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Kaip atsilieps Lietuvai Rusijos 
krizė?

Baigėsi JAV ir Rusijos 
prezidentų susitikimas

Premjeras nusiteikęs 
optimistiškai

Vilnius, rugsėjo 2 d. (BNS) 
— „Lietuvoje nėra krizės po
žymių, nebent kam nors pa
vyktų išprovokuoti paniką ir 
ažiotažą”, pareiškė premjeras 
Gediminas Vagnorius, trečia
dienį vyriausybės posėdyje 
pristatydamas papildomų eko
nominių priemonių planą.

Planas turėtų palengvinti 
įmonių eksportuotojų padėtį 
bei apginti vidaus rinką, nes, 
pasak prenųero, „sutrikimai 
kai kuriose rinkose gali atsi
liepti užsienio prekybos balan
sui”.

Pasak G. Vagnoriaus, vy
riausybė yra sukaupusi pa
kankamai finansinių ir valiu
tinių išteklių, kad būtų 
įveiktas Rusijos finansų krizės 
spaudimas Lietuvoje.

Papildomų priemonių pla
nas pirmiausia numato ek
sporto skatinimo priemones. 
Per Eksporto-importo draudi
mo, kaimo rėmimo, Žemės 
ūkio paskolų garantijų ir kitus 
fondus vyriausybė įmonėms 
padės labiau apsirūpinti kre
dito ištekliais.

Pasak G. Vagnoriaus, jau 
pradėtos teikti papildomos 
paskolų garantijos toms mais
to perdirbimo įmonėms, ku
rios vykdo protingą eksporto 
politiką, reikalaudamos iš
ankstinio apmokėjimo.

Numatoma paruošti kai ku
rias vidaus rinkos apribojimo 
priemones — pirmiausia su 
tomis valstybėmis, su kurio
mis nėra pasirašiusi laisvosios 
prekybos sutarčių.

Pramonė gali netekti 
pusės eksporto į Rytus

Lietuvos pramonininkų kon
federacijos prezidentas Bro
nislovas Lubys sako, kad dėl 
Rusijos krizės Lietuvos pra
monė iki metų pabaigos gali 
netekti 50 proc. eksporto į Ry
tus. „Tai reiškia, kad įmonių 
apyvarta sumažės mažiausiai 
700 mln. litų”, interviu dien
raščiui „Lietuvos rytas” sakė 
jis.

Jo nuomone, krizės įtaką 
pirmiausiai pajus statybinin
kai, maisto ir baldų pramonės 
įmonės. Be to, tikrasis nedar
bas gali padidėti 15-20 proc., 
tačiau iš pradžių dar numato
ma neapmokamų atostogų 
gausa.

Rusijos krizė iš jos rinkos 
išstums ir dalį Vakarų pro
duktų. Dėl didėjančios konku
rencijos Vakarų rinkose iš
saugoti užimtas vietas lietu
viams bus sunkiau.

Kam parduos savo 
produkciją žemdirbiai?

Seimo narys, Valstiečių par
tijos valdybos narys Ramūnas 
Karbauskis mano, kad Rusi
joje susiklosčiusi padėtis ne
išvengiamai paveiks ir Lietu
vos žemdirbius, tą ypač pąjus 
pieno, mėsos fabrikai, kurie 
produkciją eksportavo į Ru
siją.

Trečiadienį spaudos konfe
rencijoje R. Karbauskis siūlė 
užbėgti už akių galimai sun
kiai šių fabrikų finansinei 
padėčiai, apyvartinių lėšų trū
kumui.

R. Karbauskio nuomone, vy
riausybė turi pradėti svarsty
ti, kokiais administraciniais 
būdais galima padėti pieno, 
mėsos pramonės įmonėms at
siskaityti su žemdirbiais. Jis 
neatmeta galimybės atidėti

joms pridėtinės vertės mo
kesčio, pelno mokesčio ir kitus 
mokėjimus, kad toms gamy
kloms pavyktų šiek tiek leng
viau sukaupti lėšas atsiskaity
mui su žemdirbiais.

„Sodros” laukia „liūdnos 
dienos”

Rusijos suirutė turės neigia
mos įtakos ir šiaip galo su 
galu nesuduriančiam Valsty
binio socialinio draudimo fon
dui („Sodra”).

„Jei įmonės bankrutuoja, 
mažėja dirbančiųjų skaičius, 
mažėja darbo užmokesčio fon
das, savaime aišku mūsų paja
mos mažės”, trečiadienį spau
dos konferencijoje sakė „Sod
ros” direktorius Vincas Kunca.

„Sodros” Įmokų išieškojimo 
skyriaus viršininkas Boleslo
vas Rudys sakė, kad atpigus 
Rusijos rubliui, nuostolių pa
tirs „Sodros” biudžetas, kuris 
„gyvena iš eksporto”.

Prezidentas Valdas Adam
kus pasirengęs išklausyti kon
krečius Lietuvos politinių par
tijų pasiūlymus, kaip įveikti 
galimus Rusijos krizės pada
rinius Lietuvos ekonomikai, 
sakė prezidento atstovė spau
dai Violeta Gaižauskaitė.

Spaudos konferencijoje tre
čiadienį Lietuvos liberalų są
jungos (LLS) pirmininkas Eu
genijus Gentvilas paragino V. 
Adamkų sukviesti politinių 
partijų pasitarimą dėl galimų 
Rusijos krizės padarinių.

„Prezidentas įdėmiai seka 
įvykius Rusijoje. Jis pats ir jo 
atstovai jau ne kartą konsul
tavosi su įvairiais specialistais 
dėl galimų neigiamų krizės 
padarinių Lietuvai. V. Adam
kus gauna visą su tuo susiju
sią informaciją, pirmiausia iš 
vyriausybės ir Lietuvos ban
ko”, teigė V. Gaižauskaitė.

„Mes esame ant tvirtų eko
nominių pagrindų, kurie nėra 
paremti vien tiktai situacija 
Rusijoje”, yra sakęs V. Adam
kus dar rugpjūčio pabaigoje.

partijas dialogui
Vilnius, rugsėjo 2 d. (BNS) 

— Švietimo ir mokslo mi
nistras Kornelijus Platelis, 
teigia, kad sėkmingai švietimo 
reformos eigai būtinas ben
dras politinių partijų sutari
mas.

Spaudos konferencijoje tre
čiadienį jis sakė, jog ministeri
ja tokį dokumentą yra pa
ruošusi, tačiau ministras pa
geidautų, kad jį tobulinant 
dalyvautų ir politinės partijos.

Seimo Švietimo, mokslo ir 
kultūros komiteto pirminin
kas Žibartas Jackūnas džiau
gėsi, kad per dvi pastarąsias 
sesijas Seimas priėmė tris 
įstatymus — Profesinio moky
mo, Neformaliojo suaugusiųjų 
švietimo ir naują Švietimo 
įstatymo redakciją, vyriau
sybė pakėlė mokytojų atlygini
mus, atidaromos naujos mo
kyklos, leidžiami vadovėliai.

Kalbėdamas apie mokyklos 
nelankančius vaikus, jis pažy
mėjo, kad tai yra ir socialinė 
problema, kurios Švietimo mi
nisterija nebus pajėgi išspręsti 
viena.

Socialdemokratų partijos 
pirmininkas Aloyzas Sakalas 
mano, kad būtina įvertinti 
mokymo programas, spė
damas, kad jos yra per sun
kios Lietuvos moksleiviams.

„Reikia pagalvoti, ar ‘infor
macinio sprogimo’ aidas neat-

Nuotr.: Vilniuje, prie Seimo rūmų, įvykusiame penktųjų Rusijos kariuomenės išvedimo iš Lietuvos metinių pa
minėjime kalba Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis. Toliau stovi (iš dešinės) — ministras pirmininkas Ge
diminas Vagnorius, krašto apsaugos ministras Česlovas Stankevičius, Lietuvos kariuomenės vadas Jonas And
riškevičius, kiti kariuomenės pareigūnai, vyriausybės atstovai, renginio svečiai. (Elta)

Kariuomenės išvedimo metinėse
prisimintos Rusijos skolos

Vilnius, rugsėjo 1 d. (BNS)
• Iškilmingai minint sveti

mos kariuomenės išvedimo 
penktąsias metines, Lietuvos 
pareigūnai pabrėžė Rusijos 
skolą Lietuvai ir niekur nedin- 
gusią šios valstybės kariuo
menės grėsmę.

Ceremonijoje Nepriklauso
mybės aikštėje Seimo pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis 
sakė, kad „besivienijanti Euro
pa” turėtų paklausti, koks gi 
yra Karaliaučiaus srityje dis
lokuotos kariuomenės užda
vinys.

V. Landsbergis sakė, kad 
neseniai Pskovo srityje Rusija 
buvo surengusi karines praty
bas „Operacija 'Sugrįžimas’ ”, 
per kurias „maršai buvo su
rengti iki pat Estijos sienos”.

„Pratybų pavadinimas yra 
auklėjantis tiek mus, tiek 
Vakarų valstybes”, pabrėžė 
Seimo vadovas.

Kad „Rusijos kariuomenė 
nesugrįžtų”, V. Landsbergis

Švietimo vadovai kviečia

siliepė mokykloms ir ar daliai 
vaikų mokslas nebeprieina
mas ne dėl materialinių są
lygą. o todėl, kad jiems pa
prasčiausiai per sunku”, sakė 
jis, remdamasis Statistikos 
departamento duomenimis, 
jog beveik pusė mokyklos ne
lankančių vaikų tiesiog nenori 
mokytis.

Iš 7-15 metų amžiaus vaikų 
ir paauglių mokyklos nelanko 
23,000 (5 proc. visų Lietuvos) 
vaikų. Estijos ir Latvijos sta
tistikos tarnybų duomenimis, 
mokyklos nelanko atitinkamai 
9,000 ir 12,000 vaikų.

44 proc. Lietuvos vaikų mo
kyklos nelanko, nes nenori 
mokytis, 12 proc. — neleidžia 
tėvai, 9.7 proc. vaikų yra iš 
asocialių šeimų, 8,2 proc. mo
kyklos nelanko dėl sunkios 
materialinės padėties, 6.8 
proc. — dirba, 6 proc. — val
katauja, 2.5 proc. vaikų yra su 
negalia.

* Lietuvos vyriausybė 
pasiūlė šių metų imigravimo 
kvotą padidinti nuo 1,000 iki 
1,500. Šiemet iki rugpjūčio 15 
d. į Lietuvą leista imigruoti 
827 asmenims. Daugiausia jų 
— iš Rusijos (407), Ukrainos 
(154) ir Baltarusijos (128). 
Teisingumo ministro Vytauto 
Pakalniškio aiškinamajame 
rašte pažymima, kad statisti-

siūlė Lietuvoje didinti „poli
tikų nuoseklumą, visuomenės 
pilietiškumą ir kariuomenės 
stiprumą”.

Ceremonijoje taip pat kal
bėjo Krašto apsaugos mi
nistras Česlovas Stankevičius, 
kuris vadovavo Lietuvos de
legacijai derybose su Rusija 
dėl armijos išvedimo. Jis pri
minė Rusijos kariuomenės 
padarytas „Lietuvos netektis, 
už kurias niekas neatsiprašė,

Vilnius, rugsėjo 2 d. (BNS) 
— Seimo narys Janas Senke
vičius teigia, kad „formaliai 
idealiuose” Lietuvos ir Lenki
jos santykiuose trūksta kon
kretumo ir dalykiškumo.

Lenkijos prezidento Alek- 
sander Kwasniewski vizito į 
Lietuvą proga trečiadienį su
rengęs spaudos konferenciją, 
parlamentaras sakė, jog dvi
šaliuose santykiuose per 
mažai siekiama „tikros nau
dos abiems pusėms”.

Anot J. Senkevičiaus, Len
kija santykiuose su Lietuva el
giasi per daug atsargiai, ne
norėdama įžeisti ar priversti 
Lietuvą jaustis mažuoju bro
liu, tuo tarpu Lietuvoje bai
minamasi didesnės Lenkijos 
įtakos, polonizacijos ir „isto
rijos pasikartojimo”.

Užsiminęs apie Lietuvos 
įstatymus, kurie neva suteikia 
sąlygas puoselėti „tik vieną 
kalbą”, bei administracinę re
formą, J. Senkevičius klausė, 
„ar būtina taip jau ginti savo 
tautinį savitumą, ar galima 
pasielgti ir kitaip?”.

Anot Seimo nario, Lenkijoje 
vykdant administracinę refor
mą, buvo atsižvelgta į lietuvių 
prašymą, todėl buvo įkurta 
Seinų apskritis, ir visi lietuviai 
gyvena būtent joje. „Tuo tarpu 
pas mus skaldomas regionas,
ka bei kvietimų atvykti nuolat 
gyventi į Lietuvą skaičius lei
džia manyti, jog pernai Seimo 
nustatytoji kvota 1998-siems
bus išeikvota iki spalio mėne
sio.

* Lietuvos vyriausybė 
pritarė planams siųsti į Bos
niją ir Hercegoviną jau aštun
tąjį Lietuvos karių būrį. Pla
nuojama pasiųsti 40 Lietuvos 
karių iš Baltijos bataliono, ku
rie dalyvautų stabilizavimo 
operacijoje Danijos bataliono 
sudėtyje nuo šių metų spalio.

(BNS)

ir žalą, kurios niekas nekom
pensavo”.

Rusija visiškai ignoravo 
1991-ųjų metų Lietuvos refe
rendumo reikalavimą atlygin
ti okupacijos padarytą žalą. 
Vien tik sunaikinus Lietuvos 
kariuomenę, buvo padaryta 
700 mln. JAV dolerių žala.

Lygiai pusiaudienį kariuo
menės išvedimo penktųjų me
tinių iškilmės prasidėjo Lietu
vos kariuomenės garbės 
sargybos rikiuote, trijų Balti
jos valstybių valstybinių vė
liavų pakėlimu ir himnu.

Lietuva ir Lenkija bendrauja 
tik dėl Įvaizdžio pasaulyje

ir praktiškai Vilniaus rajonas 
visai likviduojamas”, skundėsi 
Lenkų rinkimų akcijos atsto
vas.

„Lietuvos ir Lenkijos santy
kiuose reikia daugiau konkre
tumo ir dalykiškumo, o kai 
reikia — nevengti pasisakyti 
ir griežčiau”, kalbėjo Seimo 
narys.

J. Senkevičius siūlė neleisti, 
kad būtų bendradarbiaujama 
tik „įvaizdžio Vakaruose kū
rimo tikslais”.

Prezidentas ragina 
atgaivinti

„Naująjį židinį”
Vilnius, rugsėjo 2 d. (BNS) 

— Prezidentas Valdas Adam
kus paprašė premjerą Gedimi
ną Vagnorių skirti vyriausy
bės lėšų katalikiškos krypties 
žurnalo „Naujasis židinys” 
spausdinimui.

Trečiadienį G. Vagnoriui 
nusiųstame prezidento kreipi
mesi raginama valstybės lėšo
mis palaikyti kultūros leidinių 
„pasaulėžiūrinę ir ideologinę” 
įvairovę, kaip „brandaus de
mokratinio tautos gyvenimo 
garantą”.

V. Adamkus rašo su rūpes
čiu sutikęs žinią, kad dėl lėšų 
stygiaus šią vasarą sustojo 
„Naujojo židinio” leidyba.

Šis prieš kelerius metus 
Lietuvoje pradėtas leisti žur
nalas tęsė modernios kataliky
bės idėjas, puoselėtas prieš 
karą Kaune poeto Vinco My
kolaičio-Putino leistame „Židi
nyje", o pokaryje — poeto Ka
zio Bradūno JAV leistuose 
„Aiduose”.

Prašydamas premjero dė
mesio šiam leidiniui, V. 
Adamkus pareiškė, kad „šiuo 
požiūriu norėčiau a Jpti dė
mesį ir į nutrūkusią Kaune 
ėjusio ‘Santaros’ žurnalo leidy
bą”.

NATO plėtimas — 
„istorinė klaida”
Maskva-Vašingtonas,

rugsėjo 2 d. (Reuters-Interfax- 
BNS) — Rusijos prezidentas 
Boris Jelcin trečiadienį kriti
kavo NATO plėtimą į rytus, 
kaip istorinę klaidą, tačiau 
JAV vadovas Bill Clinton už
tikrino, kad sąjungos plėtra 
garantuoja saugumą.

Pasak Rusijos vadovo, 
„Natocentrizmas kuriant nau
ją Europos saugumo architek
tūrą yra taip pat nepriimti
nas”.

B. Jelcin pareiškė, kad Ru
sija dalyvaus kitąmet Vašing
tone įvyksiančiame NATO vir
šūnių susitikime. Ten, pasak 
jo, Rusija atidžiai stebės, kur 
ir kaip plėtosis NATO, kur nu
kreips savo jėgas ir galybę.

B. Jelcin, primindamas per
nai gegužę Paryžiuje pasirašy
tą Rusijos ir NATO Santykių 
pagrindų aktą, pareiškė: „Mes 
neleisime, kad kas nors per
žengtų, arba apeitų, arba at
mestų šį susitarimą”.

Pasak B. Clinton, viršūnių 
susitikime Kremliuje NATO 
klausimais abi valstybės tu
rėjo tiek abipusių prieštaravi
mų, tiek ir bendrų nuostatų.

JAV prezidentas užtikrino, 
kad NATO plėtrą derėtų ver
tinti kaip valstybių siekį drau
ge spręsti saugumo klausi
mus. Pasak jo, tai liudija ben
dros NATO ir Rusijos pastan
gos likviduojant konfliktą Bos
nijoje, taip pat derėtų bendra
darbiauti Kosove, būtina su
jungti pastangas kovoje su 
terorizmu.

Pasirašytos ginklų 
kontrolės sutartys

B. Clinton ir B. Jelcin tre
čiadienį pasirašė dvi ginklų 
kontrolės sutartis: dėl išanks
tinio perspėjimo apie raketų 
paleidimus iš trečiosios vals
tybės ir dėl plutonio atsargų 
mažinimo.

„Tikimės, kad ši sutartis 
leis žengti dar vieną didelį 
žingsnį tolyn nuo branduoli
nės bedugnės ir padės kurti 
saugesnį pasaulį”, taip pir
mąją sutartį spaudos konfe
rencijoje komentavo B. Clin
ton specialusis patarėjas vals
tybinio saugumo klausimais 
Robert Bell.

Jis sakė, jog kitos valstybės 
irgi kviečiamos prisijungti 
prie šios sutarties, kuri pra
plečia ankstesniąją, nes čia 
įtraukiamas strateginių gink
lų — ilgo nuotolio raketų — 
klausimas. Ji gali padėti iš
vengti tokių incidentų,. kaip 
1995 m. sausį, kai Rusijos ka
rinė vadovybė klaidingai sup
rato taikiais tikslais paleistas 
raketas iš Norvegijos.

' Valstybinio saugumo tary
bos pareigūnas Gary Samore, 
atsakingas už ginkluotės pla
tinimą, sakė, jog antroji sutar
tis įpareigos Rusiją ir JAV su
mažinti plutonio atsargas ir 
užtikrinti, kad gyvybei pavo
jinga medžiaga nebebus nau
dojama kariniams tikslams.

B. Clinton; Reformos 
neišvengiamos

JAV prezidentas Rusijos 
prezidento oponentams kalbė
jo, jog jie negali nepaisyti pa
saulinių ekonomikos tendenci
jų ir išvengti reformų

„Aš sakau kaip draugas, ' 
netikiu, kad jūs ir toliau galite 
nepaisyti globalinės ekonomi
kos kelio taisyklių, tai būtų

tas pat, lyg aš bandyčiau pa
neigti žemės traukos dėsnį, 
leisdamasis iš viršutinio Spa- 
so namų aukšto”, sakė B. Clin
ton, darydamas nuorodą į JAV 
ambasadoriaus namus.

Į susitikimą su B. Clinton 
atvyko Komunistų partijos va
dovas Genadij Ziuganov, Kras
nojarsko krašto gubernato
rius, buvęs desantininkų ge
nerolas Aleksandr Lebed bei 
opozicinės liberalios „Jabloko” 
partijos vadovas Grigorij Jav- 
linskij.

Visi jie — būsimi kandida
tai 2000 metų prezidento rin
kimuose.

B. Clinton „moralas” buvo 
paprastas, — demokratija ir 
rinkos ekonomika nėra patari
mas iš Amerikos, tą turi pri
pažinti bet kuri valstybė, no
rinti būti turtinga.

Pasak jo, krizė Rusijoje yra 
pernelyg rimta, kad būtų gali
ma tęsti politinius ginčus. 
„Jei rasite būdą dirbti išvien 
ir užbaigti šią krizę, Jungtinės 
Valstijos bus su jumis”, sakė 
B. Clinton.

Žiniasklaida perspėja apie 
„pilietinį karą”

Prezidento Boris Jelcin ir 
parlamento, kuriame vyrauja 
kairioji opozicija, konfliktas 
Rusiją gali privesti prie kons
titucinės krizės ir net pilieti
nio karo, trečiadienį rašo pag
rindinis Rusijos verslo dien
raštis „Kommersant Daily”.

„Ziuganov pasirengęs ka
rui” skelbia pirmajame dien
raščio puslapyje pasirodžiusi 
antraštė, po kuria spausdina
ma pusę puslapio užimanti 
komunistų vado Genadij Ziu
ganov nuotrauka.

Antradienį G. Ziuganov 
Rusijos prezidentą pavadino 
„pamišusiu girtuokliu”, kuris 
stumia Rusiją „pilietinio karo 
link”.

Paprastai objektyvaus dien
raščio vedamajame sakoma, 
kad Dūmos komunistų daugu
ma su sąjungininkais yra pa
sirengę tris kartus atmesti B. 
Jelcin siūlomą kandidatą į 
premjero postą. Pagal Konsti
tuciją, tada prezidentas priva
lėtų paleisti Dūmą.

Pirmadienį Dūma balsų 
dauguma atmetė V. Černo- 
myrdin kandidatūrą. G. Ziu
ganov pažadėjo, kad taip atsi
tiks ir per antrąjį, ir trečiąjį 
balsavima.

Rusijos vadovas pažeidė 
Konstituciją

Remiantis paskutiniais 
pranešimais, Rusijos preziden
tas pasirašė įsaką, kuriuo 
savo postuose patvirtinami ei
nantys pareigas užsienio rei
kalų, gynybos ir vidaus reika
lų ministrai bei reformų šali
ninkas vicepremjeras Boris 
Fiodorov, pranešė Kremliaus 
atstovė spaudai.

Pasak Reuters, kabineto 
ministrų paskyrimas iki pat
virtinant premjerą prieštarau
ja Konstitucijai (Rusijos Kons
titucijos 83 str. teigia, kad 
prezidentas gali „paskirti vy
riausybės vadovą, patvirtintą 
Valstybės Dūmos”, o minist
rus patvirtinti premjero teiki
mu).

KALENDORIUS
Rugsėjo 3 d: Šv. Grigalius 

Didysis; Bronislova, Mirga, 
Bronius.

Rugsėjo 4 d.: Rozalija, Ida, 
Mozė, Rimantas, Germantė.
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LIETUVIŲ TELKINIAI
BAJLTIMORE, MD

LIETUVOS KARO
LAIVAS BALTIMORĖJE

Lietuvos ir JAV spaudoje 
aprašoma „Vėtros” viešnagė 
Bostone. O „Vėtra” net tris 
dienas viešėjo ir Baltimorėje. 
Tai noriu trumpai aprašyti 
laivo buvimą pas mus.

Kelias dienas prieš laivui at
plaukiant, Lietuvos gynybos 
atašė maj. Valdemaras Sara- 
pinas skambino mums, klaus
damas ar Baltimorės lietuviai 
priimtų „Vėtrą”? Laivas čia 
bus liepos 29 ir 30 d., ir iš
plauks 31-mą. Pensininkų 
klubas ir Lietuvių Bendruo
menė Baltimorėje sutiko su
ruošti laivui priėmimą. Ka
dangi „Vėtra” gavo kariškų 
reikmenų Lietuvai, tai pirmą 
dieną — liepos 29-tą, jie patys 
turėjo uoste pasikrauti. Nu
tarėme, kad susipažinimas 
vyks liepos 30-tą.

Buvome paprašyti išnuomoti 
autobusą, kuris turėjo nuvežti 
įgulą į „Navy Academy” Anna- 
polis, MD, kelias valandas 
pavežioti po Washington, DC, 
nugabenti į Lietuvos amba
sadą, paskui į Lietuvių namus 
Baltimorėje ir grąžinti į laivą.

Jau 10 vai. r., autobusas su 
palydovais, Pensininkų klubo 
pirmininku Algirdu Skudzins- 
ku ir Lietuvių Bendruomenės 
pirmininku Vytautu Eringiu 
atvykom prie laivo. Kelioms 
minutėms praslinkus jau dū- 
mėme į Jūrininkystės akade
miją. Laive prisijungė Anta
nas Dundzila iš Washington, 
DC, tai jis ir buvo vertėjas. 
Annapolio akademijoje JAV 
leitenante aprodė visą akade- 

;imiją. Po geros valandos lei
domės į Washingtono miestą. 
Dvi valandas apžiūrinėjome 
miestą, A. Dundzilai aiškinant 
Washingtono įžymybes — pas
tatus, paminklus, pasakojant 
jų istoriją. Paskui sustojome 
Lietuvos ambasadoje. Amba
sados patarėjas Darius Degu
tis aprodė ambasadą ir pa
kvietė pasivaišinti. D. Degutis 
perdavė ambasadoriaus Stasio 
Sakalausko linkėjimus laivo 
įgulai (ambasadorius tuo lai
ku buvo Lietuvoje). Atsisveiki
nę su ambasada važiavome į 
Baltimorę, kur pensininkų 
klubo narės turėjo paruošu- 
sios vaišes. Atvykę 4 vai. p.p. 
jūreiviai rado salę pilną lietu
vių. Rengėjų pageidavimu, jū
rininkai buvo susodinti tarp

Baltimorės lietuvių namuose vykusiame susitikime su JAV viešėjusio Lie
tuvos gynybos laivo „Vėtra” įgula, lietuvių pensininkų klubo pirm. Algir
das Skudzinskas kalbasi su laivo kapitonu Vytautu Mogeniu.

vietinių, tai prie alaus kalbos 
ir pažintys greit užsimezgė. 
Mane stebino, kad susirinko 
labai daug jaunimo. Vadinasi, 
jaunimas ateina, jei yra kas 
juos domina.

Programą pradėdamas pen
sininkų klubo pirmininkas Al
girdas Skudzinskas pasveiki
no visus susirinkusius ir pa
dėkojo Gynybos atašė maj. 
Valdemarui Sarapinui už su
darytą progą susitikti su 
„Vėtros” įgula. Lietuvių Bend
ruomenės pirmininkas Vytau
tas Eringis LB ir Pensininkų 
klubo vardu laivui įteikė do
vaną — reprezentacinę knygą 
apie-Baltimorę. Laivo kapito
nas leitenantas Vytautas Mo- 
genis priėmė knygą ir abiejų 
organizacijų pirmininkams 
taip pat įteikė po gražią knygą 
apie Lietuvą. Po to kapitonas 
trumpai papasakojo apie laivo 
paskirtį Lietuvos laivyne. Bal
timorės uosto atstovė Dianna 
Shade pasidžiaugė laivo atvy
kimu ir palinkėjo geros ke
lionės į Lietuvą. Ji tikisi, kad 
vėl bus proga sutikti „Vėtrą” 
Baltimorėje. (Jos dėka laivas 
gavo prieplauką geriausioje 
miesto dalyje — Fells Pointe, 
vieta lankoma turistų ir yra 
pramoginė miesto dalis. Lai
vas būdamas tokioje vietoje 
irgi turėjo „open house”). Pas
kui Gynybos atašė maj. Valde
maras Sarapinas padėkojo vi
siems atėjusiems ir prisidė- 
jusiems prie lavo sutikimo. Po 
programos vyko vaišės ir ben
dravimas su jūreiviais. Laikas 
bėgo greit, nei nepajutom, kad 
jau laikas buvo grąžinti įgulą į 
laivą.

Taip praėjo gražus ir links
mas vakaras Baltimorės Lie
tuvių namuose. Su malonumu 
vėl lauksime „Vėtros” Balti
morėje.

Algirdas Skudzinskas 

DETROIT, MI

DIEVO APVAIZDOS
PARAPIJOS GEGUŽINĖ

Dievo Apvaizdos parapijos 
metinė gegužinė po stogu vyks 
sekmadienį, rugsėjo 13 dieną, 
tuoj po 10:30 lietuviškų šv. 
Mišių. Čia bus galima pasivai
šinti įvairiais lietuviško mais
to patiekalais. Veiks laimikių 
laimėjimai. Proga pabendrauti 
ne tik su Dievo Apvaizdos pa
rapijiečiais, bet ir su plačiąja 
Detroito lietuvių visuomene. 
Ypač laukiami Šv. Antano pa
rapijos parapijiečiai, taip pat

JAV viešėjusio Lietuvos gynybos laivo „Vėtra” įgula lankėsi Anapolis, MD., JAV Laivyno akademijoje.

neseniai atvykę iš Lietuvos ir 
visi lietuvių bičiuliai. Sekma
dienio, rugsėjo 13 dienos gegu
žinę po stogu rengia Dievo Ap
vaizdos parapijos taryba ir ad
ministratorius kun. Aloyzas 
Volskis.

PRADEDAMI NAUJI 
MOKSLO METAI

Detroito LB „Žiburio” litua
nistinė mokykla naujus moks
lo metus pradės šeštadienį, 
rugsėjo 12 d., 9 vai. r. Dievo 
Apvaizdos Kultūros centro pa
talpose. 9:30 vai. r. vyks šv. 
Mišios, aukojamos kūn. Aloy
zo Volskio. Mokyklon priima
mi visi lietuvių kilmės vaikai. 
Ypač laukiami neseniai atvy
kę iš Lietuvos. Smulkesnes in
formacijas teikia mokyklos 
vedėja Rita Kasputienė, tel. 
248-553-0135.

A.A. URŠULĖ VITIENĖ

Š.m. rugpjūčio 31 d., sulau
kusi 96 m. amžiaus, Garden 
City ligoninėje mirė a.a. Ur
šulė Vitienė.

Velionė buvo gimusi Vilka
viškyje. Detroite, prie Šv. An
tano lietuvių parapijos išgy
veno 48 metus.

Priklausė Detroito Šv. Anta
no altoriaus draugijai ir „Švy
turio” jūrų šaulių kuopai.

Nuliūdę liko Čikagoje — 
dukra Danutė Petrauskienė, 
vaikaitė Jelena su vyru Ron 
Abela; vaikaitė Alida Vitaitė; 
vaikaitis Robertas ir jo žmona 
Gailė Vitai; provaikaitis Pau
lius Vitas; marti Gražina Vi
tienė. London, ONT, velionės 
liūdi giminaitis Juozas Vitas 
su žmona Leokadija.

Po gedulingų šv. Mišių Šv. 
Antano bažnyčioje, rugsėjo 3 
dieną velionė buvo nulydėta ir 
palaidota Holy Sepulchre ka
pinėse, šalia vyro a.a. Jono 
Vito. Laidotuves tvarkė ir at
sisveikinimą pravedė laidotu
vių direktorė Yolanda M. Za- 
parackienė. .

lm

DIEVO APVAIZDOS 
PARAPIJOS VEIKLA

Parapijos taryba sparčiai 
ruošiasi dviem renginiams. 
Pirmasis, metinė parapijos ge
gužinė vyks š.m. rugsėjo 13 d., 
kurioje Detroito visuomenė tu
rės progos maloniai pabend
rauti ir keliais doleriais para
pijos iždą papildyti. Ko gero 
neapsieisim be kugelio, cepe
linų (duok, Dieve, su daug 
spirgių!) ir laimėjimų.

Antrasis renginys — parapi
jos 25 metų įsikūrimo South- 
field, MI, ir 90 metų šios para
pijos pradininkės, Šv. Jurgio 
parapijos, įkūrimo Detroite 
sukaktys. Jubiliejinis pokylis 
vyks š.m. spalio 17 d. Koncer
tuos choras „Volungė” iš To
ronto.

Visuomenė nuoširdžiai kvie

čiama dalyvauti abiejuose ren
giniuose.

NVU

LOS ANGELES, CA

BALFO VEIKLA

BALFas yra seniausia lietu
vių išeivijos ir Lietuvos gyven
tojų šalpos' organizacija, šie
met švenčianti 54 metų veik
los sukaktį, o Los Angeles ne
daug ką atsilieka nuo Centro, 
kuris šiemet švenčia 51 metų 
įsisteigimo sukaktį.

BALFui Los Angeles mieste 
daugelį metų vadovavo Vladas 
Pažiūra. Dabartinis ilgametis 
pirmininkas ir BALFo direkto
rių pirmininkas yra, Rimtau
tas Dapšys. 1

Jo pirmos eilės padėjėja ir 
„modus vivendi” yra mirusio 
Vlado Pažiūros našlė Alfonsą 
Pažiūrienė, šį darbą tęsianti 
be pertraukos daugelį metą.'

Los Angeles BALFo sky
riaus vajus tęsiasi ištisus me
tus, tačiau rugsėjo ir spalio 
mėnesiais, dūkas galite įteikti 
bet kuriuo laiku ir bet kuriam 
valdybos nariui.

Šių metų BALFo metinis 
renginys ruošiamas sekmadie
nį, rugsėjo 13 d., 12 vai. p.p. 
Los Angeles Šv. Kazimiero pa
rapijos salėje.

Meninę programą atliks Los 
Angeles Vyrų kvartetas ir so
listė Janina Čekanauskienė. 
Akompanuos kompozitorė-mu- 
zikė Raimonda Apeikytė.

Po programos skanūs Anta
ninos Uldukienės pagaminti 
pietūs.

Stalus užsisakyti (ir aukas 
siųsti) pas Albiną Mitkevičių, 
tel. (213) 662-6413.

Laukiame visų atsilankymo.
Vytautas Šeštokas

KALIFORNIJOS 
LIETUVIU DIENOS

Kalifornijos Lietuvių dienų 
šventė, sėkmingai tęsiama Los 
Angeles Lietuvių Bendruo
menės, artėja. Data, pagal įsi
senėjusį paprotį, lieka ta pati
— spalio mėnesio pirmasis 
šeštadienis ir pirmasis sekma
dienis. Dienų ruoša vykdoma 
apylinkės valdybos ir tam 
tikslui suburti komiteto. Ruo
šos darbams vadovauja Šv. 
Kazimiero parapijos vargoni
ninkas, choro dirigentas muz. 
Viktoras Ralys. Kas antrą sa
vaitę posėdžiaudami Šv. Kazi
miero parapijos apatinėje sa
lėje, jauni bendruomenės na
riai rimtai ugdo sumanymus, 
juos priima ar pakeičia; dar
bas vyksta gero dirigento 
kontrolėje ir apylinkės bend
ruomenė tuo gali didžiuotis.

Pagrindinė šventės užduotis
— parapijos kiemo aplinka, 
stoginių išdėstymas, maistas. 
Programos sudarymas ir jos 
pravedimas. Kiekvienas čia 
pasistengia teigiamais pasiū

lymais. Dėl maisto, pavyz
džiui, siūloma ne viena virtu
vė, kad lengviau žmonės pri
eitų prie valgio, be spūsties 
eilėse; dėl mašinų pastatymo 
arčiau, nes kasmet Dienų 
šventės sutraukia vis daugiau 
lankytojų ir būna sunkumų 
aprūpinti daugumą, ypač iš to
liau atvykstančių. Šventės 
programos aikštė ir paaukš
tinta scena, garsiakalbių iš
dėstymas. Visokios smulkme
nos posėdžiuose randa už ir 
prieš pasisakymų, nepaisant, 
kiek dalyvauja šventės ruošos 
talkininkų. Atsakomybė sve
ria pečius ne vieno žmogaus, 
bet visų dirbančiųjų talkoje. 
Šiais metais Dienų ruošoje 
gana stipriai dalyvauja Lietu
vos Vyčiai.

Los Angeles Šv. Kazimiero 
parapija ant stiprių pamatų 
gyvavo daugelį metų; parapi
jos iždas ir dabar pasipildo 
naujais neįkainojamais ištek
liais žmonėmis iš. Lietuvos, 
žmonėmis iš čionykštės aplin
kos, vienijančios visus. Šoka, 
vis šoka jaunimo ansamblis, 
kuris laikas stiprios naujos 
choreografijos akivaizdoje 
(mokytoja iš Lietuvos!) LA 
dramos sambūris vaidina ge
rus scenos veikalus (gabūs ak
toriai iš Lietuvos!): yra jaunas 
savo pašaukimui ir žmonėms 
pasišventęs kunigas Stanislo
vas Anužis (iš Lietuvos!). Die
nų šventei LB apyl. valdybos 
narė Laima Baltrėnaitė, išrū
pina Los Angeles miesto pa
ramą. Yra išlavintas bažny
tinis choras. Sekmadieniais 
per šv. Mišias gieda platų re
pertuarą per septynetą metų 
paruoštą, nepaliaujamo dėme
sio bažnytinei muzikai ir jos 
atlikimui. Tai New Yorke gi
męs maestro Viktoras Ralys, 
kuris ir šiais metais, šalia sa
vo tiesioginių pareigų, vado
vauja Lietuvių dienoms Kali
fornijoje.

Los Angeles Lietuvių Bend
ruomenės apylinkė kviečia vi
sus lietuvius apsilankyti š.m.

Clevelando Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos „Švyti 
gaminimu. Vadovė Nijolė Rukšėnienė.

,urio” klasės mokiniai susipažįsta su lietuviškų valgių 
Nuotr Vlado Bacevičiaus
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spalio mėn. pirmąjį šeštadienį 
ir pirmąjį sekmadienį Kalifor
nijoje ir dalyvauti Los Angeles 
miesto centre esančioje Šv. 
Kazimiero parapijoje ir Lietu
vių dienų šventėje. Iki pasi
matymo tenai!

Stasė V. Pautienienė

KURORTE BUS STATOMA
ŠUNŲ MAISTO ĮMONĖ
Klaipėdos apskrities virši

ninko administracija neprieš
tarauja, kad šalia Palangos 
JAV bendrovė „Master Foods 
Lietuva” statytų naują nami
nių gyvūnų maisto įmonę. Pa
sak apskrities viršininko Lais
vūno Kavaliausko, tai pirmas 
didelis ir konkretus užsienio 
investuotojų projektas Kretin
gos rajone.

Kaip rašo „Lietuvos rytas”, 
JAV bendrovė jau sudarė su 
Irena Švermickiene jai prik
lausančios žemės 13,6 ha nuo
mos sutartį. Į naująją statybą 
planuojama investuoti maž
daug 50 mln. litų.

Kai kurie Kretingos rajono 
tarybos nariai bei Lietuvos 
kraštovaizdžio architektų są
junga mano, kad penkių kilo
metrų pločio pajūrio juostoje 
neturi būti statomos pra
monės įmonės.

„Master Foods Lietuva” 
prieš 4 metus pradėjo veiklą 
Klaipėdoje išsinuomotose pa
talpose. Lietuvoje yra investa
vusi 28 mln. litų. Kompanijos 
vadovai naujos įmonės statybą 
sieja su strateginiais tikslais 
plėsti rinką. Statybos būtų 
baigtos per metus, įmonėje 
dirbtų daugiau kaip 200 
žmonių iš aplinkinių vietovių.

JAV bendrovei buvo siūlomi 
sklypai Šilutės ir Skuodo ra
jonuose, bet ji nori įsikurti tik 
šalia greitkelių ir jau nutiestų 
komunikacijų. Naująją įmonę 
nuo jūros skirtų tik 4 kilo
metrai. Rima Jakutytė
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LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Avė.
Chicago Ridge, IL 60415 

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

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS 

' DANTŲ GYDYTOJA 
9525 S.79th Avė., Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą

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

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

DR. A.B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. Tel. 708-422-0101
Valandos pagal susitarimą 

Pirmad. 3v.p.p.-7v.v., antr. 12:30-3v.p.p. 
treč. uždaryta, kotvirt. 1-3v.p.p. 
penktad. ir šeštad. 9v.r.-12v.p.p.

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6187 S.Archer Avė. (prie Austin) 

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 
Susitarimui (kalbėti angliškai) 

Tel. 708-422-8260

ARAS ŽLIOBA, M.D.
INDRE RUDAITIS, O.D.

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

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

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



Danutė Bindokienė

Į SIBIRĄ...
REMIGIJUS GAŠKA, VILNIUS

Nebūtina pulti į 
pesimizmo glėbį

Kai daugelis žmonių rug
pjūčio mėnesį atostogauja ir 
traukia poilsiui į Palangą, 
Molėtų ežerus, ar Nidą, susi
darė grupė žmonių, kurie pasi
rinko vykti į kitą pasaulio 
pusę — Sibirą. Lankyti tas 
vietoves, kurių prieš pusšimtį 
metų tik per stebuklą patiems 
teko išvengti. Rugpjūčio vidu
ryje mudu su žmona nutarėme 
dalyvauti penkių dienų iš
vykoje į Krasnojarską, ten 
minint Didžiosios tremties 50- 
metį. Iš Lietuvos išvyko 21 as
menų delegacija, jų tarpe trys 
Seimo nariai, Kauno apskri
ties viršininkas, Vilniaus vice
meras, PLB vicepirmininkas 
ir jos atstovas Lietuvoje Ga
brielius Žemkalnis su žmona, 
Socialinių reikalų ir darbo 
ministerijos tarnautojai, Lie
tuvos gyventojų genocido cen
tro atstovai ir kiti pareigūnai. 
Prie mūsų prisidėjo Lietuvos 
ambasados Maskvoje Kultūros 
reikalų atašė, buvęs kino ak
torius Juozas Budraitis ir 
konsulas Gintaras Ronkaitis. 
Tikslas buvo dalyvauti vieša-, 
me minėjime, ruošiamam Kras
nojarsko Krašto lietuvių kul
tūros draugijos „Lituanika”, 
susitikti su Sibiro lietuviais, 
aplankyti kapines, kuriose il
sisi ne vienas Sibiro tremti
nys.

Maskvoje
Turėdami apie 10 valandų 

laisvo laiko, aplankėme Lietu
vos ambasadą Rusijoje ir susi
pažinome su jų darbais. Nors 
lauke budi rusų milicininkas, 
viduje malonu buvo matyti 
Lietuvos policininkus. Prie 
ambasados matėme nemažą 
eilę žmonių, norinčių konsu
late gauti Lietuvą aplankyti 
reikiamas vizas. Didžiumoje 
tai rusai, vykstantys Lietuvon 
prekybos arba turistiniais rei
kalais. Šalia ambasados pui
kuojasi gražūs 9 aukštų svečių 
namai, kur prieglaudą randa, 
į Maskvą su reikalais atvykę, 
valstybės tarnautojai ir sve
čiai.

Užrašas ant lietuvių pastatyto ir pašventinto kryžiaus Sibire.

Smagu buvo aplankyti 
Maskvos lietuvių „Šaltinėlio” 
mokyklą. Ši mokykla pradėjo 
veiklą prieš penkerius metus, 
o dabar jau veikia 9 klasės. 
Mokosi apie 120 mokinukų. 
Dėstomoji kalba yra rusų, bet 
mokoma lietuvių kalbos, isto
rijos, geografijos, tautinių šo
kių bei dainų. Kiekvienoje 
klasėje lietuvių kalba mokoma 
trejose grupėse. „A” grupėje 
praeinamas tas pats kursas, 
kuris yra Lietuvos Švietimo 
ministerijos nustatytas tai 
klasei. „B” grupė taikoma 
moksleiviams, kuriems lietu
vių kalba yra antroji kalba, o 
„C” grupėje mokosi pradedan
tieji. Šiai mokyklai patalpas 
skyrė ir ją išlaiko Maskvos 
meras Lužkovas. Mokykla au
ga, ir dabar vyksta statybos 
darbai, nes norima ateityje 
veiklą praplėsti iki 12 klasių. 
Planuojama turėti ir krepšinio 
salę.

Prieš išskrendant į Krasno
jarską, buvom pakviesti į va
dinamus Jurgio Baltrušaičio 
namus. Tai gražus trijų 
aukštų pastatas, kur dar ne
priklausomybės laikais buvo 
įsikūrus Lietuvos ambasada ir 
kur pats ambasadorius gyve
no. Ir tik per stebuklą šie 
rūmai išliko lietuvių rankose. 
Kai Romoje ir Paryžiuje ne
priklausomos Lietuvos amba
sados dar yra okupuotos rusų, 
šie rūmai Maskvoje jau visiš
koje lietuvių nuosavybėje. Ar 
tik nebus Lužkov palankesnis 
Lietuvai negu Jelcin ar Prima - 
kov? Dabar šis namas vartoja
mas kaip Maskvos lietuvių 
suėjimo ir kultūros centras. 
Čia vyksta visi renginiai, 
chorų repeticijos, minėjimai. 
Ir mums teko čia susitikti gal 
su kokia 30 Maskvos lietuvių. 
Visa bėda, kad jie yra ganė
tinai susiskaldę ir Maskvoje 
dabar veikia trys Lietuvių 
Bendruomenės. Tad po susi
rinkimo Gabrielius Žemkalnis 
turėjo nemažai vargo su jais 
susikalbėti...

Dalis Krasnojarsko krašto lietuvių su kun. Antonijum Badura, CMF, pašventinus kryžių Ovsjankos kaimo ka
pinėse. Nuotr. Remigijaus Gaškos
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Sibiro gilumoje

Krasnojarskas — keturių 
laiko zonų ir keturių su puse 
valandos skridimo atstumu 
nuo Maskvos. Vidurnaktį iš- 
skridę iš Maskvos, Krasno
jarską išvydome pusę devintos 
ryte. Čia mūsų laukė vieti
niai lietuviai, tautiniais rū
bais pasipuošusios lietuvaitės, 
vadovaujant „Lituanikos” Kul
tūros draugijos p-kui Antanui 
Rasiuliui. Man regis, kitaip 
jie ten vadintis ir negalėtų. 
Viskas vyksta „kultūros” var
du. Ir mums rusų ambasada 
Vilniuje atsisakė išduoti vizas, 
nes įrašėme, jog vykstame 
lankyti tėvynainių. Vizas ga
vome tik tada, kada savo ke
lionės tikslą pakeitėme į „kul
tūrinį vizitą”.

Taip, jie sutiko mus su 
gėlėmis. O kas juos, jų tęvus ir 
senelius čia sutiko prieš pen
kiasdešimt metų? Važiuojant 
autobusu ir dairantis į bega
linius Sibiro miškus, bėgo 
mintys apie tuose miškuose 
mūsų tremtinių išgyventas 
kančias ir ten išbarstytus jų 
kaulus. Masiniai 1948 metų 
trėmimai kaip tik ir vyko į 
Krasnojarsko miškus. Tie trė
mimai prasidėjo gegužės 22- 
25 d. ir, kol tie gyvuliniai va
gonai ir plaustai pasiekė ko
munistų numatytas vietas, 
buvo kaip tik vidurvasaris; 
Apskaičiuojama, kad tuo metu 
į tremtį buvo išvežta apie 
40,000 lietuvių, daugiausia 
ūkininkų. Iki Krasnojarsko jie 
buvo atvežti gyvuliniais vago
nais, čia perkelti į baržas arba 
plaustus ir paskirstyti po 
platųjį Krasnojarsko kraštą, 
išmėtant juos palei Jenisėjaus 
upės įvairius intakus. Tremti
niai pasakojo, kaip prieš upės 
srovę tuos plaustus tempdavo 
arkliai. Atvykę į jiems pa
skirtą vietą, arba nieko neras
davo, arba vietinius įsikū

rusius žeminėse — žemės ur
vuose. Tremtinių paskirtis bu
vo kirsti miškus ir tik laisva
laikiu jie galėjo griebtis namų 
statymo darbo. Buvo atvejų, 
kai vyrus išvarydavo visai sa
vaitei dirbti toli miškuose, 
ir, tik sekmadienį grįžę į savo 
šeimas, jie galėjo stoti prie 
namų statymo darbų. Taip lie
tuviai išmokė vietinius staty
tis namus...

Didžiosios tremties 
50-mečio minėjimai

Minėjimai buvo du: vienas 
penktadieųį, skirtas daugiau 
mišriai publikai, dalyvaujant 
miesto ir.Ęrasnojarsko Krašto 
gubernatoriaus gen. Lebedžio 
atstovams. Lygiai taip, kaip ir 
mes JAV., Jei rengiame Vasa
rio 16 minėjimą, prisikviečiam 
visokių vietinių pareigūnų. Ką 
darysi, visiems gyventi rei
kia... Reikia gauti sales, reikia 
gauti leidimą egzistuoti. O Ru
sijoje dar sudėtingiau. Nenuei
si už kampo ir nenusisamdysi 
sau salės. Čia viskas val
stybės. Jei nori suruošti choro 
repeticiją, tai gauk valdžios 
leidimą... Taigi, šis minėjimas 
vyko daugiau rusų kalba. 
Drąsiai buvo kalbama apie de
portaciją, bet vietiniai viešai 
vengė kalbėti apie Lietuvos 
okupaciją, Lietuvių pasisaky
mai buvę verčiami į rusų 
kalbą. Atsivežiau ir perskai
čiau Lietuvos prezidento svei
kinimą Krasnojarsko lietu
viams. Jis irgi buvė verčia
mas. Iš dąlies tas gal ir prak
tiškiau, nes trečios ir netgi an
tros kartos Sibiro lietuviai 
sunkiai susigaudo lietuvių 
kalboje. Bet už tai, choras dai
navo daugiausia lietuviškai...

Lietuvos Respublikos pre
zidento Valdo Adamkaus 
sveikinimas Krasnojarsko 
lietuviams minint Didžio
sios tremties 50-metį.

„Brangūs tautiečiai,
Mieli Krasnojarsko krašto 

lietuviai,
Lietuva šiemet su skausmu 

mini 50-ąsias didžiųjų trėmi
mų metines. Ta proga krei
piuosi į Jus — žmones, ku- 
rius didžioji neteisybė ir 
skriauda palietė labiausiai.

Gyvenate už tūkstančių kilo
metrų nuo tėvynės. Okupantų 
prievarta paskleidė lietuvius 
po visą pasaulį, bet pasirodė 
per silpna sunaikinti tautą. 
Todėl, kur lietuviai begyventų 
—- Lietuvoje, Rytuose ar Va
karuose, — jie visada jungia
mi tvirto dvasinio ryšio, visa
da prisimenami ir laukiami 
tėvynėje.

Linkiu niekada neprarasti 
šito jausmo. Kviečiu atsiminti 
ir perduoti savo vaikams — 
antros, trečios ar ketvirtos 
kartos lietuviams: tėvynė, 
kaip ir motina, yra viena. Tai 
— skaudžios patirties, bet gar
bingos istorijos Lietuvos val
stybė.

Linkiu Jums saugoti tautos 
tradicijas ir tėvynės meilę. 
Linkiu ir čia, toli nuo gimtųjų 
vietų, visada prisiminti: visi 
mes — broliai ir seserys, visi 
mes — Lietuvos sūnūs ir duk
ros.

Valdas Adamkus
Lietuvos Respublikos 

prezidentas”.

Antrasis minėjimas sekma
dienį buvo skirtas vien lietu
viams, todėl ir vyko bemaž lie
tuvių kalba. Tik, kai prasidėjo 
klausimai ir atsakymai į Tė
vynę grįžimo reikalais, daug 
kas griebėsi rusų kalbos. IL 
gesnę kalbą pasakė PLB vice
pirmininkas Gabrielius Žem
kalnis. Gale savo išsamios kal
bos perskaitė Lietuvos Respu
blikos Seimo pirmininko Vy
tauto Landsbergio sveikini
mus.

(Bus daugiau)

Kai šiame krašte norima pa
girti sėkmingą pardavėją, sa
koma, kad jis galėtų eski
mams šaldytus pardavinėti. 
Toks „įtakingas pardavėjas” 
visais laikais buvo ir šiuo 
metu yra — pesimizmas. Į jo 
platų glėbį puola ir eiliniai 
žmonės, ir valstybių vadai, ir 
tie, kurie turi pasitikėti Die
vu, ir tie, kurie turėtų labiau 
pasitikėti savo jėgomis.

Jeigu pasidairome savo 
akiratyje, o taip pat ir už jo 
ribų, pasaulio dabarties ir at
eities perspektyvos nelabai 
patraukliai atrodo: kasdien at
siranda vis nauja krizė, vis 
nauji pavojai, tarytum visos 
negerovės, tiek daug pasi- 
reiškusios šio šimtmečio ei
goje, dar kartą nori išeiti „į 
sceną ir pasirodyti” prieš jo 
pabaigą..

Antrojo pasaulinio karo 
metu ir kelis dešimtmečius po 
jo nebuvo sunku pasakyti, kas 
■su kuo kariauja, kas yra 

riešas, kas sąjungininkas, 
iuo metu sudaryti draugų ir 

priešų sąrašą jau daug sun
kiau. Nenuostabu, kad net kai 
kurie Amerikos politikai su at
vira nostalgija žvelgia į šaltojo 
karo metus, kai Sovietų 
Sąjunga buvo didysis „bau
bas” su nuolat laikomu pirštu 
ant branduolinių raketų, nu
kreiptų į Vakarus, mygtuko. 
Buvo dėta daug pastangų ir 
išleista milijardai dolerių, kad
pirštas mygtuko nepaliestų.

Sovietų Sąjunga išnyko, bet 
anuomet šaknis laisvojo pa
saulio pasąmonėn įleidusi 
baimė ir nepasitikėjimas, ypač 
rusais, dar labai gyvuoja. Gal 
dėl to toks pataikavimas ir pa
rama visiems Maskvos no
rams, tikint, kad demokra
tėjimo bei laisvosios rinkos 
ekonomikos pastangos yra vie
nintelis laidas į pastovesnę 
taiką. Tačiau pati Rusija dar 
iki šiol neranda tikrojo kelio į 
ateitį, ieško savo politinės ta
patybės ir galbūt vado, kuris 
tvirtai paimtų už rankos ir 
vestų pirmyn.

Prezidentas Boris Jelcin toli 
gražu to vaidmens neatlieka. 
Jo nuolatinis mėtymasis iš 
vieno kraštutinumo į kitą ne 
tik sumaišo Rusijos politiką, 
bet ir užsienį, kuris dėl to ne
skuba su didesniais investavi
mais. Vis tik iš Rusijos kyla ir 
tikras pavojus, prisimenant, 
kiek branduolinių ginklų ir • 
žaliavų, reikalingų jų gamy
bai, ten dar užsilikę. Kadangi 
Rusija išgyvena didelį ekono
minį nuosmukį, o branduoli
niams ginklams bei medžiagos 
pirkėjų yra pakankamai, kyla 
klausimas, kur ilgainiui gali

atsidurti tos atsargos. Jau da
bar žinoma, kad cheminių ir, 
branduolinių žaliavų yra par
duota Indijai, Kinijai, Irakui 
ir kai kurioms kitoms Azijos 
ar Afrikos valstybėms. Žino
ma, legaliais keliais, o kiek tų 
pavojingų prekių pasklido po 
pasaulį nelegaliai, baisu net 
spėlioti.

Šiaurės Korėja išgąsdino 
Japoniją savo raketų bandy
mais. Susirūpino ir Rusija, 
tad JAV prez. Bill Clinton, 
šiuo metu besilankantis 
Maskvoje, jau prižadėjo dalin
tis raketų pavojų susekančia 
aparatūra, Amerikos ištobu
linta, kai tų raketų pavojus 
grėsė iš Rusijos. Šiaurės Ko
rėja, kurios gyventojai kenčia 
badą (sakoma, kad apie vienas 
milijonas jau mirė badu) 
išteklių likučius kreipia į 
ginklavimąsi, nes tas jai su
teikia galios derybose su Pietų 
Korėja, JAV ar bet kuria kita 
užsienio valstybe. Diktato
riams jų gyventojų gerovė nie
kad nerūpėjo, nerūpi ir dabar.

Pasaulio ekonomika šiuo 
metu siūbuoja, lyg ant aplū
žusių sūpynių. Net Amerikos 
birža pradėjo krūpčioti dėl 
kiekvieno nenumatyto įvykio 
bet kuriame žemyne. Pirma
dienio paniką iššaukė Rusijos 
vyriausybės ir rublio krizė, 
nors JAV iš esmės tai ne
turėtų kenkti, nes investavi
mai Rusijoje nėra labai 
gausūs. Tačiau jau antradienį 
birža gerokai atsipeikėjo, tad 
tikima, kad galbūt vėl nusi
stovės. Vis tik pakanka ir kitų 
problemų, kad ramus gyven
tojų miegas sutriktų: prezi
dento ateitis Baltuosiuose 
rūmuose neaiški (tiesiog juo
kingai atrodo dėmesys, skiria
mas jo nuotykiams su moteri
mis prieš visas kitas krizes, 
šiuo metu pasireiškiančias 
mūsų planetoje), net viceprezi
dentas pakištas po tyrimų 
lempomis; priešiškumas Ame
rikai vis labiau ryškėja islamo 
kraštuose, tad didėja ir tero
ristų pavojus; birža svyruoja; 
Rusijoje vėl galimas posūkis 
„raudonuoju keleliu” ir 1.1...

Čia, atrodo, jau pakanka
mai tvirtos priežastys pasi
duoti pesimizmui, nuleisti, 
rankas ir laukti liūdnos pabai
gos. Ar tai geriausia išeitis? 
Pasauliui niekuomet nestoko
jo pavojų ir krizių, tik galbūt 
praeityje jos buvo ne taip 
žinomos, nes informacija grei
čiau apskrieja visus pasiekia. 
Užuot dejavus ir kritus į pesi
mizmo glėbį, pasistenkime su 
negerovėmis kovoti bent savo 
aplinkoje.

NEIŠGYVENTU DIENU 
NAŠTA

JURGIS JANKUS 
ROMANAS

Nr.14 (Tęsinys)

Tuo laiku, kai
buvo užsiraukusi, aš daugiausia prasėdėdavau ant 
Elbės kranto. Juk ir pats žinai, kad mėgdavau visada 
pameškerioti, o kai namai aptemo, kitur manęs niekas 
ir nebūtų radęs. Pareidavau iš miško, už meškerės ir 
prie Elbės. Apie tą laiką iš kažin kur atsirado toks 
Kęstutis Pupa. Sakėsi pralindęs iš rusų zonos. Jis irgi 
mėgo pažvejoti. Tai mudu daug valandų prie Elbės 
prasėdėdavom. Jo gyvenimas buvo pilnas visokių nuo
tykių, tai ir neatsibosdavo. Kai kas jo nuotykiais tikė
jo, kai kas netikėjo. Atsirado tokių netikėlių, kad net 
savo aiškinimų pridėjo: girdi, be reikalo į tą skylę ne
lindo. Kur nors gerai pasismardino, tai čia atlėkė 
pabūti, kol iš ten jo smarvė išgaruos. Aš tai iš tokių 
kalbų tik šaipiausi. Mat, ne tu vienas taip išnykai. 
Daug kas nyko. Ypač apsukresnio, kiek pasimokiusio 
jaunimo vis kuris nors išlėkęs nebegrįždavo, o čia ir 
jaunas, ir angliškai kiek susigrabaliojąs atėjo, sėdi ir 
visokias pasakas seka. Gal jie ir žinojo, ką šneka. Kai 
dabar galvoju, savotiškos buvo tos dienos. Sėdėjom ir 
nežinojom, ką su savim daryti. Ne visi. Tu žinojai, gal 
dar vienas kitas žinojo, o visi kiti nežinojom. Anglus

ubagais vadinom, kirtom jiems vokiečių mišką, rin
kom iš pakraščių nuorūkas, saugojom jas kaip auksą, 
o ką reikėjo saugoti, neišsaugojom. Brigitėlės neišsau
gojau. Nemokėjau kaip.

— Kai mudu su Pupa sėdėdavom ant Elbės kranto, 
ateidavo pasėdėti ir ji. Po kelių sėdėjimų Pupa ir 
meškerę iš kažin kur ištraukė. Visi trys gaudėm, ir 
buvo juoko, kai ji sugaudavo daugiau. Pupa, turbūt 
išbaigęs savo tikrus ar sugalvotus nuotykius, pradėjo 
šnekėti, kad reikėtų pasidairyti kitur. „Juk yra sto
vyklų, — sakė, — kur nereikia niekam vergauti. Vel
niam čia tą mišką kirsti. Jeigu anglai nori, tegu išsi- 
kerta patys, o mes galim laisvai pagyventi. Ap
sirūpinti tik apie save, kad žiurkės neužkrimstų. Argi 
mes padaryti tik kitiems dirbti? Dirbom rusams, dir
bom vokiečiams, o anglai irgi užsigeidė to paties. Visi 
ubagai nori, kad duoną jiems kiti ubagai uždirbtų. 
Tegu patys padirba. Rusai per sieną žiūri į mus, seilę 
varvina, nori pabėgusius vergus susigrąžinti. 
Nespėsim apsidairyti ir pajusim, kad anglai mus jau 
vokiečiam atidavė. Juk tiek miestų sugriovė. Visada 
taip nebus. Reikės atstatyti, o kas atstatys. Manai, 
kad jie patys. Mes atstatysim. Gal pirmiausia iš 
griūvėsiu prikelsim Hamburgą. Savo pūslėtęm ran
kom. Važiuoju. Reikia pasidairyti”.

— Taip jis vis dažniau išvykdavo pasidairyti. Po 
savaitę, po dvi. Ir Brigitėlė ėmė šnekinti, kad dairy- 
čiaus. „Ko laukiam? — sakė, „Ar čia mums namai” 
Neduokdie, kad tuose barakuose reikėtų susenti ir 
kepšes pastatyti”. Pagalvodavau ir aš. Bet kur dairy

sies? Atsibastydavo vienas kitas, kažinko ieškodamas 
iš kitur. Pasišnekėdavom, paklausinėdavau. Visur at
rodė tokia pati duona. Visur taip pat susikimšę, visur 
šia diena gyvena. Visi žino, kad amžinai taip nebus, 
kad kur nors, koks nors kelias atsivers, bet kai kiti ta
vimi rūpinasi, kur nuskubėsi. Vis tiek pats nieko ne
padarysi. Niekas tavęs neklausia, o jei pats bandai 
klausti, niekas neatsako, nes tu pats esi niekas. Rei
kia ką nors turėti, kad nebūtum niekas. Reikia gerus 
namus turėti. Stiprius namus. O kur mūsų namai ir 
ko jie verti, jeigu negali net sugrįžti.

— Tiek tegalėdamas iš visų pasikalbėjimų išpešti, 
ir aš niekur nejudėjau. Daug kas nejudėjo. Galima sa
kyti, kad visi nejudėjo. Kad buvo tokių, kurie mokėsi 
ir tikėjosi kuo nors tapti, net nežinojau. Kai dabar pa
galvoju, ir mudu su Brigitėlė galėjom kur nors nuva
žiuoti ir mokytis. Vėl tapti studentais kaip vokietme- 
ty. Gal būtų kas ir kitaip susiklostę, bet tada net tokia 
mintis į galvą neatėjo, kai buvo galima sėdėti prie 
Elbės, nes žinojai, kad tavim kas šiek tiek rūpinasi ir 
kad miegoti visiškai alkanas neisi. To viso kvailo daik
to, kurį tiek metų iš visų pusių apvartydamas pats 
vienas gromuliavau, piekam kitam nepasakiau, net 
Aldonai neprasitariau, o pats jokios smulkmenos ne
galiu užmiršti. Sakau, niekam nepasakiau, bet tau 
pasakysiu. Spėju, kad esi ir pats daug kvailių matęs, 
tai nepasijuoksi ir iš manęs, paties didžiausio kvailio. 
O prasidėjo taip. Grįždamas su dviem žuvytėm nuo 
Elbės, šalia tako pamačiau numestą, o gal kieno pa
mestą, pusę cigaro. Paėmiau, apžiūrėjau: cigaras buvo

kaip cigaras, net ir burnoje buvęs galiukas visiškai 
sausas. Nors imk ir užsikurk. Kur tu tokią brangybę 
kursi. Pasukau į pušyną, susiradau patogų kelmą, dar 
apsidairiau, kad arti nieko nebūtų. Juk gerai žinai, 
kaip buvo. Keliolika šeimų buvom sugrūsti į vieną ba
raką, vieni nuo kitų lovas paklodėmis atsiskyrę, tai 
visų visas gyvenimas ir buvo pušyne. Susipjausčiau, 
perskyriau į keturias dalis. Išėjo keturios geros suk
tinės. Tris susivyniojau į popierių ir įsikišau, o ketvir
tą užsikūriau. Kur tu, broliuk, palyginsi su tom pa
plėkusiom turkiškom, kurių po kelias padalindavo 
medkirčiams. Nuvirtau pagal tą patį kelmą, žiūriu į 
anapus pušų viršūnių paklotą dangaus mėlynumą ir 
traukiu, ir pučiu, ir stebiu, kaip kvapus dūmelis skir
stosi ir nyksta beveik čia pat po nosim. Ne kiek jo ir 
išsipučia. Daugumas sutirpsta dūmų ištroškusiuose 
plaučiuose.

— Nuo antros susilaikiau ir pašvilpaudamas 
nuėjau namo, o čia pamačiau nuo barako prie barako 
lakstančią Brigitą. Pamačiusi tuoj atlėkė pasitikti. 
„Kas atsitiko, Brigituke? — sakau. — Ko taip laks
tai?”, o ji pribėga ir pašnibždomis: „Tik nešūkauk! Ne
leisk gerklės ant viso kiemo. Kur buvai įlindęs? Ir prie 
Elbės nulėkiau ir visur kitur, o jo nė kvapo”. Ir 
nešneka čia pat, bet tempia atgal į pušyną. Net šiluma 
suėmė. „Visiškai kaip anomis dienomis, — pagalvojau, 
bet sakau: — Ar gerų cigarečių pasisekė kaip nors su
griebti?” „Tik einam, ir tylėk. Ar nežinai savo kakari
nės. Visi jau ir taip išgirdo ir ausis ištempę klausosi”.

(Bus daugiau)
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PARTIZANAI IR „GIRIŲ AIDAS” S K E L. H t M S\ /

Dirbant su Partizanų globos 
fondu, gauname daug laiškų iš 
buvusių partizanų, dabar grį
žusių iš Sibiro kankinimo sto
vyklų ir gyvenančių vargingą 
gyvenimą.

Jie rašo: „Pirmieji laisvos 
Lietuvos metai, valdant bra- 
zauskininkų grupei mums bu
vo labai sunkiai pernešami. 
Mes buvome laikomi paniekos 
įrankiais iškėlimui buvusių 
stribų ir pardavusių tėvynę už 
geresnį duonos kąsnį”.

Ryšininkė Nijolė ir daugelis 
kitų Lietuvos didvyrių rašo: 
„Mus laikė žmonėmis — kie
tasprandžiais, kurie nenorėjo 
nusilenkti okupantui ir sklei
džiamam melui. Mums rūpėjo 
ne sotus kąsnis, kurį pasirin
ko tik okupantų pataikūnai ir 
komunistinio melo skleidėjai, 
bet meilė ir laisvė savajai tė
vynei Lietuvai. Už tai buvome 
šaudomi, kankinami, ir siun
čiami mirčiai į leduoto Sibiro 
krantus. Maža mūsų dalis grį
žo su palaužta sveikata, be 
turto ir be gyvenamos vietos 
praleisti paskutiniąsias gyve
nimo dienas. Bet vis vien mes 
grįžom į savo tėviškę — Lie
tuvą, bučiavome jos žemę, 
nors daug dėl jos praradome.

Nors gyvename Nepriklau
somoje Lietuvoje, bet joje yra 
dar daug gyvų mūsų kankin
tojų, kurie mums daro daug 
sunkumų, skleidžia melą ir 
mus laiko pakvaišėliais, nesu
gebėjusiais prisitaikyti prie 
susidariusių sąlygų.

Lietuvoje yra daug žmonių, 
kurie neprisidėjo prie okupan
to ir komunizmo garbintojų 
eilių. Jų padedami pradėjome 
statyti žuvusiems paminklus, 
kelti nužudytų partizanų, rė
mėjų kūnus iš šulinių, pelkių 
ir raistynų. Paminklų atidary
mui niekada neatvykdavo pre
zidentas-Brazauskas bei kiti 
vyriausybės nariai, išskyrus 
Vytautą Landsbergį. Reiškia
me pagarbą jam.

Artėjant prezidentiniams 
rinkimams, buvo paleistas šū
kis, 'Santarvė’ kur budelis bu
vo sulygintas su laisvės kovo
tojais. Vadovaujantys asme
nys ir plačioji visuomenės da
lis buvo užliūliuota šiuo šūkiu. 
Dabartinis Lietuvos preziden
tas ir kai kurie jo patarėjai 
pabrėžė santarvės reikalin
gumą, neatsižvelgdami į nu
skriaustųjų ašaras. Reikia pa
brėžti, kad šita vyriausybė su 
pirmininku Vytautu Lands
bergiu daug prisidėjo prie 
tremtinių ir partizanų gyveni
mo sąlygų pagerinimo. Yra 
dar daug neteisybių, bet ti
kimės, kad, laikui bėgant, 
negerovės bus pašalintos, jei
gu išliksime gyvi”.

Tai dalis pasisakymų, pa
imtų iš partizanų ryšinin
kių,-ų ir buvusių tremtinių 
laiškų.

Lietuvos Partizanų globos 
fondas išsilaiko ir teikia pa
šalpas tik iš dosnių aukotojų 
įnašų. Visi aukotojai giliai iš
gyvena buvusių partizanų 
tremtinių pasiaukojimą, gi
nant Lietuvos laisvę. Jie no
riai aukoja pagal turimus iš
teklius, nors daugelis yra pen
sininkai. Suteikti daugiau ži
nių apie fondo veiklą esame 
išleidę tris „L.P.G.F. ryšinin
ko” numerius. Jį pasiuntėm 
visiems aukotojams. Šio aplin
kraščio išleidimui nebuvo pa
naudota fonde surinktų pini
gų. Du aplinkraščius paruošė 
valdybos nariai, o trečią Los 
Angeles akademikai skautai ir 
Eug. Vilkas. Spausdinimą atli
ko geradaris, gyvenantis Los 
Angeles, Kalifornijoje.

Šio leidinėlio tikslas yra pa
laikyti ryšius su aukotojais ir 
kartu priminti, kad Lietuvos 
vyriausybė dar neaprūpina 
partizanų ir tremtinių. Dauge
lis dar nėra atgavę savo turėto

turto, nes jį užėmę buvusieji 
partizanų budeliai, stribai, pa
klusnūs komunistams ir oku
pantui asmenys.

Didvyriškų kovų su okupan
tu priminimui yra susidaręs 
dainos vienetas, pasivadinęs 
„Girių aidas” iš buvusių parti
zanų ir tremtinių, kurie antrą 
kartą atvyksta į Ameriką su 
naujomis dainomis. „Girių ai
do” dainininkų atsikvietimas 
ir vežiojimas pareikalaus ne
mažai pinigų, bet tikimės, kad 
lietuviai mūsų neapvils ir sa
vo apsilankymu padės išbristi 
iš susidariusių išlaidų.

Numatomi „Girių aido” kon
certai šiais metais: spalio 4 d. 
Toronte, spalio 10 d. Lemonte, 
spalio 11 d. Lemonto lituanis
tinėje mokykloje, spalio 11 d. 
vakare Jaunimo centre. Kiek 
pailsėję Čikagoje, išvyksta į 
Clevelandą spalio 17 d., o spa
lio 18 d. bus Baltimorėje. Spa
lio 19 d. duos koncertą Lietu
vos ambasadai, Washington, 
D.C. Spalio 21 d. išskrenda į 
St. Petersburgą, FL, o spalio 
25 dieną atsidurs Los Angeles; 
spalio 31 d. koncertuos Den- 
ver, Colorado, o lapkričio 1 
dieną bus Omahoje, Neb. Nors 
tai Vėlinių diena, bet jų griau
džios, kovos įkarštyje gimu
sios, dainos klausytojams pri
mins partizanų kančias, mirtį, 
paaukotas dienas dėl tėvynės 
laisvės. Lapkričio 3 d. grįžta į 
Lietuvą.

Laikas bėga labai greitai, 
nepastebėtos ateis ir „Girių ai
do” koncertų dienos. Vietovės 
turėtų pradėti skelbti „Girių 
aido” atvykimą, kad sutrauk
tų didesnį lankytojų skaičių — 
tuomi padėsime Lietuvos par
tizanams, nes jų beliko vos 
keli šimtai.

Norintys daugiau sužinoti 
apie „Girių aido” koncertus, 
gali kreiptis į Mariją Remienę, 
708-562-1448.

Ant. Paužuolis

Ignalinos atominės elektrinės inžinieriai prie jos valdymo pultų.
Nuotr. V. Kapočiaus

Lankantis Ignalinos atominėje elektrinėje, kieme matėme daug sėdinčių 
darbuotojų. Nuotr. Viktoro Kapočiaus

Partizanų dainos vieneto „Girių aidas” dainininkai.

IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ 
JAUDINA VISUS

i

Ignalinoje esanti atominė 
elektrinė yra vienas iš di
džiausių ir kartu svarbiausių 
objektų Lietuvoje apie kurią 
kalbama ne vien tik namuose, 
bet kurios reikalai dažnai diš- 
kutuojami ir užsienio valsty
bėse.

Neseniai (rugpjūčio mėn. 8 
d.) „Draugo” dienraščio pirma
me puslapyje buvo rašoma, 
kad Didž. Britanija skirs Lie
tuvai pusę milijono svarų 
(3.27 milijonus litų) atominės 
jėgainės Ignalinoje saugumui 
užtikrinti. Šiam reikalui lėšų 
yra paskyrusios ir kitos — 
daugiausia Skandinavijos, ir 
čia dažnai svečiuojasi užsienio 
valstybių delegatai bei eksper
tai, kurie rado didelį dėmesį 
šiam Lietuvoje esančiam pra
moniniam milžinui.

Apie šią elektrinę plačiai 
rašė neseniai pradėjęs eiti „Vi
sagino laikraštis” 1998 m. lie
pos 29 d. numeryje, o taip pat 
ir „Kario žurnalas” (1998 m.

rugpjūčio 13 d. laidoje).
Čia reikia pasakyti, kad Vi

saginas yra 1977 metais išdy
gusi miesto gyvenvietė, dabar 
turinti apie 30,000 gyventojų, 
pastatyta IAE darbuotojams. 
Ji pradžioje buvo vadinta 
Sniečkaus vardu, o nuo ne
priklausomybės atstatymo 
dienų — Visaginu. Kadangi 
IAE statytojai, darbuotojai bei 
jų šeimos buvo rusai ar slavų 
kilmės žmonės, tai dauguma 
šio miesto gyventojai buvo ne
lietuviai ir tik dabar mieste 
išėjo aukščiau minėtas laik
raštis lietuvių kalba.

„Visagino laikraštyje” spaus
dinama IAE Informacijos cent
ro korespondentės Eugenijos 
Vitkienės paruoštas puslapis, 
pilnas retai sutinkamos infor
macijos* apie šią elektrinę. Čia 
rašomai kad 1998 m. sausio 1 
dienos statistiniai duomenys 
rodė, kad įmonėje „Ignalinos 
atominė elektrinė” dirbo 5,126 
darbininkai iš 37 tautų.

Iš to skaičiaus 63,4 proc. yra 
rusai, 10,81 proc.; baltarusiai, 
7 proc.; ukrainiečiai, 6,38 
proc.; lenkai. Lietuvių čia dir
ba 427, kas sudaro 8,33 proc. 
Kitų tautybių darbuotojai ne
sudaro didesnio procento. 
Kaip teigia autorė „nesutari
mų dėl tautybės praktiškai 
nepasitaiko, nes, manau, kad 
tautiniai interesai nėra pats 
svarbiausias dalykas — IAE 
žmonės paprasčiausiai brangi
na darbą”.

Šioje didžiulėje įmonėje, 
švenčiančiai 15 metų sukaktį, 
daugiausia darbuotojų (38,47 
proc.) yra nuo 31 iki 40 metų. 
Nuo 41 iki 50 metų amžiaus 
sudaro 36,17 proc. Sulaukusių 
60 metų ir vyresnių tėra vos 
5,2 proc. Nuo 18 iki 20 metų 
amžiaus dirba tik 33 žmonės 
(taigi pusė procento).

Daugiausia žmonių — 1,556 
— yra su aukštuoju išsilavini
mu (30,36 proc.), 1,206 žmo
nės turi specialųjį vidurinį iš
silavinimą (23,53 proc.); 1,012 
darbuotojų yra baigę vidurinę 
ir profesines technikos mokyk
las. Yra nemažai specialistų, 
baigusių kelias aukštąsias mo
kyklas.

.Atėjusį pas mus dirbti jau
ną specialistą auginame pa
laipsniui: iš pradžių jis dirba 
inžinieriumi, po to — vedan
čiuoju inžinieriumi ir t.t. Kad 
taptum stoties pamainos vir
šininku, reikia maždaug 13 
kruopštaus praktinio darbo 
mptų”, — sako E. Vitkienė.

Kaip rašo „Kario” žurnalas 
straipsnyje „Kur plaka atomi
nė širdis”, IAE saugo 300 Vi
daus reikėlų ministerijos Pa
sienio policijos departamento 
vyrų, kurie prieš dvejus metus 
dar dėvėjo kariuomenės uni
formą, nes priklausė Krašto 
apsaugos ministerijai.

Dabar šie policininkai kont
roliuoja transporto ir žmonių

judėjimą IAE bei sulaiko as
menis, be leidimo bandančius 
patekti į jėgainę, saugo šį 
strateginį objektą nuo galimų 
teroristinių užpuolimų, talki
na užkardos darbuotojams, 
saugant pasienio ruožą.

Šią apsaugos rinktinę suda
ro štabas, intendantinė tarny
ba ir apsaugos bataljonas, ap
rūpintas lengvaisiais pėstinin
kų ginklais, stebėjimo įran
ga, lengvaisiais visureigiais 
„Land-Rover”. Be to, bataljo
nas turi du šarvuočius BTR- 
60, skirtus objekto gynybai bei 
žmonių transportavimui gali
mos atominės avarijos atveju.

Rinktinės darbuotojai moko
si Švedijoje, Foršmarko AE. 
Taip pat į Visaginą atvyksta 
Vakarų instruktoriai. Užsie
nio šalių ekspertai gana tei
giamai vertina Ignalinos AE 
apsaugos darbą.

Kaip rašyta, IAE dirba dau
giau negu 5,000 žmonių, kurie 
kasdien į ją po keletą kartų 
įeina ir išeina. Kiekvienas 
kontroliniame praleidimo 
punkte dirbantis policininkas 
per pamainą turi patikrinti 
kelis tūkstančius žmonių ir 
tam reikia ypatingo atidumo.

Tuo įsitikino ir šių eilučių 
autorius, kelis kartus ėjęs pro 
šiuos tikrinimo punktus, o vė
liau matęs, kokio didelio at
sargumo imasi tie, kurie kont
roliuoja patekimą prie paties 
atominio reaktoriaus.

Tačiau, reikia pasakyti, jog 
yra atvejų, kuomet elektrinės 
darbuotojai, kurie užima men
kesnes pozicijas, į darbą atei
na neblaivūs. Jie nedelsiant 
sulaikomi. „Ištraukusiųjų” 
tarpe būna pagalbiniai darbi
ninkai: santechnikai, šaltkal
viai, valytojos, bet ne tie žmo
nės, kurie tiesioginiai dirba 
prie valdymo pultų, atsakingi 
už elektrinės saugumą.

Trijų kilometrų spinduliu 
aplink elektrinę yra vadina
moji riboto patekimo zona. Čia 
kiekvienas žmogus turi turėti 
VRM išduotą dokumentą. 
Penkių kilometrų spinduliu 
aplink elektrinę yra uždrausti 
aviacijos skrydžiai. Tiesa, 
techninių galimybių užkirsti 
kelią galimam „Kamikadzės” 
skrydžiui beveik nėra ir tas 
dar vis kelia susirūpinimą.

Tačis a vienaip ar kitaip šne
kant, Ignalinos atominė elekt
rinė dar ilgą laiką bus ne tik 
mūsų ir mūsų tautiečių Lietu
voje, bet ir daugelio užsienio 
valstybių gyventojų dėmesio 
centre. Apie šio moderniųjų 
laikų technikos milžino likimą 
ir saugumą kalbėsime dar ne 
vienus metus.

Edvardas Šulaitis

• Kas dreba dėl turto, tas 
negali juo mėgautis, vis sten
giasi dar ką nors prie jo pri
dėti. O mąstymas, kaip jį pa
gausinti, užmiršta juo naudo
tis. Tvarko sąskaitas, trinasi 
turguje, varto kalendorių — 
ir ponas tampa ūkininku.

• Seneca

CLASSIFIED GUIDE
ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO
ELEKTROS

(VEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUTOMOBILIO. NAMU, SVEIKATOS,
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis Ir Off. Mgr. Auksė 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
(773)581-8654

TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS,

ORO VĖSINTUVUS.
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624

I

i Skambinantiems ( Lietuvą ir? 
■kitas šalis $039 UŽ MINUTĘ!!! ■ 
I Pokalbiai iš visur ir bet kada, kur I 
| tik yra telefonas. Jokio specialaus | 
|prisijungimo, jokių sąskaitų, pa-1 
pildomų mokesčių. Taip nebūna!?’ 
BŪNA!!!

I Telefono kortelės $5, $ 10, $20 ir I 
|$50 vertės. Perkant korteles už| 
■ $ 100 - viena ($ 10) nemokamai!!! ■ 
Teiraukitės tel. 773-395-3208,

I

Î 773-230-0138. I

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

KNYGA - GERIAUSIA DOVANA. 
MALONU DOVANOTI, SMAGU GAUTU

Kiekvieną ketvirtadienį Jums, "Draugo" 4 psl., spausdiname 
trumpą ištrauką iš mūsų knygų katalogo. įsigykite!

Autorius (v.pav.) Pavadinimaa Kaina

1. V.Bagdanavičius Kultūrinės gelmės pasakose $2.00
2. M.Krupavičius Kunigas Dievo ir žmonių tarnyboje $1.00
3, Antanas Paškus Kunigo meilė $9.00
4. A.Greimas, S.Žukas La Lithuanie Un dės Pays Baltes $2.00
5. L.Zeikus Laiptai į tolumas $1.00
6. G.Papini Laiškai žmonėms (popiežiaus 

Celestino IV) $2.00
7. A. Šatas Laisvė be tiesos - nelaisvė $5.00
8. J.Savasis Laisvos atostogos $3.00
9. Karolis Milkovaitis Ledinės kregždės $5.00
10. Petronėlė Orintaitė Legendų liepsnos $3.00

Knygas užsisakyti galite tel. 773-585-9500, faksu 773-585-8284 
arba paštu. Mūsų adresas:

“Draugas" administracija, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629. 
Persiuntimo išlaidos vienai knygai - $3.95, kiekvienai papildomai pridėti $0.95. 

Gyvenantiems IL valstijoje pridėti 8.75% “sales tax”.
“Draugo” administracija

Mama pamiršo 
užprenumeruoti
"Draugą"...

KRINTA KAINOS! 
Į VILNIŲ

$375 + mokesčiai
Finnair linija

New York - Vilnius - New York
• bilietus reikia nupirkti iki rugsėjo 30 d.;
• išvykti ketvirtadieniais, grįžti trečiadieniais;
• skrydžių pradžia spalio 29 d.;
• paskutinė grįžimo data kovo 31 d.;
• kaina negalioja kalėdiniam laikotarpiui;
• bilieto nepanaudojus, pinigai negrąžinami.

VYTIS TRAVEL 
40-24 - 235 St.

Douglaston NY 11363 
Tel. 1-718-423-6161 

1-800-778-9847
E-MAIL: VYTTOURS@EARTHLINK.NET 

WEB SITE: WWW.VYTISTOURS.COM

GREIT PARDUODA

’EĮjį RE/MAX
T^REALTORS

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

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

Realmart 
Realty Group Ine.

6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago, IL 60629

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose.
Suinteresuoti skambinkite 
BUDRAIČIUI

Bus. 773-585-6100 Pager 312-308-0307 
Fax 773-585-3997

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.

mailto:VYTTOURS%40EARTHLINK.NET
http://WWW.VYTISTOURS.COM
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Informacijos skyrius

Vytenis Rasutis, 8211 W 90th St Hickory Hills, IL 60457

LIETUVOJE
UŽFIKSUOTA
DEFLIACIJA

Birželio mėnesį pirmą kartą 
po nepriklausomybės atkūri
mo Lietuvoje užfiksuota de
fliacija. Statistikos departa
mento duomenimis, birželio 
mėnesį vartojimo prekių ir 
paslaugų kainos sumažėjo 0,5 
proc. Infliacijos Lietuvoje ne
buvo ir 1996 m. rugpjūtį.

Pasak Laisvosios rinkos in
stituto prezidentės, Lietuvos 
prezidento patarėjos Elenos 
Leontjevos, tai puikus įrody- 
jnas, kad rinkos mechanizmas 
sukasi, nepaisant to, kad į jį 
kaišiojami įvairūs pagaliai. 
Tokiais pagaliais „Lietuvos ry
tui” ji minėjo deklaruojamų 
muitinės prekių kainų nusta
tymą administraciniais bū
dais.

E. Leontjevos teigimu, kai 
kainos mažėja, vartotojai turi 
tik džiaugtis. Nors ekonomi
kos teorijoje rašoma, kad def
liacija mažina nacionalines 
pajamaą ir gamybos apimtis, 
ekonomistė sako, kad „makro
ekonominė teorija kartais 
užgožia sveiką protą”. E. Le
ontjeva, patarinėjanti prezi
dentui V. Adamkui ekonomi
kos klausimais, mano, kad 
kainų indekso kritimas įrodo, 

•jog Lietuva artėja prie tų 
išsivysčiusių kraštų, kuriuose 
metų infliacija siekia tik kelis 
procentus.

PRIVATUS TELEKOMAS
NUOLAIDŲ NEŽARSTYS

į oo.. ........ .I
Pardavus kontrolinį „Lietu

vos telekomo” akcijų paketą 
Švedijos „Telia” ir Suomijos 
„Sonera” bendrovėms, vartoto
jai laukia, kaip naujieji teleko
mo savininkai laikysis Lietu- 

.vos vyriausybės pažadų ne
didinti paslaugų kainų. „Lie
tuvos rytas” pastebi, kad jau 
dabar aišku, jog nemokami po
kalbiai ateityje gali būti pa
naikinti, o visi pokalbiai nuo
lat brangs.

Susisiekimo ministras Algis 
Žvaliausias pasirašė įvairius 
priedus prie licencijos užsiimti 
telekomunikacijų veikla. Vie
name šių priedų įrašyta va
dinamoji „kainų kepurės” for
mulė, kuri buvo derinama su 
naujaisiais telekomo savinin
kais. Tačiau šią formulę val
džios pareigūnai laiko pa
slaptyje.

„Lietuvos rytui” pavyko su
žinoti, jog „kainų kepurė” ga
lios iki 2003 metų, tačiau po 
2000 metų vyriausybės ir tele- 
komo tarpusavio susitarimu ją 
bus galima koreguoti. Pasak 
jau buvusio „Lietuvos teleko

Akcinėje bendrovėje „Vilniaus paukštynas”. Nuotr. Eltos

mo” generalinio direktoriaus, 
dabar jam skirtos tik gen. di
rektoriaus pavaduotojo parei
gos, Gintauto Pangonio, šie
met pagrindinių paslaugų įkai
niai nebus keičiami. Vėliau, 
„Lietuvos ryto” žiniomis, „Lie
tuvos telekomui” kasmet lei
džiama didinti bendrą tarifų 
lygį 10 proc., neskaičiuojant 
infliacijos.

„Telia” prezidentas Larsas 
Bergas neslepia, jog mažinant 
tarptautinių pokalbių kainas 
Lietuvoje neišvengiamąi turės 
brangti vietiniai pokalbiai.

AR PRIKELS 
DRUSKININKŲ

KURORTĄ?

Liepos pradžioje Lietuvos 
verslininkai, valdininkai ir 
Druskininkų savivaldybės at
stovai buvo susirinkę į Drus
kininkus spręsti kurorto liki
mo.

Pasak Druskininkų miesto 
Smulkaus ir vidutinio verslo 
sąjungos prezidento Vytauto 
Lučinsko, Druskininkų ekono
minė padėtis yra nepavy
dėtina. Mieste dirba vien 
paslaugas teikiančios įmonės. 
Nedarbas .Druskininkuose vie
nas didžiausių Lietuvoje. Šiuo 
metu Druskininkuose gyvena 
per 22,000 žmonių. Net 14,5 
proc. jų yra bedarbiai. Realiai 
jų gali būti 2-3 kartus dau
giau, nei įregistruota darbo 
biržoje.

Kaip rašo „Respublika”, V. 
Lučinskas mano, jog vienin
telė išeitis — plėsti Druskinin
kuose smulkųjį ir vidutinį 
verslą sanatorinio gydymo ir 
paslaugų srityje. Dabar sana
torijos dirba nuostolingai, ir 
be valstybės bei verslininkų 
paramos Druskininkai pas
merkti merdėti.

Druskininkuose kasmet gy
dosi apie 60,000 žmonių. Sa
natorijose dirba per 10 proc. 
visų druskininkiečių, tačiau 
jei nebus sprendžiamos ben
dros Druskininkų problemos, į 
sanatorijas atvykstančiųjų ga
li sumažėti. Kurortui būtinos 
investicijos. Lėšų reikia pri
žiūrėti pastatus ne sezono 
metu, reikia naujos medicinos 
įrangos.

Druskininkais domisi užsie
niečiai — Lenkijos, Rusijos ir 
Izraelio gyventojai. Jie sudaro 
apie 40 proc. visų kurorto 
svečių.

Verslininkų nuomone, reikia 
nedelsiant spręsti vizų išda
vimo reikalus, kurie trukdo 
plėtoti turizmą, o „mašalų 
siautėjimą” spręsti valstybiniu 
lygiu. Šiemet dėl didžiulio 
mašalų antplūdžio iki Joninių 
Druskininkai buvo praktiškai 
apmirę.

Ryšių ir paslaugų bendrovės „Omnitel” būstinės pastatas Vilniuje. Nuotr. Eltos

SUOMIAI PATENKINTI 
INVESTICIJOMIS

Birželio pabaigoje bendroji 
Lietuvos ir Suomijos val
gomųjų ledų gamybos įmonė 
„Ingman Vega” Mažeikiuose 
paminėjo 5 metų veiklos su
kaktį. „Ingman Vega” yra vie
nintelė vienos iš moderniausių 
Europoje ledų gamybos ben
drovių „Ingman Foods” gamy
bos įmonė, įsteigta užsienyje. 
Šios bendrovės savininkas 
Karlas Gustavas Ingmanas 
mano, kad prieš 5 metus į 
Mažeikių įmonę investuodami 
beveik 10 mln. litų, jie labai 
rizikavo, nes sunku buvo aps
kaičiuoti, ar investicijos iš viso 
atsipirks.

Tačiau dabar „Ingman Ve
ga”, kuriai vadovauja 33 metų 
generalinis direktorius Virgili
jus Radvilas, užima ketvirta
dalį Lietuvos ledų rinkos. Šiuo 
metu Mažeikių įmonė gamina 
39 pavadinimų valgomuosius 
ledus. Joje dirba 180 žmonių.

Įmonės veiklos penkmečio 
proga įkurtuves šventė ir nau
jame pastate įsikūrusi įmonės 
administracija. „Ingman Ve
ga” Mažeikių centre rekon
stravo kavinę, kurioje bus ga
lima greitai pavalgyti. Tad 
Mažeikiai sulaukia naujų- in
vesticijų iš Suomijos.

GYVENTOJAI
NEPATENKINTI UOSTO 

PLĖTRA

Sumanymas plėtoti Klaipė
dos valstybinį jūrų uostą šiau
rės link sujaudino Melnragės 
gyventojus, kurie baiminasi, 
kad šalia uosto įsikūrusi 
kurortinė gyvenvietė neteks 
reikšmės. Melnragės gyvento
jai nusprendė sudaryti žmonių 
grupę, kuri gintų jų interesus, 
rašo „Lietuvos rytas”.

Susisiekimo ministerijai ap
sisprendus plėtoti uostą šiau
rės link svarstoma galimybė 
ties Melnrage įrengti naują 
15-18 metrų gylio akvatoriją, į

kurią galėtų įplaukti okeani
niai 100,000 tonų talpos lai
vai. Tokia jūrų uosto plėtros 
perspektyva nevilioja Meln
ragės gyventojų. Užpylus pa
plūdimius, jų gyvenvietė taptų 
nepatraukli poilsiautojams. 
Dėl to nukentėtų keli šimtai 
vasarą namus ir butus poil
siautojams nuomojančių šeL 
mų. Vietiniai žvejai bijo, kad 
žlugs jų verslas, nes žuvys 
pasitrauktų,iš nerštaviečių.

Klaipėdos valstybinio jūrų 
uosto direkcijos vadovo Valen
tino Greičiūno nuomone, uos
tui plėstis šiaurės link yra kur 
kas pigiau negu rekonstruoti 
apleistą Švęntosios uostą. Ar 
Melnragės • - pakrantė tinka 
uostui, kuris per metus papil
domai priimtų apie 20 mln. 
tonų krovipių, turės pasakyti 
projektuotojai. šiai idėjai 
įgyvendinti prireiktų 1,2 mili
jardų litų. Šventosios uosto 
rekonstrukcija preliminariai 
vertinama 4 milijardais litų.

Klaipėdos meras Eugenijus 
Gentvilas mano, kad sprendi
mas plėsti jūrų uostą šiaurės 
link gali sumažinti pajūryje 
esančių pastatų ir žemės 
sklypų kainas... „Jei ne Meln
ragės kurortas”, ramia sąžine 
agituočiau j už šiaurinį uosto 
plėtros variantą, — sakė me
ras ir pridūrė, kad jam tenka 
laviruoti, derinant uosto ir ku
rortinės gyvenvietės intere
sus.

TURTO DEKLARUOTI 
NEREIKĖS

Kaip jau pranešta, Seimas 
atsisakė visuotinio turto de
klaravimo. Viena priežasčių 
— Lietuvai būtų per brangu 
išlaikyti deklaracijomis užsi
imančių valdininkų būrį.

Lina Pečeliūnienė „Lietuvos 
aido” redakcijos skiltyje abejo
ja prieš visuotinį turto ir pa
jamų deklaravimą pateiktais 
argumentais. Populistiniu ji 
vadina ir Seimo Biudžeto ir fi
nansų komiteto pirmininkės 
Elvyros Kunevičienės argu
mentą, kad atsisakius visuoti
nio pajamų deklaravimo leng
viau atsikvėps senukai, kurių 
vienintelis pajamų šaltinis yra 
senatvės pensija.

Kita vertus, jau porą metų 
savo turtą ir pąjamas dekla
ruoja pareigūnai, jų šeimos 
nariai, įmonių vadovai. Ir kas 
iš to? Pasak L.. Pečeliūnienės, 
į tas deklaracijas surašomos 
tik legaliai gautos pajamos ir 
savo vardu įsigytas turtas. 
„Deklaracijas, nors į parodą

AJA.
GENOVAITEI DOMEIKAITEI 

ŠUKIENEI
mirus, jos vyrui dr. KAZIUI, šeimai ir kitiems giminėms 
nuoširdi užuojauta.

Justinas Dėdinas

dėk — visi reikšmingieji val
stybės asmenys tokie švaru
čiai atrodo”.

Toliau L. Pečeliūnienė rašo: 
„Štai čia ir reikėtų prisiminti 
E. Kunevičienės taip ginamus 
senukus ir senutes. O dar ir 
pusbrolius, pusseseres. Toli
miausius gimines, arba tik 
šiaip pažįstamus, draugus. 
Juk ne paslaptis, kad įma
noma turėti turtą ne savo var
du arba nelegaliai gautas pa
jamas kaupti kito asmens 
sąskaitoje.

Ne paslaptis, kad Lietuvoje 
tebeklesti šešėlinė ekonomika. 
Pats premjeras G. Vagnorius 
nesurinktų akcizo mokesčių 
priežastimi nurodė padidė
jusią kontrabandą. O kieno 
kišenėse ir sąskaitose sukasi 
už kontrabandą gauti pinigai? 
Niekas negalės atsakyti į šį 
klausimą, kol nebus visuotinio 
pajamų deklaravimo. Finansų 
ministras A. Šemeta irgi ne
paaiškino, kokiu būdu šešė
linę ekonomiką jis pavers le
galiu verslu ir surinks visus 
mokesčius. Įsitikinom, kad 
‘žiaurios akcijos’ mažai pa
dėjo arba net padarė meškos 
paslaugą — sunaikino ban
dančius legaliai dirbti silpnuo
sius prekeivius ar verslinin
kus.

Ar nebus taip, kad tarsi su
taupydami centus, reikalin
gus deklaracijoms registruoti, 
kompiuterizuoti ir tikrinti, iš 
tikrųjų kasmet prarasime 
šimtus milijonų, maitinančių 
nusikalstamas grupuotes?

Be visuotinio pajamų de
klaravimo nereikalingos ir tos 
gražutės valdininkų deklaraci
jos. Tai nepadės kovoti su ko
rupcija. Tai tik kovos imitaci
ja”, — baigia straipsnf Lina 
Pečeliūnienė.

Rima Jakutytė

* Lietuvos paukštynuo
se yra susikaupę apie 2,000 
tonų produkcijos, todėl įšal
dyta 13-15 mln. litų apyvarti
nių lėšų. Pasak paukštinin
kystės asociacijos prezidento, 
Lietuvoje pagaminta paukštie
na sudaro tik apie 30 proc. vi
sos parduodamos paukštienos. 
Jo teigimu, paukštienos gamy
bą galima būtų nesunkiai pa
didinti dvigubai, tačiau tam 
trukdo gana ribotos vidaus 
rinkos galimybės ir įvežami 
nemaži kiekiai kontraban
dinės vištienos. (Eita)

• Sliekui krienuose visas 
pasaulis — krienuose.

Žydų priežodis

• Mes negalime žmonių per
dirbti. Mūsų darbas yra save 
pagerinti ir kitus padaryti lai
mingais — to darbo mums 
užteks su kaupu.

Joseph Newton

• Kartais mes linkę priskirti 
tuos, kurie yra pusantro karto 
protingi, puspročiai, todėl, kad 
suvokiame tik trečdalį jų pro
to.

H.D. Thoreau

KETURIOLIKOS
METŲ

MIRTIES
SUKAKTIS

A.fA.
JUOZAS GIBAITIS

Jau suėjo keturiolika metų, kai negailestinga mirtis 
atskyrė iš mūsų tarpo mylimą Tėvą, kurio netekome 1984 
m. rugsėjo 3 d.

Nors laikas bėga, bet mes jo niekada negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę.

Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
prisiminti velionį Juozą savo maldose.

Nuliūdęs sūnus.

AJA.
GENOVAITEI ŠUKIENEI

mirus, jos vyrą dr. KAZĮ, sūnų RAIMUNDĄ, dukteris IRENĄ 
ir DONĄ, seserį JANINĄ ŠALNIENĘ giliai užjaučiame ir 
kartu liūdime.

Nijolė ir krikšto duktė Teresa

AJA.
GENOVAITEI DOMEIKAITEI 

ŠUKIENEI
mirus, gilią užuojautą reiškiame jos vyrui dr. KAZIUI ŠUKIUI, 
sūnui RAIMUNDUI su šeima, dukterims IRENAI, DONAI 
su šeimomis ir seseriai JANINAI ŠALNIENEI su šeima.

Alė ir Antanas Razmai 
Asta ir Antanas G.Razmai 
Kristina ir Petras E.Razmai

Ieškote
našaus
SERTIFIKATO?

Pasiteiraukite pas mus. Siūlome 
specialų šios vasaros sertifikatą!

5.65 % APY*
Terminuotas indėlis 12 mėnesių

Kreipkitės į mus,
tel. 1-773-MIDLAND 

(643-5263)
Patarnaujame, kaip bankas turi 

patarnauti
fX1 ITIidlcind Federcil

Savings and Loan Association
8929 S. Harlem Avė., Bridgeview 60455 * (708) 598-9400

4040 S. Archer Avė., Chicago 60632 • (773) 254-4470 
2657 W. 69th St., Chicago 60629 * (773) 925-7400

www.midlandfederal.com

FDIC Insured CQUM.HOUWtt
LENOER

•APY (Annual Percentage Ytetd) for thla 12 month CD to compounded daily and paid monthly. Ponaity 
for eariy withdrawal. Rate subject to chango without notice

http://www.midlandfederal.com
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Kun. Antanas L. Markus
aruošė naują maldaknygę 
iluvos Marijos garbei! At

švęsti šios maldaknygės išlei
dimą, visi kviečiami į Šiluvos 
Marijos pagerbimą — Šiluvos 
Marijos statulos vainikavimą. 
Ta proga pirmą kartą bus 
naudojama šita maldaknygė. 
Šios pamaldos įvyks šių metų 
rugsėjo 8 d., 7:30 v.v., Most 
Holy Redeemer bažnyčioje 
(kampas 96-tos ir Lawndale 
gatvių) Evergreen Parke. Pa
gerbsime Švenčiausiąją Mer
gelę Mariją jos gimimo dienos 
proga ir atšvęsime Šiluvos
Marijos šventę.

Jaunųjų ateitininkų 
Daumanto-Dielininkaičio 
kuopos narių registracija
bus vykdoma šeštadienį, 
rugsėjo 12 d., nuo 9 iki 11 vai. 
r. PLC, Lemonte, žemutinėje 
salėje ir sekmadienį, rugsėjo 
13 d. nuo 10 iki 11 vai. r. Atei
tininkų namuose, Lemonte. 
Kviečiami ir nauji nariai nuo 
vaikų darželio iki 8 skyriaus. 
Informaciją teikia kuopos 
globėjos — Rasa Narutytė- 
Kasniūnienė, tel. 708-403- 
4988 ir Dainė Narutytė- 
Quinn, tel. 708-349-7403.

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.

LIETUVIŲ FONDO 
GOLFO DIENA

Lietuvių fondas sekmadienį, 
rugsėjo 27 d., rengia, kaip ir 
ereitais metais, golfo dieną, 
aidynės vyks Lieponių Old 

Oak golfo laukuose 143rd ir 
Parker Road, Orland parke. 
Žaidynių pradžia 10:30 v.r., o 
vakarienės 5 v.v. Į vakarienę
yra kviečiami ir svečiai.

Naujai į Lietuvių fondą įsto
ję ar 100 dol. įnešę nariai, žai
dynėse dalyvaus be atskiro 
mokesčio. Vakarienės metu 
golfininkams už įvairius pa
siekimus bus įteiktos dovanos. 
Dėl registracijos ar platesnės 
informacijos, prašoma skam
binti į Lietuvių fondo raštinę 
darbo dienomis tel.: 630-257- 
1616.

Lietuvių fondas kviečia vi
sus golfininkus ir golfminkes 
įsijungti į smagų golfavimo 
turnyrą, o svečius atvykti pa
sigėrėti rudenėjančia gamta, 
gardžiai pavakarieniauti ir 
pabendrauti su golfininkais.

J.K.

Lietuvių fondo golfo turnyro laimėtojai 1997 metais. Iš kairės: Jonas Kubilius, Aldona Vaitkienė, LF valdybos 
pirm. Povilas Kilius, Rytas Kleiza su būsimu golfininku ir Stasys Baras.

Šeštadieninis „Draugo” 
priedas po vasaros atos
togų bus pradėtas leisti 
šeštadienį, rugsėjo 12 d. ir 
išeis reguliariai — kas šeš
tadienį — kaip ir anksčiau. 
Medžiagą prašome siųsti 
„Draugo” redakcijos vardu. 
Primename, kad buvusioji 
priedo redaktorė Aušrelė Liu- 
levičienė iš redakcijos pasi
traukė prieš atostogas, tad jos 
vardu prašome laiškų ne
siųsti.

Manigirdo Motekaičio 
pianino muzikos vakaras
sekmadienį, rugsėjo 6 d., 8 
v.v. vyks Ateitininkų studijų 
dienose, Dainavoje, MI. Visi 
kviečiami besibaigiančios va
saros vakarą praleisti klau
santis talentingo pianisto kon
certo. Ypač puiki proga De
troito ir Dainavos apylinkėse 
gyvenantiems geros muzikos 
mėgėjams. Po koncerto — 
linksmavakaris ir vaišės „Bal
tojo avino” svetainėje.

Don Varnas Amerikos 
karių veteranų posto Nr. 
986 ir pagalbinio moterų 
vieneto naujų valdybos 
narių įvesdinimas š.m. rug
sėjo 13 d. vyks „Seklyčios” pa- 
talposse, 2711 W. 71 St., 
Čikagoje.

Don Varnas posto 1998 m. 
valdybą sudaro: komendantas 
Vitas Paškauskas, 1-mas vice- 
komendantas John McKevitt,
2-ras vicekomendantas James 
Radcliff, adjutantas ir kapelio
nas Edward Pocius, iždinin
kas Joseph Stanaitis. Kiti val
dybos nariai: John Yerkes, 
Adam Anderson ir Bruno Mi
kėnas. Įvesdinimą praves By- 
ron Ellis ir Norman Bedno- 
wicz.

Moterų vieneto valdyba: 
pirmininkė Anelė Pocius, 1- 
ma vicepirm. Kathryn McKe
vitt, 2-ra vicepirm. Angeline 
Paliokaitis, sekretorė Frances 
Urnazus, iždininkė Valerija 
Stanaitis, istorikė Dorothy 
Dubinski, kapelione Stephany 
Kasputis, maršalka Frances 
Urnazus, vėliavininkės Rita 
Radcliff ir Dorothy Dubinski. 
Įvesdinimą praves Valerija 
Stanaitis.

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

Tautos šventės iškilmin
gas minėjimas, ruošiamas 
Vytauto Didžiojo šaulių rink
tinės, vyks sekmadienį, rugsė
jo 6 d. Šaulių namuose, Čika
goje. Visi kviečiami kartu su 
šauliais švęsti šią svarbią lie
tuviams šventę.

Kun. Algirdas Paliokas, SJ, Palai
mintojo Jurgio Matulaičio misijos 
Lemonte kapelionas.

ARTĖJA 
KUN. ALGIRDO

PALIOKO JUBILIEJUS

Kun. Algirdo Palioko, S J, 
Palaimintojo Jurgio Matulai
čio misijos Lemonte kapeliono, 
25-rių metų kunigystės jubi
liejus bus iškilmingai pami
nėtas spalio 11 d., sekmadienį. 
Minėjimą rengia misijos tary
ba. Iškilmės prasidės vienuo
liktos valandos šv. Mišiomis 
Pal. Jurgio Matulaičio misijos 
bažnyčioje. Mišias konceleb- 
ruos jubiliatas su kitais dvasi
ninkais. Mišių metu giedos 
misijos choras, vadovaujamas 
Birutės Mockienės..

Tuoj po pamaldų misijos na
riai ir svečiai rinksis į didžiąją 
Pasaulio lietuvių centro salę 
pietums. Bus taip pat akade
minė ir meninė dalis. Trumpą 
apibudinimo žodį apie jubilia
tą tars Juozas Baužys, keletą 
progai pritaikytų poezijos pos
mų padeklamuos Kęstutis 
Daugirdas, fleitos garsais 
šventiškai visus nuteiks Rima 
Polikaitytė, o solo dainomis — 
solistė Praurimė Ragienė. 
Programai vadovaus Nijolė 
Maskaliūnienė.

Misijos nariai ir svečiai, no
rintys dalyvauti minėjimo pie
tuose, prašomi registruotis iš 
anksto pas Oną Abromaitienę 
telefonu 630-257-6675.

Kor.

K. ir J. Norvilai, Brook- 
lyn, NY, a.a. Valentino Ra
čiūno atminimui parėmė 
„Draugą” 100 dol. auka. 
Širdingai dėkojame.

Leonidas Donskis Santa
ros-Šviesos suvažiavime rug
sėjo 10-13 d. Lemonte kalbės 
apie „Vytauto Kavolio palygi
namųjų civilizacijų teoriją”.

Šv. Mišios vaikams Pa
laiminto Jurgio Matulaičio 
misijoje bus aukojamos sek
madienį, rugsėjo 13 d., 9 vai. 
r. Visos šeimos su vaikais 
kviečiamos dalyvauti, prašant 
Dievą laiminti juos naujuose 
mokslo ir organizacinės veik
los metuose.

DAR APIE „SEKLYČIOS” POPIETĘ
»

Penktadienio „Drauge” (08.12) 
buvo trumpa žinutė apie tre
čiadienį įvykusią „Seklyčioje” 
Krikščionių demokratų rėmė
jų sambūrio popietę. Įdomu, 
bet per mažai. Kalbėtojų nuo
monės vertos platesnio dėme
sio, nepaisant, kad salė buvo 
pilnutėlė. Popietę atidarė 
Onutė Lukienė ir programai 
pravesti pakvietė Marįją Re
inienę. Ji pareiškė, kad mes 
čia pasigendam aiškesnio 
vaizdo apie šių dienų Lietuvos 
religinę būklę. Yra trys, ką tik 
grįžę iš Lietuvos, žinomi as
menys, kurie galėtų mums 
šiuo klausimu savo įspūdžius 
papasakoti. Visiems plojant, 
pirmu kalbėtoju pakvietė žino
mą žurnalistą, visuomeninin
ką Juozą Končių. Štai jo pra
nešimas:

„Norėjau susipažinti kiek su 
Lietuvos spauda, nes girdėjau, 
kad ji yra varžoma, cenzūruo
jama. Trys didžiausi Vilniaus 
dienraščiai — 'Lietuvos rytas’, 
'Respublika' ir 'Lietuvos aidas’ 
atrodo gana įspūdingai. Stam
biausias ir didžiausio tiražo 
(69,000) yra 'Lietuvos rytas’. 
Jokio suvaržymo ar cenzūros 
nepastebėjau, bet beveik pasi
gedau. Pastebėjau keistą rašy
mo būdą. Ką nors užsimena ir, 
nebaigę aiškinti, palieka skai- 

• tytojui spėlioti, kaip iš tikrųjų 
yra. Pvz., 'Kun. Mikutavičius 
bendravo su daugeliu žmonių, 
jų tarpe ir su Valdu Adam
kum’. Čia pat įdėta maža nuo
trauka su besišypsančiu, aiš
kiai matomu Mikutavičium ir 
šalia blankiu, lyg nusigandu
siu Valdu Adamkum. Galvok, 
ką nori. Arba: 'Šaukiama, kad 
KGbistai Lietuvoje užima 
aukštas vietas’. , ,(Kas ir ko
kias). Arba klausimas dėl dvi
gubų pensijų — Lietuvos ir 
Rusijos, ir čia pat klausiama: 
o kodėl galima Lietuvos ir 
Amerikos? (Ar gauna ir kas?) 
Vis mįslė. Tačiau 'paslaugų' 
skyriuje mįslių nėra. Pvz.: 
'Šaltas šampanas ir simpa
tiška mergina laukia jūsų sa
vo jaukiame bute’. Arba: 'Sim
patiškos merginos, daro masa
žą savo namuos^’. Ir t.t. Juk 
jei būtų varžymas ir cenzūra, 
tai tų 'paslaugų' tikrai nebūtų. 
Atrodo, lyg pikthaudžiavimas 
spaudos laisve.

Antras plačiai' skaitomas 
laikraštis — 'Respublika'. Tu
riu prisipažinti, T kad buvau 
apie jį nekokios nuomonės, bet 
turiu ją pakeisti. Susidariau 
visai rimtą įspūdį. O, be to, 
girdėjau, kad jąų spausdina
mas ir spalvomis. Jo tiražas 
39,000. Vertas.

Trečias laikraštis tai 'Lie
tuvos aidas'. Dešiniųjų laik
raštis. Rimtas. Straipsniai aiš
kūs ir išsamūs. Kas gali, verta 
prenumeruoti. Jo tiražas 
19,000. Dar yra vienas keistas 
laikraštis 'Akistata'. Menkai 
atrodo, bet jo spausdinama 
net 100,000. Vyrauja bjauriau
sios sensacijos. Plėšimai, va
gystės ir bjauriausi nusikalti
mai, kurie, nežinia kuo baigia
si. Koks to laikraštuko tiks
las? Pasipinigauti? Galėtų jo 
ir nebūti. Jis tik žemina tautą. 
O kovoti su nusikaltimais turi 
policija, žmonių padedama. 
Kitas rimtas, bet mažai skai
tomas laikraštis yra 'Apžval
ga'. Išeina tik kartą į mėnesį. 
Na, ir pagaliau — 'XXI am
žius’. Jis lyg ir norėtų užimti 
vietą buvusio populiaraus 
laikraščio XX amžius’, bet, de
ja, jis atstovauja tik kunigijai 
ir bažnyčiai, skirdamas tam 
net 75 nuošimčių turinio, o 
visuomeninių reikalų beveik 
nemini. Tai buvusio režimo 
įtaka. Manau, kad kunigija 
turėtų daugiau eiti į žmones ir 
į jaunimą, nes bažnyčios apy
tuštės. Kitokios spaudos ne
turėjau progos artimiau pa
nagrinėti”.

Ir už tiek smarkiai paplo
jome.

Kitas kalbėtojas buvo vi
siems žinomas ekonomistas ir 
visuomenininkas Jonas Pabe
dinskas. Kalbėjo apie Lietuvos 
politinę panoramą. Jo many
mu, ji yra labai įvairi. Partįjų 
ir partijėlių yra daug, bet jos 
ne tiek politinės, kiek asme
ninės. Nėra stiprios politinės 
partįjos ir todėl žmonės savo 
problemas sprendžia ne parti
jose, kaip tai daroma Vakaruo
se, bet savo grupėse, išeidami 
į gatves demonstruoti, blokuo
ti kelius, reikalauti. Toliau jis 
paskaitė ištrauką iš savo 
straipsnio, skaityto pernai 
Druskininkuose. Šios mintys 
tinka ir dabar.

„Turėtume atsisakyti ’slapi- 
kavimo’, nepasitikėjimo vieni 
kitais, įtarinėjimo. Orientuo
kimės ne į Rytus, bet į Vaka
rus. Tas daugiau tinka jau
nuomenei, nes ateitis jiems 
priklauso. O mes padėkime 
jiems per savo organizacįjas 
kaip, pvz., dabar steigiamą 
Krikščionių demokratų rėmė
jų sambūrį”.

Paskutinis kalbėtojas buvo 
dr. Petras Kisielius. Visi jį ge
rai žinome, kaip gabų gydy
toją ir nuoširdų, gilų patriotą, 
visuomenininką. Jis Lietuvoje 
lankėsi daug kartų, o šiemet 
stebėjo ir darbavosi su jauni
mu Berčiūnų ir kitose jaunimo 
stovyklose. Jo nuomone, yra 
dvi pagrindinės jaunimo rū
šys: organizuotas ir neorgani
zuotas jaunimas. Neorgani
zuoto yra daug daugiau ir jis 
yra baisiame stovyje. Pasken
dęs rūkyme, gėrime, narkoti
kuose, paleistuvavime ir ligo
se. Daug jo nelanko mokyklas
— beraščiai. Norint juos gel
bėti, reikia įtempti visas poli
tines, visuomenines ir bažny
tines jėgas. Šeimų jie daugia- 
sia neturi, nes arba suirusios, 
arba prasigėrusios, arba miru
sios. Vesti juos iš sąvartynų ir 
valkatų gaųjų į mokyklas ir 
organizacįjas reikia visomis 
jėgomis, nes ne tik jie žūsta, 
bet per juos plinta užkrečia
mos ligos — lytinės, tuberku
liozė ir kitos. Juos gelbėti pa
deda ir kita jaunimo rūšis, tai 
organizuotas jaunimas. Dar jų 
yra mažai, bet jie sparčiai 
auga. Mokyklose, organizaci
jose ir stovyklose jie yra veik
lūs ir sumanūs. Ypač sėkmin
gos jaunimo stovyklos Vil
niaus krašte. Šalčininkų rąjo- 
ne „atviros” stovyklos sutrau
kia vietinio jaunimo, kuris po 
to noriau mokosi ir lietuvių 
kalbos. Čia skautai ir ateiti
ninkai turi plačią dirvą. Sto
vyklas aplanko meno ansamb
liai, solistai ir paskaitininkai. 
Atsirado įdomi naujovė — „ke
liaujančios jaunimo stovyk
los”. Jos yra ypač sėkmingos, 
nes aplanko daug vietų. Ta
čiau joms reikia daug lėšų, 
kurių, deja, labai trūksta. Čia 
įeina ir mūsų rolė. Mes išven- 
gėm sunaikinimo Sibire ir ka
lėjimuose, bet išnešėm ir pa
reigą gelbėti Lietuvą. Tai mū
sų tautinė ir sąžinės pareiga. 
Jau ir padedame daug, ypač 
giminėms, bet klauskime savo 
sąžinės, ar jau viską pada
rėm? Labiausiai krikščiony
bės ir jaunimo gelbėjimo sri
tyje. Pavienė iniciatyva yra 
vertinga, bet organizuota 
veiksmingesnė. Dabar organi
zuojamas Krikščionių demok
ratų rėmėjų sambūris. Jo pir
mininkas visiems žinomas so
listas Jonas Vaznelis, o nariai
— tėvynę mylintys patriotai. 
Jie ruošia įdomų susirinkimą 
rugsėjo mėnesio 6 dieną, Le
monte, po šv. Mišių, Ateiti
ninkų namuose. Prašome vi
sus dalyvauti. Juk tik vieny
bėje galybė.

Dr. Petras Kisielius, šį pra
nešimą užbaigė žodžiais: 
„Sunkiai Lietuva keliasi, bet 
keliasi ir prisikels sveika”.

Ilgai plojome ir lyg pąjutome 
seną lemtingą posakį: „Redde

Du golfo mėgėjai pernykštėje Lietuvių fondo golfo išvykoje — Onutė Anta 
naitienė ir Povilas Kilius.

quod debis” (grąžink ką sko
lingas). Po to buvo pietūs ir 
pabendravimas.

Jonas Žebrauskas

LIETUVOS
ISTORIOGRAFIJA JAU 

„PLAČIAUSIUOSE
VANDENYSE”

Lietuvos istoriografijos tik
roji raida yra pirmą kartą 
apžvelgta pasaulinės reikšmės 
dvitomyje veikale, „A Global 
Encyclopedia of Historical 
Writing”, kuris ką tik buvo 
išleistas Garfield Publishing, 
Ine., leidyklos New Yorke ir 
Londone. Ši enciklopedija 
(kainuojanti 175 dol.) bus pri
einama daugeliui didžiosiose 
bibliotekose.

Enciklopedijos vyr. redakto
riaus prof. D. R. Woolf pa
kviesti, straipsnį apie Lietu
vos istorinius darbus ir jų lie
tuvius bei kitataučius auto
rius parašė Jonas Dainauskas 
ir prof. dr. Jonas Račkauskas. 
Beveik trijų puslapių straips
nis apibūdina lituanistinius 
istorinius rašinius ir jų rašy
tojus nuo ankstyviausių laikų, 
pradedant 1420 m., iki dabar
ties. Straipsnis mirgėte mirga 
įvairiakalbių knygų pavadini
mais. Komentuojami daugiau 
nei šimto autorių darbai.

Pirmuoju tikru Lietuvos is
toriku Dainauskas ir Rač
kauskas laiko Augustiną Ro- 
tundus arba Mielecki, kurio 
„Chronica sive historia Li- 
thuaniae” pasirodė 1569 m. To 
paties autoriaus „Epitome 
principum Lithuaniae” sekė 
1576 m. Svarbiųjų istorijų ap
žvalga užbaigiama prof. Wil- 
liam Urban parašytomis ir Li
tuanistikos tyrimo ir studijų 
centro Čikagoje išleistomis 
„Baltic Crusade” ir „Samogi- 
tian Crusade”. Straipsnis bai
giamas sovietų okupacijos lai
kotarpiu išleistų istorihių šal
tinių rinkinių apžvalga.

Ši didžiulė istoriografijos en
ciklopedija papildoma naujais 
duomenimis tik kas 10 metų. 
Šio dešimtmečio laida pažymi 
pirmąjį Lietuvos pasirodymą 
jos puslapiuose atskiru straips
niu. Pagarba ir padėka jo au
toriams, LTSC tarybos sekre
toriui Jonui Dainauskui, kurį 
daugelis su pagrindu vadina 
„vaikščiojančia Lietuvos istori
jos enciklopedija”, ir LTSC 
valdybos pirmininkui prof. dr. 
Jonui Račkauskui, buv* „Tau
tos praeities” viceredaktoriui 
bei keliolikos lituanistinių lei
dinių autoriui, (arza)

ALTo gegužinė rengiama 
rugsėjo 7 d., pirmadienį (Dar
bo dienoje) A. ir A. Grinių so
dyboje, 15904 W. 143rd 
Street, Lockport, IL. Važiuoja
ma savomis mašinomis. Kas 
galėtų kokį asmenį nuvežti, 
prašome skambinti tel.: 773- 
434-4646 arba 773-434-3713. 
Visi maloniai kviečiami pa
remti ALTo gegužinę.

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 StėVėh- 
son Hali, rugsėjo 14 dieną, pir
madienį, 1 vai. dienos. Tuos, 
kurie norėtų daugiau informa
cijos, kviečiame teirautis uni
versitete telefonu: (312) 996- 
4412.

Lemonte, PLC, atidaroma 
Meno mokyklėlė vaikams ir 
jaunimui. Veiks šie skyriai: 
dainavimo, dailės, choreografi
jos (baletas arba klasikinis šo
kis, tautinio šokio pagrindai, 
pramoginiai šokiai); gitaros, 
kanklių ir' akordeono. Priima
mi vaikai nuo 3,5 iki 18 m. ir 
vyresni. Registracija ir plates
nė informacija sekmadieniais 
Lemonte PLC (08/30 ir 09/06) 
11:30 vai. r. - 12:30 vai. p.p. 
Pirmasis susirinkimas kvie
čiamas ketvirtadienį (rugsėjo 
10 d.) PLC didžiojoje salėje 
6:30 v.v. Susitiksime su moky
tojais ir mokiniais. Pamokėlių 
pradžia — rugsėjo 17 d., vieną 
kartą savaitėje, ketvirtadie
niais, 6:30 v.v.

Daumanto-Dielininkaičio 
jaunųjų ateitininkų kuopa
naujuosius veiklos metus pra
dės sekmadienį, rugsėjo 13 d. 
Visi kuopos nariai kviečiami 9 
vai. r. dalyvauti Pal. Jurgio 
Matulaičio misijoje aukoja
mose šv. Mišiose vaikams, o 
po Mišių vykti į pirmąjį 
naujųjų veiklos metų susirin
kimą Ateitininkų namuose. 
Laukiami visi esantieji kuo
pos nariai, o taip pat ir nauji, 
norintieji kuopos veikloje dal
yvauti (nuo vaikų darželio iki 
8-to skyriaus).

S K E L B Į M A. f
• Namams pirkti pasko

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