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Prezidentas pasigedo švietimo 
valdininku konkretumo

Vilnius, rugpjūčio 32 d. 
(BNS) — Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus pasigedo 
konkretumo Švietimo ir mok
slo kolegijos posėdyje ir net 
sykį nutraukė pranešimą, ste
bėdamasis siūlymais visus 
klausimus spręsti specialiomis 
•programomis ir komisijomis.

Valstybės vadovas nutraukė 
ministerijos valdininkų pasa
kojimą apie tai, kaip sunku į 
mokyklos suolą sugrąžinti ke
lis tūkstančius valkataujančių 
Lietuvos vaikų. Prezidentas 
klausė, negi iš tiesų taip jau 
sunku juos surinkti iš gatvės, 
parūpinti nemokamo maisto 
mokykloje ir prižiūrėti. „Ne
reikia čia vėl kurti didelių pla
nų — juk rytoj mokslo metai 
prasideda”, sakė jis.

Kolegijos narė, profesorė 
Meilė Lukšienė siūlė socialiai 
remtinų vaikų bei įvairių kitų 
moksleivių užimtumo proble
mą spręsti paprasčiau — ap
rūpinti mokyklas įvairiais žai
dimais, televizoriais, kad vai
kai galėtų likti jose ir po pa
mokų.

Išklausęs netrumpų oficialių 
statistinių ataskaitų bei švie
timo valdininkų skundų prezi
dentas po posėdžio žurnalis
tams sakė taip ir nesulaukęs 
atsakymo, kokios konkrečios 
iniciatyvos ketina naujausiais

Rusija su pasaulio pagalba 
sėkmingai įveiks krizę

Vilnius, rugpjūčio 31 d. (In- 
terfax-BNS-Elta) — Lietuvos 
prezidentas Valdas Adamkus 
pirmadienį interviu agentū
rai „Interfax” pareiškė, jog jis 
neabejoja, kad „Rusija, turinti 
didžiulį potencialą, neišsia- 
miąmų išteklių, sėkmingai 
įveiks krizę”.

Padėtis Rusijoje, pasak V. 
Adamkaus, kelia susirūpini
mą visame pasaulyje, nes Ru
sijos Federacija — didžiulė 
valstybė, su kuria prekybos, 
finansų įr kitokių ryšių turi 
dauguma pasaulio valstybių. 
Todėl, sakė prezidentas, padė
tis Rusijoje vienaip ar kitaip 
susijusi su visa pasaulio fi
nansų rinka.

Pasak prezidento, Jeigu 
Maskva įves tvarką šalyje, 
Rusija vėl tvirtai atsistos ant 
kojų, sugebės ne tik įveikti 
sunkumus, bet ir sudaryti są
lygas savo liaudžiai geriau gy
venti”.

Į „Interfax” klausimą, ko 
Lietuvos prezidentas norėtų 
palinkėti Rusijos prezidentui, 
jis atsakė, kad Boris Jelcin 
„išgyveno jau ne vieną krizę”. 
V. Adamkaus nuomone, nors 
„ši krizė — sunkus ir prezi
dento, ir visos Rusijos val
džios išbandymas, Jelcin su
gebėjo sėkmingai sureguliuoti 
ne mažiau sunkias situaci
jas”, todėl ir šįkart ras išeitį, 
kaip įveikti krizę.

Kalbėdamas apie tai, kaip 
Rusijos krizės gali atsiliepti 
Lietuvos ekonomikai, Valdas 
Adamkus pažymėjo, kad Lie
tuva su RF palaiko plačius 
ekonominius, prekybinius, fi
nansinius ir kitokius ryšius, 
bet jie ne tokie reikšmingi, 
kad turėtų pražūtingą poveikį.

Lietuvos prezidentas
pabrėžė, kad jo valstybė nori 
palaikyti su Rusija „norma
lius, draugiškus, abipusiška 
pagarba pagrįstus ryšius”.

Paklaustas apie B. Jelcin vi
zito į Lietuvą galimybę, V. 
Adamkus sakė, kad tai, jo

mokslo metais imtis ministe
rija.

„Jeigu tik tai padės ką nors 
pajudinti iš vietos — nedel
siant pasirašysiu dekretą spe
cialiai darbo grupei sukurti”, 
sakė V. Adamkus, komentuo
damas ministro Kornelijaus 
Platelio prašymą įsteigti dar
bo grupę, kuri parengtų ilga
laikę švietimo strategijos pro
gramą. Ministro vertinimu, 
tokia programa leistų neįstrig
ti švietimo reformai, keičian
tis „valdžioms ir požiūriams”.

Drauge prezidentas sutiko 
su ministru K. Plateliu, kad 
sėkmingam švietimo vysty
muisi kitąmet sistemos biu
džetą reikėtų padidinti ma
žiausiai 80-čią procentų.

V. Adamkus kolegijos posė
dyje ■ buvo supažindintas su 
naujaisiais mokslo metais Lie
tuvos vidurinėse mokyklose 
pradedamomis įgyvendinti es
minėmis naujovėmis — pa
grindinio mokslo pratęsimu 
nuo 9-erių iki 10-ies ir profilio 
mokymo įvedimu. Privalomojo 
mokslo egzaminus moksleiviai 
kįtamet laikys ne 9-oje, bet 
10-oje klasėje.

Profilinio mokymo naujovė 
reiškia, kad nuo 10-osios kla
sės mokiniai galės rinktis hu
manitarinių arba tiksliųjų 
moksų kryptis.

nuomone, „ateities klausi
mas”.

Seimo pirmininkas 
ragina visuomenę elgtis

pilietiškai
„Lietuvos patirtis NVS 

krypties tarptautiniuose san
tykiuose turėjo perspėti apie 
Rusijos ūkinį nestabilumą ir 
nepakankamą patikimumą 
laikantis arba nesilaikant 
dvišalių įsipareigojimų”, krei
pimesi į visuomenę rašo Lietu
vos Respublikos Seimo pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis.

Ministras pirmininkas, pa
sak V. Landsbergio, teisus pri
mindamas verslininkams apie 
jų gerai žinotiną didesnę ri
ziką prekiaujant su Rusija. 
Politinę atsakomybę dėl kai 
kurių sunkumų turėtų jausti 
ir tie vadovai bei propagan
distai, kurie ne vienus metus 
skelbė, jog eksportas į ten — 
svarbiausias Lietuvos gerovės 
šaltinis, bei ragino ekonomiš
kai kuo labiau susisieti su 
Rusija.

Savo ruožtu vyriausybės ke
tinimai Lietuvos gamintojų ir 
prekybininkų nuostolius dėl 
Rusijos padvigubintų muitų 
neturi būti suprantami kaip 
skatinimas eiti į dar didesnę 
neatsiskaitymų riziką, mano 
Seimo pirmininkas.

Pasak jo,, ieškant kompen
suojančių rinkos erdvių, žvel
giama į savo vidaus reikalus. 
„Kol vyriausybė ras čia papil
domai reguliavimo rezervų, 
kreipiuosi į Lietuvos visuome
nę reaguoti sąmoningai pilie
tiškai: jau šiandien pirkti tik 
lietuviškus maisto ir lengvo
sios pramonės gaminius, nau
dotis lietuvišku transportu ir 
ir paslaugomis, ragina savo 
kreipimesi V. Landsbergis.

Opozicija pasigenda 
konkrečiu argumentu dėl

Rusijos krizės
LDDP frakcijos Seime vado

vas Č. Juršėnas pirmadienį 
spaudos konferencijoje akcen
tavo, jog Lietuva negali igno-

Širvintos ir Šešupės santakoje įsikūrusioje agronomo Jono Valaičio sodyboje prezidento žmona Alma Adamkienė 
(kairėje) surengė didžkukulių vaišes žurnalistams. Dešinėje — A. Adamkienės patarėja Janina Šarkuvienė, už 
jos — prezidento patarėjo Raimundo Mieželio žmona Palia Mieželienė. (Elta)

Žurnalistai linksminosi 
. prezidento žmonos puotoje
Kudirkos Naumiestis,

rugpjūčio 30 d. (Elta) — Sma
gius didžkukulių pietus žur
nalistams šeštadienį ’ surengė 
prezidento žmona Alma 
Adamkienė. Į tokią puotą su
kviesti žiniasklaidos atstovus 
ji pažadėjo daugiau nei prieš 
pusmetį, prezidento rinkimų 
dieną.

Kudirkos Naumiestyje, kur 
Širvintos ir Šešupės santakoje 
yra įsikūrusi agronomo Jono 
Valaičio sodyba, linksminosi 
apie 80 Lietuvos žurnalistų. Į 
vaišes vaizdingoje vietoje ne
toli sienos su Rusijos Kara
liaučiaus sritimi atvyko ir pre
zidentas Valdas Adamkus bei 
jo patarėjai, kiti prezidentūros 
pareigūnai.

Daugelis svečių liko su
žavėti didžkukuliais su specia
liu riebios varškės įdaru, į ku
rį taip pat dedama kiaušinio 
trynių, mėtos lapelių, mairūno 
ir parūkytų lašinių — tokį pa
tiekalą gamindavo A. Adam
kienės motina. Be to, valgia
raštyje buvo mėsa įdarytų 
didžkukulių bei šašlykų, agur
kų su medumi, skrudintos 
duonos, „Kalnapilio” alaus ir 
kitų skanėstų.

A. Adamkienė prisipažino, 
kad jai nebuvo lengva gaminti 
didžkukulius, kurių pati ne
mėgsta, nors per pačią puotą 
ir suvalgė du. A. Adamkienė 
sakėsi paprastai negaminanti 
šio patiekalo, kuris labai pa
tinka jos vyrui — dar gyven
dami Čikagoje, Adamkai vyk-

ruoti ekonominės, finansinės 
ir politinės krizės kaimyninėje 
Rusijoje. Jo nuomone, vyriau
sybė turėtų pateikti Svarių ar
gumentų, įrodymų, jog Lietu
vos situacija yra nepažeidžia
ma. Todėl, įsitikinęs Č. Juršė
nas, viename pirmųjų Seimo 
rudens sesijos posėdžių kitą 
savaitę būtina išklausyti 
premjero ataskaitą, kaip Lie
tuva atsispirs įvykių Rusijoje 
poveikiui.

Opozicijos partijos ir frakci
jos vadovas kritikavo vyriau
sybės nuostatą, jog įvykiai Ru
sijoje neturės jokio poveikio 
Lietuvai. Dėl to susirūpinę ir 
Rytai, ir Vakarai, „tik Marijos 
žemė Lietuva gali išvengti Ru
sijos cunamio bangų”, ironiza
vo Č. Juršėnas.

davo į didžkukulių arba kol
dūnų pietus Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte.

Nors žurnalistams nepavyko 
savo akimis pamatyti, kaip 
vyksta gamybos procesas, J. 
Šarkuvienė teigė, kad didžku
kulius iš pagalbininkų sutar
kuotų bulvių „lipdė” pati A. 
Adamkienė, jos padėdėja, taip 
pat prezidento ir jo žmonos 
pusseserės. Puotos pradžioje 
visos jos prie stalų, sustatytų 
šalia kukurūzų lauko, atvyko 
prisijuosusios baltas prijuos-

Policijai nepavyksta surasti 
kunigo R. Mikutavičiaus

Kaunas, rugpjūčio 29 d. 
(BNS) — ’ Praėjus beveik 
dviems mėnesiams po kunigo 
Ričardo Mikutavičiaus ir jo 
itin vertingos kolekcijos dingi
mo, žinių apie gyvą ar mirusį 
kunigą ir jo kolekciją nėra.

Kunigo, poeto ir kolekcinin
ko buvo pasigesta liepos 1 die
ną. Kartu su juo dingo ir jo ko
lekcija, kurios vertė gali siekti 
15 mln. litų.

Kauno apygardos proku
ratūros Organizuotų nusikal
timų ir korupcijos tyrimo sky
riaus prokuroras Paulius Jab- 
lonskas penktadienį sakė, jog 
pareigūnai dabar „turi krūvą 
informacijos, kurią tikrina. Ji 
susijusi su konkrečiais asme
nimis”.

Prokuroras nepanoro išsa
miau pasakoti apie teisėsau
gos pareigūnų tiriamą me
džiagą, motyvuodamas, kad ji 
negali būti skelbiama, kol ne
patikrinta.

Kunigo bute laikyti 16-ojo ir 
vėlesnių amžių Europos 
meistrų tapybos darbai buvo 
pagrobti — paveikslų drobės 
buvo išpjautos iš rėmų.

Kunigo dingimo byloje yra 
trys įtariamieji — kauniečiai 
Vytautas Šimkus, Ona Daujo
tienė ir Valdas Beleckas.

O. Daujotienė ir V. Beleckas 
buvo sulaikyti netrukus po 
kunigo dingimo, o V. Šimkus 
— liepos pabaigoje.

O. Daujotienei pareikšti kal
tinimai pagal Baudžiamojo ko
dekso straipsnį, numatantį at
sakomybę už nusikalstamai 
įgyto turto realizavimą.

Liepos viduryje O. Daujotie-

<
tęs ir užsidėjusios virėjų kepu
raites, rankose laikydamos 
medinius šaukštus ar kiaura- 
samčius.

Drauge su jomis buvo ir 
prezidento patarėjo Raimundo 
Mieželio žmona Dalia, tačiau 
be virėjo kepuraitės, tik prisi- 
juosusi sniego baltumo pri
juostę. Žurnalistai tarpusavy
je juokavo sunkiai galį įsi
vaizduoti elegantiškąją aukš
tuomenės damą, prie garuo
jančių puodų gaminančią 
didžkukulius.

Didžkulių vaišės baigėsi 
linksmais šokiais skambant 
liaudiškos muzikos ansamblio 
atliekamoms melodijoms.

nei buvo pateiktas kaltinimas 
paveikslų ir skulptūrų va
gystės iš Šilutės rajono 
„Juknaičių” žemės ūkio ben
drovės byloje.

Buvęs O. Daujotienės vyras, 
antikvarinių vertybių perpar
davinėtojas, anksčiau teistas 
už sukčiavimą V. Beleckas yra 
kaltinamas prisidėjęs prie R. 
Mikutavičiaus kolekcijos pag
robimo, taip pat dalyvavimu 
stambaus masto vagystėje iš 
„Juknaičių” žemės ūkio ben
drovės.

Liepą Kauno apygardos pro
kuratūra „Juknaičių” bendro
vės ir R. Mikutavičiaus bei jo 
kolekcijos bylas sujungė į vie
ną.

Prokuratūra rugpjūčio 13 
dieną O. Daujotienę paleido iš 
areštinės. Kardomasis suėmi
mas jai buvo pakeistas namų 
areštu.

Pasak P. Jablonsko, po pas
kutinių įtariamosios apklausų 
buvo nuspręsta, kad netiks
lingąją laikyti suimtą.

V. Beleckui Kauno miesto 
apylinkės teismas dar 2 mėne
siams pratęsė kardomąjį su
ėmimą.

* Prezidentas Valdas 
Adamkus atidėjo Karinių jū
rų pajėgų vado Raimundo Bal
tuškos išleidimą į atsargą, iki 
bus paskirtas jo įpėdinis. Pa
gal Lietuvos įstatymus, gene
rolai ir admirolai išleidžiami į 
atsargą nuo 58-erių metų. Flo
tilės admirolui R. Baltuškai 
šiemet suėjo 61-eri. R. Baltuš
kos tarnybą kartą jau pratęsė 
ankstesnis prezidentas 'Algir
das Brazauskas. <Eita>
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Rusija užtikrino pusantrų metų 
taiką

Vilnius, rugpjūčio 31 d. 
(AP-Reuters-BNS-Elta-LR) — 
Rusijos laikinasis premjeras, 
prezidento administracija ir 
komunistų valdomas parla
mentas sekmadienį susitarė 
dėl 18 mėnesių truksiančios 
taikos, per kurią bus mėgina
ma rasti išeitį iš Rusiją už
griuvusios krizės.

Komunistai ir jų sąjungi
ninkai, turintys daugumą par
lamento žemuosiuose rūmuose 
— Valstybės Dūmoje, sutiko 
pirmadienį patvirtinti Viktor 
Černomyrdin vyriausybę mai
nais į parlamento konstituci
nių galių išplėtimą.

Kaip numatyta sekmadienį 
patvirtintame pastovumo pak
te, Rusijos prezidentas Boris 
Jelcin atsisakys dalies konsti
tucijos suteiktų įgaliojimų ir 
perduos juos parlamentui bei 
ministrų kabinetui.

Dūma per mėnesį turės pa
rengti konstitucijos pataisas 
bei naują vyriausybės įstaty
mą. Nuo šiol beveik viso Rusi
jos ministrų kabineto sudary
mui bus reikalingas Dūmos 
pritarimas. Parlamento prita
rimas bus reikalingas ir atlei
džiant ministrus.

Anksčiau Dūmos pritarimas 
buvo būtinas tik tvirtinant 
ministro pirmininko kandida
tūrą, visus kitus ministrus pa
skirdavo B. Jelcin. Nuo šiol 
prezidentas be Dūmos pritari
mo galės paskirti tik gynybos, 
vidaus bei užsienio reikalų 
ministrus bei Federalinės sau
gumo tarnybos vadovą.

Be to, remiantis dokumentu, 
prezidentas ir Dūma įsiparei
goja 18 mėnesių nesistengti 
nuversti vyriausybės. Prezi
dentas garantuoja nepaleisti 
Dūmos, o Dūma savo ruožtu 
atsisako kelti nepasitikėjimo 
vyriausybe klausimą.

Be to, spaudžiant komunis
tams, susitarta ir dėl stipres-

Lietuvos piliečiams 
užsienyje — nauji 

pažymėjimai
Vilnius, rugpjūčio 30 d. 

(BNS) — Nuo rugsėjo 1 dienos 
įsigalios nauji teisės į Lietu
vos pilietybę išsaugojimo pa
žymėjimai užsienyje gyvenan
tiems asmenims.

Asmenims pageidaujant, 
Migracijos departamentas įpa
reigotas pakeisti jiems seno 
pavyzdžio pažymėjimus nau
jais. Ši tvarka nustatyta Vi
daus reikalų ministro įsaky
mu.

Pažymėjimai išduodami as
menims nuo 18 metų, kurie 
neterminuotai išsaugojo teisę į 
Lietuvos pilietybę ir gyvena 
užsienio valstybėse.

Teisė į Lietuvos pilietybę 
neterminuotai išsaugoma as
menims, iki 1940 m. birželio 
15 d. turėjusiems Lietuvos pi
lietybę, jų vaikams ir vaikai
čiams, gyvenantiems kitose 
valstybėse. Taip pat lietuvių 
kilmės asmenims, gyvenan
tiems kitose valstybėse.

Pažymėjimai išduodami, 
pateikus prašymą Migracijos 
departamentui, Lietuvos dip
lomatinėms atstovybėms ar 
konsulinėms įstaigoms užsie
nyje arba lietuvių bendruome
nių valstybių pirmininkams.

Pažymėjimai lietuvių ir 
anglų kalbomis išduodami as
menims, gyvenantiems užsie 
nio valstybėse, išskyrus asme
nis, gyvenančius Nepriklauso
mų Valstybių Sandraugoje.

nės viešos valstybinės žinia- 
sklaidos kontrolės.

Rusijos komunistų partijos 
vadas Genadij Ziuganov sek
madienį pareiškė, kad kai ku
rie įsipareigojimai, kuriuos su
tiko įvykdyti Rusija už mil
žiniškas Tarptautinio valiutos 
fondo (TVF) paskolas, turi 
būti persvarstyti.

G. Ziuganov teigimu, politi
nis susitarimas tarp preziden
to, vyriausybės ir parlamento, 
patvirtintas sekmadienį dau
guma balsų, turi būti papildy
tas pasižadėjimu, kad naujoji 
vyriausybė persvarstys kai 
kuriuos TVF ir Rusijos pasko
los punktus.

Anot G. Ziuganov, jis turįs 
galvoje „įsipareigojimus likvi
duoti natūralias monopolijas, 
visą mokesčių naštą nuo bend
rovių perkelti ant piliečių pe
čių ir kasmet gyvenamąją plo
to nuomą padidinti 15 procen
tų”.

Šeštadienį laikinai premje
ro pareigas einantis V. Černo
myrdin garantavo, kad Rusija 
negrįš prie senojo sovietinio 
ekonomikos valdymo modelio. 
Jo teigimu, Rusija jau yra pa
saulinės ekonomikos dalis, ir 
grįžti atgal neįmanoma.

Penktadienį V. Černomyr
din suformavo specialią parei
gūnų grupę, kuriai buvo duota 
užduotis parengti skubias 
priemones krizei įveikti.

Argentinos spauda pranešė, 
jog V. Černomyrdin paprašė, 
kad jo kabinetą korisultuotų 
šios valstybės ekonomistas 
Domingo Cavallo, anksčiau 
Argentinoje pažabojęs inflia
ciją.

Rusijos naujienų agentūros 
taip pat perdavė V. Černo
myrdin žodžius, kad jis ne
planuoja panaikinti rublio vi
daus nuvertinimo, tačiau keti
na imtis priemonių prieš kapi
talo „bėgimą” iš valstybės.

V. Černomyrdin taip pat 
pažadėjo visais įmanomais bū
dais siekti apsaugoti Rusijos 
piliečių santaupas, kurioms 
kelia grėsmę staigus rublio 
kurso kritimas. Iki šiol vals
tybė 100 procentų buvo ap
draudusi tik indėlius valsty
biniame banke „Sberbank”, 
tačiau V. Černomyrdin garan
tavo, kad bus apsaugoti ir ko
mercinių bankų indėlininkai.

TVF direktorius Michel 
Camdessus penktadienį Ru
siją įspėjo negrįžti prie sovieti
nio stiliaus komandinės eko
nomikos, teigdamas, jog tai 
turėtų „baisių pasekmių”.

Po susitikimo su V. Černo
myrdin TVF direktorius teigė, 
kad fondas rems Rusiją, jei ši 
toliau tęs rinkos reformas; M. 
Camdessus pranešė, jog TVF 
ir kitų rėmėjų pagalba Rusijai 
yra sulaikyta, kol bus aišku, 
kokį kursą valstybė pasirinko.

Jei Rusija nuspręs grįžti 
prie komandinės ekonomikos, 
tarptautinė pagalba jai bus 
nutraukta.

Vokietijos kancleris Helmut 
Kohl taip pat pažadėjo pasi
naudoti savo įtaka ir pamė
ginti įtikinti Rusijos preziden
tą, jog reformų įgyvendinimas 

yra vienintelis kelias į prie-

KALENDORIUS
Rugsėjo 1 d.: Egidijus, Vė

rė na, Gunda, Eigintas, Varū- 
nė.

Rugsėjo 2 d.: Ingrida, Ste
ponas, Vaidevutis, Vismilas.
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS
NORMALUMAS KIEKVIENAM 

BŪTINUMAS 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.

Visas kitoks gėris atsirandą vyje nenormalumą panaikinti,
kaip sunormalėjimo pasekmė. 
Ne kitokio, o tik normalaus, 
žmogaus Dievas vis dar ieško, 
o kai tokį suras — pas save 
priglaus. Taigi, ir mums rei
kia ne radikalų ar klierikalų, 
ne bedievių ar šventų raštų 
skaitančiųjų, bet pagal juos 
negyvenančių, tikinčiųjų. Ne, 
ne ir dar šimtus kartų ne. Ne 
tokių žmonija stokoja. Ši Že
mė pageidauja normalaus 
žmogaus, kitaip sakant — iš
mintingo, tai yra dorai gyve
nančio, nekenkiančio sau, kitam 
ir aplinkai. Mat čia vien pro
tingumo toli gražu negana.

Tik kai juo greičiau ir gau
siau šią žemę papuoš norma
liais išauginti ir šių dienų 
mokslo pagrindais apšviesti 
žmonės, ir kai tokius, ir tik 
tokius mes išrinksime į atsa
kingas vietas, tuo greičiau ši 
Ašarų pakalnė, apskelbta že
me, pavirs į Palaimintųjų bu
veinę, kurios mes visi ir visos 
taip trokšte trokštame, bet iki 
šiol vis dar reikiamai nevei
kiame tokio gėrio įgyvendini
mui.

Todėl gana, tikrai užteks 
mums miegot, kada reikia vi
siems ir visoms, kruvinai pra
kaituojant, į svarbiausią dar
bą stot. Reikia pirmiausia sa-

kuris šią žemę teršia visokio
mis šiukšlėmis, įskaitant ir tą 
lietuvišką nevienybę, puoselė
jančius tą į šipulius skaidy
mąsi visų save patriotais ir 
Dievą mylinčiais laikančius, o 
gėdingiausią darbą — savos 
tėvynės bedievybę apleidimą 
ruošiančius.

Be normalumo niekada ne
buvo, nėra ir nebus, nes nega
li būti, žmoniško tarpusavyje, 
sugyvenimo tarp įvairiausių 

- žmonių. Todėl nereikalauki
me iš kito būti šventu angelu, 
kada mes patys dar norma
liais žmonėmis netapome. Ta 
tiesa yra privali visiems žmo
nėms.

Reikalas labai svarbus ir 
mums. Kova su visokiu blo
giu, visokiu nenormalumu tu
ri prasidėti namuose, tęstis 
mokyklose, bažnyčiose ir vi
suomenėje. Ir visi, ir visos, į 
tą kovą privalome įsivelti. 
Pats laikas mūsų vadams, or
ganizacijoms ir pavieniams 
raštu ir žodžiu prašyti Čika
gos arkivyskupo imtis priemo
nių visų, būtinai visų gyven
tojų sunorminimui. Lietuviai 
nėra rasistai, jie su visais nor
maliais kuo stropiausiai sugy
vena ir bendradarbiauja. Sėk
mės.

Petrašiūnų kapinėse paminklas tremtiniams, savo dienas užbaigusiems toli nuo tėvynės.
Nuotr. Saulės Jautokaitės
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ŠIRDIES 
CHIRURGIJOS 

CENTRAS VILNIUJE
Birželio 19 d. Vilniujp atida

rytas pirmasis Baltijos kraš
tuose privatus Širdies chirur
gijos centras. Kaip rašo „Lie
tuvos rytas”, čia birželio 30 
dieną bus atliktos dvi nemo
kamos širdies operacijos 
dviems lietuviams, o nuo lie
pos 1 d. pradėtos komercinės 
operacijos.

Naujojo privataus centro 
paslaugos orientuotos į pasi
turinčius pacientus iš Rytų. 
Ten žmonėms širdies opera
cijų tenka laukti metus, dve
jus ir daugiau, o labiau pasi
turintys ligoniai vyksta į Va
karų klinikas. Pasak širdies 
chirurgijos centro rinkodaros 
direktoriaus Semiono Finkel- 
šteino, vienas svarbiausių 
centro privalumų prieš Va
karų klinikas yra mažesnės 
operacijų kainos. Pigiausia 
širdies operacija Vilniaus 
centre kainuos apie 11,000 do
lerių, brangiausia — 18,000 
dolerių. Centro vadovai tvirti
no, kad tai beveik du kartus 
pigiau nei Vakarų Europos 
klinikose, jau nekalbant apie 
JAV, kur širdies operacijos 
kainuoja apie 100,000 dolerių.

Naujajame centre operuos 
geriausi ir garsiausi chirurgai 
— Vilniaus universiteto šir
dies chirurgijos klinikos vado
vas prof. Vytautas Sirvydis, jo 
pavaduotojas Giedrius Užda
vinys ir kiti.

Klinikos pacientams skirta 
30 lovų vienvietėse, dvivietėse 
ir liukso patalpose. Kiekvie
noje jų įtaisyti televizoriai, 
oro vėsintuvai, telefonai, šal
dytuvai, nedideli seifai pini
gams ar dokumentams. Galin
tiems ir norintiems dirbti — 
bus atskira patalpa su biuro 
įranga.

Į prieš trejus metus pra
dėtą projektą investuota 16,5 
milijono dolerių. Paskolas su
teikė viena Japonijos ben
drovė ir Lietuvos vyriausybė.

Klinikoje nutarta neapsiri
boti vien širdies operacijomis. 
Čia bus atliekamos ir ortope
dinės operacijos — protezuo
jami klubo ir kelio sąnariai 
bei kt. Centro vadovai mano, 
kad visu pajėgumu bus 
pradėta dirbti po metų. Tuo
met per metus būtų atlieka
ma iki 550 operacijų. Kai bus 
pasiektas toks lygis, per me
tus centras turėtų uždirbti 
apie 44 mln. litų.

Rima Jakutytė

PETRAŠIŪNŲ KAPINĖSE
Šią vasarą lankantis Lietu- žine grandine sujungti su 

voje, aplankėme daug įdomių kitu kryžiumi, kurio grandinė 
vietų, girdėjome daug daini- prijungta prie storo metalinio 
ninku ir matėme daug šokėjų, žiedo, apjuosiančio medį. To- 
Bet be tų triukšmingų links- kiu būdu visi kryžiai ir me- 
mybių taip pat aplankėme džiai yra sujungti grandinė- 
amžina ramybe dvelkiančias mis. O ant kiekvieno medį ap- 
kapines. juosiančio žiedo metale yra iš-

Kauno Petrašiūnų kapinėse kaltas Sibiro tremtinių vie- 
yra palaidota daug Lietuvos tovės vardas. Kiekvienas me- 
žymių sūnų ir dukterų. Čia ii- dis turi kitą vietovę. Toli gra- 
sisi kompozitoriai, daininin- žu tai nėra visų Sibiro tremti- 
kai, mokslininkai, meninin- nių vietovių vardai, tiktai pag- 
kai, rašytojai, šokėjai. Vieni rindinių stovyklų. Pradedant 
jau seniai čia ilsisi, o kiti .tik statyti šį paminklą, buvo at- 
per pastaruosius metus buvo vežta žemė iš Sibiro ir išbars- 
atveįti šiam amžinam poil-. tyta tarp kryžių bei medžių, 
siui. Priekyje šio paminklo jau yra

Įėjus į kapines, pasukus ke- pastatytas baltas angelas, 
lėliu į kairę, radome neseniai Aiškintoja sužinojusi, kad 
supiltą kapą — a.a,. Jono ir mes esame iš Čikagos, prašė 
Alinos Grinių (iš Miuncheno), nufotografuoti ir parašyti apie 
Toliau paėjus — balerinos Irę- jų triūsą šiam projektui įvyk- 
nos Eidrigevičiūtės-Sprindie- dyti. Jie gauna „Draugą” ir 
nės kapas (iš Floridos). Dar to- nori, kad šio laikraščio skaity- 
liau — moteris gėlėmis puo- tojai pamatytų jų užmojų. Visi 
šia rašytojo Vytauto Alanto čia dirbanys yra buvę treiptį- 
kapą. Operos solistės Antani- niai. Viską daro iš surinktų 
na Dambrauskaitė (iš Flori- aukų, o jau šie surinkti finan- 
dos) ir Vincė Jonuškaitė (iš siniai ištekliai išsibaigė. Jie
Kalifornijos) ilsisi kapuose ----------------- •--------------------- *-
viena šalia kitos. Šių žymių
žmonių ir kitų antkapiai pa
puošti kryžiais, rūpintojėliais, 
portretais, bareljefais, bius
tais.

Bevaikščiodami po kapines, 
pamatėme nepaprastą vaizdą 
— tarp baltų kryžių ir medžių 
dirba būrys žmonių — kasa, 
akėja, sodina. Einame pažiū
rėti iš arčiau. Dirba pagyvenę 
vyrai ir moterys. Paklausėme, 
kas čia vyksta. Viena darbuo
tojų mums paaiškino, kad čia 
yra ruošiamas paminklas ge
nocido aukoms atminti. Grįžu
sieji iš Sibiro nori pagerbti 
tuos, kurie negrįžo iš įšalo že
mės ir niekas nežino, kur jų 
kūnai ilsisi.

Labai originalus šio pamink
lo sumanymas. Apie 20 baltų 
cementinių kryžių, stora gele-

nori surinkti aukų, kad galėtų 
savo užsimotą projektą už
baigti. Jie labai būtų dėkingi, 
kad paremtų žmonės, užjau
čiantys jų pastangas ir norin

„Exultate” choro koncerto ir 
Kanados lietuvių teatro „Au- 

tys prisidėti prie Sibiro trem- kuras”, kuris pastatys V. Alan- 
tinių bei kalinių atminimo. to komediją „Šiapus uždan- 

Šis paminklas genocido au- gos”. Clevelando LB apylinkė 
koms atminti, nors dar ir ne- ruošia iškilmingas, tradicines
baigtas, tačiau atkreipiantis 
kiekvieno praeivio dėmesį. Jis 
įspūdingas savo originalumu, 
darbščių žmonių gera valia ir 
apimantis visų mūsų brolių 
bei sesių, negrįžusių iš trem
ties, prisiminimą. Nors šiame 
paminkle nerasime gimimo ir 
mirimo datų, neskaitysime 
vardų ir pavardžių, nematysi
me puošnių skulptūrų ir ba
reljefų, bet čia yra nelaisvės 
grandinės, vietovių vardai, 
kur tremtiniai gyveno, kentė
jo, mirė, ir paprasti balti, ce
mentiniai kryžiai, primenan
tys amžiną, gilią dievišką ra-

lietuvių dienas, į kurias kas
met suplaukia lietuviai ir iš 
tolimų vietovių.

Šalia to reikia priminti, kad 
veikia lituanistinės mokyklos, 
gyvuoja spauda, veikia Čika
gos lietuvių opera, daugelį 
koncertų ir pastatymų duo
dantis garsusis „Dainavos” an
samblis. Aktyvūs yra ateiti
ninkai, skautai, ramovėnai, 
taip pat BALFo labdaros orga
nizacija. Žodžiu, vasaros meto 
atoslūgis nereiškia mūsų kul
tūrinio gyvenimo merdėjimo, 
tik sustiprina mūsų dvasios ir 
kūno jėgas be ilgų prakalbų,

AR ŽLUNGA IŠEIVIJOS KULTŪRINIS 
GYVENIMAS?

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Neseniai mus pasiekė žinia, 
kad Romualdas Ozolas yra su
sirūpinęs užsienio lietuvių 
kultūrinio gyvenimo menkėji
mu ir skatina jį remti, tik ne
paaiškino, kuriuo būdu. Sa
vaime suprantama, kad to fi
nansiškai padaryti neįmano
ma, žinant Lietuvos ekonomi
nio gyvenimo būklę ir sutin
kant su tuo faktu, kad už
sienio lietuviai turi pakanka
mai piniginių išteklių. Savai
me suprantama, kad su tokiu 
pono Ozolo teigimu sutikti ne
galima.

Tiesa, kad vasaros atostogų 
metu nėra nei vaidinimų, nei 
operos pastatymų, nes tai 
atostogų ir stovyklavimo me
tas, kai tiek jaunimui,- tiek vy
resniesiems reikia atsipeikėti 
nuo žiemos darbų ir rūpesčių 
ir pailsėti gamtos aplinkoje. 
Tačiau reikia pabrėžti, kad 
įvairios stovyklos, gegužinės ir 
kiti subuvimai gamtoje palai
ko užsienio lietuvių solidaru
mą ir gyvą kalbą. Populiario
je „Dainavos” stovyklavietėje 
stovyklavo skautai ir ateiti
ninkai, vyko ateitininkų ir 
fronto bičiulių suvažiavimai, o 
rugsėjo 4-7 dienomis ateitinin
kai rengia studijų dienas.

Los Angeles, St. Petersburgo 
lietuvių telkiniai iškilmingai 
minėjo Dariaus-Girėno istoriš
ką skrydį per Atlantą, o kitose 
lietuvių apgyventose vietovėse 
vis tebevyksta įvairaus pobū
džio renginiai. Spaudoje mir
gėte mirga Čikagos lietuvių 
kvietimai į įvairių organizaci-

Pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė Vida Čirbienė, PHARE programos patarėjas Benny Lorentzon ir J 4 gegužines ir ypa. ngai į tra- 
Eveikatos apsaugos viceministras Vytautas Kriauza Vilniaus centrinėje poliklinikoje atidarytame moderniame dicinį ir populiarų „Draugo” 
pirminės sveikatos priežiūros centre. Nuotr. Eltos banketą. Clevelande kiekvie-

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

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Avė., Hickory Hillb, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą

ARASŽUOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Avė., Suite 310 

Naperville, IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Highland Avė:,
Tower 1, Suite 3 C 

Downers Grove, IL 60515 
Tel. (630) 435-0120

mybę. Ši vieta atkreips kiek- graudžių dainų ar liūdnų pri- 
vįeno kapinių lankytojo dėme- siminimų. Taip, kultūrinius 
sį, privers sustoti ir susimąs- santykius su Lietuva reikia 
tyti. palaikyti ir plėsti, bet tai jau

Saulė Jautokaitė yra daroma. Čikagos lietuvių 
------------------------------------- — opera į savo spektaklius kvie

čia Lietuvos solistus, atvyksta 
estradiniai dainininkai, kaip 
Kernagis ir Mamontovas, gas
troliavo Šiaulių universiteto 
ansamblis ir dar daugelis ki
tų. Kultūriniai mainai yra 
naudingi ir reikalingi, bet nei- 

„Gijos” sambūris, Lietuvių Na- giąmi atsiliepimai apie užsie
nių vadovybė ir lietuvių gydy- nio lietuvių kultūrinį gyveni-

ną savaitgalį linksminamės 
gegužinėse, kurias surengia

tojų draugija. Clevelando Lie
tuvių Kultūrinių darželių tra
dicinė metinė vakaronė šiais 
metais svečius linksmins ope
rų ištraukomis. Pereitą vasarą 
įvyko iškilmingas darželių 65 
metų jubiliejus, kurio prog
ramą atliko jaunimas lietuvių 
ir anglų kalbomis, supažindi
nęs amerikiečius svečius ir 
miesto tarybos atstovus su 
Maironiu, Kudirka ir Basana
vičiumi. Ar tai nebuvo tikrai 
kultūrinis renginys?

Stebint įvairius skelbimus 
clevelandiečiai jau laukia

mą yra neorūs, skaudūs ir ne
teisingi.

* Vykdant Vyriausybės 
įstatymo pataisas, ministro 
pirmininko tarnyba yra ats
kirta nuo vyriausybės kance
liarijos. „Vyriausybės kance
liarijoje liko dirbti nepolitiniai 
valstybės tarnautojai”, penk
tadienį pranešė Spaudos tar
nyba. Siekiant išvengti papil
domų lėšų skyrimo premjero 
tarnybai, jį finansiškai ir ūkiš
kai aptarnauja vyriausybės 
kanceliarija.

Trečiojo muzikos festivalio klausytojai Pažaislyje š.m. gegužės 29 d.
Nuotr. Eltos
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* Lietuvos mėsos per
dirbėju asociacija pritaria 
vyriausybės sprendimui, pagal 
kurį nuo rugsėjo 1 d. turgaus 
prekiautojai privalės turėti 
prekių įsigijimo dokumentuš 
maisto produktams. Mėsos 
perdirbėjai pabrėžia, kad bū
tent turguose parduodami di
deli mėsos bei jos produktų 
kiekiai yra įvežti į Lietuvį 
kontrabandiniu būdu be jokių 
prekių įsigijimo dokumentų. 
Kreipimesi pabrėžiama, kad 
turgavietėse būtina įvesti 
griežtą prekybos mėsa bei jos 
gaminiais tvarką.
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RUSIJA ATOMINES 
GRĖSMĖS PAVOJUOSE

IGNAS MEDŽIUKAS

Danutė Bindokienė

Ant loterijos bilietų 
perspėjimų nėra

„World Press Revievv” iš
spausdino straipsnį, kuriame 
rašoma, kad už keleto mylių 
nuo Vladivostoko uosto įlan
koje Rusijos Ramiojo vandeny
no karo laivynas nyksta. Ka
daise buvęs Sovietų Sąjungos 
pasididžiavimas, dabar yra 
aplinkos pabaisa natijai Rusi
jai, kurio nesugeba tvarkyti 
atominės technologijos masės. 
Nuo denio žvejų laivo matomi 
skeletai karo laivų, gen
dančių, nykstančių, rūdyjan- 
čių laiko eigoje. „Mūsų laivy
nas yra tokioje tragiškoje pa
dėtyje, kaip pati Rusija”, pa
reiškė vienas buvęs povan
deninio laivo kapitonas. „Ar 
Rusijos laivynas dar egzis
tuos- po 2000 metų? Dienraš
tyje „Nezavisimąja Gazeta” 
pareiškė vienas buvęs admiro
las, „nebent kas nors bus da
roma. Kitaip už 5 metų Rusija 
laivyno neturės. 20 procentų 
karo laivų jau neįmanoma su
taisyti. Trūksta degalų, kiti 
irgi retai pajuda”. Trūkumai, 
aplaiduma^, netvarka sudaro 
baisią padėtį.

Netoli Vladivostoko įlankos 
ant aplūžusių laivų matomi 
jauni kareiviai, kurie mėto 
tūkstančius bombų ir ginkluo
tės į jūrą. Saugikliai turbūt 
pašalinti, bet ne sprogstama 
medžiaga. Paliktos raketos 
daro Ramųjį vandenyną pavo
jingų atliekų šiukšlynu. So
vietų valdžiai aplinkos apsau
ga mažiausiai rūpėjo. Per 30 
metų Rusijos laivai Ramia
jame vandenyne vertė radio
aktyvias medžiagas iš povan
deninių atominių laivų į 
Japonijos jūrą. Taip 800 tonų 
tokių pavojingų atliekų buvo 
suversta į jūrą, kol japonai 

‘pakėlė tarptautinėje plotmėje 
triukšmą. Maskva pranešė, 
kad nustojo atliekas pilti į jū
rą, bet daugumas mano, kad 
jie taip daro ir toliau.

Didžiausias pavojus yra 
Čazmos įlankoje, kur 1985 m. 
rugpjūčio 10 d., aštuoni mė
nesiai prieš Černobylio nelai
mę, atominiam laive, stovė
jusiame uoste, sprogo reakto
rius.

Savo knygoje apie istoriją 
atominių povandeninių laivų 
admirolas Nikolai Murmul 
rašo: „Reaktoriaus dangtis, 
svėręs keletą tonų, išlėkė ke
letą šimtų metrų ir 10 žmo
nių, dirbusių netoli reakto
riaus, žuvo... Šis įvykis val
džios buvo nuslėptas nuo vi
suomenės. Iki šių dienų ato
minio laivo liekanos yra įlan
kos dugne. Sprogimai užre
gistruoti ir kituose dviejuose 
atominiuose laivuose Ramia
jame vandenyne, todėl ta zona 
yra pavojingoje padėtyje”.

Dar viena pavojinga vieta 
yra Auksinio rago įlankoje, 
kurios vandenys skalauja 
Vladivostoko žalias kalvas. 
1970 m. ten prie įplaukimo į 
įlanką, paskendo atominis po
vandeninis laivas, kurio radio
aktyvias medžiagas bangos 
nuplauna į krantą.
Vladivostoke, ankštame kam

baryje, admirolas Valerij Da- 
nelian, Ramiojo vandenyno 
laivyno Cheminės gynybos 
skyriaus viršininkas, bando 
save raminti: „Kol kas mes 
esame laiminę. Nuo didžio
sios nelaimės Cazmo įlankoje, 
Černobylio pirmtako, katast
rofos iš tikro nebuvo panašios 
nelaimės, bet ateitis nesaugi. 
Neturime nauju laivų, jiems 
degalų ir nauju laivams įgulų. 
Padėtis yra labai sunki. Pas
kutiniais metais 50 laivų pri
pažinti netinkamais ir išimti 
iš apyvartos. Vienas jų treč
dalis nuaktyvintas ir jų atomi
niai reaktoriai „laikinai” lai
komi vandenyne, nes netu
rime geresnės vietos jiems pa
talpinti. Likusieji du treč
daliai turi radioaktyvų skystį. 
Jei bus pakankamai pinigų, 
tai iki 2010 metų iš jų visų 
bus pašalintos radioaktyvios 
medžiagos. Kol radioaktyvūs 
skysčiai yra povandeniniuose 
laivuose, tol sudaro grėsmę 
aplinkai. Tuo tarpu mes juos 
laikome saugiais, bet rūdys 
juos naikina, atominės dalelės 
gali įsisunkti į vandenį ir pa
plisti. Problema turi būti iš- 
pręsta tuoj pat, nelaukiant”.

Ramiojo vandenyno laivynas 
jau turėjo 11 pavojingų ava- 
rįjų: šeši reaktorių sprogimai, 
4 laivų avarijos ir vięnas su
sidūrimas. Bet pavojingiausia 
dar gali įvykti kiekvienu me
tu.

Bolšoj Kamen vietovėje žmo
nės miršta greičiau, negu bet 
kur kitur. Miestas yra Vladi
vostoko, ant okeano kranto, 
turi 42,000 gyventojų ir už
draustas užsieniečiams. Jo ka
pinėse antkapių datos rodo, 
kad čia palaidoti visai jauni 
žmonės, tarp 30 ir 40 metų 
amžiaus. Gyventojų užsiėmi
mas — valyti atominių po
vandeninių laivų reaktorius. 
Toks užsiėmimas labai su
trumpina žmogaus gyvenimą. 
Gyventojų pastangos pravesti 
tyrinėjimą dėl paslaptingų 
mirties priežasčių nesulaukė 
dėmesio. „Zvesda” fabriko 
darbininkai, kurie aptarnau
davo povandeninius laivus, o 
dabar padeda neutralizuoti 
medžiagas, yra palikti nevil
čiai, jie mano esą pasmerkti 
greitai mirčiai.

Kaip rašoma tame pačiame 
žurnale, pavojinga padėtis yra

Dr. Lloyd Hackley, APPLE vasaros kursuose skaitęs paskaitas apie Lietuvos konstituciją ir žmogaus dorovę, j 
kasdien rasdavo laiko pabendrauti su vaikais, kurie labai norėjo pasipraktikuoti anglų kalbą.

Nuptr. Ritonės Rudaitienės
ir Šiaurės jūroje prie Mur
mansko, kur yra ledlaužių 
bazė. Ją uždrausta fotografuo
ti. Garlaivis „Lepše” išoriškai 
stebint, atrodo paprastas 
transporto laivas. Iš tikrųjų 
jis turi didelį krūvį sunaudoto 
atominio kūro, laikomo tokio
se sąlygose, kad vakariečiai 
stebėtojai šį laivą pavadino 
atomine bomba, kuri gali kiek
vienu metu sprogti. Laivas 
yra tik už keletos mylių nuo 
Murmansko miesto, kuriame 
gyvena 440,000 žmonių. Jų 
likimas yra pavojingoje svei
katai ir gyvybei zonoje. Laivas 
„Lepše” yra atominių atliekų 
šiukšlių dėžė. Šiam tikslui lai
vas vartojamas nuo 1957 m., 
kai .sovietų ledlaužio „Leni
nas” atominis reaktorius bu
vo perkaitintas. Šiandien ato
minės liekanos, sukrautos į 
plieno statines, yra didelis 
galvosopis Rusijos valdžiai.

Toje srityje veikiančios ato
minės jėgainės neatitinka rei
kalingų saugumo standartų. 
Kaimynystėje esanti Norvegi
ja jau skyrusi tam reikalui 
daugiau kaip 13,5 mln. dole
rių, kad pagerintų saugumą 
Kolos srityje esančios ato
minės jėgainės. Suomįja ir Eu
ropos bankas irgi šiam reika
lui daug pinigų davęs. Bet 
sėkmingai darbą atlikti truk
do Rusuos biurokratija.

DAUGIAU UŽ NAFTOS
ĮMONES „WILLIAMS” 

NEDAVĖ
Liepos 29 d. ūkio ministras 

Vincas Babilius vyriausybės 
vardu pasirašė ketinimų pro
tokolą su JAV bendrove 
„Williams International” dėl 
amerikiečių atėjimo į Lietu
vos haftos verslą. Taip pat 
nustatyta ir trečdalio trijų 
Lietuvos naftos įmonių akcijų 
emisijos kaina.

Tikimasi, kad galutinė ak- 
cįjų pirkimo sutartis su „Wil- 
liams” bus pasirašyta spalį, o

visos trys Lietuvos naftos 
ūkio įmonės — „Mažeikių 
nafta”, „Būtingės nafta” ir 
Biržų „Naftotiekis” — į vieną 
bus sujungtos lapkritį.

Derybų Vilniuje metu buvo 
svarstyta, jog amerikiečiai už 
trečdalį akcijų mokės 300 
mln. dolerių. 150 mln. suda
rys tiesioginės investicijos , o 
kitą pusę — reinvesticijos iš'' 
būsimo įmonių pelno. Bet pa
sirašius galutinę sutartį, 
„Williams” Lietuvai iš karto 
sumokės tik 75 mln. dolerių, 
o likusieji 75 mln. pagal nus
tatytą grafiką bus sumokėti 
per 4 metus.

Prieš dvi savaites Vilniuje 
viešint „Williams” preziden
tui Dž. Bumgarner, Lietuva 
buvo nustačiusi 390 mln. do
lerių kainą, tačiau paskuti
niojo vizito metu nusileido iki 
tuomet amerikiečių siūlytos 
kainos.

Paprašytas pakomentuoti 
tokį susitarimą, Privatizacijos 
komisijos pirmininkas akade
mikas Eduardas Vilkas „Res
publikai” sakė, nežinąs, ar 
protokole išliko kai kurios są
lygos. ,-,Mat ir tie 75 mln. do
lerių, kurie bus įnešti iš kar
to, ir likusieji 75 mln. visą 
laiką buvo žadėti su tam tik
romis išlygomis, todėl realiai 
gaunama pinigų suma gali 
būti daug mažesnė”, — sakė 
E. Vilkas. Tačiau jis mano, 
kad Lietuvai yra svarbiau tu
rėti strateginį investuotoją — 
„50 mln. dolerių šen ar ten 
problemos esmės nespren
džia”.

Paklaustas, kodėl deryboms 
pasirinktas vienintelis preten
dentas — „Williams”, akad. E. 
Vilkas sakė : „To reikia klaus
ti Babiliaus. Tačiau mes visai 
kitaip būtume galėję derėtis 
Lietuvos naudai, jeigu būtų 
buvusi galimybė pasakyti: jei
gu jūs nenusileisite, mes pa
sikviesime kitą bendrovę... O 
investuotojų galėjo būti ir 
daugiau — ir „Shell”, ir „Elf’,

ir kitos”.
Likusios akcijos turėtų būti 

parduotos laisvai. E. Vilkas ti
kisi, kad „Williams” bendrovei 
nebus suteiktos išskirtinės 
teisės, kaip pvz., kad Lietuva 
be ,,Williams” žinios negalėtų 
parduoti likusių naftos įmo
nių akcijų.

Tuo tarpu ekonomikos 
mokslų daktaras, buvęs eko
nomikos ministras Julius Ve
selka kitame „Respublikos” 
numeryje skaičiuoja, kiek re
aliai kainuoja Lietuvos naftos 
ūkis ir kiek jis gali duoti pel
no. Jo skaičiavimais, vien mo
dernizuota Mažeikių naftos 
perdirbimo įmonė, įsitvirtinu
si tik 12 milijonų gyventojų 
užsienio rinkose, kainuotų 
apie 6,9 milijardo litų. Pasak 
J. Veselkos, svarbiausia, kad 
sukurti bendrovių junginį ga
lime patys. Po to jei reikės, jį 
galėtume labai pelningai par
duoti. „ Ministras (V. Babi
lius) tvirtina, kad Lietuvos 
specialistai nemoka gerai val
dyti Mažeikių įmonės ir vagia 
naftos produktus. Kai mini
stras viešai kaltina vagys
tėmis visus darbuotojus, ir 
dar derybų metu, susidaro 
įspūdis, kad jis atstovauja ne 
Lietuvos, o užsienio firmos in
teresams... Savo žmonių nu
vertinimas ir užsieniečių per
vertinimas yra ne kas kita, o
pačios valdžios nevisavėr- 
tiškumo demonstravimas. 
Svarbiausia, kad nebūtina 
skubiai parduoti naftos įmo
nių. Jos šiandieną Lietuvos, 
biudžetui duoda per 3 mlrd. 
litų”.

Pasak J. Veselkos, sukurtas 
Lietuvos naftos junginys kai
nuotų apie 6-7 milijardus li
tų. Tai pats brangiausias ob
jektas. Jis tikrai yra Lietuvos 
ekonominės nepriklausomy
bės pamatas. Parduoti jį už 
600 mln. litų yra ekonominis 
nesusipratimas.

Rima Jakutytė

Ir mažas vaikas šiandien 
žino, kad rūkymas kenkia: 
sveikatai. Kone kasdien pa
skelbiama nauja priežastis, 
dėl kurios žmonės turėtų ne
rūkyti, bet tie perspėjimai ne
daug reiškia, nes rūkančiųjų 
skaičius nemažėja. Stambio
sios tabako bendrovės išlei-' 
džia milijardus dolerių re
klamoms, tiesiog ar subtiliai 
prisiviliodamos naujus pirkė
jus savo produktams. Daž
niausiai tos vilionės nukreip
tos į vis jaunesnius vaikus, 
nes tuo būdu cigarečių gamin
tojai užsitikrina klientą ilgam 
laikui — vaikas ar jaunuolis,. 
įpratęs rūkyti, negalės be dū
melio apsieiti, nepaisant per
spėjimų ant cigarečių dėžu
čių ar žiniasklaidoje.

Tačiau kol kas labai maža’i 
kreipiama dėmesio į kitą 
įprotį, savo tinklu apraizgiusį 
nemažą dalį Amerikos gyven
tojų — tai legalūs ir nelegalūs 
azartiniai lošimai. Galbūt 
apie juos vengiama kalbėti ir 
dėl to, kad tai milžiniškas pa
jamų šaltinis valstijoms, mies
tams ir valstybei. Net 37 vals
tijos reguliariai pardavinėja 
savo loterijos bilietus ir kas
met surenka apie 50 milijardų 
dolerių iš besitikinčių lengvai 
pralobti. Kai neseniai vėl bu
vo parduodami vadinamieji 
„Povverball” bilietai, nepai
sant, kad laimėti tegalėjo 1 iš 
80 milijonų, žmonės plūste 
plūdo į valstijas, pardavinė
jančias tuos bilietus, ir klojo 
paskutinius dolerius už ga
limybę pasvajoti apie laimės 
nusišypsojimą... •

O tą nepasiekiamą, neap
čiuopiamą „laimę” gaudyti la
bai greitai įpranta net vaikai. 
Statistika rodo, kad Ameri
koje valstybiniu mastu maž
daug du trečdaliai moksleivių 
tarp 12 ir 18 metų užsiima 
azartiniais lošimais iš pinigų. 
Tiesa, loterijos bilietai jaunes
niems kaip 18 (kai kur 21 ) 
metų neparduodami, bet yra 
kitų būdų palošti. Net suau
gusieji čia nemato pavojaus ir 
galbūt netiesiogiai skatina 
įprotį lošti, pvz., kai kuriose 
pradžios mokyklose vyresnių 
skyrių mokiniams suruošia- 
mos pramogos, vadinamos 
„casino nights”, kur vyksta 
įvairūs žaidimai ir lošimai. 
Iki šiol dar nėra sukurtos nei 
vienos programos, skirtos su
pažindinti moksleivius su 
azartinio lošimo pavojais. Ma
noma, kad jau yra apie vie
nas milijonas paauglių, bevil
tiškai įklimpusių į azartinio 
lošimo įprotį (suaugusių su 
lošimo įpročiu apskaičiuojama 
apie 9 milijonai).

Antra vertus, kaip tėvai ar

kiti suaugusieji gali perspėti 
savo vaikus apie lošimo pavo
jus, kai jie patys kas savaitę 
perka loterijos bilietus, va
žiuoja į lošimo namus, plau
kia prabangiais laivais, skir
tais išvilioti kaip galima dau
giau pinigų iš atėjusių. O tik
ra lošimo ir lažybų karštlige 
amerikiečiai — nepaisant am
žiaus — suserga, besibaigiant 
krepšinio, beisbolo, futbolo se
zonui, kai milijonai dolerių 
peršoka iš vienų kišenių į ki
tas, besilažinant, kuri koman
da laimės.

Iš tikrųjų azartinis lošimas 
jau pasidarė pati pelningiau
sia, labiausiai paplitusi, bet 
vargiai sustabdoma ameri
kiečių pramoga. Jeigu ji būtų 
uždrausta arba ribojama, kaip 
bet kuri kita, išauginanti pa
vojingą įprotį, be abejo, ne
trukus išnyktų „pdgrindyje” 
ir tęstųsi toliau. Be to, valsti
jos prarastų nemažą pajamų 
dalį, todėl turėtų užkrauti 
savo gyventojams didesnius 
mokesčius, kad galėtų finan
suoti įvairius projektus. Svar
biausia, visas lošimų „vers
las” vėl pereitų į organizuoto 
nusikalstamumo (pvz. mafi
jos) rankas — taip buvo prieš 
lošimus ir loterijas legalizuo
jant. Kaip ir tabako pramonė, 
įvairių lošimų propaguotojai 
nešykšti dosnių aukų politi
kams, kandidatuojantiems 
rinkimuose, tad artimu laiku 
neverta tikėtis įstatymų, var
žančių azartinius lošimus.

O vis dėlto lošimas, kaip ir 
tabakas, alkoholis, narkotikai, 
silpnesnės valios individams 
gali atnešti pavojingą įprotį. 
Ypač tas pavojus kyla vai
kams, todėl nereikia stebėtis, 
kad lošimo namų ir kitos toly
gios „industrijos” reklamos te
levizijoje, pakelėse, spaudoje 
yrą daugeliu atvejų kreipia
mos į vis jaunesnius asmenis, 
iš kurių tikimasi ilgalaikio 
pelno, jeigu pavyksta įtraukti 
į lošimo įpročio pinkles. Ant 
loterijos bilietų juk nėra per
spėjamų užrašų, kaip ant rū
kalų dėželių... O iš kur paaug
lys gauna lėšų azartiniams 
lošimams, jeigu Valstybinės 
koalicijos prieš legalius lo
šimus organizacijos duomeni
mis, kas mėnesį išleidžia apie 
600 dol.? Tikrai ne iš savo 
uždarbio, kepant McDonald’s 
maltinius!

Azartinių lošimų manija, 
nusiaubusi visą kraštą, yra 
palyginti nesena. Kaip ir 
kiekviena naujove, ypač kai 
yra galimybių praturtėti, 
žmonės labai susižavi. Tiki
ma, kad po kiek laiko ta mada 
praras savo patrauklumą.

NEIŠGYVENTU DIENŲ 
NAŠTA

JURGIS JANKUS 
ROMANAS

Nr.12. (Tęsinys)

— Aš turiu užeiti čia. Mes čia, kaip Lietuvoj: jei 
važiuoji į miestelį, tai tik su reikalu. Paskum dar Al
dona prirašė visų šventų litaniją. Valandai, gal pu
santros, turi tris pasirinkimus: eik visur su manim, 
klausyk, kaip aš erzeliuosiuos, ar visiškai nesierze- 
liuosiu, pasilik čia sėdėti, arba eik kokią gerą valandą 
pasižvalgyk po mūsų sostinę. Mums tai čia viskas nu
žiūrėta, nors maža kas tematyta. Kiti sako, kad ir čia 
daug ką verta pamatyti. Neklausk manęs, nežinau. 
Tai kaip, eini su manim?

Nenorėjau kišti nosies į kasdieninius jo reikalus. 
Pasirinkau miestelį.

— Bet kaip susitiksim?
— Už pusantros valandos čia pat. Tik nepaklysk, 

— juokėsi. — Žinai, miestas yra kaip džiunglės. ,
Palyginom laikrodžius. Jis tiesiai iš kiemo įeina į 

vidų, aš pasižvalgydamas į gatvę. Tuoj dešinėj už tvo
ros būrys į viršų išbėgusių medžių, atrodo lyg botų to 
miško likučiai, į kurį atėjo žmonės, prasikirto aikštę ir 
pasistatė pirmą namą. Gerokai atokiau nuo gatvės

tarp jų tikrai stovi namas, gelsvas, su keturiom kolo
nom prie durų ir trim verandom: viena priešaky, kita 
iš galo, o trečia antram aukšte aplenkia namo šoną ir 
galą. Gale namo į vieną milžiną suaugę trys klevai. 
Apačioje beveik suaugę į vieną kamieną, o viršuje 
nubėgę vienas nuo kito ko toliausiai. Vienas užkloja 
beveik visą namą, o kiti nulinkę kas sau. Po jo rude
niu sužydusiais lapais karštos vasaros dienos turėtų 
būti labai malonios. Gal tik tam ir viršutinė veranda 
prie namo prilipdyta. Nusifotografuoju tą trilypį kle
vą. Bažnytėlė ta pati, kurią mačiau nuo abiejų kalnų. 
Balta, bet tik labai iš tolo. Iš arti papilkėjusi, dažai 
vietomis gerokai pašepę, bet bokštas tiesus ir net iš 
čia labai baltas. Pagalvoju, kad šią vasarą pradėjo nuo 
viršaus dažyti ir paliko. Viduje kažin kas bando vargo
nus ar vargonais save. Įeinu. Sienos tuščios žalsvokos, 
lubos mėlynos. „Dangus”, pagalvoju ir pats prieš save 
susigėstu: negera šaipytis iš nuoširdžių žmogaus pas
tangų. Juk kas dirbo, norėjo, kad viduje būtų jauku ir 
trauktų į susikaupimą. Langai praverti ir vidus tikrai 
pilnas jaukios vėsumos. Vargonai vėl pradeda. Vardo 
negaliu prisiminti, bet žinau, kad groja vieną iš Sebas
tijono Bacho fugų. Ir groja visiškai gerai. Nedidelių 
vargonų garsai nedrebina ir negriauna bažnytėlės sie
nų, bet jaukiai šildo jos vėsumą ir sminga vidun taip, 
lyg kas švelniom letenėlėm vaikščiotų po širdį. Įsi
klausau ir nebesiryžtu greitai keltis, nes kas gali tikė
tis tarpukalnių vienišoj bažnytėlėj išgirsti Bachą. Pa
čiam įsiklausymo vidury muzika staiga nutrūksta, o

pro atvirą langą vidun įlekia klaikus kuosų kvaksė
jimas. Nebenoriu, laukti, kuo nematomas vargoninin
kas ar vargonininkė pamėgins varžytis su kuosomis ir 
tyliai išeinu.

Kiek paėjus, gatvė staigokai leidžiasi į pakalnę, o 
skersai per ją perbėga kita. — kryžkelė. Čia panašu į 
seną, seną miestą, kai žmonės pėsti vaikščiojo. Namai 
mūriniai, dviejų aukštų, pečiais ir šonais visai susi
glaudę, ornamentais pagrąžinti. Tarp dviejų didesnių 
įspraustas mažytis. Pirmam aukšte tik durys ir vienas 
langas, antram du aukštoki siauri langai. Visi trys 
uždangstyti dailiom užuolaidom. Valandėlę stoviu, 
žiūriu, bandau, bet negaliu suprasti, kam čia, kur tiek 
tuščios žemės, žmonės kada taip kimšo namus, kad 
net į kiemą, kuris gal turėjo būti, tegalėjai įeiti tik per 
namą. Pasukau į kairę ir kiek paėjęs turėjau stab
telėti: kiek toliau nuo gatvės slovi namukas, kiek di
desnis už dabartines mūsų telefono būdeles su užrašu: 
„Kalėjimas”. Durys praviros. Einu. Negi kas neleis į 
kalėjimą. Išeiti iš kalėjimo tai jau kitaip. Įeinu. Plotas 
trys žingsniai vienaip, trys kitaip, langutis apvalios 
geležies virbais užtaisytas, grindys cementinės, su 
nuolaida į skylę, kuri nubėga žemyn kažin kur į tam
są, grindų vidury įmūryta stambi grandis, tokia stam
bi, kad vargu ar Samsonas būtų pajėgęs ją išrauti.

Nejučia sąmonėj subėgo į artumą mokykla, kurią 
pravažiuodamas Jonas apšnekėjo, bažnytėlė su nutru
kusiu Bachu ir tuščias, atviras vieno žmogaus kalėji
mas. Kažin kada čia būta vieno žmogaus labai rūstaus

kalėjimo, vieno kambario mokyklos, kurią netrukus 
irgi aptikau, o po pageltusia liepa stovėjo ir bažnyčia. 
Taip pat tuščia. Dairausi, ar nepamatysiu kur muzie
jėlio ar kokio informacįjos centro, kur galėčiau suži
noti, kokia eile tų žmogaus gyvenimo žiedų čia pri
reikė. Neradau. Savo išmintingame neišmanyme spė
jau, kad pirmas buvo kalėjimas, paskum mokykla ir 
tik tada bažnyčia. O gal atvirkščiai, gal bažnyčia atne
šė mokyklą ir tik kalėjimas teišaugo pats iš žmogiškos 
būtinybės. Užtat šiandien jis praaugo ir mokyklą, ir 
bažnyčią. O jeigu dar kurios nors visiškai nepraaugo, 
tai kas gali pasakyti, kad nepraaugs rytoj. Dairiaus jo 
užaugusio, bet neužtikau. Greičiausiai tas miesteliu
kas jam tapo per mažas, ir kalėjimas išsikėlė į didesnę 
vietą, į šaunesnius milijoninius rūmus.

Man besidairant pralėkė kelios mašinos, sutikau 
vieną skubantį pėsčią. Nebuvo, kas viso to apmirusio 
žmonių skruzdėlynėlio tikrą veidą galėtų atskleisti. 
Žinojau, kad buvo kas nors, kur nors, gal visiškai čia 
pat kur už kampo, bet nebebuvo kada dairytis. Laikro
dis bėgo greičiau už mane. Kol ir pagreitinęs žingsnį 
pasiekiau kiemą, Jonas jau sėdėjo sunkvežimy.

— Pasivėlinau? — pasakiau.
— Kas gali pasivėlinti atostogaudamas? — klausi

mu atsakė į klausimą.
— Tai kur dabar?
— Ar užtikai kokią gerą vietą?
— Nori į kalėjimą?

(Bus daugiau)
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BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE
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KAUNO JĖZUITŲ GIMNAZIJĄ 
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Jau dažnas iš „Draugo” 
skaitytojų, be abejo, yra gir
dėjęs apie Lietuvos jėzuitų, 
gimnazijas Vilniuje ir Kaune. |

Lietuvos sostinėje tokia gim
nazija (direktorius kun. Anta
nas Gražulis) yra įsteigta dar 
visai neseniai — 1995 metais 
ir joje mokosi 409 jaunuoliai.

Kiek seniau — 1991 metais 
savo duris vėl atvėrė panaši 
gimnazija Kaune, kurią lanko 
532 moksleiviai, o jos direkto
rius yra ir čikagiečiams gerai 
pažįstamas kun. Gintaras Vit
kus.

Čia reikia pažymėti, kad 
Kauno jėzuitų gimnazija yra 
viena seniausių mokslo įstai
gų Lietuvoje (įkurta 1649 me
tais). Jį jpo Į pasaulinio ka
ro buvo atkurta 1924 metais 
senosios Kauno kolegijos rū
muose. Ši gimnazija tuoj pat 
pagarsėjo kaip rimta mokslo 
įstaiga. Joje dėstė ne tik jė
zuitai, bet ir pasauliečiai mo
kytojai.

Gimnaziją prieškario metais 
baigė daug žymių žmonių: 
kardinolas V. Sladkevičius, 
vysk. VI. Michelevičius, Ro
mos Grigališkojo un-to prof. P. 
Rabikauskas, S.J., prof.P. Lui- 
ma, S.J., ilgametis Kauno ku
nigų seminarijos rektorius 
kun. .V. Butkus, kalbininkas 
K. Ulvydas, rašytojas V. Siri
jos Gira, rež. J. Miltinis, dra
maturgas A. J. Landsbergis, 
dail. Ž. Mikšys ir daugelis ki
tų.

1940 m. sovietinė okupacija 
nutraukė jos veiklą ir ji buvo 
uždaryta, o vietoje jos veikė 
IX ęjnanazija, vėliau vidurinė 
mokykla, 1955 m. gavusi A. 
Mickevičiaus vardą.

1990 m. čia tikybą dėstyti 
grįžo jėzuitai, o sekančiais 
metais ji buvo sugrąžinta Jė
zaus Draugijai ir prasidėjo 
gimnazijos kūrimo darbai. 
1996-1997 mokslo metais ši 
viena seniausiųjų Lietuvos 
mokyklų vėl gavo gimnazijos 
statusą ir jai buvo patvirtinti 
du mokymo profiliai: humani
tarinis ir realinis.

Kun. Gintaras Vitkus, SJ, Jėzuitų 
gimnazijos Kaune direktorius.

Apie šios gimnazijos istoriją 
sužinojau iš jo direktoriaus 
kun. G. Vitkaus, kurį radau 
dirbantį jos raštinėje, nors tuo 
laiku mokslo metai jau buvo 
baigti ir mokinių gimnazijos 
pastate nesimatė.

Pats direktorius — labai rū
pestingas žmogus: aprodė vi
są pastatą, papasakojo, kas iki 
šioliai yra padaryta ir kokie 
darbai laukia netolimoje atei
tyje.

Vedžiojo po atskirų klasių 
kambarius, supažindino su tu
rimu inventoriumi. Kai ku
riose klasėse dar radome mo
kytojų, randančių darbo ir 
atostogų metu.

Išėjome ir į kiemą, kur nese
niai išdygo paminklas nus-

kendusiems mokiniams. Kun. į 
G. Vitkus aiškino, kad nori-' 
ma pastatyti naujas laborato- 
rįjas, valgyklą, sporto komp
leksą. Visas šis projektas kai
nuotų du su puse milijono do
lerių.

Pinigai šiam reikalui, o taip 
pat ir Vilniaus jėzuitų gimna
zijai bei kitiems jėzuitų pro
jektams yra remiami Ameri
koje ne vien tik lietuvių tarpe. 
Nemaža lėšų tikimasi gauti iš 
amerikiečių bei kitataučių. 
Aukas reikia nukreipti, rašant 
Čikagos lietuvių jėzuitų adresu: 
Lithuanian Jesuit Fathers — 
Baltic Project, 2345 W; 56 th 
St. Chicago IL, 60636

Kun. G. Vitkus aprodė ir at
gautus buvusius Perkūno na
mus, kur yra įruošta bibliote
ka, skaityklos ir kt. Čia 
rengiami koncertai, dailės pa
rodos, kiti pasirodymai. Ir šis 
pastatas dar yra reikalingas 
didesnio remonto.

Ši gimnazija, kaip ir kitos 
jėzuitų įstaigos bei bažnyčios 
Lietuvoje ir Latvijoje yra tie
sioginėje buvusio čikagiečio, 
dabartinio Lietuvos ir Latvijos 
jėzuitų provincijolo kun. Anta
no Saulaičio žinioje. Lietuvos 
spauda tais mėnesiais (praė
jusį pavasarį) nemažai rašė 
apie šį energingą vyrą, kuris 
žadėjo įnešti kažką tai naujo.

Daug ką kun. G. Vitkus man 
papasakojo ir parodė. Visa tai 
sunku šiame kukliame ra
šinyje išsakyti. Dar vieną da
lyką, kurį jis prašė akcentuotį 
tai pakvietimą Amerikos lietu
vių jaunimą studijoms Lietu
vos jėzuitų gimnazijose.

Čia reikia pažymėti, kad vie
tinių mokinių, norinčių moky
tis šiose gimnazijose, netrūks
ta; priešingai — daroma ne
maža atranka. Tačiau ga
biems užsienio lietuvių jau
nuoliams vietos visada atsi
rastų ir jie čia labai laukiami.

Kurie domėtųsi šiuo reikalu, 
turi rašyti kun. G. Vitkui, S.J. 
Rotušės a. 9, Kaunas 3000, 
Lithuania. Tel. ir faksas 22- 
00-98.

KUNIGŲ IR POLICIJOS
VADOVŲ SUSITIKIMAS

Birželio 2 d. Troškūnų vie
nuolyne susitikę Anykščių ra
jono policijos vadovybės vado
vai ir kunigai kalbėjosi tema 
„Policijos ir Bažnyčios įtaka 
sveikos visuomenės formavi
mui”. Viršininkas K. Tubis, 
supažindinęs su nusikalsta
mumu Anykščių rąjone, teigė, 
kad pagalbos į policiją kreipia
si vis daugiau žmonių. Pasak 
jo, nusikalstamumas šiais me
tais, palyginti su praėjusiais, 
išaugo 8,9 proc. Jis pabrėžė, 
kad policijai glaudžiai bendra
darbiaujant su Bažnyčia pa
dėtis pagerėtų. Pasak Anykš
čių mero S. Nefo, šis susitiki
mas — sveikstančios visuo
menės ženklas. Meras pasiūlė 
ateityje į tokius susitikimus 
kviesti ir mokyklų vadovus. 
Anykščių dekanas kun. V. 
Rabašauskas paragino polici
jos darbuotojus pasvarstyti 
apie galimybę sekant kunigų 
pavyzdžiu lankyti šeimas. Su
sitikimo dalyviai nutarė dau
giau dėmesio skirti mokykli
nio amžiaus jaunimui, rengti 
bendrus kunigų, policijos dar
buotojų ir moksleivių susitiki
mus, kuriuose teisėtvarkos 
problemos būtų sprendžiamos 
remiantis Dievo įsakymais. 
Rudenį tokį renginį numato
ma suorganizuoti Anykščių 
policijos vadovybėje.
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Mjr. gen. Tiiu Kerą po jos pakėlimo į aukštesnį laipsnį iškilmių 
Šarka, Tiiu Kerą, Marta Šarkienė ir gen. Donald J. Kutyna.

Iš k. — generolės vyras Norman Wolfe, Jonas 
Nuotr. Jono Šarkos

ESTE GARSINA LIETUVOS 
VARDĄ

„Aš, Tiiu Kerą, paskirta būti 
generole majore Jungtinių 
•Amerikos Valstijų Oro pa
jėgose, šventai prisiekiu, kad 
remsiu ir ginsiu Jungtinių 
Amerikos Valstijų Konstitu
ciją nuo jos visų priešų, išo
rinių ir vidinių; kad aš liksiu 
jai ištikima ir paklusni; kad 
aš laisvai priimu šią atsako
mybę be jokių dvejonių ar dvi
prasmiškų tikslų, kad aš gerai 
ir ištikimai tarnausiu įstaigai 
į kurią greitai įsijungsiu; Die
ve, padėk man”.

Tai priesaikos žodžiai, tarti 
Brigados Generolės Tiiu 
Kerą” lūpomis ir širdimi, 1998 
m. rugpjūčio 4 d., jos pakėlimo 
į aukštesnį laipsnį apeigose — 
prieš prisegant ant jos ant
pečių antrą žvaigždę. Pakė
limo iškilmės įvyko JAV. 
Strateginės komandos vyriau
sios būstinės teatre, Ofifutt 
Oro pajėgų bazėje, Nebras- 
koje, netoli Omahos miesto. 
Žvaigždutes prisegė Strate
ginės Oro komandos vadas ad
mirolas Mies, asistuojant .ge
nerolui D. J. Kutyna, o 
antpečius — iš vienos žvaigž
dutės į dvi ant jos darbo uni
formos pakeitė generolės vy
ras Norman Wolfe.

Tai buvo labai įspūdingos, 
arti valandą trukus1- apei
gos, į kurių kariška drausme 
dvelkiantį rimtumą buvo įneš
ta ir malonaus — sveiko hu
moro, sukėlusio gardaus juo
ko. Daugiausiai jo sukėlė ge
nerolas D. J. Kutyna, savo pa
prasta, bet švelniu asme
niškumu ir humoru pasaldin
ta pristatomąja kalba. Ka
dangi Tiiu Kerą ,iš anksto 
buvo prašiusi apeigas nedaryt 
rimtas ir nuobodžias, gen. Ku
tyna užsidėjo akinius su di
dele nosim ir judančiais ūsais 
(žinoma, juos padėjo į šalį 
prieš pravesdamas priesaiką). 
Tai sukėlė daug juoko arti pu
santro šimto salėje dalyvavu
siems kviestiems svečiams, 
kurių tarpe buvome ir šeši lie

Kun. Antaną Saulaitį, SJ, Lietuvon išleidžiant, birželio 21 d. Jaunimo centro sodelyje buvo aukotos šv. Mišios 
ir vyko su juo atsisveikinimas. Iš kairės: kun. Algis Gudaitis, SJ, kun. A. Saulaitis, SJ, kun. Anthony Puchens- 
ki ir kun. Algirdas Paliokas, SJ. Nuotr. Zigmo Degučio
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tuviai iš Omahos. Jau pensi
jon išėjęs gen. Kutyna anks
čiau yra buvęs tiesioginiu Tiiu 
Kerą viršininku — dar prieš 
jai einant JAV karo atašė pa
reigas Lietuvoje. 1992 m. jis 
jai sakęs: „Neprisiimk savano- 
pškai atašė pareigų. Dėl to 
niekuomet nebūsi pakelta į 
generoles, jei tai darysi”. O 
visgi ji tapo generole. O šiais 
metais jis sakęs: „Nežinau, 
kodėl tokiai neaukšto ūgio 
generolei reikia tokio aukšto 
namo?” Pagal jį, Tiiu Kerą ne 
visu 100 proc. klausydavo 
savo viršininkų patarimų, bet 
neatsisakydavo išpildyti jų 
įsakymus, nors ir nevisiškai 
pagal jų nurodymus, bet taip, 
kaip reikia padaryti. Kad ge
nerolas ją mėgo, rodo tai, kad 
jis iš Colorado Springs atskri
do dalyvauti tame iškilmin
game renginyje. Pakėlimo iš
kilmėse dalyvavusiems lietu
viams buvo padaryta maloni 
staigmena, kai apeigoms va
dovavęs juos atskirai pristatė 
kaip „nepaprastą grupę” sve
čių — generolės draugus lietu
vius. Dar didesnė staigmena
buvo kai Tiiu Kerą generolui 
Kutyna per petį peijuosė tau
tinę juostą, šią vasarą parsi
gabentą iš Vilniaus su įaustu 
žodžiu „Lietuva” ir jos bei jos 
vyro vardais. Ta proga ji pa
minėjo, kad Lietuva ir Lenkija 
yra kaimynės, kad tie kraštai 
turėję daug bendro istorijos 
slinktyje. Gen. Kutyna yra 
lenkų kilmės, gimęs ir augęs 
Čikagoje, nors jis anuomet net 
nežinojęs, kur yra ta Lietuva. 
Dar įdomesnę staigmeną pa
tyrėme, kai po Karininkų 
klube įvykusių pietų pro jos 
gyvenamąjį namą atsitiktinai 
pravažiuodamos Dana Sul- 
skienė ir Aušrelė Sakalaitė 
šalia JAV vėliavos išvydo ir 
Lietuvos trispalvę, plevėsuo

jančią prie įėjimo.
Generole mėgsta lietuvius, o 

lietuviai ją. Pakėlimo iškilmių 
metu mūsų veiklioji Omahos

telkinio darbuotoja Dana Suls- 
kienė jai, jos pačios ir genero- 
lei artimesnių lietuvių vardu 
padovanojo jos vyro, a.a. Bene
dikto Sulskio jau prieš keletą 
metų išleistą knygą „Mes, lie
tuviai” (liet. ir anglų kalbo
mis). Knygos išleidimo metais 
ji buvo leidėjų d-jos pripažinta 
kaip gražiausias leidinys vi
soje Nebraskos valstijoje. Dr. 
Murauskas su žmona Dalia 
įteikė gėlių Omahos Lietuvių 
Bendruomenės vardu, o Marta 
Šarkienė nuo savęs ir vyro 
Jono padovanojo dar garuo
jančios ruginės duonos kepalą 
iš „Lithuanian Bakery”. Tai ją 
labai nudžiugino ir prisipa
žino, kad ji ir anksčiau tokią 
duoną pirkusi.

Trumpai apibūdindamas gene- 
r^’ės Kerą ir jos gyvenimo ke
lius, pakartosiu jos pačios 
žodžius, tartus iškilmių metu, 
kurie jau buvo tarti ir jos no- 
minavimo pakėlimui sausio 26 
d., jos pagerbimui skirtame 
pokylyje:

„Ši diena neturėjo būti, nes 
aš turėjau gimti Estijoje, kur 
mano tėvai užaugo manydami, 
kad laisva Estija yra visiškai 
normalus dalykas. Bet tada 
pasaulis apsivertė ir mano 
tėvai tapo pabėgėliais..., o aš 
amerikietė.

Ši diena neturėjo būti, nes 
augdama amerikiete aš užsi
spyriau studijuoti apie nežy
mią pasaulio dalį, nežymiame 
universitete. Dar viena prie
žastis, kad ši diena neturėjo 
būti yra, jog, kai aš įsijungiau 
į Oro pajėgas (Air Force), man 
reikėjo priimti karjerinį dar
bą tradiciškai skiriamą mote
rims, tarp kitko, vadovybės 
laikomu svarbiu.

Bet ši diena atėjo. Ši diena 
atėjo po daugelio sunkaus dar
bo metų toje tradicinėje karje
ros srityje, kai aš, pagaliau, 
turėjau progą dirbti profesinį 
darbą savo specialybėje.

Ši diena atėjo todėl, kad pa
saulis dar kartą pasikeitė ir 
staiga studijos apie nežymią 
pasaulio dalį JAV valdžiai 
pasidarė labai svarbu.

Ši diena atėjo, kadangi savo
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SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 
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TEL. 773-585-6624

Ieškome protingo, tvarkingo vy
ro dirbti baldų krautuvėje, pri
žiūrėti tvarką, švarą, pakavimą ir 
dirbti kt. įvairius darbus. Turi turėti 
darbo leidimą ir suprasti angliškai. 
Skambinti Anelei, teL 312-850-0595.

Ieškau 2 arba 3 kamb. 
buto į pietus nuo Pulaski 
Rd. arti maisto parduo
tuvių. Tel. 773-434-2874.

užnugaryje turiu Oro pajėgų 
vadovybę, mano bendradarbių 
pritarimą ir 700 asmenų gerai 
atliekančių darbą JAV Strate
ginės komandos žvalgybos šta
be”.

Gen. Tiiu Kerą yra gimusi 
Vokietijoje, estų — karo pa
bėgėlių šeimoje. Po Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo, ji arti dvejus metus, jau 
pulkininkės laipsnyje, tarnavo 
Vilniuje, JAV karo atašės pa
reigose prie pasiuntinybės 
Lietuvai. Ji Lietuvą ir lietu
vius yra taip pamėgusi, kad 
kasmet su savo vyru Norman 
Wolfe ten praleidžia didesnę 
dalį savo atostogų laiko. Jie 
ten turi nemaža draugų, kurie 
juos mielai priima. O šiame 
krašte ji dažnai lankosi Va
šingtone vykstančiuose Lietu
vos ambasados ar Lietuvių 
Bendruomenės renginiuos^ 
svarbiuose pobūviuose. Ne 
kartą dalyvavo ir vietos lietu
vių rengtuose minėjimuose ir, 
meniniuose renginiuose.

Generolė — mąjorė Tiiu Kerą 
yra žvalgybos direktorė JAV 
Strateginėje komandoje, Of- 
futt oro bazėje, Nebraska val
stijoje ir veikia kaip pirmau
janti žvalgybos patarėja JAV 
Strateginės komandos vyriau
siam viršininkui.

Generolei Tiiu Kerą linki
me pasiekti dar aukštesnių 
žvaigždžių!

Jonas Šarka

STUDENTAI MOKYSIS
KARINIO PARENGIMO 

CENTRUOSE
Rugsėjį keturiuose didžiau

siuose Lietuvos miestuose 
pradės veikti mokymų centrai, 
kur aukštųjų mokyklų studen
tams bus dėstomas karinis pa
rengimas.

Lankysiantys juos studen
tai bus atleidžiami nuo priva
lomos tarnybos Lietuvos kraš
to apsaugos sistemoje.

„Tai nebus rekrūtai, jiems 
suteikiama galimybė pasirink
ti”, sakė Lietuvos kariuome
nės vadas generolas majoras 
Jonas Andriškevičius antra
dienį spaudos konferencijoje.

Centrai veiks Vilniaus Karo 
akademįjoje, Kauno Puskari
ninkių mokykloje, Klaipėdos 
Dragūnų batalione ir Šiaulių 
Krašto apsaugos savanoriško
se pajėgose. Pradžioje juose 
dirbs 19 instruktorių.

Šiuos centrus kariuomenės 
vadas pavadino eksperimenti
niais. Ateityje numatoma pa-

NEKILNOJAMO TURTO
GREIT PARDUODA

T^REALTORS

(773)586-5959
(708)425-7160

RIMAS L.STANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida

Home Health Care IntL Agency
ieško asmenų prižiūrėti vyr. 
amžiaus žmones. Anglų k. 

reikalinga. Vairuotojo leidimas ir 
rekomendacijos pageidaujamos. 
$75 iki $120 Jdieną. Skambinti 

Phil arba Janusz, tel. 414-763-2615.

Skambinantiems j Lietuvą ir 
kitas šalis $0.39 UŽ MINUTĘ!!! 
Pokalbiai iš visur ir bet kada, kur 

tik yra telefonas. Jokio specialaus 
prisijungimo, jokių sąskaitų, 
papildomų mokesčių. Taip nebūna!? 
BŪNA!!!
Telefono kortelės $5,$10,$20 ir

$50 vertės. Perkant korteles už 
$ 100 - viena ($ 10) nemokamai!!! 
Teiraukitės tel. 773-395-3208, 
773-230-0138.

našius centrus steigti ir ma
žesniuose miestuose.

Mokymų centrų atidary
mui skirta apie 1.6 mln. litų. 
Už šias lėšas bus įrengiamos 
auditorijos, įsigyjami imitaci
niai prietaisai, ruošiami ins
truktoriai.

Studentas, nusprendęs 
siekti karinio išsilavinimo, ga
lės lankyti 150-ties, arba 60- 
ties dienų kursus. Baigusiems 
kursus bus suteikiamas atsar
gos karininko arba puskari
ninkio laipsnis.

Konstitucija numato, kad 
kiekvienas jaunuolis iki 27-rių 
metų privalo atlikti privalo
mąją karinę tarnybą. Tačiau 
dažniausiai aukštąsias mo
kyklas baigę jaunuoliai į ka
riuomenę nebeimami.

Pasak kariuomenės vado, 
periųai Atskirąjame jėgerių ba
talione tarnavo vienas jaunuo
lis su aukštuoju išsilavinimu.

STUDENTĖ NUSTEBINO 
UNIVERSITETĄ

Norvegijos prekybos tarybos 
konsultante dirbanti 27 metų 
Rita Bogužaitė baigė Anglijos 
Bato universiteto verslo vady
bos magistrantūrą. Jos ma
gistro darbas — verslo strate
gijos projektas Didžiosios Bri
tanijos konsultacinei bendro
vei — buvo įvertintas kaip vie
nas sėkmingiausių per visą 
Bato universiteto gyvavimo 
laiką, — rašo „Lietuvos rytas”.

Bato universitetas — viena 
iš 5 prestižiškiausių Didžio
sios Britanijos aukštųjų verslo

mokyklų. Į šią verslo mokyklą 
šiaulietė R. Bogužaitė įstojo 
1996 m., laimėjusi Britų tary
bos konkursą stipendijai gau
ti. Iki tol mergina buvo baigu
si Vilniaus universiteto Eko
nomikos fakultetą ir dirbo su 
Švedijos ir Suomijos įmonė
mis, buvo Europos Sąjungos 
finansuojamo PHARE projek
to konsultante.

Lietuvės darbą jos vadovas 
įvertino kaip vieną geriausių 
per jo 14 darbo metų universi
tete. Apie šiaulietę R. Bogu- 
žaitę rašė Angluos laikraščiai. 
Dienraščiui „Lietuvos rytas” 
Rita Bogužaitė sakė, kad uni
versiteto dėstytojai ypač ste
bėjosi tuo, jog žmogus iš Rytų 
Europos sugeba ištirti verslo 
aplinką visiškai svetimoje jam 
Vakarų rinkoje. Projektas bu
vo įvertintas 84 balais. Tai 
pats aukščiausias įvertinimas 
per visą ilgesnį nei 20 metų 
Bato verslo mokyklos istoriją.

I



„VORKUTOS MIRTIES 
LAGERIŲ” AUTORIUS 
ALGIRDAS ŠERĖNAS

(Tęsinys);
Kolūkio vadovybė ir namo 

grįžę frontininkai gėrė, darbus 
dirbo suvargusios moterys. 
Gyvuliai badavo, trūko paža
rų, žiemą karves keldavo su 
virvėmis, kasdien krito verše
liai. Jaunasis veterinaras 
vaistų beveik neturėjo, pašarų 
juo labiau. Tačiau už gyvulių 
kritimą buvo kaltinamas jis, 
už „sabotažą” grasinama nau
jais katorgos metais, buvo 
bandoma užverbuoti —, ap
raizgyti KGB voratinkliu. A. 
Šerėnas nepasidavė, pavojus 
didėjo. Ir tik laimingo atsitik
tinumo dėka, kad rąjono par
tinės vadovybės akivaizdoje 
prasigėręs kolūkio vadovas, 
stovėdamas tribūnoje, pa
siruošęs kalbėti, užmigo ir nu
griuvo, nespėjęs nei žodžio iš
tarti, išaiškėjo tikrasis kolū
kio bėdų kaltininkas, nuo A. 
Šerėno kaltinimai buvo nuim
ti.

Mirus Stalinui, 1955 metais 
Algirdui Šerėnui melsvą spec. 
gyvenamosios vietos pažymą 
pakeitė į pasą, tačiau jame 
buvo įrašyta „Leidžiama gy
venti tik Komijos ATSR.”. Tik 
1957 m. pavasarį Algirdas 
buvo nuo tremties pagaliau 
išlaisvintas. Rudenį įstojo į 
Maskvos Veterinarijos akade
miją, kurią baigė 1963 metais. 
Dirbo šiaurėje įvairiuose 
ūkiuose veterinarijos vyriau
siu gydytoju, vadovaujančiose 
Komijos žemės ūkio įstaigose. 
Syktyvkare įsteigė Veterinari
jos muziejų, kurio devizas 
buvo: „Medicina žmogui, vete
rinarija — žmonijai”. Skaitė 
studentams paskaitas. Vete
rinaruos klausimais parašė 
tris knygas. Buvo plačiai ži
nomu Komijos respublikoje, 
mokėjo komių kalbą, gerai pa
žinojo visą kraštą.

Prasidėjus „perestroikai”, d 
vėliau iširus Sovietų Sąjungai, 
Algirdas Šerėnas savo gyve
nimą paskyrė lietuvių tautos 
genocido, lietuvių kančių So
vietų Sąjungos šiaurės lage
riuose, tremtinių gyvenvietėse 
išaiškinimui ir paskelbimui.

Daugelį dienų jis praleido, 
tyrinėdamas Komijos lagerių 
archyvus. „1993 metų rug
pjūtyje „Memorialo” draugijai 
padedant, po ilgų vedėjo knai- 
siojimųsi ir klausinėjimų, kam 
visa tai man reikalinga, pate
kau į Komijos lagerių politinio 
skyriaus archyvą, {domiausi 
man buvo partinio aktyvo su
sirinkimų protokolai. Užda
rose partinėse konferencijose 
lyg ir būdavo atskleidžiama 
kiek tiesos. Visi šie protokolai 
pažymėti užrašu 'slaptai*. 
Man susipažinti leido tik su

A. Šerėno kapas Rietave š.m. birželio 3 d. Stovi Rietavo seniūnas K. Va
laus kas.

saugumo darbuotojų ir kitų 
patikimų asmenų ekspertizę 
perėjusių lagerių politinių 
skyrių archyvais ir kai kurių 
dokumentų ypatingų aplankų 
turiniu.

Kai ką pavyko sužinoti iš 
Centrinio Komįjos respublikos 
archyvo archyvinių duomenų, 
civilinės metrikacijos biuro ar
chyvo, MVD saugumo padali
nių archyvų. Objektyviausi ir 
baisiausi — partinės viršū
nėlės archyvai, MVD ir KGB 
baudžiamųjų organų archyvai, 
kurie kol kas tyrinėtojui ne
prieinami ar sunaikinti”, rašė 
Algirdas Šerėnas.

Savo ilgametį triūsą jis api
bendrino 672 pusi. veikale, 
1997 m. Pasaulio lietuvių 
Bendruomenės ir JAV Lietu
vių fondų parama išvydusioje 
pasaulį knygoje „Vorkutos 
mirties lageriai”, kurioje daug 
dokumentų, statistinių duo
menų apie kalinių kančias 
Šiaurės Komįjos, Vorkutos, 
Užpoliarės Uralo lageriuose.

„Vorkutos mirties lageriai” 
— tai lagerių statybos, kalinių 
kančių istorija, paminklas 
Šiaurės Pečioros geležinkelio 
statytojams, šachtininkams — 
tūkstančiams kalinių vyrų ir 
moterų, kentėjusiems bei pa
tikusiems savo kaulus šioje 
amžino įšalo žemėje. Tai Lie
tuvos kovų ir kančių istorija. 
Joje parodytas mūsų tautos 
genocidas, begalinis sovietinių 
vadovų žiaurumas, mėgavi
masis savo galia ir nuteistųjų 
bei tremtinių žvėrišku kanki
nimu ir jų kančiomis. „Pažįstu 
juos — sočius, išlepusius ir 
išdidžius, munduruotus su 
auksiniais antpečiais, karaku
linėmis papachomis arba au
sinėmis. Veidą iškreipusia pa
sidygėjimo, paniekos arba 
rūgštaus nepasitenkinimo ku
pina mina. Griebdamiesi žiau
rių priemonių prieš kalinius, 
tvirtai argumentuoja savo sa
dizmą: 'Pirmiausia aš čekis
tas, o po to žmogus’. Pažįstu 
juos, nes savo kailiu patyriau 
šią istorinę •* neišvengiamybę, 
kai lietuvių tautą ešalonais, 
etapais gabeno į šiaurę ir il
gus metus tyčiojosi iš jos. Jie 
nekentė mūsų už meilę pro
tėvių žemei. Jie nekentė mūsų 
už tikėjimą į Dievą, už laisvės 
meilę, už tai, kad mes nepa
našūs į juos nei išoriškai, nei 
dvasiškai. Nors jie žmogiško 
pavidalo, bet tai ne žmonės, ir 
tai aš žinau ne tik iš nuogirdų. 
Jų rankos suteptos mano gi
minių, manosios tautos krau
ju. Jų rankos suteptos rusų, 
ukrainiečių ir daugelio dešim
čių kitų tautybių žmonių 
krauju...” rašo savo knygoje

I

Gausioms Šeimoms Lietuvoje nelengva iSsilaikyti, todėl jos būna dėkingos „Saulutei”, Lietuvos vaikų globos 
būreliui, už retkarčiais suteikiamą paramą. Nuotr. Indrės Tijūnėlienės

Algirdas Šerėnas.
1991 metais Lietuvoje buvo 

išleisti ir jo asmeniniai prisi
minimai „Nežinome savo kal
tės”.

Algirdas Šerėnas surinko 
dar daug kitos dokumentinės 
medžiagos būsimoms kny
goms, deja, jos liko nepara
šytos. Viena prisiminimų, do
kumentų rinkinio knyga rusų 
kalba įteikta Maskvos „Prava 
čeloveka” (Žmogaus teisių) lei
dyklai. Tačiau jai išleisti rei
kalingi pinigai, o autoriaus 
jau nebėra...

Labai norėjo Algirdas su
grįžti į Lietuvą, bet manė, kad 
dar reikalingas ten, tolimoje 
Šiaurėje, kad išaiškintų liki
mus tų, kurie negrįžo ir nieka
da nebesugrįš, kuriais nebėra 
kam pasirūpinti. Skersai ir 
išilgai išvažinėjo ir išvaikš
čiojo Komiją, tyrinėdamas la
gerių vietas, barakus ir kapus. 
Perdavė Lietuvai daugybę ar
chyvinių dokumentų ir duo
menų apie Pečiorlaguose, apė
musiuose visą Komiją ir Ura
lą, kalėjusius lietuvius. Buvo 
be galo atkaklus, darbštus, 
metų metais kaupdamas mil
žinišką medžiagą. Tik jo dėka 
surasti kapai, jam padedant 
pastatyti kryžiai ir paminklai 
lietuvių kančios vietose Komi
joje, parvežti surasti ten 
žuvusiųjų ir mirusiųjų nuo 
bado, šalčio, nepakeliamo dar
bo. palaikai į Lietuvą.

Likimas buvo žiaurus Algir
do Šerėno šeimai. Sesuo Gra
žina mirė vos 37 metų sulau
kusi nuo infarkto, stovėdama 
eilėje prie pieno savo mažai 
dukrytei. Jos ir mamos Leono
ros Serėnienės palaikai ilsisi 
Komijoje, Syktyvkare. Tėvo 
Jono Šerėno kapas nežinomas. 
Sunkiai sužalotas sūnus 
Petras ir, nežinia, ar galės dar 
kada pradėti dirbti.

Paties Algirdo Šerėno gyve
nimas nuo pat vaikystės, kuri 
pasibaigė sulaukus dešimties 
metų, buvo tragiškas ir sun
kus, pilnas fizinės ir dvasi
nės kančios. „Neišmatuojama 
buvo jo meilė tėvynei, jo 
skausmas ir rūpestis, kartais 
jo rūstybė”, taip apie jį rašo 
„Dienovidyje” Gražina Ma- 
reckaitė, legendinio vilniečio 
Prano Žižmaro dukterėčia, ku
rio tragiškos žūties paslapties 
skraistę padėjo atskleisti Al
girdas Šerėnas.

Šį gražų pavasarį į Lietuvą 
Algirdas Šerėnas, kaip ir kas
met atvažiavo atostogauti ir ... 
numirti. „Mūsų gyvenimas že
mėje — tai mažas lašelis 
Amžinybės okeane. Kuo dau
giau gyvenime gavau patyri
mo, tuo labiau supratau, kad 
yra antgamtinės jėgos, kurios 
viską tvarko... Daug teko pa
tirti kančių, sutikti bendro li
kimo žmonių. Visko buvo. 
Tačiau mano sąžinė rami, gy
venimą nugyvenau sąžiningai

— nieko roišdaviau, nieko ne
pardaviau...”, tokie paskuti
niai Algirdo Šerėno mums pa
likti žodžiai. Tolimoje Komi
joje liko jo duktė Liuda, nelai
mingas sužalotas sūnus Pet
ras, liko jo darbai, nuotraukos 
ir balsas, įrašytas juostelėje.

Iškilmingos buvo Algirdo 
Šerėno laidotuvės gimtajame 
Rietave, jos surengtos Rietavo 
seniūno Kazimiero Valausko 
ir Rietavo katalikiškos vidu
rinės mokyklos direktoriaus 
V. Rutkausko rūpesčiu. Algir
do Šerėno karstą, uždengtą 
trispalve, nešė jaunieji šauliai, 
lydėjo skautai, savanoriai, 
moksleiviai, visas Rietavas. 
Skambėjo bažnyčios varpai. 
Su skausmu ir liūdesiu jį pa
lydėjo artimieji. Prie kapo 
duobės kalbėjo Seimo nariai? 
Tegul jam būna lengva myli
mos Lietuvos žemė. Ačiū jam 
už nuveiktą darbą, už pasiau
kojimą Tėvynei, už savano
rišką tremtį Komijoje. Tegul jo 
atminimas niekada neišblėsta, 
o jo darbai ir pavyzdys moko 
mus mylėti Lietuvą ir jai au
kotis.

Birželio 13 d. prie Algirdo 
Šerėno kapo, jo pusbrolio Jono 
Šerėno, Vilniaus Naujamiesčio 
seniūno pavaduotojo, rūpes
čiu, padedant Rietavo seniū
nui K. Valauskui ir kitiems 
rietaviškiams, pastatytas kuk
lus ąžuolinis palninklas — nu
kryžiuoti pasmerkti, surištom 
rankom ir erškėčių vainiku 
ant galvos, Kristaus skulptūra
— su paprastu užrašu:

.Algirdas Šerėnas 1930- 
1998”

Regina Žukienė
Socialinių m. daktarė 

(Pabaiga)

LAIŠKAI
PAGYRIMAS

Nepaprastai pagerėjo dien
raščio „Draugo” pristatymas į 
Beverly Shores miestelį India
na valstijoje. Ateina beveik vi
sada tą pačią dieną. O vieną 
antradienį atkeliavo net ryt
dienos trečiadienio numeris! 
Tikrai stebėtina.

Kazys Skaisgirys 
Beverly Shores, IN

ŽIŪRĖKIM, KAS 
LIETUVAI NAUDINGA

Laikraščiai Lietuvoje ir išei
vijoje daug rašo apie Latvijos 
„žaliųjų” badavimą prie Lietu
vos konsulato, ryšyje su Bū
tingės statyba.

Kiekvienam galvojančiam 
asmeniui yra aišku, kad tai 
politinis žingsnis. Latvijos „ža
lieji” gerai žino, kad jų Vent- 
pilės naftos priėmimo uostas 
yra statytas prieš daugelį

metų ir, palyginus su šių die
nų technika, jau apverktinoje 
padėtyje, tuo tarpu Būtingės 
įrengimai bus pagal naujausią 
techniką ir naujausius reika
lavimus apsisaugoti nuo tar
šos.

Atrodo, kad Latvijoje susida
riusi žmonių grupė, prisijun
gusi prie „žaliųjų” ir veda ko
vą prieš Būtingės statybą, nes 
čia mato didelę konkurenciją 
Ventpilės uostui. Latviai, nors 
ir brolių tauta, visada kišo ko
ją Lietuvos siekiams ir daug 
sykių laimėjo. Sveikintinas 
Lietuvos vyriausybės pasiprie
šinimas, tiek dėl Būtingės sta
tybos, tiek sienų nustatymo 
Baltijos jūroje esančios naftos 
telkinių ruože.

Antanas Paužuolis 
.Chicago, IL

VERTAS DĖMESIO

Neseniai amerikiečių spau
doje skaičiau įdomų straipsnį.

Prieš 20-30 metų JAV val
džia pasiteiravo tuometinės 
komunistinės Lenkijos val
džios apie pirkimą žemės nau
jai Amerikos ambasadai Var
šuvoje. Vieta buvo surasta, 
nupirkta ir pastatyta nauja 
ambasada. Tačiau dabar atsi
rado Amerikoje palikuonis, 
kurio tėvai-seneliai buvo tos 
žemės savininkai. Tas žmogus 
dabar užvedė bylą dėl kom
pensacijos ar atgavimo.

1992 metais JAV valdžia pa
prašė laisvos Lietuvos val
džios surasti Vilniuje žemės- 
namą, kur galėtų įsikurti 
amerikiečių ambasada. Tas 
buvo padaryta, ir amerikie
čiams buvo parduota žemė — 
namas Akmenų gatvėje, Vil
niuje. Dabar neseniai Lietu
vos spaudoje skaičiau, kad tas 
sklypas prieš Antrąjį pasau
linį karą- priklausė Lenkijos 
jaunimo sąjungai!

Šių metų liepos mėnesio 22 
dieną „Lietuvos ryte” per in
ternetą skaitau, kad Lietuvos 
vyriausybė bando parduoti ak
cinę bendrovę „Drobę” Kaune. 
Kiek atsimenu, ta firma buvo 
įkurta prieš Antrąjį pasaulinį 
karą amerikiečių lietuvių ka- 
pitalu-pinigais. Aišku, per ka
rus ir prie komunistinės oku
pacijas ši firma buvo naciona
lizuota. Pagalvojau, gal dar 
Amerikoje yra tų buvusių 
amerikiečių-lietuvių palikuo
nių ir ar jie turi kokių teisių į 
šią bendrovę?

Tadas Mickus
Springfleld, VA

LAIŠKAS TAUTIETEI

Mirus globojamai senelei, 
netekai darbo. Porą dienų pra
leidai mano pastogėje. Buvai 
labai draugiška. Aš pasitikė
jau tavo nuoširdumu.

Pagaliau, sugalvojai važiuo-
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Zanavyku kraštas neužmirš 
ROKO STEPULAIČIO

Liepos 27 dieną Kanadoje, Barrie mieste nustojo plakusi 
mūsų krašto šviesuolio Roko Stepulaičio širdis.

R.Stepulaitis gimė 1916 metų spalio 28 dieną Leopolės 
vienkemyje, Sintautų valsčiuje. Augo gausioje šeimoje, jis 
buvo jiuniausias 12 vaikas. Mokėsi Šakių „Žiburio” 
gimnazijoje, vėliau Kauno karo mokykloje. Iš vaikystės turėjo 
gabumų menui: piešė, grojo įvairiais muzikos instrumentais, 
dainavo, rašė eilėraščius. Dirbo Vievio muitinėje.

Artėjant iš Rytų frontui, pasitraukė į Vakarus, nuolatiniam 
gyvenimui apsistojo Kanadoje, Barrie mieste, kur ir gyveno 
iki paskutinių savo gyvenimo dienų.'

Blokados metu Lietuvai padovanojo dalį savo santaupų, o 
Zanavykų krašto muziejuje įruošė savo darbų labai vertingą 
ekspozicųą, rėmė muziejų materialiai.

Už reikšmingą paramą puoselėjant ir saugant Zanavykįjos 
etninę kultūrą, Rokui Stepulaičiui 1996 m. suteikti Šakių 
garbės piliečio ir Zanavykų krašto muziejaus garbės nario 
vardai.

Velionio gedi žmona Giedrė ir dukra Marijana su 
šeima.

Šakių rajono savivaldybė, Kultūros skyrius, Zanavykų 
• krašto muziejus.

A-tA.
ONA SIMONAITIENĖ 

BIGELYTĖ
Gyveno Cicero, IL.
Mirė 1998 m. rugpjūčio 30 d., sulaukusi 86 m.
Gimė Lietuvąje, Kybartų apskrityje, Kibeikių kaime. 
Nuliūdę liko: brolis Juozas su žmona Ona ir jų vaikai: 

Geroge-Rimantas ir Sigitas; brolis Vincas su žmona Agniete 
ir jo vaikai - Jūratė Silverman, sūnus Ramūnas; mirusios 
sesers TereBės Kairelienės duktė Edita Vasiliauskienė su 
vyru Justinu ir jų vaikai; mirusios sesers Uršulės Karalienės 
duktė česė Rainienė, sūnus Juozas ir jų vaikai bei jų šeimos; 
Kanadoje mirusios sesers Elenos Galeckienės sūnūs - Vin- 
cent ir Edis ir duktė Irena Vandermersch bei jų šeimos; 
Lietuvoje mirusio brolio Jono vaikai — Danutė Varnienė, 
Algimantas, Regina Bildienė ir jų vaikai bei šeimos; 
Vokietijoje mirusios sesers Maruos Starrat (Štaras) vaikai 
ir jų šeimos.

Velionė Ona buvo našlė a.a. Bernardo.
Velionė pašarvota rugsėjo 1 d., antradienį, nuo 3 iki 9 v.v. Sub- 

urban Family laidojimo namuose, 5940 W. 35 St., Cicero, IL.
Laidotuvės įvyks rugsėjo 2 d., trečiadienį. Iš laidojimo 

namų 9 vai. ryto velionė bus atlydėta į Šv. Antano bažnyčią, 
Cicero, IL, kurioje 9:30 vai. ryto bus aukojamos Šv. Mišios 
už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: broliai ir velionės globėja Edita Vasi
liauskienė bei giminės.

Laidotuvių direkt. Donald M.Petkus, tel. 7084552-1116.

ti į Kalifornųą pas savo sesers 
sūnų. Nuoširdžiai atsisveiki
nome.

Skambinai iš Kalifornijos, 
sakei, kad žadi skristi į mūsų 
tėvynę — Lietuvą. Prašei, kad 
aš priimčiau tavo sesers sūnų, 
jis žada studijuoti čia Čika
goje. Nepriėmiau. Kodėl? Juk 
tu gerai žinojai mano padėtį. 
Butas turi tik vieną išėjimą. 
Tuomet supykai! Ir dabar, 
kaip tas vagis, bijai paskam
binti. Aš žinau, kad tu esi 
Amerikoje ir dirbi Lemonte.

Aš manau, kad aš, o taip pat 
mano duktė tau daug padėjo
me. Sakei: „Aš tavęs niekados 
nepamiršiu”.

Deja, įvyko kitaip. Dingai,

LIETUVOS PARTIZANU GLOBOS FONDUI 
AUKOJO:

$200 - Victor, Leokadija Milukai; Antoinete, Antanas 
Adomaičiai; Petras, Danguolė Griganavičiai; Kęstas, 
Mirga Pažemėnai.

$100 - Frank, Mary Radis; Valentina I.Mačiulienė; 
Vaclovas, Vincenta Mačiai; Leonard, Theresė 
Šimkai; Alfonsas Lukas.

$50 - Irena, Sabina Anceriai; Vincas, Olga Mamaičiai; 
Daumantas, Jadvyga Dikiniai; Lietuvių Ben
druomenė, East St. Louis; Emilija Pakštienė.

$25 - Al.Gudauskas; Galina, Algirdas Leonai; Vytautas,
Aldona Šarkos; Jaunutis, Antanina Dagiai; Birutė 
Podienė; Sofija Plenienė; J.R.S.Užupiai; Petras, 
Aleksandra Matekūnai.

$20 - Joseph, Elena Zubrickai; Marius, Janet Ambrose; 
Aldona Masiulionis.

$10 - Julia, Leonas Baniai.
LBC fondas nuoširdžiai dėkoja.

A-tiRfls siųsti:
L.P.G. Fund, 2711-15 W. 71 St., Chicago, IL 60629. 

Aukos nurašomos nuo federalinių mokesčių.

tarytum bijai pati savęs!
Nebijok čia yra Amerika, o 

ne Lietuva. Jūs, rusų išgąs
dinti, visko bijote.

Nebijok, mes gyvename lais
vame pasaulyje ir čia tavęs 
niekas negaudys.

Aš susidariau tokį vaizdą, 
kad iš Lietuvos atvažiuojan
čiais lietuvaičiais negalima 
pasitikėti, nes jie anksčiau ar 
vėliau parodo savo tikrą vei
dą.

Taigi, mieloji tautiete, pa
sielgei labai negražiai. Nors 
sakei, kad esi baigusi aukštąjį 
mokslą. Gal dėlto ir pasielgei 
taip moksliškai...

Stasė Viščiuvienė 
• Chicago, IL

-Ji*'.-

J
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„Židinio” pamaldos su šv. 
Mišiomis bus šeštadienį, rug
sėjo 5 d., 4 vai. p.p., jėzuitų 
koplyčioje, Čikagoje. Visi nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti.

Beverly Shores visu kruopš
tumu ruošiasi vasaros 
šventei, kuri prasidės 1 vai. 
p.p. Lituanicos parke. Be 
maisto gėrybių, šaltinio van
dens su mineralais ir vitami
nais, pasiruoškit, purvo vo
nioms parko ežerėlyje, teniso, 
krepšinio, tinklinio žaidy
nėms, vaikų, jaunimo, vyres
niųjų sportui. Sekmadienį, 12 
vai. p.p. Šv. Onos bažnyčioje 
kun. Ant. Saulaitis, SJ, aukos 
šv. Mišias.

Sesės ir broliai skautai 
nepamiršta „Draugo” — iš 
VIII Tautinės stovyklos, vyku
sios rugpjūčio 8-21 d., Paxton, 
MA, atsiuntė gražų sveiki
nimą redakcijai su visų pa
rašais. Labai dėkojame!

Prieš kurį laiką visiems
„Draugo” skaitytojams buvo
išsiuntinėtos. bilietėlių . kny
gutės, laimingieji bilietai bus 
traukiami rugsėjo 20 d. 
„Draugo” pokylio metu. Pri
mename, kad visos bilietų 
šaknelės turi būti grąžintos 
iki to laiko, kitaip neturės ga
limybių laimėti. Jeigu to dar 
nepadarėte, paskubėkite, nes 
jau rugsėjis...

Aldona Rimas, Comfrey, 
MN, prie metinės „Draugo” 
prenumeratos mokesčio pri
dėjo dar 105 dol. auką. Esame 
nuoširdžiai dėkingi savo skai
tytojai iš Minnesotos.

LB Lemonto apylinkės 
pirmininkas Gediminas 
Kazėnas į Pasaulio lietuvių 
centro sukaktuvinę, dešimties 
metų gyvavimo šventę paėmė 
dešimties žmonių stalą. Pri
mename, kad PLC dešimtme
čio šventė — pokylis, rugsėjo 
26 d., 6 vai. vak., didžiojoje sa
lėje. Reikia iš anksto užsisa
kyti stalus ar pavienes vietas. 
Skambinkite Aldonai Palekie- 
nei 708-448-7436.

Jadvyga Jankauskienė,
Chicago, IL, užsimokėdama 
metinę „Draugo” prenumera
tą, pridėjo dar 105 dol. auką. 
Labai ačiū! Tik tokių žmonių 
nuoširdžia parama mūsų 
dienraštis gali gyvuoti.

Čikagos mokyklose prasi
dėjus naujiems mokslo me
tams, pradėtas specialus va
jus, raginant moksleivius įsi
gyti ir naudoti bibliotekų kor
teles. Pernai valstybinės bib
liotekos mokslo metų pra
džioje išdavė 41,000 naujų 
kortelių. Tikima, kad šįmet 
vajus bus tiek pat sėkmingas.

Chicago Cultural Center rūmai vidurmiestyje (78 East Washington Str.), kuriuose rugsėjo 12 d. Lithuanian 
Mercy Lift ruošia metinį lėšų telkimo pokylį, pavadintą „Kryžkelės”.

PLB LITUANISTIKOS 
KATEDROJE

PLB Lituanistikos katedroje 
jau prasidėjo mokslo metai. 
Šį rudens semestrą katedros 
vedėja prof. Violeta Kelertienė 
dėsto du seminarus: „Lūžis iš 
modernizmo į postmoderniz
mą lietuvių prozoje” bei „Išei
vijos kūryba”. Prof. Giedrius 
Subačius skaito „Lietuvos kul
tūros”, „Lietuvių kalbos istori
jos” kursus, taip pat kartu su 
asistente Jurgita Baltrušai
tyte dėsto praktinę lietuvių 
kalbą.

Neseniai stažuotis į PLB Li
tuanistikos katedrą atvykęs 
garsus baltistas iš Italijos, 
Pisa universiteto Baltistikos 
katedros vedėjas prof. Pietro
U. Dini Illinojaus universitete 
Čikagoje skaitys paskaitą 
„The Linguistic Disputes of 
Vilnius Humanists about La- 
tin, Lithuanian and Ruthe-
nian”. Paskaita vyks Steven- 
son Hali, rugsėjo 14 dieną, pir
madienį, 1 vai. dienos. Tuos, 
kurie norėtų daugiau informa
cijos, kviečiame teirautis uni
versitete telefonu: (312) 996- 
4412.K

Čikagos lit. mokykla 
mokslo metus pradeda re
gistracija rugsėjo 12 d., šeš
tadienį, 9 vai. ryte, Jaunimo 
centre. Visas informacijas 
gausite vietoje. Visiems lietu
viams turi būti svarbu lietuvy- ; 
bę palaikyti, gyvenant už Lie
tuvos sienų: leiskite savo vai
kus, raginkite vaikaičius lan
kyti lietuvišką mokyklą.

Algimantas Barniškis su
savo muzika ir dainomis malo
niai nuteiks visus „Draugo” 
pokylio svečius, atvykusius į 
Martiniųue salę rugsėjo 20 d., 
sekmadienį, 4 vai. p.p. Ar jau 
įsigijote bilietus?

„Saulutės”, Lietuvos vaikų 
globos būrelio susirinkimas 
bus trečiadienį, rugsėjo 2 d., 
7 vai. v.v. Pasaulio lietuvių 
centre Lemonte, konferencijų 
kambaryje. Narės prašomos 
dalyvauti.

SAS — Skandinavų oro li
nija, sužavėta Lithuanian 
Mercy Lift kilniu tikslu sunai
kinti tuberkuliozės ligą Lietu
voje, pirmam laimėjimui dar 
paaukojo vieną bilietą dviems 
asmenims Čikaga - Vilnius ir 
atgal, tuomi padvigubindama 
pirmąjį laimikį. Kas dar ne
įsigijo LML bilietų ar dar ne
grąžino, prašome paskubėti, 
nes traukimas vyks per „Kryž
kelė 98” pokylį, rugsėjo 12 d., 
6:30 vai. vakare, Chicago Cul- 
tural Center rūmuose, 58 E. 
Washington St. Bilietai ir re
zervacijos (708) 442-8297 arba 
(708) 974-2464.

Maironio vardo lit. mo
kykla, veikianti Pasaulio lie
tuvių centre, Lemonte, mokslo 
metus pradeda rugsėjo 12 d., 
10 vai. r. Registracija dar 
neužsiregistravusiems bus 
nuo 9 vai. r. Mokyklos adre
sas: 14911 127th Str., Lemont, 
direktorės Eglės Novak tel. 
630-257-2897.

GEGUŽINĖ PAVYKO

Laukta Pasaulio lietuvių 
centro gegužinė-pabendravi- 
mas jau praeitis. Ruošėmės, 
klausėmės oro pranešimų ir 
galvojome, kad tik nelytų, nes 
dar taip norisi pabūti gamtoje.

Taigi, dalyvavę Šv. Mišiose, 
svečiai skubėjo į sodelį užsi
imti vietas ne tik sau, bet ir 
draugams. PLC renginių ko
mitetas ir talkininkės buvo 
pasiruošusios vaišinti gausiai 
susirinkusius.

Iš ankstaus ryto centro sode
lyje triūsė, valė stalus, švarino 
aplinką Arūrtas Klibas, Taut- 
vidas Patamsis, o jiems pa
gelbėjo Vytautas Vizgirda, ku
ris vėliau, apsirengęs juokda
rio drabužiais, išsidažęs veidą 
ir užsidėjęs raudonus plaukus, 
linksmino ir padarytais iš ba
lionų gyvulėliais apdovanojo 
vaikučius. Ačiū jam už mūsų 
mažųjų palinksminimą. Vir
tuvėje maistu rūpinosi Alė Ka
raliūnienė, Irena Serapinienė, 
Agutė Tiškuvienė, Birutė Na
vickienė, Rita Martišiūnienė, 
o Alfredas Mikučiauskas jų 
pagamintą maistą nunešdavo 
dalintojoms. Maistui bilietus 
jau iš anksto ryto pardavinėjo 
Irena Galinienė ir Aldona Pa- 
lekienė. Maistą dalino: Lilė 
Ramonienė, Zita Dapkienė, 
Valė Kliknienė, Zina Pocienė, 
Elena Jasinevičienė, Baniūtė 
Kronienė, o prie pyragaičių ir 
kavos patarnavo Irena Ga- 
rūnkštienę ir Birutė Trinkie- 
nė. Kelias dienas prieš tai dar 
turėjome pagalbininkių, ku
rios gyvena pačiame centre, 
ar tik kitoje centro pusėje, jos, 
kada tik reikia, padeda. Ačiū 
joms. Šaltais gėrimais rūpino
si Arūnas Klibas. Tai neišsen
kančios energijos vyras, o ap
link jį visada sukinėjasi jo 
dukrelė Ugnelė.

Bet kokiame didesniame su
sibūrime būtinai reikia savos, 
lietuviškos muzikos. Stasė 
Jagminienė su savo kapela
„Tėviškė” mus dažnai palinks
mina dainomis, ir muzika. Šį 
kartą kapelą sudarė: Stasė 
Jagminienė — vadovė, Jūra 
Bakaitienė, Vytautas Jagmi
nas ir Alfonsas Seniūnas. Jie 
linksmino mus be jokio atlygi
nimo, ačiū visiems. Kai ska
niai ir sočiai pavalgome, tai 
sunku dalyvius išjudinti dai
nai, bet kai pasigirsta .Ąžuo
lai žaliuos”, tada sutartinę 
traukiame visi.

Suskamba visa Lemonto 
apylinkė.

Padėka „Draugo” vyr. red. 
Danutei Bindokienei, kuri vi
sada deda mūsų pranešimus.

Padėka „Baltic” kepyklos savi- 
.ninkams, dosniai Ankų šei
mai, o taip pat ir dosniems 
„Racine” kepyklos savinin
kams Kapačinskams.

Suruošti bet kokį didesnį 
renginį, reikia daug talkos. 
Ačiū visiems, kurie talkino — 
be talkos neįmanoma būtų bet 
ką suruošti. Visi gerai žinome, 
kad Pasaulio lietuvių centras, 
tai- mūsų lietuviško gyvenimo 
jungtis.

Netrukus jau grįšime į salę 
ir pirmas mūsų renginys — 
Pasaulio lietuvių centro de
šimtmečio šventė rugsėjo 26 d. 
Norėdamos pratęsti šią šven
tę, sekmadienį, rugsėjo 27 d., 
tuoj po šv. Mišių, ruošiame 
„Humoro popietę”, kur galėsi
me nuoširdžiai pasįjuokti iš 
savęs, savo darbų ir t.t. „Hu
moro popietei” vadovauja Sta
sė Jagminienė. Ačiū už pa
ramą ir talką ir iki kito susiti
kimo jau salėje.

Bronė Nainienė

IŠ ARTI IR TOLI

LIETUVIŲ PIKNIKAS, 
ELIZABETH, N.J.

Sekmadienį, rugsėjo 13 d., 
tuoj po 11 vai. ryto šv. Mišių, 
Šv. Petro ir Povilo parapijos 
svetainėje, 216 Ripley Place, 
Elizabeth, New Jersey 07206, 
vyks didžiulis lietuvių pikni
kas. Bus skanių lietuviškų 
valgių (kugelio, koldūnų, šalti- 
barščių, kopūstų su dešromis), 
lietuviškų skanumynų ir ka
vos. Veiks laimės traukimai — 
bus daug įvairių laimėjimų!

Klebonas Alfredas Zemeikis 
kviečia visus atsilankyti, ma
loniai praleisti sekmadienį ir 
tuo pačiu paremti lietuvišką 
veiklą ir parapiją. Dalyvavimo 
kaina tik 2 dol. asmeniui. Bi
lietus galite įsigyti prie įėjimo. 
Ypač kviečiami neseniai atvy
kę iš Lietuvos dalyvauti šiame 
renginyje. Dėl informacijos 
skambinkite į kleboniją tel. 
908-352-2271.
DETROIT, MI

KVIEČIA
PASIGARDŽIUOTI

BLYNAIS

Po vasaros atostogų vėl grįž
tame prie rimtesnių darbų. 
Sekmadienį, rugsėjo 13 d. Šv. 
Antano parapijoje, tuoj po 9 ir 
10:30 vai. šv. Mišių visi kvie
čiami atsilankyti parapijos 
svetainėje ir pasigardžiuoti 
skaniais obuoliniais blynais su 
uogiene. Turėsite progą ir sa
vo drauges pavaišinti ir tuo 
pačiu paremti Šv. Antano pa
rapiją. Laukiame visų atsilan
kymo.

TAUTOS ŠVENTĖ

Rugsėjo 8 d. kasmet šven
čiama Tautos šventė. Ši šven
tė, primenanti tą dieną turėju
sį įvykti Vytauto Didžiojo ka
rūnavimą, Detroite bus šven
čiama sekmadienį, rugsėjo 13 
d. Organizacijos kviečiamos 
Mišiose dalyvauti organizuo
tai su savo vėliavomis.

Regina Juškaitė 
Švobienė

RITA DAPKUTĖ 
VILNIUJE PASISTATĖ

NAMĄ

Rita Dapkutė iš Čikagos į 
Lietuvą atvyko ir nutarė pasi
likti visam gyvenimui 1989 m. 
Per tą laiką ji išbandė savo 
veiklumą ir politikos, ir eko
nomikos verpetuose — Sąjū
džio ir Aukščiausiosios Tary
bos (Atkuriamojo Seimo) in
formacijos biuruose, įsteigė 
Vilniuje du restoranus, ke
pyklą ir susikūrė sau puikų 
būstą, rašo „Lietuvos rytas”.

Prestižiniame Vilniaus An
takalnio rajone R. Dapkutė 
pasistatė nemenką mūrinį 
namą. Trijų aukštų 600 kva
dratinių metrų ploto namo su 
stikline oranžerija Rita dar

Pasaulio lietuvių centras paprastai sutraukia nemažus būrius talkininkų, kai reikia atlikti eilinių ar didelių 
renginių darbus. Vienas tų didesniųjų įvykių — rugsėjo 26 d. ruošiamas 10 metų centro sukakties paminėjimas. 
Čia būrys PLC talkininkų siunčia kvietimus į centro švėntę.
nebaigė statyti. Jis suręstas iš 
plytų ir silikatinių blokelių, 
bet nenutinkuotas ir nesu
tvarkyta aplinka. Svečius ir 
draugus prie įėjimo pasitinka 
vielinėje užtvaroje lakstantys 
du didžiuliai rotveileriai.

R. Dapkutė, pradėjusi staty
ti namą prieš 8 metus, įkur
tuvių tikėjosi per porą metų. 
Dabar Rita juokauja, kad 
namo statyba gali užtrukti 
„kaip viešbučio ‘Lietuva’ staty
ba — 15 metų”.

Paklausta, ar' būtų Ameri
koje jau gyvenusi nuosavame 
name, jeigu nebūtų sugrįžusi 
į Lietuvą, Rita pradėjo juok
tis. „Niekada, niekada! Man, 
vargšei studentei, tik Lietu
voje atsivėrė galimybė pasi
statyti didžiulį namą. Jo 
griaučius pastačiau, 1991 m. 
Lietuvoje pardavusi du kom
piuterius. Dabar, jeigu rei
kėtų statyti iš naujo, Ameri
koje jis kainuotų pigiau nei 
Lietuvoje”.

Nors Rita Dapkutė ir gyve
na nuosavame name, kol ne
atiduotos paskolos, kurias 
gaunant buvo užstatytas na
mas, ji nesijaučia tvirta ren
giamo būsto šeimininkė. „Na
mas bet kada gali tapti nebe 
mano”, svarsto verslininkė.

Rima Jakutytė

DALYVAUTA
SVARBIAME
POBŪVYJE

Reginai Narušienei, JAV 
Lietuvių Bendruomenės pir
mininkei būnant Lietuvoje, 
tuo metu buvo gautas kvieti
mas man atstovauti JAV LB 
iškilminguose pietuose, su
ruoštuose Lenkijos ministro 
pirmininko vizito metu JAV, 
Vašingtone. Mano tikslas ir 
užduotis buvo kuo daugiau 
Lietuvos vardą ir jos reikalus, 
ypatingai NATO klausimą, 
iškelti. Šitame renginyje daly
vavo daug garbingų ir įta
kingų Amerikos valdžios bei 
užsienio politiką formuojan
čių asmenų. Šie pietūs įvyko 
Valstybės Departamento iški
liose aštunto aukšto patal
pose, kurios yra autentiškais 
baldais, paveikslais, interjero 
papuošalais apstatytos fede
ralinio laikotarpio stiliumi.

Belaukiant eilėje įeiti į salę, 
teko laukti kartu su senatore 
Barbara Mikulskį, kuri ypa
tingai daug prisidėjo prie Len
kijos priėmimo į NATO, stum
dama šį reikalą JAV Senate. 
Ji pati pasakė, kad jos dėka 
JAV Senate buvo nutarta „at
darų durų” politika ir, kad tu
ri būti palikta galimybė ki
toms, norinčioms valstybėms, 
įskaitant ir Baltijos, tapti 1 
NATO narėmis. Taip pat jinai 
prižadėjo įstojimui padėti 
mums taip, kaip ji padėjo len
kams. Padėkojau nuoširdžiai 
už jos nenuilstamą darbą. Pri
ėjus prie viceprezidento Gore 
ir susipažinus kaip JAV LB 
atstovė, jis tuojau priminė 
„atdarų durų” JAV politiką, už 
kurią taip pat padėkojau, bet 
taip pat paprašiau, kad Lietu
va kuo greičiau per tas duris

..... ...
u ’SP ; * *

C JI

būtų įvesta į NATO. Prista
čius mane Lenkijos ministrui 
pirmininkui, kuris, tik išgir
dęs Lietuvos vardą, su dideliu 
entuziazmu ir džiaugsmu, ne
paleisdamas mano rankos, 
aiškino, kad Lietuva ir Lenki
ja kartu eina į ES. Jis sakė, 
kad tuo pačiu Lenkija darys 
viską padėti Lietuvai patekti į 
NATO, nors gali ir ilgiau truk
ti. Jis labai džiaugėsi, kad yra 
tokie geri santykiai tarp Lie
tuvos ir Lenkijos. Galėjau tik 
nuoširdžiai padėkoti už šį 
spontanišką nuoširdumą.

Salėje, kurioje vyko pietūs, 
sutikau lietuvių, ilgų metų 
draugą ir užtarėją Jan No- 
wak, daug metų buvusį Radio 
Free Europe direktorium. Jis 
supažindino mane su dr. Zbig- 
niew Brzezinski, kuriam ati
daviau nuotraukas iš birželio 
16 dienos Baltųjų Rūmų rožių 
sodelyje įvykusių apeigų, kur 
JAV prezidento buvo pasira
šytas Senato ratifikuotas pro
tokolas Lenkuos, Čekijos ir 
Vengrijos įstojimui į NATO 
bei „Drauge” ir „Darbininke” 
išspausdintas nuotraukų kopi
jas. Pirmi dr. Brzezinski žo
džiai buvo, kad jis labai mėgs
ta Lietuvą. Tuojau pradėjo 
supažindinti su vienu iš Len
kijos atvykusiu viceministru, 
kuris pasveikino mane „laba 
diena” lietuviškai. Dr. Brze
zinski papasakojo, kad nese
niai lankėsi Europoje ir daly
vavo konferencijose NATO rei
kalais ir tuojau pradėjo aiš
kinti savo teoriją apie kitas 
valstybes, kurios turėtų, būti 
pakviestos stojimui į NATO. 
Pietryčiuose, jo nuomone, tu
rėtų būti Slovėnija, o šiaurės 
rytuose Lietuva. Jis šias min
tis kaip tik jau buvo išdėstęs 
interviu Lenkijos laikraščiui 
„Rzczpospolita”, kuris buvo iš
verstas ir atspausdintas „Lie
tuvos ryte”, kurį mes skaitėme 
internete. Taip pat labai įdo
mu, kad sutapo dr. Brzezinski 
ir Reginos Narušienės mintys 
dėl Lietuvos ir Slovėnijos pasi
ruošimo įstojimui į NATO, nes 
1998 m. balandžio mėnesį bu
vo Narušienės parašytas ragi
nimo laiškas JAV senato
riams, kad šios valstybės yra
jau pasiruošusios kvietimui į 
NATO. Dr. Brzezinski buvo 
įdomu, kiek Lietuvoje kalba 
lenkiškai.

Tikiu, kad kiekvienas' susi
tikimas su įtakingais žmonė
mis, gero žodžio pasakymas, 
padėkojimas yra naudingas 
žingsnelis priartinant Lietuvą 
prie saugaus NATO glėbio.

Audronė Pakštienė 
LB įstaigos vedėja

Washington, DC

NEVAISINGOS
PASTANGOS

Jau septinti metai Vytautas 
Šliūpas, vienintelis savo tėvų 
turto paveldėtojas, bando su
sigrąžinti tėvų namus Palan
goje. 1931-1937 metais Palan
gos miesto burmistras Jonas 
Šliūpas buvo nusipirkęs Vy
tauto gatvėje du gyvenamuo
sius namus ir žemės sklypą.

Didesnysis pastatas buvo re
konstruotas, jame atidaryta J. 
Šliūpo memorialinio muzie
jaus ekspozicija. Aušrininko 
namas paskelbtas vietinės 
reikšmės istoriniu paminklu, 
dabar jis priklauso Lietuvos 
valstybiniam muziejui. Pasku
tinis atsakymas, kurio su
laukė V. Šliūpas, buvo iš 
Kultūros viceministro N. Pu- 
teikio. Jame rašoma, kad 
„...sklypas ir kiti pastatai gali 
būti grąžinami V. Šliūpo nuo
savybėn, išskyrus naujai su
projektuotą ir pastatytą 130 
kv. m ūkinį pastatą, kuris 
turi likti Lietuvos muziejaus 
nuosavybė, nes jis statytas iš 
Lietuvos biudžeto lėšų”. V. 
Šliūpui toks pažadas nėra 
priimtinas, nes pagrindinio 
namo ir ūkinio pastato lėšos 
restauravimo darbams atlikti 
yra kompensacija už sklypo ir 
jame buvusių pastatų 50 metų 
eksploatavimą.

SUSTOJO „NAUJASIS 
ŽIDINYS-AIDAI”

Šią vasarą „Naujojo židinio 
— Aidų” redakcija, pritrū
kusi. lėšų, pirmą kartą per 
aštuonerius nepriklausomy
bės metus buvo priversta su
stabdyti žurnalo leidybą. Tar
pukario „Židinio” ir išeivijoje 
pokario metu leistų „Aidų” 
tradicijas tęsęs mėnraštis at
sidūrė beviltiškoje padėtyje, 
nes jau keleri metai Spaudos, 
radijo ir televizijos rėmimo 
(SRTR) fondas „Naująjam ži
diniui” skiria nepalyginamai 
mažesnę sumą nei analogiš
kiems kultūros leidiniams. 
Nematydama išeities, redakci
jos vadovybė kreipėsi pagal
bos į Respublikos prezidentą 
Valdą Adamkų, kuris į žur
nalo dramatišką padėtį at
kreipė vyriausybės dėmesį. 
Jokio pozityvaus atsakymo 
leidėjai iki šiol nesulaukė.

(Liūdna, kad užsienio lietu
viai savo jėgomis įveikė .Ai
dų” leidinio sunkumus, o, Lie
tuvon sugrįžę „Aidai” liovėsi 
aidėti, kai tuo tarpu išlei
džiama tiek menkaverčių 
žurnalų ir kitų periodinių lei
dinių. „Draugo” red. pastaba)
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• A.a. Kazio Sekmako 

atminimui Laura Schreiner 
paaukojo $50 Lithuanian Mer
cy Lift. Nuoširdžiai dėkojame 
už auką.

(sk.)
• A.a. dr. Inos Užgirienės 

atminimui artimieji paaukojo 
$280 Lithuanian Mercy Lift. 
Nuoširdžiai dėkojame aukoto
jams: D. ir JAnysams, M.Abro- 
maitienei, J. ir W.Lendraičiams 
ir G.Sirutienei. Reiškiame gilią 
užuojautą vyrui Vytautui Užgi
riui ir šeimai.

(sk.)
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