje eilėje iš dešinės stovi mokytojos sesele Joana Marija Sainauskaitė ir Julissa George. Anglų kalbos 
pamokos nuo rudens vel bus tęsiamos. 

ANGLŲ KALBOS 
PAMOKOS TESIS 

St. Adrian mokykloje vyko 
anglų kalbos pamokos. Pamo
kos buvo labai reikalingos, 
joms buvo parinktas geras lai
kas ir vieta. Čia gyvena ne
mažai neseniai iš Lietuvos at
vykusių lietuvių, todėl anglų 
kalbos grupę sudarė daugiau
siai atvykusieji iš Lietuvos. 

Gyvendami kitoje šalyje, tu
rime gerbti tos šalies kultūrą, 
papročius ir, be abejo, žinoti 
kalbą. Anglų kalbos mokytis 
susirinko nemažas būrelis mo
kinių. Mes esame dėkingi 
S.W.O.P. (South West Orga-

nizing Project) organizacijai, 
jog ši suorganizavo šias pamo
kas, taip pat Vidai Sake-
vičiūtei, kuri dalyvavo kaip 
vertėja. Anglų kalbos pagal 
mūsų pageidavimus mus mo
kė sesuo Joana Marija Sai
nauskaitė. Rinkdavomės va
karais nuo 7 valandos vakaro 
po sunkių darbų, o tuomet 
taip norisi atsipūsti, pailsėti. 
Seselė Joana Marija visus 
mokinius taip „užvesdavo", 
„uždegdavo", kad tos dvi va
landos kaip mat prabėgdavo. 
Mūsų mokytoja - nuostabus 
žmogus, apdovanotas nepa
kartojamu pedagogo talentu. 

Seselė aukojo savo laisvą lai
ką ir dirbo šį sunkų darbą ga
lima sakyti ,,už ačiū". Kai se
selė Joana Marija buvo išvy
kusi pasidairyti po Europą, su 
mumis dirbo pedagogė Julissa 
George. 

Rugsėjo mėnesį mes vėl 
rinksimės tęsti mokslų. Labai 
pageidautume, jei leis galimy
bės, kad mums anglų kalbą 
dėstytų sesuo Joana Marija 
Sainauskaitė. Visų moksleivių 
vardu noriu padėkoti šioms 
nuostabioms moterims už jų 
rūpestį ir žinias, kurias mums 
perdavė. 

Birutė Valasevičienė 

Būrelis artimųjų, susirinkusių išleisti Ireną KriauCeliuniene (I eil antroji i* kaires IŠ l^-mnut.i ; 
venviete Burr Kidgc. II, Visi linkėjo jai grąžau* ir darbingo gyvenimo naujuose namuose 
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