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Jokia valdžia nėra amžina, ir
privatizacija gali turėti liūdnas
pasekmes
Vilnius, liepos 30 d. (BNS)
— Seimo vicepirmininkas,
Lietuvos Centro sąjungos va
dovas Romualdas Ozolas ma
no, kad Europos reikalų mi
nisterija (ERM) elgiasi blogai,
ignoruodama referendumą dėl
strateginių įmonių siūlomą
politinių jėgų nuomonę. „Tai
ne pats geriausias būdas saky
ti — jūs darykite, kas jums
patinka, o. ‘Mažeikių nafta’
bus privatizuota”, sakė R.
Ozolas trečiadienį spaudos
konferencijoje.
Jis aiškiai užsiminė apie
ERM * atstovo spaudai pa
reiškimą, kuriame ministre
Laima Andrikiene nepasitikė
jimą pareiškę socialdemok
ratų vadovai buvo užtikrinti,
kad „nepaisant visų jų de
damų pastangų, ‘Mažeikių
nafta’ bus privatizuota”.
R. Ozolas informavo, kad
Centro sąjunga rudens pra
džioje paskelbs savo oficialią
nuostatą dėl socialdemokratų

pasiūlyto referendumo, kurios
dabar dar nenori atskleisti,
Referendumo idėją jau parėmė
keliolika mažesnių ir didesnių
politinių partijų. Iki rugpjūčio
29 d. socialdemokratai turi su
rinkti 300,000 referendumą
remiančių Lietuvos piliečių
parašų.
Centro sąjungos pirmininko
manymu, Europos reikalų mi
nisterija turėtų „atidėti savo
aroganciją į šalį” ir pradėti
ieškoti sutarimo su visomis
politinėmis jėgomis. „Iš pra
džių visi galėtume bent jau su
sitarti dėl tų objektų, kurių
neprivatizavimas niekam ne
kelia abejonių — Ignalinos
atominė elektrinė, hidroelek
trinės ir panašūs objektai”,
sakė R. Ozolas.
Jis pabrėžė, kad jokia
valdžia nėra amžina ir gali at
sitikti taip, kad dabartinė
privatizacija ateityje bus taip
pat tyrinėjama, kaip šiandien
yra tiriamos bankų bylos.

Prokuratūra tiria Lietuvos ir
JAV firmos „Mobil” veiklą
Vilnius, liepos 30 d. (BNS)
— Lietuvos generalinė 'proku
ratūra yra iškėlusi baudžia
mąją bylą dėl atsiskaitymų su
JAV naftos korporacįja „Mobil
Sales and Supply Corporation”.
Prokuratūros atstovas spau
dai pranešė, kad liepos 8 d.
buvo panaikintas Vilniaus
miesto vyriausiojo policijos ko
misariato Ekonominių nusi-'
kaitimų tyrimų skyriaus nu
tarimas atsisakyti iškelti bau
džiamąją bylą ir prokuratūra
bylą iškėlė.
Korporacija „Mobil” yra pa
teikusi ieškinį New Yorko re
gioniniam teismui .prieš Lietu
vos Respubliką ir bendrovę
„Lietuvos energija” dėl 4.5
mln. dolerių neatsiskaitymo
už kurą, kuris buvo tiekiamas
Lietuvos bendrovei 1995-1996
metais.
Lietuvos^ ūkio ministras Vin
cas Babilius patvirtino skolos
faktą, tačiau Valstybės kont
rolė, Valstybinė mokesčių in
spekcija, anksčiau ir Genera
linė prokuratūra buvo nustačiusios, kad „Lietuvos ener
gija” su „Mobil” yra visiškai
, atsiskaičiusios.
Kai kurių specialistų nuo
mone, ministro parašas gali
padėti užsienio firmai laimėti
bylą teisme.
Tačiau Generalinė proku
ratūra įtaria, kad lietuviškoji

konflikto pusė gali būti ne vi
siškai teisi, ir iškėlė bau
džiamąją bylą pagal Bau
džiamojo kodekso straipsnį už
vengimą atsiskaityti už atlik
tus darbus arba suteiktas pas
laugas.
Firmų „Lietuvos energijos”,’
„Mobil”, j)egos” ir „Crow Trade” sandorį tirianti tardymo
grupė nenustatė, kad JLietuvos energija” tiesiogiai atsis
kaitė su korporacija „Mobil”.
„Jeigu bendrovė ir atsiskaitė
per UAB ‘Dega’, bet pinigai
nepasiekė ‘Mobil’, negali būti
atmesta užsienio partnerių
teisė reikšti pretenzijas civi
line tvarka”, pažymima proku
ratūros pranešime spaudai.
Prokuratūra žada išsiaiš
kinti, kodėl tuometinė Adolfo
Šleževičiaus vadovaujama vy
riausybė pritarė tam, kad ben
drovė „Dega” būtų laimėjusi
mazuto tiekimo konkursą,
nors konkursas buvo rengtas
tiekėjams, o ne tarpininkams,
kodėl yra netvarkinga mazuto
tiekimo ir atsiskaitymo už jį
dokumentacija, kodėl ūkinio
sandorio bendradarbių tarpu
savio atsiskaitymo santykiai
virto tarptautiniu skandalu.
„Tai leidžia teigti, kad buvo
manipuliuojama valstybės lė
šomis, todėl jos tapo ginčo ob
jektu”, pažymima prokura
tūros pareiškime.

Užsieniečių registravimo centrą
siūloma palikti Pabradėje
Vilnius, liepos 30 d. (BNS)
— Sudomintų žinybų vadovai
ir premjeras Gediminas Vag
norius apsvarstė galimybę Už
sieniečių registravimo centrą
(URC) palikti Pabradėje, šalia
jo įkurdinant Krašto apsaugos
ministerijai pavaldų Pasienio
batalioną.
Manoma, kad taip būtų ga
lima geriau panaudoti URC
perkėlimui skirtas lėšas, pra
nešė VRM Valdymo departa
mento Informacijos skyrius.
Antradienį pasitarime daly
vavo krašto apsaugos minis
tras Česlovas Stankevičius bei
vidaus reikalų viceministras
Romas Kilikauskas.
Birželio 30 d. Valstybės gy
nimo taryba vidaus reikalų

ministerijai
rekomendavo
URC iš Pabradės perkelti į
kitą tinkamesnę vietą. Šiuo
nutarimu buvo numatyta Pab
radės bazę perduoti KAM,
kuri turėjo ten įkurti Pasienio
batalioną.
Ministras pirmininkas G.
Vagnorius, kaip Valstybės gy
nimo tarybos narys, greičiau
siai pats kreipsis į tarybą su
pasiūlymu pakeisti ankstesnį
sprendimą.
Praėjusią savaitę Lietuvoje
lankėsi Europos Sąjungos spe
cialistai, kuriems tūrėjo būti
parodytos patalpos, skirtos
URC. Tačiau dėl perkėlimo
buvo nutarta apsispręsti per
dvi savaites.
Pinigų reikia ir tam, kad pa-
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Pasaulio naujienos
(Remiantis DPA, Reuter, BNS, INTERFAX, ITAR-TASS, BelaPAN, RIA žinių
agentūrų pranešimais.

Joint Baltic American National Committee (JBANC) koordinuoja trijų Baltijos valstybių — Lietuvos, Latvijos ir
Estijos ;— JAV baltiečių organizacijų veiklą, siekiant JAV vyriausybės ir Kongreso pritarimo bei žiniasklaidos
palankumo bendruose reikaluose.
Nuotr.: Trys JAV baltiečių pagrindinių organizacijų pirmininkai po posėdžio JBANC būstinėje Vašingtone
įsiamžino savo valstybių vėliavų fone (iš kairės): Amerikos Estų tarybos pirmininkas ir JBANC iždininkas Mati
Koiva, Amerikos Latvių sąjungos ir JBANC pirmininkas. Janis Kųkainis ir Amerikos Lietuvių tarybos pirminin
kas bei JBANC sekretorius prof. dr. Jonas Račkauskas.

NATO siūlo Lietuvai „sunešioti”
geležines klumpes
Vilnius, liepos 30 d. (BNS)
— Seimo vicepirmininkas,
Lietuvos Centro sąjungos pir
mininkas Romualdas Ozolas
mano, kad atėjo metas, kai
ieškodama saugumo garantijų
Lietuva gali remtis tik savimi.
Trečiadienį spaudos konfe
rencijoje jis teigė, kad NATO
iškėlė Lietuvai reikalavimus,
kurie primena „žalčio uždavi
nį Eglei sunešioti geležines
klumpes”. Tokiais R. Ozolas
pavadino reikalavimus Lietu
vai tapti saugumo Europoje
kūrėja ir žymiai pagerinti
savo santykius su Rusija.
R. Ozolas pabrėžė, kad
Jungtinės Valstijos dėl Balti
jos valstybių niekada nega
dins savo strateginio bendra
darbiavimo su Rusija, pade
dančia atsilaikyti prieš Kiniją
ir arabų pasaulį.
„Dabar kyla klausimas, ar
sugebės Lietuva imtis paga
liau kurti aiškius .santykius su
Rusija ir atsisakyti ‘viščiuko
sindromo’”, sakė jis. Pasak R.
Ozolo, reikia paryškinti pilkas
karinio .Rusijos tranzito taisy
kles, sustiprinti oro erdvės
naudojimo kontrolę. „Jokio al
janso neįtikinsi mūsų tinka
mumu, jeigu aiškiai neparody* Lietuvos vyriausybė
trečiadienį nutarė nuo rug
pjūčio 1 d. įsteigti • Lietuvos
misiją prie NATO, kuri pakeis
dabar Lietuvos ambasadoje
Briuselyje veikiančią įstaigą
ryšiams su NATO. Šioje Eitvydo Bajarūno vadovaujamame
įstaigoje dirba du diplomatai
ir du kariniai atstovai. Lietu
vos užsienio reikalų ministras
Algirdas Saudargas pažymi,
kad misijos atskyrimas nuo
ambasados yra būtinas, nes
labai skiriasi šių atstovybių
veiklos pobūdis. Apie gali
mybę steigti savo diploma
tines atstovybes NATO bend
radarbės buvo informuotos lie
pos mėnesį Madride vykusia
me sąjungos vadovų susitiki
me.

gal planą pradėtų veikti Kau
ne pastatytas nepilnamečių
tardymo izoliatorius. Lėšos iš
biudžeto reikalingos Pravie
niškių sustiprintojo režimo pa
taisos darbų kolonijos įsiskoli
nimams už elektros energiją
panaikinti.

sime, kad Lietuva valdo
padėtį”, pabrėžė jis.
Centro sąjungos vadovas pa
ragino kuo greičiau pareikšti
nuostatą dėl Rusijos pasie
niečių elgesio dar nepadalin
tame Vištyčio ežere (liepos 25
d. Karaliaučiaus srities pasie
niečiai pradėjo vienašališkai
patruliuoti ežere, teigdami,
kad poilsiautojai iš Lietuvos
pažeidžia valstybinę sieną).
„Jeigu nereaguosime, Rusija
derybose tai panaudos kaip
argumentą, kad visas ežeras
yra jų”, mano R. Ozolas.
Jis kritikavo Lietuvos vy
riausybę, kuri dabar atsi
dėjusi tik paneigti nepalan
kias Europos Komisijos išva
das ir visai neatremia pagrin
dinio Komisijos teiginio, kad
Lietuvos ūkio sritys nesugebės
atlaikyti ES ūkio sričių kon
kurencijos, ir ūkis gali patirti
naują nuopolį. „Įrodinėti, kad
ES suklydo ar suklys, nepa
kvietusi Lietuvos, yra įdomus,
tačiau tik Sąjūdžio laikus

primenantis užsiėmimas”, pa
brėžė R. Ozolas.
Romualdas Ozolas tikisi,
kad rudenį Vilniuje įvyk
siantis septynių valstybių va
dovų susitikimas bus svarbus
ne tik Baltijos ar Vidurio Eu
ropos regionui, bet ir visos vie
ningos Europos telkimui „Lie
tuvai priimtiniausia geopoli
tine forihą”.
Centro partijos vardu R.
Ozolas ragino visus politikus
prisidėti prie rugsėjo 5-6 d.
vyksiančio susitikimo, kuria
me dalyvaus Lietuvos prezi
dentas Algirdas Brazauskas,
Lenkijos vadovas Aleksander
Kwasniewski, Suomijos prezi
dentas Martti Ahtisaari, Esti
jos prezidentas Lennart Meri,
Latvijos vadovas Guntis Ul
manis, Baltarusijos vadovas
Aleksandr Lukašenko ir Rusi
jos premjeras Viktor Černomyrdin.
Susitikimas ir konferencija
„Tautų sambūvis ir geri kai
myniniai santykiai — saugu
mo ir stabilumo Europoje ga
rantas” rengiami Lietuvos ir
Lenkijos prezidentų iniciaty
va.

Žemę buvusiems savininkams
norima grąžinti iki rudens sėjos
Vilnius, liepos 30 d. (BNS)
— Lietuvos vyriausybė įpa
reigojo apskričių viršininkus
iki rugpjūčio 15 d. išnagrinėti
piliečių
prašymus grąžinti
•nuosavybėn žemę natūra žiem
kenčių sėjai.
Tokių buvusių savininkų že
mė, trečiadienį priimtu vy
riausybės nutarimu, iki rug
sėjo 1 d. turi būti paženklinta,
parengtas laikinas sklypo pa
ženklinimo aktas ir brėžinys.
Tokiu vyriausybės nutarimu
siekiama paspartinti žemės
grąžinimą ir sudaryti palan- •
kesnes sąlygas rudens sėjai.

* Lietuvos vyriausiosios
rinkimų komisijos (VRK) pir
mininkas Zenonas Vaigauskas
išrinktas Vidurio ir Rytų Eu
ropos valstybių rinkimų ad
ministratorių asociacijos pre
zidentu, nusprendė Budapešte
vykusi šios asociacijos direkto
rių taryba. VRK pirmininkas
sakė, kad šį paskyrimą jis ver
tina kaip pripažinimą, jog Lie
tuvoje jau yra įsigalėjusi de
mokratinė santvarka, garan
tuojanti laisvus ir nešališkus
rinkimus.

Jis priimtas pagal naująjį Pi
liečių nuosavybės teisių į iš
tikusįjį nekilnojamąjį turtą
įstatymą.
Tačiau dokumentai dėl nuo
savybės teisės į žemę atkū
rimo bus rengiami tuomet, kai
bus patvirtinta šio įstatymo
įgyvendinimo tvarka.
Apskričių viršininkams vy
riausybė pavedė užtikrinti,
kad žemės ūkio įmonės nebe• vykdytų rudeninių darbų be
piliečių sutikimo tuose plo
tuose, kuriuos šie piliečiai pa
geidaus šį rudenį susigrąžinti.

Vašingtonas. JAV Atstovų Rūmai antradienį pritarė kitų
metų gynybos biudžeto projektui, kuris numato modernios
ginkluotės įsigijimą ir kariškių atlyginimo padidinimą 2.8 pro
cento. Numatoma, kad biudžetas sieks 248 mlrd. JAV dolerių.
Pagal projektą, po 1998 m. birželio 30 d. nebebus skiriamos lė
šos JAV karinėms operacijoms Bosnijoje. JAV prezidentas Bill
Clinton grasino sustabdyti projektą, kuris yra 4.4 mlrd. dides
nis, nei prašė prezidentas ir 3.9 mlrd. didesnis, nei šių metų iš
laidos. Baltieji Rūmai iš dalies nepritaria lėšų misijai Bosnijoje
nutraukimui, nes tada JAV negalės sėkmingai dalyvauti
NATO vadovaujamoje Bosnijos operacijoje ir praras savo są
jungininkų bei kitų valstybių pasitikėjimą. Pasak Baltųjų Rū
mų atstovų, lėšos „naujosios kartos” karinei ginkluotei būtų
„atimtos” iš svarbių gynybos departamento programų bei, kas
yra nepriimtina, iš energetikos departamento biudžeto. Kom
pensacijoms, kurios skiriamos Persijos įlankos kare nukentėjusiems kariams, -numatomi 79 mln. dolerių — 25 proc. dau
giau nei šiemet.
Maskva. Rusijos prezidentas Boris Jelcin dėl rusų televizi
jos korespondentų sulaikymo pagrasino iš naujo pažvelgti į są
jungos su Baltarusija sutartį. Jis buvo „nustebęs ir pasipikti
nęs”, kad Baltarusijos valdžia liepos 26 d. sulaikė Rusijos vi
suomeninės televizijos ORT korespondentų'grupę, kurios na
riai buvo apkaltinti neteisėtai filmavę bei pažeidę Baltarusijos
ir Lietuvos valstybinę sieną. B. Jelcin pareikalavo, kad Balta
rusijos prezidentas Aleksandr Lukašenko paaiškintų, „kas čia
vyksta”. Jelcin tikisi, kad šis incidentas bus išsiaiškintas. „Jei
ne, mes peržiūrėsime visas su Baltarusija pasirašytas sutar
tis”, sakė jis ir pridūrė, kad „mes neliečiame” baltarusių žurna
listų.
Sarajevas. Didžiosios Britanijos užsienio reikalų ministras
Robin Cook antradienį Sarajeve pažymėjo, kad bus tęsiamos
pastangos teisti tuos žmones, kuriuos tarptautinis tribunolas
Hagoje yra apkaltinęs karo nusikaltimais. Jis taip pat gynė
neseniai NATO pajėgų įvykdytą puolimą prieš du Bosnijos ser
bus, įtariamus nusikaltimais žmonijai.
Phnom Penh. Kambodia vadovas Hun Šen pareiškė, kad
Raudonųjų khmerų vado Pol Pot teismas, kurį surengė maiš
taujantys partizanai, yra politinis triukas, mėginimas manipu
liuoti viešąja nuomone. Pasak jo, nors ir negaluodamas Pol Pot
tebekontroliuoja Raudonuosius khmerus. JAV Valstybės sekre
torė Madeleine Albright pareiškė nesanti tikra ką reiškia per
televiziją rodytas teismas, pažymėdama, kad Pol Pot yra karo
nusikaltėlis, kurį turi teisti tarptautinis tribunolas.
Vašingtonas. Jungtinės Valstijos antradienį pranešė, jog į
Vidurio Rytus vyksta JAV pasiuntinys Denni Ross, kuris tarpi
ninkaus aukščiausio lygio taikos derybose, pateiks naujus JAV
pasiūlymus. Baltųjų Rūmų atstovo spaudai Mike McCurry pa
reiškime sakoma, kad JAV padarys visa, kas būtina, kad tai
kos procesas būtų atnaujintas.
Jeruzalė. Izraelio ministras pirmininkas Benjamin Netanyahu trečiadienį pareiškė, kad’ Izraelis nėra Amerikos „globo
tinis”, ir Vašingtonas negali diktuoti formulių Vidurio Rytų tai
kos proceso atgaivinimui. „Jungtinės Valstijos yra tik bendra
darbės — ne tik mūsų pusės, bet ir palestiniečių — bendrai
stengiantis pasiekti sutartą klausimo sprendimą ir čia pagrin
dinis žodis yra ‘sutarta’. Tai turi būti pasiekta per konsultaci
jas ir derybas, o ne diktato būdu”, teigė jis.
Varšuva. Lenkijos prezidentas Aleksander Kwasniewski
antradienį sakė, jog, nepaisant su potvyniu susijusių proble
mų, parlamento (Seimo ir Senato) rinkimai turi būti surengti
rugsėjo 21 d., kaip numatyta Lenkijos konstitucijoje. A. Kwasniewski sutiko, kad kai kuriuose regionuose bus nelengva su
rengti rinkimus, tačiau pabrėžė, jog tai „visiškai įmanoma”.
Maskva. Rusijos prezidentas Boris Jelcin trečiadienį pareiš
kė norą su Čečėnijos prezidentu Aslan Maschadov aptarti nau
ją politinių santykių sutartį, tačiau kategoriškai atmetė Čečė
nijos nepriklausomybės klausimą. Sutartis, B. Jelcino žodžiais,
nustatytų santykius, panašius į tuos, kurie sieja nemažą auto
nomiją turintį Tatarstaną ir Rusiją. „Kitokios sutarties aš nenumątau”, sakė B. Jelcin. „Aš nekalbu apie tokias sutartis, ku
rias mes pasirašėme su JAV, Prancūzija ir kitomis valstybė
mis”. Šio mėnesio pradžioje A. Maschadov, kuris nori užmegzti
diplomatinius santykius su Rusija, kritikavo Maskvą už tai,
kad ji pavadino musulmoniškąją Čečėnijos respubliką — Ičkeriją — pavaldžia Maskvai.
Ryga. Pirmadienį Rygoje Suomijos užsienio reikalų ministrė
Taija Halonen ir jos Latvijos kolega Valdis Birkavs pasirašė
sutartį, dėl vizų režimo panaikinimo. Pagal susitarimą, kuris
turėtų įsigalioti rudenį, kuomet jį patvirtins abiejų valstybių
parlamentai, Latvijos piliečiai galės be vizų vykti į Suomiją.
Šis susitarimas nebus taikomas Latvijoje gyvenantiems Latvi
jos piliečio paso neturintiems gyventojams.
Sofia. Bulgarijos prezidentas Petar Stojanov pasakė, jog jis
yra prieš įstatymo, kuriuo siekiama uždrausti buvusiems vado
vaujantiems komunistams užimti aukštus valstybinius postus,
projektą.
_________
■ . •

* 6 hektarai miško Telšių
rajone prie Kinčiulių kaimo,
prieš 120 metų priklausę le
gendiniam žemaičių „svieto ly
gintojui” Tadui Blindai, grą
žinami jo turto paveldėtojams.
Nors Žemaitijoje nebėra T.
Blindos vardą garsinančių pa
KALENDORIUS
statų — prie Virvytės upės bu
* Klaipėdos uosto Smel
Liepos
31 d.: Šv. Ignacas Lc
vęs jo malūnas sudegė, o Luo tės pusiasalio teritorijoje,
jola,
kunigas
(1491-1556); Igne
kėje veikusi „Tado Blindos” mokslo ir technikos įmonės
užeiga dabar remontuojama, „Geoprojektas” duomenimis, tas, Elena, Sigitas, Sigita.
Rugpjūčio 1 d.: Šv. Al
tačiau žmonėse tebepasakoja- 1:86 hektaro plote yra apie 7
mos įvairios istorijos apie tonos gintaro. Iškasto gintaro fonsas Liguori. Meilė, Viltė,
garsųjį žemaitį. Blindos pa kokybę vertins Kultūros mi Gauda. 1922 m. buvo priimta
vardė yra labai populiari.
nisterijos sudaryta komisija. pirmoji Lietuvos Konstitucija.

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1997 m.-liepos mėn. 31 d.
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LIETUVIUTELKINIAI
SEATTLE, WA
BALTISTIKOS STUDIJŲ
ŽINIOS
Seattle lietuvių, latvių ir es
tų pastangomis š.m. balandžio
26 d. pravestų „Sek gintaro
.keliu” varžytinių metu, buvo
surinkta daugiau 30,000 dol.
remti Unįversity of Washington Baltistikos studijų pro
gramą. Birželio 14 d., univer
siteto Skandinavų .skyriaus
abiturientų priėmimo metu,
varžytinių komiteto pirmi
ninkė Irena Blekytė įteikė
30,000 dol. čekį Terje Leiren,
Skandinavų skyriaus, kuris
globoja Baltistikos studijų pro
gramą, vedėjui, Priėmime da
lyvavo įvairūs universiteto pa
reigūnai.
*
Varžytinių komitetas nes
naudžia. Birželio 13 d. Viktoro
ir Laurie Raišių namuose įvy
kusiam susirinkime, patyrę
varžytinių talkininkai aptarė
planus pravesti 1998 m. pava
sarį naujas varžytines. Irena
Blekytė vėl sutjko vadovauti,
ruošos darbams. Kviečiama vi
sus lietuvius jau dabar pradė
ti galvoti, kaip galėtumėte pri
sidėti.
Šiuo metu veikia nauja loteri
ja remti Baltistikos studijų
programą: laimingo bilietopirkėjas laimės dviem asme
nims kelionę į Vilnių, Rygą, ar
Taliną,
FinnAif
lėktuvų,
skrendant iš San Francisco ar
New Yorko. Laimėjimai bus
vykdomi š.m. spalio 11 d., lat-vių bendruomenės ruošiama
me rudens pokylyje. Laimė
tojas nebūtinai turi dalyvauti
^pokylyje. Loterijos bilietų kai
na — 5 dol., kreiptis į Jūratę
Mažeika itę-Harrison (tel. 425742-1575).
Geg.' 6 ir 7 d. University of
Washington vykusioje konfe
rencijoje apie NATO praplė
timą ir Baltijos kraštų ateitį
dalyvavo 30 žinovų bei vyriau
sybių atstovų iš viso pasaulio.
Lietuviams atstovavo Seimo
užsienio reikalų komiteto pir
mininkas Mečys Laurinkus.
Konferencija baigėsi viešu su
sirinkimu, kuriame Baltijos
kraštų atstovai visuomenę su
pažindino su jų pažiūromis.
Birželio 6 d., lietuvių kalbos
kursų dėstytoja Jūra Avižienytė dalyvavo seminare „Bal
tistikos studijos šiandien”. Jū
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ra diskutavo lietuvių moterų,
Sibiro tremtinių, prisimini
mus.
. Lietuvių kalbos kursas bus
vedamas 1997-1998 mokslo
metais. Kursą lankantys stu
dentai uždirbs penkis univer
siteto kreditus per trimestrą.
Pamokos vyks pirmadieniaispenktadienis, 12:30 - 1:20 v.
p.p., Balmer salėje, kambarys
409.
Registruotis
kursui
SCAND 490B. Skandinavų
skyrius turi daugiau žinių
(tel. 206-543-0645), kompiu
terinis adresas:
uwscand@u.washington.edu.
1998 m. žiemos trimestro,
vakarais veiks anglų kalba
dėstomas kursas apie baltų
kultūras. Lankytojai studijuos
Latvijos, Lietuvos ir Estijos
žmones ir kultūras. Bus kal
bama ir apie literatūrą, mu
ziką bei filmus.
1998 m. pavasario trimestre
numatoma dėstyti apie Balti
jos kraštų ryšius su Skandina
vija, nuo Vikingų ligi šių lai
kų.
Ir vėl Lietuvių fondas dos
niai atsiliepė į prašymą remti
Baltistikos studijų programą.
Fondas skyrė 5,000 dol. pa
ramą.
Žengiame arčiau tikslo, t.y.,
iki 1998 m. pabaigos surinkti
,775,000 dol., Baltistikos stu-.
dijų programai pasiekti nuola
tinį statusą universitete. Ke
lias iki to dar ilgas; dar reika
linga 600,000 dol. Prašome
aukas rašyti: University of
Washington Baltic Studies
Program, ir siųsti: University
of Washington Šcandinavian
Department, Box 353420,
Seattle WA 98195-3420. Au
kos nurašomos nuo mokesčių.
Zita Petkienė

DETROIT, MI
A.A. A. WILCHENSKY

Liepos 16 d., po gedulingų
šv. Mišių Šv. Gabrielio bažny
čioje, Holy Sepulchre kapinėse
buvo palaidotas a.a. Anthony
Wilchesky, 85 m. amžiaus. Ve
lionis buvo ankstyvesnės kar
tos veiklus Šv. Petro lietuvių
parapijos narys. Giliam nuliū
dime paliko žmoną Adelę,
brolį Alex ir sesutę Frances
Harlow, svainę Jodie Step bei
daug sūnėnų ir dukterėčių.
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Maginant pašto išlaidas, pakvitavimai už gautas prenumeratas
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš
jo mokestį, pažymima, iki kada yra užsimokėjęs.

DRAUGO prenumeratą yra mokama iš anksto
metams
14 metų 3 mėn.
JAV................:..................................... $95.00
$55.00
$35.00
Kanadoje ir kitur................... (US.) $110,00
$60.00
$40.00
Tik šeštadienio laida:
JAV..................................................:... $55:00
$40.00
$30.00.
Kanadoje ir kitur................... (US.) $60.00
$45.00
$35.00
Užsakant i Lietuvą:
(Ąir cargo).$100.00.
$55.00
Tik šeštadienio laida......................... $55.00
Užsakant i užsienį
oro paštu .......................................... $500.00
$250.00
Tik šeštadienio laida........................ $160.00
$85.00

Kun. Juozas Kluonius š.m. liepos 20 d. Detroite, Šv. Antano parapijoje buvo pagerbtas gražia švente jo kuni
gystės 50 metų sukakties proga.
Nuotr. Reginos Juškaitės
Kūnas buvo pašarvotas gimi
naičio Charles R. Step laidotu
vių namuose. Laidotuves tvar
kė sūnėnas, laidotuvių direk
torius Charles R. Step.

PALAIDOTA
A.A. IRENA TUMASIENĖ
Liepos 21 d. po religinių
apeigų Charles R. Step laido
tuvių namuose, Holy Sepulčhre kapinėse buvo palaidota
a.a. Irena Tumasienė, 72 m.
Velionė mirė Oklahomoje. Gi
liam nuliūdime paliko dukras
Laimą, Astą, sūnų Algirdą ir
marčią Kim Tumas. Laido' tuves tvarkė laidotuvių direk
torius Charle R. Step.

„DAINAVOS ” METINĖ
ŠVENTĖ

„Dainavos” Jaunimo stovyk
los metinė šventė įvyko liepos
27 d. Į šventė atvyko svečiai iš
Clevelando, Čikagos, Detroito
ir kitų . lietuviškų telkinių.
Dalyviai turėjo progos pasi
vaišinti lietuvišku maistu, iš
bandyti savo įaimę įvairiuose
laimės žaidimuose. Šv. Antano
parapijos klebonas kun. Alfon
sas Babonas, ta proga aukojo
šv. Mišias. Vyko ir metinis
Dainavos rėmėjų suvažiavi
mas. Vasaros metu, sekmadie
niais, „Dainavoje” yra atidary
ta virtuvė, kurioje galima įsi
gyti lengvų užkandžių -ir
gėrimų. Detroito ir apylinkių
lietuviai kviečiami pasinaudo
ti proga ir praleisti sekma
dienius „Dainavoje”.
lm

ST. PETERSBURG, FL
ATGAL I TĖVYNĘ,
Į NAMUS
Birželio mėn. pabaigoje Mi
ra Arienė, praėjus keletai me
tų nuo vyro mirties, neturė
dama artimų giminių Ameri
koje, nutarė nuolatiniam apsi
gyvenimui grįžti į Lietuvą pas
savo seserį. Liepos pradžioje
sparnus pakėlė Stasys ir Bro
nė Juozapavičiai. Jie į St. Pete
Beach prieš kelioliką metų at
sikėlė iš Čikagos. Bronė, bū
dama gailestinga seselė, dau
gelį metų kiekvieną antradie
nį matuodavo kraujospūdį St.
Pete Beach lietuviams. Sta
sys, kartais vaidindavo, bet
labiausiai išryškėjo savo įdo
miais, žemiškais feljetonais,
kuriuos švelnių, neužgauliu
humoru perduodavo gegužinių
ar įvairių renginių progomis.
Jis dėl to bus visų pasigenda
mas. Linkime visiems „nauja
kuriams” tėvynėje ilgų, sveikų
ir džiaugsmingų dienų.

Seattle baltiečių pastangomis balandžio 26 d. pravestų varžytinių „Sek
gintaro keliu” metu buvo sutelkta daugiau negu 30,000 dol. paremti Uni
versity of VVashington Baltistikos studijų programų. Varžytinių komiteto
pirm. Irena Blekytė š.m. birželio 14 d. 30,000 dol. čeki įteikė Terjė Leiren,
Skandinavų skyriaus vedėjui, globojančiam Baltistikos studijų programą.

VAŠKELIAI
ATOSTOGAUJA
Vasaros metu daugelis
ventojų, ieškodami vėsei
oro, mėnesiui — kitam,

vyksta į šiaurę. Tačiau buvęs
Vytauto Didžiojo universiteto ‘
Kaune rektorius prof. Bronius.
Vaškelis ir jo žmona Stasė,
atostogas leidžia savo bute,
St. Pete Beach apylinkėje.
Lanko draugus ir pažįstamus,
vaikšto pajūriais ir džiaugiasi
šilta Floridos saule. Jie nori
kuo daugiau pasisemti saulės
spindulių, kad grįžus į Kauną
tos šilumos užtektų per ilgą ir
gan šaltą žiemą. Linkime
jiems smagių ir prisimintinų
atostogų.
Mečys

ATSISVEIKINOME SU
KĘSTUČIU GRIGAIČIU
Šio telkinio veiklus narys ir
taurus lietuvis Kęstutis Gri
gaitis, po sunkios ir vargi-,
nančios ligos, mirė š.m. liepos
11 d. S t. Petersburgo lietuviai
jo brangų atminimą pagerbė ir
su juo atsisveikino liepos 14 d.
Beach Memorial Chapel laido
tuvių namuose. Į atsisveiki
nimą su velioniu susirinko per
šimtas vietos lietuvių. Akade
mijai vadovavo iš Daytona
Beach atvykęs artimas bičiulis
Jonas Daugėla.
Prie tautine vėliava apdeng
to karsto (Grigaitis buvo Lie
tuvos karininkas) kunigai M.
Čyvas ir S. Rapolas sukalbėjo
-maldas. J. Daugėla, kiek il
gesnėje kalboje, peržvelgė ve
lionio gyvenimo kelią, išryš
kino jo visuomeninę veiklą,
neabejotiną patriotizmą ir
meilę savajai tautai. Jis taip
pat pareiškė užuojautą šeimos
nariams ir artimiesiems Gri
gaičio vienminčių — idėjos
draugų vardu.
Prof. Ęr. Vaškelis prisiminė
bendrą ilgų metų veiklą skau
tų organizacijoje, o vyr. skau
tininke A. Kamiene į karstą
įdėjo skautišką kaklaraištį.
Lietuvių klubo ir visų St. Pe
tersburgo lietuvių vardu jaut
rų žodį tarė A. Karnius. Pa
baigai kalbėjo ir velionio žmo
na A. Grigaitienė, jos sūnūs
Algirdas ir Kęstutis. Atsisvei
kinime dalyvavo ir iš Kanados
atvykęs Grigaičio sūnus Kęs
tutis. Atsisveikinimo akade
mijai pasibaigus, būrys daly
vių nuvyko į Grigaičių namus.
Erdviuose Grigaičių namuose,
prie rūpestingai paruoštų val
gių stalų, svečiai maloniai pri
siminė tas dienas, kai artimai
bendravo su Kęstučiu. Prisi
minė ir tas atmintinas įvairių
pobūvių akimirkas, kurias
teko išgyventi vaišinguose
Grigaičių namuose.
K Grigaičio žemiškieji pa
laikai buvo išgabenti į Kanadą
ir palaidoti Toronto mieste,
kuriame atvykęs iš Vokietijos,
jis išgyveno didesnę savo gyve
nimo dalį.
J. Dg.

nio klubo vicepirm. žurnalis
tas Algirdas ir iždininkė Da
nutė. Šilbajoriai. Viešnagės
metu jie daug kur keliavo,
aplankė įvairias Lietuvos vie
toves, miestus, gimines , drau
gus, savo gimtines ir susi
kaupė begalės įdomių įspū
džių.
Jų pasakojimų išklausyti
turėjome progos š.m. liepos 24
d. LB apylinkės valdybos
Homers
restorane ruoštų ‘
pietų metu. Į popietę susirin
ko arti 50 asmenų. LB apyl.
pirmininkas Mindaugas Petri
kas, pasveikinęs dalyvius, ir
padėkojęs už popiečių lan
kymą, įspūdžius iš Lietuvos
papasakoti pakvietė Algirdą
Šilbajorį. Pradėdamas pasako
jimą, Algirdas Šilbajoris per
davė Tėvynės linkėjimus, o po
to pradėjo keliauti po gražiąją
tėvynę, pasiekdamas net Len
kiją. Įspūdžiai įdomūs. Vil
niaus oro uoste gana gera
tvarka, kontrolė netrukdanti,
mandagus patarnavimas, oro
uostas gana modernus. Vil
niuje, norint pasinaudoti taksi
patarnavimu, reikia gerai
apsižvalgyti, nes privatūs tak
sistai ima net iki 40 dol. už
patarnavimą, tuo tarpu nor
maliai taksistams tenka mo
kėti tik keletą litų. Vilnius,
lieka Vilnius, sostinė, jau
daug pakeitęs savo veidą. Se
namiestis
atnaujinamas.
Daug restoranų, kavinių, pa
tarnavimas geras, daug kam
atrodo labai prabangiai. Ypač
prabangūs prezidento rūmai,
įranga moderni, daug kainuo
janti. Seimo rūmai taip pat
modernūs,1 turi puikią techni
nę įrangą. Jam tekę pabuvoti
Seime. Vilniuje ir kituose di
desniuose miestuose daug ir
labai brangių automobilių,

gatvėse didelis judėjimas. Tai
prabanga, tai turtingųjų luo
mas. Tuo tarpu 'darbo žmo
nėms netrūksta vargo. Krau
tuvėse daug, įdomaus ir įvai
raus maisto, tiek iš užsienio,
tiek ir Lietuvos gaminių,
tačiau kainos aukštos, mažiau
uždirbantiems sunku prekių
įsigyti. Labai geras Utenos ir
kitų vietovių bravorų gamin
tas alus. Pastebėtina, kad
svaigalai-gėrimai parduodami
-beveik visose krautuvėlėse.
Kaunas, esąs Vilniaus šešė
lyje. Visas dėmesys, visoke
riopa politinė ir kultūrinė
veikla sostinėje Vilniuje. Bet
Kaunas irgi lieka Kaunu.
Nuostabi Laisvės alėja, minios
pėsčiųjų vaikštinėja šia di
džiąja gatve. Buvę žymūs
„Metropolis” ir „Lietuvos”
viešbutis gerokai pakitę, gal į
blogesnę pusę. Blogą įvaizdį
palieka aplankius labai ap
leistą Karo muziejų, kuriam
reikalingos didesnės patalpos.
Neringa-Nida gražus Lietuvos
kampelis. Teko plaukioti laivu
DAYTONA BEACH, FL
ir matyti, kaip buvo sugedęs
ĮDOMŪS ĮSPŪDŽIAI
laivas, kuriuo plaukiojo prezi
IŠ LIETUVOS
dentas Algirdas Brazauskas.
Š.m. birželio mėn. 18 dienų Čia pat ir rusų okupuoto Ka
Lietuvoje praleido mūsų telki raliaučiaus žemė, kur vienišas
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rusų kareivėlis per žiūronus
stebi judėjimą Lietuvos teri
torijoje.
Bet • Nida, Neringa žavus
kraštas, turistų labai lanko
mas.
Palanga pakitusi. Naujas į
jūrą tiltas teikia poilsiauto
jams pasivaikščiojimo, jūros
grožiu pasigėrėjimo sąlygas.
Kur keliauta, visur pastebėta
įvairūs ruošti koncertai, pra
moginė muzika, pilnos ka
vinės žmonių. Palangoje poil
siautojų daug, tarytum ir
skurdo nebūtų. Gražiai atrodo
Tiškevičiaus
rūmai,
kur
įrengtas labai įdomus gintaro
muziejus...
Danutė ir Algirdas Šilba
joriai viešėjo ir Lenkijoje, kur
aplankė tėvelių kapus.
Trumpai kalbėtojas užsimi
nė apie žmonių nuotaikas.
Esą, apie politiką nedaug teko
kalbėti, bet žmonės daug kuo
nusivylę. Netekę diskutuoti ir
prezidentinių rinkimų temų.
Žurnalistams užklupus Al
girdą Šilbajorį klausimais, ku
ris kandidatas laimėtų pre
zidentūrą, jis savo “nuomonės
nepasakė, bet į jų pokalbį įsi
jungęs Lietuvoje viešintis žur
nalistas Juozas Žygas, pla
čiau nušvietęs išeivijos pažiū
ras.
Danutė ir Algirdas Šilba
joriai aplankė ir savo gim
tines, net turėję progos pasi
kalbėti žemaitiškai.
Įspūdžiai įdomūs, objek
tyvūs, iš jų buvo galima su
vokti dabartinio Lietuvos gy
venimo nuotaikas.
O dėl mafijos ir saugumo
Lietuvoje Algirdas pareiškė,
kad jų niekas iš mafijos ne
užkalbino, nieko nesutiko ir
patariama žinoti kada, kuriuo
laiku ir kur vaikščioti, kad
būtų išvengta užpuolimų.
Pirmininkas M. Petrikas
Alg. Šilbąjoriui už įdomius
įspūdžius padėkojo.

LINAS SIDRYS, M.D.

Akių ligos / Chirugija
9830 S.Ridgeland Avė.
Chicago Ridge, IL 60415

Tel. 708-636^6622
4149 W. 63rd. St.
Tel. 773-735-7709

ARAS ŽUOBA, M.D.
INDRĖ RUDAITIS, O.D.
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
1020 E.Ogden Avė., Suite 3.10
Naperville, IL 60563

Tel. (630)527-0090
3825 Highland Avė.,
Tower 1,Suite 3C
Downers Grove, IL 60515...

Tel. (630)435-0120
DR. L PETREIMS

DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd.,Hickory Hills, IL

1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė.

Tel. (708)598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79th Avę., Hickory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą
EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.

4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL
Pirmas apyl. su Northwėstem un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis]
už prieinamą kainą. Pacientai
priimami absoliučiai punktualiai.

■

Susitarimui (kalbėti angliškai)

Tel.708-422-8260
EDMUNDAS VIŽINAS, M.D..S.C.

Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6187 S. Archer Avė. (prie Austin)

'Tel. 773-585-7755
Valandos pagal susitarimą

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA
1185 Dundee Avė., Elgin, IL 60120

Tel. (708)742-0255
Valandos pagal susitarimą

Ca/ttfac Diagnosis, LTD.

6132 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60629
Tel. 773-436-7700
»
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.

Širdies ir kraujagyslių ligos

Valandos pagal susitarimą

Ateinantys LB pabendravi
mo pietūs ten pat vyks
rugpjūčio 6 d. Numatoma, kad
kalbės ir kiti Lietuvą aplankę
šio telkinio nariai.
Jurgis Janušaitis

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

7722 S. Kezie Avė.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773- 471-3300
DR. A.B. GLEVECKAS

PARENGTAS TURIZMO
AUKŠTAITIJOJE
PROJEKTAS
Turizmo departamento už
sakymu parengtas Aukštai
tijos regiono turizmo investici
nis projektas. Tai pirmasis
bandymas realiai žvelgti į tu
rizmo plėtojimo perspektyvas
Aukštaitijoje, rašo „Rinka”.
Pirminiais skaičiavimais,
iki 2000 metų Aukštaitijos re
giono turizmo plėtojimui kas
met reikėtų maždaug 70 mln.
litų. IŠ jų reikėtų 33 mln. litų
valstybės lėšų keliams tvarky-

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS
3900 W.95 St Tel. 708-422-0101
Valandos pagal susitarimą
Pirmad. 3v.p.p.-7v.v„ antr.12:30-3v.p.ptreč. uždaryta, ketvirt. 1 - 3 v.p.p.
penktad. ir šeštad. 9 v.r. -12 y.p.p.

ti, kultūros paminklų apsaugai, ekologiniam projektams ir
kita. Iš firmų nuosavų ir skfr
lintų lėšų būtų statomi bei
tvarkomi turistų apgyvendinimo pastatai, maitinimo įstaigos, pramogų industrija ir 1.1Manoma, kad investicįjos atsipirktų per 10 metų.
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IGNALINOS ATOMINES
ELEKTRINĖS
LIKIMAS SPRENDIMO
KRYŽKELĖJE (II)

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1997 m. liepos mėn. 31 d.

STASYS BAČKAITIS IR JANE YESINOWSKI

(Tęsinys)
Ignalinos AE apsauga

1991-1992 m., dalyvaujant
septyniems Vakarų valstybių
ekspertams, buvo pravestas,
kiek leido turima dokumenta
cija, Ignalinos AE saugumo
charakteristikų įvertinimas ir
jų palyginimas su Vakarų
standartais. 1992 m. Lietuva
buvo priimta į Tarptautinę
atominės energijos agentūrą
(TATENA) ir per ją yra teikia
ma nemaža parama Ignalinos
AE saugaus operavimo reika
lais. Ypač daug dėmesio ir pa
galbos nuo 1991 m. teikia
Švedija. Švedijos ir TATENA
parama buvo pravesti keli la
biau specializuoti tikimybiniai
saugumo tyrimai, žinomi kaip
BARSELINA ir TATENA pro
jektai. Šiuose projektuose bu
vo pateikta ne tik daug reko
mendacijų Ignalinos saugu
mui gerinti, bet ir būtinybė
keisti administracinio valdy
mo struktūras. 1994 m. vasa
rio mėn. buvo pasirašyta su
tartis tarp Ignalinos AE, Lie
tuvos vyriausybės ir Europos
Rekonstrukcijos
ir plėtros
banko (EBRD), pagal kurią
Lietuvai skirta 33 mln. ekiu
(ECU — Europos • piniginis
viehetas = 1.12 dol.) numato
mom saugumo priemonėms
įgyvendinti. Pagal šią sutartį,
Lietuva įsipareigojo iki 1996
m. atlikti išsamų Ignalinos
AE saugumo, vertinimą (sau
gumo analizės ataskaita —
SAA), kuriuo remdamasi, VATESI 1998 m. turės priimti
sprendimą dėl pirmojo blogo
licenzįjavimo. Jeigu, remiantis
šia analize, bus nuspręsta,
kad licenzijos nebus galima
išduoti, pirmasis reaktorius
turės būti uždarytas tuoj pat.
SAA parengimui buvo skirta
dar 7 mln. ekiu suma ir nuro
dyta, kad atsakomybė pareng
ti ataskaitą tenka Ignalinos
AE ir jai į talką priskiriama
Švedijos energetinė firma Vattenfall, bei didelė grupė-Va
karų valstybių bei Rusijos ek
spertų. Šiuos rezultatus tikri
nanti ir parengti recenziją,
paskirta kita nepriklausoma
ekspertų grupė, susidedanti iš
įvairių valstybių ir Lietuvos
ISAG atstovų. Taip pat nuro
doma, kad Ignalinos SAA
turės būti tokio paties lygio
kaip ir SAA Vakarų valstybių
reaktoriams.

Ignalinos AE, kaip ii' kitos
atominės jėgainės, yra trak
tuojamos kaip potencialiai pa
vojingi objektai. Dėl jos pana
šumo į Černobylio reaktorius
Ignalinos AE eksploatacijai,
techninei įrangai, jos tvarky
mui ir procesų valdymui yra
atkreipiamas ypatingas tarp
tautinis dėmesys. Lietuva pe
rėmė Ignalinos AE, neturint
patyrusio būtiniausio admi
nistracinio valdymo, saugumo
priežiūros ir mokslinio-techni
nio aptarnavimų struktūrų, be
Įmonės dokumentacyos ir jos
įrangos planų, be paremiančios mokslinės techninės-infrastinktūros, kuri iki tolei
buvo tvarkoma pagal centri
nės nurodymus iš Obninsko ir
Celiabinsko, Rusijoje.
Trumpai prieš perimant Ig
nalinos AE, Lietuvoje buvo su
formuota šiam reikalui pati
svarbiausia struktūra — Val
stybinė atominės energetikos
saugos inspekcija (VATESI).
Nuo įkūrimo pradžios jos tik
slas buvo sutelkti paramą,
parūpinant reikiamą tech
niką, mokant ir treniruojant
personalą, rengiant atitinkamus.^tpisinius aktus, standar
tus ; ir operavimo taisykles.
1992 m. Lietuvos Energetikos
institute buvo įsteigta Ignali
nos atominės saugumo ana
lizės grupė (ISAG). Jos tikslas
buvo sukurti mokslinį-tech
ninį paramos kompleksą susijusį-str pačia svarbiausia vykfetaričio proceso ir galimų ava
rijų pasekmių modeliavimu,
pirmojo kontūro bei pagrindi
nių pastatų mechaninio atspa
rumo apskaičiavimais, bei jų
elgsenos prognoze avarijos at
veju, sistematizuoti ir tikslinti
surenkamus duomenis, pa
rengti reikalingus žinynus ir
informacijos sąvadus. ISAG po
penkių metų darbo, įsijungus
jauniems lietuviams moksli
ninkams ir bendradarbiaujant
su Kauno Technologijos uni
versiteto Šilumos ir atominės
energetikos katedra, tapo la
bai profesionali, intensyviai
dirbanti ir labai nustebinan
čių rezultatų pasiekusi bran
duolinio reaktoriaus saugumo
analizės grupė. Ji savo bran
džiais pasiekimais parodė,
kad saugumo problemas, su
SAA rekomendacijos
trikimų tikimybes bei jų pa
sekmes jau gali spręsti sava
Šių metų vasario mėn. buvo
noriškai, panaudojant Vaka
ruose naudojamą analitinę paskelbtas SAA įvertinimas ir
metodiką, ir nebereikia remtis rekomendacijos. Analizės re
vien tik Maskvos institutų pa zultatai patvirtina dabar vyk
teiktais duomenimis (K. Alme domą saugumo gerinimo pro
nas, ,Akiračiai”, Nr. 10, 1996). gramos priemonių veiksmin-

PALAIMINTASIS
JURGIS MATULAITIS
(Tęsinys)

1894 — 1899 mano Že
maičių Kunigų Seminarijoje
buvimo metais veikė slapta
kunigų organizacija, kurios
tikslas buvo išauklėti klieri
kus gerais kunigais ir gerais
lietuviais patrijotais. Man te
ko laimės būti priimtam į mi
nėtą organizaciją dar pirma
me kurse esant. Organizacijos
tikslas man be galo patiko.
Jos nariams niekas nieko ne
galėdavo prikišti dėl to, kad
jie, siekdami organizacijos
tikslų, būdavo pavyzdingais
klierikais, gerai mokydavosi
ir, mūsų kalba kalbant, steng
davosi būti patrijotais visuo
menininkais. Toje pakraipoje

veikdami gabesnieji klierikai
parašydavo referatus, kuriuos
būreliais suėję skaitydavome.
Referatų gaudavome ir iš Pe
trapilio Dvasinės Akademijos
auklėtinių. Mums gerai būda
vo žinomas referatų autorius
vardu „Jurgis”. Jo pavardė
mums buvo nežinoma. Suži
nojome tik vėliau. Tai buvo
Jurgis Matulevičius. Vienas
toks referatas, Jurgio parašy
tas, ypač buvo reikšmingas.
Jame buvo įrodyta, kad, no
rint būti geru kunigu, reikia
būtinai būti geru lietuviu patrijotu. Patrijotizmas su kuni
go pašaukimu ankštai buvo
rišamas.
Mums, jauniems

Ežeras Zarasų apylinkėje.

gumą, tačiau sakoma, kad jų
apimtis nėra pakankama ir ne
visiškai išsprendžia esamas
saugumo problemas. SAA nuo
mone, patys svarbiausi projek
tiniai ir saugumo patobulini
mai turi būti nedelsiant iš
spręsti ir įgyvendinti. Nei vie
nas blokas negali būti paleis
tas eksploatavimui po 1997 m.
planinio remonto, kol reko
mendacijose nurodyti svar
biausi saugumo klausimai ne
bus išspręsti. SAA rekomen
dacijos, pagal prof. Vilemo
straipsnį „Ignalinos AE saugu
mas — neatidėliotina būti
nybė” (Energy News of 1997;
www.iae.lt)
ir
beautorinį
straipsnį „Safety experts advise against restart of Ignali
na” („Nuclear News”, May
1997), iškelia šiuos svarbiau
sius punktus:
1. Ignalinos AE turi įgyven
dinti tinkamos struktūros val
dymą, kuris garantuos saugų
atominės eksploatavimą, veik
smingą būtinų saugumo prie
monių įgyvendinimą ir tin
kamą paramą licenzijavimo
procese;
2. baigti reaktoriaus valdy
mo ir apsaugos sistemos sau
gumo analizę;
3. nustatyti ir įgyvendinti
projekto procedūrų pakeiti
mus, kurios reikalingos kom
pensuoti kontrolės ir valdymo
trūkumams;
4. baigti analizę ir pradėti
rengti reaktoriaus pagrindinio
cirkuliacinio kontūro struktū
rinio vientisumo analizę;
5. baigti rengti avarinių si
tuacijų valdymo procedūrų ap
rašymus;
6. svarbūs trūkumai, kurie
gali būti nustatyti atlikus
anksčiau reikalaujamą anali
zę, turi būti pašalinti prieš vėl
paleidžiant blokus operacijon:
7. VATESI turi patvirtinti
Ignalinos AE paruoštą veiklos
planą ir tvarkaraštį reikalingą
sprendimui visų saugumo
problemų nustatytų SAA ir recenziniuoe raportuose. Šis pla
nas turi būti diegiamas nedel

siant ir sparčiai.
SAS specifinės rekomendaci
jos Lietuvos vyriausybei yra
šios:
1. sutinkamai su Lietuvos
branduolinės energijos įstaty
mu ir tarptautinėmis konven
cijomis bei tarptautine prakti
ka, Lietuvos vyriausybė turi
nustatyti ir atitinkamai pas
kirstyti atsakomybę, susijusią
su branduoline sauga, tarp
Lietuvos vyriausybės, Ignali
nos AE, VATESI ir mokslinių
techninių paramos organiza
cijų (MTPO);
2. Lietuvai reikia nustatyti
kryptį ir kreipti rezervus tam,
kad turėtų kvalifikuotą ir tin
kamą priežiūros personalą bei
techninius ir mokslinius eks
pertus, galinčius vykdyti iš jų
reikalaujamas funkcijas. Be
to, reikia pripažinti, kad Rytų
ir Vakarų valstybės turi pa
dėti VATESI vadovybei ir per
sonalui bei MTPO plečiant jų
galimybes; k*
3. manoma, kad nepakanka
ma VATESI priežiūra yra su
sijusi su jos pozicija vyriau
sybės struktūroje. Vienas pa
vyzdžių, kaip išspręsti šią
problemą, yra Valdytojų tary
bos reguliuojančiam organui
sukūrimas;
4. Lietuvos vyriausybė, no
rėdama padėti Ignalinai ir
VATESI, yra įkūrusi Lietuvos
branduolinės ir radiacinės
saugos konsultacinį komitetą,
susidedantį iš aukšto rango
tarptautinių ekspertų. Šis ko
mitetas turi būti specifiškai
įpareigotas kontroliuoti, kaip
diegiamos siūlomos saugumo
pagerinimo priemonės. Jis
turi taip pat teikti esminę pa
galbą Lietuvos vyriausybei ki
tais pagrindiniais klausimais,
susijusiais su sauga, įskaitant
projektavimą, eksploataciją,
patobulinimus ir galimą de
montavimą;
5. Lietuvos vyriausybė, kaip
Ignalinos AE šeimininkė, turi
imtis visų būtinų priemonių
saugiam elektrinės darbui
užtikrinti. Tai apimtų finansa-

klierikams, sąžinės bailumui
pašalinti, atėjo mintis atsik
lausti seminarijos vadovybės,
kaip ji į tuos klausimus žiū
rinti. Taigi, tą referatą patys
perskaitę, padavėm jį rekto
riui J. Dovydaičiui. Praėjus
apie mėnesį laiko rektorius jį
mums grąžino, pareikšdamas,
kad kas čia parašyta yra tiesa,
bet tai yra dinamitas. Nežinia
kokia prasme šis žodis „dina
mitas” buvo pasakytas. Jurgio
lavinančių mus klierikus kil
nių minčių dėka, idėjos, susi
jusios su kunigo pašaukimu,
giliai įstrigo į mūsų jaunas
širdis.
Pabaigus Dvasinę Semina
riją, po 5 metų kunigavimo,
tenka vėl susitikti su tuo Jur
giu, kuris ligšiol tik buvo gir
dėtas, bet akimis neregėtas. Ir
susitinkame tuo metu, kai
kun. Jurgis Matulevičius su
kun. Pr. Būčių organizuoja

marijonus. Juodu kreipiasi į
paskirus, jų numatytus tinka
mais kandidatais, kunigus.
Tenka ir man, kaip katedros
vikarui, laimės priimti pas
save tuodu garbingus asme
nis. Gaunu jų pasiūlymą tapti
marijonu. Susipažinti su mari
jonų regula palieka man jų
Constitutiones. Regula man
patinka, ir mudu su kun. Pr.
Turausku, Karmelitų bažny
čios vikaru, pasiryžtam eiti į
marijonus. Tą savo sumanymą
pareiškėme marijonų organi
zatoriams, kurie savo ruožtu
kreipėsi į Žemaičių Vyskupą
G. Cirtautą, prašydami jo su
tikimo mus atleisti nuo pa
reigų. Vyskupas Cirtautas ne
sutinka mudviejų atleisti, pa
reikšdamas baimės
veikti
slaptoje marijonų organizaci
joje. Mat, prie rusų marijo
nams nebuvo leista viešai
veikti. Taip ir palikome mudu

net pagal vakarietiškus stan
dartus, bus priimtinai saugi.
Kadangi elektrinės saugumas
pirmiausia mums patiems la
biausiai turi rūpėti, tai pak
lausyti gero patarimo yra pats
protingiausias
sprendimas”.
Įvedimas visų pagerinimų
trejų metų laikotarpyje pa
keltų vieno pagaminto kilova
to savikainą maždaug 2 lcnt.
Ekonomiškai tai būtų patei
sinama, nes jeigu reikėtų ga
minti elektrą skystu kuru vie
no kilovato kaina pakiltų net
per 5 lcnt. Ignalinos uždary
mas, kaip pranašauja „Nu
clear News”, būtų didelis smū
gis Lietuvai, nes tai reikštų ir
galimus elektros energijos
trūkumus ir žymų kainos pa
kilimą Lietuvos elektros ener
Nuotr. Baniutės Kronienės
gijos vartotojui (autorių nuo
mone, maždaug dvigubai).
vimą, kuris reikalingas elek Tikriausiai tas nuvestų į ne
trinės efektyviam saugumo mažą Lietuvos ekonominį nuo
klausimų gerinimui ir atitin smukį. Ką tas reikštų iš so
kamų saugumo užtikrinimo cialinės bei politinės pusės,
priemonių įgyvendinimui. Pa niekas kol kas to nenagrinėjo.
pildomai reikia sukurti trūks Kitas „Nuclear News” iškeltas
tamą teisinę dokumentaciją ir taškas yra faktas, kad, nors ir
sudaryti Valdytojų tarybą, nėra pavojaus, jog branduo
kad būtų reikalinga sąveika linės nelaimės atveju nebūtų
tarp vyriausybės ir Ignalinos galima sustabdyti reaktoriaus
pabėgimo į nesukontroliuoja
AE.
mą reakciją, ir nesvarbu ko
SAA rekomendacijų
kios valdymo kontrolės būtų
įgyvendinimas ir
dabar pridėtos, Ignalinos AE
alternatyvos
reikės uždaryti dėl vieno iš pa
grindinių reaktoriaus kompo
Pagal profesorių J. Vilemą, nentų — cirkonio kanalų ope
Lietuvos Energetikos instituto racinio ribotumo. Jų eksploa
direktorių, SAA pateiktos są tacinė trukmė yra 15-18 metų.
lygos yra nesunkiai įgyvendi Pagal sutartį su EBRD, reak
namos ir su tuo susijusios torių eksploatavimas negali
išlaidos yra ekonomiškai pa būti pratęstas, pasibaigus
teisinamos. „Nuclear News” technologinių kanalų opera
straipsnyje sakoma, jog šių ciniam amžiui. Pagal tai, pir
reikalavimų
įgyvendinimas mas reaktorius turėtų būti
trijų metų bėgyje atsieitų uždarytas apie 2000 ir antras
maždaug 120 mln. dol. arba apie 2005 metus be galimybės
480 mln. litų. Prof. Vilemas rekonstrukcijai.
„Nuclear
toliau tvirtina, kad „tai pada News” kelia klausimą: ar iš
rę turėsime elektrinę, kuri, viso yra prasmė investuoti

šimtamilijonines sumas kon
trolių pagerinimui, jeigu jau
už poros metų reikės pradėti
juos visiškai uždarytį. Net
uždarymas antro reaktoriaus
penkeriais metais vėliau nela
bai pateisintų šių pagerinimų
įdiegimą. Prof. Vilemas betgi
viliasi, kad uždarymo klausi
mas dar gali būti derybų ob
jektu, nes „tų derybų sėkmė
priklausys ir nuo įvairių poli
tinių veiksnių, ypatingai nuo
valstybės sugebėjimo pade
monstruoti tarptautinei visuo
menei, kad mes suprantame
atominės elektrinės saugią
operaciją ir tam skiriame ati
tinkamą dėmesį bei reikiamas
lėšas. Pvz., reaktorių tolimes
nis eksploatavimas galėtų
būti pratęstas kitam 15-18
metų laikotarpiui, pakeičiant
visus cirkonio kanalus. Nors
neturime patikimų žinių, kiek
tai kainuotų, bet manoma,
kad jų pakeitimo išlaidos
sieks kelis šimtus mln. dol.
kiekvienam reaktoriui.
Jeigu Lietuva nepajėgtų įti
kinti ją spaudžiančius vaka
riečius, kad tolimesnis bei
sumažintas Ignalinos AE opęravimas yra saugus ir gerai
valdomas, jos uždarymui tu
rėtų būti išsiderėta finansinė
kompensacija. Tokį pažadą 2.3
mlrd. dol. sumoje yra gavusi
Ukraina už Černobylio AE
uždarymą. Vietoj jos bus pas
tatyta, organiniu kuru varo
ma, garinė elektrinė, kuria
bus atgaunamas pajėgumas
pagaminti prarastą energijos
kiekį („Science”, Volume 272,
19 April 1996).
Bus daugiau.

• Galingiausi pasaulyje ge
neratoriai — 1450 MW galin
gumo — veikia Ignalinos atomi
nėje elektrinėje.

Nuotr. Juozo Polio

su kun. Turausku šiapus ma
rijonų vienuolyno sienų. Jis
jau dabar aname pasaulyje, o
mums tenka dar gyventi. Kun.
Jurgio Matulevičiaus ir kun.
Pr. Bučio dėka malonaus pa
siūlymo stoti į marijonus ir
dėl jų gražių darbų aš šian
dien turiu simpatiją marijonų
veikimui. Marijonai tai tikrai
mūsų vienuoliai. Jie pažįsta
mūsų krašto reikalus. Jie gy
vena mūsų gyvenimu.
Kunigų rekolekcijose tekda
vo dažniau pamatyti kun.
Jurgį ir girdėti jo pamokymų.
Tų rekolekcijų vadovas kun.
Jurgis M. mokėdavo visiems
suprantama paprasčiausia iš
gilios širdies paeinančia kalba
kalbėti ir patraukti klausyto
jus prie aukšto kunigo idealo.
Jis nepalikdavo nepaminėjęs
ir visuomeninių reikalų. Čia
man prisimindavo tos Jurgio
paskaitos, gautos seminarijos

laikais. Ta pati idėja tęsiama
toliau. Pirmiau kalbėjo raštais
klierikams, dabar gyvu žodžiu
kalba kunigams, keldamas
mintį būti geru pavyzdingu
kunigu ir geru lietuviu visuo
menininku.
1919 metai. Kunigams: Rei
niui, Vailokaičiui ir man pa
tekus į bolševikų kalėjimą Vil
niuje tenka pritirti malonios
Vilniaus Vyskupo J. Matule
vičiaus
globos.
Atsiunčia
mums Vyskupas Jurgis šven
tųjų relikvijų, kad prie kalė
jimo esančioje buv. pravoslavų
cerkvėje galėtumėm laikyti
šventas Mišias. Be to, gauna
me per Jo Ekscelencijos ran
kas stacijų kryželį, kurį laiky
dami rankoje kalėjimo kame
roje atlikdavome stacijas ir
pelnydavome atlaidus. Tas
kryželis buvo mums kunigams
kalėjime didele sielos paguo
da. Dar ir dabar turiu jį ir lai

kau kaip brangią a.a. Vyskupo
Jurgio relikviją. Vyskupas M.
rengėsi mus pats aplankyti
kalėjime, bet negalėjo dėl bol
ševikų trukdymo.
Vyskupas Matulevičius, ta
pęs Šventojo Tėvo atstovu Lie
tuvoje, paliko neišdildomą at
minimą mano vedamoje Šv.
Zitos tarnaičių ir darbininkių
Draugijoje. Paprašytas daly
vauti šv. Zitos D-jos iškilmėse
Vyskupas M. niekados neatsi
sakydavo. Prašomas ateidavo
ir maloniai į zitietes pratarda
vo. Ir kas įdomiausia, kad tas
Šv. Tėvo atstovas buvo ne ne
paprastas, iš Italijos, ar kito
krašto atsiųstas, bet lietuvis,
savas žmogus. Ir Jis kalbėjo
tarnaitėms ir darbininkėms
zitietėms prigimtąja lietuvių
kalba.
(Bus daugiau)
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mo turizmą, ypač tautinių ir
regioninių parkų teritorijose,
kitose gražiu gamtovaizdžiu
turtingose vietose, patrauk
liose užsienio turistams.

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1997 m. liepos mėn. 31d.

Lietuvos kaimo naujienos
TURTO GRĄŽINIMO
ĮSTATYMAS
Prieš pat vasaros atostogas
Seimas galutinai priėmė nau
jąjį piliečių nuosavybės teisių
į išlikusį nekilnojamąjį turtą
(žemę, miškus, pastatus) at
kūrimo įstatymą. Buvo atmes
ta pręzidento A. Brazausko
pataisa, reikalaujanti, kad sa
vininkams neturėtų būti grą
žinami namai, kuriuose gyve
na nuomininkai.
Seimo kaimo reikalų komite
to pirmininkas V. Lapė pa
sakė, kad įstatyme pabrėžia
ma nuostata, jog visiems Lie
tuvos piliečiams, kur jie begy
ventų — Lietuvoje ar užsienyję,. grąžinamas išlikęs nekil
nojamas turtas, o jei šios gali
mybės, ųėra — tai teisingai už
jį atlyginama.
Ankstesnis įstatymas ribojo
grąžinamos žemės plotą. Da
bar - didžiausias grąžinamos
žemės dydis nuo 80 hektarų
padidėjo iki 150 ha.
Iki šiol atgauti žemę, pasta
tus,, kitą nekilnojamąjį turtą
varžė pripažinti negaliojan
čiais .vokiečių ir sovietų oku
pacijos; metais surašyti testa
mentai... Dabar galioja ir tų
metų;testamentai, kuriais mi
ręs.. savininkas paliko savo
turtą,-(nepaisant, kad testa
mente nėra duomenų apie
žemės, i pastatų ir kito nekil
nojamoje turto palikimo faktą.

PADIDINTOS PIENO
SUPIRKIMO KAINOS
Iki šiol ūkininkams ir ki
tiem? kaimo gyventojams už

jų parduodamą pieną pieninės
mokėjo labai mažai — tik po
55 centus už litrą. Ne ką di
desnė buvo ir geresnės ko
kybės, riebesnio pieno kaina.
Smulkesni, po kelias karves
laikantys ūkininkai ir sklypi
ninkai dėl tokių žemų kainų
sunkiai vertėsi.
Lietuvos vyriausybė, Žemės
ir miškų ūkio ministerija, ten
kindama ūkininkų ir kaimo
visuomeninių organizacijų pa
geidavimus,nu tarė nuo šių
metų rugpjūčio 1 d. daugiau
siai parduodamo antrarūšio
pieno supirkimo kainą padi
dinti iki 59 centų už litrą. Dar
labiau padidėja aukščiausios
"rūšies pieno litro kaina iki 72
centų. Žiemą primelžto pieno
supirkimo kainos bus dar
aukštesnės.
Kaimo gyventojų dar nepa
tenkina didelės pieninių, mė
sos ir kitų maisto produktų
perdirbimo įmonių įsiskoli
nimai žemdirbiams. Žmogus,
pardavęs pieną, gyvulį, grū
dus ir kitą jo išaugintą pro
dukciją turi pusmetį, o kartais
ir metus laukti kol supirkėjas
už ją sumokės. Įmonių skolos
žemdirbiams jau pasiekė apie
100 milijonų litų. Neseniai
Ūkininkų sąjungos atstovus
priėmęs Seimo pirmininkas V.
Landsbergis pritarė ūkininkų
atstovų pasiūlymui įstaty
minėmis normomis sugriež
tinti supirkėjų atsakomybę už
neatsiskaitymus su žemdir
biais. Pažadėta atsižvelgti ir į
kitus Ūkininkų sąjungos pa
siūlymus ir pageidavimus.
Pastaruoju laiku Lietuvos
vyriausybė ėmė labiau rūpin
tis ir kitomis kaimo problemo-

Nūotr. Baniutės Kronienės

Beržų alėja Zapyškyje.

mis. Ūkininkams nutarta su
teikti daugiau lengvatinių
kreditų žemės ūkio mašinoms
pirkti ir kitiems ūkių kūrimo
bei stiprinimo reikalams.

NEDERLINGŲ ŽEMIŲ
ATEITIS
Lietuvos Mokslų akademijos
surengtoje konferencijoje ap
tartos priemonės ir priimtas
nutarimas, kuriuo pasiūlyta
kaip ūkininkauti nederlingose
žemėse integruojantis į Euro
poj Sąjungą.
Mokslų akademijos; narė —
korespondentė, žemės ūkio
mokslų daktarė V. Vasiliaus
kienė pasakė, kad Žemdir
bystės instituto duomenimis,
Lietuvoje yra daugiau kaip
pusė milijono hektarų neder
lingų ir ekologiškai jautrių
žemių. Rinkos sąlygomis jose
tradicinė žemdirbystė yra nuo

SKELBIA:

SUTAUPYSITE
SKAMBINDAMI

ĮTOLIMUS
KRAŠTUS !
TIE KRAŠTAI TAIP~
\ TOLI, KAIP TOLI
\ JŪSŲ TELEFONAS!
FREEDOM PLAN
Australija.........................
Kanada............................
Vokietija...........................
Anglija.............................
JAV...................................

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

1-800-483-5419
Pirmd. - penktd. 9 v.r. - 8 v.v.,
šeštd.-sekmd. 9 v.r - 5 v .v. ĖST

STA.RTECr
The Slar of Long Dntance Savings

42c
19c
34c
29c
13c

stolinga. Šiuose regionuose
gyvenančioms šeimoms sunku
pragyventi.
Konferencijos nutarime siū
loma, kad nederlingose, žemės
ūkiui netinkamose žemėse tik
slinga sodinti daugiau miškų.
Jie taptų ilgalaike investicija į
didėjančią miško vertę.
Mokslininkai taip pat siūlo
nederlingose žemėse, greta
tradicinių žemės ūkio šakų,
plėtoti verslus, tarp jų — kai

Jau pusmetis kai įsigaliojo
Baltijos valstybių laisvosios
prekybos žemės ūkio prekėmis
sutartis. Žemės ir miškų ūkio
ministerijos pareigūnai pa
teikė duomenis, kurie rodo,
kad laisva, muitais ir kvoto
mis nevaržoma prekyba duoda
gerus rezultatus. Pabaltijo
rinkose paįvairėjo maisto pre
kių.
Per pirmuosius mėnesius
nuo sutarties įsigaliojimo, ke
letu milijonų litų padidėjo lie
tuviškų žemės ūkio prekių ek
sportas į Latviją. Prekyba su
šia kaimynine šalimi Lietuvai
naudinga ir todėl, kad joje
kiek aukštesnės maisto prekių
kainos, todėl pigesni lietuviški
gaminiai ten turi didesnę pak
lausą.
Estijos įmonės į Lietuvą im
portuoja daugiau gerai pa
ruoštų ir įpakuotų bei išfa
suotų, ir todėl brangesnių,
žemės ūkio ir žuvies pro
duktų.
Algimantas Antanas
Naujokaitis

Išparduodamų knygų po 1 dol. „Drauge” sąrašas:
• KNYGŲ SKAIČIUS IR IŠPARDAVIMO LAIKAS RIBOTAS •

KNYGOS PAVADINIMAS
Abraomas ir sūnus
Album of Lithuanian Dances
Alijošiaus lapai
Alšėnų kuniųaikštytė
Atogrąžų saulė
Aukso kirvis
Aukso lyra
Aukso ruduo
Aukso žąsis
Baltas mėnulio miestas
Baltasis banginis
Bizauskas Kazys I d.
Bizauskas Kazys II d.
Dabarties sutemos
Daigynas
Dangaus ir žemės šaknys
Enciklika apie masonus
Esu keleivis
First Marian Reader
Gimtosios žemės giesmė
Greitkelis
Gyvenimo vingiais I d.
Gyvoji dvasia 11.
Gyvoji dvasia II t.
Gyvoji dvasia IV t.
Įsibrovėlė
Ispanų novelė
Jaučio ragai
Jaučiu-matau-girdžiu
Jaunieji daigeliai
Kai saulė liepė
Katalikų bažnyčia Lietuvoje
Kelias į altoriaus garbę
Kituose kraštuose
Kol esu čia
Krikščioniškoji šeima
Kryžiaus keliai
Kryžių kalnas
Kultūrinės gelmės pasakose I d.
Kultūrinės gelmės pasakose II d.
Kunigas Dievo ir žmonių tarnyboje
Laiptai j tolumas
Laiškai žmonėms (popiežiaus Celestino IV)
Laisvos atostogos
Liaudies dainos mišriam chorui
Liepsnos ir apmaudo ąsočiai
Lietuviškos pasakos
Lietuvių kelias krikŠČionybėn
Lietuvos nepriklausomybės netenkant
Lithuanian Christmas Tree Ornaments
Marijos apsireiškimas Šiluvoje
Marijos garbinimas Lietuvoje
Marijos sekimas
Marijos žodis Fatimoje
Martynas Mažvydas Vilniuje
Meilė dvidešimtajame amžiuje
Miguel Manara
Mišių paslaptis
Motina ir mokytoja
Narsa gyventi
Nebaigtoji simfonija
Neišskiriami trys nežinomieji
Nuo Dusios iki Tiberio 3 t.
Ošiančios pušys
Pasaga ir vyšnios
Pautienius Juozas
Pažadų dvaras
Rudens sapnai
Ruduo mėnulyje
Saulėgrąžų tvanas
Savanorio duktė
Septynios vienatvės
Stikliniai ramentai
Svečiose šalyse
Tai jums kalbėjau, I
Tai jums kalbėjau, III
Tai jums kalbėjau, IV
Tau, Brangi Tėvyne, III
Teisėjo atsiminimai
Tėvas Venancijus ir jo Matilda
Trisdešimt istorijų suaugusiems
Vardai ir veidai
Vilkas iš galu
Vinco Mazurkevičiaus romanas
Žiemos Erškėtis
Žmogus realiame gyvenime

AUTORIUS
Baronas Aloyzas
Seirijų Juozas
Aliūnas S.
Uzbaras J. Suduvas
Gaučys P.
Švaistas J.
Tyruolis A.
Vaitkus M.
Pūkelevičiūtė B.
Radžius Aleks.
Melville Herman
Zunde Pranas
Zunde Pranas
Zumeris Bronius
Rūta Alė
Musteikis Antanas
Popiežius Leonas XIII
Paskutinis Jonas
Lith. Cath. Press Society
Kavaliūnas Vacys
Volertas V.
Karvelienė Kalvaitytė P.
Vaitkevičius J.
Vaitkevičius J.
Vaitkevičius J.
Kuhlmanienė Tūbelytė M.
Gaučys Povilas
Volertas V.
Paškevičius Juozas
Narūne J.
Lipskis Ant.
Brizgys V. (vysk.)
Vaišnora J.
Dalius Stasys
Jankus Jurgis
Vaitukaitis V.
Petrauskas S.
Radžius Aleks.
Bagdanavičius Vyt.
Bagdanavičius Vyt.
Krupavičius Myk.
Zeikus L.
Papini G.
Savasis J.
Banaitis K.V.
Gliaudą Jurgis
Balys J.
Maziliauskas Stasys
Turauskas Edvardas
Pius Helen & Zapolis Frank
Buzdeika Juozas
Vaišnora J.
Kempietis Tomas
Aleksa P.
Kralikauskas J.
Maldeikis Petras
Milašius O.V.
Danielius J. Kun.
Jonas Tėvas Sv. XXIII
Gliaudą Jurgis
Martelis A.
Brizgys V. (vysk.)
T 'laba Ladas
Didžiulytė-Mosenskienė
Baranackas Albinas
Šlapelis Ignas
Kairys A.
Grigaitytė Katryna
Radžius Aleks
Jankutė Nijolė
Gailiušis Antanas
Milašius O.V.
Svabaitė-Gylienė
Dalius Stasys
Tulaba Ladas
Tulaba Ladas
Tulaba Ladas
Mikulskis
Butkys C.
Jankus Jurgis
Baronas Aloyzas
Yla Stasys
Volertas V.
Bamanauskas
Svabaitė Julija
Brizgys V. (vysk.)

Rašydami čekį „Draugui”, nepamirškite pridėti pašto išlaidų. Illinois gyven
tojai prideda „sales tax". Smulkesnė informacija telefonu: 773-585-9500

MISCELLANEOUS

REAL ESTATE

BALTIJOS
VALSTYBIŲ
LAISVOS PREKYBOS
SUTARTIS

Startec

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

CLASSIFIED GUIDE
GREIT
PARDUODA
RE/MAX

ELEKTROS
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS

REALTORS

(773) 586-5959

AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS,
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS.

(708) 425-7161

RIMAS L. STANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui

• Perkame ir parduodame namus

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. Auksė
S. Kane kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th Street
Tel. (708) 424-8654
(773) 581-8654

• Pensininkams nuolaida.
TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO
KMIECIK REALTORS
7922 S. Pulaski Rd.
4365 S. Archer Avė.

DANUTĖ MAYER

MAŠINAS, ŠALDYTUVUS,
ŠILDYMO SISTEMAS,
VIRYKLAS, ORO VĖSINTUVUS.

H. Deckys
Tel. 773-585-6624

773-284-1900
Jei norite parduoti ar pirkti namus

kreipkitės į Danutę Mayer. Ji professionaliai,

sąžiningai

ir

as

meniškai patarnaus. įkainavimas
veltui.

MISCELLANEOUS

Parduodu bulvių
tarkavimo mašiną.
Skambinti po 6 vai. vakaro,
tel. 773-778-1765

Reikalingi darbininkai

Nerūkantis pensininkas

kalti „sidings”.
Turi turėti savo automobilį.
Pageidautinas patyrimas.

ieško kambario

Tek 630-969-2526

arba mažo buto

Marųuette Parko apylinkėje

Tel. 773-472-1249

MĖLYNĖS! MĖLYNĖS!
Galite prisiuogauti patys,
arba pirkti jau pririnktų.
Važiuoti: I-94 iki Michigan
Exit 1 į New Buffalo.
Toliau sekite ženklus į
MIKĖS BLUBERRIES.
Atsivežkite uogoms krepšelius.
Čia graži vieta visai šeimai

pasidžiaugt gamtoje.
Tel. 616-469-2509

Reikalingi mūrininkai
su patyrimu.
Geras atlyginimas.
Kreiptis po 7 vai. vakaro,

tel. 773-927-3925

Parduodamas nebaigtas statyti
didelis namas Vilniuje, Antakal

nyje. Yra galimybė pirkti didelį sklypą
šalia. Kreiptis: 760-340-0719 arba
702-384-4478, arba Vilnius,
011-370-2-768-342
Sutvarkau ir prižiūriu pievutes.
Nupjaunu žolę, nežiūrint kokio

aukštumo. įsodinu naują velėną.
Kreiptis:
Kay: 773-737-0032

HOUSE FOR SALE
by owner, 122-123 St.
East of Cicero Avė;
3-flat; 2-flts; 3 bedrms.,
1 flt. - 2 bedrms.
Call: 1-708-371-5861

IŠPARDAVIMAS

„DRAUGE"
TIK PO $1.00
DAR TĘSIAMAS.
SKUBĖKITE

[SĮGYTI !!!

4545 West

IL 60629 Tel. 773-585-9500

TRANSPAK
kviečia
atvykti visus iš arti ir toli į
“Draugo” rengiamą linksmą
vasaros šventę,
rugpjūčio 3 d., sekmadienį:
pasivaišinsite,
pasižmonėsite^
paremsite dienraščio leidimą.
V
Šventė vyks marijonų vienuolyno
pavėsingame sode prie dienraščio
patalpų.
Pradžia 12 valandą.
Šia proga prašome
aplankyti
Transpak įstaigą, kuri yra “Draugo”
dienraščio pastate. Šventės metu
įstaiga bus atidaryta nuo 12 iki 3
valandos po pietų.
TRANSPAK, 4545 West 63rd St., Chicago, IL 60629
Telefonas: (773) 838-1050; Fax (773) 838-1055
Atstovybė Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27, 26-28-27

VOKIŠKOS PABIROS

DRAUGAS, ketvįrtadienis, 1997 m. liepos mėn. 31 d.

KAZYS BARONAS
Mūsų korespondentas Europoje

Lietuvoje „Valstiečių laikraščio” raštinėje. Iš k. — dr. Regina Švobienė — Kaimo vaįkų fondo pirmininkė, Elena

Gervickięnė — „Lietuvos Vaikų vilties” Lietuvos k-to pirmininkė, Birutė Jasaitienė'— JAV LB Socialinių rei
kalų tarybos pirmininkė ir „Lietuvos Našlaičių globos” k-to pirmininkė, ir „Valstiečių laikraščio” redaktorius Jo
nas Švoba.

vadinami „amerikonais” ir dėl
to gal nevertėtų ginčytis. Te
gul vadina kaip nori, net ir
„ūgly americans” — ką irgi
. Trečiadienį, liepos 23 d,, di- kitą
]
dieną reikės būti šen ar tenka išgirsti).
delis būrys pensininkų susi- iten, o iš ryto prie durų jau
Posėdžiavo ir su min. pirmi
rinko „Seklyčion” pasiklausyti stovėdavo
<
automobilis su vai ninku Ged. Vagnorium. Taip
JAV Liet. Bendruomenės So- ruotoju.
i
buvo malonu girdėti, kad R.
cialinių reikalų tarybos pirmi
Ketvirtadienį, birželio 26 d. Narušienė vertinama ne tik
ninkės Birutės Jasaitienės dalyvavo
i
V. Landsbergio fondo Vašingtone, bet ir Lietuvoje.
įspūdžių iš kelionės į (ir po) posėdyje, kur prieš vasaros Min. pirmininkas klausė ko
Lietuvą.
atostogas komitetas dalino užsienio lietuviai norėtų: grįž
Prelegentė savo kalbą pra fondo palūkanas (arti 40,000 ti namo ar atsiimti turtą. La
dėjo aiškinimu, kad jai esą ne dol.) studentams, mokslei bai sužavėtas tiek daug gero
jauku pasakoti apie Lietuvą, viams, muzikams ir kt. Paskui darančiais Lietuvos vaikams
nes dauguma „Seklyčios” sve dalyvavo ir, „Lietuvos Naš amerikiečiais gydytojais —
čių jau yra Lietuvoje lankęsi ir laičių globos komiteto” Lietu nori juos pagerbti. (Taip ir nekiekvienas pats galėtų daug voje posėdyje. Tų abiejų komi susigaudžiau kaip gerbs. Me
• ką-pasakyti.
tetų pirmininkė yra Garžina daliais? EJV).
Visi matome ir vertiname Landsbergienė.
Pasaulio Lietuvių Seime da
.dalykus skirtingai ir kiekvie
Su „Našlaičių globos komi lyvavo 24 šalių lietuviai. Visi
no įspūdžiai gali būti visai ki tetu” išsiaiškino kai kuriuos atliko pranešimus. Visų sovie
tokie. Ne visi lankome tas nesklandumus, pasidalino rū tams priklaususių šalių ben
pačias vietas ir susitinkame pesčiais. Abu komitetai yra druomenės nori būti PLB
ne su tais pačiais žmonėmis.
įsikūrę Žvėryne esančiuose narėmis, nes Jūs esat turtin
Kiekviena kelionė, trumpa Kompozitorių namuose.
gi”ar ilga, artima ar tolima, yra
Po tų svarbių posėdžių vyko
Labai sunku diskutuoti, nes
įdomi, nes pilna naujų įspū į „Santariškių” ligoninę, kur ir gyvenimai, ir galvosenos
džių, įvykių ir pergyvenimų. iš gydytojų: Bernoto, Bilata- didžiai skirtingi. Buvo nerei
Norisi pamatyti ir išgirsti vičiūtės, Urbonavičiaus, Sa- kalingų išsišokimų ir iš mū
viską — ypač viešint tėvynėje niuko sužinojo, kad Santariš siškių „amerikonų” (prieš R.
Lietuvoje. Š.m. birželio 25 d. kių ligoninės „mažoji” opera Narušienę ir prieš Amerikos
nusileidus Vilniaus orouoste ir cinė, dėka „Vaikų Vilties” ir lietuvius).
atlikus visus formalumus, lau- Amerikos Lietuvių Bendruo
Susipažinimo vakaras vyko
■ kiamojoje salėje pasitiko bū menės pagalbos, atitinka vi „Lietuvos” viešbutyje. Viskas
rys žmonių: giminės, draugai, sus paskutinius medicinos buvę gražu, aplinka žavi ir
pažįstami, vaikai (kurie gy reikalavimus ir Čikagos Shri- . maistas skanus ir meniškai
dėsi JAV) ir jų tėvai. Vienų ners ligoninės vyr. chirurgas papuoštas, bet pastatas (tokie
vardus atsiminė, kitų — tik dr. Lubicki yra ja patenkintas. Vilniuje visi) nevėdinamas
veidus. Visi sveikina, visų „Didžioji” operacinė dar neturi (apie vėsinimą niekas nei ne
rankose gėlių puokštės, ne spec. operacinio stalo ir mo galvoja), nėra kuo kvėpuoti,
žinia net su kuo pradėt kal dernaus. sterilizatoriaus. Jų karšta, kaip pirty! Čia irgi so
bėtis. Praėjus tą šurmulį, įsigijimu rūpinasi „Lietuvos vietinis „palikimas”, nes va
■ nuvažiavo į butą, kuriame Vaikų viltis”.
sarą niekas nedirba (t.y. val
teks gyventi. Šios viešnagės
Prie operacinės yra lenta su džia) visi atostogauja.
metu B. Jasaitienę.globojo Jo- užrašu: „Vaikų ortopedinė me
Iš Vilniaus B. Jasaitienė
_ na$Zir Elena Gervickai ir kai dicina šiuo metu Lietuvoje keliavo į Raseinius (džiau
kada „Valstiečių laikraščio” aukščiausiai pastatyta iš visų giuosi, kad patiko mano gim
redaktorius J. Švoba ir jo kitų medicinos šakų. Tai jūsų, tinė, nors senieji, „tikrieji” Ra
žmona.
gerbiami Amerikos lietuviai, seiniai, tas, anot N. MazalaiButas senamiestyje, visai dėka. Jūsų aukos ir jūsų bei tis, „Miestelis, kuris ’ buvo
■ prie Katedros: per langą mato mūsų darbas tą padarė”. Tą mano” per 1941 m. ir 1944 m.
si Katedrą puošiančios statu patį B. Jasaitienei sakė svei- mūšius buvo žiauriai apgriau
los. Senamiestis labai gražus• katos ministras dr. Juozas tas EJV). Ten lankė Sereikų
ir daug kur atstatomas, re-■ Galdikas ir kiti vyriausybės šeimą,’ kuri globoja net 27
~ montuojamas; žmonės dirba,, nariai;
vaikus, su visokiomis neIš „Santariškių” ligoninėsi galėmis. Šeima labai tvarkin
juda, pluša. Gatvelės 'siauros,
o judėjimas didelis, nes Vii-. nuskubėjus į Parlamentą (kar ga ir vaikai gražiai prižiūrimi.
tu su sveikatos min. ir sveika
IŠ Raseinių netoli ir į Viduk
■ niuje daugybė automobilių.
Reikia būt geru vairuotoju, tos ministerijos tarnautoju P. lę. Ten irgi rado globojamuo
norint vairuoti senamiestyje. Bindoku), B. Jasaitienei teko sius tvarkoj, išskyrus porą
(Besiklausydama net pradėjau kalbėti lyg kokiame seminare šeimų, kur priežiūra ir tvarka
juoktis: prisiminiau kaip italai ir atsakinėti į visokiausius buvo blogesnė už blogą.
Labai susižavėjo Palanga,
važinėja Romoje, tai matyt jų klausimus, „aiškinti dalykus”.
Jautėsi labai pagerbta ir tuo kur labai gražios vilos ir nau
pavyzdžiu ir lietuvaičiai, ku
rie dabar labai „pasinešė į tu pačiu neverta tos garbės. Lie jas tiltas į jūrą. Vasarotojų
rizmą” — suspėją visur būti ir tuva būtų daug nustojus be daug. Buvo apsistojusi pas
viską pamatyti, Vilniuje ban materialinės ir moralinės savo brolį, kuris vietoj atos
do vienas kitam lipti ant Amerikos lietuvių pagalbos. togų Havajuose pasirinko Pa
Jau net 100 lietuviukų pagy langą.
„apivarų” EJV).
Patiko ir Klaipėda, o ką be-,
Smagu buvo girdėti B. Ja dyta Amerikoje. Buvo disku_____ ,_____
saitienę sakant,
kad, palygi- tuojama, kaip būtų geriau: kalbėti apie Kuršių Neriją ir
nūs su tuo, kas buvo ir kaip • atvežti į Ameriką gydytojus ir Nidą, kur taip tylu ir ramu,
atrodė jai viešint Lietuvoje išlavinti, kad jie galėtų operuo tik labai daug poilsiautojų iš
prieš ketverius metus, padary ti vaikus Lietuvoje, ar vaikus Vokietijos. .
Grįžtant autostrada atgal į
ta didelė pažanga į gerąją gabenti ir operuoti Amerikoje?
Kaip būtų lengviau ir prak Vilnių buvo labai įdomu ma
pusę.
Ji prisipažino, kad jos ke tiškiau — gaut žuvį, ar tyt, kad žmonės dirba net
lionė, nebuvo atostogos, nes meškerę? Papasakojo kokie naktį: pjovė šieną įsijungę
turėjo daug ką atlikti ir daug gražūs vyriausybės rūmai prožektorius.
Lietuvoj gyvenimas kompli
kur būti, bei dalyvauti. Laiko (anksčiau „Saugumo” — tie
tiems darbams maža, tik dvi ponai žinojo kaip gyventi). Juo kuotas. Mes to gyvenimo
savaitės, o prieš akis: Pasaulio se posėdžiavo su dr. Ramune nepažįstam, net neturim su
Liet,’ Bendruomenės Seimas, Trakimiene dėl JAV lietuvių pratimo apie jį. Yra dirbančių
.Lietuvos Vaikų vilties” ir grįžimo į Lietuvą. Buvo nus ir nedirbančių. Yra nelaimin
.Našlaičių globos komiteto” pręsta sudaryti informacijos gų, tai — seni žmonės, naš
darbai bei įvairūs JAV Lietu centrą, kuris rūpinsis atvyks laičiai, ligoniai, daugiavaikės
vių Bendruomenės uždaviniai. tančiais ir grįžtančiais. Tai šeimos. Didelė problema-alkoGerai, kad buvo žmonių, ku bus finansuojama Lietuvos holizmas. Svarbiausiai reikia
rie J4 „vežiojo ir vėžino” — te -valdžios. (Įdomi smulkmena. atstatyti žmogų ir žmogaus
reikėdavo tik prasitarti; kad B. Jasaitienė sakė, kad esam galvojimą. Mes (čia gyvenda-

BIRUTĖS JASAITIENĖS
KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI

Su numatoma Vokietijoje pa
jamų mokesčių reforma, nuken
tės Katalikų ir Evangelikų Ben
drijos, nes jau pereitais metais
jos neteko 500 -mln. markių
(apie 320 mln. dol.)
Be abejo, skaitytojai paklaus
— ką bendro turi pąjamų mokes
tis ir Bendrijų pajamos? Trum
pai atsakysiu.
Kiekvienam katalikui ar
evangelikui darbdavys iš pa
jamų mokesčio ima 8% ar 9%
(priklauso nuo krašto) ir gautą
sumą iš bruto atlyginimo per
siunčia vyskupijai.’ Mažas pa
vyzdys: mėnesinis pąjamų mo
kestis yra 500 markių, tad
vyskupijai darbdavys persiun
čia 40-45’ markes ir kaip minė
jau jas atskaito nuo bruto atly
ginimo, tuo pačiu, sumažinda
mas algą. Išstojimas iš Bendri
jos turi būti patvirtintas nota
ro ar advokato, atiduodant pa
reiškimą darbdaviui. Taigi,
sumažinus pąjamų mokestį, su
mažės ir Bendrijų pajamos. Ap
skaičiuojama, kad Katalikų ir
Evangelikų Bendrijos netek
siančios 2 milijardų markių!
Vyskupai jau dabar stato
klausimą: nuo ko pradėti tau
pymą? Gal valdyboje, pas dva
siškius, sumažinti jiems algas
(klebono atlyginimas apie 2J>
tūkst. dol.) socialinėje globoje?
Sunkiai išsprendžiamas klausi
mas, kadangi pvz. 1992 m.
Bendrijų pajamos siekė virš 17
milijardų markių, (apie 11 milijardų dol). Didžiausios išlaidos
randamos administracijoje t.y.
parapijų išlaidose, kadangi jos
siekiančios 70-80% visų pajamų.
Tiesa, kiek geresnėje padėtyje
Bavarijos Miuncheno ir Freisingo arkivyskupijos, kadangi jose
pereitais metais įplaukos suma
žėjo tik 10 mln. m., tačiau stip
riau paliesdamos Ruhro kraštą,
kuriame Katalikų Bendrija ne
teko 27 milj. m. Negeresnė pa
dėtis Miunsterio vyskupijoje,
kurioje nustota 15 mln. m.
įplaukų.
Tačiau sunkiausia padėtis yra
Berlyno — Brandenburgo Evan
gelikų Bendrijoje, nustojant net
60 mln. pąjamų. Čia numatoma
sumažinti tarnautojų skaičių,
gal riet vaikų darželių. Panaši
padėtis Hamburge, kuriame
randami net bedarbiai evange
likai kunigai, kartais’ pasida-

mi) turime priimti jų gyve
nimą koks jis ten yra, o ne
taip, kaip mes norėtume, kad
būtų.
Reikia nepamiršti Tremti
nių grįžimo fondo. Daug trem
tinių negrįžta, bet ■ atsiunčia
savo vaikus mokytis lietuviš
kai. Cinauskas tvarko šį
fondą. Statomi namai ir mo
kykla.
Švietimui skiriama daug dė
mesio. Yra Gelvonių, „Vers
mės” mokyklos ir „Baldžio
Šilo” rehabilitacijos centras,
kur dirba nuostabiai pasi
šventę mokytojai ir auklėtojai,
nes nori padėti vaikams su ne
gale — kitaip vaikai bus
„nurašyti”.
■ Labai patiko Rumšiškės,
kur dabar jau statomas seno
vinis miestelis. Ten dirbą
meistrai yra menininkai: jų
darbai žavingi ir rankomis
'padaryti — puodais pradedant
ir dievdarbyste bei gintaro pa
puošalais baigiant.
Labai esam. dėkingi mielai
B. Jasaitienei už tokią vaiz
džią ir įdomią paskaitą, lyg
mažą kelionę namo.
Po paskaitos buvom vai
šinami vynu, o Pupų Dėdės
„anūkėlis” — linksmas dzūkas
A. Čiurlionis, visomis tarmė
mis pasakojo linksmas istori
jas ir, akordeonu pritardamas,
padainavo daug daug daine
lių.
Emilija J. Valantinienė

linant mėnesinį atlyginimą tarp
jaunesnio ir vyresnio kunigo.
Kodėl toks didelis atšalimas
nuo Katalikų ir Evangelikų
Bendrijų?
Be abejo, kraštiečiai prisi
mena pokarinius laikus, kada
bažnyčios buvo perpildytos ka
talikais ir evangelikais, kada
procesijos eisenoje miesto
gatvėse dalyvavo tūkstančiai
tikinčiųjų. Šiandieną? ... Šian
dieną šv. Mišias išklauso tik
15-20% katalikų (tiek pat daly
vauja tarybos rinkimuose), ku
rių 99% sudaro žilagalviai.
Keistai jie jaučiasi pvz. klausy
dami Mainco vysk. Karolio Lehmano valandos ilgio laišką abor
tų klausimu, kadangi bažnyčio
je matomos žilagalvės senutės....
Parapijos stengiasi, jos mėgi
na į organizacinį gyvenimą
įtraukti jaunimą, Mišių patar
nautojais berniukus ir mergai
tes, pritaikant Mišias šių dienų
jaunimui, giedant tikybines
giesmes prie gitarų ar būgnų
garsų, rengiant vasaros stovyk
las ir t.t. Bet tas yra tik lašas
ant karšto akmens, nes pvz.
Pelenų dieną mano parapijos
bažnyčioje, mačiau tik tris
suolus, užimtus jaunimo. Grei
čiausia jie jautėsi nuvargę nuo
„fašingų”, pasilinksminimų...
Sunkiai išsprendžiamas to
,,atšalimo” nuo Bendrijų
klausimas, kartais nurodant
mišrias šeimas, ekonominį
klausimą (aukšti įnašai Ka
talikų ir Evangelikų Bendri
joms girdi, tikėjimas jau ne
„madoje”, įsirašant į kokią nors
sektą, kuri yra „gyvenimiškesnė”, „modemiškesnė”, pateisi
nanti lytinį klausimą jaunimo
tarpe, išsiskyrimą ir t.t. Platus
klausimas, į kurį sunku rasti at
sakymą.
Vokiečiai — keliauninkai
Didžiausi kelionių mėgėjai
Europoje, o gal ir visame pasau
lyje yra vokiečiai. Bloga ekono
minė padėtis (virš 4.7 mln.
bedarbių) privertė ir vokiečius
suspausti diržus, atsisakant
atostogų svetimuose kraštuose,
nors dar 1996 m. 52% vokiečių
keliavo į užsienio valstybes.
Kaip minėjau, ekonominė pa
dėtis suvaržė keliones,’ nes
apskaičiuojama, kad tik kas
ketvirtas vokietis atostogaus
tris savaites užsienyje, kai tuo
tarpu 1995 m. jų buvo net 30%.
Užsienyje atostogas praleisti
numato 75%, kurių 13% tenka
Ispanijai, Austrijai ir Italijai —
8%, Graikijai — 6%, Turkijai —
5%, Skandinavijai bei Prancū
zijai — 4%. Pabrangęs doleris (1
dol. = 1 m. 60 pf.) atbaido vo
kiečius nuo užjūrio kelionių, ka
dangi dar prieš keletą metų dol.
vertė buvo kritusi iki 1 m. 50
pf., o kanadiškas net iki 1 m. 9
pf.

daliniai staiga apleido jų užim
tus Tiuringijos ir Saksonįjos
kraštus, kuriuos tuoj pat okupa
vo Raudonoji armija. Kuo buvo
atlyginti amerikiečiai? Tik va
karine Berlyno dalim.
Staigus amerikiečių pasitrau
kimas sukėlė didžiausią paniką
ir baimę ne tik baltiečių, bet
taip pat ir vokiečių pabėgėlių
tarpe. Traukdami vežimėlius ar
pėsčia, jie bėgo į amerikiečių
zoną. Tiesa, JAV kariai daug
padėjo pabėgėliams bei ligo
ninėse gulintiems vokiečių
kariams. Jų tarpe buvo 18-mėtis
būsimas Vokietijos ministras

grafas Lambsdorf (jo giminės
šaknys siekia Latviją u* Estįją).
Amerikiečiai, sužinoję, kad jis
kilmingos giminės reiškė nusis
tebėjimą sakydami „blue blood?
That’s bad”. Mat amerikiečiai
galvojo, kad jis turi mėlyną
kraują nesuprasdami, kad vo
kiečiai. mėlynakraujais vadina
aukštos kilmės atstovus. Taip
pat ir buvęs užs. reik. min. H.D.
Genšer buvo likęs Halėje, tačiau
po septynių metų pabėgęs į Va
karus. Ar visiems lietuviams
pavyko pasitraukti iš Tiurinijos
— atsakymas būtų neigiamas.

KAUNO STUDENTAI LINKSMINA
AMERIKIEČIUS UTAH VALSTIJOJE
Čikagoje neseniai turėjome
retą progą pamatyti ir išgirsti
Kauno Technologijos universi
teto studentų meno ansamblį
— j^emuną”, čia sėkmingai
koncertavusį .liepos 7 d. Tą
dieną jis turėjo net du pasiro
dymus — amerikiečiams ir lie
tuviams. Nepaisant, kad buvo
darbo diena (pirmadienio va
karas), Jaunimo centro di
džioji salė buvo perpildyta žiū
rovais, kurie negailėjo jaųnesiems svečiams iš tėvynės plo
jimų ir gražių žodžių.
Buvo teigimų, kad „Nemu
nas” — pats geriausias tokio
pobūdžio vienetas, bet kada
yra koncertavęs Čikagoje.
Turbūt su tuo reikėtų sutikti,
nepaisant, jog čia yra pasirodę
gana gerų kolektyvų iš Lietu
vos, tačiau jų tarpe programos
būdavo daugiau mažiau skir
tingos.
Gaila, kad kauniečiai Čika
goje negalėjo paviešėti ilgė
liau: čia atvykę (iš New Yorko)
liepos 5 d. vakare, liepos 9 d.
ryte nemuniečiai autobusu pa
judėjo tolimosios Utah valsti
jos pusėn. Jų tvarkaraštis bu
vo toks „suspaustas”, kad nuo
liepos 11 d. ansambliečiai tu
rėjo rodytis Springville vyks
tančiame „World Fest”.
Pirmosios iš ten atėjusios
žinios sako, kad nemuniečiai
ten jau spėjo gražiai pasirody
ti ir yra žiūrovų dėmesio cen
tre. Beje, tame „pasauliniame”
festivalyje yra svečių ir iš kitų
valstybių, tačiau lietuviai su
silaukia bene didžiausio susi
domėjimo. Matę kauniečių su
gebėjimus Čikagoje, nesiste
bime jų pasisekimu šiame ir
kituose būsimuose festivaliuo
se ar koncertuose. Beje,
Springville mieste vykstantis

festivalis tęsiasi iki liepos 19
d.
Tada „Nemunas” pajudės į
Helper miestą, kuriame vyks
„Carbon Country Intemational Folkfest” (nuo liepos 20 iki
27 d-.). Po to bus ruošiami kon
certai Salt Lake City mieste, o
nuo rugpjūčio 3 dienos jie
važiuos į Bountiful miestą da
lyvauti „Summerfest Intemational Arts and Folk Festival”
(koncertuos iki rugpjūčio 11 d.).
Taigi kauniečiams studen
tams dar daug renginių prieš
akis. Smagu, kad juos ten pa
matys dešimtys (o gal šimtai)
tūkstančių žiūrovų, kurie susi
pažins su lietuviška daina,
šokiu ir mūsų tautine muzika.
O tai yra didžiulė lietuviams
ir Lietuvai propaganda, kurią
net už pinigus sunku nupirkti.
O kauniečiai visa tai atlieka
nemokamai, daugiausia už pa
čių studentų kelionei sukaup
tas lėšas ir negausią privačių
rėmėjų paramą.
Reikia pažymėti, kad „Ne
muno” ansamblio nariai su
savo vadovais po festivalio
Bountiful mieste negrįš į
Čikagą, nei į New Yorką, bet
pajudės į San Francisko ir iš
čia atgal į namus išskris rug
pjūčio 14 d. Studentai ke
lionėje išbus net 6 savaites.
Būtų smagu, kad visuose
festivaliuose kauniečius dva
siškai remtų ir mūsų tau
tiečiai, gyvenantieji Utah ar
artimesnėse valstijose. O ka
dangi dabar atostogų metas,
tai ir iš kitų tolimesnių-vieto
vių gal kas nors į jų pasirody
mus Utah valstijoje specialiai
užsuktų. Tas juos, be abejo,
maloniai pradžiugintų!
E. Šulaitis
LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS
SUTEMOS 1938-1940
Kazys Škirpa
Atsiminimai ir dokumenrtai
Leidėjo žodyje Tomas Remeikis,
Ph.D. rašo: „Autorius prisiminimus
rašė remdamasis išsaugotais
dokumentais, kuriuos išsivežė ir
paslėpė po išvijimo iš Lietuvos
atstovybės Berlyne", šio didžiulio

veikalo išleidimą parėmė Akade
minės skautijos leidykla Čikagoje.
Leidykla „Lietuvos kronika’- AB
*
„Vilspa
Čikaga-Vilnius 1996 m.,
didelio formato, 486 psl., kieti
viršeliai.
Kaina su persiuntimu JAV - $25.00
lllinois valstijos gyv. prideda $1.75
„Sales Tax"

Prisimenant sukaktį

Š.m. vasario mėn. 11 d.
amerikiečių daliniai nakties
metu vėl įkėlė koją į Tiuringijos
Heldburg miestelį. Manding,
1945 m. taip pat iš birželio mėn.
į liepos mėn. 1 d. amerikiečių
PRIMENAME - LIETUVOJE LABAI LAUKIAMA JŪSŲ PAGALBA
PAŽADAME - PRISTATYTI JOSŲ SIUNTINIUS GREIČIAUSIAI
PATARIAME - SIUSTI TIK PER

BALTIA EXPRESS CO. LTD.
PREZ. VIDMANTAS RAPSYS

SIUNTINIAI BE MUITO l LIETUVĄ
*
*
"
"
*
"

SIUNTINIAI LAIVU PER 45-60 DIENU;
ORO CARGO PER 10-12 DIENU;
AMERIKIETIŠKU MAISTO PRODUKTU SIUNTINYS UŽ $44.00’PER 14 DIENU;
MAROUETTE PARKO TERITORIJOJE SIUNTINIUS PAIMSIME NEMOKAMAI;
NEMOKAMAS DOKUMENTU NOTARIZAVIMAS;
KNYGOS LIETUVOS BIBLIOTEKOMS $0.49 SVARAS

PRISTATYKITE SIUNTINIUS JUMS PATOGIU ADRESU:
BALTIA EXPRESS CO. LTD.
8327 ą. PUJ-ASKI RD.
CHICAGO; IL 60652

$
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SKAMBINKITE NEMOKAMAI:
1-800-SPARNAI
1-800-772-7624

ĄMBER GROUP
•482 THOMAS DRIVE
BENSENVILLE, IL 60106
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1997 m. liepos mėn. 31 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Sekmadienj, rugpjūčio 3
Mokytojų studijų savaitė
d., 12 vai. šv. Mišios bus auko Dainavoje vyks rugpjūčio 3-10
jamos t. marijonų koplyčioje, d. Dainavoje. Visi mokytojai
kad „Draugo” vasaros šventės kviečiami dalyvauti. Prašoma
svečiai galėtų „atiduoti, kas nedelsiant registruotis pas
Dievo — Dievui”, ir kas Švietimo tarybos pirmininkę
„Draugo” —r „Draugui”, o pa Reginą Kučienę, tel. 708-301tys pasimelsti, pasivaišinti; • 6410.
pasižmonėti ir pasilinksminti.
Įdomios pramogos vai

„Draugo” administracija
bus atidaryta ir veiks šį sek
madienį, rugpjūčio 3 d. Atsi
lankę į „Draugo” vasaros šven
tę turės progos atnaujinti
dienraščio prenumeratą, įsigy
ti vertingų knygų, kurių iš
pardavimas šiuo metu vyksta.
Gera proga dabar už nupigintą kainą pasiųsti į Lietuvą
grožinės literatūros, kuri ten
ypač laukiama.

kams „Draugo” vasaros šven
tėje. Bus ne tik arkliai ir dre
siruoti šunys, bet kiekvienas
vaikas galės gauti ir asme
nišką tapatybės kortelę. O ką
jau bekalbėti apie pabėgiojimą
su draugais pavėsingame Tė
vų Marijonų vienuolyno sode
lyje. Ne tik suaugusieji, bet ir
PLC renginių komitetas, į kurį kasmet jungiasi vis daugiau narių. Priekyje iš kairės: Bronė Nainienė ir Aldona
vaikučiai neturės nuobodžiau Palekienė; II eil.: Silvija Wade, Agutė Tiškuvienė, Alė Karaliūnienė, Stasė Simokaitienė, Lilė Juzėnienė, Vilė
ti. Atvykite!
Marchėrtienė, Nijolė Stelmokienė.
.Nuotr. Vytauto Jasinevičiaus

dienos priėmime pas buvusį
KATALIKIŠKAS LAIKRAŠTIS
kandidatą į senatą Al Salvi,
LIETUVOJE
kurio namuose garbės svečiu
Juozas Remys, ilgametis
dalyvavo buvęs JAV viceprezi
„Draugo” skaitytojas ir rėmė
Ilgesnį laiką viešint Lietu buvo branginami ir už juos ne
Vasaros karščiai neužmigdė dentas Dan Quayle. Vytautas
jas, gyvenęs Cicero lietuvių
telkinyje, deja, neseniai iške Illinois lietuvių respublikonų turėjo progą išsikalbėti su bu voje, teko aplankyti kelias vienam teko „neapmokomos
liavęs amžinybėn, buvo ne tik lygos veiklos. Džiaugiantis va vusiu viceprezidentu ir stip laikraščių redakcijas. Dabar atostogos” Sibire. Ar dabar
muzikas, bet turėjo ir nemaža sara, liepos 10 d. lygos valdy riai pasisakė dėl Lietuvos sau Lietuvoje spauda turi pilną mūsų tautiečiams Lietuvoje
gabumų dailėje. Jis yra nuta bos posėdį nutarta šaukti gumo ir NATO narystės Lietu laisvę, todėl yra ir gerų, ir yra svarbu tik materialinės
vai klausimu.
prastų, net šlamšto — kraštą gėrybės, o dvasinis ir dorovi
pęs gana daug paveikslų. Jo gamtos prieglobstyje.
Pirmininkas Milūnas pain nuodijančių laikraščių. Buvusi nis gyvenimas užmirštas, nu
Pirmininko Anatolijaus ir
žmona Valė „Draugo” gegu
žinės laimėjimams, per kaimy žmonos Danutės Milūnų sode formavo apie gautą įvairią ko komunistiška spauda, dabar rašytas? Lietuvoje yra giliai ti
nystėje gyvenantį šio dien- susirinko lygos valdybos na respondenciją, atsakymą iš pasivadinusi kitais vardais, kinčių žmonių, bet jų nedaug
. raščio artimą bendradarbį riai su savo „antromis pusė Lietuvos Seimo dėl atstatomos „paveldėjo” spausdinimo apa ir jie neturtingi. Atrodo, kad
Ed. Šulaitį, padovanojo tris mis” ne tik posėdžiauti, bet ir nuosavybės teisių įstatymo, ratūrą ir žurnalistų bendra- plačiai tautos masei trūksta
eilės pakvietimų į įvairius po darbių kadrus. Toji spauda krikščioniško sąmoningumo.
a.a. Juozo kūrinius, o taip pat pabendrauti.
ir vieną paveiksliuką, sukurtą
Didelio klevo pavėsyje iš litinius renginius ir konferenci klesti, turi didžiausius tira- Bet juk žmogus gyvas ne vien
Adelės Jonušaitytės-Abromai- klausyti lygos sekretorės Bi jas. Aptarta lygos valdybos žus, o ten pilna šiukšlių. Tų duona.
„XXI amžiuje
*
rašoma ne tik
rutės Vindašienės, iždininko išvyka į gubernatoriaus die laikraščių pilni kioskai, jauni
tienės.
Prano Jurkaus ir pirmininko nos renginius rugpjūčio 13 d. mas pardavinėja gatvėse, susi apie krikščionybę Lietuvoje ir
siekimo centruose, Palangos pasaulyje; čia yra poezijos,
Pasaulio lietuvių centro Anatolijaus Milūno praneši vyksiančius Springfielde, IL.
Malonu, kad posėdyje daly pliaže, restoranuose.
partizanų ir tremtinių bei
gegužinėje, rugpjūčio 17 d., mai. Daug dirbta dėl rezoliu
Visai kita padėtis yra su laisvės kovų prisiminimai;
dalyvius savo muzika ir daina cijų NATO klausimu kong vavo būvęs lygos pirmininkas,
linksmins Algimantas Bar- rese. Buvo išreikštas nusivyli veiklus visuomenininkas Algis katalikiška spauda. Sovietų žvilgsnis į užjūrio lietuvius,
niškis, o jam talkins talentin mas, kad Lietuva nebuvo pak Regis. Kiek vėliau atvyko ir laikais jos nebuvo. Ji buvo gimtojo krašto vargai ir vaiz
goji dainininkė Jūra Bakai viesta į pirmų naujų narių lygos pirmasis „Metų lietuvis”' draudžiama. Tad, Lietuvai at- dai, politinės žinios iš Lietu
gavus nepriklausomybę, kata vos ir pasaulio, kultūrinės ži
ti enė. Atvykę į gegužinę sutik tarpą. Tačiau pasidžiaugta, Valdas Adamkus su žmona.
Užbaigus posėdį atėjo laikas likiška spauda atėjo iš pog nios ir apžvalga. Ypač įdomūs
site daug draugų, ar rečiau kad eilė respublikonų JAV
matomų pažįstamų. Tą dieną kongrese pasisako už Lietuvą. ir papietauti. Kol pirmininkas rindžio. Ji pradėjo „iš nieko”. straipsniai yra Petro Katino
visi,keliai ir takeliai teveda į Ypač džiugu buvo išgirsti, kad darbavosi prie „barbeąue”, Viską reikėjo įsigyti. O jos (tai ne slapyvardis), o taip pat
Centrą. Muzika, daina, šokiai po lygos atstovų apsilankymo dalis dalyvių smaguriavo pri- skaitytojai, kurie dar šiaip ir vedamasis „Žodis”. Laikraš
bei geras maistas suteiks jo įstaigoje, kongreso narys sirpusiomis avietėmis ir ag taip sukrapšto pinigų prenu tis gausiai iliustruotas.
„XXI amžius” negauna para
jums puikią nuotaiką. Gegu- Henry Hyde pasiūlė ir atstovų rastais. Pasivaišinus keptomis meratai, yra neturtingiausi
. žinėš pradžia — 12 vai. Visus rūmų buvo priimtas priedas dešromis, viščiukais ir kitais Lietuvoje, nes jie sąžinin mos nei iš fondų, nei iš Lietu
valdžios.
Katalikiška
kviečia ir visų laukia PLC ren prie valstybės departamento skanumynais, siurbčiojant ka giausi ir daugiausia vyresnės vos
įstatymo projekto, kad būtų vą, buvo išklausyti pranešimai kartos, išlikę ištikimi katali spauda nepageidaujama. „XXI
ginių komitetas.
amžiumi” verta susidomėti
suteikiama papildoma parama neseniai iš Lietuvos grįžusių kybei.
Šiuo metu Lietuvoje vienin JAV lietuviams: „XXI am
Kun. Jonas Kuzinskas, Lietuvai, Latvijai ir Estijai Valdo Adamkaus ir Prano Jur
kaus. Visiems buvo įdomu telis katalikiškas laikraštis žiaus” atstovas yra kun. Algir
dažnas mielas svečias „Drau pasiruošti NATO narystei.
ge”, vėl apsilankė su gražio
Malonu, kad mūsų geras išgirsti jų įspūdžius ir pasi (ne savaitraštis) yra JCXI am das Paliokas. Sau užsiprenu
mis dovanomis mūsų metinei draugas kongreso narys Hen sakymus dėl įvykių Lietuvoje. žius”, kurį galima rasti tik meruoti, o taip pat savo gi
šventei ateinantį sekmadienį, ry Hyde visad remia mus, Aišku, visiems rūpėjo artėjan- bažnyčių prieangiuose. „XXI minėms bei pažįstamiems Lie
rugpjūčio 3 d., vyksiančiai nors šiuo metu jo apygardoje tieji prezidento rinkimai, dėl amžius”, 16 puslapių išeina po tuvoje, adresu — 14915 kurių buvo daug klausimų ir du kartus savaitėje — trečia 127th St., Lemont, IL 60439.
Marijonų vienuolyno sode. Dė lietuvių nedaug.
dieniais ir penktadieniais. Jį Metinės prenumeratos kaina
kojame.
Didesnė posėdžio dalis buvo diskusijų.
Maloniai leidžiant laiką, il leidžia
Lietuvių
katalikų 50 dol. oro paštu į užsienį. Be
skirta artėjančios gegužinės,
Regina Raslavičienė, Al rugpjūčio 24 d. vyksiančios gai vakarota, iki vakaro tamsa mokslo akademija. Tiražas vos to, „XXI amžių” galės užsipre
numeruoti atvykę į „Draugo”
bina Ramanauskienė ir P. Pasaulio' lietuvių centro sode, jau kvietė namolei. Visi džiau 3,000.
gėsi galėję nė tik atlikti lygos
„XXI amžių” skaitau bent gegužinę rugpjūčio 3 d. Ad
Rožėnienė „Draugo” vasaros Lemonte, reikalams.
šventei atnešė vertingų do
Gegužinės pirmininkė Nijolė reikalus, bet pabendrauti ir ketverius metus, šio laikraš ministracijoje galės gauti ir
čio pradžia buvo sunki, jo tu „XXI amžiaus” laikraščių susi
vanų. Nuoširdžiai dėkojame.
Maskaliūnienė paskirstė dar pasiinformuoti.
Reiktų dar paminėti, kad II- rinys ir išvaizda kukli. Šių pažinimui.
bus ir ragino kviesti talkinin
„Draugo” administracijo kus, nes valdybos narių vi linois lietuvių respublikonų metų pradžioje laikraščio tu
Marija Remienė
je galima įsigyti įdomią vaiz siems darbams neužteks.
lyga globoja vieną našlaitį Lie rinys, apimtis bei išvaizda iš
dajuostę su Skersnemunės,
AMERIKOS
Planuojama linksma ir įdo tuvoje. Kadangi lygos vicepir pagrindų pagerėjo. Susidomė
Veliuonos, Raudonės, Jurbar mi gegužinė su skaniu lietu mininkas Leonas Maskaliūnas jau aplankyti redakciją ir ar
AUTOMOBILIAI
ko apylinkių vietovaizdžiais. višku maistu, gaiviais gėri ruošiasi vykti į Lietuvą, jis čiau susipažinti su esama pa
KINIJOJE
Vaizdajuostė .visai nauja; ge mais, muzika, laimėjimais ir buvo įgaliotas aplankyti lygos dėtimi. Redakcija Gimnazijos
šių
metų
birželio mėnesio
rai pagaminta, tinka ir pa kitais įvairumais. Labai pagei globotinę ir įteikti jai do- 7 C, Kaune, nelengva surasti
„Stockholder News”
GMC
tiems, ypač iš tų vietovių kilu daujamos dovanos laimėji vanėlę.
net ir vietiniams kauniečiams.
siems, pasigrožėti ir kitiems mams. Laimėjimų traukimui
Lietuviai respublikonai da- Pastatas priminė po karo Vo aprašo apie GMC ir Shanghai
parodyti. Kaina tik 20 dol., — vadovaus Rima Sėli.
lyvauja ir tautinių grupių res- kietijos griuvėsius, ten prisi Automotive Industry Corporation (SAIC) pasirašytą naujos
tai daug pigiau,.negu kelionė į
Lygos vicepirmininkas Vy publikonų veikloje. Lygos ats- glaudusias pabėgėlių įstaigas.
Lietuvą patiems savo akimis tautas Jasinevičius papasako tėvai Anatolijus Milūnas, Vy Kažkokiam pastato griuvėsyje GM korporacijos steigimo ak
tą, ten besilankant JAV vice
tas vietoves pamatyti.
jo apie dalyvavimą birželio 21 tautas Jasinevičius, Kazimie įsikūrusi „XXI amžiaus” re prezidentui Albert Gore, Jr.
ras Oksas ir Aleksas Jan dakcija dirba tikrai vargin
kūnas liepos 21 dieną dalyva gose sąlygose. Tos sąlygos su gausia prekybininkų dele
vo Illinois tautinių grupių res kiek geresnės, negu buvo So gacija. Nauja 1.57 bilijonų do
publikonų tarybos posėdyje, vietų okupacijos metais, nes lerių vertės korporacija vadi
nasi Shanghai GM ir the Pan
šiaurinėje Čikagos dalyje.
nebereikia slėptis pogrindyje.
Asia Technical Automotive
Sugriuvus Sovietų Sąjungai,
Kyla klausimas, kodėl toks
tautinių grupių veikla gerokai mažas skaitytojų skaičius? Center naujoje Shanghai da
lyje,Kinijoje.
t apsnūdo, nes pavergtų tautų Katalikiškas laikraštis turėtų
Fabrikų statyba jau pradėta
klausimas, daugumai veikloje būti kiekvienoje katalikiškoje
ir turėtų būti užbaigta 1998
dalyvavusių, buvo išspręstas. šeimoje. Okupacijos metais
m. viduryje. Jų produkcija, pa
Tačiau buvo malonu po il slapti katalikiški leidinėliai
naudojant JAV geriausią, mo
gesnės pertraukos susitikti su
dernišką technologiją, kurios
įvairių tautinių grupių atsto naujai lygos valdybai.
Kinija neturi, sieks 100,000
vais, su kuriais daug metų
Reikia pastebėti, kad šios or
vidutinio dydžio V6, 2.98 litro
buvo dirbta ir kurių talkos ganizacijos prezidentais yra
automobilių per metus. GMC
dažnai prašyta ir Lietuvos rei buvę Kazimieras Oksas ir
prezidentas John F. Smith ti
kalams.
Anatolijus Milūnas; jie labai
kisi, kad ši nauja SGM korpęPosėdžio metu Kazimieras sėkmingai vadovavo šiai 16
Vyresniųjų lietuvių centre „Seklyčioje", knygos „Susipynę pasauliai” su Oksas buvo paskirtas nomina tautinių grupių respublikonų racija Kinijoje daug padės ir
Amerikos pramonei, jos dar
tiktuvėse. Iš k. — renginių vadovė Elena Sirutienė, akt. Aldona Jurkutė cijų komisijos pirmininku. Jo organizacijai.
ir kanklininkė Daiva Kimtytė.
Koresp. bams, ryšium su tuo eksporkomisija parinks kandidatus

LIETUVIAI
RESPUBLIKONAI
NEATOSTOGAUJA

PRISIMINTA
A.A IRENA
PRANSKEVIČIENĖ
Liepos 6 J. mirusios vyro
Stasio ir vaikų Danutės, Gedi
mino ir Edvardo iniciatyva,
buvo surengtas mamytės, žmo
nos ir močiutės Irenos Pranskevičienės dviejų mirties meti
nių prisiminimas. Šis liūdnas
prisiminimas pradėtas 11 vai.
ryto šv. Mišiomis Šv. Antano
parapijos bažnyčioje, Cicero,
IL. Šv. Mišių auką nešė abu
sūnūs, o vyras su dukra
uždegė žvakes mirusiosios
garbei’ Po gedulo pamaldų
visi kviestieji nuvyko į šv.
Kazimiero kapines prie jos
garbei pastatyo gražaus juodo
granito paminklo.
Paminklas pastatytas per
nai, mirties metinių proga.
Taip pat ir pašventintas. Pa
minklas papuoštas religiniais
ir tautiniais motyvais. Šv.
Mišias aukojo kun. Kęstutis
. Trimakas.

Kapinėse prie paminklo pa
simelsta, pagiedota „Marija,
Marija”. Paskui visi nuvyko į
„Mabenką” valgyklą užkąsti ir
pailsėti, nes diena buvo šilta.
Paprastai tokiu atveju pietų
metu prisimenama mirusysis
ar mirusioji, bet čia taip nebu
vo, nes valgykloje buvo kimšte
prisikimšę žmonių, o čia bu
vom tik keli (15) asmenys.
Noriu nors trumpai parašyti
trumpą, bet liūdną mirusios
gyvenimą. Kairiajame Nemu
no upės krante, kur susikerta
Lietuvos ir Rytprūsių sienos,
yra Sudargo miestelis. Šio
miestelio apylinkėje, prie pat
Nemuno vagos, pasiturinčio
ūkininko šeimoje gimė ir augo
a.a. Irena Dangelaitė. Jai teko
tik 11 metų to nerūpestingo
vaikystės amžiaus praleisti
savo gimtinėje, savo šeimos
šilumoje. Kaip ji pasakodavo,
rodos, tuo 11 metų amžiaus
mergytės žvilgsniu, grožėjosi
Nemunu, plaukiančiais garlai
viais ir visa savos sodybos tur
tinga aplinka.
Ši laiminga vaikystė Irenai
neilgai tęsėsi. 1944 m. iš Rytų
vėl artėjo pabaisa — rusiš
kasis aziatinis komunizmas.
Teko atsisveikinti su gimtinė,
su numylėtu Nemunu, su Lie
tuva ir iškeliauti į nepaprastą
kelionę, pilną vargo, baimės ir
su neaiškia ateitimi. Čia ir
pasibaigia mūsų mielos Irenos
nerūpestingos vaikystės die
nos. Ši šeimos kelionė tampa
jos tragedija: šeima pakeliui
sudraskoma. Pati Irena suser
ga ir patalpinama artimiau
sioje ligoninėje. Ji šeimos dau
giau nebemato. 1944-45 m.
karo frontui dideliu greičiu
riedant į vakarus, iš Lietuvos
evakuotieji daugelyje vietų
tapo atkirsti nuo tolimesnio
traukimosi ir rusų kariuo
menės grąžinami atgal. Ir Ire
nos šeimą sugrąžino, bet ji lie
ka Lenkijos ribose — viena,
našlaitė, tarp svetimų ir vos
11 metų amžiaus. Sunku net
buvo iš jos sužinoti kiek nuos
kaudų jai padarė lenkai, bet
galima buvo suprasti iš to,
kad ji visa savo siela jų ne
kentė, lygiai, kaip ir komu
nistų.

A.a. Irena užaugo ir subren
do jau pokarinėje Lenkijoje.
Vargias, patyčios čia ją lydėjo
diena iš dienos, metai po
metų. Sugrįžti į Lietuvą nebu
vo vilties — tfen siautė komu-.
nistinis teroras. Ateitis Irenai

tuojant į Kiniją už 1.6 bilijo
nus dolerių reikmenų per atei
nančius penkerius metus.
Kinijoje iki Šiol nebuvo ga
minami V6 automobiliai su
elektroninėm,
automatinėm
transmisijom.
Br. J.

tamsi ir neaiški. Vėliau su
žinojo, kad jos dvi pusseserės
yra nuvykusios į Kanadą. Po
ilgesnių pastangų Irena atvy
ko į Kanadą, čia gyvendama
susipažino su Stasiu Pranskevičium, atvykusiu iš stovyklos
Vokietijoje. Jų pažintis baigėsi
vestuvėmis. Irena jautėsi lai
mingesnė. Gyvenant Kanadoje
gimė sūnus Gediminas, o vė
liau duktė Danutė. 1965 m.
visa šeima persikėlė į JAV ir
apsigyveno Cicero. Čia dar
gimė sūnus Edvardas. Visi
vaikai baigė Cicero lituanisti
nę mokyklą. Tik tiek džiugu,
kad Irena spėjo savo vaikus
išmokslinti ir išleisti į gyve
nimą iki piktoji liga ją nuvedė
į. kapus. Velionė buvo veikli,
darbšti, didelė patriotė. Ne
kentė ne tik komunistų, bet ir
jų pakalikų. Priklausė dauge
liui patriotinių organizacijų:
ALTui, BALFui, jūros šaulių
„Klaipėdos” kuopai R LB.
Ireną prisimena ne tik šei
ma, bet ir organizacijų nariai,
kurioms ji priklausė. Vai
kystėje iškentėjusią tiek var
go, liūdesio bei ašarų, Dievulis
pasiėmė, sulaukusią vos 63
metų amžiaus. Pasiėmė ten,
kur nėra nei skausmo, nei
kančių. Linkiu jos šeimai ir to
liau neužmiršti savo artimo ir
mylimo asmens. Be anksčiau
minėtų šeimos narių jos liūdi
ir du anūkėliai — dukters Da
nutės vaikučiai.
Tau, miela Irena, tebūnie
lengva, nors svetima, bet sve
tinga Amerikos žemelė; mes
Tavęs niekad neužmiršime.
Ilsėkis ramiai Dievulio prie
globstyje.
Ant. Repšiene

SKELBIMAI
Marta Trumpjonienė, pa
ti kilusi iš Mažosios Lietuvos,
labai sielojasi dėl skurdą ir ru
sinimą kenčiančių Karaliau
čiaus srities lietuvių, to krašto
lietuviškų mokyklų paramai
200 dol. aukojo per Maž. Lie
tuvos lietuvių dr-ją Čikagoje.
Dėkodami M. Trumpjonienei,
prašome ir kitus paremti lie
tuvišką švietimą Karaliau
čiaus srityje, aukas siunčiant
“Karaliaučiaus krašto Lietuvybei”, Naperville, IL,
60540-7011.
. .x
(sk)

x TRANSPAK praneša:
„Šiauliuose prie geležinkelio
stoties rūmų atidengta pa
minklinė lenta, kuri primins
apie tūkstančius iš čia į tremtį
išvežtų šio krašto gyventojų.
1948 m. gegužės 22-ąją maž
daug 105 tūkst. žmonių iš Lie
tuvos buvo ištremta į Irkuts
ko, Tomsko, Krasnojarsko,
Buriatiją ir kitus regionus.
Tai bene pati didžiausia lietu
vių tautos trėmimo banga”.
Pinigai, siuntiniai ir ko
mercinės siuntos į Lietuvą.
Maisto siuntiniai. TRANS
PAK, 4545 W. 63 St., Chica
go, IL 60629. Tel. 773-8381050.
(sk)
x Vytauto Didžiojo šaulių
rinktinės administracija ren
gia linksmavakarius rugpjū
čio 2, 9 ir 16 d. 7 vai. vaka
ro, 2417 W. 43 St. Gros A.
Bamiškio orkestras. Bus už
kandžių, kavos. Veiks atgai
vos baras ir kiti įvairumai.
Visi kviečiami ir laukiami.
(sk)
x Pranas Jomantas, Fenriville MI, naujas Lietuvos naš
laičių globėjas atsiuntė $150
metinį našlaičio mokestį. Dė
kojame! „Lietuvos Našlai
čių globos” komitetas, 2711
W. 71 St., Chicago IL 60629.
(sk)
x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais
mėnesiniais įmokėjimais ir
prieinamais
nuošimčiais.
Kreipkitės į Mutual Federal
Savings, 2212 West Cermak
Road. Tel. (312) 847-7747.
(sk)

