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Socialdemokratai siūlo
atstatydinti keturis ministrus
Vilnius, liepos 29 d. (BNS)
— Lietuvos socialdemokratai
mano, kad „svarių rankų" poli
tiką deklaruojantis premjeras
Gediminas Vagnorius turėtų
atleisti keturis ministrus.
Opozicinės partijos vadovų
nuomone, atsistatydinti turė
tų sveikatos apsaugos mini
stras Juozas Galdikas, Euro
pos reikalų ministrė Laima
Andrikienė, vidaus reikalų
ministras Vidmantas Žiemelis
ir ūkio ministras Vincas Ba
bilius. Pastarasis vyriausybėje
atstovauja Pramoninkų konfe
deracijai, visi kiti yra val
dančiosios konservatorių par
tijos nariai.
Seimo sveikatos apsaugos
komiteto narys Juozas Olekas
antradieni spaudos konferen
cijoje tvirtino, kad ministras
J. Galdikas visiškai nesugeba
susidoroti su savo pareigomis
ir jau padarė „virtinę klaidų",
vykdydamas sveikatos apsau
gos reformą. Socialdemokra
tas teigė, kad vos tapęs mi
nistru, J . Galdikas „išvalė nuo
specialistų" labai gerai sukom
plektuotą ministerijos kolek
tyvą, o dabar nebeturi, kas
jam protingai patartų.
Socialdemokratų partijos va
dovas Aloyzas Sakalas teigė,
kad Europos reikalų ministre
L. Andrikienė turėtų atsista
tydinti dėl ją rinkimuose rė
musios mokyklos apdovanoji
mo kompiuterine įranga, gau
ta iš Taiwano verslininkų.
„Tai piktnaudžiavimas tarny
bine padėtimi ir savo įsipa
reigojimų vykdymas užsienio
šalies sąskaita", sakė A. Saka
las.
Pirmadienį Seimo konserva
torių frakcijos spaudos tarny
ba išplatino pareiškimą, ku
riame neigė Taiwano vyriau
sybės dovanos interpretavimą
spaudoje, kaip ministrės L.

Andrikienės piktnaudžiavimų
tarnyba ir atsidėkojimą savo
rėmėjams.
Ūkio ministras V. Babilius,
socialdemokratų partijos pir
mininko įsitikinimu, „išsikasė
sau duobę", įpareigodamas
savo patarėją skelbti Lietu
vos įsiskolinimą JAV naftos
korporacijai „Mobil". Pasak A.
Sakalo, Lietuvos mokesčių
mokėtojų sąskaita teks šiai
naftos korporacijai sumokėti
milijonus JAV dolerių.
Dienraštis „Lietuvos rytas"
rašo. kad firma „Mobil" pa
teikė ieškinį teismui prieš Lie
tuvos Respubliką ir vyriau
sybės kontroliuojamą
ben
drovę „Lietuvos energija" dėl
įsiskolinimų už kurą. Nors at
siskaitymus už mazutą tikri
nusi Valstybės kontrolė, mo
kesčių i n s p e k ' i a ir generalinė
prokuratūra
nustatė, kad
„Lietuvos energija" su „Mobil"
visiškai atsiskaitė, ministras
V. Babilius įpareigojo savo pa
tarėją akcininkų susirinkime
balsuoti už „Lietuvos energi
jos" įsiskolinimų „Mobil" fir
mai pripažinimą.
Dienraštis, remdamasis jį
konsultavusiais specialistais,
teigia, kad šie dokumentai
gali padėti užsienio firmai
laimėti bylą teisme.
Socialdemokratų vadovo A.
Sakalo nuomone, vidaus rei
kalų ministras Vidmantas Žie
melis „patyrė fiasko", .paskel
bęs šūkį „stabdyk nusikalsta
mumą" ir visiškai j o nepa
žabojęs.
Socialdemokratų
vadovai
įsitikinę, kad šie keturi mi
nistrai
turi
atsistatydinti.
„Jeigu G. Vagnorius nemano,
kad 'švarios rankos' y r a tik
tai, ką daro konservatoriai,
turėtų padaryti išvadas dėl
šių ministrų", sakė A. Saka
las.

Pasaulio

Kariuomenė ruoš
karjeros
karininkus
Vilnius, liepos 29 d.
(BNS) — Dar šiemet Lietuvoje
turėtų pradėti veikti naujoji
karininkų ir puskarininkių
vertinimo sistema, parengta
pagal Jungtinių
Amerikos
Valstijų pavyzdį.
Antradienį spaudos konfe
rencijoje krašto apsaugos vice
ministras Jonas Kronkaitis
pažymėjo, kad rengiant ją,
taip pat. buvo atsižvelgta į vo
kiečių, švedų, rusų patirtį.
Vienas svarbiausių vertini
mo kriterijų yra tai, kaip atlie
kamos pareigos ir įvairios už
duotys. Siekiant karjeros, taip
pat būtina mokėti užsienio
kalbą ir išlaikyti specialų psi
chologinį testą, kuris nusta
tys, a r karys gali vadovauti ir
laikytis tvirtų pilietinių nuos
tatų.
„Karys turi žinoti, kokiai
valstybei tarnauja", sakė kitas
KA viceministras Edvardas
Simanaitis.
Naująją sistemą Lietuvos
kariuomenės štabui bei bata
lionų vadams pristato JAV
specialistas pulkininkas leite
nantas David O'Doherty.

naujienos

(Remiantis DPA, Reuter, BNS. INTERFAX. ITAR-TASS, BelaPAN, RIA žinių
agentūrų pranešimais.

Tel Avivas. Pirmadienį nuoširdžiame interviu Izraelio mini
s t r a s pirmininkas Benjamin Netanyahu prisipažino, kad jo
pirmtako pasirašyti taikos susitarimai su Palestinos Išsivada
vimo Organizacija privertė jį atsisakyti dalies savo svajonių
apie Didįjį Izraelį, kurio sudėtyje būtų ir Vakarų Krantas bei
Gazos sektorius. B. Netanyahu sake. kad dabar jo tikslas yra
galutiniuose susitarimuose su palestiniečiais Izraeliui išsau
goti „svarbiausia" — Jeruzalės teritoriją, Jordano upės slėnį,
didelių žydų gyvenviečių blokus bei šventas žydų vietas. ,,Aš
noriu susitarti su palestiniečiais", teigė jis Izraelio TV. „Aš no
riu pertvarkyti savo svajones. Tai nebuvo ir nebus lengva".
Kuala Lumpur. Maskva tebelaiko NATO plėtimąsi grėsme
savo saugumui bei šaltojo karo laikų atgyvena, pirmadienį pa
reiškė Rusijos užsienio reikalų ministras Jevgenij Primakov,
dalyvaujantis Pietryčių Azijos valstybių atstovų susitikime
Malaisia. Jis pabrėžė, jog Rusijos ir NATO tarpusavio santy
kiai yra svarbiausias Europos saugumo veiksnys.

Nuotr.: „Lietuvos našlaičių RIOIKIS"" komitetas su sviriu, ,.\ i:>n»0ių laikraščio" v y r i a u s i u o j u r e d a k t o r i u m i Jonu
Švoba Sėdi (iš kaires) Jonas Švoba, Teresė Laiidstergiene, ' .nite J a s a i t i e n e . Irena Kairyte; stovi: Algirdas Stepaitis, Vanda Prunskiene. Regina Jautokaitė, Dana Baziene. Albinas Smolinskas ir Aldona Š m u l k š t i e n ė .

Europos parlamentas teikia
vilčių Lietuvai dėl narystės ES

Vyriausybė suteiks
lengvatas
daugiavaikėms
šeimoms

Vilnius, liepos 29 d. (BNS) reiškia, rašo jis, kad t a r p pir
— Europos Parlamento prezi mųjų narių bu.- valstybės,
dentas Jose Maria Gil-Robles „kurios geriausia: išpildo vi
V i l n i u s , liepos 17 d. (BNS)
užtikrino Seimo pirmininką sas narystei kepamas sąly
— Pašalpos daugiavaikėms
Vytautą Landsbergį visiškai gas".
šeimoms ir alimentai išsisky
suprantąs j o susirūpinimą,
Galutinę nuostatą dėl de rusių šeimų v a i k a m s bus padi
kad Lietuvos pareiškimas na rybų su valstybėmis-kandidadinti, nes trečiadienį vyriausy
rystei Europos Sąjungoje (ES) tėmis pradžios Europos Parla
bė pasiūlė papildyti Valstybi
„būtų tinkamai ir bešališkai mentas žada priimti gruodžio
nių pašalpų šeimoms, augi
apsvarstytas, atsižvelgiant į mėnesį, atidžiai išnagrinėjęs
nančioms v a i k u s , įstatymą bei
dabartinius duomenis ir skai Europos Komisijos nuomonę ir
pakeisti Santuokos ir šeimos
čius ir. kad jų nenustelbtų ge savo Užsienio reikalų komite
kodeksą. Į s t a t y m ų pataisos
opolitiniai sumetimai".
to ataskaitą, žada Europarla bus pateiktos
Seimui, kuris
Savo atsakomajame laiške mento prezidentas.
j a s svarstys r u d e n s sesijoje.
Europarlamento prezidentas
N u m a t o m a , jog keturis vai
Liepos
mėnesį
Europos
pažymi, kad panašiai tvirtina
kus auginančioms motinoms
Komisija
rekomendavo
dery
ir ataskaitą apie Baltijos jūros
kas mėnesį b u s mokama vieno
regiono
bendradarbiavimą bas dėl ES narystės pradėti su
minimalaus gyvenimo lygio
Lenkija,
Čekija.
Vengrija,
Slo
rengės Europarlamento Užsie
dydžio (MGL) pašalpa — 1 1 0
vėnija,
Estija
ir
Kipru.
Tačiau
nio reikalų, saugumo h gyny
litų. Gimus daugiau vaikų,
galutinį
sprendimą
gruodžio
bos politikos komitetas.
mėnesį priims Europos Sąjun kiekvienam j ų išmoka bus di
„Europos Komisija turėtų
gos valstybių vadovai. Lietuva d i n a m a 0.3 MGL.
parengti tokią strategiją, ku
yra pareiškusi, jog ekonomi
Pašalpas siūloma mokėti iki
ria vadovaujantis, derybos dėl
niais rodikliais nenusileidžia 16 metų ir vyresniems vai
narystės vyktų „pagal nuopel
kitoms Vidurio Europos vals kams, iki jie baigs dieninę mo
nus", ir kad visos kandidatės
tybėms ir yra pasiryžusi pra kymo įstaigą.
derybas pradėtu nuo tos pa
dėti derybas dėl narystės
Dabar Lietuvoje yra 12,000
čios starto linijos", pažymi J .
1998-ųjų pradžioje.
šeimų,
auginančių keturis ir
kad Lietuva negalėtų apsigin M. Gil-Roble savo laiške. Tai
daugiau vaikų. Kas mėnesį
ti nuo puolimo iš oro.
joms reikės išmokėti 1.9 mln.
Tačiau, pažymėjo pulkinin
litų.
kas, karinės oro pajėgos yra
J e i Seimas pakeis Santuo
toliau kuriamos, ir Lietuva
kos
ir šeimos kodeksą, bus
„nėra paskutinėje vietoje". J i s
padidinti
a l i m e n t a i išsiskyru
sakė, kad šiemet oro pajėgos
sių
šeimų
vaikams. Vienam
gauna
gyventojai,
turintys
Vilnius,
liepos
29
d.
(BNS)
gerai finansuojamos, ir pa
vaikui
teks
mokėti
ketvirtada
—
Vilniaus
savivaldybėje
an
turto
už
šimtu.s
tūkstančių
do
brėžė, kad kariuomenės atei
lį, dviems — trečdalį, trims ir
tis priklauso nuo valstybės tradienį pristatytas socialinės lerių.
„Mes privalome taupyti, ir daugiau vaikų — pusę vieno iš
materialiniu galių. Šiems me apsaugos programos 19972000
metams
projektas,
kuris
kompensacijas sraus tie gyven tėvų atlyginimo, bet ne ma
tams KOP skirta beveik 30
galutinai
turėtų
būti
patvir
tojai, kuriems JOS priklauso", žiau kaip 0.5 MGL (55 litai)
mln. litų.
tintas rugsėjį.
sakė jis. Numatoma kreiptis į vienam vaikui.
Lietuvos karo lakūnai per
Pasak
savivaldybės
sociali
įvairias institirijas, renkant
nai skraidė dukart daugiau,
* A n t r a d i e n i s u k a k o šeše
nių
reikalų
komiteto
pirminin
informaciją apie žmonių, pra
nei užpernai, o šiemet per pus
ri
metai, kai buvo pasirašyta
metį skraidė tiek, kiek per vi ko Artūro Meliano. šiemet šančių paramos, turtą.
Lietuvos
ir Rusijos Tarpval
savivaldybės biudžete socia
Programos pr'jekte numaty
sus 1996-uosius.
stybinių
santykių pagrindų
liniams reikalams skirta 35 ta steigti nauji:- ir plėsti esa
Norėdamas išlaikyti kvali
sutartis.
Dviejų
valstybių san
mln. litų, iš kurių 30 mln. — mus vaikų ir senelių globos
fikaciją, lakūnas ore turi pra
tykių
pagrindus
padėjusį dok
kompensacijoms ir pašalpoms namus bei nakvynės namus.
leisti 100-150 vai. per metus.
umentą
1991
m.
liepos 29 d.
mokėti. Sostinės meras Rolan Pasak A. Meliano, numatoma
Tokie yra Lietuvoje keliami
pasirašė
tuometinio
Lietuvos
das Paksas tikisi šias lėšas pasirūpinti m ą s l u s interna
reikalavimai. Pagal Vakarų
Atkuriamojo
Seimo
pirminin
kitąmet padidinti 6 mln. litų.
tuose baigiam: našlaičių ap kas V y t a u t a s Landsbergis ir
valstybių reikalavimus, lakū
19% m. Vilniuje paramos gyvendinimu.
nas per metus turi skraidyti
Rusijos prezidentas Boris Jelkreipėsi per 80,000 gyventojų,
200-250 valandų.
cin. Šia s u t a r t i m i Rusija pri
remtinų
žmonių
Dabar KOP priklauso trys socialiai
* L i e t u v o s piliečiams su pažino visišką Lietuvos ne
įskaitoje
buvo
50,000
vil
aviacijos bazės, iš kurių viena
daryta galimybe elektroniniu priklausomybę, pasmerkė 1940
skirta tik apsaugai, o kitos dvi niečių, nemokamoje valgykloje paštu kreiptis i Seimą, jo ko m SSRS įvykdytą neteisėtą
gali vykdyti įvairias užduotis. maitinosi 1.600 žmonių, mais mitetus, komisijas, Seimo na Lietuvos aneksiją, pripažino
to produktų krepšelius gavo
Tačiau iš keturių KOP tu
rius, raštinės radalinius. J i e Lietuvos teisę pačiai pasirink
7.500 asmenų.
ti gynybos ir saugumo prie
rimų lėktuvų trims būtinas re
taip pat gali teikti pasiūlymus
Naujojoje programoje numa dėl įstatymų projektų, gauti
mones, j u n g i a n t i s į bet kurias
montas. Jį tikimasi atlikti dar
šiemet. Lietuva turi du čekų tyta sugriežtinti pašalpų mo- atsakymus dei siūlymų. Tai t a r p t a u t i n e s sąjungas. Būtent
gamybos naikintuvus ir du kėjimo kontrolę. A. Melianas numatyta
Seimo
valdybos šią sutartyje numatytą valsty
spaudos konferencijoje pažy- sprendime del >eimo informa bių teisę dabartinis Seimo pir
transporto lėktuvus.
mininkas V. Landsbergis ak
Pulkininkas sakė, kad oro mejo, kad kartais pašalpą cijos skelbimo Mrptautiniame
tyviai
naudojo, pabrėždamas
pajėgose turėtų tarnauti 4.500 gynyba.
kompiuterių „Internet' tinkle.
NATO
valstybių vadovams,
karių, tačiau dabar y r a tik
Pulkininkas Č. Vegelevičius Tačiau, pasak informatikos
sutartimi ne
apie 1,000. Karinėms oro pajė pripažino, kad nors technika specialistų, tuo gali pasinau kad Rusija
goms turi priklausyti aviacija, kainuoja labai brangiai, ji yra doti ne daugi;- 1 kaip vienas prieštaravo Lietuvos narystei
radiolokacija ir priešlėktuvinė būtina apsaugai ir gynybai.
šimtadalis Liet vos gyventojų. sąjungoje.

Stiprinamos Lietuvos
karinės oro pajėgos
Vilnius, liepos 29 d. (BNS)
— Lietuvos karinių oro pajėgų
(KOP) vadas, pulkininkas Ze
nonas Vegelevičius antradienį
spaudos konferencijoje teigė,
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Numatoma sustiprinti socialinės
paramos prašančių gyventojų
kontrolę

Minske antradienį dirbo taikinamoji komisija, į kurią įeina
Baltarusijos prezidento Aleksandr Lukašenko ir ankstesnės
sudėties Aukščiausiosios Tarybos atstovai ir kuriai tarpinin
kauja Europos Sąjunga. P e r šį susitikimą šalys turi prieiti vie
ną nuomonę, kurią šalies Konstituciją — 1994 metų ar pernai
priimtą per visaliaudinį referendumą — reikia laikyti pagrin
du, norint ją papildyti ir pakeisti. Stebėtojai iš Europos regioni
nių organizacijų pripažino šio referendumo rezultatus ne
teisėtais, nurodydami, kad rengiant referendumą buvo pažeis
tos visuotinės demokratijos vertybes. Apie 40 buvusios Aukš
čiausiosios Tarybos deputatų pareiškė nepripažįstą naujosios
valstybės įstatymų leidimo institucijos.
Maskva. Rusijos prezidentas Boris Jelcin antradienį dekre
t u nurodė Rusijos premjerui Viktor Čemomyrdin tiesiogiai
kontroliuoti visas pagrindinio ginklų eksportuotojo „Rozvooruženije" užsienio sutartis. Šį mėnesį Rusijos laikraščiuose buvo
pranešimų, jog „Rozvooruženije" yra nelegaliai pardavusi gink
lų, o pinigus pervedusi į slaptą B. Jelcino pernykštės rinkimų
kampanijos fondą. „Rozvooruženije" pranešimus paneigė.
Seulas. Mažiausiai 5 mln. žmonių Šiaurės Korėjoje ištiko
badas, toks kaip Somalyje ir Etiopijoje, antradienį pranešė Že
nevoje įsikūrusios privačios Tarptautines maisto badaujan
čioms valstybėms agentūros vadovas Ted Yamamor. „Skirtu
mas tik tas, kad korėjiečiai badauja tyliai ir niekam per daug
nežinant", sakė pareigūnas.T. Yamamor nuomone, dauguma
badaujančiųjų be greitos užsienio pagalbos gali mirti; nuo 30
iki 50 proc. vaikų ikimokyklinėse įstaigose akivaizdžiai patiria
badą. Šiaurės Korėjai reikia mažiausiai 800,000 tonų grūdų
užsienio pagalba, norint, kad žmonės sulauktų naujo derliaus
spalį. Vašingtonas ir Seulas įsipareigojo Šiaurės Korėjai per
Pasaulinę maisto programą šiemet suteikti atitinkamai 52
mln. ir 16 mln. dolerių pagalbą. Pietų Korėjos „Raudonojo
kryžiaus" draugija pažadėjo d a r 20 mln. dolerių vertės pagalbą
maistu.
Ryga. Pirmadienį pirmaujančios Latvijos politinės partijos
pasirinko kandidatu į premjero postą ekonomikos ministrą
Guntarą Krastsą, kuris turėtų pakeisti atsistatydinusį Andrį
Škelę. Krastso kandidatūrai oficialiai pritarė ir Latvijos prezi
dentas Guntis Ulmanis. 40 m. Amžiaus Krastsas yra trečios
pagal dydį parlamentinės nacionalistinės partijos Tėvynei ir
Laisvei narys.
Groznas. Čečėnijos respublikos Ičkerija prezidentas Aslan
Maschadov davė nurodymą laikinai nebevesti derybų su Rusi
j a , kol Maskva nepatvirtino Čečėnijos ūkio ir socialinės sferos
atkūrimo programos. J i s pavedė valstybinei derybų su Rusija
komisijai perduoti Rusijos vadovybei Grozne parengtą planą, o
•Čečėnijos ministrams uždraudė važiuoti į Maskvą bei palaikyti
ryšius su kolegomis, kol programa nepatvirtinta.
Varšuva. Kelias savaites trunkantys potvyniai Lenkijoje
nulėmė, kad „Solidarumo" judėjimo vadovaujama opozicija po
potvynių padidino savo pranašumą (pirmauja prieš valdan
čiuosius kairiuosius 11 proc.) prieš valdančią koaliciją. Opozici
j a griežtai kritikavo vyriausybės veiksmus bandant suvaldyti
stichiją, pasiglemžusią 5 5 žmonių gyvybes, privertusią namus
palikti dešimtis tūkstančių žmonių ir padariusią milijardus do
lerių žalos.
Maskva. „Čečėnija yra Rusijos Federacijos subjektas, todėl
net kalbos negali būti apie diplomatinių santykių su ja užmez
gimą", antradienį pareiškė Rusijos URM pareigūnė Valentina
Matvienko, pridurdama, jog „diplomatiniai santykiai gali būti
užmezgami tik tarp nepriklausomų valstybių. Dabar Čečėnija
tokia nėra", pabrėžė ji.
Tel Avivas. Paskelbus II pasaulinio karo metais turėtų ir
neatsiimtų sąskaitų savininkus Šveicarijos bankuose, vien tik
sekmadienį Tel Avive kreipėsi apie 700 žmonių, daugiausia holokausto aukų giminaičiai, ieškantys savo artimųjų sąskaitų.
Indėlių paieškos kampanija vis plečiasi, siekiantiems atgauti
savo giminaičių indėlius yra sudaryti informacijos paketai ang
lų, čekų, lenkų, portugalu, hidiš. vengrų, ispanų, prancūzų, vo
kiečių, italų, hebrnju. rusu ir rumunų kalbomis.
* L i e t u v o s politiniu kali
n i ų ir tremtinių sąjunga yra
nusprendusi nekelti savo at
stovo prezidento rinkimuose, o
palaikyti konservatorių vado
vo Vytauto Landi-InTgio kan
didatūra.

KALENDORIUS
Liepos 3 0 d.: Donatilė, Bi
jūnas. Radvile. Jovilė.
Liepos 31 d.: Šv. Ignacas Lo
jolą, kunigas (1491-1556); Igno
tas, Elena, Sigitas, Sigita.
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Saulėtą liepos 19 dienos ry vyklė dar tvirtai laikėsi, tik iš
tą, po vakarykštės audros Či jos statytojų brolių ir sesiųkagoje, automobilis skriejo veteranų tik aš tebuvau šioje
greitkeliu į Rako stovyklavie jubiliejinėje šventėje Jaunoji
tę, kurioje nebūta nuo 1993 Seserijos j ū r ų skaučių vadovių
metų Jubiliejinės LSS 75 me grupė, su stovyklos viršininke
Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokiene
tų stovyklos. Per tuos ketve j.s.fil. Taiyda Rudaityte-ChiaAdministratorius - Valentinas Krumplis
Moderatorius - kurt. Viktoras KimaVIta
rius metus čia stovyklavo jau petta, puikiai tvarkėsi. Pasto V y r e s n i ų skaučių įžodt „Kuršių Marios" stovykloje oavė Birute Ankute, Alicija Stankevičiūtė, Stefutė U t z , Indre
Žukauskaite
ir
Birute
Jurjonaite.
Nuotr.
V
l
a
d
o
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u
k
a
u
s
k
o
vyklės
svetainės
sienas
puošė
•
Administracija
dirba
kasdien nuo 830 iki 4 JO, šeštadieniais nedirba.
nesnioji Čikagos skautų,-čių
•
Redakcija
dirba
kasdien
nuo 830 iki 4.-00, sritadieniais nedirba.
meniškai
padaryti
skaučių
karta, su jaunesniais vadovais
• Redakcija už skelbimų turini neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
Vienetų inspekciją atliko ir stovykloje.
ir vadovėmis, „senukus ir se įstatai. Kuršių marių žvejų vytės", paukštyčių ..Smėlio .dė
gavus prašymą ką nors skelbti.
Po vėliavų nuleidimo „Kur
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotu straipsnių
LSB ir LSS vyriausieji skauti
nutes" palikdama Čikagoje su vėjų vardynas. Čia pat rymojo žės" pastovyklės ir prityrusių
nesaugo. Prašome siunčiant pasilikti kopija..
saldžiais anų jaunų dienų pri rūpintojėlis ir Laisvės auku s k a u t ų ir skautų vyčių „Til ninkai, buvę LSB vyriausieji šių Marių" jubiliejinė diena
baigėsi
didžiuoju
laužu,
kurį
ras. Virtuvės ir prausyklų pas vikų", skautų „Ungurių" ir vil skautininkai — j.v.s. Bronius
siminimais.
gamtos Juodelis ir v.s. Gediminas De- pravedė jaunieji laužavedžiai,
Tačiau šią vasarą vėl jubilie tatai dar puikiai tarnavo su kiukų „Vandenynų
R A M I O J O VANDENYNO
mažais
nuovargio
ženklais.
draugų" pastovyklės. Amžiu
jus! Deimantinis LSB j ū r ų
R A J O N O STOVYKLA
skautų 75 metų jubiliejus! Še Juk tiek metų čia skambėjo mi įvairiausia ir uniforma
Mažvydo stovykla „Rambyšių dešimčių metų jubiliejus jūrų skaučių j u o k a s , šūkiai ir spalvingiausią buvo j a u n ų šei
no" stovyklavietėje (Big Bear
I1996 m.) Seserijos jūrų skau daina. J u k čia prabėgo dau mų „Baltijos vaikų" pastogiau, negu pusė šiandien vyklė, su 110 stovyklautojų,
Lake, CA) vyks rugpjūčio 13tėms!
24 d.
— Važiuojam į Jubiliejinę švenčiamo j ū r ų skaučių jubi vadovaujant ps. Vyteniui Lie
tuvninkui. Čia buvo j a u n i tė
jūrų skautų dieną — skambi liejaus.
S k a u t a m s ir skautėms, taip
Neatvykus į „Kuršių Marių" veliai, dauguma buvę skautai
nau namie likusiems skautijos
pat
prityrusiems skautams vi
ir
LSS
prieauglis
—
vaikučiai
stovyklą lietuviui kunigui, ju
veteranams.
sos
stovyklos programa bus
iki
8
metų
amžiaus.
— Negaliu. Sveikata neko biliejinės dienos šv. Mišios
skiltininkų
kursai, kuriuose
Šaunios stovyklos komenkia. Būsiu vasarvietėje prie buvo aukojamos 4 vai. p.p.
bus
suteikiamos
teoretinės ir
VVisconsin upės. Į Lietuvą pa anglų kalba amerikiečio kuni dantės Onutė Utz ir stovyklos
praktiškos
žinios,
o taip pat
siunčiau palapinę ir miegmai go, stovyklai giedant lietu viršininkės ps. fil. J. Žukaus
bus
pakankamai
laiko
ir pro
šius. Aš jau per senas, — atsi viškas giesmes bei vyresnėms kienės raportas į jubiliejinę
gos
naujai
įgytas
žinias
čia
skautėms atliekant skaitinius. dieną atvykusiems Seserijos
liepia įvairūs aiškinimai.
p
a
t
panaudoti.
Kursų
progra
J ū r ų s k a u t ų ir jūrų skaučių V.S. v.s. fil. Ritai Penčylienei
— Reikia, būtinai reikia at
mai vadovaus LS Brolijos VS
jubiliejinės dienos minėjimas ir Brolijos V.S. v.s.fil. Albinui
švęsti deimantinį jubiliejų!
pavaduotojas
vs. Romas Otto,
— Tad ir važiuok, jei tau liepos 19 d. buvo sujungtas su Sekui skelbė, kad „Kuršių
talkinant
„Gintaro"
ir „Ąžuo
stovyklos vėliavų nuleidimu.
Marių" stovykloje stovyklauja
taip reikia!
lo" mokyklas baigusiems se
Stovyklos didžiojoje aikštėje 316 sesių ir brolių. Skaičiai
Deimancinį jūrų skautų ju
sėms ir broliams.
biliejų pagerbė visa didžioji išsirikiavo j ū r ų skaučių „Ven būtų buvę didesni, jei į Jubi
Kviečiami ir kitų .vietovių
Čikagos ir apylinkių skautų,- tės Rago", j ū r ų skautų „Samo- liejinę stovyklą būtų atvykę
sesės ir broliai dalyvauti šiuo
Toronto
jūrų
skautai
bei
jūrų
gitia",
vyresniųjų
skaučių
čių šeima, šios vasaros stovyk
se kursuose, o taip pat LSS
loje, ją pavadinant „Kuršių „Marijos Galinskaitės Žiolpie- skautės, ar kiti skautai.-tes iš
„Gintaro" ir „Ąžuolo" mokyk
.Kur.iių
Marių"
stovyklos
viršininke
ps
fil.
Julija
Žukauskienė,
prieš
iškilmingą
vėliavų
nuleidimą,
inspektuoja
Marių" vardu. Jubiliejinė jūrų nės", prityrusių skaučių „Ra Clevelando bei Detroito. Deja,
las baigusias vyr. skautes ir
,-kaueiu
vienetus.
•
skautų „Samogitio's" pasto- guvos", skaučių „Aukso žu- jų nebuvo.
skautus vyčius tapti instruk
Nuotr. Vlado Žukausko
vyklėje, laivo denyje rikiuojasi
toriais/patarėjais ir padėti v.s.
46 bebrai, jūrų jauniai, jūrų
laužavedės su naujoviškais turėjo prityrę skautai, vyres Romui Otto pravesti šiuos
skautai, jūrų budžiai ir vado
nės ir prityrusios skautės. Sto naudingus kursus. Susidomėję
šūkiais.
vai, su stovyklos viršininku
Nakties tyloje, su būdingo vyklinė nuotaika visų buvo la prašomi kreiptis į Ramiojo
j.v.s. dr. Algiui Paulium. Trijų
mis tradicijomis, buvo duoti bai gera.
• Vandenyno rajono vadę tel.
J.ightning" klasės burlaivių ir
nauji įžodžiai. Sekmadienio
805-497-3557.
keliolikos kanojų laivyną eže
j.v.s.fil. B r o n i u s J u o d e l i s
rytą vėliavų pakėlime buvo
EDMUNDAS VBINA8. M.D..S.C.
re tvarko niekad nepavargs
pasveikinti ir paskelbti naujus
Specialybė- vidaus ligų gydytojas
tantis „komodoras" j.v.s Anta
įžodžius davę sesės ir broliai.
Kalbame lietuviškai
nas Levanas. Visą „Kuršių
Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
6187 S. Archer Ave. (prie Austin)
Gintarės
įžodį
davė:
v.v.
Marių" stovyklą prižiūri sto
Specialybe- vidaus ir kraujo ligos
Tet 773-686-7755
Kristina Jonušaitė ir v.v. Lau
5540 S. PutaaM Rd.
vyklos viršininkės ps. fil. Ju
Valandos pagal susitarimą
ra Jokubauskaitė.
Tai. 773-585-2802
lytės Žukauskienės pavaduo
Pirmd 9 v.r. - 7 v v
DR. HEIHAŠ
V. KISIELIUS
tojas j.b.j.ps. Algis Jonušas,
J ū r ų skautės įžodį davė: DeAntr,. Treč. ir Penfct. 9 v.r. - 3 v.p.p.
INKSTU. POSLĖS IR PROSTATOS
pradėjęs skautauti prieš 30
ana Juškytė, Giedrė Kazlaus
Ketvd. 10 v.r. - 7 v.v. SeStd. ir kt.
gyOymas bai chirurgija
metų jūrų skautų „Algimanto"
dienomis reikalingas susitarimas.
172 Schilter St., Elmhurst IL 60126
kaitė ir Aušra Pumputytė.
630441-2800
laive Čikagoje. Jo šauni dukra
Sumokama po vizito.
Valandos pagal susitarimą
Vyresniųjų
skauCių įžodį
Kristina stovykloje gintarės
Vakarais ir savaitgaliais tai. 70MS4-1120
davė: Birutė Ankutė, Alicija
Įžodyje pasižadėjo eiti tėvelio
DR. ALGIS PAUUUS
Stankevciūtė. Stefutė Utz,
ARAŠŽbdŠA^.b.
pėdomis ir dirbti jūrines skau
ORTOPEDINĖS LIGOS
Indrė
Žukauskaitė
ir
Birutė
INDRĖ RUDAITIS, O.D.
tijos labui.
CHIRURGIJA
Jurjonaite.
AKIŲ LIGOS • C H I R U R G I J A
1185 Dundee Ave.. Ekjin, IL 60120
1020 E.Ogden Ava.. Suts 310
Jubiliejinėje „Ventės Rago'
NaparvSa, K. 80563
Prityrusios.skautės įžodį da
Tel. (708)742-0255
jūrų skaučių pastovyklėje lai
Tel.
(630)527-0090
vė:
Aušra
Brooks.
Audra
AdoValandos pagal susitarimą
vo denyje rikiavos 30 sesių ju
3825 HkjNand Ava..
mėnaitė,
Inga
Janušaitė,
Rasa
.Towar1.Sufta3C
biliejinėje dienoje. Rako miško
Do«nars Grova. IL 80515
Milo ir Aura Platakytė.
Cardktc Dtagno**, LTD.
aukštumoje jau arti 30 metu
Tat (630)435-0120
6132 S. KedzieAve.
tarnaujanti
..Nerijos" juru „K ir^iu Manų" *to\ -. ki"> vilkr:k:j
Granito kietumo skauto vy
. r .-mii'iKii
tu vyCiu Hdvanlu Le pum irj<, padėjėjais
Chicago,
IL
60629
jkaučiu tunto Čikagoj*.' pa>toN'uoti Vlado Ž u k a u s k o
čio įžodį davė: Stepas Tharp,
T»J. 7 7 3 - 4 3 8 - 7 7 0 0
DANTŲ GYDYTOJA
P e t r a s PlaCas, Vytas JanušRIMGAUDAS NEMCKAS, M.D.
• eikis, kartu su stovyklos
9055 S.Roberts Rd.Hickory Hitls, IL
kis, Rimas Marčiulionis, Linas
S.
PRASAD
TUMMALA,
M.
D.
viršininke ir kitais vadovais,
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave.
Jadvvalis ir Darius Barkaus
širdies ir kraujagyslių ligos
vadovėmis. Jubiliejus šven
T t i (708)6984065
Valandos pagal susitarimą
kas.
Valandos pagal susitarimą
čiančius jūrų skautus ir jūrų
Bendra „Kuršių Marių" sto
skautes
sveikino Seserijos
VIDAS J.
M.D.
V.S. v.s.fil. Rita Penčylienė ir vyklos tvarka darė malonų
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7722 S. Kezie Ave.
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Chicago, IL 60652
9625 S.796i Ave., HJcKory HMs, IL
rylios pirmininkės v.s. Birutės loje buvo pavyzdinga, po val
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
EUGENE C. DECKER, DOS. P.C.
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apyl. su Northwestem un-to
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Valandos pagal susitarimą
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
Pirmad 3vp.p.-7v.v , antr 12:30-3v.p.p
FILISTERIAI KVIEČIA
daugiau jaunimo įtraukti į
už prieinamą kainą. Pacientai
treč uždaryta, ketvtrt 1 - 3 v.p.p.
jūrinį skautavimą, padidinti
penktad ir sestad 9 v.r. - 12 v.p.p.
priimami absoliučiai punktualiai.
F
i
l
i
s
t
e
r
i
ų
S
k
a
u
t
ų
s-gos
gretas ir švęsti naujus jubilie
Susitarimui (kabėti angliškai)
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Valandos susitarus
Visi FSS nariai ir jų šeimos —
kančius
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IGNALINOS ATOMINĖS
ELEKTRINĖS
LIKIMAS SPRENDIMO
KRYŽKELĖJE (I)
STASYS BAČKAITIS IR JANE YESINOWSKI
Gal nei viena valstybė pa
saulyje neturi tokios painios ir
komplikuotos energijos proble
mos kaip Lietuva. Paveldėta
iš buv. Sovietų Sąjungos, Lie
tuvos elektros energetinė sis
tema gali pagaminti daug
daugiau elektros energijos ne
gu reikia Lietuvos poreikiams
patenkinti. Ši sistema suside
da iš Ignalinos atominės elekt
rinės (AE), eilės didesnių ir
mažesnių, organinį kurą nau
dojančių, jėgainių, ir kelių hi
droelektrinių. Ignalina kaipo
atominė jėgainė savo galingu
mu yra viena iš didžiausių pa
saulyje. Bet po Černobylio ka
tastrofos, Vakarų pasaulio
politikai ir įvairios kitos orga
nizacijos spaudžia Lietuvą ją
uždaryti. Taip atsitikus, Lie
tuva gali po kurio laiko tapti
energijos stokojančia šalimi.
Šiuo klausimu Lietuva turės
padaryti maždaug laike metų
galutinį sprendimą, kuris pa
reikalaus iŠ jos saliamoniškos
išminties, nemažai skausmo,
ir pasiryžimo gyventi su pa
darytais sprendimais. Šiame
straipsnyje gvildenamas Igna
linos AE saugumo klausimas,
ar galimas jos tolimesnis operavimas, ar būtina ją užda
ryti, alternatyvos ir pasekmės
ją uždarius.
Ignalinos AE ir Lietuvos
elektros energijos
poreikiai
Lietuvos energetinė sistema
buvo-planuojama ir statoma
•sovietmečiu kaip integrali
SSRS Šiaurės Vakarų energe
tikos sistemos dalis ir jos
plėtotė buvo planuojama ap
tarnauti elektros energijos po
reikius viso regiono mastu.
Šie planai numatė įkurti Ig
nalinoje vi* ną iš didžiausių
pasaulyje atominių elektrinių
kompleksų susidedančių iš ke
turių RBMK 1500 MW (megavvatų) reaktorių. RBM«—•
1500 reaktoriai pajėgumu yra
patys didžiausi pasaulyje.
Konstrukcijos ir veikimo atve
ju jie yra tokio paties tipo, bet
ne 500 MW galingesni už
Černobylio RBMK 1000 reak
torius. Pirmas reaktorius Lie
tuvoje pradėjo veikti 1983 m.
gruodžio mėn. ir antras 1987
m. rugpjūčio mėn. Trečiojo re
aktoriaus statyba buvo sus
tabdyta Lietuvos Žaliųjų pro
testo poveikiu 1989 m.
Dar 1990 m. Lietuvoje buvo
pagaminama apie 28 TWh (bilionai kilovatvalandžių) elekt
ros energijos, iš kurių Ignali
nos AE teko apie 80% arba 17
TWh. Apie 50% visos gamybos
buvo eksportuojama į SSRS
respublikas. Lietuvai atgavus
nepriklausomybe, nuo 1991 m.
elektros energijos pareikalavi
mas tiek eksportui, tiek vi
daus
poreikiams
pradėjo
smarkiai mažėti. Pagal gautus
iš Lietuvos duomenis, 1996 m.

Lietuvoje buvo pagaminta
16.7 TWh elektros energijos,
iš kurios Ignalinos AE teko be
veik 14TWh. Taigi 19% m. Ig
nalinos AE pagamino Lietu
voje virš 85% visos elektros
energijos. Pačios Lietuvos da
bartinis energijos pareikalavi
mas siekia 7.01 TWh, į Latviją
eksportuojama 1.34 TWh, į
Rusiją-Gudiją 3.9 TWh, ir li
kusieji apie 4.5 TWh praran
dami perdavimo tinkluose. Pa
gal
didėjančią
ekonominę
veiklą Lietuvos elektros ener
gijos pareikalavimas
2000
metais bus tarpe 7.5 TWh, ir
8.5 TWh, 2010 m. tarpe 9.5
TWh ir 11 TWh („Lietuvos
mokslas", V tomas, 12 knyga
1997). Kadangi Lietuva turi ir
galingas organiniu kuru varo
mas elektros jėgaines, ga
linčias pagaminti net iki 13
TWh, vien jų turėtų užtekti
patenkinti visus Lietuvos po
reikius mažiausiai net iki
2020 metų.
Ignalinos AE svarba
Šiuo metu beveik visa elekt
ros energijos gamyba vyksta
Ignalinos AE. Tai daroma iš
ekonominių sumetimų, nes jos
vieno KWh gamybos savikai
na, neįskaitant atsiskaitymą
už investuotą kapitalą, kon
servavimas, ir atliekų palaido
jimo išlaidas, 1995 m. buvo
2,4 Lietuvos centai (lcnt). Pa
lyginus su elektros energija
pagaminta organiniu kuru ji
yra beveik trigubai žemesnė
(„Lietuvos mokslas"). Numato
ma, jog šis skirtumas nuolati
niai didės, nes organinio kuro
kaina iki Šiolei visuomet dau
giau pabrangdavo negu bran
duolinis kuras. Yra žinoma,
kad vienas iš pagrindinių eko
nominės veiklos indikatorių
yra energijos kaina. Taigi, Lie
tuvos ekonomikos atgimimas
ir jos tolimesnis vystymasis
priklausys nuo to kaip pavyks
Lietuvos energetikams išlai
kyti žemą energijos kainą. Ga
limo Ignalinos AE uždarymo
akivaizdyje, tai yra labai sun
kus uždavinys, nes įvykus es
miniams pasikeitimams reikia
labai daug laiko ir didelio ka
pitalo pastatyti naujas elekt
ros energiją gaminančias sis
temas, o klaidos priimant ne
pilnai apgalvotus ir be alter
natyvų sprendimus gali duoti
milžiniškus nuostolius ir pri
vesti net prie socialinės sui
rutės. Todėl rengiant ir prii
mant sprendimus susijusius
su Lietuvos energetikos kryp
ties reikalais, reikia būti labai
atsargiems, vadovautis gerai
suformuluotais ir optimizuo
tais sprendimais ir virš visko
pristatyti aiškias alternatyvas
ir su jomis susijusias pasek
mes visos tautos pasirinkimui.
Lietuvos energijos vystymosi
raida dabartiniu metu yra są
lygojama trijų pagrindinių

PALAIMINTASIS
JURGIS MATULAITIS
(Tęsinys)
Kaip žinome, 1925 m. pra vičiui teko su juo turėti
džioje, Lenkams sudarius kon pasikalbėjimą, kaip geri san
kordatą su Apaštalų Sostu, tykiai su Apaštalų Sostu vėl
palietusį Vilniaus klausimų, būtų galima atstatyti. Šia pro
mūsų Vyriausybės santykiai ga Arkivyskupas Matulevičius
su Apaštalų Sostu suiro. Tųjų prikišo mūsų buvusioms Vy
pat metų rudenį susiformavo riausybėms, kad jos nepa
kitas Ministerių Kabinetas, sirūpino anksčiau, negu len
kuriame man teko boti Už kai, sudaryti konkordatą. Ši
sienių Reikalų Ministerių. At tuose pasitarimuose buvo nus
vykus Apaštalų Sosto Vizita tatyti trys etapai santykiams
toriui Arkivyskupui Matule sutvarkyti: įsteigti bažnytinę

Branduolinė elektrus jėgaine Ignalinoje.
veiksnių: ekonomikos, radia- kiekį padalintą iš gyventojų hidroenergija. Visų elektrinių
cinės saugos ir gamtos taršos, skaičiaus arba KWh/gyv. Pa- bendras galingumas yra be
Jie vieni kitiems daugiausia gal šį matą, Lietuva pasaulyje veik keturgubai didesnis negu
prieštarauja, ir, pridėjus prie yra 36-toje vietoje, bet pagal dabartiniai Lietuvos poreikiai.
to dar tarptautinės politikos ir branduolinės energijos galin- Vien Ignalinos AE gali paga
įvairių interesų spaudimus, gumą pirmoje vietoje. Pirma- minti dvigubai daugiau ener
padaro Lietuvos energijos sis matas Lietuvos atveju nėra gijos. Kadangi atominė energi
ateities sprendimus labai sun- labai patikimas, nes pagal šo ja yra pigesnė, jau keli metai
kius ir komplikuotus. Buvome vietinę paveldą ir darbo meto- daugiau kaip 85% elektros
paraginti Lietuvos energijos dus dar vis nemažas energijos energijos gaminama Ignalinos
ateitimi susirūpinusių sluok- kiekis yra prarandamas be AE. Tai atsitiko pradedant
snių pareikšti savo nuomonę, tikslingo panaudojimo,
1991 m. dėl Lietuvoje žymiai
žiūrint daugiau iš čalies, toli
sumažėjusio energijos parei
mesnio atstumo perspektyvos,
Elektros energijos kastai kalavimo ir kylančių organi
nio kuro kainų. Normaliai
kitokios patirties rėmuose ir
ir j ų įtaka Lietuvos
šiluminės elektrinės dabar ne
be poveikių kartais pagrįstu
ekonomikai
veikia. Jos užvedamos tik tais
ambicijomis, įvairiais grupuotiniais motyvais ir komerci
Suprantama. Lietuvoje var atvejais, kai sustabdomas vie
niais bei politiniais išskaičia totojai skundžiasi aukšta elek nas ar kitas Ignalinos reakto
vimais.
tros energijos kaina. Iš tik rius arba kai reikalinga gy
Kaip visiems gerai žinoma, rųjų, ji yra aukšta pagal Lie ventojams šiluma.
Lietuva ir aplink ją esanti sri tuvoje esantį uždarbių lygį,
Apskritai, energija gaunama
tis nepasižymi žemės turtų nors pasauliniu mastu ji yra per branduolinę reakciją, iš
gausa, ypatingai surištų su dar palyginti žema. Tačiau ji skyrus hidroenergiją, yra pi
energijos žaliavomis. Net ir greitai artėja prie pasaulinių giausia. Tačiau drastiškai ky
pats krašto žemės profilis nė kainų, nes pagaminamos ener lant jos kainai susidaro pavo
ra palankus jos energijos po gijos kaina yra diktuojama pa jus, kad Lietuvos ekonominis
reikių patenkinimui, pvz., pa grindinai žaliavų kaštų ir at atkutimas sustos arba blo
naudojant vandens jėgą, kaip siskaitymų už investuotą ka giausiu atveju praradęs kon
Latvija. Laimei ar nelaimei pitalą bei sudėtingų įrangų kurencingumą, pradės regre
sovietiniai planuotojai Šią pakeitimus. Normaliai, darbo suoti. Tokia išeiga, mūsų ma
problemą bandė išspręsti, pas jėgos kaina tiesioginėje elekt nymu, įvestų Lietuvą į sun
tatydami Lietuvoje, Ignalinos ros gamyboje yra daugiau an kiai numatomą, bet galimai
rajone, didžiulę atominę elekt traeilės reikšmės, nebent ši pražūtingą, socialinių bei poli
rinę. Nors planavimo ir staty sistema yra tikslingai per tinių pasekmių kelią. Todėl pi
bos laiku ji atrodė kaip gerai krauta tarnautojais ir darbi gios energijos ilgalaikis turėji
pritaikyta patenkinti srities ninkais kaip kad yra Ignalinos mas ir efektyvus naudojimas
energijos poreikius, Černoby AE. Nuolatinis energijos kai yra Lietuvai gyvybiškai svar
lio atominio reaktoriaus ka nų kilimas skaudžiai paliečia bus.
tastrofa atskleidė ir tamsiąją ne tik pavienius gamintojus,
Elektros energijos
branduolinės energijos pusę, bet ir visą krašto ekonomiką.
gamybinė s t r u k t ū r a ,
tai nelaimės atveju radiacinis Akivaizdu, kad Lietuvos ūkiui
Ignalinos AE i r j o s
ir iškritusių radioaktyvių me sunku prisiderinti prie didelės
valdymas
džiagų pavojus, galintis sukel energijos kainų infliacijos.
ti neišpasakytai skaudžias pa Dažnai kylančios kainos truk
Tiek Ignalinos AE panaudo
sekmes ne tik pačiam regio do atsigauti ekonomikai ir jimas kaip pagrindinis ram
nui, bet ir ištisiems konti didelė dalis cyventojų bei įmo stis Lietuvos ekonominei gero
nentams. Kadangi Ignalinos nių nepajėgia susimokėti už vei puoselėti, tiek organinio
reaktoriai yra tokio paties sunaudotą energiją. Pagal kuro panaudojimas betgi nėra
tipo, kaip ir Černobylio.galimu Vladą Paškevičių, akcinės be problemų ir priekaištų. Iš
pavojumi susirūpino ne tik bendrovės „Lietuvos energija" vienos pusės, Ignalinos saugu
Lietuvos žmonės, Žaliųjų judė direktoriaus
pavaduotoją, mas ir patikimumas dar neati
jimas, bet taip pat ir kaimy 1996 m. sausio 1 d. vartotojų tinka tarptautinių saugos pa
ninės valstybės bei tarptau skola siekė apie 250 mln. litų, reikalavimų ir standartų, iš
tinės organizacijos, kurioms ir apie 40% biudžetinių Lietu kitos, reikia taip pat atkreipti
pavesta sekti esamų AE veik vos įstaigų nepajėgė susimo dėmesį, kad organinio kuro
los saugumą ir patikimumą, kėti už sunaudotą elektros panaudojimas energijos gamy
bei nustatyti maksimaliai energiją 'Energy News of bai yra surištas su aplinkos
leistinas radiacijos ribas.
1997; www.iae.lt). Be abejo, bei oro tarša. Tą aptarsime
energija yra ir liks numato vėliau.
Pagal ekonominės pažangos moje ateityj* Lietuvos žmonių
mastus yra nustatyta, kad bet bei politikų ir ekonomistų gal
Paveldėta iš sovietinių lai
kokios valstybės gerovė yra vosenos centre.
kų, energijos gamybos struk
glaudžiai surišta su energijos
tūra yra Lietuvai per didelė,
sunaudojimu tame krašte, nes
Per pastaruosius dešimtme jos valdymas neoptimizuotas,
energijos sunaudojimas yra čius Lietuvos energijos gamy per brangi išlaikyti, ir Ignali
gana geras gamybos ir ekono ba pagrindinai bazavosi trijų nos AE atveju per daug sun
minės veiklos rodiklis. Daž- rūšių kuru: nafta (skystas ku kiai suvaldoma. Galbūt būtų
niausiai tai matuojama pagal ras), branduoliniu kuru, dujo- galima pateisinti tokios struk
krašte sunaudojamą energijos mis, ir tik labiau maža dalimi tūros tęstinumą, jeigu būtų
provincija Lietuvoje, sudaryti
abipusę atstovybę ir sudaryti
konkordatą. Nusistatyta pra
dėti nuo bažnytinės provinci
jos įsteigimo, nes tai būtų for
malinis ir faktinas atpalaida
vimas Lietuvos katalikų ir
vyskupijų iš priklausomybės
nuo kaimynų Lenkų, Vokie
čių, Latvių, tai būtų sudary
mas atskiro bažnytinio viene
to bažnytinės provincijos pavi
dalu, priklausančio tiesiog
vien nuo Apaštalų Sosto.
Projektuojant bažnytinę pro
vinciją painiausios vietos tai
buvo Kaišiadorių vyskupija ir
Klaipėdos kraštas. Kaišiado

rių vyskupija Vyriausybės no
ru turėjo būti sudaryta tose ri
bose, kaip ji dabar yra, kad ji
savo ribomis rodyte rodytų ne
baigtą spręsti Vilniaus klau
simą. Klaipt dos krašto bažny
tinė priklausomybė turėjo būti
išimta iš Prūsų Varmijos vys
kupo žinios Ir viena ir kita
pasisekė gauti iš Apaštalų
Sosto, kaip buvo norėta. Ne
nuostabu, kad Arkivysk. Ma
tulevičius savo laiške iš Rymo
1926 m. balandžio mėn. 6 d.
man rašė taip: „Apaštalų Sos
tas, taip greitai ir taip svar
bius reikale ir dar tokia
gražia forma atlikdamas Lie

tuvos Bažnyčios ir Tautos
naudai, parodė tikro atjauti
mo Lietuvos reikalų ir norėjo
išreikšti Lietuvai ypatingo pa
lankumo. Tikimasi, kad ir Lie
tuva tinkamai įvertins tą Šv.
Tėvo žygį". Kad visa tai galėjo
įvykti, tai, be abejo, yra nuo
pelnas Arkivysk. Matulevi
čiaus, kuris turėjo didelį Šv.
Tėvo pasitikėjimą.
Buvo Arkivysk. Matulevi
čius sudaręs ir konkordato
projektą sausio mėn. 1927
metų, bet to laiko Ministeris
Pirmininkas p. Voldemaras
vis atidėliojo tartis, nors ir
pirmiau buvo žadėjęs, kaip

patikimi ir užsimokantys tos
energijos pirkėjai, kaip Latvi
ja. Deja, didesnė eksporto da
lis (apie 60% Lietuvoje sunau
dojamo energijos kiekio) yra
išsiunčiama Gudijon ir Rusi
jon, kurios savo skolų kaip ir
nemoka. Nors toks energijos
pardavimas lieka popieriuje,
kaip finansinė transakcija, su
daroma iliuzija, lyg energija
yra parduodama už tam tikrą
kainą ir, kad patenkintų eks
porto pareikalavimus, reikia
operuoti net abu reaktorius
(kita iliuzija, kad Ignalinoje
pagaminama elektros energi
jos savikaina yra gana žema,
nes juo daugiau energijos pa
gaminama su pastoviu tar
nautojų skaičiumi, tuo paga
minamas energijos vienetas
yra pigesnis). Taip bandoma
pateisinti ne tik per daug di
delį Ignalinos AE tarnautojų
skaičių, bet ir dvigubai di
desnį negu reikalinga Lietu
vos reikalams branduolinio
kuro pirkimą iš Rusijos. Nesurenkant skolų už eksportuo
jamą energiją, Lietuvos varto
tojai apkraunami vis aukš
tesne elektros kaina. Tuo tar
pu „Lietuvos energija" skun
džiasi, kad turi didžiulius
nuostolius dėl to, kad elektros
kaina yra per žema ir didelė
vartotojų dalis Lietuvoje neuž
simoka savo sąskaitų.
Iš pokalbių su Lietuvos
energetikais yra neaišku, kas
kontroliuoja Lietuvos energi
jos gamybos kiekį ir kodėl ga
minama dvigubai, ar net tri
gubai daugiau energijos, negu
jos reikia Lietuvos poreikiams
ir eksportui į Latviją. Kadangi
eksportas į Rusiją-Gudiją yra
nemokus, atrodytų, kad ener
gijos gamyba Lietuvoje turėtų
ribotis tik vietiniams porei
kiams patenkinti. Tam už
tektų vieno reaktoriaus. Kitas
galėtų būti arba išmontuotas,
arba laikomas ilgalaikio operavimo paruoštyje, jeigu pir
masis reaktorius iškristų il
gesniam laikotarpiui iš apy
vartos. Trumpalaikiai ener
gijos pareikalavimai, pvz. vie
nam reaktoriui laikinai su
trikus, galėtų būti patenkina
mi termofikacinių, elektrinių
naudojant brangesnį organinį
kurą. Ribojimasis vieno reak
toriaus operavimu, iš dalies
sumažintų Ignalinos AE svar
bą Lietuvos energijos gamy
boje. Tas taip pat leistų pra
dėti daryti tvarką su nepa
prastai dideliu dirbančiųjų
skaičiumi Ignalinos AE. Pagal
prieinamus duomenis, Ignali
nos AE, šiuo metu tarnauja
virš 5,000 žmonių. Panašaus
pajėgumo JAV atominėje elek
trinėje dirba tarpe 800 ir
1,000 nuolatinių tarnautojų.
Taigi Ignalina yra matomai
perkrauta žmonėmis. Jų vi
durkinis mėnesinis atlygini
mas yra apie 2,560 litų, kas
yra žymiai aukščiau už kitų
Lietuvos elektrinių tarnautojų
algas. Be to, šie tarnautojai
naudojasi žymiai papiginta
elektros energija savo asme
niniams reikalams. Tokia naš
ta Lietuvos energetiniai siste
mai yra daug per didelė, nes
man sakė pats Arkivysk. Ma
tulevičius, o paskiau staiga
užklupo Arkivyskupą liga ir,
pagaliau, mirtis.
Arkivysk. Matulevičiaus
yra nuopelnas, kad jisai per
žiūrėjo ir pertai.se Katalikų
Veikimo Centro įstatus, kurie
jau Arkivyskupui mirus, kovo
mėn. 12 d. buvo įregistruoti
Respublikos valdžioje. Arki
vysk Matulevičius buvo gerai
susipažinęs su teoretine Ka
talikų Akcijos dalimi, žinojo
kitų kraštų katalikų praktiką.
ypač Italijos, taigi tinkamu
būdu ir nustatė Kataliku Vei
kimo Centro Lietuvoje apibrė

per metus vien Ignalinos dar
buotojų algoms išmokama be
veik šimtas trisdešimt mili
jonų litų arba šiek tiek 2%
Lietuvos valstybinio biudžeto.
Tai prabanga kokios jokia
Vakarų valstybe nei privati
įmone negalėtų priimti. Ši
problema turėtų būti be ati
dėliojimo sprendžiama. Šio rei
kalo sutvarkymui būtų nau
dinga panaudoti darbų ana
lizės ekspertus ir, pravedus
peržiūrą bei gavus atitinka
mas rekomendacijas, pradėti
plataus masto pertvarkymą.
Galbūt tam bus nemažas pasi
priešinimas iš Ignalinos dar
buotojų pusės, bet problemą
reikia nedelsiant ištaisyti, nes
Ignalinos AE savo aukštomis
išlaidomis už darbo jėgą pagal
Lietuvoje sunaudojamą ener
giją yra nekonkurencinga. Ka
dangi Lietuva gali ir be ato
minės patenkinti savo ener
gijos poreikius, tiek Ignaliros
valdytojai, tiek jos tarnautojai
turėtų būti pastatyti prieš
pasirinkimą: arba dirbti su
sumažintu personalu, arba Ig
nalina bus visiškai uždaroma.
Antra: visi panašius darbus
dirbantieji Lietuvos elektri
nėse turėtų būti sugrupuoti į
vienodas algų kategorijas, ir
dabartinių Ignalinos darbuo
tojų „super" aukšti atlygini
mai turėtų būti sulyginti su
kitų darbuotojų algų lygiais.
Tas galbūt tiko sovietmečio
laikais, bet ne dabar. Trečias:
kasmet Ignalinos AE priima
apmokymui apie 250 žemesnio
rango darbininkų iš Ignalinos
apylinkių. Tai garantuoja „sa
vų" žmonių tęstiną įvadą Ig
nalinos AE tarnybon. Tokio
pobūdžio nepotizmas Vakarų
valstybių įstaigose ir didžiose
firmose jau seniai laikomas
nelegaliu. Tolimesnis naujų
darbininkų ir tarnautojų sam
dymas turėtų būti prieinamas
visiems Lietuvos piliečiams
viešo konkurso pagrindu, pa
gal iš anksto nustatytus kvali
fikacinius kriterijus. Visas pa
rinkimo ir priėmimo procesas
turėtų būti administruojamas
nepriklausomos nuo Ignalinos
AE organizacijos. Taip pat
mokslininkų, inžinierių bei
aukštesnio rango vadovų sam
dymas, tik išskirtomis išim
timis ir su specialiu leidimu,
turi būti ribotas žmonėmis
baigusiais Lietuvos aukštąsias
mokyklas ir tik Lietuvos pi
liečiais. Ketvirta: panaikinti
Ignalinos darbuotojams bet
kokias kitas privilegijas ekst
raordinarinius apmokėjimus,
kurie yra nepaprastai nenau
dingi visiems Lietuvos gyven
tojams.
Šis straipsnis atspindi auto
rių asmeninę nuomonę pag
rįstą prieinamų faktų analize.
Straipsnyje išdėstytos mintys
nerefiektuoja ir nėra nieko
bendro su jų darbo, įstaigos
galvosena bei nusistatymu.
Autoriai: inž. Stasys Bačkaitis, Ph. D. PE — dirbantis žmo
gus apsaugos srityje; inž. Jane Yasenowski BS PE —dirbanti ato
minių reaktorių apsaugos srityje.
Bus daugiau.
žimą, tikslą, uždavinius bei
priemones ir suorganizavimo
būdą.
Katalikų Akcijos suorgani
zavimas, galima sakyti, yra
paskutinis viešas darbas Arki
vyskupo Matulevičiaus; drau
ge gal ir sintetiškoj! jo darbų
bei siekimu išdava.
Mečislovas Reinys,
Vilkaviškio Vyskupas
Koadjutorius
'Bus daugiau)
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NUSIKALSTAMUMO
PREVENCIJA ĮGAUNA
PAGREITI

Vasario 28 dieną Teisingu torių ir daugelio institucijų
mo ministerijoje buvo sureng bendrų veiksmų svarbą, kurie
tas seminars Nacionalinės nu ir būtų konkretūs darbai, ko
sikalstamumo prevencijos t a  vojant tiek su nusikaltimų
rybos i.NNPT) kūrimo klausi priežastimis, tiek su pasek
niu. Renginio tikslas — įver mėmis.
Teisės instituto direktorius
tinti ir patvirtinti Teises insti
tuto parengtą projektą dėl Antanas Dapšys atkreipė dė
NNPT steigimo. Renginyje mesį į du potencialius NNPT
dalyvavę apie 100 atstovų iš veiklos modelius. Panašios in
ministerijų, organizacijų ir stitucijos šiuo metu veikia
kitų institucijų, susijusių su daugelyje Europos šalių, nese
įstatymų įgyvendinimu bei niai įsisteigė Latvijoje ir Esti
kriminologija. Seminarą vedė joje. Kai kurios institucijos pa
Teisingumo ministras Vytau grindinį dėmesį skiria kon
tas Pakalniškis, o finansinę krečioms sritims, kurios laiko
paramą
suteikė
Jungtinių mos valstybine pirmenybe, tuo
tarpu kitos visas savo jėgas
Tautų vystymo programa.
įžanginėje kalboje ministras skiria kriminogeninei infor
pirmininkas Gediminas Vag macijai kaupti ir tyrimams at
norius pabrėžė, kad kiekvie likti (pvz. Švedijoje). Keli se
nas žmogus turi teisę gyventi minare dalyvavę užsienio eks
saugiai ir reikalauti iš val pertai aptarė savo šalių prak
stybės, kad būtų užtikrinta ši tiką, ir teigiamai atsiliepė
prigimtine teise. Tačiau sovie apie Lietuvos pasiūlymus. Ki
tinių tradicijų, valstybės val tas žingsnis — įkurti darbo
dymo bei teisės aktų likučiai grupę, kuri paruoštų kon
neprisideda prie stabilios kri krečius pasiūlymus dėl NNPT
minogeninės situacijos kū funkcijų, organizacinės struk
rimo. Viešo administravimo tūros bei priklausomybės.
Seminare aptartos priorite
pertvarkymas. įtraukiant į šią
veiklą visuomenę, Vidaus rei tinės veiklos sritys. Viena di
kalų ministerijos pertvarka, džiausių problemų — paaug
Prokuratūros darbo stiprini lių nusikalstamumas. Pasak
Kryžius Juodbudžio kaime, partizanų Lukšų tėviškėje.
mas, kad nusikaltėliai su A. Dapšio, ne mažiau dviejų
prastų, jog nusikaltimai bus trečdalių šiandien visų regis
atskleisti, bei parama socia truojamų nusikaltimų padaro
linėms programoms, kurios jaunimas nuo 14 iki 29 metų.
garantuotų minimalaus gyve Taigi viena pagrindinių NNPT
HENRIKAS KUDREIKIS
nimu poreikių užtikrinimą — veiklos krypčių bus paauglių
Žemaitijos ir Aukštaitijos čiai iš Paginevio kaimo. Alek tai tik dalis vyriausybės pro nusikalstamumo tyrimas. An
pasieny tekėjo plati kraujo sas Stankauskas iš Šulėiavos gramos, siekiant mažinti nusi glijoje įsikūrusios organizaci
jos, užsiimančios nusikalsta
upė. „Tai juodžiausia ir skau kaimo. Alfredas Teišerskis iš kalstamumą.
mumo problemomis, vadovo
JTVP
įgaliotasis
atstovas
džiausia tautos tragedija", — Zaciškės kaimo, Albinas But
Nigel'o
Whiskino
teigimu,
Cornelis
Kleinas
savo
kalboje
rašo Ignas Meškauskas, užra kus iš Antežerio kaimo. Felik
„nusikaltėliais
dažniausiai
kvietė
kurti
ir
įgyvendinti
na
šęs šio krašto liūdnus laisves sas Ramoška ir Antanas Makovotoju likimus.
saitis iš Dotnuvos. Žuvusius, cionalinę programą, kuri sti tampama tada. kai nesiseka
printų piliečių saugumą, pa baigti mokyklą". Taip p a t
1944 metų rudenį į Krakių kurie pakliuvo į priešo rankas,
grįstą „tolydžios. į žmones daug dėmesio reiktų skirti nu
suguldė
Krakėse
a
n
t
grindi
valsčiuje esantį didelį Pusynės
orientuotos raidos" samprata. sikaltėlių aukoms. Buvo kal
miSką"''susirinko apie 300 vy nio. Kitus žuvusius surinko
Atsižvelgdama į naująją trijų bama ir apie kovą su korup
savi
miške
ir
palaidojo.
Jonui
rų. Apmokymams vadovavo
cija, teisėsaugos institucijų
Lietuvos kariuomenės kpt. Strumskiui nukirto abi kojas. metų programą, JTVP atsto
veiklos koordinavimą bei dar
vybė
teiks
organizacinę
para
Kad
neapsunkintų
draugų,
jis
Vladas Pabarčius, kilęs iš to
bą su savivaldybėmis. Sie
mą
NNPT
bei
koordinuos
nusišovė.
paties Krakių valsčiaus. Sta
kiant formuoti veiksmingą po
tarptautinių
ekspertų
darbą.
Kitą
dieną
rusai
privežė
tomi bunkeriai, išlikę iki šių
dienų. Ginklai rusų ir vo šimtus naujų jėgų, siautėjo ke JTVP taip pat padės kurti in litiką nusikalstamumo pre
kiečių, likę fronto ruože. Net lias dienas, keliuose tikrino formacines duomenų bazes vencijos srityje, būtina nusta
tikrąsias
nusikaltimų
turėjo bunkerį arkliams. Vidu dokumentus, budėjo kelių san apie kriminogeninę padėtį, tyti
priežastis
ir
sudaryti
tikslią
tobulinti
teisinę
sistemą,
rems
ry stovyklos plevėsavo Lietu kryžose. Jsiutę rusai nušovė
statistinių
duomenų
baze.
Teisėjų
mokymo
centrą
bei
beginkli Vacį Mykolaitį, Pa-vos vėliava.
keduvio pradžios mokyklos skatins visuomenę aktyviai Šiuo metu, remiant Jungtinių
1944 m. gruodžio 16 d. rytą mokvtoja. ir Oną Montvilaitę. dalyvauti, sprendžiant nusi- Tautų nusikalstamumo tyrirusai pradėjo supti mišką iš
Rinktinė apsistojo Lenčių kalstamumo problemas. C. mo institutui (UNICRI), vyktrijų pusių — nuo Krakių. Jos miške, netoli Graužų kaimo, Kleinas pabrėžė daugelio sek- doma viktimologinė apklausa,
vainių ir Ariogalos. Prasidėjo ties Vi-ocko sodyba. Tą ne
kautynės, kurios tęsėsi visą lemtą rytą rinktinės stovyklą
diena. Kai kpt. Pabarciu.- su apsupo Kėdainių ir Raseinių
žinojo iš sargybinių apie rusų NKVD įgulos. Kpt. Pabarčius
jėgas. pa?iuntė pagalbos į Pa -uorganizavo gynimo pozici
liepiu miškus, kur buvo 90 jas, bet nutarė, kad jo pajėgos
vyrų kpt. Kazio Bendžiaus bū toli gražu nelygios rusų puo
rys, taip pat ltn. Sibičiaus lėjams. Pradėjo pralaužti ap
būrys. Apie pietus, pačiame supimo žiedą ir traukėsi Meikautynių karštyje, staiga prie liškių link. Vienas vyrų. atro
sudegintos eigulio Venclausko do, su vokišku panzerfaustu
sodybos sukaleno kpt. Ben nutildė rusų 1 ulkosvaidžiu
džiaus ir ltn. Sibičiaus būrių iizdą ir padėjo rusų ap.-upties
kulkosvaidžiai. Vienas būrys žiedą pralaužti. Bet tuo mo
priešo nepastebėtas, prislinko mentu krito kpt. VI. Pabarčius
prie malkų sandelio, kur sto ir jo padėjėjas. Rinktinė pabi
vėjo rusų kareiviai ir auto ko ro ir pradėjo netvarkingai
lona. Atidengė ugnį ir rusų trauktis. L Kuprio ir dar vie
gretose kilo sumišimas. Rusu nas būrys nepasidavė panikai,
dalinys beveik sunaikintas ir dengė rinktines pasitraukimą.
tą diena bunkeriu.- paliko ra Vyrai pasiekė Baisiogalos miš
mybėje. Iš gyentojų sužinota. ku-.
kad užmuštus ir sužeistus
Rinktinės nuostoliai nebuvo
vežė .sunkvežimiais. Spėjama,
dideli — 15 vyru Rusų už
kad \ ien prie Venclausko so mušta keliasdešimt, daug su
dybos žuvo 80—90 rusų kari žeistų. Ūkininkai, pavaryti
Only LOT take you to so many
destinations in Eastern Europe
ninkų ir kareivių. Kpt Pa vežti rusu lavonų, tvirtina,
so easily. On LOT, you can fly
barčius. įvertindamas rusu re kad buvo per 60 užmuštų ru
nonstop from New YorK or Chicago
zervu-, nutarė su vežimais ir sų. Žuvo pašaliniai žmones:
to the new International terminai
amunicija pasitraukti į Len- Pranas Visockas, kitas ūki
at
Warsaw
Okecie
Airport.
čių miškus. Kitus išskirstė į ninkas su sūnumi 'pavardė
From there, connections are easy to
mažesnes grupes. Kautynių nežinoma), rusai nušovė 16 m.
Rlga, Tallinn, Moscow, St-Petersburg,
Kiev, Lvov, Mlntk and Vilnius.
metu Pabarčius jodinėjo ant Aldona Urbaitę. Partizanas
take advantage of LOTs low fares,
žiryo ir davinėjo atskiriems Kuprys tvirtina, kad bunke
CONTINENTS So
and fly to Eastern Europe in the
būriams komandas.
rius išdavė kpt. Pabarčiaus
luxury of a new fleet of Boeing
767s and ATRs.
Kautynėse žuvo: Aleksas bernas, pakliuvęs ir kankintas
Kliba-. Jonas Jankau-kas. stribu Josvainiuose pastaty
broliai Antanas ir Stasys tas partizanams paminklas
štuikfai. Augustinas Štaras.
N'uoš'Hi autoriaus padėka
Call jrour travel agent or
Jonas Strumskrs. visi iš bu Ignui Meškauskui, surinku
laičių kaimo. Aleksandras Kli- siam savo ir netolimo mano
1-800-223-0503 or viait
manskis iŠ Pašu-vin kaimo. tėviškes apylinkės laisves ko
http://www.lot.com J
Vacys ir Mataušas Mykolai vu atsiminimus.

kuri papildys turimus statis
tinius duomenis. Seimo teisės
komiteto pirmininkas Stasys
Stačiokas
pabrėžė
NNPT
svarbą, kuri nuosekliai rems
REAL ESTATE
MISCELLANEOUS
teisinę ir institucinę reformą
bei skatins visuomenę realiai
ELEKTROS
GREIT
dalyvauti šioje veikloje. N .
(VEDIMAi—PATAISYMAI
PARDUODA
Whiskinas pateikė pavyzdžių,
Turiu CNcagos mlssto Mdkną.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
kaip NNPT gali teikti konsul
garantuotai ir sąžiningai.
tacijas, koordinuoti projektus
r ^ RE/
RE/MAX
773-779-3313
ir vieklą, organizuoti kvalifi
KLAUOMUS PUMPUTIS
REALTORS
kacijos kėlimo kursus bei su
(773)586-5959
AUTOMOBILIO, NAMU, SVBKAT0S,
kurti ryšių sistemą, kuri
(708) 425-7161
IR GYVYBĖS DfUUtMMS.
padėtų spręsti nusikalstamu
Agentas Frank Zapofes ir Off. Mgr. Auka*
mo problemas.
RIMAS L. STANKUS
S. Karte kaba UatuvHkai
Buvo vieningai pritarta idė
FRAMKZAPOU8
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
320SU2WastSS«i
jai, kad būtina įtraukti visuo
• Nuosavybių įkainavimas veltui
T«L(70B)424-SK4
menę į kovą s u nusikalstamu
{773)5*1
• Perkame ir parduodame namus
mu ir palaikyti glaudžius kon
• Pensininkams nuolaida
STASYS
CONSTRUCTION
taktus tarp gyventojų ir teisė
saugos institucijų. P a s a k CorStatau* darbai, rusių, vonių ir virtu
MISCELLANEOUS
vių irenaimas" rjriestatai: kąraminelio Kleino, j e i gyventojai
» ^a^ p » • T ^ i^a™»f a^^^a^MMSij f w i s i i v *
nepasitiki savo išrinkta val
l vakarus nuo Kedzie, 6 6 s T
ko* plyteles; „mrlnpjs*, „soMs*,
džia, visos
priemonės, n u  itnuomojamas modemus 1 mieg. „decfcs", „gutters, plokšti »„srmgte'
stogai; cementas, dažymas
kreiptos prieš nusikaltėlius,
butas pirmame aukšte; virykla,
Tunu darbo draudimą.
bus neefektyvios ir nereikš šaldytuvas, oro vėsintuvas, plovi
S.flan—S 7*/. 690-241-1912
mo
mašina,
vieta
auto
pastatymui.
mingos".
Vyresnio amžiaus žmonėms.
JTO Biuletenis, Nr. 13
Parduodu buMų
Tel. 708-656-6599
tarkavimo tiMMnS/
Skambinti po 6 vai. vakaro,
Nerūkantis pensininkas
* Mažiausias ir seniau
tel. 773-778-1786
ieško k a m b a r i o
sias L i e t u v o s m u z i e j u s —
Baublys — y r a rašytojo Dioni
a r b a m a ž o buto
zo Poškos sodyboje Bijotuose M a r ų u e t t e Parko a p y l i n k ė j e Parduodu 1967 DOOGE Omni,

MŪŠIS KRAKIŲ MIŠKUOSE

TEN

C L A S S I F I E D GUIDE

(Šilalės r a j j . Muziejus įreng
tas 1812 m., 9.2 m apimties
ąžuolo kamiene, kuriam buvo
apie 1,000 metų. Šiose patal
pose D. Poška kaupė surink
tas senienas: archeologinius
radinius, ginklus, šarvus, se
novinių monetų rinkinį, apie
200 knygų ir kitką. Ant sienų
pakabino mokslininkų, filo
sofų, poetų portretus, užrašė
lietuvių ir lenkų kalbomis sa
vo sukurtus eilėraščius.

5-Speed, 74,000 orig mylių.
Važiuoja puikiai; reikia „exhaust"
sistemos. Kaina: $800
Skambinti vakarais:
773-737-0032

Tel. 773-472-1249

MĖLYNĖS! MĖLYNĖS!
Galite prisiuogauti patys,
arba pirkti jau pririnktų.
Važiuoti: 1-94 H MfcNgan
ExiM (New BuffeJo.
Tolau sekto ženJdue [
MIKFS BLUBERRtES.
Atsivežkite uogoms krepšelius.
Čia graži vieta visai šeimai
pasidžiaugt gamtoje.
TeL 616-469-2609

Pigos automobiliai
po nedkMhi svertų I
Remontuokite palys.
Taip pat ieškome skardininko.
TsL 706-201-0696
arba 706-417-0616

• Didžiausius lietuviškus
Reikalingi darbininkai
p o p i e r i n i u s p i n i g u s — 220
kalti „skjings".
x 108 mm dydžio — išleido
Turi turėti savo automobilį.
Lietuvos bankas 1924 m.
Pageidautinas patyrimas.
gruodžio 11 d. Tai 1,000 litų
Tel.
630-969-2526
vertės banknotas, buvęs apy
vartoje iki 1941 m. kovo 25 d.

Moteris nuosavu automobau
veža pas daktarus, į bankus,
į parduotuves, arba pati
superka produktus.
Skambinti: 773-436-4943

Startec
SKELBIA:
SUTAUPYSITE
SKAMBINDAMI
l TOLIMUS
KRAŠTUS !

79t

už minutę
kalbant su Lietuva
24 vai į dieną
7 dienas per savaitę

jm KRAŠTAI TAIP
TOU, KAIP TOLI
JOSU TELEFONAS!
FREEDOU

PLAli

AIMIlWlHlat*((>«t<»*»***

KflfMMta*.
Vokieti)*
Angllj*
JAV.

CITIES

TVVO

ONE

AIRLINE \THE POLISH AIRLINE

t

Nėra specialių mokesčių
Nėra suvaržymų
Nereikia pakeisti „long distance company'

1-800-483-5419
Pirmd. - penktd. 9 v.r. - 8 v.v.,
seštd.-sekmd. 9 v.r.- 5 v.v. EST

STARTEC

™4*W

19c
34c
29c
13c

r

The Stor of long Dittonca Sovmgj

DRAUGAS, trečiadienis, 1997 m. liepos men. 30 d.
JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba
informacijos skyrius
Algirdas Rimas, 1711 Wainwright Dr., Reston, VA 22090
Td.: (700) 471-1711

A-tA.
Mokyt. VALERIA BARMENE

EKONOMIKA — ŽVILGSNIS IŠ
LIETUVOS
ENERGIJOS —
ŽVILGSNIS IŠ
LIETUVOS
Nuo rugpjūčio 1 d. šilumos
energijos Lietuvoje gali pa
brangti vidutiniškai 20 proc.
Tačiau jei vyriausybė panai
kins pridėtinės vertės mo
kesčio lengvatas elektros ener
giją, šilumą ir dujas naudojan
tiems gyventojams, jos kaina
dar padidės. Todėl, pvz. Vil
niuje planuojamas 33-44 proc.
energijos kainų šuolis realiai
sieks 51-62 procentus, rašo
„Respublika".
Iš reorganizuotos akcinės
bendrovės „Lietuvos energija"
bus sukurta 17 savarankiškai
dirbsiančių bendrovių. .6 re
gioninės šilumos tiekimo įmo
nės — Vilniaus, Kauno, Klai
pėdos, Šiaulių, Panevėžio ir
Alytaus — šilumos energijos
kainas nustatys pačios, o liku
sių 11 šilumos tiekimo įmonių
siūlomas kainas svarstys vie
tos savivaldybės.
Brangiausiai už šilumą, ma
tyt, mokės Šiaulių gyventojai,
šiek tiek brangiau nei dabar
mokės Vilniaus gyventojai, o
elektrėniškiams šiluma at
pigs.
Pasak Valstybinės energeti
kos išteklių, kainų* ir energe
tinės veiklos kontrolės komisi
jos pirmininko Vidmanto Jan
kausko, šį kartą padidėjusios
- šilumos energijos kainos bus
realios, tačiau jis neatmeta
tikimybės, kad ir šios jau rea
lios kainos ateityje irgi didės,

cedūrą. Grąžinta 8 mln. litų
skolų, atnaujinta gamyba,
įmonei nestinga užsakymų.
„Vilmoje" dirba 700 žmonių.
Iš senosios produkcijos liko tik
juodosios dėžės" lėktuvams,
sudarančios dešimtadalį pro
dukcijos, rašo „Lietuvos ry
tas".
Dabar „Vilma" surenka 30
rūšių jungiklių ir kištukinių
lizdų. Tikimasi šiai produkci
jai gauti Europos Sąjungos ko
kybės liudijimą. Įmonėje lieja
mos dalys sportiniams ir
kalnų dviračiams vienai JAV
įmonei. Olandams lietuviai iš
aliuminio lieja vėliavų stovus,
gamina šimtus tūkstančių
šiltnamių konstrukcijų ir tvo
rų komplektų Vokietijos susi
vienijimo „Siemens" užsaky
mu gaminamos telefonų stočių
saugiklių detalės.
Artimiausiu metu valstybi
nė įmonė bus perregistruota į
akcinę bendrovę. „Vilmos" va
dovai norėtų, kad įmonę priva
tizuotų užsieniečiai, su ku
riais įmonė bendradarbiauja.

Po ilgos ligos mirė 1997 m. liepos 25 d., Torrance, CA.
Gimė Lietuvoje.
Nuliūdę liko: vyras Kazys Barmus, duktė Dalia, žentas
Monte Sodeika, anūkė Angelė ir jos vyras Raimundas Grigo
nis; proanūkai Adomukas ir Gabrytė Grigoniai; anūkas Rai
mundas Sodeika ir jo žmona Paulą. Taip pat kiti giminės bei
draugai JAV , Lietuvoje ir Vokietijoje.
Velionė buvo visuomenininke, skautininke Lietuvių
Skautų sąjungoje, ilgus metas dirbo su lietuvių jaunimu.
Liūdinti šeima.

A.TA.
PRANĄ ANDREJAUSKĄ

Kęstutis ir Alena Grigaičiai

jo, prokuroro padėjėjo ir advo
kato pareigas. Tuo metu jį dar
patraukė ir dr. K. Griniaus as
menybė. Jį žavėjo besąlyginis
Griniaus tikėjimas didžiai
Gyvename ne tik paskuti
Šiandien dar turime šio viso siais demokratijos idealais. Jis
niąsias šio šimtmečio akimir šimtmečio skirtingų tautos įsijungė į Demokratų partijos
kas, bet baigiame ir antrąją išgyvenimų gyvųjų liudininkų. (tuo metu ji veikė Valstiečių"
tūkstantinę metų nuo Didžiojo Bet jų skaičius jau baigia su- liaudininkų vardu) veiklą ir
Ganytojo užgimimo. Šio šimt- nykti. Vasario 12 St. Peters- iki pat paskutiniojo atodūsio
mečio mūsų tautos istorija yra burge į dausas iškeliavo, jeigu išliko ištikimas šio politinio
pažymėta ilgų metų vergijos ir jau ne paskutinysis, tai tikrai junginio sekėjas.
Plačiau Grigaičiui politi
kelių dešimtmečių laisvo gyve- vienas iš paskutiniųjų mūsų
nimo žymėmis. Tauta vergi tėvynainių, kuriam ilgo gyve niam gyvenime pasireikšti
joje pradėjo šį šimtmetį. nimo metai leido savomis aki trukdė to meto mūsų šalies
Tačiau šiandien ji ir vėl mis stebėti visą šio šimtmečio politinė santvarka ir staigus
nepriklausomybės
išgyvena laisvo ir nepriklauso mūsų tautos gyvenimo isto Lietuvos
mo gyvenimo svaigulį.
riją. Jis ne tik šią tautos isto netekimas. Karinę prievolę jis
riją stebėjo, bet ir visa savo atliko Karo mokykloje ir buvo
AMERIKOS LIETUVIO
šakota asmenybe joje dalyva pakeltas į leitenanto laipsnį.
PAMOKOS
Iš pat pirmųjų bolševikinės
vo.
TĖVYNAINIAMS
„LTnMPEKS" BANKAS
Kęstutis Grigaitis buvo gi veržlos dienų jis jautė pareigą
„Nuvykti į Šeduvą pasiūlė TAMPA SKANDINAVIŠKU męs 1905.04.11 Rygoje, bet organizuoti ginkluotą pasi
vaikystės dienas praleido Klo priešinimą pavergėjui. Kupiš
amerikietis Ambraziejus Žat1995
metų
pabaigoje
užda
vainių apylinkėse (Šiaulių kio apylinkėse suorganizavo
kus, netikėtai paskambinęs iš
rytas
ir
vėl
prieš
metus
pra
apskr.) Tuo metu Lietuvą dar laisvės kovotojų būrį ir jam
užjūrio. Gal, sako, užsuktu
dėjęs
veikti
„Litimpeks"
ban
laikė erelis suspaudęs nagais. vadovavo. Šis būrys persekiojo
mėte pasižiūrėti kaip ten gy
kas
sėkmingai
baigė
platinti
Bet Karpatų kalnais jau ritosi pavergėjo armijos likučius ir
vuoja jo įsteigta Lietuvos ir
Amerikos uždaroji akcinė ben naują 60 mln. litų akcijų emi pavasaris. Susviravo carų sos saugojo apylinkės kaimiečių
drovė ALID CORP", taip pra siją. Net 36 mln. vertės banko tai ir jų imperijose pradėjo sodybas nuo sunaikinimo.
deda reportažą „Valstiečių akcijų įsigijo Skandinavijos ir sklisti revoliucinės nuotaikos.
Vokietijos nacių pavergimo
kitų Vakarų valstybių inves Jos pasieki ir Lietuvos kai metais Grigaitis tuojau įsi
laikraštyje" Jonas Grybas.
mus. Vasario 16-tąją Kęstutis jungė į antinacinę veiklą. Or
Gerai išmanydamas pieno tuotojai.
Socialinės apsaugos ir darbo
Kaip
rašo
^Respublika",
tarp
dar
pasitiko vilkėdamas mo ganizavo pogrindžio spaudą ir
perdirbimo
technologiją,
A.
ministrės Irenos Degutienės
Žatkus
padėjo
Lazdijų
rajono
kelių
stambių
privačių
Skanksleivio
švarkutį. Jis buvo dar platino kaimuose šios spaudos
teigimu, išlaidos už socialiai
Veisiejų
ir
Radviliškio
rajono
dinavijos
investuotojų
yra
ak
per
jaunas
papildyti mūsų leidinius.
remtinų žmonių suvartotą ši
Išgyvenęs kelis metus Vo
Šeduvos
žemės
ūkio
mokykloms
tyviai
Lietuvoje
dirbantis
Da
savanorių
gretas.
Bet laisvės
lumos energiją bei karštą van
kietijoje,
jis išvyko su šeima į
įsteigti
sūrines.
nijos
verslininkas
Kim
Storm
kovų
nuotaikas
jis
visada
ge
denį bus kompensuojamos iš
Kanadą
ir
ilgesnį laiką gyveno
Palesen.
Jis
įsigijo
beveik
10
Lankydamasis Šeduvoje, pa
rai prisimindavo. Šie prisimi
valstybės biudžeto. Tačiau
Toronto
mieste.
O sulaukęs
proc.
„Litimpeks"
naujosios
stebėjo,
kad
jos
apylinkėse
at
nimai ir įžiebė jo širdyje neministrė pripažino, kad yra ir
pensininko
amžiaus,
išvyko į
gavę
žemę
kai
kurie
savinin
emisijos akcijų. Pasak versli- paliaujamos kovos dvasią.
kita problemos pusė — ar pa
JAV
ir
įsikūrė
saulėtoje
Flori
kai
sutinka
nebrangiai
ją
ninko, jam didelį įspūdį pa- Aušros" gimnazijoje jis įsididėjusios šilumos kainos bus
doje.
St.
Petersburge
jis
surišo
išnuomoti,
kad
ūkininkams
darė žinia, kad į „Litimpeks" jungė į skautų organizaciją,
„įkandamos" vidutiniam gy
ventojų sluoksniui, kuris už stinga agroserviso paslaugų, ketina investuoti dideli ir Ja- S k a u t y b ė j a m page ibėjo iš- moterystės ryšiais savo gyve
kaime mažai parduotuvių. bai gerai žinomi Norvegijos u d g y t i artimo meilės jausmais nimą su plačiai žinoma mūsų
paslaugas privalo mokėti.
Tad ir kilo mintis įsteigti verslo atstovai.
papuošt4 asmenybe. Ir baigęs visuomenės veikėja ir bendra
minte Alena Vileišyte-Deveuždarąją akcinę bendrovę, ku
Prieš ketverius metus atėjęs gimnaziją, jis išliko skautų niene.
LIETUVA NEPARDUOS ri dirbtų žemę, teiktų agroser
su privačiomis investicijomis į eilėse. Organizavo skautų
ELEKTROS
viso paslaugas ir prekiautų.
Šioje lietuviškoje apylinkėje
BALTARUSIJAI
Surado ieškančių darbo žmo Baltijos šalis šis Danijos, vers- daugoves, vadovavo stovyk- jam teko dar kartą išgyventi
nių ir juos įtikino, kad imtųsi lininkas koncentruoja veiklą loms ir buvo pakeltas į vyr. Lietuvos
nepriklausomybės
Nuo liepos 1 d. nutrauktas šio verslo. Nupirko porą trak Klaipėdos krašte, kur jo su skautininko laipsnį.
atstatymo
džiaugsmą.
Pakilia
elektros energijos tiekimas torių, kombainų, įsteigė par kurtose kompanijose dabar Baigęs gimnaziją, teisės mo nuotaika drauge lankėmės jau
Baltarusijai. Iki šiol elektra duotuvę. Ir priminė: greito dirba 450 žmonių. Pagrindi kslus studijavo tuo metu dar laisvoje Lietuvoje ir stengė
Baltarusijai buvo tiekiama pa pelno nesitikėkite, bet jei nės veiklos šakos yra trans naujai suorganizuotame Kau mės atnaujinti ryšius su ten
no universitete. Iš visų mūsų
gal akcinės bendrovės „Lie sąžiningai plušėsite, sėkmė portas ir prekybos centrai.
šalies
pakraščių į Kauną su likusiais savo bendraminčiais.
tuvos energija" sutartį su Ru nenusisuks.
Daugiau kaip 20 metų akty
važiavę jaunuoliai nenorėjo Iki pat mirties jis domėjosi
sijos įmone „Energija", kuri
Tačiau nepavyko iš karto — viai investuojąs verslininkas likti vien bespalve studentų naujai atgimusios Lietuvos
dar skolinga Lietuvai daugiau ne tuos žmones vadovauti ben iš Kopenhagos sakė neteikiąs
žmonių kasdieniniu gyveni
kaip 120 mln. litų. Baltarusija drovei pasirinko. Vėl teko reikšmės ankstesniems „Li mase. Jie gerai permatė, kad mu. Džiaugėsi to gyvenimo
buvo pagrindinė lietuviškos važiuoti į Šeduvą, ieškoti kito timpeks" banko likimo vin užbaigus studijas, jie bus laimėjimais ir skaudžiai išgy
elektros rinka, rašo „Lietuvos vadovo. Dabartinis bendrovės giams, prieš porą metų atve pašaukti ir į tautiniai visuo veno
įvairias
kasdieninio
meninę veiklą. O tinkamai
ryta".
dusiems
jį
į
krizę.
„Svarbu,
mūsų
tėvynainių
gyvenimo
vadovas Zenonas Rožėnas nu
šiai veiklai pasiruošti geriau
Elektros tiekimas Baltarusi siteikęs optimistiškai. Derlin kad dabar banku rūpinasi ir jį
nesėkmės.
Jį
domino
mūsų
sia mokykla yra pasaulėjai nutrauktas todėl, kad goje žemėje išaugina neblogą konsultuoja rimti, kompeten
kaimo
žmonių,
ypač
žem
žiūrinės-ideologinės studentų
„Energijos" netenkina nauja javų, daržovių derlių. Iš par tingi užsienio specialistai",
dirbių,
gyvenimas.
organizacijos. Tik jos gali pa
elektros kaina — 8 centai už duotuvių, kavinės pajamų taip sakė K. S. Palesen. Jis mano, gelbėti išugdyti valstybiniam
Nuo pirmųjų atvykimo die
kilovatvalandę. Iki šiol kilo pat turima. Nors teisus A. kad naujieji banko akcininkai gyvenimui tinkamas asme nų Grigaitis įsijungė į vietos
vatvalandė elektros „Energi Žatkus — iš šio verslo vargu sugebės pritraukti ir daugiau nybes.
lietuvių visuomeninę veiklą.
jai" buvo parduodama po 7.6 ar praturtėsi, tačiau ir nes- savo partnerių investuoti į
Buvo šaulių ir kelių kitų orga
Iš
visų
mūsų
tautinio
atgi
„Litimpeks" banką. Verslinin
cento.
kursi.
nizacijų narys. Suorganizavo
kas įsitikinęs, kad žinomos mimo pranašų Grigaitį dar
Pasak ūkio ministro Vinco
Aprodė direktorius ir Am Danijos ir Norvegijos kompa gimnazijoje patraukė dr. V. biuletenio leidimą ir kurį lai
Babiliaus, baltarusiai nesle braziejaus Žatkaus įsteigtą
ką jį redagavo.
pia, kad jiems reikia lietu sūrinę. Įmonėlė neatlaikė nijos su savo kapitalu yra Kudirka. Jį žavėjo „Varpe"
K. Grigaitis paliko mums vi
viškos energijos, todėl bus stambiųjų pieninių konkuren bene didžiausia -šio banko skelbiami tėvynės meilės, tole siems kilnios asmenybės ir
rancijos ir krikščioniškojo hu
bandoma toliau derėtis su bal cijos. Tačiau sūrinė praverčia sėkmės garantija.
manizmo
idealai. Tad univer tauraus lietuvio prisiminimą.
tarusiais. Galbūt pavyks susi — čia perdirbtą Šeduvos
Paklaustas, a r Lietuvos eko sitete jis ir subūrė savo Visą gyvenimą jis stengėsi tar
tarti dėl tiesioginio elektros aukštesniosios žemės ūkio mo nomika ir bankininkystė yra
vienminčius į varpininkų „Žal nauti savajai tautai. Tautą jis
tiekimo Baltarusijai be tarpi kyklos ūkio karvių pieną, jo pakankamai patraukli Skan
girio" korp! Vėliau dar įsi vertino kaip visumą ir todėl
ninkų.
produktais aprūpina mokyklą. dinavijos investuotojams, ku steigė try? kitos varpininkų galėjo lengvai bendradarbiauti
Taigi amerikiečio A. Žat rie iki šiol Lietuvoje nebuvo korporacijos. Grigaitis drauge su įvairių pažiūrų ir skirtingų
„VILMA" NESUŽLUGO
įsitikinimų
vien
kaus
parama ir pamokos labai aktyvūs, Danijos versli su kitais korporantais visas politinių
IR LAUKIA
genčiais.
Jo
gilus
tolerancijos
tėvynainiams
neliko
be
nau
ninkas
neabejodamas
sakė
šias korporacijas sujungė į
INVESTUOTOJŲ IŠ
dos: jo dėka keliolika žmonių „taip". Bet, skandinavų nuo Studentų varpininkų s-gą. Ir ir pakantos pajautimas dar il
VAKARU
čia turi ne tik darbą, pragyve mone, Lietuvos bankams rei vėliau buvo veiklus varpi gai gražiausiu pavyzdžiu švy
tės mūsų gyvenamajai aplin
„Vilma" — vienintelė didelė nimo šaltinį, bet ir viltį su kėtų sukaupti didesnius ak ninkų filisterių veikėjas.
kai, o taip pat ir mūsų priau
laukti
šviesesnių
dienų,
baigia
cinius
kapitalus.
Lietuvos elektronikos pra
Sėkmingai baigęs studijas ir gančioms kartoms.
straipsnį
„Valstiečių
laikrašmonės įmonė, baigusi trejus
įsigijęs diplomą, dirbo Lietu
J o n a s Daugėla
Rima Jakutytė vos teismuose. Vykdė tardyto
metus vykdytą bankroto pro- tis".

TAURAUS LIETUVIO
K. GRIGAIČIO ATMINČIAI

išlydint į Amžinojo Gėrio sodus, netekties širdgėlą
išgyvenančią žmoną MONIKĄ JURCIŪTĘ-ANDREJAUSKIENĘ ir liūdesyje likusiuosius čia ir Lietuvoje
širdingai užjaučiame.
Elena ir Česlovas Rukuižos

Buvusiam bendraklasiui

A.TA.
MINDAUGUI PETRIKUI
mirus, žmoną DANUTĘ, sūnus EDMUNDĄ ir JONĄ
su šeima bei brolį ALOYZĄ PETRIKĄ nuoširdžiai
užjaučiame ir kartu liūdime.
Regina ir Antanas Ulbos
Irena ir Viktoras Priščepionkos

A.TA.
VALERIJAI BARMIENEI
mirus, gilią nuoširdžią užuojautą reiškiame dukrai
v.s. fil. DALIAI SODEIKIENEI, anūkams ANGELEI
ir RAIMONDUI, visiems giminėms ir artimiesiems.
Kartu su Jumis skausmu ir liūdesiu dalinamės.
Lietuvių

Skautų Sąjunga

Suprasdami partnnų paaiaukopfnt,
ginant Tėvynė* lalav*,
jų sunkaus gyvenimo sąlygų palengvinimui aukojo:
$300
$200
$100

$50

$40
$30
$25

$20

$15
$10

Sidrys. R. MO.
Bobeliai D.A., Dovydaičiai J.V., Galiūnas N.L, Kriaučiūnas
R. Lapatinskas V., Simutis A , Sodonis M., Surdokas C.
Arai V.R., Baldauskai F.S., Gruodžiai J.P., Gyiai P.B.,
Kriščiūnas F., Lesevičiai J.B., Meilus R A , Petkai J.Z.,
Rugiai AK., Vaitaitis A , Vai Vito, Varnelis A, Stakeniene V.
Adomaitis P.V, Bagdonas V., Bražėnas A., Jaras B. p. Pr.
AClO. Karalius V., Karosas P., Lembertas K, Mikaila J.R.,
MHmantien* A.. Nauikas E., Petrauskas A , Raugas B.,
Sakys K., Stelmokas J., Šmulkščiai L.MD., O., Linkai R.M.,
Statkai V.S., pagerbiant kapt a.fa. Adolfą Švažą.
Petras Kiaunė ir VI. Malasauskas.
Kisielius A., MD. Enna, Tamukionis R.
Balčiūnai T.R., Banaičiai O.B., Jansonas I., Jurevičius Adele,
Kondratai R.S., laniauskiene S t , Mackialienė D., Macys
Vyt.. MHaknis H., Narkevičiai P.A, Petravičių*, V, Pileckis
Ant., Sužiedėlis Ant. DR, Urbonas B.I., Udrys AT., Vastkauskas VI.
Krasauskas R. kun. Masaitis C , Masiuhortis Akt, Mikužis
K., Milkovaitis K , Monkus M., Radas J , SkobeikienS S ,
Tarvydas L, Trimakien* V., Tvarkūnas L., Vaičaitis K.
Pleirys J.V, Simonaitis G.
Bahhonis A . Btgelis R., Mikalonis E., Paliulis J.E., Rama
nauskas C . Ratnikas J., Verikas A., žkttionas W.
Partizanų Globos fondo valdyba nuoširdžiai dėkoja
aukotojams, padėjusiems atlikti šalpos darbą ir palengvinti
partizanų gyvenimo naštą.
Aukos nurašomos nuo Fed. mokesčių. Aukas siusti:
Standard Federal Bar*. Aoct #683777.
4192 S. Archer Ava., CNoago, R. 60832

• Montrealis (Kanada).
Birželio 14 dieną Montrealio
estų, latvių ir lietuvių ben
druomenių pastangomis estų
liuteronų Šv. Jono bažnyčioje
įvyko ekumeninis susitikimas
— pamaldos 1941 metų tra
giškiems birželio įvykiams tri
jose Baltijos valstybėse pa
minėti. Susitikime dalyvavo
visų trijų bendruomenių na
riai bei dvasininkai. Buvo
prisiminti istoriniai įvykiai,
kalbėtos maldos, atlikti muzi
kos kūriniai, sugiedoti trijų
tautų himnai.

J

• Kaunas. Birželio 29 dieną
Kauno arkikatedroje vysku
pas Vladislovas Michelevičius
aukojo šv. Mišias mokslo metų
pabaigos proga. Drauge su juo
šv. Mišias koncelebravo Kata
likų teologijos fakulteto vado
vybė bei dėstytojai. Šiemet
katalikų teologijos bakalauro
diplomus gavo 69 studentai
pasauliečiai bei klierikai. Reli
gijos mokslų bakalaurų diplo
mai įteikti ir 43 Kretingos Šv.
Antano Religijos studijų insti
tuto absolventams.

DRAUGAS, trečiadienis, 1997 m. liepos men. 30 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
XXXI MOKYTOJŲ
STUDIJŲ SAVAITĖ
JAV LB Švietimo tarybos
ruošiama mokytojų studijų sa
vaite rugpjūčio 3-10 d. vyks
Dainavoje. Atvykusių regis
tracija — 2 vai. p.p. į kamba
rius salima bus įeiti 3 vai. p.p.
Stovyklautojai per savaitę
pasisems daug dvasinio peno
įvairiose paskaitose, diskusi
jose, vakarinėse programose.
Studijų savaitės metu bus at
liekami konkretūs darbai litu
anistinių mokyklų programi
niams pagerinimams. Mo

kyklų vedėjai ir mokytojai bu
vo raginami atsivežti savo su
kurtąją mokomąją medžiagą
ir pasidalinti su kitais. Pasi
keitė laikai ir lituanistinių
mokyklų poreikiai.
Mokytojų studijų savaitę
rengia ir globoja LB Švietimo
taryba, pirm. Regina Kučienė.
Mokytojų seminaro vadovė —
Kūrai tė-Harris.
Apskrito stalo diskusijų ko
ordinatorė — prof. Dalia Katiliūtė-Boydstun, PhD.
Besimokančių
lietuviškai
grupės vadovas — Vytautas
Jonaitis ir Aušrelė Sakalaitė.

Vaikų grupės vadovas —
Tadas Mikužis.
Lietuvių kalbos kultūros
lektorius ir kapelionas — kun.
Juozas Vaišnys, SJ.
Tautinių šokių vadovė — Ligija Tautkuvienė.
Chorvedys — Alfonsas Se
niūnas.
Vakarinių programų va
dovė — Živilė Šilgalienė.
Rytinė mankšta — Irena
Senkevičienė.
Sveikata rūpinsis ses. Stasė
Normantaitė, R.N.
Komendante — Dana Mikužienė.
Maitinimasis — Aldona Šoliūnienė ir Nijolė Motiejū
nienė.
Maloniai lauksime atvyks
tančių!
Regina K u č i e n ė

n k
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/steigtos Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicago* skyriaus
Redaguoja / . Flačas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place. Chicago, IL 60629
Man labai patinka žaisti krep
šinį. Aš esu kapitonas mano
lankomos mokyklos koman
doje. Mes visi neblogai žai
džiame. Mano mėgstamiau
sias lietuvis žaidėjas yra Arvy
das Sabonis. Jis žaidžia „Portland Trail Blazers" koman
doje. Jis žaidė Lietuvos olim
pinėje komandoje. Krepšinis
yra labai populiarus žaidimas.
Deividas Alksninis,
Detroito „Žiburio" lit. m-los
mokinys.

TĖVYNĖ
Kai saulė teka pakrašty,
Vanduo banguoja pajūry,
Laužai liepsnoja tamsoje,
Tai tėvų žemė — Lietuva.
Kai žmonės verkia kapuose,
Ir kraujas liejas miškuose,
Kai laisvė perkama krauju,
Didvyrių Lietuvos narsių.
Kai plevėsuoja vėliava,
Geltona, žalia, raudona,
Skrenda tyra širdžių malda.
Ten mūsų žemė — Lietuva.
Valdas Varnas,
Los Angeles Šv. Kazimiero
lit m-los 8 sk. mokinys.

ORAS ATŠILO

MANO LITUANISTINIS
MOKSLAS

Mokytoju savaites .-A-minaro ruošos komitetas. Iš k. — Jūratė Dovilienė, Živilė Šilgalienė, vakarinių programų
vedėja. Jūrate Kuraitė-Haris, seminaro ruošos komiteto pirm., Vida Brazaitytė, Irena Senkevičienė ir Eglė Novak. Trūksta R. Kučienės. JAV LB Švietimo tarybos pirmininkės ir mokytojų savaitės ruošėjos.
Nuotr. D. Harris

„Racine" kepyklos savi
J ū r a Bakaitienė, populia
rių lietuviškų melodijų daini ninkų dėka gardžia lietuviš
ninke, mielai sutiko talkinti ka rugine duona ir saldžiais
Algimantui Bamiškiui „Drau kepiniais bus vaišinami atsi
go" vasan s šventėje. Jūra Ba lankę į „Draugo" vasaros šven
kaitienė savo skambiu balsu ir tę sekmadienį, rugpjūčio 3 d.,
gražiomis dainomis maloniai vyksiančią Marijonų vienuoly
nuteikia svečius pokyliuose ir no sode, Čikagoje. „Draugo"
administracija „Racine" ke
minėjimuose.
pyklos savininkams nuošir
Algimanto Barniškio ka džiai dėkoja už aukojamus jų
pela linksmins svečius „Drau puikius gaminius.
go" vasaros šventėje, sekma
dienį, rugpjūčio 3 d. Smagi
„Draugo" administracija
muzika ir maloni aplinka tei bus atidaryta ir veiks šj sek
kia renginiui šventišką nuo madienį, rugpjūčio 3 d. Atsi
taika. Atvykę įsitikinsite.
lankę į „Draugo" vasaros šven
tę turės progos atnaujinti
dienraščio prenumeratą. įsigy
SKELBIMAI
ti vertingų knygų, kurių iš
% TRANSPAK įstaiga LĖ pardavimas šiuo metu vyksta.
NI ONTE veikia savaitgaliais: Gera proga dabar už nupi
penktd. 3 v p.p. — 7 v.v.; sekmd. gintą kainą pasiųsti į Lietuvą
8:30 v.r. - 1 v. p.p. Transpak grožinės literatūros, kuri ten
ypač laukiama.
tel. Lemonte: 630-257-0497.
(sk)
x Galiu padėti legaliai
gauti „SOC. SECURITY"
x A. a. Kazį Krivicką pa
kortelę, vairavimo leidimą gerbdami, Louis ir Diane
(driver's license) ir vizų Moody Clarks, Summit,PA.ir
pratęsimą. Ed Šumanas, tel. William ir June Mohan
Clarks, Summit. PA, atsiuntė
1-708-246-8241.
(sk) kiekvienas po $20 Lietuvos
našlaičių paramai. Reiškiame
užuojautą velionio artimie
ADVOKATAS
siems, o aukotojams dėkoja
GINTARAS P. ČEPĖNAS
me! „Lietuvos Našlaičių
6436 S Pulaski Rd..Chicago IL 60629
globos"
komitetas, 2711 W.
'2 bl i Šiaurę nuo Bal/eko muziejais)
71
St.,
Chicago,
IL 60629.
Tel.: 773-582-4500
(sk)
14325 & Boll Rd.. Lockport. II.MM41
x
TRANSPAK
praneša:
T«M. 708-301-4866
„Palangoje centrinėje parko
\ alandos paga! --usitarimą
dalyje yra — Gintaro muzie
jus. Jis atidarytas 1963 m.
\dvokatas fonas Gibaitis
Muziejaus ekspozicija pasako
C i' ;;:nes ir k-iminalmės bylos
»i247 S. Kedzie Avcnue
ja apie gintaro atsiradimą,
Chicago, 11.60629
įvairias jo formas ir atmainas,
spalvas, raštus, apie prekybą
Tel 1-77.V 776-8700
:
arbo vai nuo 9 iki-7 vai vak.
gintarą tolimoje praeityje; čia
^•.tad. 9 \ r iki 1 va! p p
ir senųjų pajūrio gyventojų
kapuose rasti gintaro pa
ADVOKATAS
puošalai". Pinigai, siunti
Vytenis Lietuvninkas
niai ir komercinės siuntos į
4536 VV 63th Street
Lietuvą. Maisto siuntiniai.
Chicago, IL 60629
TRANSPAK, 45435 W. 63
•^ker^ai gatvės nuo ..Draugo"
St., Chicago, IL 60629. Tel.
Tel.: 773-284-0100
773-838-1050.
\ ai in.los pagal susitarimą.
(sk)

'

•

Sekmadienį, r u g p j ū č i o 3
d., 12 vai. šv. Mišios bus auko
jamos t. marijonų koplyčioje,
kad „Draugo" vasaros šventės
svečiai galėtų „atiduoti, kas
Dievo — Dievui", ir kas
„Draugo" — „Draugui", o pa
tys pasimelsti, pasivaišinti,
pasižmonėti ir pasilinksminti.
„Draugo" administracijo
j e galima įsigyti įdomią vaiz
dajuostę su Skersnemunės,
Veliuonos, Raudonės, Jurbar
ko apylinkių vietovaizdžiais.
Vaizdajuostė visai nauja, ge
rai pagaminta, tinka ir pa
tiems, ypač iš tų vietovių kilu
siems, pasigrožėti ir kitiems
parodyti. Kaina tik 20 dol., —
tai daug pigiau, negu kelionė į
Lietuvą patiems savo akimis
tas vietoves pamatyti.
Baleto v a s a r o s stovykla
v a i k a m s nuo 3 iki 15 metų,
rugpjūčio 4—15 d. vyks Balzeko lietuvių kultūros muzie
juje, Čikagoje, 6500 So. Pulaski Ave. Informacijai tel. 630986-8613.
Švč. M. Marijos Gimimo
parapijos organizacijų at
stovai kviečiami pirmadienį,
rugpjūčio 4 d., 6:30 v.v. atvyk
ti į kleboniją pasitarimui ir
pasirinkimui datų parapijos
1997-98 metų kalendoriuje.
Šeši policininkai prižiūrės
automobilių judėjimą ir jų
pastatymo tvarką sekmadienį,
rugpjūčio 3 d., ruošiamoje
„Draugo" vasaros šventėje.
Šv. Kazimiero
Seselės
kviečia visus dalyvauti šv.
Mišiose, kurios laikomos už jų
steigėjos
Motinos
Marijos
Kaupaitės paskelbimą palai
mintąja. Mišios bus Šešta
dienį, rugpjūčio 2 d. 9:30 vai.
ryto Motiniškame name. Šv.
Mišias atnašaus kun. Raymond Devereaux, Visų Šven
tų/Švento Antano parapijos
klebonas.

Aš pradėjau lankyti lituanis
tinę mokyklą būdama labai
maža. Baltimorėje yra Kiškių
klubas, aš ten pradėjau šeš
tadieninę mokyklą.
Kiškių klubas nebuvo tikra
mokykla, bet buvo priešdarželinio amžiaus vaikams lietu
viško pabendravimo ir žaidi
mų vieta. Dalyvių motinos vi
sa tai suorganizavo.
Kai išaugau Kiškių klubą,
pradėjau lankyti Karaliaus
Mindaugo lituanistinę mo
kyklą Baltimorėje. Pamokos
tęsdavosi nuo 9 vai. ryto iki 12
vai. su trumpa pertrauka.
Pradėjau mokytis lietuviškai
skaityti ir rašyti, nes lietuviš
kai kalbėti jau gerai mokėjau
iš namų. Kartu mokėmės ir
lietuvių kalbos gramatikos,
Lietuvos istorijos ir geografi
jos. Ir taip ištisus šešerius me
tus. Mes rašydavome trumpus
rašinėlius, kurie kartais būda
vo išspausdinami Drauge „Tė
vynės žvaigždutėje". Mokyto
jos buvo malonios ir stengėsi
pažinti vaikų sugebėjimus.
Mokėmės šokti ir Uetuviškus
tautinius šokius. Išmokę šok
ti, pasirodydavome tarptauti
niuose ir lietuviškuose festiva
liuose. Būdavo smagu šokti.
Be to, mano šeima aktyviai
dalyvavo, siekiant Lietuvos
nepriklausomybės atgavimo.
Mano mama vadovavo Lietu
vos Laisvinimo komitetui
(Free Lithuania Committee).
Aš jai daug padėjau dirbant šį
darbą: dalyvauti demonstraci
jose ir paruošti lankstinukus.
Nors mano jaunesnės sesutės
buvo dar mažos, jos su mano
tėvu irgi dalyvavo įvairiuose
darbuose. Kai Lietuva atgavo
nepriklausomybę, buvo daug
džiaugsmo ir dvasinio pakili
mo.
Kai 1995 metų vasarą per
sikėlėme į Philadelphiją, aš
pradėjau lankyti Vinco Krėvės
lituanistinę mokyklą. Lanky
dama šią mokyklą, per dvejus
metus tęsiau savo lietuvišką
išsimokslinimą. Mes mokėmės
Lietuvos istorijos, geografijos
ir gramatikos. Besimokydama
apie lietuvių partizanus, suži
nojau, kad vienas žymus par
tizanų vadas buvo mano mo
čiutės giminaitis. Taip pat
sužinojau, kad mano prosene
lio tėvas buvo knygnešys ir
globodavo garsųjį knygnešį
Bielinį. Aš sužinojau iš savo
močiutės, kad galbūt iš Maž
vydo yra kilusi visa senelio gi
minė. Šiais metais plačiai yra
minima Mažvydo knygos su
kaktis, nes jis yra išleidęs pir
mą spausdintą lietuvišką kny
ga.

Pučia vėjas, neša laivą, nuneš mane \ Lietuvą.
Piešė Vladas Vijeikis

gos" stovykloje ir vieną vasarą Gutenbergo. Pirmenybė prik
„Dainavoje". Aš ruošiuosi vyk lauso kinams. Kaip tik šioje
ti į „Dainavos" stovyklą ir šią šalyje ir rasta, kaip manoma,
vasarą.
seniausia pasaulyje knyga. Ji
Pabaigusi aštuonerių metų spausdinta ksilografiniu būdu
lituanistinę mokyklą, išsinešu (medžio raižinio atspaudas).
lietuvių kalbos žinojimo pa Ją užtiko anglas M. Šteinas
grindą, Lietuvos istorijos žinių 1907 m. šiaurės vakarų Kini
ir savo kilmės šaknų supra joje... įmūrytą vienoje olos
slaptavietėje. Tai Budos šven
timą. Aš esu tuo patenkinta.
Lina Šeštokaitė, 8 tųjų tekstų rinkinys, sukurtas
sk.abiturientė Philadelphios Indijoje ir išverstas į kinų
Vinco Krėvės lit. m-la kalbą. Ta knyga vadinasi
(Audra") „Deimantinė Sutra", yra riti
nio formos (4.9 metrų ilgio ir
KITI APIE MUS
30.5 centimetrų aukščio). Ji
J a n Karlowicz
susideda iš 7 lapų, suklijuotų į
(1836-1903)
vieną išilginę juostą. Šešis la
Lenkas kalbininkas, etno pus užima tekstas, o viename
grafas, tautosakininkas, muzi išspausdintas Budos piešinys.
kologas. Jis gimė Subartony- Baigiamajame žodyje knygos
se, kur ir Vincas Krėvė-Mic gale nurodoma, kad ją at
kevičius. Baigė Vilniaus gim spaude 868 m. gegužės mėn.
naziją, studijavo Maskvos uni 11 d. Van Či, „norėdamas
versitete. Vėliau studijas gili įamžinti didžiai gerbiamų sa
no Paryžiuje, Heidelberge, vo gimdytojų atminimą". Van
Briuselyje. Berlyno universi Či tad ir būtų pirmasis mums
tete įsigijo filosofijos daktaro žinomas spaustuvininkas, ši
laipsni. Daug keliavo po už knyga dabar saugoma Lon
sienio šalis. Gyveno Lietuvoje, done, Britų muziejuje.
bet vėliau persikėlė į Lenkiją
Ji kol kas seniausia ir, be to,
ir mirė Varšuvoje.
iliustruotas spaudinys. Iš kinų
Jis parašė gana reikšmingą ksilografines knygas spaus
lituanistikos darbą, studiją dinti išmoko korėjiečiai ir ja
„Apie lietuvių kalbą". Šioje ponai. Europoje ksilografija
studijoje kritiškai aptariami (medžio raižiniai) atsirado tik
ankstesnių kalbininkų darbai 14 amžiaus pabaigoje. Dar kol
apie lietuvių kalbą. Čia nag kas neišspręstas ginčas ar ksi
rinėjami ryšiai mūsų kalbos lografijos meno europiečiai
su slavų, germanų ir kitomis išmoko iš Rytų tautų, ar sava
indoeuropiečių kalbomis. Stu rankiškai išrado.
dijos gale pateikiama lietu
G. Raguotienė
viškų leidinių ir lietuvių k. ty
rinėjimų bibliografija. Karlo-.
vičius taip pat paskelbė
KREPŠINIS
straipsnį apie lietuviškus vie
tovardžius.
Krepšinį žaidžia su kamuo
Lietuvių tautosakos tyrinė liu. Žaidėjas kamuolį turi
jimui svarbus jo darbas „Liau įmesti į krepšį. Kai įmeti, tai
dies padavimai ir pasakos, su laimi du arba tris taškus.
rinkti Lietuvoje". Cia išspaus Krepšinis atsirado 1890 me
dinta 84 pasakos ir sakmės, tais. Paskiau atsirado „NBA"
užrašytos iš Vilniaus, Lydos, 1946 m. Pirmajame žaidime
Naugarduko, Trakų, Švenčio žaidė New Yorko komanda
nių ir kt. apylinkių. Jis buvo prieš Detroito komandą. Trys
paskelbęs atsišaukimą, ku geriausi žaidėjai yra: Wilt
riame ragino užrašinėti ir Chamberlain, Michael Jordan
siųsti jam lietuvių tautosaką. ir Kareen Abdul Jabbar. Jie
Jis susirašinėjo su J. Juška, J. buvo patys geriausi žaidėjai,
Jablonskiu, J. Šliūpu ir kitais tik Michael Jordan dar žai
lietuvių kultūros veikėjais.
džia. Daugiausiai taškų surin
Kaip rodo archyve išlikę kęs yra laimėtojas. Negalima
rankraščiai, Karlovicius mėgi vaikščioti su kamuoliu, dvigu
no versti į lenkų kalbą K Do bai varyti kamuolį arba per
žengti ribas, kas taip daro —
nelaičio „Metus".
prasižengia ir gauna baudą.
SENIAUSIOJI
Reikalinga laikytis taisyklių.
SPAUSDINTA KNYGA
Man įdomiausias žaidėjas yra
Michael „Air" Jordan. Su juo
Su malonumu ir įdomumu
Spausdinti knygas įvairiose yra daug reklamų ir filmų.
praleidau tris vasaras „Nerin- šalyse buvo mėginta dar iki J.

Vasarą aš galiu miegoti il
gai. 12 vai. išeinu pažaisti
krepšinį,su draugėmis. Paskui
einu pietų valgyti. Po pietų
plaukiu baseine. Vanduo šil
tas, esu patenkinta. Kartais
su tėveliais skrendame į Flo
ridą, bet labai retai. Aš važi
nėju ant lentutės su ratukais
(skateboard). Kai tas nesise
ka, pasivažinėju dviračiu.
Man visada trūksta pinigų,
todėl dirbu labai daug.
Ingrida Gvazdinskaitė,
Lemonte Maironio lit. m-los
mokinė.
PAGALVOKITE N R 9
ATSAKYMAI
1. Rushmore kalne iškaltos
4 prezidentų: G. Washington'o, T. Jefferson'o, R. Roosevelt'o, A. Lincoln'o galvų aukš
tis yra arti 60 pėdų (E. Brit.
15-962, Chicago, 1968). 2. Ko
lumbo laikais jūrininkystėje
daugiausia buvo pažengę por
tugalai. 3. Ploto atžvilgiu Šve
dija yra didžiausia. Po jos —
Vokietija, Suomija, Lenkija,
Italija, Rumunija. 4. Daugiau
sia automobilių JAV yra už
registravusi Califomia. 5. Vai
nikas. 6. Obuolys.
PAGALVOKITE NR. 10
1. Ką reiškia žodis „kator
ga"? 2. Kada ir kur buvo
pirmą kartą viešai sugiedotas
dr. Vinco Kudirkos Lietuvos
himnas? 3. Kelios pagrindinės
žvaigždės sudaro „Didžiuosius
Grigo Ratus"? Atsiuntė kun.
dr. E. Gerulis. 4. Ką „Time"
žurnalas 1927 metais išrinko
metų vyru (Man of the Year)?
5. Aš ne gėlelė, bet iš gėlelių,
aš ne medelis, bet iš lapelių. 6.
Ant kojytės kepurytė.
Negirk kvailo — bus dar
kvailesnis.
Neklausyk visų patarimų,
kad paskiau nereikėtų gai
lėtis.
Viena paukštė geriau ran
koje, o ne dvi medyje.

