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P o šešerių metų tebesitikima
pasiekti Medininkų žudynių
vykdytojus

•

Pasaulio

naujienos

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

Izraelio saugumo pajėgos ketvirtadienį surengė patikrini
Buvęs Vilniaus OMON vadas
mus keliose Vakarų Kranto gyvenvietėse, suimdamos nemažai
B. Makutinovičius Rusijos sos
„Hamas" aktyvistų bei jų šeimų narių. Tokių priemonių buvo
tinėje yra įkūręs apsaugos
imtasi po trečiadienį įvykdytų savižudžių teroristų išpuolio Je
firmą ir padeda buvusioms
ruzalės žydų turgavietėje, kai susisprogdino du savižudžiai,
bendražygiams.
kartu nusinešdami dar 13 žmonių gyvybes.
Lietuvos pareigūnai yra ke
Vašingtonas. Trečiadienį JAV prezidentas Bill Clinton pa
lis kartus apklausę įtariamąjį
smerkė savižudžių surengtus sprogdinimus Jeruzalėje ir para
dalyvavimu Medininkų žudy
gino palestiniečių valdžią imtis efektyvių priemonių saugumui
nėse, buvusį Rygos omoniužtikrinti. Jis atidėjo planuotą JAV pasiuntinio Denni Ross ke
ninką Konstantiną Nikuliną.
lionę j Vidurio Rytus, kol Izraelyje nesibaigs gedulas dėl spro
pareiškė Lietuvos generalines
gimo aukų. JAV Atstovų Rūmų pirmininkas Newt Gingrich pa
prokuratūros Organizuotų nu
reiškė, kad Yasser Arafat bei palestiniečių savivalda „nuolatos
sikaltimų ir korupcijos sky
nesugeba sulaikyti ir įkalinti teroristų".
riaus vyriausiasis prokuroras
Roma. Italijos prezidentas Oscar Luigi Scalfaro kjtvirtadieAlgimantas Kliunka.
nį pasmerkė paskutinį išpuolį Jeruzalėje, tačiau pareiškė, kad
Atsakydamas į trejus metus
!
Izraelio sprendimą pradėti žydų gyvenviečių statybą miesto
Medininkų žudynes tyrusio Liepos 9-11 d. Vienoje (Austrija vyko Tarptautine :i!irt*»#j konferencija, kurioje dalyvavo ir I.ie:uv:s atstoves
arabų rajonuose galima buvo laikyti „karo aktu prieš taiką".
Lietuvos Seimo nare Vilija Aleknaitė Abramikiene konferencijoje skaitė pranešimą apie moterų vaidme
buvusio tardytojo Algimanto
nį posocialistineje demokratijoje Renginyje dalyvavusi JAV prezidento žmona Hillary Clinton asmeniškai pasiItalijos prezidentas sakė artimiausiu metu vyksią, į Izraelį, ir
Astaškos priekaištus dėl šiokall>ejo su V Aleknaite Abramikiene, prisiminė pernai metų kelionę į Taliną ir priėmė Seimo narės kvietimą at
teigė, jog draugiški jo santykiai su žydų valstybe leidžia jam
įtariamojo,
prokuroras A. vykti viešnagei į Lietuvą.
kalbėti atvirai.
Kliunka pažymėjo, kad j i s Nuotr.: Hillary Clinton (viduryje) sveikinasi su Lietuvos moterimis, atvykusiomis į konferenciją.
Ramalah. Vakarų Krantas. Palestiniečių parlamentas ket
nėra problema. „Jis apklaus
virtadienį nurodė prezidentui Yasser Arafat per mėnesį atleisti
tas mažiausiai keturis kartus,
Eųuadore, Venezueloje, Ven senąją vyriausybę ir paskirti naujus ministrus. Po devynių par
padaryti vaizdo įrašai ir, pa
grijoje, Norvegijoje ir Estijoje. lamentarų tyrimo paaiškėjo, jog Y. Arafat vyriausybėje klesti
aiškėjus naujoms
aplinky
korupcija. Palestiniečių prezidentas pažadėjo imtis „visų rei
bėms, nebūtų jokių problemų
K Smith kalba vengriškai,
V a š i n g t o n a s , liepos 31 d. karjeros diplomatą K. Smith
kiamų priemonių".
apklausti jį d a r kartą arba
(BNS) — Trečiadienį JAV Se kandidatu į ambasadoriaus ispaniškai ir norvegiškai, da
Dayton, Ohio. Rusijos pareigūnai, atvykę pasižvalgyti iš oro
spręsti klausimą dėl jo iš
bar mokosi lietuvių kalbos.
nato užsienio reikalų komite Lietuvai postą.
po JAV karinius objektus, stebėjosi, kad jiems bus leista pra
davimo Lietuvai", sakė A.
K. Smith dirba diploma
tas patvirtino Keith Smith
Keith C. Smith Vilniuje pa skristi net virš Baltųjų Rūmų ir branduolinių objektų. 11 žmo
Kliunka. •
naujuoju ambasadoriumi Lie tinėje tarnyboje nuo 1962keistų savo kadenciją baigusį
nių grupė, tarp kurių yra ir keturi Rusijos Valstybės Dūmos
Buvęs tardytojas Medininkų tuvai, pranešė agentūra Asso metų. Jis tarnavo Meksikoje,
James VV. Svvihart.
deputatai,
trečiadienį atvykę į karinių oro pajėgų bazę, neatsa
byloje A. Astaška prieš savaitę ciated Press.
kė
į
laukusių
žurnalistų klausimus. Tačiau oro pajėgos prane
dienraštyje „Respublika" tei
Galutinai
ambasadoriaus
šė,
kad
skrydyje
virš JAV grupę lydės 15 Rusijos kareivių. Ke
gė, kad Lietuva nereikalauja kandidatūra turi būti patvir
lionė
neginkluotu,
kameromis aprūpintu apžvalgos lėktuvu yra
išduoti Latvijoje už kitus nusi tinta per Senato visuotinį
dalis
pasiruošimų
„Atviro
dangaus" sutarties pasirašymui. Su
kaltimus bausmę atliekančio posėdį, kurio data d a r nėra
gomis atlikti pavojingų sprog tartis, kurią parengė NATO ir buvusios Varšuvos pakto vals
Vilnius,
liepos
31
d.
(BNS)
šio įtariamojo.
nustatyta. Kandidatui gavus
Remdamasis
straipsniu pritarimą Senato Užsienio rei — Švedijos ginkluotosios pa menų paieškas Lietuvos teri tybės, yra skirta gerinti valstybių . upratimą apie kiekvienos jų
karinę padėtį bei įrodyti, jog nė viena nesirengia kariauti.
„Respublikoje", Lietuvos Sei kalų komitete, galutinė pa jėgos padės Lietuvos kariuo toriniuose vandenyse.
Švedijos ginkluotųjų pajėgų
mo pirmininkas
Vytautas tvirtinimo procedūra yra lai menei ištirti Baltijos jūros
Honoluiu. Trečiadienį JAV valstybės sekretorė Madeleine
dugną, ieškant nesprogusių išlaidas apmokės Švedijos vy Albright pareiškė sieksianti atnaujinti JAV paramą palestinie
Landsbergis ketvirtadienį s a  koma tiktai formalumu.
riausybė.
minų ir kitos amunicijos.
vo pastabose „Lietuvos aide"
čiams, nepaisant savižudžių sprogdinimu žydų turgavietėje Je
Liepos pradžioje JAV prezi
Ketvirtadienį Krašto apsau
irgi stebisi, kad Lietuva nerei dentas Bill Clinton paskelbė
ruzalėje ir susirūpinimo, ar Yasser Arafat laikysis įsipareigoji
* L i e t u v o s E u r o p o s rei mų Izraelio saugumui. J i teigė, jog JAV administracijos parei
gos ministerijoje pasirašyta
kalauja išduoti K Nikulino.
Pasak A Kliunkos, yra a t  * V ė l i a u s i a i n u o k i t ų metų sutartimi darbus numatyta k a l ų ministrė Laima Andri gūnai aptaria Kongrese galimybę trumpam laikui pratęsti įsta
likti „tam tikri veiksmai", t i  pradžios pensijos padidės pu pradėti rugpjūčio 18-ąją ir kienė lieka toliau vadovauti tymą, numatantį JAV paramą, laikomą veiksmingu įrankiu
Valstybinei užsienio paskolų taikos derybose, palestiniečiams.
riant K Nikulino dalyvavimą sei pensininkų,
žada mi baigti iki rugsėjo 1-osios.
komisijai. Praėjusį
penkta
Lietuvos
ir
Švedijos
vyriau
Medininkų
žudynėse. Ta nistras pirmininkas Gedimi
Londonas. Trečiadienį tarptautinė žmogaus teisių gynimo
dienį
ji
paskelbė
atsistatydi
sybių
sutartį
pasirašė
Krašto
čiau labiausiai reikalingas bu nas Vagnorius. „Mažiausios
organizacija
„Amnesty International" paragino Baltarusijos
vęs Vilniaus sovietų ypatingo pensijos bus didinamos 10-50 apsaugos ministras Česlovas nanti iš vadovavimo komisijai, valdžią paleisti tris Rusijos visuomeninės televizijos ORT ko
pareiškusi,
jog
būtina
per
sios milicijos (OMON) štabo litų", komentuodamas vyriau Stankevičius ir Švedijos lai
respondentus, kaltinamus neteisėtai filmuojant ir pažeidžiant
patikėtinis žiūrėti skolinimosi užsienyje
vadas Vladimiras Razvodovas sybės pasiūlytas pensijų įsta kinasis reikalu
valstybinę
sieną.
principus, tačiau nesulaukė
ir jo parodymai, sakė prokuro tymų pataisas spaudos konfe Lietuvoje Bjorn Linderfalk.
Sofia. Bulgarijos radijas pranešė, kad Valstybinė tyrimų
paramos vyriausybėje ir atsi
ras.
rencijoje ketvirtadienį sakė
Švedų ginkluotosios pajėgos
sakė
toliau
vadovauti
komisi
tarnyba
konfiskuos korupcija įtariamų asmenų pasus. Pagal
Pasak jo, generalinė proku premjeras. Tačiau bus maži yra apsirūpinusios modernia
jai
ir
priimti
sprendimus,
re
tarnybos
paskelbtą įsakymą. 1.581 bulgaras. įskaitant banki
ratūra nuolat rašo prašymus į namas pensijų skaičius, k u  sprogmenų paieškos technika.
miantis
d
a
r
Adolfo
Šleževi
ninkus,
buvusius
ministrus ir buvusius parlamento n a r i u s bei
Rusiją, kad būtų leista ap rias gauna kai kurie piliečiai. Pernai švedai padėjo minų
čiaus
vyriausybes
suformuluo
milijonierius
privalo
ateiti į policiją ir atiduoti savo pasus.
klausti šį įtariamąjį bent daly „Dabar yra žmonių, gaunančių ieškoti Latvijoje, k u r Baltijos
tais
principais
ir
kriterijais.
Vašingtonas.
Estijos Užsienio reikalu ministras Toom
vaujant Lietuvos tardytojams, net penkias pensijas. J ų jūros dugne rasta per karą
Po pirmadienio susitikimo su
skaičius sumažės iki trijų, o nuskandintų minų.
Hendrik Ilves. atvykęs į Jungtines Valstijas paminėti 75 metų
tačiau kol kas nesėkmingai.
premjeru Gediminu Vagnoriu
bendra pensijų suma negalės
Lietuvos karinių j ū r ų pajė mi, Europos reikalų ministeri sukakties, kai JAV suteikė Estijai diplomatinį pripažinimą,
viršyti daugiau, kaip 1.5 vidu gų vadas komandoras Rai
trečiadienį pasakė, kad Rusijos priešiškumas Baltijos valstybių
tinio darbo užmokesčio", teigė mundas Baltuška susitarė su jos atstovas spaudai paskelbė, narystei NATO neturės įtakos Estijos pasiryžimui patekti į ki
kad ministrės teikti projektai,
saugos tarnybos personalas.
V i l n i u s , liepos 30 d. (BNS)
G. Vagnorius.
tą plėtros etapą. Jis pasakė, kad Rusija yra pasirašiusi ESBO
Švedijos ginkluotosiomis pajė- reglamentuojantys
užsienio
Kita naujovė — nuo kitų
— Vyriausybės nutarimu pra
dokumentus, suteikiančius teisę visoms valstybėms tvarkyti
paskolų ir valstybės garantijų
metų sausio mėnesio 500 įka
d ė t a Lietuvos laisvės atėmimo
savo reikalus be išorinio kišimosi, o paskui .jie pareiškė, kad
suteikimą „nebuvo atmesti".
lintųjų turėtų turėti bent vie
įstaigų pertvarka turėtų pas
Baltijos valstybės tokios teisės neturi". T. H. Ilves nori, kad į
p a r t i n t i teisinę reformą, k u  ną psichologą. Tokius teisė
NATO visos trys Baltijos valstybės būtu pakviestos vienu me
• „ L i e t u v o s r y t e " (07.31)
rios įgyvendinimas, kukliau saugos psichologus rengs poli
tu. „Trys būtų geriau negu viena, bet viena geriau negu nei
cijos akademija.
siais skaičiavimais kainuotų
V i l n i u s , liepos 31 d. (BNS) „Lietuvos energija" yra skolin rašoma, kad praėjusią savaitę vienos", sakė jis.
kelias dešimtis milijonų litų.
Numatyta taip pat įsteigti — Lietuvos ūkio ministras ga 4.5 mln. dol. už kurą, Australijoje sudegė Geelongo,
Varšuva. Rusija pareiškė protestą dėl to, kad Toninės
D a b a r šešiose pataisos dar keturiose pataisos darbų ko Vincas Babilius teigia, kad bu įsigytą 1995-1996 m. šildymo Victoria, Lietuvių bendruo mieste buvo nugriautas paminklas sovietu kariams. Užsienio
bų kolonijose laisvės atėmimo lonijose specialių profesinių vusi Generalinės prokuratū sezonui. Ministras K. Babilius menės namai. Geelongo LB reikalų ministras Dariuzs Rosati sako. kad miesto sprendimas
b a u s m ę atlieka per 7,500 nu mokyklų filialus.
ros vadovybė dangstė apga sakė dienrašč: ii. kad tik pirmininkas Stasys Šutas te buvo teisėtas, tačiau galbūt trūko takto jį įgyvendinant. Tačiau
teistųjų.
Reikia padidinti kalinių vystes, dėl kurių JAV naftos pradėjęs dirbti vyriausybėje lefonu „Lietuvos rytui" pra kai kurios plokštės, turinčios simbolinę vertę, buvo perkeltos į
P l a n e numatyta, kad kitą aprangai skiriamas lėšas — korporacija „Mobil Sales and įsitikino, jog tai „aiškus suk nešė, jog ..ugnyje žuvo beveik greta esančias kapines, tad iš tiesų pasikeitė tik paminklo vie
m e t įkalinimo įstaigas vietoje už 200 litų, dabar skiriamus Supply Corporation" dabar pa čiavimo, apgavy-tės faktas" ir 50 metų kauptas Geelongo ta. Rusijos ambasadorius pavadino tokį miesto poelgį nedrau
šauktinių kareivių pradėtų žmogui, įmanoma nupirkti tik teikusi ieškinį Lietuvos Res turi būti kompensuoti „Mobil" lietuvių veiklos archyvas, visi gišku, toks poelgis galėtu pakenkti Lenkijos santykiams su Ru
saugoti specialiame mokymo po vieną komplektą drabužių. publikai ir bendrovei „Lie nuostoliai. Pasą K ministro, kol sporto klubo Vytis' trofėjai, sija tokiu metu. kai Lenkija ruošiasi stoti į NATO.
skautų
.Židinio,
moterų
centre parengtas kolonijų apVidaus reikalų ministro tuvos energija".
šiemet pavasar. nebuvo pa
prašymu, paliktos lengvatos
„Dabar viskas verčiasi keista prokuratūros vadovybė, draugijos dokumentai, biblio parašo faksimile. Auksinę mo
KALENDORIUS
* N u o šių m e t ų p r a d ž i o s kalėjimų smulkioms įmonėms. aukštyn kojom", sakė minis
teka, pianinas, daugybė vi
netą bus galima įsigyti už 500
specialistų koordinacinė grupė Daugelis kalinių neturi spe tras interviu „Lietuvos aido" jis gaudavęs atsakymus, „kad siems brangių nuotraukų".
R u g p j ū č i o 1 d : Šv. Al
litų. o jų tiražas nebus didelis.
viskas yra tvark je".
kovai su šešėline ekonomika, cialybės, serga alkoholizmu a r dienraščiui.
Sudegė tai pat ir tautinių
fonsas Liguori. Meilė. Vilte.
Tokia
pat
apyvartinė
moneta
Anksčiau šią neatsiskaitynelegaliu darbu ir mokesčiu kitaip degradavę, todėl jų pa
Trečiadienį buvo pranešta, mų istoriją tyrusios žinybos drabužių, audinių ir gintaro bus pagaminta ir iš vario bei ('rauda. 1922 m. buvo priimta
vengimu tik per porą patikri gamintos prastesnės kokybės
kad Generalinė prokuratūra tvirtino, kad „Lietuvos energi kolekcija.
pirmoji Lietuvos Konstitucija.
nikelio lydinio.
nimų Vilniuje išaiškino 110 prekės be lengvatų neatlaikys
prieš keletą savaičių panaiki ja" su „Mobil" v ra visiškai at
R u g p j ū č i o 2 d.. Šv. Euse* L i e t u v o s b a n k a s , minė
* P e r p u s m e t i Lietuvos
nelegalaus darbo atvejų, pra
konkurencijos.
no visus ankstesnius atsisaky siskaičiusios per tarpininkę
bijus
iš Vercelli. Svc M. Ma
damas banko ir lito įvedimo užsienio skola padidėjo 369
nešė Socialinės apsaugos ir
mus iškelti baudžiamąją bylą UAB „Dega".
rija
Angeimė
(PorciunkuJė);
75-metį. išleis 1 lito nominalo milijonais litų '92.3 mln. dole
darbo ministerijos Socialinio
* Klaipėdoje
s p a r č i a i ir ją iškėlė už vengimą atsis
Marija.
Angelė,
Tugaudas,
d r a u d i m o skyrius. U ž kiek daugėja žmonių, užsikrėtusių
Prokuratūra "ečiadienį pa auksinę monetą. Tai bus pir rių. > ir liepos 1 d. buvo 5 mili
kaityti už atliktus darbus
vieną nelegaliai dirbantį a s  žmogaus imunodeficito virusu
žymėjo, kad ji gu „Lietuvos moji Lietuvoje iš gryno aukso jardai 69 litai '1 mlrd. 267 Vurpūne.
arba suteiktas paslaugas.
R u g p j ū č i o :5 d.: Lidija.
menį darbdaviai b u s bau (ŽIV). Dabar Lietuvoje j a u
energija" ir atsiskaitė per išleista auksinė moneta, sver- mln. dol.). Oficialiais duomen
„Mobil" bendrovė teigia, kad
Man i girdas.
džiami 10,000 Lt baudomis, o išaiškinti 68 žmonės užsikrėtę
UAB „Dega", be: pinigai nepa sianti 7.78 gramo. Vienoje mo imis, iki šių metų vidurio Lie Niki nlemas.
pakartotinai — iki 20,000 Lt. šiuo virusu, iš jų 41 — Klai mia artima kaimynystė su siekė „Mobil", • egali būti at netos pusėje bus pavaizduotas tuvos valstybės užsienio skola Lengvine.
Asmenys, dirbantys nelega pėdos krašto gyventojas. Spe Karaliaučiaus sritimi, k u r ofi mesta užsienio bendradarbių Vytis, kitoje — pirmasis LB sudarė 25.9 proc. vi<o val
R u g p j ū č i o 4 d : šv Jonas
liai, baudžiami 50 Lt bauda, o cialistai mano, kad tokį ŽIV cialiai išaiškinta 1,500 žmo teisė reikšti Į r etenzijas ci valdybos pirmininkas. „Lito stybės eksporto bei 10.1 S proc. Vianney; Domininkas. Geri
j a u bausti — dar 100 Lt.
tėvas" Vladas Jurgutis ir jo valstybinio biudžeto pajamų.
protrūkį Klaipėdos krašte le- nių, užsikrėtusių ŽIV
mantas, Nemune.
viline tvarka.

V i l n i u s , liepos 31 d. (BNS)
— Lietuvos teisėsaugininkai
n e p r a r a n d a vilties apklausti
užsienyje gyvenančių įtaria
mųjų Medininkų žudynių vyk
dytojų.
Lietuvos generalinė proku
r a t ū r a tiria prielaidą, k a d
septynių Lietuvos muitininkų
ir V i d a u s reikalų ministerijos
p a r e i g ū n ų nužudymą Medi
n i n k ų pasienio poste 1991 m.
liepos 3 1 d. įvykdė sovietinė
ypatingoji milicija OMON.
Dienraštis „Respublika" pra
n e š a , k a d po poros mėnesių
Lietuvos i r Rusijos generali
nių p r o k u r a t ū r ų atstovai pa
s i t a r i m e kalbės ir apie įta
riamųjų vykdytojų likimą. Jei
vėl n e b u s konkrečiai susitar
t a , Lietuvos generalinis pro
k u r o r a s Kazys Pėdnyčia žada
p r a š y t i , k a d Lietuvos vadovai
aukščiausiu lygiu kreiptųsi į
užsienio valstybes.
P a s a k K. Pėdnyčios, liepos 3
ir 12 dienomis vėl buvo iš
siųsti teisinės pagalbos pra
šymai į Moldovą ir Rusiją, kad
dalyvaujant Lietuvos parei
g ū n a m s , būtų apklausti buvu
sieji Vilniaus OMON vadas
Boleslovas
Makutinovičius,
š t a b o viršininkas Vladimiras
Razvodovas, Rygos OMON
g r u p ė s „Delta-1" vadas Čes
lovas Mlynikas.
P a s a k K. Pėdnyčios, yra su
r i n k t a pakankamai įkalčių ir
įrodymų pareikšti kaltinimus
V. Razvodovui. Dar įtariama
apie 10 asmenų, kurie po ne
pavykusio 1991 m. rugpjūčio
pučo Maskvoje pasitraukė iš
Lietuvos.
Praėjusią savaite buvęs pro
k u r a t ū r o s tardytojas, tyręs
Medininkų žudynių bylą Algi
m a n t a s Astaška kaltino Lietu
vos vadovus, k a d nededama
p a k a n k a m a i pastangų nusi
k a l t i m o vykdytojams išaiš
kinti.
J i s t a i p pat tvirtino, kad pa
grindiniu įtariamuoju laiko
m a s V. Razvodovas Maskvoje
y r a prisiglaudęs p a s buvusį
savo vadą B. Makutinovičių ir
gydosi Čečėnijos karo žaizdas.

JAV Senato komitetas patvirtino
naująjį ambasadorių Lietuvai

Švedai padės nuo minų išvalyti
Baltijos dugną

Pradedama kalėjimų reforma

Kas anksčiau buvo leidžiama,
dabar — draudžiama?

i

DRAUGAS, penktadienis, 1997 m. rugpjūčio mėn. 1 d.
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JAV
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$55.00
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$45.00
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Tik šeštadienio laida
$55.00
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Redaktorė Irena Regienė

BURIUOTOJAS RAIMONDAS
ŠIUGŽDINIS PASAULIO
ČEMPIONAS
Kaunietis Raimondas Šiugž- kyti buriavimo, tokius svar
dinis. 29 metų amžiaus, lai stymus lemiančios gyvenimo
mėjo aukso medalį ir pasaulio sąlygos. Žmonai sunku įsi
čempiono titulą š.m. liepos vaizduoti Raimondą be buria
mėn. 27 d. Maroke pasibaigu vimo. Prieš naują buriavimo
sio buriavimo čempionato „La- sezoną vyras pasidaręs nera
zer-Radial" klasės jachtomis. mus — veržiasi į jūrą ir sezo
Tai pirmas kartas Lietuvos no metu retokai būna na
buriavimo istorijoje, kai lietu muose.
vis iškovojo pasaulio pirmeny
Raimondą Maroke pasiekė
bių aukso medalį.
žinia, kad gimė dukrelė.
Raimondui Šiugždiniui tai
Šiugždiniai augina ir 5 me
antra didelė pergalė. Š.m.
tukų sūnų Vilių.
gegužės mėn. jis tapo Europos
Raimondas Siugždinis bu
čempionas.
riavimui
skyrė daugiau negu
Vyrų regatoje dalyvavo 122
20
savo
gyvenimo
metų. Apie
sportininkai. Linas Grabnecjį
kaip
buriuotoją,
tvirto
būdo
kas užėmė 24 vietą. Vilius Bestauskas buvo 55-tas, Gied sportininką, visų mėgstamą
rius Gūžys 68-tas, o Giedrius asmenį, kuris esąs Lietuvos
buriuotojų komandos siela,
Alksnevičius — 86-tas.
Moterų varžybose dalyvavo skatinantis jaunimą tobulėti,
40 buriuotojų. Varžybas lai pasakojo Raimondo ilgametis
mėjo australe S. Black — Jur treneris A. Grabnickas. Trene
gita Maleckaitė buvo 15-ta, o ris nuogąstauja, kad iš buria
vimo nepajėgdamas išlaikyti
Agnė Kalanavičiūtė 27-ta.
Raimondo Šiugždinio žmona šeimos, Raimondas gali pasi
Jurgita, pasikalbėjime su traukti iš pamėgtojo sporto.
sietuvos ryto" korespondente
„Ieškosiu galimybių už pa
teigė, kad vykdamas į varžy saulio čempiono medalį R.
bas Raimondas aukso medalio Šiugždiniui skirti pergalės
nesitikėjo. Pastaruoju metu jis vertą premiją ir stengsiuosi,
mažai treniravosi, tačiau nuo kad jis buriuotų nors iki olim
pavasario daug lenktyniavo, pinių žaidynių. Tikiuosi, kad
teko nemažai laiko praleisti pasaulio čempiono nepamirš ir
kelionėse. Dėl treniruočių trū Lietuvos sporto valdžia", —
kumo Raimondas labai išgy sakė Raimondo treneris A.
veno. Šiugždinienė sakė, kad Grabnickas.
šeimoje iškyla mintis atsisa
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Moderatorius - kun. Viktoru Rutulėlis
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pereinamąja taure, kurią 1997 m. ŠALFASS metinėse žaidynėse, l.m. balandžio 2 5 , 26 ir 27 d. v y k u s i o s e Hamilton, Ont., Kanadoje, laimėjo Toronto „Aušros" vyrų A klases krepšininkai. Šalia — Marįjus G u d i n s k a s , vienas iš
žaidynių organiozatorių.
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APIE II BALTIJOS JŪROS
ŠALIŲ SPORTO ŽAIDYNES
LIETUVA LAIMĖJO
DAUGIAUSIA MEDALIU

FUTBOLAS
Ši sporto šaka yra pati popu
liariausia planetoje. Pradžioje
ji vyravo Europoje ir lotynų
Amerikoje. JAV-se finansai
šią šaką laikė užkampyje, nes
prigijusi, ji atitrauktų milijo
nus žiūrovų nuo nuobodaus
„basebolo". Dabar, ypač tėvai,
pripažįsta, kad futbolas pats
patogiausias ir pigiausias
sportas. Nereikia šarvų, ne
reikia 30-ties žaidėjų, kad su
daryti komandą, nereikia bijo
ti žiaurių sužeidimų. Reikia
tik aikštės, kamuolio ir batų.
Iki šiol vyravo kraštai su
šiltesniu klimatu: viduržemio

kraštai ir Anglija. Dabar žai
džiama visoje planetoje: va
sarą — po atviru dangumi,
žiemą salėse — vadinamą ma
žąjį futbolą. Turtingesni kraš
tai su ilgomis žiemomis siun
čia savo komandas į pietus
(skandinavai). Todėl jie visa
dos pasireiškia tarptautiniuo
se renginiuose, net golfe.
Lietuvoje, be krepšinio, ant
roje vietoje yra futbolas. Gai
la, kad dėl geografuos ši šaka
turi trumpą sezoną, o pasiųsti
į pietus nėra lėšų. Nepaisant
to, nemažas būrys futbolinin
kų pasklido po įvairias Euro
pos komandas ir, reikalui
esant, grįžta ginti Lietuvos
vardą.

Ci/rfec Diagnom, LTD.
6132 5. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60629
Tat 77*438-7700
RIMGAUDAS NBHHCKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA. M.D.
širdies ir kraujagyslių ligos
Valandos pagal susitarimą

(58 aukso, 37 sidabro, 28 bron
zos). Trečioje vietoje liko Rusi
ja su 129 medaliais, tačiau jų
Beveik dvi savaites tęsėsi II tarpe tik 43 buvo aukso (40 —
VIDAS J. NEkHCKAS, M.D.
Baltijos jūros šalių sporto sidabro ir 46 bronzos). Koman
KARDIOLOGAS
- ŠIRDIES LIGOS
žaidynės, kurios buvo praves dinėje įskaitoje ketvirtais bu
7722 S. Kezie Ave.
tos Lietuvoje ir jose dalyvavo vo Lenkija — 94 medaliai (30,
Chicago, IL 60652
11 valstybių atstovai. Kaune, 26, 38), o penktoje — Latvija
Kab tel.(773)471-3300
Vilniuje, Panevėžyje, Trakuo — 53 (9,11,33).
se, Klaipėdoje, Šiauliuose ir
Iš viso šiose žaidynėse buvo
DRA.B.GLEVECKAS \
Elektrėnuose vyko 24 sporto įteikti 674 medaliai (221 auk
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
šakų varžybos (krepšinis ir so, 216 sidabro ir 237 bron
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS
rankinis buvo pravestas vyrų zos). Medalius pelnė 8 valsty
3000 W.96 S t Tai. 706-422-0101
ir moterų grupėse).
bių sportininkai, tik norvegai
Valandos pagal susitarimą
Šį patį dižiausiąjį 1997-jų ir danai liko be apdovanojimų,
Pirmad. 3v.p.p.-7v.v., antr.12:30-3v.p.p
treC. uždaryta, ketvirt. 1 - 3 v.p.p.
metų renginį Lietuvoje, kuris nes jų delegacijos buvo labai
penktad ir seštad 9 v.r. - 12 v.p.p.
baigėsi liepos 6 d. gana suma negausios. Iš viso žaidynių da
Gal tai išjudintų Amerikon
niai surengė lietuviai, nors jis lyviai išdalitoo 169 rungčių informacinių faktų apie Lie lietuvius^atgaivinti šį sportą
ARASZUOBA.M.D.
ir nesukėlė didelio žiūrovų su medalius, Kai kuriose iš jų tuvą. Tarp jų yra ir sportą mūsų tarpe, apie kurį, jei ne
INDRĖ RUDAITIS, a a
sidomėjimo, nes įvairiose spor medaliai neouvo įteikti dėl ne- liečiančių. Iš čia sužinome, nauji ateiviai, Sulaitis ne
AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA
kad 1997 m. liepos 1 d. Lietu
to šakose čia nedalyvavo ge- gausaus dayvių skaičiaus
1020 E Ogden Ave.. Suita 310
turėtų medžiagos „Draugui".
Naparvite. IL 60563
riausieji valstybių sportinin- yi^ pasakė gražus, puikiai voje buvo 6,190 sporto darbuo O dėl tokios padėties reikia
T ( i (630)527-0090
kai, nežaidė stipriausios rink- išleptas šių žaidynių leidinys, tojų, jų tarpe 2,895 mokytojai kaltinti, pirmiausiai, tėvus.
3825 Highland Ave .
tinės. Kai kuriais atvejais tam įggpausdintas lietuvių ir anglų ir dėstytojai, 2,081 treneris. Jie turi suprasti, kad futbolą
Tomver l,Suita3C
Downers Grove. IL 60515
būta rimtų priežasčių, pvz. kalbomis. Čia yra žinių ir apie Tarp įvairių sporto objektų gali žaisti kiekvienas vaikas.
TaL (630)436-0120
tuo pačiu metu vyko Europos pirmąsias panašias žaidynes, yra 50 stadionų, 57 plaukimo Jis neturi būti labai aukštas
KREPŠININKAS A. ŠMIGELSKIS
baseinai,
1,187
sporto
salių,
vyrų krepšinio pirmenybės ir k u r i o s b u v o surengtos 1993 m .
ar raumeningas, apranga ne
DR. ALGIS PAULIUS
Lietuvos bei kitų jose dalyva- birželio 22 -liepos 3 d. Esti- 14 irklavimo bazių.
brangi. Belieka tik prikalbinti
ORTOPEDINĖS LIGOS
žeistos
rankos,
Aurimas
ko
Čia
dar
norisi
bent
trumpai
Pernai gegužės 17-19 dieno
vusių valstybių pagrindinės j 0 j e Tuomet dalyvavo 1,177
ir nuvežti savo prieaugį į mo
CHIRURGIJA
vėsi
kaip
liūtas
ir
džiaugiasi
pažvelgti
į
šių
žaidynių
krep
mis stebėjusieji Čikagos pašo
rinktinės varžėsi ten.
sportininkai iš 10 valstybių
kyklos aikštę ir dalyvauti 1185 Dundee Ave., Elgin, IL 60120
šinio
varžybas,
kuriose
Lietu
iškovotu
pirmosios
vietos
me
nėje — Wheaton, IL, vykusias
Cia reikia paminėti džiugų (jų tarpe buvo ir Vokietijos at
rungtynėse, parodant tėvišką
Tat (708)742-0256
Š. Amerikos lietuvių krepšinio daliu.
faktą, jog ir šį kartą Lietuva stovai). Reikia pažymėti, kad vos vyrai iškovojo aukso, o dėmesį. To vaikai labiausia
Valandos
pagal susitarimą
Reikia pažymėti, kad Auri iškovojo daugiausia medalių. ir Estijoje Lietuvos atstovai moterys — bronzos medalius. laukia.
žaidynes, Čikagos „Lituanicos" jaunių ir vyrų B klasės mas pernai gegužės mėn. Lietuva tapo absoliučia žaidy buvo laimėję daugiausia apdo Lietuvos pirmajai vyrų rinkti
Nuo atvykimo į Ameriką, po EDMUNDAS VIZINAS, M.D..S.C. |
komandose matė jauną, aukš pradžioje buvo ką tik atvykęs nių čempione, iškovojusi 179 vanojimų - 95 (39, 29, 27). nei (Lietuva turėjo dvi koman
Specialybe - Vidaus ligų gydytojas
toką krepšininką iš Lietuvos. paviešėti pas savo močiutę — medalius; 62 aukso, 65 sidab- Antroje vietoje tada buvo Rū das) čia daugumoje atstovavo Antrojo pasaulinio karo, lietu
Kalbame lietuviškai
Šis, Lietuvos krepšinio sos Janiną ir jos vyrą Igną Ru ro ir 52 bronzos. Antroje vie- 8 j j a s u 90 medalių (38, 32, 20). jaunieji krepšininkai, kurie vių komanda visados pasi 6187 S. Archer Ave. (prie Austin)
T«L 773-586-7756
tinėje — Kaune išvystes gerus gienius. Tiesa pasakius, mo toje ėjo Baltarusijos atstovai, šiame programiniame leidi- rengėsi dalyvauti Pasaulio reikšdavo Čikagos aikštėse su
atvykusiais
iš
Vokietijos
ir
Valandos
pagal susitarimą
jaunimo
(iki
22
metų
amžiaus
krepšinio įgūdžius jaunas vy čiutė, grįždama į namus, jį sugriebę 123 apdovanojimus n y j e y r a ^populiarintas ir
imtinai) pirmenybėms, kurios vėliau su priaugusiais pirmos
ras tose pirmenybėse daugelį parsivežė į Cicero. Jis čia at .——
DR. L. PėlHUKIŠ
Tarptautinio olimpinio korainustebino savo sugebėjimais vyko mažai mokėdamas anglų jis visą laiką treniravosi, ta- teto prezidento J. A. Samaran- vyks rugpjūčio 1-10 dienomis kartos atstovais. Pamažu ta
DANTŲ GYDYTOJA
Australijoje). Lietuva čia fi čiau, vis didėjanti išeivių ben 9055 S.Roberts Rd .Hickory Hills. IL
ir entuziazmu. Tą kartą jis kalbą ir nelabai tikėjosi, kad čiau, gaila, kad Illinois vid. ho laiškas, kuriame sakoma:
nepajėgė
papildyti
nale susitiko su Švedija, kurią drija,
daug prisidėjo prie „Litua- pavyks jam čia baigti gimna mokyklų įstatymai neleido c „Padėdamos
populiarinti įveikė 78-69. Pirmame susiti „Liths" komandos. Tai ne kas 1 mylia į vakarus nuo Hariem Ave.
Tai (708)596-4056
nicos" pergalės vyrų B klasėje, ziją ir turės galimybę žaisti jam žaisti oficialių rungtynių garbingos kovos ir draugystės
Valandos pagal susitarimą
kime lietuviai buvo pralaimėję kita, kaip tėvų apsileidimas,
kur laimėta I vieta. Taip pat krepšinį amerikiečių tarpe.
šios mokyklos rinktinėje (ka- dvasią tarp jaunimo, šios žaistoka supratimo, kad jaunuonetoli pergalės būtų ir jaunių
Pirmoji kliūtis buvo įveikta dangi jis atvyko ne pagal stu- dynės stiprins olimpizmo prin- švedams, tačiau baigminėse lio,-ės nedalyvavimas kuriame
rungtynėse
visą
laiką
vyravo
A klasėje, tačiau čia finale ne ir, veikliojo „Lituanicos" trene dentais pasikeitimo įstatymą, į s Baltijos jūros šalyse. Jos
DR. JOVITA KERELIS
pu
Lietuvos jaunimas, kuris vie nors sporte, yra žalingas.
tikėtai kelią pastojo Detroito rio Rimo Dirvonio pagalba, arba nebuvo čia persikėlęs su ctaip
DANTŲ GYDYTOJA
pat suteiks sportinin- nu metu atitrūkęs 15 taškų
Tuo tarpu futbolas Ameri
„Kovor atstovai.
9625 S.79H Ava., Hfcfcory HMa, IL
Aurimui pavyko įstoti į kata- šeima).
kams ir sportininkėms gali- skirtumu. Lietuvai daugiausia
koje auga. Jame dalyvauja
Šiemet jis dalyvavo pana liškišką St. Joseph gimnaziją,
š.m. gegužės 20 d. jis gauna m ybę pademonstruoti savo tą taškų pelnė N. Karlikanovas šimtai tūkstančių jaunimo,
Tai (708) 586-6101
šiose žaidynėse Hamiltone, VVestchester, LL, turinčią vie sios prestižinės mokyklos bai- lentą regiono lygiu ir taps
Valandos
pagal susitarimą
— 23. Gerai rungtyniavo Kęs abiejų lyčių. Visos mokyklos ir
Kanadoje, kur padėjo JLitua- ną geriausiųjų krepšinio ko gimo diplomą ir jau turi laipteliu link būsimų olimpitutis Marčiulionis (ne giminė universitetai turi komandas,
nicos" jauniams laimėti čem mandų Čikagos vakarinėse pasiūlymų iš universitetų ar nių žaidynių''.
Šarūnui Marčiulioniui), S. Ra- netgi teikiamos stipendijos. BUOME C. DECKER, DOS, PC.
pionų titulą. Nepaisant su- apylinkėse. Su šia komanda kolegijų mokytis ir žaisti pas Gausių sveikintojų tarpe
ziulis ir kiti. Bronzos meda Šiuo metu vyksta rungtynės 4647 W. 103 8 t , Oak Lavm, 1
juos. Nors čia jam nebus leng- šiame leidinyje randame ir lius pas vyrus iškovojo Latvi
tarp JAV ir kitų valstybių — Pirmas apyi. su Norttmestern un-to
olptomu, lietuviams sutvarkys dantis
va įsitvirtinti, kadangi jis ofi- Žaidynių globėjo — Lietuvos ja, rungtynėse dėl trečios vie
moterų, o 1999 metais Ameri
už prieinamą karną. Pacientai
daliai nežaidė gimnazijos ministro pirmininko Gedimi- tos įveikusi Rusiją 75-69.
koje bus pravestos pasaulinis
priimami absoliučiai punktualiai.
rinktinėje ir nebegali parodyti no Vagnoriaus žodžius:
Susitarimui (kalbėti angliškai)
Moterų grupėje, daugumoje moterų futbolo čempionatas.
savo statistinių žaidimo duo- „Sportas Lietuvoje labai
T»i706422-6260
E.
Ringus
rungtyniaujant
jaunoms
krep
menų, kurie čia yra labai mėgstamas, o niūriais aneksisvarbūs. Tačiau tikimasi, kad jos metais jis buvo ne tik vie- šininkėms, Valentino Kanap1997 M. Š. A. BALTIEČIŲ IR LIETUVIŲ
ir šią kliūtį pavyks peržengti, nas įdomiausiu, renginių, bet kio vadovaujama Lietuvos
rinktinė
rungtynėse
dėl
bron
LENGVOSIOS ATLETIKOS PIRMENYBĖS
O, kaip atrodo, jis ryžto ir ir tautinės savimonės ugdytonoro turi. Tai liudija jo geras jas, tautines saviraiškos šauk- zos nugalėjo Estijos atstoves
1997 m. Š. Amerikos Bal- madienį varžybos tęsis nuo 10
išlaikymas egzaminų dėl stoji- lys. Mūsų šaliai vėl tapus ne- 98-75. Pirmąją vietą užėmė tiečių ir Lietuvių Lengvosios vai. ryto.
Dalyvių registracija pagei
mo į aukštąsias mokyklas.
priklausoma valstybe, kūno Lenkija, finale įveikusi Bal Atletikos pirmenybės š.m.
tarusiją 59-43.
daujama
iki 1995 m. rugsėjo 2
rugsėjo 6 ir 7 d., vyks CuyaboDėl savo sūnaus Aurimo pa- kultūra ir šprotas žengia naud.
imtinai,
šiuo adresu:
Dabar
lauksime
žinių
iŠ
ga Community College, Wessisekimo JAV-se džiaugiasi j u pažangos keliu. Šiuo požiūAlgirdas
Bielskus, 3000
Australijos,
kur
Lietuvos
jau
tern
Campus,
11000
W.
PleasKaune gyvenantieji jo tėvai riu Baltijos jūros šalių sporto
nimo
rinktinė
vartysis
pasau
Hadden
Rd.,
Euclid, OH
ant
Valley
Rd.,
Parma,
Ohio
Birutė ir Zigmas Šmigelskiai. žaidynės, remiamos TarptauDžiaugiasi ir jo artimieji Cice- tinio olimpinio komiteto, yra lio čempionate. Gaila, kad į jį (vakarinis CIevelando prie 44117-2122.
Tel. (216) 486-0899. Faksas:
roję, visi draugai bei pažįs jaunimo patirties ugdymo, negalėjo vykti bent trys gana miestis). Varžybas vykdo CIe
216-481-6064.
tami šiame krašte, linkėdami naujųjų talentų atrankos ir jėgūs Lietuvos krepšininkai, velando LSK „Žaibas".
tad mūsiškiai būtų labai pa
Papildomi kontaktai: Eglė
jam ir toliau sėkmingai siekti apžiūros mokykla".
Varžybų pradžia: šeštadienį, Laniauskienė — 216-731Stipriai auganti krepšinio pajėga i* Kauno - Aurimas Šmigelskis
tenkinti,
jeigu
užimtų
6-8
vie
mokslo ir krepšinio aukštumų
Čia minimame leidinyje ran
rugsėjo 6 d., 2:30 vai. p.p. Re 7464, Irena V/ilkinson — 905Čikagos „Lituanicos" klubo uniformoje kartu su savo globėjais — Janina
dame
aprašymą apie Lietuvos tas.
Amerikoje.
ir Ignu Ruginiais, gyvenančiais Cicero, IL
Ed. Sulaitis gistracija nuo 12:30 vai. Sek 822-0302.
Ed. S u l a i č i o nuotrauka
E.9. Tautinį Olimpinį komitetą ir

m

IGNALINOS ATOMINĖS
ELEKTRINĖS
LIKIMAS SPRENDIMO
KRYŽKELĖJE (III)

DRAUGAS, penktadienis. 1997 m. rugpjūčio men. 1 d.
AE reaktorių veikimas turi
būti sustabdytas, pasiekus
technologinių kanalų kritišką
užakimo ribą. Tačiau juos ga
lima pakeisti naujais. Ar šis
procesas apsimoka, ar dabar
tinį reaktorių reikėtų, pakeisti
visiškai naujo tipo reaktoriu
mi a r kitokio kuro jėgaine, tin
kama analize, atrodo, dar ne
padaryta. Branduolinių atlie
kų kaupimas iki šiolei atrodė
sunkiai išsprendžiama proble
ma, nes jų laikymas esamame

STASYS BAČKAIT1S I R J A N E YESINOWSKI
(Tęsinys)

nino ir Sosnovyj Bor prie
Sankt Peterburgo neturi nei

Rizika, Ž a l i e j i i r
alternatyvų p a s e k m ė s

tokių mechaninių bei pavojaus
sekimo pagerinimų, kaip Igną
linos AE, nei buvo Vakarų Eu
ropos komisija ištirti ir apro
buoti iš apsaugos pusės toli
mesnei eksploatacijai. Mūsų
nuomone, šie reaktoriai suda
ro tiek Lietuvai, tiek kaimy
ninėms valstybėms kur kas di
desnį pavojų katastrofos at
veju. Tad ir kyla klausimas:
kodėl Vakarai nereikalauja jų
uždaryti ir kas motyvuoja juos
stumti Lietuvą į ekonomikos
bankroto kelią, prisidengiant
branduolinės rizikos skraiste?
Nebūtų galima nepaminėti,
kad ir skystą kurą degi
nančios elektrinės nėra be
problemų. Be Lietuvai beveik
neįkandamų finansinių prob
lemų perkant iš užsienio orga
ninį kurą, susiduriama taip
p a t su nemaža aplinkos taršos
rizika, o sužlugdžius ekono
miką, su didžiule socialine
problema. Jeigu Ignalinos AE
nustotų veikti, vien patenkin
ti minimalius Lietuvos elek
tros energijos pareikalavimus,
reikėtų elektrinėms labai di
delio kiekio skysto kuro: apie
3.5 mln. tonų. J a m atgabenti
reikėtų apie 14 „supertankerinių" laivų. Kadangi tokio
dydžio laivai į Baltijos jūrą
įplaukti negali, reikėtų ją
atvežti žymiai mažesniais lai
vais, tarp 25 tūkst. ir 30
tūkst. tonų talpos, arba maž
daug kas antra-trečia diena po
laivą. Atvežtą laivais naftą
reikia perpumpuoti į gele
Raginantieji uždaryti Igna žinkelio cisternas, pervežti ir,
liną, nekelia klausimo, ką da pasiekus jėgainę, vėl perpum
ryti su ten esančiais milžiniš puoti į rezervuarinius tankus.
kais pastatr is ir radiuotomis Visame šiame procese yra
struktūromis
bei
įvairiais nemaža naftos išsiliejimo rizi
įrengimais. Net ir aklinai ka, ypač laivų, nelaimės uostų
uždarius Ignalinos AE, nu aplinkoje ir geležinkelio trans
matoma, k a d ten nuolatiniai porto avarijose (Lietuva yra
priežiūrai ir
išmontavimui patyrusi abi). Be to, operuo
reikės apie 1,000 žmonių, ku j a n t vien organiniu kuru, be
rie be jokio pajamas atne veik patrigubėtų kenksmingų
šančio užsiėmimo turės būti medžiagų išmetimas į orą,
Lietuvos energetikos sistemos pvz. per metus kiekvienam
apmokami. Iš šio taško žiūrint Lietuvos kvadratiniam kilo
ir priimant, kad išnaudotos metrui atitektų apie 750 to
kuro kasetės bus ilgalaikiai be nos anglies dvideginio užuot
problemų užkonservuotos nu dabartiniu 260 t, 5 t sieros ok
pirktuose iš Vokietijos talpin- sidų užuot 1.7 t, ir 2.5 t azoto
tuvuose, būtų geriau panaudo oksidų vietoje 0.8 t bei ne
ti ten esančius žmones ir mažas kiekis labai nuodingų
pastatus elektros energijos ga sunkiųjų metalų. Reikia sutik
mybai, užuot griaučių apsau ti su dr. R. Gajauskaite, kad
gai. Be to, jeigu jau keliamas reikia ieškoti būdu įsisavi
triukšmas dėl Ignalinos AE, nimui turimų energijos ištek
kuri pagal visus standartus lių, pvz., energijos taupymas,
dabar yra gana atydžiai ir terminių klodų panaudojimas
saugiai valdoma, reikėtų tai vandens šildymui ir pan. Deja,
daryti viso regiono mastu,
ypač dėl kaimynystėje — Ruaįjoje esančių reaktorių. Vei nors ir naudojant paieškoms
kiantys Černobylio tipo reak geriausias technologijas, Lie
toriai prie Smolensko. Kali tuvos teritorijoje nerasta karš
tų garų šaltinių, kaip Islandi-

Iš prieinamų SAA dokumen
tų susidaro įspūdis, kad esa
mos valdymo kontrolės ir pro
cedūros yra pakankamos iš
vengti branduolinės katastro
fos, tipiškos pabėgusiam iš
kontrolės reaktoriui. SAA ra
porte rekomenduotų pageri
nimų įgyvendinimas bei ope
racinių
procedūrų
išryški
nimas tik d a r labiau pakeltų
šių reaktorių saugumo patiki
mumą, nes j i s t a d a lygintųsi
su Vakarų apsaugos lygiais.
Kadangi gerai veikiantis reak
torius turi daugybę kitų pri
valumų; pvz.: operacinė švaros
aplinkai, k u r o
ilgalaikišku
mas ir jo tūrio kompaktiš
kumas, kuris y r a ypač svar
bus transportacijoje bei at
liekų disponavime.
Many
tumėm, k a d dr. R. Gajaus
kaitės „Drauge" (žr. 1997 ba
landžio 21 ir 22) aprašytas Ig
nalinos branduolinis „baubas",
nors yra vertas dėmesio, nesu
daro didesnio pavojaus, negu
Vakarų pasaulio reaktoriai. O
jų Vakarų pasaulyje priskai
čiuojama šimtais, pvz., JAV —
110, Prancūzija — 56, Japoni
ja 49 ir t.t. N ė r a ženklų, kad
tiek Japonija patyrusi Naga
saki ir Hiroshimos atominių
bombų sprogimus, tiek Pietų
Korėja ir kitos Rytų Azijos
valstybės baidytųsi jo taikaus
panaudojimo, pvz., pirmoji
stato 40 papildomų reaktorių
ir antroji — 19.

PALAIMINTASIS
JURGIS MATULAITIS
(Tęsinys)
J i s m u s skatindavo pa
milti Kristų, J o gyvenimu sek
ti, gyventi šventosios šeimos,
kur J ė z u s augo, gyvenimu.
Toks zitiečių draugininkių gy
venimas bosiąs ir Dievui ma
lonus ir pačiai šv. Zitos Drau
gijai naudingas. Zitiečių gyve
nime Vyskupo Matulevičiaus
šventi žodžiai dar ir dabar te
beskamba.
Kan. P. D o g e l i s

Kai Roma 1918 m. nomina
vo (paskyrė) kun. Jurgį M.I.C.
Vilniaus vyskupu, mums, tuo
met Vilniuje vargą vargu
siems, pusbadžiu
gyvenu
siems, rodės, lyg pumoji Lie
tuvos saulė nušvito. Mums
rodės, kad Vilniaus vyskupijai
daugiau nebereiks kovoti už
tautines lietuvių teises R. K.
bažnyčiose, pasibaigs nelemti
vyskupijos administratoriaus
prel. Michalkevičiaus kovos
būdai, kad naujas, tikras vys

Žvilgsnis nuo Merkinės piliakalnio į gražiąsias apylinkes.

Ar verta tęsti elektros ener
joje, ir tikėtis, kad šiek tiek
gijos
gamybą atomine energi
šiltos uolienos žymiai paleng
ja?
M
a n y t u m ė m , kad taip.
vins ar net išspręs Lietuvos
Mūsų nuomone, tęsimą remia
energijos problemas, neatspin daug d a u g i a u faktorių negu jo
di tikros situacijos realybių.
Nei vienas iš aukščiau pa
teiktų sprendimu neturi aiš
kaus ir be kontroversijų atsa
kymo. Nors kalbos apie bran
duolinį pavojų yra dabar šiek
tiek aprimę, būtų naivu saky
ti, kad tos baimės bei pavojaus
nėra. Bet taip pat reikia pri
minti, kad visi mūsų veiksmai
yra surišti su tam tikrais pa
vojais ir rizika. Individualiai,
mes nekreipiame per daug
dėmesio tiems dalykams ir
įvykiams, kai jaučiamės esą
situacijos kontrolėje, galime
pavojaus riziką patys suma
žinti arba imtis būdų jo visai
išvengti. Branduolinės energi
jos atveju, eilinis žmogus
jaučiasi bejėgis, stovintis prieš
nematomą pabaisą, ir neturįs
jokios
kontrolės.
Kadangi
branduolinė technologija yra
daugumai neapčiuopiama, ri
zika nesuprantama ir pavojus
nematomas, tai bet koks
mokslininkų argumentas apie
branduolinės energijos eks
ploatavimo saugumą, be rei
kiamo ilgalaikio visuomenės
paruošimo atsimuš kaip žir
niai į sieną. Todėl yra labai
svarbu pradėti supažindinti
visuomenę su energijos pro
blemomis, iš anksto išaiškinti
technologijas ir su jomis susi
jusias rizikas, išdiskutuoti al
ternatyvas, ir pakviesti nuo
monių pasisakymą. Demok
ratijoje viešumos parama di
deliems projektams, ypatingai
tokiems jautriems, kaip bran
duolinė energija, yra abso
liučiai reikalinga, nes iš vie
nos pusės iš jų kišenės šie
projektai finansuojami, ir iš
kitos, jie turi nuspręsti, ar
nori prisiimti tam tikro lygio
riziką, ar tai liestų sveikata.
nedarbą, gerovę, žalą aplinkai
ir pan.

uždarymą. Pats svarbiausias
yra ekonominis, nes, išskyrus
hidroenergiją, nei viena elekt
ros energiją gaminanti siste
ma savo ekonomiškumu bei
oro ir aplinkos švara negali ly
gintis su atomine energija
(„Science". Volume 272, 19
April, 1996). Antra: d a b a r t i n ė
Ignalinos AE įdiegta apsaugos
technologija bei eksploatacijos
procedūros yra p a k a n k a m o s
išvengti n e tik katastrofinių
nelaimių, bet ir palyginimai
nereikšmingų sutrikimų. Ypač
įvedimas automatinių kontro
lių, galinčių pajusti net ir
mažiausią sistemos pasikei
timą bei įvykdyti operuojan
čios sistemos uždarymą iš pa
grindų panaikino Černobylio
tipo nelaimių galimybę, kurios
įvyko p e r žmogiškųjų operato
rių k l a i d a s . Trečia: atominė
energija duoda kraštui t a m
tikrą technologinį pranašumą,
J i reikalauja aukštų technolo
ginių įgūdžių ir valdymo sis
temų nuolatinių tobulinimų,
nuolat mažinančių pavojaus
riziką. Ketvirta: Lietuva, val
stybė t u r i n t i milžiniškus ato
minius reaktorius, atkreipia
nuolatinį ir visokeriopą pasau
lio dėmesį ir susilaukia bent iš
Europos
kraštų,
ypatingai
turtingų
artimų
kaimynų,
n e m a ž a i technologinės para
mos, nors gal jie ir mano. kad
tai y r a nemaloni rakštis po
nagu. Be atominės elektrinės
d ė m e s y s Lietuvai p r a n y k s ar
ba prilygs trečio rango pasau
lio šalims. Penkta: n e t u r i n t
kitų žemės turtų, atominė
energija vra žvmiai pigesne,
negu kitos energijos rūšys ga
limos panaudoti elektros ga
mybai. T u r i n ' žymiai pigesnę
energiją, Lietuvai ateityje bus
d a u g lengviau išlaikyti savo
gamybinį
konkurencingumą.
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stumą ir tuo sumažina savo
pačios atgavimo 'vulnerability> pavojų, susidarius žaliavų
tiekimo, kainų ir kitokiems
galimiems sutrikimams. Sep
tinta: kadangi Lietuva jau
naudoja atominę energiją ir
gali nuspręsti jos veiklos
kryptį, tai faktas, kuris turėtų
būti panaudojamas, kaip dery
binis įrankis Lietuvos naudai
t a r p Rusijos noro būti tiekėja
ir Vakarų bloko, norinčio jos
panaudojimą sustabdyti.

Argumentai u ž ir prieš
branduolinės energijos
tolimesnį panaudojimą

Šešta: turint kelis b ū d u s ga
minti elektros energiją, Lietu
va pasilaiko pasirinkimo lank-

kupas, kalbų mokėdamas, su
gebės patenkinti lenkus, lietu
vius ir gudus.
Tikras lietuvis, bet kilęs „z
Krolestwa Polskiego" — iš Su
valkijos, kunigu tapęs ten pat
Lenkuose. Kelcuose. daug me
tų dirbęs darbininkams ten
pat Lenkuose. Varšuvoje, pas
kui bendrai lietuviams ir len
kams Petrapily ir Šveicarijoje,
jis buvo lygiai priimtinas lie
tuviams ir lenkams. Lenkai
sakėsi, kun. Matulevičiaus
kandidatūra esanti priimti
niausia: tinkamesne net už
kun. Br. Žongalavičiaus kan
didatūrą.
Visa tai naujas vyskupas —
nominatas pats blaiviai nuda
žė, pasiskelbdamas politika

nebūsianti j a n galvoje: t a m
esanti Valstyt)ės Taryba: jis
tik kunigausiąs. Švitėjo viltis,
kad Vilniaus bažnyčios virs
galų gale ma'dos n a m a i s , ne
t a u t i n i o , juob;' ne šovinistinio
k u r s t y m o vieta.
T a d laukėm* pasiilgę, ne tik
Bažnyčios Ats-ovo, bet ir šiaip
j a u i š m o k s l n t o inteligento,
kuris nusima'O socialinių da
lykų, t a i p re;kalingų visokių
s u k r e t u metų
Tebebuvo vokiečiai. Visoje
apylinkėje bebuvo t a s vienas
Žemaičių vyskupas Pr. Kare
vičius Kaune Seiniškis vysku
p a s Antanas Karosas buvo
išvažiavęs į 1 -mžą savo sufra
gano Jalbrzykovskio (dabarti
nio
Vilniaus
arkivyskupo)

Atrodo, kad veiksniai, re
miantys uždarymą, dabar yra
daugiau psichologiniai negu
pagrįsti realybe. Operacine
kontrolė ir valdymas tarp Ig
nalinos AE ir Černobylio AE
yra drastiškai skirtingas ir
žymiai tobulesnis. Nors ne
laimės rizika yra, ji šiuo metu
nedaug didesnė, negu rizika,
susijusi su pvz. reaktoriais,
naudojamais
Vakaruose,
tanklaivių susidūrimais, naf
tos išsiliejimais
transporto
metu, lėktuvų nukritimais į
didmiesčių rajonus ir pan.
Gerėjant kontrolėms, saugos
patikimumas tik gerės. Atro
do, kad visi mokslininkai su
tinka, jog dabartinis Ignalinos

ežeriniame rezervuare jau ne
trukus butų pasiekęs perkro
vimo ribą. Tačiau ši problema
išsisprendė bent 50 metų lai
kotarpiui, nupirkus išnau
dotiems kuro lizdams patal
pinti apsaugos talpintuvus.
Kaimyninių Vakarų kraštų ir
Žaliųjų judėjimo spaudimas
uždaryti reaktorius, atrodo,
nepasikeis. Ar Lietuvos žmo
nės bus jų įtikinti ir jiems pri
tars, priklausys, kiek Lietuvos
energetikai sugebės įrodyti vi
suomenei branduolines ener
gijos saugumą ir jos galimybę
padėti Lietuvai išlaikyti eko
nominį konkurencingumą pa
saulinėje rinkoje.
Išvados

politinio nepastovumo. Pa
traukliausias variantas dery
boms
su
EBRD.
butu
pasiūlymas sustabdyti pirmo
jo reaktoriaus tolimesnį eks
ploatavimą anksčiau, negu
numatyta ir įsipareigojimas
ribotis tik vieno I antrojo I re
aktoriaus tolimesniu naudoji
mu, su sąlyga, kad EBRD su
tinka ir parūpins finansavimą
arba antrojo reaktoriaus pa
grindiniam perstatymui arba
įsigijimui naujos
sistemos.
Tuo atveju, jeigu EBRD atsi
sakytų pakeisti savo anksty
vesnį nusistatymą del abiejų
reaktorių uždarymo, būtų ga
lima pasvarstyti alternatyvą
— grąžinti EBRO 33 mln.
ekiu paramą ir taip išsi
laisvinti nuo pasižadėjimo re
aktorių veiklą nutraukti. Tuoj
po pirmojo reaktoriaus užda
rymo arba jo užkonservavimo,
būtina pradėti Ignalinos ad
ministracijos ir personalo per
organizavimą siekant išvys
tyti ko našiausią gamybinę or
ganizaciją, galinčią konkuruo
ti produktyvumu ir energijos
kaina su geriausiomis pasau
lyje jėgainėmis. Nepavykus
susitarti su Igniainos AE del
pertvarkymo, tolimesnis Igna
linos AE eksploatavimas iš
ekonominės pusės būtų sun
kiai pateisinamas. Tokiu atve
ju Lietuvos energetikai butu
prasminga nedelsiant pradėti
planavimą naujos daug našes
nės arba kelių mažesniu elek
trinių, kaip ilgalaikį pakaitalą
dabartinei Elektrėnų jėgainei.

Šių visų problemų akivaiz
doje neatrodo, kad yra lengvas
ir aiškus sprendimas. Ignali
nos AE uždarymas potencia
liai
panaikintų
radiacijos
grėsmę, kylančią iš galimos
branduolinės avarijos. Tačiau,
pakeičiant energijos gamybai
branduolinį kurą organiniu
kuru, būtų patiriama žymiai
Šis straipsnis atspindi auto
didesnė oro ir aplinkos tarša,
sukelianti ilgalaikį pavojų rių asmeninę nuomonę pag
žmonių sveikatai, ypač kvė rįstą prieinamų faktų analize.
pavimo organams, odai. gam Straipsnyje išdėstytos mintys
tai — augmenijai, žvėrims, nereflektuoja ir nėra nieko
vandenims ir visai maisto bendro su jų darbo, įstaigos
grandinei. Uždarius Ignalinos galvosena bei nusistatymu.
AE, pasekmės būtų patirtos
Autoriai: inž. Stasys Bačgan greitai. Jos pasižymėtų
kaltis,
Ph D PE - dirbantis smo
žymiai pakeltomis elektros
gus apsaugos srityje; inž. Jane Yaenergijos kainomis, kurios tik senowski BS PE —dirbanti ato
riausiai privestų prie nemažo minių reaktorių apsaugos srityje.
visos ekonomikos sutrikimo,
pakilusio nedarbo ir galimo
(Pabaigai

Oi kelias, kelias, pakelėj berželis... Lietuvos peizažas.

konsekruoti, be to, turėjo pri
imti Apaštališkąjį Vizitatorių
monsinjorą Ratti 'paskui Po
piežium išrinktą). Minsko vys- ,
kupas Zig. Lozinskis negalėjo
prasimušti gelžkeliu. nes vo
kiečių kariuomenė begrįždama buvo užkimšusi.
Konsekracija tad buvo pas
kelbta Kauno katedroj, asis
tuojant prelatams iš Kauno.
Vilniaus ir Seinų ir Valstybes
Tarybos atstovams ir man. vil
niškio „Lietuvos Aido" atsto
vui, gruodžio 1 d. 10 vai.
A* nebuvau gavęs jokių do
kumentų, kurie mane įgaliotų
brukinetis su vokiečių karei
viais. Buvo didele malone, kad
k u n civilinį veža. Na, betgi
Valstybės Tarybos Reikalų

Vedėjas juristas Kazimieras
Vizbaras, dabar Rygos pilieti.-,
padrąsino: „Važiuokime ir ga
na! Aš gi oficialus asmuo, tai
galėsiu ir neoficialųjį užtarti".
Anksti rytą nuvykome i gelzkelio stotį, nusipirkome po bi
lietą. Vilniaus stotyje žmonių
— minių minios, o išėjimas
užtvertas aukšta tvorele Išei
ti tegali po vieną, pro budelę,
kur kariškis tikrina dokumen
tus. Rodom bilietus, tik galvą
purto ir nė nežiūri, tik burbsi:
entlausungschein'
Entlausungschein' Vadinas, paliudi
jimo, kad esame išsiuteliavę.
Ir juokai, ir pikta, tr despera
cija. Kam gi" Mes. tokie svar
būs delegatai ir į tokia lietu
viams reikšminga ceremonija.
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busime nepatekę! Stovime
puse valandos ar daugiau —
nieko P Vizbaras vokiškai
baras — nieko. Pagaliau ant
ras skambutis. P. Vizbaras
piktai šaukia: „Išsiuteliauk tu
pats' O mes. Valstybes Tary
bos nariai, to nesame reikalin
gi!" ir šoka per aukštą užtva
rą. Aš paskui jį — ne sutana
neužkliuvo. Cerberis griebė
mus už skvernų, bet pro lan
gelį nepasiekė, o išeiti ne
galėjo: būtų kiti pro angą pra
sistūmė neapklausti. Ir tiesia;
l vagoną. Čia nieks nebekliu
dė, nematę, kad be doku
mentu važiuojame.
Rus daugiau 1
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PL BENDRUOMENĖS SEIMAS
PAGERBĖ PARTIZANUS
LX Pasaulio Lietuvių Ben
druomenes seimas, užbaigęs
savo posėdžius, liepos 5 d.
iškilmingai pagerbė išlikusius
gyvus partizanus. Sumanyto
jas, pagerbti mūsų tautos
laisvės kovotojus, buvo PLB
pirmininkas Bronius Nainys.
Šiam sumanymui pritarė PLB
valdyba, o pagerbimo organi
zavimu rūpinos Irena Luko
ševičiene. Pagerbimas įvyko
Vilniuje. Pedagoginio univer
siteto salėje, dalyvaujant 30
Pasaulio lietuvių
bendruo
menės seimo atstovų ir 300
oartizanų, ryšininkų bei juos
atlydėjusių j ų narių.
Iškilmių
pradžioje
buvo
įneštos vėliavos: „Tauro" apy
gardos bunkeryje r a s t a ir
išlaikyta, čekistų granatomis
sušaudyta, skylėta Lietuvos
rįspalvė ir nauja partizanų
•ąjtingos vėliava. J a u t r i a i nus
kambėjo tautos himnas ir
giesmė JDievas mūsų prie

glauda ir stiprybe", sukalbėta
partizanų malda. Iškilmių me
tu kalbėjo I r e n a Lukoševi
čienė. Lietuvos laisvės kovos
sąjūdžio p i r m i n i n k a s Jonas
Čeponis ir P L B pirmininkas
Bronius Nainys. J o žodžiai
padėkos knygelėje: „Susirin
kome į devintąjį Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės seimą iš
trisdešimties pasaulio kraštų
ir ta proga norime J u m s
išreikšti, kokie j a u s m a i ir sim
bolika klestėjo užsienio lietu
viuose, mylinčiuose Lietuvą iš
tolo per 50 metų sovietų oku
pacijos.
Partizanų kovos dvasia gai
vino ir stiprino mūsų lietu
viškąją visuomenę ir ypač
mūsų šeimas.
Susikaupimo vakarai jauni
mo stovyklose vedė mūsų
vaikus su fakelais rankose per
įvairių pasaulio k r a š t ų miš
kus, simboliškai apvaikščio
j a n t partizanų k a p u s , kad jau-

PLB Seimo metu Vilniuje suruošto Lietuvos laisvės kovotojų partizanų
_rerbimo dalyviai Iš k.: pirmoje eilėje — partizanas „Uosis" Povilas
i i.čekauskas. politinis kalinys kun. Alfonsas Svarinskas ir neatpažintas
,:sraE3na£

PLB Se;mo Vilniuje suruoštame Lietuvos partizanų pigerbime dalyvavo
ir partizanų bunkeryje rasta sušaudyta Lietuvos vėliava

nieji pajustų mūsų tautos ko
vos dvasią ir kad jie tikėtų
mūsų tautos nemarumu.
Šio devintojo Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės seimo pro
ga norime J u m s išreikšti
padėką ir pasididžiavimą Jū
sų ištverme ir ryžtu. Parti
zanų kovos, dainos, maldos —
tai vis gyvi kelrodžiai, ve
dantys Lietuvon, skatinantys
branginti lietuvių kalbą ir
išlikti gyva tautos dalimi.
Dėkojame Jums, prašome ir
toliau likti mums pavyzdžiu,
siekiant vieningumo ir laisvės
įprasminimo atgimusios Tėvy
nės Lietuvos šventoje žemėje
ir Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės veikloje".

Paminėj iro programoje
buvo deklamuotos poeto Ber
nardo Brazdžionio ir kitų
eilės, o Lietuvoj politinių kali
nių ir partizanų ansamblis
„Girių aidas" padainavo keletą
patriotinių dainų.
Minėjimas buvo iškilmingas
ir prasmingas. Lietuvoje parti
zanai, tautos laisvės kovotojai,
buvo užmiršti. Garbė Pasaulio
Lietuvių Bendruomenei ir jos
pirmininkui Broniui Nainiui,
kuris pirmasis juos prisiminė.
Negalėdamas padabinti me
daliais, šių iškilmių prisimini
mui ir padėkai už ištikimybę
tautai, jis juos apdovanojo spe
cialiu leidiniu.
Taip lietuviu tautos laisvės
kovotojai buvo prisiminti ir
pagerbti iš viso pasaulio į
tėvynę suvažiavusių išeivijos
bendruomenių atstovų.
Marija Remienė

Klaipėdos universiteto Me
nų fakultete buvo atidaryta
išeivio daktaro Kazio Pemkaus bibhoteka-archyvas.
Knygų mylėtojas, bibliofilas
Kazys Pemkus universiteto
bibliotekai padovanojo unika
lų turtą — apie 20 metų kaup
tą lietuviškų knygų ir leidinių
kolekciją. Joje apie 60,000 re
tų lietuviškų knygų, 3,000
žurnalų, dokumentų.
šis didžiulis knygų, žurnalų,
archyvinių dokumentų rinki
nys, kurių daugumos nėra
Lietuvos archyvuose, \ Klai
pėdą atkeliavo 1995-aisiais,
padedant
Lietuvių
fondui
Amerikoje.
Tais pačiais metais į Klai
pėdą atkeliavo antroji K. Pemkaus siunta, kurioje buvo apie
800 dėžių, svėrusių 25 tonas.
Tačiau K. Pemkus nebespėjo
atvykti į Klaipėdą ir dalyvauti
bibliotekos-arcbyvo
atidary
me. J i s mirė pernai balandį,
sulaukęs 76-erių metų. Pasak
KU bibliotekos vedėjos J a n i 
nos Pupelienės, šios bibliotekos-archyvo atidarymas ski
riamas K. Pemkaus mirties
metinėms.
Žymus išeivijos veikėjas K.
Pemkus gimė Žemaitijoje, bai
gė gimnaziją Skuode, Vokieti
joje baigė medicinos mokslus.
1956 m. emigravo į JAV. Vai
kų gydytoju tapęs K. Pemkus
buvo aktyvus ateitininkas,
bendradarbiavo spaudoje.
Klaipėdos universitetui pa
dovanotas archyvas pradėtas
tvarkyti pernai, kai universi
teto rektoriaus ir bibliotekos
direktorės prašymu- Lietuvių
fondas Jungtinėse Valstijose
skyrė 30,000 dolerių projektui
„Daktaro Kazio Pemkaus bib
liotekos įrengimas" įgyven
dinti.
KU Menų fakultete šiai bibliotekai-archyvui skirtose pa
talpose įrengtos saugyklos,
šiuo metu sudarinėjami leidi
nių katalogai, ateityje bibliote
ka b u s kompiuterizuojama,
bus išleistas Kazio Pemkaus
bibliotekos-archyvo katalogas,
informacija apie šią unikalią
ir retą lietuviškos spaudos ko
lekciją bus įvesta į kompiute
rių „Internet" tinklą.
(BNS)

GRAFUI A TIŠKEVIČIUI
SUTEIKTAS PALANGOS
GARBĖS PILIEČIO
VARDAS
Palangos kurorto įkūrėjų
grafų Tiškevičių palikuoniui
grafui Alfredui Tiškevičiui lie
pos 13 d. buvo įteiktos Palan
gos garbės piliečio regalijos.
Grafas A. Tiškevičius ir jo
žmona Ursula buvo pagerbti
Palangos miesto tarybos po
sėdyje buvusioje Tiškevičių re
zidencijoje — Gintaro muzie
juje.
Palangos metrikos knygoje
grafas A. Tiškevičius įregist
ruotas pirmuoju miesto garbės
piliečiu. Sprendimą dėl šio
vardo suteikimo grafui Tiške
vičiui už nuopelnus įkūrus ku
rortą ir parką miesto taryba
priėmė š.m. gegužės 22 dieną.
116 metų Palangą valdę gra
fai Tiškevičiai įvedė vanden
tiekį, pastate pirmąją ligoni
nę, bažnyčia, mokyklą, tiltą,
uostą.
Pasak miesto mero Prano
Žeimio, šiandieninė Palanga
tęsia grafų Tiškevičių pradėtą
darbą — puoselėja kurortą,
saugo senosios miesto dalies
kultūrinį palaimą.
Šiais m e t a - miestas minės
100-ąsias Pa,angos parko ir
buvusios Tiškevičių rezidenci
jos metines.
Garsią Lietuvos kultūros ir
istorijos asrr.<nybę bažnyčios
vardu pasveikino Telšių vys
kupas Antanas Vaičius, Pa
langos klebonas kunigas Vy
tautas Petrauskas.
Tylos minute pagerbtas gra
fo Alfredo Tiškevičiaus moti
nos, grafienes Antaninos Tiš
kevičienės atminimas.
„Garbės piliečio vardą priimu
kaip mano tėvų nuopelnų pa
gerbimą", sake A. Tiškevičius.
(BNS)
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CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS

REAL ESTATE

GREIT
PARDUODA

ELEKTROS
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI
Turiu Chicagos mtaato kfkttmą.
Dirbu užmiMty. Dirbu grstfai.
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

&^

RE/
RE/MAX
REALTORS
(773)586-5959
(708)425-7161

AUTOMOMUO, NAMU, SVEIKATOS,
IR GYVYBES ORAUDMAS.
Aoarrtas Frank Zapoks ir Off. Mgr. Auka*
S Kane kalba Uatuviakai
FRANKZAPOUB
320t1AW«MM4h
TaL(70t)4244M4
(773)5*1-«M

RIMAS L STANKUS
•
•
•
•

• Didžiausias Lietuvoje neužtvenkta* ežeras — Dysnai j
(Ignalinos rąj.). Jo plotas — j
2.439 ha, didžiausias gylis — 6 |_
m.

Greitas ir sąžiningas patarnavimas
Nuosavybių įkainavimas veltui
Parkam* ir parduodama namus
Pensininkams nuolaida

VALOME
KILIMUS. BALDUS
IR GRINDIS
J. BUBNYS
773-737-51M

KMKOK REALTORS
7»22 S. M H U NL
4365 S* AHIMRT A M .

DANUTĖ MAYER
773-284-1900

NsrOksntis pensininkas
ieško kambario
arba mažo buto
Marųuette Parko apylinkėje
Tsl. 773-472-1249

J * norita parduoti ar pirkti namus
kraipMtėa į Danu* Mayar. J proMMJŪBMM,

sąžiningai

ir

as-

maniskai patarnaus. įkainavimas
vadui.

MĖLYNĖS! MĖLYNĖS!

RE/MAJC
HOMECENTER

Galite prisiuogauti patys,
arba pirkti jau pririnktų.
Važiuoti: 1-94 H McNgan
Exft1lNswBuMo.
TolausaMtofcnMual
M E S BLUBERRsES.
Atsivežkite uogoms krepšelius.
Čia graži vieta visai Seimai
pasidžiaugt gamtoje.
T«l 616*469-2809

(773) 735-6000

SL

VIDAS
POŠKUS

Perkant/parduodant
nekilnojamą turtą

' Profesionalus ir greitas
patarnavimas
' Informacija paskolų,
investicijų klausimais

dMsisnafnaaVMfeAntakalnyje. Yra galimybė pirkti dklelį sklypą
salia. Kreiptis: 760-3404719 aite
702-3844478, arte Virtus,
011-370-2-768-342

MISCELLANEOUS

Reikalingi darbininkai
kalti „sidings*.
Turi turėti savo automobili.
Pageidautinas patyrimas. .

ReJkalngos moterys
pietiniuose
priemiesčiuose.
Tol 7 0 8 - 3 8 5 - 4 8 6 5

Tel. 6 3 0 - 9 6 9 - 2 5 2 6
VASAROS KNYGŲ
IŠPARDAVIMAS
..DRAUGE" TIK PO $1
DAR TĘSIAMAS.
SKUBĖKITE ĮSIGYTI W

HELPWAKTED^_i_
Matūra women to bs IVs-ln
aompanton to an eldery lady.
Light housework, cooking.
ShoukJ speak some Engttsn.
T a i 630-789-1940.
Can leave mesaage.

ATTENTION: DIABETTCS
IF YOU HAVE MEDICARE OR
INSURANCE YOU COULD BE
ELK3I8LE TO RECEIVE YOUR
DiABEDC SUPPUES AT NO COST.
(INSULIN DEPENDENT ONLY)

CALL: 1-800-337-4144

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos

Mutual Federal Savings and Loan
Association of Chkago
2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
(773) 847-7747
Casimir G. Oksas, President
Patamaujam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus.

(R^ midkincl federal
•^^^^

Savings and Loan Association

75 metus aptarnauja lietuvius
Indėliai iki $100,000.00
Apdrausti Federalinės valdžios
MAROUETTE PARK

BRIGHTON PARK

2567 WEST 69th STREET

4040 ARCHER AVENUE

(1-312) 925-7400

BRIDGEVIEVV

(1-312) 254-4470

8929 S HARLEM AVE
(708) 598-9400

BEE

iaw*M

LENOER
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LAIŠKAI
G E R O KELIO
PASIRINKIMAS
LIETUVAI
N e e t i š k a s elgesys sužaloja
a s m e n ų ir valstybių
gerą
vardą. T a č i a u dažnai reikia
r i n k t i s n e t a r p gėrio ir blogio,
bet t a r p vieno gėrio ir kito
gėrio. T a i v y k s t a dėl s k i r t i n g ų
principų, k a i p pvz. t i e s a ir
ištikimybė, ilgalaikis ir t r u m 
palaikis laimėjimas, teisingu
m a s ir pasigailėjimas, indivi
d a s ir visuomenė. Į v a i r ū s at
s a k y m a i buvo duodami: 1. k a s
y r a g e r i a u s i a žmonių d a u g u 
mai; 2. k a s yra visuotinai
p r i i m t a (Kant); 3. d a r y k t a i
kitiems, ką nori, k a d kiti da
rytų t a u (auksinė taisyklė).
Tai k u r dabar Lietuva t a r p
savo ir pasaulio v e r p e t ų ?
T r ū k s t a ilgalaikio planavimo
ir individas nesijaučia visuo
m e n ė s dalimi. Reikia ieškoti
vidurio kelio, ypač e s a n t nedi
delei valstybei. Atrodo, k a d
Estija "iš trijų Baltijos valsty
bių d a r o t i n k a m i a u s i u s spren
d i m u s . L i e t u v a t u r i mokytis iš
Estijos.
Saulius Šimoliūnas
Detroit, MI

PAGERBKIM
DR. VYTAUTĄ KAROBLĮ
Atsitiktinai peržvelgdamas
Lietuvių fondo (LF) 1997 m.
balandžio aukotojų s ą r a š u s ,
pastebėjau, k a d dr. V y t a u t a s
Karoblis t e s t a m e n t u paliko
750,449.91 dol. Spėju, k a d tai
y r a didžiausia
vienkartinė
a u k a lietuviškai institucijai
Amerikoje. Kadangi p a a u k o t a
s u m a n u r o d y t a n e t i k dole
riais, b e t ir centais, spėju, k a d
L F buvo pagrindinis, j e i n e
vienintelis jo s a n t a u p ų pa
veldėtojas. Pastebėjau, k a d ir
a n k s č i a u Vasario 16 d. ir kito
m i s progomis dr. Karoblis au
kodavo didesnes s u m a s lietu
viškiems reikalams.

Savo antrinėje antraštėje jis
tvirtina, k a d Vilniaus senojo
pasaulio ž a v u m a s p a t r a u k s ir
labiausiai užkietėjusio ameri
kiečio akį.
„It w a s impossible not to fall
in love w i t h Vilnius", — pra
deda korespondentas savo at
virą susižavėjimą gražia Lie
tuva.
Savo Vilniaus iš pirmo
žvilgsnio įsimylėjimą j i s apra
šo lygindamas jį panašumu su
jo „hometown" Bostonu.
A k m e n i m i s grįstos
sena
miesčio nelygios gatvelės vin
giuoja tuziną įmantrių baro
ko stiliaus bažnyčių.
Siauri
skliautuoti praėjimai atsive
ria į XVIII ir XTX šimtm.
įdomius n a m u s su žaviais kie
mais. N e t šaligatviuose išsi
barsčiusios lauko kavinaitės
džiugino jį savo a r t u m u viena
n u o kitos. Su pasigėrėjimu ko
r e s p o n d e n t a s mini „bed a n d
breakfast"
viešbutėlių
pi
gumą, paslaugumą ir pusryčių
sotumą (o šiame dienraštyje
vienas mūsiškių nepatenkin
t a i skundėsi, k a d n e į m a n o m a
m ū s ų tėvynėje gauti padorių
pusryčių...). Autorius teigia,
kad
Vilniaus
grožis
ir
ž a v u m a s glūdi jo barokinėse
bažnyčiose, kurias jis su meile
detaliai apibūdina. Anot jo, č i a
b a r o k a s y r a audringesnis i r
d a u g i a u asmeniškesnis, k a i p
V a k a r ų Europoje. K a r t u s u
žmona
jie
gardžiavosi
žvėriena ir degtine, blynų s u
ikrais p r i e i n a m a k a i n a ir v ė l
grožėjosi K a u n u bei T r a k a i s ,
nors autobusus, kuriais t e n
vyko, b ū t ų mielai p a s i u n t ę
k a r t u s u sovietais...

N o r s j i s gyveno lyg ir mano
kaimynystėje (tik a r t i 60 my
lių labai p r a s t a i s keliais), jo
m a n neteko sutikti, ir jo as
meniškai n e p a ž i n a u . N e t ne
žinau, a r jis buvo v e d ę s , a r
turėjo šeimą. Tik ž i n a u , k a d
j i s buvo gydytoju Ripley, Ohio
miestelyje (2,200 gyventojų),
prie p a t Ohio u p ė s ir Kentucky valstijos sienos.
Trijų ketvirčių milijono do
lerių paaukojimas lietuviškoje
bendruomenėje y r a neeilinis
įvykis. O bent m a n neteko
pastebėti, kad dr. Karoblis bū
t ų buvęs p a m i n ė t a s nors ke
liais žodžiais „Drauge" a r ki
toje plačiau skaitomoje lietu
viškoje spaudoje. Spėju, k a d
Amerikoje ar k u r k i t u r gyve
n a n e vienas jo k u r s o d r a u g a s
lietuvis gydytojas, a r k a s
nors, k u r i s jį a r t i m i a u pažino.
Gal k u r i s jų galėtų nors t r u m 
pai p a r a š y t i į lietuvišką spau
dą apie šį lietuviškam reika
lui nusipelniusį asmenį. Tie
sa, jis nebuvo žinomas kaip
veikėjas lietuviškoje visuo
menėje, bet gal j i s atliko savo,
k a i p lietuviško
ambasado
riaus,
pareigą jo gyventoje
vietovėje ir apylinkėse. J u k
Lietuvai galima p a s i t a r n a u t i
įvairiais būdais. Gal tai pas
k a t i n t ų ir kitus labiau pasitu
rinčius tautiečius p a s e k t i dr.
Karoblio pavyzdžiu.
Zenonas Prūsas
Chillicothe, O H
LIETUVA KVIEČIA
Tokia a n t r a š t ė (JLithuania
calls") airių kilmės amerikietis
laikraštininkas Michael Kenny
parašė
sieksninį
straipsnį
„Chicago Tribūne" birželio 22
d. T a s p a t s s t a m b u s rašinys
buvo išspausdintas JBoston
Globė" kovo mėn, su puikio
mis Vilniaus nuotraukomis.

Čia neįmanoma s u g l a u s t a i
išsakyti bostoniečio visos mei
lės „trados". Tik širdis apsąla,
k a i kitataučiai -giria ir k e l i a
mūsų tėviškės garbę. O dauge
lis mūsuose, lyg m u s m i r ė m
apsinuodiję, a r kokia vergys
tės liga susirgę, juodom spal
vom piešia savo tėvynę, k u r i
kaip gležna pavasario gėlelė
keliasi iš žlugdančio žiemos
siaubo.
D a r norisi pridėti, kad į Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejų ateinantieji kitataučiai
amerikiečiai, p a m a t ę vaizda
juostę apie Lietuvą, sušunka:
„Būtinai vyksiu Lietuvon!"
Kiti pasisako buvę Lietuvoje
ir vėl kitais metais ten vyksią.
Taipgi yra atsilankančių, ku
rie Lietuvoje mokytojauja ir
labai giria ten vietinių moki
nių drausmingumą ir su
gebėjimus. Sugrįžę čia, jie per
k a k n y g a s apie margučių ir
š i a u d i n u k ų darymą ir ieško
knygų angliškai apie Eglę,
žalčių karalienę, k a d visa tai
perduotų
savo
mokiniams
JAV-se. Toks kultūrinis ben
d r a v i m a s naudingas abejoms
tautoms.
Tegul, šiose skiltyse niekinę
savo tėvynę, kad t e n n ė r a nie
ko gero pamatyti, vien lygu
mos ir t.t. ir t.t., būtinai
išsijudina iš savo provincijos
miesteliuko ir pamato Lietuvą
visame jos grožyje. Lietuvos
nuostabiai graži gamta, pagal
M a r i ų Katiliškį, kaip Dievo
kvėpsmas, alsuoja stačiai i
žmogaus širdį ir išstumia visa,
k a s nereikalinga ir negera. 0
F r a n z Liszt'o žodžiais, graži
bažnyčia y r a malda akmenyje,
ir jos bokštas y r a pirštas,
rodąs į Dangų. Visa tą rasite
su k a u p u Lietuvoje ir dar
d a u g daugiau! Lietuva kvie
čia!
Stasė E. Semėnienė
Chicago, IL
SENATORIAUS
SAVOTIŠKAS
ATSILIEPIMAS
Savo dideliam nustebimui iš
s e n a t o r i a u s John Glenn gavau
a t s a k y m ą į savo birželio 15-os

A.tA.
PRANUI ANDREJAUSKUI
mirus, žmoną MONIKĄ ir kitus artimuosius giliai
užjaučiame ir dalinamės netekties skausmu.
Danguolė ir Petras
Gnganavičiai
Irena Jakštienė
Marytė Mikliene
Onutė
Šiaudikiene
Aldona ir Juozas
Šulaičiai
Vida
Tumasonienė
Leokadija ir Juozas Zvyniai
St. Petersburg
Florida

Gamtos muziejus Druskininkuose.
dienos j a m pasiųstą prašymą
remti Lietuvos ir kitų Balti
jos respublikų kandidatūrą į
NATO. Tai populiarus politi
kas, prieš kurį laiką net keti
nęs kandidatuoti į preziden
tus, bet namuose
įvykus
nelaimei, kai jis paslydo vo
nioje ir susižeidė, jo planai su
griuvo, tačiau jis beveik be
pertraukos yra populiariai
perrenkamas Ohio valstijos
senatoriumi. Prie to labai pri
sideda ir jo populiarumas kaip
pirmo astronauto erdvėje, pa
dariusio istorišką erdvės skry
dį aplink žemės rutulį. Teko
patirti, kad, nepaisant jo jau
rimto amžiaus, jis ketina dar
kartą pakilti erdvėn.
J o ilgokas ir interpretacijos
reikalaujantis laiškas pra
džioje trumpai nušviečia NA
TO istoriją ir uždavinius bei
t a i , kad JAV užsienio politikos
pagrindiniai uždaviniai yra
taika, saugumas ir stabilumas
Europoje, todėl paskutiniųjų
4 8 metų laikotarpyje JAV vy
riausybė savo narystę NATO
pabrėžia įsipareigojimą Euro
p a i . Toliau jis išskaičiuoja
milžiniškas s u m a s , kurias
naujieji NATO nariai privalo
išleisti, kad pasiektų tinkamą
„subrendimo statusą", o JAV,
p r i t a r i a n t kongresui, rems
centrinės ir rytų Europos ka
riuomenės „modernizavimą".

Graudu, kad Madrido konfe
rencijoje net nebuvo svarsto
mas Baltijos respublikų pri
ėmimo klausimas, bet ir atei
tyje nežinia ar kas pasikeis
pozityvia linkine, nes Rusijai
Baltijos kraštai yra kaip pelei
sūris, o Amerikos vyriausybė
stengiasi ne vien draugauti su
Maskva, bet jai įtikti ir patai
kauti. Baisu, kad nepasikar
totų istorija, nes jei didysis
kaimynas pasikėsins į kurią
nors respubliką, NATO nariai
nebus įpareigoti ją ginti. Rusi
ja priešinasi Baltijos respu
blikų NATO narystei, nes jos
ne tik būtų saugios, bet agre
sijos atveju kiti NATO nariai
būtų įpareigoti jas ginti. Rusi
ja tuo tarpu pati dar neįstojo į
NATO, tik turi sudariusi spe
cialią tarybą pasitarimams su
ta organizacija ir viešai yra
žinoma, kad, tapus pilnateise
nare, ji turės teisę panaudoti
„veto", sprendžiant naujų na
rių priėmimą. Savaime su
prantama, kad pirmoje eilėje
tas „veto" būtų taikomas Bal
tijos respublikoms.

Buvo malonu gauti senato
riaus John Glenn man adre
suotą laišką, bet jame aš nie
ko nepajėgiau išskaityti, ko
trokšta mano širdis — pri
pažinimo Lietuvos ir kitų
dviejų Baltijos respublikų tei
sės į užtikrintą gyvenimą
Toliau jis originaliai na laisvėje...
Aurelija M. B a l a š a i t i e n ė
grinėja Rusijos problemą rašy
d a m a s , kad „stipri ir demokra
tiška
Rusija,
drauge
su
praplėstu NATO, gali suvai
KAIP MES
dinti labai didelį vaidmenį Eu
SUMENKĖJOME
ropoje". J i s apgailestauja, kad
rusų dauguma NATO pra
Perskaičius rašinėlį apie
plėtime įžiūri pavojų, kai rea mūsų tautinius drabužėlius,
lybėje tai yra
kaip tik taip graudu pasidarė, kad net
priešinga. Skaitant tas eilutes apsiverkiau. Pasirodo, kad iki
sunku suprasti, ką senatorius šiol nežinojome tos išminties,
nori pasakyti — ar jis gina jog mūsų liaudiškų darbužėlių
Rusijos opoziciją Baltijos NA pradmenų reikia ieškoti ne
TO narystei, ar tik pateisina kaimiškose grytelėse, bet ka
jos pasipriešinimo priežastis. rališkuose dvaruose. Tik arti
Senatorius pakartotinai tvirti miau susipažinę su 14 am
na, kad NATO tiesioginis žiaus prancūziškos aristokra
uždavinys yra sustiprinti tai tijos madomis, galėtume su
ką ir saugumą Europoje, bet prasti, ko mes netekome, kaip
tai būsiąs ilgas procesas, ta mes sumenkėjome. Tik įsi
čiau jis tiki, kad tai yra priim vaizduokite, kaip puikiai būtų
tina ir naudinga JAV-joms.
atrodžiusios mūsų seselės,
Laiško gale senatorius infor mergužėlės nešinos kibirė
muoja, kad Užsienio Santykių liais, žengiančios link ežerėlio,
Įpareigojimo a k t e HR 1757 pasisemti tyro vandenėlio...
yra įvestas paragrafas, ku Vėjo darkomi banguotų jų
riame numatyta 1998 ir 1999 Šimtaklosčiai prancūziško šil
metais Lietuvą remti, kaip ko sijonai, raibuotų Bagdado
vieną iš tinkamų kraštų gauti brokado prijuostės. O jau Ve
NATO praplėtimo paramą. necijos aksomo, auksu siu
Senatorius tą akto paragrafą vinėtų
kiklikų
gražumas!
remia ir turi viltį, kad tam Švytėtų brangakmeniais nu
pritars ir jo kolegos.
sagstytos karūnėlės, kaip len
plevėsuotų
Madrido konferencijoje pri gvi debesėliai,
ėmus tris naujus NATO na šilkinės organzos peršviečia
rius, tai organizacijai priklau mos bei permatomos bliuso devyniolika valstybių, bet, zelės... Jos visos, avėdamos
anot senatoriaus, yra numato brangiausiomis kurpaitėmis,
ma tą svarbią organizaciją atsargiai žengtų takeliu, kad
plėsti ir priimti daugiau na tik ant kurpaičių puošmenų,
rių.
tikrų gėlo vandens
perlų
Laiškas ilgas, malonus, bet neužkristų nei vienas ryto ra
labai tipingai politiškas, nes sos lašelis... Kaip gaila!
kai kuriuos sakinius ir mintis
Grasilda V e r k i e n ė
galima įvairiai interpretuoti.
Hamilton, Ont. Kanada

KUR NORI POILSIAUTI
V. ŽIRINOVSKIS!
Gavau (tik ką turistų iš Lie
tuvos parvežtą) žurnalo „Vei
das" 26 numerį.
J a m e sudomino žurnalistės
Rossetos Vingevičiūtės pasi
kalbėjimas su Rusijos liberalų
demokratų partijos pirminin
ku — Vladimiru Volfovičium
Žirinovskiu. Straipsnio ant
raštėje didelėmis
raidėmis
užrašyta: „Turtingiausios Ru
sijos partijos vadui patinka
Palanga".
Iš visų atsakymų į gana pa
viršutiniškus klausimus, tie
siog sukrėtė atsakymas į klau
simą „Ar galėtumėte spėti '
kaip Rusija atrodys 2010 me
tais?"
Atsakymą cituoju pažodžiui:
„Įsivaizduoju, kad atsigaus
ekonomika, bus galingas vals
tybinis sektorius, bet bus ir
privatus sektorius. Bus likvi
duotos nacionalinės teritori
jos, liks gal 30-40 stambių gu
bernijų! Dalis Latvijos, Lietu
vos ir Estijos įeis į Rusijos
sudėtį. Iš Estijos tai bus trys
rajonai, kuriuose gyvena ru
sai, tai Kohtla Jarvė, Narva ir
Sarema, o Estijai liks Talinas
ir Pernu, — tegul ten estai ir
gyvena.
Iš Latvijos Rusijai pereis Je
kabpilis, kurį jie taip vadina, o
tai yra rusų miestas Borisoglebskas. Latvija galės kurti
savo grynai latvišką valstybę,
bet vietos, kuriose gyvena ru
sai, rusams ir turi priklausyti.
Dalis Lietuvos turi atitekti
Baltarusijai, o ši susijungs su
Rusija ir Kaliningrado sritimi.
Lietuvos sostinė bus Kaunas,
dar Lietuvai priklausys Šiau
liai, Panevėžys. Palanga bus
laisva kurortinė zona. Man la
bai patinka Palanga. Palanga
— mano mėgstamiausias ku
rortas, ypač man patiko vyrų
pliažas, kurio nedaug ten liko,
kiek žinau. Nedaug turbūt ir
poilsiautojų".

PADĖKA
A.tA.
KAZIMIERAS LIETUVNINKAS
„Tik vieno maldauju
O, Viešpatie geras,
Leisk numirt bent
tėvynės laukuos..."
Tai dainos žodžiai, kurią
Tu taip mėgai ir dažnai dainavai.
Ir iškeliavai amžinybėn tėvynės laukuos...
1997 m. birželio 22 d. lankydami Lietuvą, Kaune nete
kome mūsų brangaus Vyro, Tėvelio, Senelio, Žento ir Brolio.
Buvo palaidotas 1977 m. birželio 28 d. Šv. Kazimiero lietuvių
kapinėse, Chicagoje.
Mūsų gili padėka kun. Jonui Kuzinskui ir Švč. Mergelės
Marijos Gimimo parapijos klebonui kun. Mykolui Yakaičiui
už koncelebruotas šv. Mišias.
Dėkojame kun. Jonui Kuzinskui už jautrų pamokslą
bažnyčioje, laidotuvių apeigas, išreikštus užuojautos žodžius,
palydėjimą į kapus ir suteikusiam a.a. Kazimierui paskutinį
patarnavimą skiriantis su šiuo pasauliu.
Dėkojame Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos choro
dirigentui muz. Antanui Linui ir visam chorui už įspūdingą
giedojimą bažnyčioje šv. Mišių metu.
Nuoširdus ačiū sol. Vaclovui Momkui už giesmes.
Ačiū mūsų Dalytei jautriai solo giedojusiai ir atsisveikinusiai
su tėveliu - seneliu.
Taip pat ačiū muz. Ričardui Šokui palydėjusiam giesmes
vargonais.
Dėkojame kun. Fab. Kireiliui už maldas koplyčioje, tar
tus atsisveikinimo žodžius. Dėkojame visiems dvasiškiams,
atsilankiusiems į šermenis, už jų maldas, paguodos žodžius.
Ačiū Putnamo Seselių rėmėjoms už rožinio maldas.
Dėkojame p. Sofijai Plenienei, Putnamo Seselių rėmėjų
vardu tarusiai atsisveikinimo žodį, taip pat p. Vaclovui Mom
kui choro vardu, ir p. Broniui Polikaičiui draugų vardu.
Ačiū Tau, sūnau Vyteni, už jautrius žodžius, paskutinį
kartą tėveliui ištartus.
Dėkoju visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems už
taip gausų lankymą koplyčioje, šv. Mišiose ir palydėjusiems
velionį j kapus.
Širdingai dėkojam karsto nešėjams.
Taip pat nuoširdus ačiū visiems už taip gausiai išreikštus
užuojautos žodžius asmeniškai ir per spaudą; už gausias šv.
Mišias, gėles, gausias aukas „Lietuvos Vaikų vilčiai" ir ki
tiems tikslams.
Ypatinga padėka mūsų giminėms Lietuvoje: Aldonai
Adrėkienei, Alvydui ir Silvijai Andriekams, Vėjūnai
Rožukienei ir jų šeimoms. Jų namuose, jų mylimas dėdė a.a.
Kazimieras, skendo gėlėse ir žvakių šviesoje. Tokiu sunkiu
laiku taip garbingai ir greitai išleidote mus su karstu
namo.Ačiū!
Ačiū p. Mickey Petrošienei, mūsų kelionės draugei, kuri
su mumis dalinosi mūsų skausmu ir rūpesčiais.
Dėkojame laidotuvių direktoriui p. D. M. Petkui už
nuoširdų rūpesti laidotuvių metu.
Nuliūdę: žmona, duktė, žentas, ju teima, sūnūs,
marčios ir j ų seimos.uošvė, seserys bei kiti giminės.

„Labai daug" — atkerta Rosseta.
„Iš kur jie atvažiuoja?"
„Savų užtenka" — paaiškina
žurnalistė.
ilsiaus vieni rusai.
„Užtenka, tai ačiū Dievui, tarpusavio rietenas ir ruoštis
Emilija J . V a l a n t i n i e n ė ,
likiminei
kovai,
nes
jei
šį
sykį
bet aš norėčiau, kad galėčiau
Chicago, I L
atskristi iš Vnukovo oro uosto pralaimėsim, tai Palangoje po
į Palangą per 40 minučių ir
laisvai ten ilsėtis".
„Kodėl dabar to negalite
padaryti?" — atkakliai teiraujasi lietuvaitė.
„Brazauskas — ne mano
draugas, aš ne komunistas, ir
Landsbergis manęs labai ne
mėgsta".
Rusijos ir Baltarusijos susi
jungimą vertinate teigiamai?"
„Žinoma. Ir toliau jungsis
Rusija ir Kazachstanas, Rusi
ja ir Ukraina, Rusija ir Armė
nija, ir taip toliau".
Esu tikra, kad panašiai kaip
Vladimiras Volfovičius, galvo
ja ir planuoja ne vienas „moti
nos Rusijos" politikas. Pats
Ilgesį keliantis Lietuvos vaizdelis
laikas ir mums užbaigti visas

DRAUGAS, penktadienis, 1997 m. rugpjūčio mėn. 1 d.

LIETUVOS BLAIVYBĖS DRAUGIJAI
60 METŲ

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Sekmadieni, rugpjūčio 3
d.. 12 vai. šv. Mišios bus auko
jamos t. marijonų koplyčioje,
kad ..Draugo" vasaros šventės
svečiai galėtų ..atiduoti, kas
Dievo — Dievui", ir kas
„Draugo" — ..Draugui"', o pa
tys pasimelsti, pasivaišinti,
pasižmonėti ir pasilinksminti.
..Draugo" administracija
bus atidaryta ir veiks šį sek
madienį, rugpjūčio 3 d. Atsi
lankė į „Draugo" vasaros šven
tę turės progos atnaujinti
dienraščio prenumeratą. įsigy
ti vertingų knygų, kurių iš
pardavimas šiuo metu vyksta.
Gera proga dabar už nupi
gintą kainą pasiųsti į Lietuvą
grožinės literatūros, kuri ten
ypač laukiama.
„Žiburėlio"
Montessori
l i e t u v i š k a m o k y k l ė l ė , vei
kianti PLC Lemonte. priima
vaikučių registraciją naujie
siems 1997/98 mokslo me
tams. Vaikučiai iki G metų
kviečiami. Informacijai ir re
gistracijai kreipkitės į mo
kyklėles vedėją Vidą Slap
šiene. tel. 630-968-3057.
B r o n i u s N a i n y s sekma
dienį, rugpjūčio 10 d., tuoj po
šv. Mišių, PL centro salėje. Le
monte papasakos savo įspū
džius apie pirmą kartą Vil
niuje ivykusį DC Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės Seimą.
Bus užkandžiai ir kavutė. Visi
kviečiami atvykti ir pasiklau
syti. Pranešimą ruošia LB Lemonto apylinkės valdyba.
Tradicinės
ateitininku
S t u d i j ų d i e n o s Darbo šven
tės savaitgali — rugpjūčio 29 rugsėjo 1 d., vyks „Dainavoje"'
(Manchester. Michigan). Daly
vauti norintieji prašomi regis
truotis pas Vakare Valaitienę,
tel. 773-776-1561.
Vanda Žolynienė ir J u 
lius Karsas „Draugo" vasaros
šventes laimėjimų stalui dova
nojo giažių laimikių. Nuošit
dus ačiū mieliems rėmėjams.
Gražutė Šlapelytė Siru
t i e n ė 'ne Sirutyte) iš Santa
Monica. CA, siųsdama „Drau
go" prenumeratai mokestį pri
dėjo ir 105 dol. auką. Mielai
rėmėjai širdingai dėkojame ir
atsiprašome už įvykusią klai
dą.
Baleto vasaros stovykla
v a i k a m s nuo 3 iki 15 metų.
rugpjūčio 4—15 d. vyks Balzeko lietuviu kultūros muzie
juje. Čikagoje, 6500 So. Pulaski Ave. Informacijai tel. 630986-8613.

.nulio lietuvių centro
vi- m*

i

Šv. K a z i m i e r o
Seselės
kviečia visus dalyvauti šv.
Mišiose, kurios laikomos už jų
steigėjos
Motinos
Marijos
Kaupaitės paskelbimą palai
mintąja. Mišios bus šešta
dienį, rugpjūčio 2 d. 9:30 vai.
ryto Motiniškame name. Šv.
Mišias atnašaus kun. Raymond Devereaux, Visų Šven
tų/Švento Antano parapijos
klebonas.
„Seklyčioje" kraujo spaudi
mas matuojamas kiekvieną
savaitę — ketvirtadienį nuo 3
iki 5 vai. p.p. Šį patarnavimą
nemokamai atlieka gail. sesuo
Dalis 1996-97 „Žiburio" abiturientų. Iš kairės: Tomas Slapš} s. Tomas Strikas, Alius Lapinskas, Natalija VazneSofija Plenienė. Kviečiame vi lytė, Karina Butikaite, Diana Norkute, Vija Lietuvninkai -.t-. Mykolas Daugirdas. Tomas Venclovas, Renata Bu
sus šiuo patarnavimu pasi tikaitė, Ugnė Klibaitė, Andreja Varaneckaitė, Andreja SiL^aitė.
naudoti.
Labai s v a r b u s P a s a u l i o
lietuviu c e n t r o r e n g i n y s ,
..Moters savaitgalis", vyks š.m.
spalio mėn. pabaigoje. Norime
paprašyti, jei kas turite kokių
pasiūlymų, naujų minčių, pa
sidalinkite su mumis. PLC
renginių komitetas laukia jū
sų įnašo.
Lithuanian M e r c y Lift
k v i e č i a v i s u s dalyvauti me
tiniame „Vilties vėjai" poky
lyje, š.m. spalio 4 d. 6 vai. vak.
ruošiamame „Spirit of Chicago" laive. Laivas iš Navy Pier
išplauks Sv.v. Bus proga susi
tikti su pažįstamais ir pa
sigėrėti įspūdingais Čikagos
dangoraižių vaizdais. Numato
ma puiki vakarienė, gera mu
zika, šokiai. Visas pelnas ski
riamas vaistų ir medicinos
aparatūros siuntimui Lietuvos
ligoninėms ir prieglaudoms.
Informacijai skambinti tel.
708-422-8297.
„Draugas" — d r a u g i š k a s
v i s i e m s ! Kviečiame visas or
ganizacijas, draugijas ir klu
bus bendradarbiaujančius su
„Draugu" atsilankyti mūsų
Vasaros šventėje sekmadienį,
rugpjūčio 3 d. Marijonų sode
lyje. Čikagoje. Čia bus proga
visiems artimiau susipažinti
ir pabendrauti, o jei nori save
pagarsinti, a r naujų narių pa
ieškoti, atsineškite apie savo
veiklą ar istoriją lankstinukų
ar pan., kuriuos galėsite susi
domėjusiems įteikti. Tad kvie
čiame ir laukiame visų! Pra
džia 12 vai.
Švč. M. M a r i j o s Gimimo
parapijos organizacijų at
stovai kviečiami pirmadienį,
rugpjūčio 4 d.. 6:30 v.v. atvyk
ti į kleboniją pasitarimui ir
pasirinkimui datų parapijos
1997-98 metų kalendoriuje.

ne Klibaitė, Alius Lapinskas,
Andrius Lietuvninkas, Vija
Lietuvninkaitė, Diana Nor
kutė, Andrius Rczma, Artūras
Rosenbacher, A'.drytė SiliūAtėjo vėsus šių metų pava naite, Darija S..;ūnaitė, To
saris, bet gamta nepaisė; mas Slapšys, Tomas Strikas.
nuostabiais žiedais apsipylė Andrius Thaus, Andrytė Vara
alyvos, žiedlapiais nulijo mag neckaitė, Natalija Vaznelytė ir
nolijos, nužydėjo ir pūkais iš- Tomas Venclova?. Paskui juos,
mokytojų vedam:. įžengia ir
skraidė pienės...
Kartu su gaivia žaluma ir kiti vaikučiai.
pavasario žiedais atėjo svar
Vedėja Vida Slapšiene pas
bus ir nekasdieniškas įvykis veikina susirinkusius, pristato
„Žiburėlio" Montessori mokyk abiturientus ir pradeda dip
lėlės mokiniams — abitu lomų teikimą. Kiekvienas abi
rientų išleistuvės ir mokslo turientas gauna diplomą atmi
metų pabaiga kitais metais nimui, po gėlę. mažytę do
sugrįžtantiems vaikams. Daug vanėlę ir atsisveikina su mo
dar gražių ir nuostabių pava kytojomis.
sarių bus prieš akis, bet ma Po to abiturientai Dradeda
žiausiems abiturientams tik programėlę — skamba nuotai
tie metai, praleisti „Žiburėly kingos dainelės ir eilėraštukai
je", jau niekada nebepasikar į kuriuos įsijungia ir visi vai
tos. Šiandien, gegužės 23-ąją, kučiai. Žiūrovus sužavėjo ma
jie paskutinį kartą, dar „Ži žų „viščiukų" šokis, nuostabiai
burėlio" mokiniai ir šeimi nuskambėjusios
dainelės:
ninkai, praveria mokyklėlės „Gandras", „Lyg debesų" ir kt.
duris. Gal todėl ši diena tokia Puikią nuotaiką dar labiau
iškilminga ir sentimentali.
pakėlė linksmas eilėraštis
Pasaulio
lietuvių
centro apie Raganosį.
salėje, papuoštoje vaikų menu
Pasibaigus programėlei, žodį
bei gėlytėmis, sėdi mamytės, tarė tėvų komiteto pirminin
tėveliai, močiutės, seneliai ir kė Rima Jokubauskienė. Ve
beveik visi šeimų nariai, kurie dėja Vida Slapšiene padėkojo
tik galėjo atvykti.
tėvų komiteto nariams už pa
Iš štai, rimti, susikaupę, ne galbą, o visiems tėveliams už
šini baltais gvazdikais, su mo tai, kad jie paiaiko lietuvybę ir
kyklos vedėja Vida Slapšiene siunčia vaikučius į lietuvišką
priešakyje, įžengia mažieji mokyklą.
Šiemet Vida Slapšiene sėk
abiturientai — jų šiemet net
19-ka. Tai: Alina Budrytė, Ka mingai baigė pirmuosius savo
rina Butikaitė, Renata Buti vedėjavimo metus „Žiburėlio"
kaitė, Mvkolas Daugirdas, Ug- mokyklėlėje. Ji kartu su mo
kytojomis Laura Lapinskiene.
Illinois Lietuvių respubli Milda Šatiene. Kristina Nor
k o n ų lygos m e t i n ė gegu kiene ir Dana Mikėniene su
ž i n ė sekmadienį, rugpjūčio 24 kūrė tvirtą mokytojų kolek
d., pavėsingame Pasaulio Lie tyvą, kuriam taip malonu pa
tuvių centro Lemonte sode. tikėti mūsų brangiausią turtą
Pradžia 12 vai. Kviečiami visi. — savo vaikus.
Išleistuvės baigėsi šaunio
Bus daug grįžusių iš apsilan
mis
vaišėmis klasėje ir visi po
kymų Lietuvoje — gera proga
išgirsti apie vėliausius įvykius truputį pradėjo skirstytis.
Pamažu ištuštėjo klasė, liko
ir nuotaikas tėvynėje.
vaikų mylimos knygos, mieli
darbeliai, maži stalai ir kė
dutės, šimtus kartų vaikų
pirščiukais čiupinėtos kala
dėlės, raidės bei skaičiai. Bet
pralėks vasara ir rugsėjis vėl
pašauks visus — mokytojas ir
vaikučius į „Žiburėlį" ir vėl
mokyklėlė suskambės lietu
viškais balsai- bei dainomis.
Šiuo metu vyksta registraci
ja ateinantiems mokslo me
tams. Priimami vaikučiai nuo
3 m. amžiaus Dar yra vietos
popietinėje pamainoje. Dėl in
formacijų skambinkite Vidai
Slapšienei (630) 968-3057.
Loreta Lagunavičienė
MOKSLO METŲ
UŽBAIGIMAS
„ŽIBURĖLYJE"

Įdomios pramogos vai
kams „Draugo" vasaros šven
tėje. Bus ne 'ik arkliai ir dre
siruoti šuny> bet kiekvienas
vaikas galės gauti ir asme
nišką tapatytes kortelę. O ką
jau bekalbėti apie pabėgiojimą
su draugais pavėsingame Tė
vų Marijonu vienuolyno sode
lyje. Ne tik suaugusieji, bet ir
!
JaKn.imon...pakuteno"
akordeono
klavaikučiai
neturės nuobodžiau. . " 1 ikii -magu. yp.if k.ii Stase
N'iintr Onos Ruiėnienė*
ti. Atvvkite!
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MOKSLEIVIŲ DAINŲ
ŠVENTĖ — P O 10 METŲ
PERTRAUKOS
Vingio parke Vilniuje liepos
5 d. vėl šoko ir dainavo tūks
tančiai Lietuvos vaikų. Mat
Valstybės dienos išvakarėse
čia vyko po 10 metų pertrau
kos atgimusi moksleivių dainų
šventė, kuri šį kartą buvo
skirta Lietuvos mokyklos 600
metų jubiliejui.
Šventinis šurmulys sostinėje
prasidėjo nuo ankstyvo ryto.
Po šv. Mišių Vilniaus arkika
tedroje moksleivių meno ko
lektyvai iš įvairiausių Lietu
vos kampelių išsirikiavo prie
Didžiojo Lietuvos Kunigaikš
čio Gedimino paminklo.
Vėliau prasidėjo šventės da
lyvių eitynės į Vingio parką,
kur veikė moksleivių darbų
paroda, koncertavo folkloro
ansambliai, spektaklius rodė
vaikų t e a t r a i , grojo pučiamųjų
orkestrai.
Po pietų aikštėje priešais
Vingio parko estradą pra
sidėjo moksleivių šokių kolek
tyvų koncertas, buvo iškelta
VIII moksleivių dainų šventės
vėliava, uždengta šventės ug
nis.
Tuoj po jaunųjų šokėjų pa
sirodymų prasidėjo aitvarų
paradas, buvo demonstruoja
mos
profesinių
mokyklų
auklėtinių sukurtos drabužių
kolekcijos. Pavakare Vingio
parke skambėjo įvairių Lietu
vos moksleivių chorų atlieka
mi kūriniai.
Dainų šventėje dalyvavo
apie 20,000 moksleivių.

Šių metų spalio 1 1 d . sukan
ka 60 metų, kai Kaune buvo
įkurta (1937 m.) Lietuvos blai
vinimo sąjunga, veikusi iki
1940-ųjų vidurvasario, kai
okupacinės bolševikų valdžios,
kaip ir daugelis to meto visuo
meninių organizacijų, buvo
uždaryta. Sąjunga savo veiklą
vėl atgaivino 1941-ųjų rudenį,
bet dėl įvairių okupacinių su
varžymų jos veikla buvo gero
kai ribota. Dabartinė Lietuvos
blaivybės draugija, „Baltų ai
niai" (įkurta 1989 m.) yra Lie
tuvos blaivinimo sąjungos tra
dicijų ir teisių perėmėja bei
tęsėja. Todėl ruošiasi rudenį
paminėti gražią sukaktį.
Vienu aktyviausių naujojoje
blaivininkų sąjūdžio organiza
torių, o vėliau ir Lietuvos blai
vinimo sąjungos pirmininku
buvo profesorius Juozas Bag
donas (1866-1956, Cleveland,
Ohio), žymus lietuvių visuo
menės veikėjas, varpininkas,
laikraštininkas, publicistas ir
gydytojas.
1938 m. vasario mėn. Kaune
buvo sušauktas pirmasis Lie
tuvos blaivinimo sąjungos sky
rių atstovų suvažiavimas. Lie
tuvos Respublikos prezidentas
Antanas Smetona sutiko būti
sąjungos
globėju.
Sąjunga
1937-1938 m. leido laikraštį
„Blaivioji Lietuva", o nuo 1938
m. gegužės mėn. — laikraštį
„Blaivybė ir sveikata".
Manome, kad, įveikę neleng
vus prabėgusio gyvenimo de•šimtmečius, svetimųjų okupa
cijas ir prievartą, tremtį, dar
išliko garbaus amžiaus sulau
kusių
Lietuvos
blaivinimo
sąjungos narių. Visus juos Lie
tuvos blaivybės draugija, „Bal
tų ainiai" maloniai kviečia at
siliepti. J ū s ų atsiminimai la
bai praturtins Lietuvos blaivi
nimo sąjungos ir jos darbo
tęsėjos — Lietuvos blaivybės
draugijos 60-mečio minėjimą.

„Draugo" administracijo
j e galima įsigyti įdomią vaiz
dajuostę su Skersnemunės,
Veliuonos, Raudonės, Jurbar
ko apylinkių vietovaizdžiais.
Vaizdajuostė visai nauja, ge
rai pagaminta, tinka ir pa
tiems, ypač iš tų vietovių kilu
siems, pasigrožėti ir kitiems
parodyti. Kaina tik 20 dol., —
tai daug pigiau, negu kelionė į
Lietuvą patiems savo akimis
tas vietoves pamatyti.

Atsiminimai taip pat bus iš
spausdinti draugijos leidžia
mame „Baltų ainių" laik
raštyje.
Visus buvusius Lietuvos
blaivinimo sąjungos narius
kviečiame ir į 60-mečio proga
rengiamą suvažiavimą garbin
gais šio renginio svečiais.
Norintys smulkesnės infor
macijos, prašome rašyti adre
su: Lietuvos blaivybės draugi
j a „Baltų ainiai", T. Vrub
levskio 6, 2600 Vilnius, Lietu
va. Taip p a t būtume dėkingi,
jeigu gerbiami tautiečiai pa
remtų finansiškai mūsų jubi
liejinį renginį. Lietuvos blai
vybės draugija „Baltų ainiai"
yra visuomeninė organizacija,
jos neremia valstybė, ji išsi
laiko tik iš susipratusių va
dovų ar pavienių asmenų pa
ramos. O toji parama blai
vybės darbe labai reikalinga,
nes, kaip visi žinome, Lietuva
pamažu grimsta alkoholizmo
liūne.
Mūsų valiutinė sąskaita:
Lithuania, Bank Žemės ūkio
bankas Vilniaus skyrius, Vil
niaus g. 2601. Korespondent
bank account Nr. 99-47380349
073624/100700295.
Benef.:
Lietuvos blaivybės draugija
„Baltų ainiai", T. Vrublevskio
6, 2600 Vilnius, Lithuania.
Antanas Rybelis
Lietuvos blaivybės draugijos
„Baltų ainiai" prezidentas

9KKLBIMAI
x Barbara ir Ernest Pant o s , West Boylston MA, jau
globoja du Lietuvos našlaičius,
o dabar atsiuntė dar $200 —
trečio našlaičio globai. Dėko
jame! „Lietuvos Našlaičių
globos" komitetas, 2711 W.
71 St., C h i c a g o IL 60629.
(sk)

x TRANSPAK
praneša:
„Iškilmingame Lietuvos mo
kyklų 600-ųjų sukakties meti
nių minėjime buvo įteiktos
premijos nusipelniusiems pe
dagogams. Vyriausybė jiems
premijuoti skyrė 200 tūkst.
litų, tačiau tuo pat metu dėl
neišmokamų atlyginimų keti
no streikuoti kelių Vilniaus
mokyklos mokytojai". Pini
gai, siuntiniai ir komerci
n ė s s i u n t o s į Lietuvą. Maisto
siuntiniai. TRANSPAK, 4545
W. 63 St., Chicago, DL,
60629. Tel. 773-838-1050.
(sk)
x A m e r i k o s Lietuvių radi
j a s , vad. Anatolijus Siutas —
kiekvieną sekmadienį 7 v.r.
p e r WCEV 14.50 AM. Tel.
773-847-4903, adresas: 4459
S. Francisco, Chicago, IL 60632.
(sk^
x V y t a u t o Didžiojo s a u l i ų
r i n k t i n ė s administracija ren
gia linksmavakarius rugpjū
č i o 2, 9 ir 16 d. 7 vai. vaka
ro, 2417 W. 43 S t Gros A.
Barniškio orkestras. Bus už
kandžių, kavos. Veiks atgai
vos baras ir kiti įvairumai.
Visi kviečiami ir laukiami.
(sk)
x Dėmesio, lietuviai! Nau
jas JAV imigracijos vizų tik
rinimas prasidės balandžio
m ė n . Pasibaigusias vizas ga
liu pratęsti. Žmonės iš kitų
valstijų gali pasiųsti man duo
menis paštu. Ed Š u m a n a s ,
5701 Linden, La Grange, IL
60525, tel. 1-708.246-8241.
(sk)
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