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Atsistatydino septintoji
Lietuvos vyriausybė
Vilnių., lapkričio 19 d. (BNS)
— Lietuvos prezidentas Algirdas
Brazauskas antradienį priėmė
premjera Mindaugą Stankevi
čių, grąžinusį septintosios vy
riausybės įgaliojimus.
Ceremonijoje dalyvavęs vie
nas, premjeras kalbėjo, kad
esant sudėtingoms ekonomi
nėms aplinkybėms vyriausybė
„stengėsi bent jau nepablogin
ti padėties".
Prezidentas A. Brazauskas
padėkojo vyriausybei už darbą
ir pasirašė dekretą, kuriuo
priėmė jos atsistatydinimą ir
pavedė eiti pareigas iki bus
suformuotas naujas ministrų
kabinetas. Premjeras M. Stan
kevičius išreiškė viltį, kad
laikinai dirbti teks neilgai.
Septintoji po Nepriklauso
mybes atkūrimo ir trečioji
LDDP vyriausybė pakeitė
vasario 8 d. nušalintą eks
premjero Adolfo Šleževičiaus
kabinetą.
M. Stankevičiaus vyriausybės

programą parlamentas patvir
tino kovo 16 d. Iš 19 vyriausybės
ministrų 7 buvo LDDP nariai,
kiti — nepartiniai.
Ilgiausiai iš visų vyriausybių
— 32 mėnesius — dirbo A. Šle
ževičiaus kabinetas. 19 mėnesių
vyriausybei vadovavo Gedimi
nas Vagnorius, 10 mėnesių —
Kazimiera Prunskienė, 4 mėne
sius — Aleksandras Abišala, 3
mėnesius — Bronislovas Lubys.
Vos 3 dienas ministro pirminin
ko pareigas ėjo Albertas Šimė
nas.
Susisiekimo ministras Jonas
Biržiškis yra ilgiausiai dirbės
ministras ir vienintelis likęs
savo poste nuo K. Prunskienės
kabineto.
Trumpiausiai ministro parei
gas ėjo šiemet balandžio 23 d.
paskirtas teisingumo ministras
Albertas Valys ir balandžio 5 d.
paskirtas ekonomikos ministras
Zenonas Kaminskas. Tik šioje
vyriausybėje ministerijoms va
dovavo dar 6 ministrai.

Č. Juršėnas: parlamentas
dirbo demokratiškai
Vflnius, lapkričio 18 d. (BNS)
— Sakydamas baigiamąją kalbą
paskutiniame Seimo posėdyje,
pirmininkas Česlovas Juršėnas
pažymėjo, kad „su šia diena
Lietuva baigia reikšmingą vals
tybingumo, konstitucinio ir
demokratinio vystymosi laiko
tarpį" ir kad „ši* Seimas svariai
prisidėjo įtvirtinti šalies poli
tinio stabilumo tradiciją".
Česlovo Juršėno kalbos klau
sėsi ir prezidentas Algirdas Bra
zauskas.
Pažymėjęs, kad kiekvienas
parlamentaras įstatymų lei
dimo darbui paaukojo dalį savo
gyvenimo ir sveikatos, Seimo
pirmininkas pakvietė tylos
minute pagerbti mirusius šio
Seimo narius Tautvydą Lideikį,
Juozą Bastį ir Juozą Bulavą.
Č. Juršėnas pažymėjo, kad
posėdžių salėje „kryžiavosi
politinės ir ekonominės kon
cepcijos, partijų ir asmeninės
tautos atstovų nuostatos, laiko
išbandymą patyrė įvairiausi
charakteriai — tačiau svarbiau
sia, kad dirbta ir padaryta
daug".
Č. Juršėno manymu, darbą
baigiantis Seimas įstatymų lei
dyboje vadovavosi Vakarų de
mokratijos principais, kon-

Seimo rinkimų
rezultatai užsienyje
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'Remiantis DPA, Reuter. BNS INTERFAX, ITAR-TASS,
BelaPAN žinių agentūrų pranešimais.)

Lapkričio 2 d. Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje įvyko Amerikos lietuvių tarybos (ALT) 56-asig
suvažiavimas, sutraukęs lietuvius 16 visos Amt-rikos.
Nuotr.: Suvažiavimo dalyviai (I eil. sėdi i£ kaires - dr. Jonas Genys, buvęs ALTo centro valdybos
pirmininkas dr. Jonas Valaitis, dabartinis pirmininkas dr. Jonas Račkauskas, buvę pirmininkai
Eugenijus Bartkus, Teodoras Blinstrubas, kan Vaclovas Zakarauskas ir Algis Pautienius.

Lietuva prašo Latvijos
pasiaiškinti dėl įžeidžiančių
pasisakymų
Vilnius, lapkričio 19 d. (BNS)
— Oficialusis Vilnius pareika
lavo Rygos pasiaiškinti dėl Lat
vijos premjero įžeidžiančių at
siliepimų spaudoje apie Lietu
vos vadovus.
Užsienio reikalų ministerija
per Latvijos ambasadorių Vil
niuje ir Lietuvos ambasadą Ry
goje pareiškė pageidaujanti gau
ti oficialių paaiškinimų dėl
Vilniuje leidžiamo laikraščio
„Verslo žinios" cituojamų Lat
vijos vyriausybės vadovo Andrio
Skelės nepagarbių pastabų apie
Lietuvos prezidentą Algirdą
Brazauską ir užsienio reikalų
ministrą Povilą Gylį.
Paklaustas apie įstrigusias
derybas dėl jūros sienos, A.
Škelė dėl to kaltę suvertė
„lietuvių užsispyrimui". „Už
sispyrę lietuviai. Bet va, nesi
tikėjote, kad nebebus Brazaus
ko, bet jo nebebus. Landsbergis

struktyviai bendradarbiavo su
prezidentu, aktyviai naudojosi
vykdomosios valdžios kontrolės
funkcija, kai kurie parlamen
tarai patirtį kaupė ir Lietuvą
atstovavo įvairiose tarptauti
nėse organizacijose, o opozicija
turėjo labai demokratiškas tei
ses.
Č. Juršėnas pažymėjo, kad
Seimo daugumą sudariusiai
LDDP teko būti nuolat kritikuo
jamai ir puolamai, o Seimo dar
bo pradžioje opozicija baiminosi,
kad Lietuvos politika bus proru
siška.
Pastebėjęs, kad naujojo Seimo
daugumą sudarantys konser
vatoriai , jau dabar pradėjo kon
V i l n i u s , lapkričio 19 d. (BNS)
sultacijas su kai kuriais Rusijos
—
įtampai Minske nuolat au
politikais", jis sakė net nedrįs
gant,
stebėtojai neatmeta gali
tąs spėlioti, kas už panašią veik
mybės,
kad kils kruvini prezi
lą būtų lauke LDDP.
dento Aleksandr Lukašenka rė
Baigdamas jis kalbėjo kaip mėjų ir jo autoritarinės politikos
LDDP vadovas, ir tai, esą, priešininkų susirėmimai.
„nelengva negailestingo rinkėjų
Pasak Minske dirbančių už
nuosprendžio akivaizdoje". sienio žurnalistų, A. Lukašenka
Smarkios kritikos dėka galėjo antradienio rytą per radiją pa
susidaryti įspūdis, kad LDDP kvietė savo šalininkus vakare
per šiuos įgaliojimų metus nieko rinktis prie jam nepaklūstančio
nenuveikė ar net sugadino, sakė parlamento rūmų. Tuo tarpu
Č. Juršėnas. Tačiau, kalbėjo jis, rūmų apsauga, palyginti su
kuriant valstybės pagrindus, ankstesnėmis dienomis, aki
klaidų išvengti sunku. Jis lin vaizdžiai sumažinta.
kėjo naujai valdžiai nepradėti
Dar pirmadienį Aukščiausio
absoliučiai neigti visko, kas jau sios Tarybos rūmus juosė glau
padaryta.
dus milicininkų žiedas, o antra

Vašingtonas, lapkričio 19 d.
(Lietuvos ambasada) — Antra
jame Lietuvos Seimo rinkimų
rate užsienyje balsavo 3,676
rinkėjų. Skaičiuojant rezul
tatus, buvo rasti 272 sugadinti
vokai.
Naujamiesčio vienmandatėje
rinkiminėje apygardoje Nr. 1
antrajame rinkimų rate And
rius Kubilius surinko 2,001,
Audrius Butkevičius — 1,404
balsus. Rinkimus, suvedus re
zultatus, laimėjo Audrius But
kevičius, surinkęs 10,525 balsus
(Andrius Kubilius - 8,125).
Andrius Kubilius buvo išrink
tas į Lietuvos Seimą pagal Kon
servatorių sąrašą (daugiaman
dateje apygardoje).
Lietuvos ambasada Vašingto
ne dėkoja Lietuvos piliečiams,
aktyviai dalyvavusiems rinki
muose, JAV laikraščiams bei
radįjo stotims, visiems, padėju
siems informuoti rinkėjus apie
rinkimų eigą.

bus. O su juo ir susikalbėsim",
sakė Latvijos premjeras.
Pasak jo, „su Brazausko žmo
nėmis juk susikalbėti neįmano
ma. Tas jūsų Gylys, jam tik
kepurę lapinę nešioti".
Šios A. Skelės pastabos „Vers
lo žinių" korespondentei užra
šytos Kopenhagos Kristianborgo rūmų pokjlių salėje per
priėmimą Šiaurės šalių Minist
rų Tarybos 48-osios sesijos pro
ga praėjusį pirmadienį. Joje lat
viai dalyvavo stebėtojų teisėmis.
Po dienos Kopenhagoje susitiko
Šiaurės ir Baltijos šalių mi
nistrai pirmininkai.
Minėti Latvijos premjero pa
reiškimai sukė'ė didelį nepasi
tenkinimą Vili*uje. „Tiesiog ne
įtikėtina, kad Latvijos ministras
pirmininkas šitaip kalba apie
draugiškos kaimynės vadovy
bę", BNS sakė aukštas Lietuvos
diplomatas.

Įtampa Baltarusijoje gali
peraugti į riaušes

Socialdemokratai nusprendė
tapti opozicija valdančiajai
partijai
Vilnius, lapkričio 19 d. (BNS)
— Lietuvos socialdemokratų
partija oficialiai apsisprendė
būti opozicija būsimojo Seimo
konservatorių ir krikščionių de
mokratų daugumai.
Partijos pirmininkas Aloyzas
Sakalas pirmadienį spaudos
konferencijoje sakė, kad sa
vaitgalį posėdžiavusi SDP ta
ryba konstatavo, jog konserva
torių pagrindinės nuostatos
ekonominės, socialinės ir tei
sėtvarkos politikos srityse yra
nesuderinamos su socialdemo
kratų programa.
Tačiau socialdemokratai pasi
ryžę tartis su visomis partijo
mis, priimant valstybinius
sprendimus, bei pritars bet
kurių partijų nuo konservatorių
iki LDDP siūlymams, kurie ati

naujienos

tiks jų programos nuostatas.
A. Sakalas dar kartą pabrėžė,
kad LDDP siūlomas opozicijos
klubas yra visiškai nereika
lingas ir kad socialdemokratai
neketina priėjo prisidėti. „Mes
tarsimės su kiekviena partija,
bet nesiruošiame kurti bendros
opozicijos", sakė socialdemo
kratų partijos pirmininkas.
Socialdemokratai ketina iš
saugoti prieš rinkimus sukurto
savo „šešėlinio" ministrų ka
bineto veiklą. Tie politikai,
kurie buvo minimi kaip kan
didatai į ministrus, ir toliau
dirbs savo srityse.
A. Sakalas apgailestavo, kad
kitos partijos neparėmė social
demokratų iniciatyvos dar prieš
rinkimus paskelbti savo kandi
datus į ministrus.

dienį jų laisvai patruliavo tik
kelios dešimtys.
Nujaučiant, kad prie parla
mento susirinks ir prezidento
priešininkai, neatmetama gali
mybė, kad A. Lukašenka admi
nistracija, sumažinusi patrulių
skaičių, specialiai provokuoja
riaušes, kad atsirastų preteks
tas imtis kraštutinių preziden
to priemonių tvarkai palaikyti.
Antradienį Ketvirtą valandą
dienos baltarusų deputatai,
kurių daugelis praleido naktį
parlamente, bijodami jo už
puolimo, pradeda specialų po
sėdį, kuriame, kaip manoma, to
liau svarstys galimybę paskelb
ti nepasitikėjimą prezidentu ir
sustabdyti jo inicijuojamą re
ferendumą dėl prezidento galių
išplėtimo.
BNS žiniomis. Minske dirban
tys užsienio žurnalistai, tarp jų
ir Lietuvos, susiduria su sunku

Trumpai iš Lietuvos
(Remiantis DPA, BNS, INTERFAX,
ITAR-TASS, ELTOS pranešimais)

— Naktį iš šeštadienio į
sekmadienį Kauno Senamies
tyje nežinomi asmenys išmargi
no sienas religinio pobūdžio pro
vokaciniais užrašais. Du iš šių
užrašu, įžeidžiantys profesūrą
bei seminaristus, išvedžioti ant
Karaliaus Dvaro gatvėje esan
čios Tarpdiecezinės kunigų se
minarijos sienos. Užraše prie
Arkivyskupijos kurijos Motie
jaus Valančiaus gatvėje pami
nėtas Kauno arkivyskupas Sigi
tas Tamkevičius, aprašinėtos
sienos prie Jėzuitų bažnyčios
Rotušės aikštėje. Drauge su ope
ratyvininkais įvykio vietas ap
žiūrėjęs Kauno Vyriausiojo poli
cijos komisariato vadovas Gedi
minas Aleksonis spaudos kon
ferencijoje paminėjo, kad tai
padariusieji nusikaltėliai gali
būti susiję su {gulos bažnyčios
išniekinimu lapkričio 9-osios
naktį. Išpuolių tąsa rodo, kad
turėtoji versija, jog ten siautėjo
vaikigaliai iš vienų Kauno glo
bos namų, gali ir nepasitvirtin
ti.

Rusijos demokratai daug
tikisi iš naujosios Lietuvos
vyriausybės

VUnius, lapkričio 16 d. (BNS)
— Norėtųsi, kad Lietuvos ir Ru
sijos santykiai taptų pavyzdžiu,
— Prezidentas Algirdas Bra kuriuo remiantis,būtų galima
zauskas antradienį pateikė Sei kurti didelių ir nedidelių vals
mui ratifikuoti 1953 m. Europos tybių santykių modelius, sakė
Tarybos nutarimą ,.Dėl viduri
Lietuvos konservatorių pir
nių bendrojo lavinimo mokyklų mininkas Vytautas Landsber
diplomų lygiavertiškumo sto gis, šeštadienį Vilniuje pradė
jant j Europos regiono valstybių damas Lietuvos ir Rusijos san
universitetus'*. Pasak Švietimo tykių plėtrai skirtą konferen
ministerijos pareigūnų, Lietu ciją.
vos vidurinių mokyklų atestatai
Lietuvos ir i konferenciją
pripažįstami ir galioja Europoje. atvykusių Rusijos demokratinių
politiniu jėgų atstovų prane
— Teisiamajam Jaroslavui šimai konferencijoje parodė, kad
Prokopovičiui susirgus hiperto realių problemų, kurios truk
nija, neribotam laikui sustabdy- dytų draugiškiems tarpvalsty
ts 1991 m. sausio 13-osios per biniams santykiams, rtėra.
versmininku bylos kaltinimo
V. Landsbergis savo praneši
skaitymas.
me minėjo būtinybe bendromis
mais perduoti informaciją. Bal pastangomis išgyvendinti „antitarusijos televizijai uždrausta baltiškas" nuotaikas Rusijoje,
persiuntinėti užsienio firmų ambasadų pastatu Paryžiuje ir
nufilmuotą medžiagą, o žinių Romoje grąžinimo Lietuvai
agentūros skundžiasi sutrikusiu problemą. Lietuvos europinės ir
NATO integracijos klausimus.
elektroninio pašto ryšiu.
Bene daugiausia dėmesio kon
servatorių surengtoje konfe
rencijoje skirta ekonominiam ir
prekybiniam bendradarbiavimui.
valdžią vieno asmens — prezi
Konservatorių valdybos pir
dento rankose".
mininkas ir realiausias pre
Lietuvos Seimo vertinimu, tendentas tapti būsimuoju Lie
Baltarusijos prezidento lei tuvos premjeru Gediminas Vag
džiami nekonstituciniai įsakai, norius ragino kiek įmanoma
kuriuos naikina Konstitucinis sumažinti dar esančias admi
teismas, ir jėgos naudojimas nistracines prekybos kliūtis.
prieš parlamentarus bei valsty Pažymėjęs, kad suprantami
bės pareigūnus, informacijos sunkumai
siekti
laisvos
varžymas ir politinės bylos liu prekybos. G. Vagnorius kvietė
dija apie artėjimą prie karinio ištirti, ar iš tiesų nėra politinių
režimo ir asmeninę prezidento galimybių siekti tokio prekybos
diktatūrą.
režimo. Jis užsiminė apie gali
„Tai būtų labai žalinga Balta mybę nustatyti laisvos prekybos
rusijai, demokratijos įtvirtini santykius tarp Lietuvos ir Rusi
mui joje ir kelia teisėtą nerimą jos Kaliningrado srities.
kaimyninei Lietuvai", rašoma
Rusijos judėjimo „Reformos —
Lietuvos Seimo pareiškime.
naujasis kursas" vadovas ir

Seimas ragina Baltarusijos
prezidentą atsipeikėti
Vilnius, lapkričio 19 d. (BNS)
— Paskutinįsyk posėdžiavęs
Lietuvos Seimas antradienį
pareiškė ..dideiį susirūpinimą"
dėl įvykių raidos Baltarusijoje
ir pakvietė šios šalies prezidentą
Aleksandr Lukašenka „gerbti
demokratiją, Konstituciją, siek
ti dialogo su parlamentu ir teisi
nės valdžios institucijomis".
Lietuvos Seimas savo pareiš
kime rašo, kad „sutiktų tarpi
ninkauti siekia-" tokio dialogo".
Dokumente pažymima, kad
„Baltarusijos Respublikoje jau
kuris laikas didėja įtampa dėl
ketinimų užgrr >u*ti parlamen
tinę demokratną. sutelkti visą

Vatikanas. Antradienį Vati
Jungtinės Tautos. Amerika
antradienį vykusiame Saugumo kane įvyko istorinis popiežiaus
Tarybos narių pasitarime vie Jono Pauliaus II ir Kubos prezi
nintelė nepritarė JT generalinio dento Fidel Castro susitikimas.
sekretoriaus Boutros Boutros- Tai pirmasis dviejų ideologinių
Ghali išrinkimui antrai kaden priešininkų susitikimas ir bene
cijai. JAV prašymu balsuojant svarbiausia popiežiaus audien
slaptai dėl nutarimo palikti B. cija nuo 1989 m., kai Šv. Tėvas
Boutros Ghali antrai kadencijai, priėmė Sovietų Sąjungos prezi
jam pritarė 10 iš 15 Saugumo dentą Michail Gorbačiov. Be
Tarybos narių. 74 metų B. veik neabejojama, kad po šio
Boutros-Ghali išrinkus dar kar susitikimo įvyks popiežiaus vi
tą, JT jis būtų vadovavęs iki zitas į Kubą, vienintelę Lotynų
2001 metų. Tikimasi, kad Va Amerikos šalį, kurioje jis nėra
šingtono nepritarimas atvers lankęsis.
kelią kitiems kandidatams var
Vašingtonas. JAV nuspren
žytis dėl generalinio sekreto
dė
nesiųsti savo karių į Zairą.
riaus posto, kurio nauja kaden
cija prasideda 1997 m. sausio 1 d. Vietoj to planuojamas panau
doti Amerikos karinius krovi
Minskas. Baltarusijos pre ninius lėktuvus humanitari
zidentas Aleksandr Lukašenka nes pagalbos siuntoms gaben
pasiruošęs ieškoti kompromiso ti į Ruandą, pranešė Pentago
su jo inicijuoto referendumo nas.
priešininkais. Apie tai Luka
Vašingtonas. JAV susirūpi
šenka užsiminė po to, kai trys
kaimyninės valstybės — Lietu nusios dėl politinės krizės Bal
va, Lenkija ir Ukraina — pa tarusijoje, kur prezidentas Alek
skelbė pavojų dėl Baltarusijos sandr Lukašenka pažeidė kons
prezidento ir parlamento nesu tituciją, pareiškė JAV valstybės
tarimų. Parlamentas jau pra departamentas.
dėjo ruošti prezidento apkaltos
Kalė. Ugniagesiai iš Didžio
procesą.
sios Britanijos ir Prancūzijos
Maskva. Rusijos prezidentas ankstų antradienio rytą kovojo
Boris Jelcin šią savaitę tikriau su gaisru Lamanšo tunelyje.
siai persikels iš Kremliaus Gaisras kilo pirmadienio
ligoninės į Barvichos sanatoriją vakarą sunkvežimius vežusiaPamaskvėje. Pasak spaudos ats me kroviniame traukinyje. Per
tovų, prezidentas ligoninėje gaisrą nukentėjo 34 žmonės, du
rengia susitikimus, beveik kas iš jų sunkiai sužeisti. Tai pir
dien eina pasivaikščioti, netgi masis rimtas incidentas tunely
maudėsi suomiškoje pirtyje.
je per 2 metus nuo jo atidarymo.

buvęs Rusijos Federacijos
Tarybos pirmininkas Valdimir
Šumeiko „ekonomizavo" ir
NATO plėtimosi į rytus prob
lemą. Pripažinęs visišką Lie
tuvos teisę jungtis į tarptau
tines organizacijas, Rusijos prie
šinimąsi NATO plėtimui jis aiš
kino prekybos ginklais rinkos
praradimu.
Buvęs Federacijos tarybos pir
mininkas padovanojo V. Lands
bergiui Rusijos herbą, kuriame
pavaizduotas dvigalvis erelis su
trimis karūnomis — Rusijos im
perija, Suomijos ir Lenkijos ku
nigaikštystėmis. Pasak V. Šu
meiko, dabar šios karūnos sim
bolizuoja Rusijos įstatymų leidy
bos, vykdomąją ir teisinę val
džias.
Pirmoje konferencijos dalyje
taip pat kalbėjo krikščionių
demokratų partijos pirmininkas
ir galimas būsimasis Lietuvos
užsienio reikalų ministras
Algirdas Saudargas. Jis sakė
esąs įsitikinęs, kad Lietuvos in
tegravimasis į ES tėra laiko
klausimas, ir po 5-10 metų Lie
tuva taps šios organizacijos
nare
Jis pasisakė už tai, kad Lietu
va atliktų tilto tarp Europos
Sąjungos ir Rusijos statytojos
vaidmenį.
Ekonominės laisvės partijos
vadovas Konstantin Borovoj
pastebėjo, kad šia konferencija
visiškai išsklaidytas mitas apie
Seimo rinkimus laimėjusius
Lietuvos konservatorius, kaip
„antirusiškų" pažiūrų partiją.
KALENDORIUS
Lapkričio 20 d.: Feliksas,
Viskantas, Jovydas, Vaidvilė.
L a p k r i č i o 21 d.: Švč.
Mergelės Marijos paaukojimas;
Gelgaudas, Dainė, Galius.

DRAUGAS, trečiadienis, 1996 m. lapkričio mėn. 20 d.

PRISIMINIMAI
Dar labai neseniai žmogaus
amžiaus vidurkis sukosi apie
66-tus metus. Apie tą maždaug
laiką žmogus imdavo galvoti
parašyti savo prisiminimus. Bet
kadangi aš jau gerokai pasivėli
nau, tad nepradėsiu nuo jaunys
tės. Prisiminsiu tik praėjusius
metus, kada dalyvavau Aka
demikų skautų pobūvyje, kur
buvau pakviestas pasakyti
keletą linksmiau nuteikiančių
minčių. Žinoma, labai norėjau
pasakyti ką nors, kas pakreip
tų jų visą gyvenimą. Bet ren
gėjai nepageidavo. Atrodo, kad
man pavyko, nes girdėjau vieną
kitą cha-cha-cha. Pabaigus, bū
relis akademikų sudainavo
„Lituanicos" tunto dainą, kurią
man teko laimė parašyti, „Su
trenks propeleriai". Tai buvo
tokia staigmena, kad nežinojau
ką daryti. Didžiuotis, kukliai
nulenkti galvą ar ašaroti. Bet
džiaugsmas buvo neapsakomas.

l\S*A SKAUTYBĖS
kelias
Oo^1

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

LIETUVOS SKAUTŲ VADOVŲ
SUVAŽIAVIMUI
Gerbiami ir mieli broliai ir sesės,
Apgailestauju,. kad negaliu pasveikinti jus asmeniškai Tad
sveikinu raštu brolio Romualdo lūpomis. Nugalėjote visus sun
kumus ir susirinkote iš visų Lietuvos vietovių istoriniam tikslui:
SUVIENYTI
SKAUTŲ
JUDĖJIMĄ
LIETUVOJE.
Tai
nelengva užduotis pradėta prieš metus kelių skautiškai nusiteikusių
Lietuvos skautų vadovų. Jūsų pareiga yra užbaigti ši prasmingą
darbą.
Sąskrydyje, Kunigiškėse, parodėte, kad norite susivienyti. Ten
{rodėte, kad sugebate draugiškai, skautiškai ir tolerantiškai vienas
kito išklausyti ir prieiti prie visiems priimtinų kompromisų. Toje
dvasioje išspręskite bet kokius nesklandumus ir vieningai sukurkite
vieną stiprią Lietuvos skautų
organizaciją.
Lietuvių skautų sąjungos vadovybė ir vadovai linki jums našaus
darbo, kurio vaisiai pradžiugins visą Lietuvą ir visus pasaulio
skautus. Tikimės bent su dalimi jūsų susitikti 1998 metų
TAUTINĖJE
STOVYKLOJE
Lietuvoje ar JAV.
Budėkime, gero vėjo ir Ad Meliorem!
Brolis Kęstutis
v.s. fil. Kęstutis Ječius
LSS Tarybos ir pirmijos pirmininkas
Sesė Zita
s. fil. Zita Rahbar
Ramiojo vandenyno rajono vadė

KALĖDINIAIS ATVIRUKAIS
FINANSUOJAMA VEIKLA
Vydūno fondas savo rėmėjams
jau pasiuntė tradicini kalėdinių
atvirukų rinkinį, kurį šiemet
sukūrė dailininkės: Zita Sodeikienė, Ada Sutkuvienė ir Lietu
vos menininkė Aušra Kučaitė.
Širdingai dėkojama gerbiamo
sioms dailininkėms už gražius
kūrinius. Jie mūsų šv. Kalėdų
švente praturtina, įneša spin
dulėlį lietuviškos nuotaikos.
Gavusieji prašomi rinkinį pri
imti ir mūsų darbus paremti
auka, o tuo pačiu prisidėti prie
mūsų vykdomos šalpos ir kultū
rinės veiklos. Už tai Jums bū
sime dėkingi. Kviečiame ir pla
čiąją lietuvišką visuomenę, ypač
LSS ir ASS narius talkinti
mūsų darbuose įsigyjant mūsų
tradicinį kalėdinių atvirukų
rinkinėlį, kreipiantis čia
pateikiamu adresu: Vydūnas
Youth Fund, Ine, c/o L. von
Braun, 7300 S. Albany A ve.,
Chicago, IL 60629.
Vydūno Fondas žengia į ketu
riasdešimt ketvirtuosius metus.
Jo dar laukia nauji darbai,
kuriuos galime atlikti Jūsų dos
numo dėka. Mūsų studentams
vis dar reikalinga pagalba, ku
rios jiems prireikia bet kuriuo
metu. Fondo valdyba prašymus
svarsto kiekvieną mėnesį ir
pagalbą duoda jos reikalin
giems. S t u d e n t a i Lietuvoje
verčiasi labai sunkiai, nors ir
gauna valdžios stipendijas. Šiais
metais skirsime 25 stipendijas
Vilniaus. Kauno ir Klaipėdos
universitetų studentams, pirmo
je eilėje našlaičiams. Sausio 13
d aukų našlaičiams. Didžiau
sios sumos skiriamos JAV lietu
viams s t u d e n t a m s , vidurkis

po $4,000 kiekvienam.
Remiame jaunimo organiza
cijas, lietuvių periodiką, knygų
leidimą, rašinių konkursus,
vydūnistiką. Organizuojame
Lietuvos istorijos rašymą
lietuvių ir anglų kalbomis ir
atliekame istorijų išleidimą.
Greitai išleisime stambią knygą
Lietuvos žemėlapių: 1:100,000
masteliu. Tai tik dalis darbų,
kuriuos vykdo Vydūno Fondas.
Retas aukotojas paremia mus
stambesne auka, daugumoje tai
atliekame iš kalėdinių atvirukų
vajaus, kuris 1995 m. davė
$17,344.67 pajamų. 0 jau šiais
metais išmokėjome studentu
rėmimui $26,280. Kiti išmokė
jimai yra mažesni.
Vydūno Fondo veiklos pagrin
das yra duoti studentams pa
skolas, kurias jie grąžina studi
jas baigę. Paskolas grąžina
99%
studentų! Neseniai
g a v o m e galutinį p a s k o l o s
atmokėjimą iš studento Vokie
tijoje, kurią jis iš Vydūno Fon
do gavo prieš 38 metus! Visuo
menės suaukoti pinigai privalo
grįžti atgal, jų mes nedaliname
kaip dovanas. Šiuos darbus ran
dame reikalinga vykdyti toliau
ir tai darysime Jūsų pagalba.
Sveikiname Jus ir visus su šv.
Kalėdų šventėmis. Tebūna jos
malonios ir gražios, o Naujieji
1997 Metai saulėti ir laimingi,
kupini sveikatos!
Pagarbiai dėkingi,
Leonas Maskaliūnas
Tarybos Prezidiumo
Pirmininkas
Vytautas P. Mikūnas
Valdybos Pirmininkas

S k i l t m i n k u kur«ų. * m hirielio 1 ir 2 d vykumų Anapilyje. Toru
ir tuntininkai

Nepailstantis skautų vadovas. .Kalniškių" tunto tuntminkas s. fil. Vytenis
Vilkas

NEPAILSTANTIS SKAUTŲ
VADOVAS
Los Angeles lietuvių skautų
Brolija gyvuoja t u r ė d a m a
ištikimą skautybei ir parei
gingą broli s. fil. Vytenį Vilką,
kuris, vykdydamas „Kalniškių"
tunto tuntininko pareigas kan
triai ir pareigingai veda jau
nuolius per skautiškas žaidynes
i visuomenines tarnybos sritį.
Brolis Vytenis skautam i pra
dėjo 7 metų amžiaus „Litu
anicos" tunte Čikagoje. Su tė
vais atsikėlęs j Los Angeles
1968 metais, kaip skautas
kandidatas įsijungė į „Kal
n i š k i ų " t u n t ą , Dariaus ir
Girėno skautų draugove. Skautaudama vykdė skiltininko,
vėliau draugininko pareigas.
Dabar tuntminkas nuo 1991
metų. Už pareigingumą ir
darbštumą 1979 m. buvo pa
keltas į paskautininko laipsnį,
o į skautininko — 1993 metais.
Apdovanotas Pažangumo, Vė
liavos ir Tėvynės Sūnaus žyme
nimis. Priklauso Romo Kalan
tos vardo skautu vyčiu būreliui
ir Los Angeles Korp! Vytis, kur
kelis metus vykdė pirmininko
pareigas.
Būdamas drausmingas ir tu
rėdamas polinkį vadovauti,
brolis Vytenis lanke drau
gininkų k u r s u s Beaumont,
Ohio, Jubiliejinėje stovykloje
1973 m. ir ...Ąžuolo" vadovų mo
kyklą Cape Cod. Mass. 1975
m. Prityręs stovyklautojas ir
užimtas į\'airiausiais pionierijos
darbais, visada dar buvo ski
riamas stovyklose skiltininko.
adjutanto ar pastovyklių virsi
ninko pareigoms. Paskutiniųjų
penkerių iš eilės metų broliu pa
stovyklėje. Rambyne,visada bu
vo priprasta matyti brolį Vytenį
viršininko pareigose, skautiškai
rimtą ir ger*i nusiteikusi.
Brolis Vytenis baigė Los
Angeles Šv. Kazimiero parapi
jos lituanistine mokyklą, pri
klausė „Spindulio" šokėju gru
pei, su ja gastroliavo Europoje,
dalyvavo šešiose šokių šventėse,
o šiu metu šventoje su žmona

Nii-.tr (.inturn JMH^O

šoko veteranu grupėje ir sūneliu
— vaikų grupėje. Nesvetima
jam buvo ir scena — dalyvavo
,.Viva Europa" spektaklyje. Mė
go sportą, priklausė „Bangos"
sporto klubui, 1978 m. dalyvavo
Pasaulio lietuvių žaidynėse, To
ronte, lengvojoj atletikoj, ir 1983
m. Čikagoje su tinklinio koman
da.
Brolis Vytenis baigė California State University, Northridge Business Administration-Accounting. Yra CPA ir
dabar dirba TRW Manager of
Internal Aud>t pareigose. Iždi
ninku buvo Los Angeles skyriaus, o paskui Pasaulio lietuvių
jaunimo s-go* valdybose. Kele
tą metų iždą tvarkė ir Los
Angeles. CA. Lietuviu Bendruo
menėje.
Brolis Vytenis su žmona Vita
ir dviem sūneliais — Aleksu 8
m. ir Marium 4 m. gyvena kal
nuotoje Santa Clarita, Saugus
vietovėje
V.Z

Šiais metais vėl buvau pa
kviestas toms pačioms parei
goms. Tai mane ir pradžiugino
ir labai susirūpinau. Ką aš
jiems pasakysiu? Generacijos
skirtumai negailestingai pla
tėja. Prieš tai buvau Illinois
gydytojų suvažiavime ir supra
tau, kad nevisiškai gerai
pavyko. Tad labai pribijojau,
kad pas akademikus gali būti
dar blogiau. Tad pradėdamas
pareiškiau: „mano pareiga jus
linksminti, o jūsų juoktis.
Atlikime savo pareigas". Ir ką
tu pasakysi?! Jie buvo labai pa
reigingi. Juokėsi ir net plojo.
Pasijutau kaip stovykloje prie
laužo, kada pasirodo visi. Ar
turi aktorinių gabumų ar ne.
Prieš mane programoje kalbė
ję akademikai, studijuojantie
ji, bebaigia ir pradedantieji
kalbėjo gražiai lietuviškai. Tad
. ir mane supras.
i vakaro pabaigą apsupo
mane būrelis akademikų ir su
dainavo „Lituanicos" tunto
(mano) dainą. Visus keturis pos
mus. Ir vėl gražiausias netikė
tumas. O merginos, sustojusios
fotografijai ir mane pasišaukė.
Tikiuosi, kad nesugadinau jų
fotografijos.

DRAUGAS
(U8P8-161000)
THE UTHUANIAN WOKLD WIDB DAILY
Publishsd daily excapt Sundays and Moodays, Isgal Holidays, the
TueadaysfoUowin«lioiMU7obMnr«BC«arteg^HoUdayaMw«llMD«e.
28th and tam, 2nd by tite Lithusnian Catholic Prsas Sobsty, 4646 W. 63rd
Street, Chicago, IL 60339-6689.
Periodical claai noatage psid at Chicago, IL and arhtirional maitins;
offices.
Subacnption RaUa: 106.00. FortigB eountriaa $110.00
Postmsstsr: Stnd addraai rhsngaa to Draugaa - 4646 W 63ra St„
Chicago, IL 60629.
Pašto iilaidai marinant, pakvitavimai ui gautas prenumeratas
neajunfiami. Ant DRAUGO prie kiakiteuu skaitytojo adreeo, gavus i i
jo mokesti, pažymima, iki kada yra užsimokėjęs.
DRAUGO | i n — • s r a t a aeokass*fa)anksto
Ifcl
JAV
$96.00 $66.00
Kanadoje ir kitur
( U A ) $110.00 $60.00
Tik šeštadienio laida:
JAV
$66.00 $40.00
Kanadoje ir kitur
(UA) $60.00 $46.00
Užsakant i Lietuvą
(Air cargo)
$100.00 $65.00
Tik šeštadienio laida
$66.00
Užsakant j ntsisnj
oro pasta
$600.00 $250.000
Tik šeštadienio laida
$160.00 $86.00

Maždaug 1980 m. s. Alfonsas
Samusis New Yorke ėmėsi
kaupti knygai medžiagą iš viso
pasaulio, kur tik buvo lietuvių
skautu- Po keliu metu tas dar
bas perimtas Čikagos skautininkių. Čia ypač daug pasidar
bavo V.s. Alė Namikienė, kuri
knygai parašė eile straipsnių,
perrašė ir išlygino daugumos at
siųstų rankraščių kalba, bei su
kaupė ir surūšiavo daugiau
1000 nuotraukų! Deja. daugu
mą ankstyvo laikotarpio (1945
- 1955' vaizdų - portretu teko
karpyti iš senųjų leidinių — ori
ginaliu nuotraukų nedaug su
rasta. 1993 m. baigus surinkti
numatytos apimties medžiagą,
reikėjo surasti knygos leidėja.
Tuometinis LS fondo pirm. v.s.
Česlovas Kiliulis- apsiėmė Bos
tone knygą apipavidalinti ir ją
išspausdinti. Per pusantrų metų
tekstą surinkus, ir dr. fil. v.s.
•Jurgiui Gimbutui perskaičius
pirmas korektūras, s. fil. Julius
Spakevičis ėmėsi knygos pusla
pių išdėstymo ir spaustuvės sura
dimo darbo. Dauguma jų. pama
te krūvą prastokos kokybės nuo
traukų, iš vis projektu nesido
mėjo... ypač, kai tiražas tik
1,500. Pagaliau, viena spaus

tuvė sutiko paruošti visas klišes
ir knygą išspausdinti, įrišant į
kietus, drobės viršelius. Darbui
palengvinti, sutarta paskirų
skyrių (vadovybės, didžiųjų
stovyklų ir rajonų) nuotraukas
sugrupuoti ištisuose pus
lapiuose ir jas numeruoti, o jų
aprašymams skirti puslapius
prieš juos. Tas metodas žymiai
suprastino ir paspartino klišių
gamybą. Puslapių su kompiu
teriu „laužime" ir lyginime nuo
širdžiai pagelbėjo v.s. Vytautas
Dilba. Nors dar galutinai neiš
baigtos atspaudos 1995 m.
rudenį buvo parodytos keliems
skautų darbuotojams Čikagoje,
kurie leidėjams davė gerų pa
tarimų. Nutarta knygon įtrauk
ti rėmėjų — prenumeratorių są
rašą. Kol jį sudarėm, papildėm
ir patikrinom, dar keli mėnesiai
prabėgo... Pagrindinį aukotojų
sąrašą kompiuteriu tvarkė s. fil.
Danutė Marcinkevičiūtė, o dar
bo eiga rūpinosi LS fondo pirm.
v.s. fil. Petras Molis. Su knygos
galutinėmis korektūromis pa
dėjo LS fondo valdybos nariai
v.s. Kostas Nenortas ir v.s.
Česlovas Kiliulis.
Pagaliau, per šv. Kazimierą,
knygos medžiaga įteikta spaus
tuvei. Ten jau laukė anksčiau
paruoštos nuotraukų puslapių
klišės. Spaustuvės darbuotojai
stebėjosi, kad užsakytas toks
mažas kiekis, o knygai paruoš
ti įdėta tiek darbo ir išlaidų
(ypač nuotraukų klišėms)...
s. fil. J. Spakevičius

$36.00
$40.00
$30.00
$36.00

Vyriausia redaktore Danutė Bindokienė
Administratorius Ignas Budrys
Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien
nuo 8:30 iki 4:30, apstsdienisis
nedirba.
* Redakcija ut skelbimų turini
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką
nors skelbti.

• Bsdakrga dirba kasdien nuo
8:30-400, tattsrtirniaii nedirba.
• Redakcija straipsnius taiso
savo nuožiūra. Nesunaudotų
straipsnių nesaugo. Prašome
siunčiant pasilikti kopija.

J

SKAUTŲ KŪČIOS
DETROITE
Detroito „Gabijos" ir „Balti
jos" tuntų skautai ir skautės jau
ruošiasi savo tradicinėms skau
tų Kūčioms. Jos vyks sekmadie
nį, gruodžio 8 d., 4 vai. p.p. Die
vo Apvaizdos parapijos salėje.
Kviečiame visas Detroito ir apy
v.s. Vladas VJjeikis
linkių lietuvių šeimas prisidėti
prie mūsų gražios šventės. Kaip
PASIKEITIMAI LS FONDO visada, prašome, kad kiekviena
dalyvaujanti šeima atneštų kokį
VALDYBOJE
kūčių patiekalą. Margaret Ru
Vidurvasaryje sunkiai susir dienė veda valgių sąrašą. Pra
gus v.s.fil. Kostui Nenortui, ir šome jai pranešti, jei norėsite
jam negalint toliau tvarkyti fon dalyvauti. Taip pat galite skam
do iždo, * pirmininkas v.s.fil. binti , ;OsWjos*'—tunto—tanPetras Molis iždininkės parei tininkei Rasai Karvelienei, tel.
goms pakvietė s. Eleną Černie 810-380-1363. Laukiame visų!
nę.
„Gabijos" ir „Baltąjoatuntų v a d o v y b ė
SVARBI SIETUVIEČIU
SUEIGA
• 1963 m. lapkričio 22 d. JAV
reigingas akademikas Leopol
das von Braun) negalėjau atsi
kvošėti nuo įspūdžiu. Tas gražus
lietuviškas akademinis jau
nimas, graži lietuviška kalba,
skautiška nuotaika. Jeigu rašy
siu savo prisiminimus, t a i
būtinai aprašysiu.

„Sietuvos" skautininkių ir
Važiuodamas namo (vežė pa- vyr. skaučių draugovės labai
svarbi sueiga penktadienį, lap
kričio 22 d., 7 vai. vak. vyks
TAIP GIMĖ KNYGA
PLC, Lemonte. Visos sesės
„LIETUVIŠKOJI SKAUTIJA 1945 1985' prašomos būtinai dalyvauti.

Prieš beveik dvidešimt metų
LSS Pirmijoje kilusi mintis
išleisti išsamų LSS veiklos išei
vijoje a p r a š y m ą , p a g a l i a u
įgyvendinta: 700 puslapių kny
ga jau skaitytojų rankose. O
kodėl ruoša taip ilgai tesėsi, mė
ginsiu papasakoti...

3 HssJTD.

prez. John F. Kennedy buvo nu
žudytas Dalias, Tezas, o prezi
dentu prisaikdintas viceprezi
dentas Lyndon Johnson.
VIDAS T. NORIKĄ, D.O.t.
> m.

JŪRŲ SKAUTUOS
KŪČIOS ČIKAGOJE
Jūrų skautijos Kūčios ruošia
mos penktadienį, gruodžio 6 d.
vakare, PLC, Lemonte. Dau
giau žinių apie šią tradicinę
sueigą — vakariene pranešime
artimiausiu laiku.
Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS

DM.
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Tat. 913-

RMMAUDAS N81MCKAS, MJ9.
S. PRASAD TlItJilALA, M.0.
Sirdiee ir Krauiagysttų Ligos
Valandos pagal susitarimą.
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Specianjoe vidaus k krauk? anos
HNtPihsSM.
T * 311 m amt
Pirmo". 9 v.r. - 7 v.»., anM.. traod. Ir
panktd. 9 v.r. • 3 v. p.p.,
ketvd. 10 v.r. - 7 v.v. SatM. Ir M.
Sumokama po vfzfto.

DR. A B. 0LIY1CKA6
GY0YTOJA8 * CMRUnOAS
SPECIALYBĖ - ANŲ UOOS
• M ». M SL Tet (TtS) 4M-S1S1
Vstsnaos pagal nsaartmą
3v p p - 7v v, emr. 12:30 • 3 v p p
trecd. utdaryta. ksM. 1 - 3 v. P P
ir taeM 9 v.r. • 12 v p p

DR. JOVITA K I M U S
Ka1>. Crscagoje uMarytae
9525 S. 79tn Ava , Htekory HM* IL
Tai. (788) M M i t l

DR. V. J. VASAfTMDli~
DANTŲ GYDYTOJA
4S17 W. SS S t , atorbank, IL
T«l.70t-423-S114

Valandos susitarus
DR. L. D. PS f HSJI1IS
DANTŲ GYDYTOJA
99M a Netars? M . . HMssry MBS, R,
1 myfta į vakarus nuo Hartam Ava.
Tet.(7SS)l

DR. PETRAS V. KMRUJUS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
gydymas be< chirurgija

171 um*r at, sBesksffst, a, seiss
798-341.1839
Valandos pigai susitarimą

Speciaiyba - Vidaus ligų gydymusi
^•*#

ąJsv^BvSe^Y^snpVve

SjjfPSJpsSjJa^ 9- tV^S**

4*47 W. 1*3 St, Oafe LSJBJR, K
Pirmas apyi su Morthw—i«rn un-to
diplomu. lietuviams sutvarkys danM u*
prieinamą kainą.

Kajpanw tatuvnlfcai
•117 S. Arcner Ava. (prie Auttn)
Vaiando* pagal susitarimą
Tat (911) I I 779S
ARAS i U O S A , M . D.
AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA
1020 E. Ogdan Ava.. Surta 310

VIDAS J. NSMICKAS, M.D.

NaperviHe. IL 60563
(•M)M7-MtO

KARDIOLOGAS - ŠIKNES LIGOS
7733 8. tusaala Avs.,

3825 HigMand Ava . Totvsr 1. SuMs 3C
Doanar* Grova, IL 60615

taj. (319) 471-:

m

(630) 431-61M

KAS VALDO RUSIJA?
IGNAS MEDŽIUKAS
„Ru«ija šiandien yra kaip
nekontroliuojamas laivas, vėjo
ir bangų nešamas ant pavojingų
uolų, jo kapitonas persigėręs
serga kajutėje, o keletas jūri
ninkų varžosi dėl vairo". Taip
apibūdino Rusijos padėtį ko
munistų laikraštis „Sovietskaja
Rossia".
Dar spalio mėn. Gregorij Jav
linskij, kandidatavęs į Rusijos
prezidentus, socialdemokratų
opozicijos narys, pareiškė, kad
Rusijoje yra t'•y s valdžios. kuri- .-•
kovoja tarp savęs: ministras
pirmininkas Viktor Černemyr
din, prezidento štabo virši
ninkas Anatolij Č ubais ir sau
gumo patarėjas Aleksander Lebed, kuris neslepia savo a •
bicijų būti Rusijos prezidentu.
Gen Lebed. sustabdęs karą
Čečėnijoje ir pasirašęs sutartį,
tapo populiariausiu pr>]iftk".
žmonėse.
„Lebed vra žmo<ms. kuri? ži""
mūsų sunkumus , — pareiškė
rašytoja Viktorija Tokf<r«>va
Rusijos kareivių motinų komi
teto pirmininkė V a l e n s a
Melnikova sakė: „Mes esame la
bai dėkingi gen. I,ebed. nes įis
atnešė taiką į Čečėniją. Jis yra
vienintelis politikas, ištesėjęs
savo rinkimų kampanijos pažu
dus".
Kai Lebed po šimtadienio savo
pareigose kalbėjo su žurnalis
tais, jis sakė: „Išsirinkome pre
zidentą ir neturime prezidento".
Jis įspėjo, kad šalis smunka t
ekonominę bedugnę, kai pre
zidentas leido savo pagalbi
ninkama valdyti Kremlių. Ne
pakankamai maitinama ir ap
mokama kariuomenė yra stu
miama į revoliuciją. Jis laisvi:
laiku lankė karinius dalinius,
kad pakeltų jų moralę „Mes
neturime šioje šalyje papročio

daryti karinius perversmus
kaip daroma Argentinoje. Bet
kariuomenė yra alkana ir nepa
tenkinta".
Toks Lebed pareiškimas iš
kaukė piktą reakciją, ir Argen
tinos užsienio reikalų ministras
iškvietė Rusijos Charge de affaires Buenos Aires pasiaiš,;
nti.
Lebed pareiškė, kad jis labai
nusivylęs nuosavybės nacionali
zacija ir sakė, jis vėl nacionali
^ios nuosavybę, kuri buvo ne
sąžiningai privatizuota, įspė••'j.s vagis ir kyšininkus, kad
jie bus patraukti griežton atsa-

atsakydamas: „Sūnys gali loti,
o karavanas keliauja toliau".
Gen. Lebed buvo kaltinamas
kito varžovo Jurij Lužkov,
populiaraus Maskvos mero, tu
rinčio ryšius su stambiais versli
ninkais. Lužkov apkaltino gen.
Lebed krašto išdavimu, nes
pasirašęs visiškai nepriimtiną
Rusijai sutartį su čečėnais, su
niekuo nesitardamas ir nieko
neklausdamas. Pasielgė kaip
Stalinas. Nors Lužkov paneigė,
kad jis pradėjęs priešrinkiminę
akciją į Rusijos prezidentus, jis
apkaltino ministrą pirmininką
Černomyrdin, esą jis neturįs jo
kios strategijos ir planų dėl
krašto ekonomijos pagerinimo.
Kaltino jis ir Čubais, kad šis,
Jelcinui negalint eit ; pareigų,
peržengia savo kompetencijos
:

Nuvykęs į Briusselį, gen. A.
ibfd V'i* '> sutiktas ~u raudami
Kilimu ir, kaip rašo dienraščio
..Sevodrii" korespondentas,
NATO pareigūnai manė, kad jie
susitikę q u nerangrs n>°^ki. i?
tikrųjų jie pamalė, k a d jis yra
'"mkstus politikas ir gabus
uiploinalas.
Gen. A. Lebed nuvyko i Tūlą,
upit 100 km į pietus nuo Mask
vos Čia jisai sutiko neseniai
ntkictg 10 paieigų gen. Kcužakov. buv. prezidento asmeninės
apsangoti viršininką, k ui Į lagino kandidatuoti į Dūmą savo
vieton. Koržakov Kitmiiuje
žinomas kaip kontroliavęs dau
giausia Rusijoo ginklų prel.ybos
ir laikomas nesąžiningu žmo
gum 'korumpuotas), bet gerai
susipažinęs su Kremliaus „po
'itinių pelkių" takais.
A Lebed buvo apkaltintas
:
dau? Tikalų ministro gen.
Anatolij Kulikov, kad jis yra
apsuptas kriminalistais. A.
Kulikov sakėsi, galįs tai įrodyti.
TVlovizipjo, kuri yra gon T,fHod
priešininkų rankose, kilo di
dfiulė kaltinimu banga Iš pra
džių gen. Lebed reagavo šaltai,

ba<.
Vidaus reikalų ministras gen.
1
"paritino
KOV r>i:'n i
Kulikt
gen. Lebed, kad jis organizuojąs
karinį da1ir>į iš 5°.000 vyrų, j
kurį įeitų 1,500 čečėnų. Šio
^alinio t i k s l e
jėga oerimti
Rusijos vadovybę.
Staiga ™?n. A Lebed prezi
dento dekretu buvo atleistas iš
pareigu įdomu, kad beveik tuo
pat metu Jelcino patvarkymu
buvo atimtas karinis generolo
laipsnis iš Koržakov. Spėjama,
jog jis neturėjęs išnešti į
viešumą, kad gydytojai Jelcinui
patarę prieš rinkimus nekan
didatuoti antram terminui.
Koržakov irgi tvirtino, kad Ana
tolij Čubais, prezidento štabo
viršininkas, piktnaudojo savo
tarnybinę padėtį. Koržakov
pareiškimu, prezidentui Jelcin
labai didelę įtaką daro Anatolij
Čubais, kuris, veikdamas išvien
su prezidento dukteria Tatjana
Djačenko, yra tikrasis Krem
liaus valdytojas. Kaip rašo
„Guardian Weekly" (10.27), Ču
bais pavaizduojamas kaip Rasputinas, kadaise daręs stiprios
įtakos Rusijos carui Mikalojui II
šio šimtmečio pradžioje. Ma-

Šv. MiSias u± sukiiehu:, ir naniunius KGB rūmuose spalio 27 d. aukoja kun. A. Keina.

TĖVYNES LABUI
BALYS RAUGAS

Kariuomenė visada buvo ir yra bene patriotiškiau
sias junginys visame tautos kūne. Tautos nepriklau
somybės gynimas yra mūsų svaioiausias uždavinys.
Todėl, kai ateis reikalas ginti Lietuvos nepriklausomy
be, mūsų tarpe neatsiras nė vieno, kuriam kiltų bet
kokių abejonių dėl tokio uždavinio reikalingumo ir
naudingumo. Mes gerai žinome, kokiomis sąlygomis ir
aplinkybėmis visi tie įvykiai vyko.
Kariuomene visada buvo ir yra bene ^atriotiškiau
šias junginys visame tautos kūne. Tautos nepri
klausomybės gynimas yra mūsų svarbiausias uždavinys.
Todėl, kai ateis reikalas ginti Lietuvos nepriklausomybe,
mūsų tarpe neatsiras nė vieno, kūnam kiltų bet kokių
abejonių dėl tokio uždavinio reikalingumo ir nau
dingumo. Mes gerai žinome, kad nepriklausomybė yra
brangiausias turtas, kuris turėtų būti ginamas visomis
priemonėmis, t.y., ginklu. Šioj" kovoje geriau yra gar
bingai žūti ar net tą kovą prieš stipresnį priešą garbingai
pralaimėti, bet tik bejėgiškai nepasiduoti. Kodėl? Todėl,
kad tokioje kovoje praliejamas kraujas bus naši dirva,
ii kurios išaugs naujos jėgos ir nauji argumentai kovai
u i savo tautos laisvę ir nepriklausomybę Štai kodėl mes
neabejojame dėl «»vo nepriklausomybės ir nebijome vie
lai pasakyti, kad, jei pavojus liestų dabartines mūsų
žemes, o tuo pečiu ir mūsų tėvynės nepriklausomybę,

PAMIRŠTI NEVALIA
Spalio 27 dieną 15 vai. buvu
sių KGB rūmų Lietuvos gyven
tojų genocido aukų koplyčioje
buvo aukojamos šv. Mišios už
Lietuvos sukilėlius ir visus nu
kankintus Lietuvos žmones. Šv.
Mišias aukojo KGB persekiotas
Kauno Karmelitų parapijos kle
bonas kun. Algimantas Keina.
Per Mišias giedojo Vilniaus
arkikatedros choras, vadovauja
mas L. Pranulio.
Prieš pradedant šv. Mišias,
gausiai susirinkusiems vilnie
čiams, praeities istoriją priminė
buvęs politinis kalinys inž. S.
Žukas:
„Lietuvoje nuo senų laikų per
Visų Šventųjų dieną ir Vėlines
prisimenami mirusieji. Tokia
tautos tradicija. Net ir sovie
tinės okupacijos laikais nepai
sant ateistinės valdžios drau
dimu, gyventojai aplankydavo
mirusių kapus ir padėdavo gė
lytę ar uždegdavo žvakelę.
Okupacijos metais buvo ypač bi
jomasi tautos žymių žmonių pa
gerbimo, nes pagerbimas buvo
siejamas su Lietuvos istorija,
kuri vykdant nutautinimą turė
jo būti pamiršta. Turėjo būti
pamiršti tautos didvyriai kovoje
ir žuvę už Lietuvos laisvę ir
nepriklausomybę. O tokių turi
me daug: tai 1861,1863 ir 1941
metų sukilimų dalyviai, nužu
dyti kalėjimuose ir konclageriuose (Praveniškėse, Červe
nėje, Pažaislyje, Rainiuose ir
noma, kad jam įsikišus, buvo at
leistas ir gen. A. Lebed.
„Aš atsistojau kelyje, kliu
dydamas Čubais pastangas tap
ti regentu", — pareiškė gen. Le
bed. Po to Jelcin paskyrė saugu
mo tarybos sekretorium ir as
meniniu pasiuntiniu Čečėnijai
lojalų ir nuosaikų Ivan Rybkin.
Įvykusiame federalinio sau
gumo tarnybos susirinkime
min. pirmininkas Černomyrdin
pareiškė, kad, naudojantis de
mokratinėmis reformomis,
sudaromos kraštutinės karinio
pobūdžio formuotės, kurios gre
sia valstybės saugumui. Vidaus
reikalų ministro gen. Kulikov,
mesti kaltinimai gen. Lebed,
turės būti prokuratūros ištirti ir
nustačius, kad jie yra nusikals
tamo pobūdžio, keliama byla.
Atrodo, kad į šią kaltintojų
koaliciją stipriai yra įsijungę
komunistai, kurie tuo pačiu žy
giu norėtų suvesti sąskaitas su
prezidento štabo viršininku A.
Čubais, stipriausiu ir pagrin-.
diniu reformų šalininku.
Kaip praneša spauda, prezi
dento Jelcin operacija pavyko ir,
gydytojų nuomone, jei viskas eis
gerai, tai po trijų ar keturių
mėnesių, jis galės lošti tenisą ir,
suprantama, asmeniškai daly
vauti valstybės reikaluose. Bet
tai ateities klausimas.

tai mes jų be kovos jokiu būdu neatiduosūne. Mūsų
didelis pageidavimas būtų, kad visi be išimties mūsų
tautiečiai nenusimintų ir nenustotų vilties, drąsos bei
pasitikėjimo savimi.
Ryžtingai turėsime pergyventi šį labai rimtą mūsų
tėvynei momentą, turėsime prisitaikyti prie naujų gyve
nimo sąlygų, toliau dirbti ir budėti. Šie svarbūs įvykiai
privers daug ką iš mūsų tautiečių rimčiau pagalvoti apie
bendrus visos tautos reikalus, apie realų ir radikalų visų
mūsų jėgų subūrimą visos tėvynės labui, kad bendromis
jėgomis greičiau padarytume savo tėvynę kultūringą,
atsparią ir saugią.
O mes, kariai, budėkime visada, o ypač vykstančių
įvykių akivaizdoje, drausmingi, vieningi, susiklausę ir
drąsūs, niekad neužmiršdami, kad 'tas laisvės nevertas,
kas negina jos' ".
Nerimstančiai visuomenei nuraminti tą pačią kovo
23 dieną ir organizacijos paskelbė atsišaukimą:
„Lietuvos visuomene!
Iš protėvių paveldėję tvirtą būdą bei susivaldymą
ir kritiškiausiais momentais šaltai svarstyti nors ir
sunkiausius klausimus, šiandien ypač sunkią pareigą
ir atsakomybe turime prieš savo tėvynę ir būsimąsias
kartas.
Išmokę didžiausiose audrose ir nelaimėse kieta valia
ir pasiryžimu vieningai spręsti savo likimą, šią rimtą
valandą padarykime momentui reikalingą susivaldymą
ir rimtį. Užmiršę visokius asmeninius ir srovinius sam
protavimus, rimtai tvarka ir pasiryžimu parodykime
visapusišką valstybės ir tautos reikalų supratimą, susi
mirkime vienybėn, nes visi jaučiame ir suprantame pa

kitur...). 1941 metais rusams
traukiantis iš Lietuvos ir daug
nukankintų Sovietijos kalėji
muose ir lageriuose. Nevalia
buvo padėti gėlių ir uždegti
žvakelių ant dr. Jono Basanavi
čiaus, dr. Vinco Kudirkos ir kitų
Lietuvai nusipelniusių žmonių
kapų ir ant Romo Kalantos ka
po, susideginusio Kaune už
Lietuvos laisvę.
Bet istorijos ištrinti iš žmo
nių atminties neįmanoma. Šian
dien mes žinome, kad Rusijos
generalgubernatorius Muravjo
vas, pramintas koriku, pats pri
sipažino nužudęs 129 sukilėlius.
972 pėsčiomis išvaręs į Sibirą,
kurie ten mirė, o kiek sukilėlių
žuvo kovose su priešu, niekas
nesuskaičiavo. Žinome, kad
1941 metų sukilime žuvo 2000
sukilėlių ir apie 2000 žmonių
nužudė sovietų kariuomenė at
sitraukdama iš Lietuvos. Vien
tik buvusiuose KGB rūmuose
sovietmečiu buvo nukankinta
788 žmonės. Manoma, kad šis
nukankintų žmonių skaičius
buvo didesnis, nes 135 baudžia
mųjų bylų nerasta. Taip pat
žinome, kad tūkstančiai Lietu
vos žmonių amžinam poilsiui
atgulė Sibiro platybėse. Šian
dien pasimelskime už visus žu
vusius sukilėlius ir nukankin
tus Lietuvos žmones".
Kunigas Algimantas Keina
padėkojo už kvietimą aukoti šv.
Mišias b u v u s i u o s e
KGB
rūmuose įrengtoje koplytėlėje
už visus Lietuvos kankinius bei
sukilėlius. Jis pažymėjo, kad ir
pats sovietų okupacijos metais
čia buvo tardomas, jo namuose
daromos kratos. Kunigas ragino
melstis už žuvusius ir nukan
kintus KGB rūmuose, Lietuvoje
ir Sovietų Sąjungos lageriuose
bei kalėjimuose, mirusius trem
tyje nuo bado, vargo ir nepake
liamo darbo, už didvyriškus
Lietuvos žmones kritusius kovo
se su pavergėjais praėjusiame ir
šiame šimtmetyje. Lietuvių
tauta maža, bet didvyriška, ji
visada kovojo už savo laisvę ir
Dievui padedant kova buvo lai
mėta. Labai gaila, kad dalis
gyventojų talkino okupantams.
Dabar nepriklausomoje Lie
tuvoje turime visi susitelkti
kūrybingam darbui, išsirinkti
tinkamą protingą dorą valdžią
ir kurti tvirtą, laisvą valstybę.
Prašykime, kad Dievas globotų
mūsų šalį ir remtų mūsų sie
kius. Žuvusių už Lietuvos lais
vę pamiršti nevalia!
Po šv. Mišių buvo pagiedotas
Lietuvos himnas ir giesmė „Ma
rija, Marija".
Stasys Žukas

• JAV Pašto įstaigos 1864 m.
lapkričio 1 d. įvedė vadinamąją
pašto perlaidą kaip būdą sau
giau paštu pasiųsti pinigus.

Danutė

Ir Žemėje, ir
Praėjus rinkimų šurmuliui
Europoje ir Amerikoje, kasdie
nybė, be abejo, sunormalės.
Daugelis, bent šiame krašte,
lengviau atsiduso, kai pasibaigė
nuolatinis kandidatų rekla
mavimas — vienų gyrimas, kitų
peikimas. Šiuo metu atrodo
viskas beveik n e n a t ū r a l i a i
ramu (tikėkimės, kad ne prieš
audrą) vidaus politikoje, tad
žurnalistai žinių laidas bei laik
raščių puslapius vėl užpildė
Afrikos žemyno nesibaigiančių
tarpusavio karų padariniais:
tiesiog nepakeliama žmonių
kančia ir pasibaisėtinomis gyve
nimo sąlygomis, į kurias te
nykščius gyventojus k a r a s
{stūmė.
Kažkaip iš mūsų horizonto
bent laikinai išnyko, rinkimus
pralaimėjęs, Bob Dole ir jo
n u m a t y t a s viceprez. J a c k
Kemp; nedaug girdėti ir apie
perrinktąjį prezidentą, nors jis
retkarčiais pasirodo televizijoje
ir ant žurnalų viršelių. Lietu
voje po antrojo rinkimų rato
galutinai paaiškėjus, kas pateko
į Seimą, o kas ne, telieka laukti
naujos vyriausybės sudėties
ir numatytų darbų vykdymo.
Kalbų ir pažadų buvo iki soties,
laikas parodyti konkrečiais
veiksmais, ar pažadai neliks tik
tuščiais žodžiais.
Net Rusijoje vidaus politika
kiek nuščiuvo, nes nepasitvir
tino tamsios pranašystės apie
prezidento mirtį — jis širdies
operaciją pergyveno sėkmingai
ir jau pajėgia vieną kitą pareiš
kimą padaryti, gyventojams
bent trumpai per televiziją pasi
rodyti. Besiruošiantys į savo
rankas pačiupti Rusijos valdžią,
kai tik pasigirs pirmoji žinutė
apie Jelcino mirtį, turės dar
palaukti.
Tačiau ne viskas Rusijoje taip
gražiai klostosi, kaip iš pirmo
žvilgsnio atrodo užsieniui.
Pastaruoju metu vėl stipriau
pasireiškia terorizmas, ne iš
svetimų šaltinių, bet iš savųjų,
vietiniams kriminalistams
(tiesa, gerai organizuotiems)
besivaržant tarpusavyje dėl pel
no ir „ t e r i t o r i j o s " . P r i e š
maždaug savaitę Maskvos kapi
nėse buvo susprogdinta bomba,
užmušusi 14 žmonių. Nors poko
munistiniais laikais kriminalis
tų smurto veiksmai Rusijoje
nenaujiena, tas įvykis visgi
gerokai sukrėtė. Šio mėnesio
pradžioje Maskvoje buvo nužu
dytas amerikietis verslininkas,
taip pat įtariant nusikaltėlių
gaujas. Tačiau galbūt daugiau
sia atgarsio susilaukė, praėjusį
sekmadienį įvykęs, sprogimas
Kaspijos jūros srityje, Dages
tano pasienyje, kai nežinomi

vojaus didumą.
Žinokime, kad kurstymas ir tvarkos ardymas yra
ginklas, nukreiptas prieš visos Lietuvos nepriklausomy
bę.
Rimti ir susikaupę žemiau pažymėtų organizacijų
vadai šventai tiki, kad kiekvienas lietuvis šią rimtą
valandą savo pareigą tėvynei atliks".
(Po atsišaukimu 14 organizacijų atstovų parašai).
Klaipėdos atplėšimas nuo Lietuvos buvojau pasku
tinysis Hitlerio agresijos žingsnis prieš jau senokai gre
siantį karą. Iš užsienio radijo ir spaudos pranešimų patir
ta apie Anglijos bei Prancūzijos susirūpinimą ir pradėtus
pokalbius apie Hitlerio avantiūrų sustabdymą. Pirmo
ji garsiai prabilo Anglija, paskelbdama, kad dar vieną
Vokietijos karinės jėgos panaudojimą ji sutiksianti taip
pat su karine jėga. Kad tai nėra tik tušti žodžiai, tą patį
kovo mėnesį Didžioji Britanija pasirašė karinę sutartį
su Lenkija, o balandžio pradžioje įvedė pas save
privalomą karinę tarnybą. Tuo pačiu metu Didžioji
Britanija ir Prancūzija pradėjo pokalbius su Sovietų
Sąjunga. Laikraščiuose pasirodė žinios, kad tuo pačiu
metu Sovietų Sąjunga šnekasi ir su Vokietija. Tuo tar
pu Kaune žmonės, tarpusavyje kalbėdami ir prisimin
dami lygiai prieš metus sunkiai išgyventą Lenkijos
ultimatumą ir dabar Klaipėdos netekimą, kaltino tau
tininkų vyriausybės vidaus politiką. Pasigirdo net
grėsmingų gandų apie kažkokį perversmą.
Kovo 27 dieną buvo pranešta, kad sudaryta nauja
koalicinė vyriausybė, vadovaujama kun. Mirono.
Visuomenės nuotaikos aprimo, kai sužinojo, kad į tą
„vieningo darbo" vyriausybę įeina du ministrai iš krikš

Bindokienė

erdvėse

piktadariai išsprogdino pastatą
rusų pasienio sargybinių ir jų
šeimų g y v e n a m a m e rajone.
Žuvo 24 žmonės, nemažai su
žeistų, bet dar apie 30 nelaimin
gųjų nerasta — manoma, kad jie
tebėra po griuvėsiais.
Kas įvykdė šį nusikaltimą,
dar neaišku. Spėjama, kad gal
būt tai kontrabandininkų kerš
tas pasienio sargybai už per
daug uolų savo pareigų atli
kimą, ypač gaudymą nelegaliai
vežančių per sieną ginklus ir
garsiuosius Kaspijos jūros ikrus.
Nors sprogimas sunaikino apie
trečdalį pasienio sargybinių,
likusieji prisižadėjo dar tvirčiau
griebti kontrabandininkus.
Savaime aišku, Vakarų pa
saulis išreiškė pasipiktinimą te
roristų veiksmais Rusijoje, bet
taip pat savotišką pasitenki
nimą, kad rusai atsidūrė tokio
je pat situacijoje ir neįstengia
tvarkytis su pavojingu kraštui
elementu, k a i p , pavyzdžiui,
Amerika, pastaraisiais metais
tapusi kelių bombų sprogimų
a u k a . Rusija nuolat j a u č i a
pavojų ne tik iš savų teroristų,
bet ir iš čečėnų, tuo tarpu
Amerika dažnai linksniuoja Li
bijos, Irano, Irako ar kitų ne
draugiškų Vidurio rytų valsty
bių teroristus.
Vienok Rusijos vargai čia dar
nesibaigia. J a i ypač pradėjo ne
sisekti su erdvių tyrinėjimais.
Nesėkmės jaučiamos dar skau
džiau, nes ekonominių sun
kumų metais erdvių stebėjimas,
nors t u r i d a u g prestižinės
reikšmės, t u r i būti atidedamas
geresniems laikams. Tačiau
rusams s u n k u pamiršti buvusį
pranašumą šioje srityje, juo la
biau, kad ir pirmasis, į erdves
išsviestas, nuo Žemės traukos at
siplėšęs, „Sputnikas" buvo rusų
mokslininkų darbo vaisius. Tie
laikai, atrodo, pasibaigė su
sovietų imperijos ž l u g i m u .
Paskutiniai du mėginimai (1988
m. liepos mėn.) siųsti erdvių
satelitus į Marsą baigėsi nesėk
mingai: a b u dingo beribėje
tolybėje be žinios. Aplink Žemę
skriejanti erdvių stotis taip pat
t u r i l a b a i k a s d i e n i n i ų ir,
sakytume, „žemiškų", keblu
mų: užsikimšusi kanalizacija...
Šios savaitės pradžioje atsi
tiko dar viena nelaimė — nauja
sis erdvių satelitas, paleistas
Marso link, tuoj po iškilimo
sugedo ir krito atgal. Dar gerai,
kad pataikė ne į gyvenamas
sritis, o į vandenyną netoli
Australijos, juo labiau, kad
satelito krūvyje buvo ir bran
duolinių medžiagų.
Nenuostabu, kad rusai vis
intensyviau siūlosi Amerikai „j
talką" kartu tyrinėti erdves...

čionių demokratų, du valstiečių liaudininkų, keturi tau
tininkai ir keturi generolai, laikomi nepartiniais, bet
tik vienas generolas Musteikis, Krašto apsaugos minist
ras, galėjo likti kariuomenės sąrašuose, o kiti trys turėjo
išeiti į atsargą.
Visi tie įvykiai gerokai drumstė ir sunkiųjų kulko
svaidžių bei automatinių pabūklų kursantų nuotaikas,
tačiau nustatytoji programa buvo užbaigta numatytu
laiku. Leitenantas Raugas, prieš išvykdamas į Ukmergę,
nusprendė užsukti pas pulkininką Keraitį. Užsukęs nu
džiugo, nes ne tiktai pulkininkas, bet ir jo žmona
sveikino tarytum seną pafįstamą bei laukiamą svečią.
— Taip, taip, pone leitenante, mano vyras pasako
jo, o aš tik su kažkokia vidine, malonia nuotaika
klausiau pasakojimo apie jūsų „Šūvis dėl laisvės". Ten
minimas ir mano brolis. Jis net surado „Kario" archy
ve tą numerį.
— Matote, visi metai praėjo nuo mūsų susipa
žinimo... Argi per tą laiką nebuvote Kaune? — paklausė
Keraitis.
— Nebuvau. O atvykus į tuos kursus, vis kas nors
kliudė. Atvirai šnekant, kažkaip varliausi.
— Be reikalo, be reikalo, pone leitenante, varžėtės,
— su maloniu šypsniu priekaištavo Keraitienė.
— Matote, ir mano žmona man pritaria. Taigi kitą
kartą, lankydamasis Kaune, nepraeikite pro šalį.
— Labai ačiū, pone pulkininke. Pažadu!
— Tiesa, sekdamas „Karį", pastebiu ir jūsų
plunksnos kai ką. Patiko man „Vilniaus ilgesys".
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ELONA VAIŠNIENĖ
Baltuosiuose rūmuose, ant
pietums puošniai padengtų ap
valių stalų, viešnioms buvo pa
dėta po „Godiva" šokoladuką,
šmaikščiai įvyniotą j auksinį
popieriuką ir ta, kuriai jis teko,
gavo dovanų Hillary Rodham
Clinton parašytą knygą. Taip
įgijau „It takes a Village",
kurią norėjau perskaityti, nes
jos pavadinimas paimtas iš afrikietiško posakio „It takes a
Village to raiše a Child", o tuo
vardu 1995 metais vežiau į Lie
tuvą programą bendruomeniš
kumui ir talkos dvasiai ugdyti.

Karštą 1994 m. vidurvasarį
Vilniaus senamiesty s u t i k a u
J a c k , ieškantį kur papietau
ti. Su šiuo amerikiečiu susi
pažinom APPLE kursuose,
kuriuose jis dėstė jau antrą
vasarą, o aš dalyvavau pirmą
kartą kaip vertėja pilietišku
m o sraute. Pietaujant prasi
tariau, kad labai n o r ė č i a u
nuvežti į Lietuvą programą
bendruomeniškumui/pilietiš
kumui ugdyti.
Tą rudenį skambina m a n
J a c k iš Čikagos — užtikęs ge
rą bendruomeniškumo ugdy
m o programą. Žodis p o žo
džio ir jis įsipareigojo išmokti
pravesti programą, o a š — su
rasti lėšų kelionei ir medžia
gos išvertimui. Kelionės išlai
d a s ir medžagos išvertimą
p a d e n g ė Soros'o Atviros Lie
t u v o s fondas ir 1995 m. va
s a r i o mėnesį s u „Reikia v i s o
k a i m o , kad išauklėti vaiką"
b u v o m Lietuvoj. S e k d a m i
programą, vienam miestely
p e n k i a s dienas įtemptai dir
b o m (aš vertėjavau) s u meru,
klebonu, mokyklų direkto
riais, policijos komisaro at
stove, ligoninės vyriausiu gy
dytoju, bibliotekos vedėja,
v a i k ų namų vedėja, dviejų
laikraščių korespondentais ryš
kindami miesteliui s v a r b i u s
siekiui*, ieškodami išteklių,
kuriuos, kartu dirbant, b ū t ų
galima pilniau panaudoti, ug
dydami talkos ir bendradar
biavimo dvasią.

kančius kursus apie kūdikių bei
mažamečių vystymąsi. Keliau
dama į daugelį šalių kaip pre
zidentienė, autorė visur susi
pažįsta su vaikų auklėjimu
(ankstyvuoju vystymusi autorė
domisi nuo pat jaunystės, dirb
dama kaip advokatė, rinkdavo
si bylas, surištas su vaikų rei
kalais. Ironija, kad Clintonai il
gai negalėjo sulaukti šeimos ir
jau buvo apsisprendę įsūnyti,
kai jiems gimė dukra). Autorė
yra radusi puikių programų ir
Amerikoj, iš kurių per APPLE
gal galima būtų ir į Lietuvą
įdomių minčių nuvežti.
Autorė įsitikinusi didele žala
vaikams ir jaunuoliams nuo be
saikio televizijos žiūrėjimo, ypač
vaikams, kurių vaizduotės ir
kūrybingumo ugdymu niekas
nesirūpina. Ji smerkia televi
zijos dėmesį iškrypimams, neiš
tikimybėms, suktybėm, smurtui
ir nesidomėjimą, sveikomis šei
momis, ištikimais ir teigiamais
žmonėmis, gerais kunigais. Jai
atrodo, kad „V-chips" prietaisai,
kurių pagalba tėvai galės už
kirsti kelią žalingom progra
mom į jų namus, bus didelė pa
galba.
Auklėta labai reiklaus ir
dievobaimingo (metodisto) tėvo,
Hillary Rodham Clinton žavisi
tėvais, kurie vaikams perteikia,
kas yra gėris ir blogis, darbo
svarbą, ir asmenišką atsakomy
bę. Jos manymu, mokyklos tu
rėtų reikalauti tinkamo elgesio
ir apsirengimo, ir ji supranta
uniformų vertę. Jai atrodo, jog
visuomenė turi teisę reikalauti, *
kad vaikai būtų namuose vaka
rais po tam tikros valandos ir
pamini, kad Houston, TX, tėvai
turi mokėti $200 baudą, jeigu jų
vaikas pagaunamas už mo
kyklos ribų pamokų metu. At
siminiau, kaip mūsų DP stovyk
loj „kaimas" atėjo tėvams į
talką. Mes, vaikai, įnikom be
saikiai lošti kvadratą, kol buvo
išleistas potvarkis, kad tam
tikromis valandomis joks vaikas
negali pasirodyti stovyklos ra
jone, nes tai pamokų ruošimo
laikas. Ką gi, nustojom tėvus
įtikinėti, kad pamokų neuždavė
(tikriausiai ir pamokų daugiau
paruošėm), nes vis tiek nebūtų
užtenkamai susirinkę kvadrato
komandą sudaryt.
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lenkų okupacijos metais, dalis
M. J. Šlapelių knygyno. Šis kny
gynas Vilniuje buvo ilgiausiai ^
išsilaikęs lietuviškas knygynas '
visoje Lietuvoje, nes uždarytas
KAZYS BARONAS
tik sovietmečiu. 1938 m. reika
Mūsų korespondentas Europoje
laujant Vilniaus vaivadijai buvo
n u i m t a l i e t u v i š k a iškaba,
Gimiau Vilniuje, dar mūsų cija, vaikydama guminėm laz tačiau jau 1939 m. virš knygy
vyriausybei ir kariuomenei val dom net gedulingą Vėlinių no vėl plevėsavo Lietuvos
dant Lietuvos sostinę. Tačiau po dieną, besimeldžiančius prie vėliava.
šešių savaičių Želigovskio kritusių kovoje už Vilnių lietu
Be abejo, visiems Vilniaus
kariuomenė užėmė Gedimino vių karių kapų vilniečius.
krašto lietuviams stipriai ir
miestą, tad užaugau ir gražiau
Daug tų tvirtovių buvo taip džiaugsmingai plaka širdis, kad
sias bei nerūpestingas jaunystės pat Vilniaus krašte — Adutiš muziejuje dokumentaliai bus
dienas, nepaisant lenkų okupa kyje, Tverečiuje, Gervėčiuose, parodyta vilniečių kova už jų
cijos, praleidau Vilniuje, kurį Marcinkonyse, Dūkšte ir kt. teises politiniame, tikybiniame,
1944 m. liepos mėn. 3 d. aplei Tačiau jų visų kelias vedė į kultūriniame, ekonominiame ir
dau ir beveik po 50 metų vėl sto mūsų sostinę, kurioje buvo susi sportiniame gyvenime. Nenorė
vėjau Gedimino kalne.
spietusi Vilniaus krašto inteli čiau pridėti holokausto pava
Džiaugsmas ir liūdesys lydėjo gentija, veikė organizacijos, dinimo, nors tikrovėje jis buvo
kiekvieną mano žingsnį, lan mokslo įstaigos, ypač gimnazi sušaudant 1932 m. spalio mėn.
kant Rasų kapinėse tėvo, brolio, jos mokiniai ir studentai, neš 14 d. Molių kaimo gyventoją
sesių kapus, matant Literatų j dami atostogų nWtu lietuviškus Juozą Bakanauską, 1934 m. va
gatvėj Nr. 11 (netoli Švieti- žibintus nuo Breslaujos iki Gar sario mėn. 16 d. Vaišniūnų
mo ministerijos), griūvančio dino, nuo Naugarduko iki kaimo Šv. Kazimiero d-jos pirm.
buvusios Vilniaus lietuvių „Ry Suvalkų.
-Gubertą Rukšėną, Marcikonių
to" pradžios mokyklos pasta- j Negali būti jokių abejonių, parapijos kleboną kun. Pran
tą (akyse atsistojo mielas dzū kad prie didžiausių lietuviškų ciškų Raštutį ir kt., šimtus kan
kas mokytojas Navickas) ir žibintų r e i k ė t ų
priskirti kintų kalėjimuose — Žaldoką,
jame išmoktas pirmas lietuviš Vytauto Didžiojo gimnaziją, Šv. Damkauską, Račinską-Ročių,
kos abėcėlės raides, Vytauto Di Mikalojaus bažnyčią (joje taip Ceverkauską. Klimą, Šv. Kry
džiojo gimnaziją ar „Alma pat meldėsi ir gudai katalikai), žiaus lageryje Petrą Česnulį ir
Mater Vilnensis" rūmus. Vaikš Lietuvių Mokslo d-ją, gimnazi šimtus kitų, jų tarpe net ir mo
čiojau su žmona ir dukra seno jos mokytojus, l i e t u v i š k ą teris. Sunku man išvardinti
jo Vilniaus gatvėmis, supažin knygyną, įsteigtą inž. P. Vilei visų pavardes, nors iš dalies jas
dindamas jas su Vilniaus lietu šio (vedėja M. PiaWckaitė-Šlape- spėjo surinkti ir įamžinti Jero
vių gyvenimu ir jų persekiojimu Henė) vėliau perimtą nuo nimas Cicėnas. Vilniaus lietu
lenkų okupacijos metais (tas savybėn sujos vyru. mano lietu vių Golgotos kelio paminkle
joms buvo nesuprantama), rody vių kalbos mokytoju dr. J. Šla „Vilnius tarp audrų".
damas lietuvybės tvirtoves, peliu ir jų namus. 'Visai teisingai
Taip pat. savo vietą muziejuje
kurių nepajėgė įveikti vaivados „Lietuvos rytas" rugsėjo mėn.
ras
Vilniaus Krašto Lietuvių
Važiuojant iš Baltųjų rūmų
Bocianskio vyriausybė, jos poli- 14 d. rašė, kad ..Snapelių namus
sąjungos veikla už Lietuvos
atgal į Connecticut, vairavo
Autorė sielojasi Amerikos
drąsiai galima būtų pavadinti ribų, išleistos knygos — studijos,
vyras, o aš garsiai skaičiau iš „It švietimo lygiu. Būdama Arkanlietuviškos kultūros židiniu memorandumai, nuotraukos.
čienė,
Rūta
Sušinskienė.
dr.
Vi
takes a Village". Autorės pag sas gubernatoriaus žmona, ji ak
visame Vilniaus krašte prieška Muziejaus prižiūrėtoja yra dr.
talija
Vasaitienė,
dr.
Elona
rindinė mintis, kad vaiką auk tyviai įsijungė (1983 m.) į savo
rio Lietuvoje. Pasak G. M. Šia A. Gudonytė. Spėju iš pavardės
Vaišnienė),
graikės,
armėnės,
lėja ne vien šeima, r)et taip pat vyro iniciatyvą kelti valstijos
pelytės-Sirutienės, tėvų na (Vytauto Didžiojo gimnazijoje
italės,
serbės,
kroatės,
ukrai
ir draugai, elektroniški žaidi švietimo standartus. Vėliau
muose vakarodavo dr J. Basa buvo Gudonių pavarde moki
nietės,
lenkės,
airės,
portugalės,
mai, mokykla, bažnyčia, televi gub. Clinton stipriai rėmė prez.
navičius (jos krikštatėvis, o nių), kad ji yra Vilniaus krašto
arabės,
vengrės,
vokietės.
Pag
zija ir kitos įtakos, taigi — vai Bush pastangas išvystyti reik
rindine kalbėtoja buso Secreta- krikštijo Juozas* Tumas-Vaiž dukra, tari i RMziejq idės mielą
ką supantis „kaimas".
lesnius standartus Amerikos
gantas), Marijos, Gimbutienės vilnietišką širdį, rinkdama me
Autorė supažindina su vėliau mokyklom („Goals 2000"), o sa ry of Health and Human Servi
tėvai — Veronika ir dr Dominy džiagą ne tik Lietuvoje, bet ir
ces
dr.
Donna
Shalala
(ši
papras
sių studijų atskleistom žiniom vo švietimo sekretorium pa
kas Alseikos, Julija Biliū- mūsų tautos etninėse žemėse,
ta
ir
neišvaizdi
libanietė
yra
at
apie ankstyvojo brendimo biolo skyrė Richard Riley, kurio pa
nienė-Matijošaitienė, išlikusiu šiandieninėje Gudijoje, Suvalkų
sakinga
už
didesnį
biudžetą,
ne
giją ir psichologiją. Pradžia stangos pakėlė South Carolina
pianinu pagroti užsukdavo M. trikampyje.
giliai paveikia visą žmogaus gy švietimo lygį, jam esant tos vals gu gynybos departamentas ir
K. Čiurlionis".
yra
buvus
kanclere
University
Taip pat. prie Šlapeliu židinio
venimą, ir tuo pačiu — valstybės tijos gubernatorium. (Kongresas
of
Wisconsin-Madison
univer
ateitį Ji pabrėžia neišardytos priėmė „Goals 2000" ir prez.
Po ilgų pastangų M. J. Šlape numatyta vietos ..Vilnijos"
siteto, turinčio 38,000 studentų).
šeimos svarbą, sutinka su teisė Clinton įstatymą pasirašė).
lių namus Pilies gatvėje Nr. 40 draugijos (dabar Jakšto-Damb
Dalyvavo
dar
septynios
aukštos
jais, kurie reikalauja, kad norin
(lenkų okupacijos metu — Di rausko g-vėje) ir kitų visuome
pareigūnės
Clinton
administra
tys skirtis tėvai išklausytų kur
Autorė giliai vertina bažny
džioji Nr. 16) atgavo Kaliforni ninių organizacijų renginiams.
Tačiau didžiausias vilnietišsus apie žalą. kurią skyrybos pa čios talką, ugdant dvasines ver cijoj bei Victoria Mongiardo, joje gyvenanti jų dukra, G. Šladaro vaikams. Ji kalba apie tybes bei visuomeniškumą. Ji kuri lietuviams įvairiai padėjo pelytė-Sirutienė ir juos pado kas ačiū priklauso G. Šlapely..Promise Keepers" judėjimą, asmeniškai patyrė, kaip, baž per prez. Carter kadenciją ir vanojo Vilniui. Namuose įsteig tei-Sirutienei net 11 kartų skri
užpildantį stadionus tūkstan nyčioms vadovaujant, jaunimas savo prielankumą tęsia, dirbda tas muziejus, kuriame atsispin dusiai iš Kalifornijos į Vilnių
čiais vyrų. kurie pasižada tesėti išmoksta padėti neturtingiems, ma su prez. Clinton Baltaisiais di Vilniaus praeitis, dabartis ir finansiškai parėmusiai muzie
savo įsipareigojimus šeimai. Ji organizuoti, vadovauti, kalbėti rūmais.
ateitis. Be abejo, jis yra labai jaus steigimą, nes kaip savo
Dr. Shalala ir Geraldine Fer- turtingas savo rodiniais, ka laiške ji man rašė „tai Šlapelių
duoda pavyzdžių gerų progra į žmones. Bažnyčia yra stiprus
mų, kurias yra suorganizavę talkininkas ir svarbioj kovoj raro (italė) savo kalbose minėjo dangi jame galima pamatyti šeimos veiklos paskutinio akor
Amerikos vidaus reikalus. Jais pačių žymiausių Lietuvos kultū do apvainikavimas".
tarnautojams su mažamečiais prieš lytinį palaidumą.
vaikais darbdaviai, kaip DuSkaitydama „It takes a Vil ribojosi ir klausimai, išskyrus ros asmenybių nuotraukas. „Tai
Pont. Eastman Kodak, IBM. lage", dažnai pagalvodavau, vieną, kai atsistojo lenkė ir ra ne kopijos, o originalai iš
AT&T, Chevron, Allstate, Hew- kiek daug išeivijos šeimoms tal miai, garsiai bei aiškiai pa Šlapelių šeimos albumo: dr.
N o r e v e g ų ir lietuvių bend
!ett-Packard. Johnson & John kino ateitininkai, skautai, sto reiškė, kad moterys domisi taip Jonas Basanavičius, Maironis, ra į m o n ė , „Alytaus namai",
son. Mobil. Texaco, Xerox ir kt. vyklos, tautinių šokių grupės, pat ir užsienio reikalais, ir kad Kipras Petrauskas, M. K. Čiur įkurta su 1 milijonų dolerių in
Autore žino. kad Amerika ga Bendruomenės veikla ir tai, kad lenkai bei baltiečiai supranta, lionis ir daugelis kitų. Taip pat vesticija, atgaivino Alytuje na
lėtų daug ko pasimokyti iš kitų buvo saistomi savo „išeiviško kaip svarbu, kad Amerika pa eksponuojamas ne vienas svar mų gamybą. Vartojant norvegų
laikytų NATO plėtimą į rytus. bus dokumentas, liudijantis
kraštu 1989 metais H. Clin kaimo" standartų.
įrengimus, alytiškiai, su vokie
ton vyko į Prancūziją susi
čių inžinierių pagalba, supro
Kodėl pietavau Baltuosiuose Toji lenkė dalyvauja Connecti apie lietuviškos knygos raidą
pažinti su „motiniškom mokyk rūmuose gegužės 31 d.? Hillary cut Baltic, Central and Euro- bei jos platinimą Vilniaus kraš
jektavo naujos konstrukcijos,
lom' . kurias lanko per 90% Rodham Clinton vardu — ne pean Coalition (BCEEC), kurį te" („Lietuvos rytas", 1996 m.
gaminamus iš naujų medžiagų
vaiku t-arp 3-5 metų. Personalas partiniais pagrindais — buvo pa 1994 metais įkūrė Estonian, rugsėjo mėn. 14 d.). Taip pat
namus ir juos jau parduoda Vo
turi magistro laipsnius arba kviestos 69 verslininkės ir vi- Latvian, and Lithuanian Al randama labai plati medžiaga iš
kietijoje ir Rusijoje. Vienas
būna išejes dvejus metus uni suomenininkės iš etniškų gru liance (ELLA) ir kuriai nuo pat Vilniaus lietuvių gyvenimo
namas jau pastatytas ir Vilnių
versiteto ir dvejus metus trun pių. Tarp jų lietuvės (Teresė Ge- pradžios vadovauja baltietė.
prieš pirmąjį pasaulinį karą bei
je. Kaina - 40-60,000 dolerių.

ŠLAPELIŲ MUZIEJUS
VILNIUJE

RE/MAX
REALTORS
(312)586-5959
(708) 425-7161
R I M A S L. STANKUS

<•: s*NSC

Elona Vaišnienė (kairėje) ir Victoria Mongiardo Baltųjų rūmų sode po susitikimo su Hillary
Rodham Clinton. Victoria Mongiardo daug padėjo lietuviams, būdama, JSthnic Affairs'" direktore
prez. Carter vyriausybėje.

GPETT
PARDUODA

J K S CONSTRUCTION
„Shingle" stogai ir visu rūšių
apkalimai (siding): medžio,
alumjniaus ir kt. Turiu darbo
draudimą. R. J a n k a u s k a s ,
t«S. 7 U 4 - 9 6 9 - 2 6 5 8 .

•
•
•
•
•
•
•

Perkant ar parduodant
Greitas ir sąžininga* ualirnirim—
MLS kompiuterių* FAX pagaba
Nuosavybių įkainavimą* vtRui
Perkame ir parduodama ramia
Apattmentus ir žema
Pensininkams nuolaida

U

Handyman spedal 2 bdrm. homa,
$55,000. Tai. • 1 1 I H — i « .
Lockport.

AUTOMOBILIAI
Sutaupysite pinigų,
pirkdami automobilį
pas mus.

•(i
IEŠKO BUTO

Kalbu lietuviškai.
Tadas Juškevičius
708-485-4961

Nerūkantis, negeriantis
ieško l mieg buto
arba l kambario prie
TeL 773472-124)

MOVI N G
ilgametis profesionalus kraustymas
prieinamomis katromis.
Draudimas garantuotas.
GEDIMINAS
3 12-925-433 I

FOR RENT
Nuo Kadai* Į vakaras ttnuomojamas saulėtas 2 miaej. M a a , ant
rame aukšte, ramiam, niujeaniam
name. ViryMa, šaldytuvu, paavimo
masina, auto. pastatymui viett. Ra
miems vyr. amžiaus Įmenama, pensi
ninkams T a i .

SŪDYTOS SILKES
IŠ KANADOS
Užsisakykite š v e n t ė m s
jau dabar!
20 svarų statinaitė— $33.00
8 svarų statinaitė—$19.00
Skambinkite:

rvi"

HELP WANTED
Dantų laboratorija leakoi
r**, kuri galėtų taip pat mokytla dan
tų technologijos Turi mokėti anglų
kalbą ir turėti darbo leidimą. Kreiptis
į Arvydą, t a i . 7 7 3 - 4 M 4 1 M

708-687-5677
po 4 vai. p.p.
Pristatome UPS

NAUJAUSIOS KNYGOS GAUNAMOS
„DRAUGE"
LIETUVOS KOVŲ IR KANČIŲ ISTORIJA I
Lietuvos gyventojų trėmimai 1940-1941, 1944-1953
metais sovietinės okupacinės valdžios dokumentuoasj.
(Pataisytas ir papildytas leidimas) Atsakingasis redaktorius
prof. habil dr Antanas Tyla išleido Lietuvos istorijos ins
titutas ir Pasaulio lietuvių bendruomenė 1995,626 pat, I M I
viršeliai.
Kana su persiuntimu JAV $ 2 0 . 5 0 .
P.S. Illinois gyventoja'' -jar prideda valstijos mokesčio
8.75H'o{$1.54)

LIETUVOS KOVŲ IR KANČIŲ ISTORIJA II
L a i s v ė s kovos 1 9 4 4 - 1 0 5 3 m a t a i *
Sudarė: Dalia Kuodytė ir Algis Kašėta. Išleido Lietuvių
politinių ir tremtinių sąjunga ir Pasualk) lietuvių bendruomenė
1996: 626 psl., kieti viršeliai.
Kaina su persiuntimu JAV $ 2 0 . 5 0
P.S. Illinois gyventojai dar prideda valstijos mokesčio
8 7 5 % ($1.54)

Not Fade Away Graphics, Inc. su Grateful Dead siOloj

LIETUVOS KREPŠINIO RINKTINĖS SUVENYRUS
(Licensed)
Džiaukimės jų bronzos
medalio laimėjimu!
Daugiau informacijos suteiks:
angliškai kalbanti Michelle
Day Toli Free 888-NOT-FADE
(88S-668-3233);
lietuviškai kalbanti Vila
po 6 v.p.p. EST laiku
1-908-531-1513,
fax 1-9O8-531-1530.
MARŠKINUKAI • KEPURE S • LIPINUKAI • ŽENKLIUKAI • KREPŠINIO KAMUOLIAI
•

N O T FADE AWAY GRAPHICS, I N C
P.O. Box 2092, Kingstoo, N Y 12402

=4

ninką. Juo tapo vienas tuome nesiseka, tuoj vietoj parduo ministerijos darbo Lietuvai pa DRAUGAS, trečiadienis, 1996 m. lapkričio mėn. 20 d.
tinių „daktarų" gaujos vadų — tuvės įkūrėm biliardinę. Nuo blogintos kreditavimo sąlygos,
JAV LB Ekonominių Reikalu. Taryba
R. Ganusauskas, pravarde rugsėjo pirmosios atidarėme rašo „Lietuvos aidas". Lietuva
^informacijos skyrius
.Mongolas".
šiuolaikinį nedidelį viešbutį. gavo viena pakopa aukštesni
Algildas Rimu, 1711 Waimwigm Dr., Retfo* VA ?2090
Per neoficialias varžytines Žinoma, tam savų lėšų neuž vertinimą nei Rumunija ir tokį
TeL (700) 471-1711
EBSW atstovai stengdavosi teko, ėmėm kreditą, kuris po pat, kaip Meksika, Venecuela
ar Filipinai.
dirbtinai pakelti objekto kainą. truputį grąžinamas.
Kai kaina pasiekdavo reikiamą
Nepriklausomi ekspertai tei
Visa šeima nuo pirmos dienos
sumą, EBSW atstovai iž kovos sunkiai dirbome, nežiūrėjom, ar gia, kad Lietuvai nustatytas
Gyveno Oak Brook Terrace, IL.
pasitraukdavo. Objektą nusi juodas darbas, ar baltas. Kai įvertinimas yra tikrai per
Staiga mirė 1996 m. lapkričio 15 d., sulaukęs 77 metų.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 47 m.
pirkęs asmuo tuoj pat atveždavo .Juodai" dirbi, kažką uždirbi. mažas ir tai - skandalas. Tarp
Nuliūdę liko: sūnus Henrikas Audrius, marti Margaret;
pinigus, kurie vėliau būdavo Keliamės penktą valandą ryte, tautinei finansų institucijai
anūkai
Kimberly, Kevin; sūnus Raimundas; duktė Loreta;
paaidalįjami Už gautus pinigus žmona buhalterė, pati verda medžiaga pateikta netiksli, ne
LIETUVA SUSILAUKIA
AKCIJŲ R I N K O J E sesuo
Emilija
Kybartienė, vyras Alfonsas; jų vaikai: Rai
1992 m. buvo privatizuota-be cepelinus, kuriuos vežam į buvo tartasi su svarbių kapitalo
PRIPAŽINIMO
PAKILIMO PRADŽIA
mundas ir Ramoną su šeimomis; brolis Stasys; mirusios sesers
veik pusė įmonių, kurios vėliau Pabalių turgavietę- Du sūnūs iš rinkos institucijų, kaip Lietuvos
duktė Nijolė Širvinskienė su šeima; mirusio brolio Vytauto
susijungė į EBSW.
pradžių dirbo už baro, duktė — centrinio vertybinių popierių
duktė Danutė Budvydienė su šeima.
Lietuvos ūkio, o ypač finansų,
Nepaisant Lietuvoje praūžu
Kaip „Lietuvos rytui" pasa padavėja. Kartais jaučiu žmonių depozitoriumo ir Valstybinės
Velionis buvo narys Amerikos Lietuvių Inžinierių ir
sios finansų krizės, bankų ir •-. skyriaus pažangą įvertino autovertybinių popierių biržos spe
Architektų sąjungos, Institute of Electrical & Electronic
bendrovių bankrotų, valstybės ritetingas žurnalas „Euro- kojo buv« EBSW darbuotojai, pavydą, bet jie nežino, kad cialistais.
Engineering, Lyric Opera of Chicago ir Art Institute of Chica
ekonominė padėtis pastebimai money". Rugsėjo mėnesio šio junginyje būdavo iž anksto ži viskas čia kruvinu prakaitu
uždirbta.
Bet
aš
optimistas,
jau
noma,
kokie
objektai
bus
priva
Vieno
finansų
rinkos
specia
go; priklausė Lietuvių Fondui.
žurnalo
numeryje
pasaulio
vals
gerėja. Tarptautinio vertinimo
Lietuvai suteikimas, Vyriau tybės surikiuotos pagal inves tizuojami ir kokios bus jų kai čiu, kad po 2 metų, savo 50-me- listo nuomone, Rumunija naftos
gal ir turi, bet visus produktus
sybės vertybinių popierių parda ticijų į jų ūkį riziką. Lietuvai nos. Dėl to jis galėjo rinktis čio dieną, atsikvėpsiu".
potencialius
pirkėjus.
Buvę
importuoja
iž Rusijos. „Visa jos
R. Barauskas sako, kad, jei
vimas tarptautinėje rinkoje, fi atiteko 59-oji vieta — aukščiau
EBSW
darbuotojai
teigė,
kad
energetika
—
iš Rusijos. Skolos
netektų to, ką turi, antro verslo
nansinių paskolų suteikimas sia iž Baltijos respublikų. Lietu
kai
kuriems
privatizavimo
šiai
valstybei
nesumokėtos, ša
nebepradėtų,
nes
tai
labai
Lietuvos valstybei ir bendro va taip pat padarė didžiausią
tarnybos
darbuotojams
buvo
lyje
nėra
benzino.
Lietuva
sunkus
ir
nedėkingas
darbas
—
pslej|Pįi
palyginti
su
1994
m.
D
vėms įrodo, kad Lietuvos pa
nuolat
duodami
kyšiai.
Vienas
turbūt
yra
aukščiau
ir
už Tur
erškėčių
vainikas.
85
vietos
ji
žengtelėjo
26
laip
stangos gerinti ūkį pripažįs
jų
redakcijai
tvirtino,
kad
be
kiją,
kurioje
infliacija
siekia
80
Parduotuvės
„ABC"
antro
teliais
aukštyn.
Estija
palypėjo
tamos ir tarptautiniu mastu, —
veik
kas
mėnesį
5,000
dolerių
proc.
ir
pusė
valstybes
biudžeto
aukšto savininkas Aleksandras
ražo „Respublika". Dienraščio 2 laiptelius iž 73 į 71, Latvija —
priede „Investuok į Lietuvos penkiais — iž 80 vietos į 75, — vertinamąją algą bei premiją Rus į verslą irgi atėjo iš koope pajamų eina dengti skoloms.
1996 m. spalio 29 d. mirė mylima Žmona, Motina, Sesuo
ūkį!" aptariamos investicijų ražo „Verslo žinios". Tai tėra tik įteikdavo tuometiniam Priva ratyvų laikų. „Pasiskolindavom Pas mus padėtis tikrai ne tokia.
tizavimo
departamento
direkto
ir
Močiutė.
Kitas
ekspertas
svarstė:
kelis rublius, pasiūdavom kelias
pasaulio verslo visuomenės nuo
galimybės, akcijų rinka.
Nuoširdi padėka kun. A. Paliokui, SJ, ui maldas koply
monė. Visi laurai už tai, kad ji riui, dabartiniam ekonomijos kelnes, veždavom į turgų, „Kaip galima lygintis su Mek
čioje
ir šv. Mišias Pal. J. Matulaičio misijos bažnyčioje, sol.
ministrui
Antanui
Zenonui
Ka
sika,
kurios
visa
finansų
sis
parduodavom. Dalį infliacija
Lietuvos centrinio vertybinių šiemet nėra prasta,tenkafinan
Algirdui Braziui ir muz. Faustui Stroliai už sugiedotas
minskui.
Privatizavimo
depar
tema
žlugo?
Meksikoje
nuver
'surydavo',
būta
ir
nukritimų,
sininkams
—
lemia
Vilniaus
popierių apsaugos prezidentas
giesmes šv. Mišių metu.
Artūras Keleras pastebi, kad banko išėjimas į tarptautines tamentas patvirtindavo nerea ir pakilimų". Atidaryti parduo tintas pešas, buvo obligacijų rin
Širdingas ačiū už turiningus užuojautos žodžius Chicagos
liai
mažas
Kaune
privatizuo
tuvę pasiūlė giminaitis. Kol kas kos krizė. O Lietuvoje obligacijų
įvertinti bendrą Lietuvos inves kapitalo rinkas, Lietuvos euJūrų
Šaulių vadovui dim. majorui Edmundui Vengianakui ir
ticinį pajėgumą yra labai roobligacijų emisija, sindikuoto jamų objektų pradines kainas ir laikosi. Verslininkas teigia, kad rinka dirbo puikiai, dėl valiutos
Steve Bruner.
sunku. Gyventojų indėliai ban sios paskolos, valstybės kredito taip leisdavo pasipelnyti nu prekyboje svarbu intuicija, šiuo metu nėra jokių problemų.
Širdingai dėkojame karsto nešėjams: Leniui Rovinskui,
kuose sudaro 37 proc. visų in įvertinimas. „Verslo žinios" sikaltėliams bei EBSW. 1993 m. patirtis, aąžiningtiTrum ir sėkmė Akcijų rinkos padėtis pas mus
Steve Bruner, Klaudijui Pumpučiui, Algiui Stankui, Alvin
Chess ir Vaciui Garbonkui.
dėlių. Valstybės mastu gy pastebi, kad, kalbant apie aukš rugpjūčio mėn. Centrinė priva „Jeigu reikėtų pradėti nuo tik pradeda gerėti. Todėl džiaug
Atsižvelgiant i velionės pageidavimą, jos kūnas buvo sude
ventojų indėlių yra nedaug — tas palūkBTT", kurias teks mo tizavimo komisija kai kurių nulio? Baisu pagalvoti, bet tur tis, kad Lietuva nenusileidžia
gintas pagal mūsų senovės lietuvių papročius.
vidutiniškai vienam gyventojui kėti bendrovei .Merrill Lynch" įmonių kainas padidino nuo 30 būt eičiau tuo pačiu keliu. Turiu Meksikai, juokinga".
Velionės pelenai bus išbarstyti kalnų viršūnėse, jos myli
Be to, finansų ekspertai „Lie
tenka 366 litai, o pridėjus įmonių už obligacijų platinimą, pravar iki 50 kartų, tačiau jau buvo per įrangą, patirtį, ryšius —
mam slidinėjimo kurorte — Lake Louise, Kanadoje.
ir organizacijų indėlius — po 913 tu prisiminti, kad niekaip vėlu — pelningiausi objektai neprapulčiau. Bet naujam žmo tuvos aidui" pastebėjo, kad Esti
Širdingas ačiū visiems atsilankiusiems koplyčioje ir
gui pradėti nuo nulio be grynų jos padėtis tikrai blogesnė — ei
litų. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kiekybiškai neįvertinamas pres buvo privatizuoti.
bažnyčioje,
tuo palengvinusiems mūsų šeimai skaudų
kad Lietuvos visuomenė ban tižas, kurį valstybei suteikia
Ekonomijos ministras A. Z. pinigų, sakyčiau, nėra perspek namoji sąskaita yra visiškai nei
atsiskyrimą su Velione.
giama, gamyba, pramonė sužlug
kais mažai pasitiki bei įvertinus toks platintojas. Ir kaip pama Kaminskas prisipažino, paži tyvos".
Nuoširdžiai dėkojame visiems už išreikštas užuojautas, šv.
dyta, rinkoje vyrauja Suomijos
ieiėlinės ekonomijos mastą, tuoti naudą iž to, kad „Merril nojęs vieną EBSW vadovų, pata
Mišias,
gėles ir aukas.
prekės — negu mūsų, o ji gaus
reikia manyti, kad santaupų iš Lynch" savo prospektuose bei rinėjęs jam įvairias privatiza
EKSPERTAI
Liūdinti šeima
reklamose minės, jog ši bend vimo klausimais, tačiau neigia NESIDŽIAUGIA KREDITO didesnį reitingą. Užsienio inves
tikrųjų yra daugiau.
tuotojai
Estijoje
ir
Latvijoje
jau
rovė buvo Lietuvos obligacijų li gavęs iš EBSW vadovų ar kitų
VERTINIMU
Nemažinant bankų reikšmės tais platintojas. Devyniems asmenų pinigų. Dabartinis mi
dairosi į Lietuvą.
taupymo procesui, tenka paste mėnesiams po bankų audros nistras teigė nežinojęs, kad
Analitikų nuomone, sumažin
Nepriklausomi
finansų
bėti, kad Lietuvos žmonės dar praėjus, jau atsiranda šiokių privatizavimo procesą Kaune ekspertai Lietuvoje piktinasi tas reitingas pablogins kredi
A.tA.
ne visiškai panaudoja išvysty tokių gyvybės požymių. Pvz., kontroliavo ir iž to pelnėsi Kau JAV firmos „Moody's Investors tavimo sąlygas. Ir už tai atsak
tose valstybėse įprastą investa Vilniaus bankas jau atsargiai no „šeimos" bei EBSW jun Service" suteiktu valstybės inga Finansų ministerija, at
DANAI KURKUUENEI
vimo būdą — kapitalo rinką, — teikia tarpbankines paskolas. ginys.
kredito įvertinimu. Jų nuomo mestinai padariusi darbą.
ražo A. Keleras. — Lietuvos Spalio 10 d. paskola litais kitai
ne, tai neatitinka tikrovės. Dėl
mirus, jos vyrui ALBINUI, sūnums ANDRIUI ir
kapitalo rinkoje, palyginti su dienai kainavo 13 proc metinių
atmestinai atlikto Finansų
Rima Jakutytė
PAULIUI su šeimomis, giminėms ir artimiesiems
bankų indėliais, valstybinio tur palūkanų, vienam mėnesiu — APIE VERSLO PRADŽIA
reiškiame gilią užuojautą.
to yra gerokai daugiau. Baigus 15 proc.
antrąjį privatizavimo etapą,
Šiaulių verslininkai atsako į
Viktorija Karaitiene
Vilniaus banko akcijų kaina
vertybinių popierių rinkoje
1 9 9 6 m.
„Šiaulių krašto" klausimus
Gintaras
Karaitis su šeima
kiekvienam gyventojui turėtų valstybinėje vertybių popierių apie savo verslo pradžią.
LIETUVOS
VAIKŲ
VILČIAI"
Aušrinė
Karaitis
su sūnum
biržoje
tebekyla.
Spalio
pra
**
tekti valstybinio turto už 4,000
Restorano „Tomas" savinin
džioje
500
litų
vertės
akcijos
litų. Aktyviai investuojant ver
1
kas Romas Barauskas — buvęs
tybinių popierių rinkoje, susi buvo perkamos už 1,300 litų. veterinarijos gydytojas, dirbęs
atm.: Ona Adomaitienė —
daro unikalios galimybės už
įvairius darbus ir niekur
$60.00;
EBSW PRIVATIZAVO
dirbti nemažai pinigų, nors
negalėjęs pritapti. Permainų
M . eflneue Kėstutes atm.: Jadvyga Paukštienė —
VALSTYBĖS TURTĄ
visada reikia įvertinti ir tokių
LOS ANGELES UETUVOS VAIKŲ
laikotarpiu sugalvojo kurti ko
$20.00;
operacijų rizikas. Šį palankų
KARTU SU
operatyvą. Pardavė savo „Vol
VILTIES SKYRIUS 1996 M.
M < aV. Vytauto Tauro atm.: dr. Žibutė Zaparackas,
momentą jau pajuto stambiau
NUSIKALTĖLIU
gą", ižsinuomojo apleistą
Rimantas
ir
Regine
Griskeliej,
Sofija
Pleniene,
Petras
Dirda
sios užsienio firmų institucijos
GRUPUOTĖMIS?
GEGUŽĖS-RUGSĖJO MĖN. GAVO
bendrabutį, ėmė kreditą ir po 20
— $195.00;
ir bankai, tačiau Lietuvos
mėnesių atidarė kavinę. „Ka
ŠIAS AUKAS:
gyventojai kol kas deramai nėra
Paaiškėjo metodai, kuriais dangi tokių kavinių buvo ma
Cibtenė ir Egle Germsnienė — $100.00;
įvertinę vertybinių popierių EBSW junginys privatizavimo žai, turėjome daug lankytojų.
$1365: A. V. Mikuckis (per United VVay).
• J . Aieheandraa M. PauttšUe atm.: Sofija Plenienė
rinkos galimybių.
metu apgaudinėjo valstybe, Greitai pavyko išmokėti kredi
$230: L. A. Venckus.
— $20.00;
prisigrobė pinigų ir pusvelčiui tus, grąžinti skolas giminėms,
$150: A. I. Šėkas.
SUL Wia>ilffi HnsaafcM atm.: HHda GeenaJdo,
Vienos geriausių finansų supirkinėjo turtą. Didžioji dalis nusipirkom mikroautobusą pre
$100: M. Naujokaitis, J. I. Raulinaitis.
už
privatizavimą
gautų
pinigų
Romas
k Aldona Dutakiai. Richard ir Cnartyn Pepiau, Barry
maklerio įmonės „Vilfima"
kėms vežioti. Greitai paste
$70: J. D. Černius, R. Kontrimienė.
ir Cecile Bronfln, Jo Ann C. Cesary — $100.00;
direktorius Vidas Jelinskas ra atitekdavo ne valstybei, bet bėjom, kad kavinėje mažoka vie
$50: R Bureikienė. J. Perlas, V. V Zelenis.
Kauno
nusikaltėlių
gaujoms
bei
Užjaučiame mirusiųjų artimuosius ir nuoširdžiai
žo, kad labai patraukliai atrodo
tos rimtesniems susiėjimams,
$30:
L. Jarašūnienė, R. R Mulokas. R D Giedraitis.
dėkojama aukotojams. „Lietuvos Vaikų viltis" padeda nesėkmingai dirbančių ir nemažai EBSW junginiui Vien Kaune kilo mintis statyti priestatą. Vėl
D
r
.
A
.
A
r
bo atminimui:
geJuojantleme, tačiau turintiems viltį ir galintiems pasveikti
pelno gaunančių bendrovių per privatizavimą valstybė ne per 20 mėnesių atsirado priesta
$100:
A.
E. Arbas.
akcijos. Analizuojant žių metų teko apie pusės milijardo l i t ų , - tas, kuriame įrengėme nedidelę
Lietuvos veikučiams.
$50:
M.
O Paškevičius
pirmojo pusmečio tokių bend rašo „Lietuvos rytas".
1711W. 71 «
pirtį su baseinu, restoranų salę.
$30:
V.
V.
Zelenis
1992 m., kai Lietuvoje buvo Buvom atidarę maisto prekių
rovių finansinius rodiklius, aiš
$25:
J.
Rukšėnienė.
kėja, kad investicijos į žią pradėtas privatizavimas, EBSW parduotuvę, bet, žiūriu, verslas
$20: V. Andrašūnienė, K. V. Barmus.
pramone atsipirks per 2 metus. atstovai Kauno nusikaltėlių va
Algio
Praseusko atminimui:
Ypač patraukliai atrodo bendro dams pasiūlė pasipelnyti iš vals
$100: W D. Balchas. A. D. Vaičekauskas. E I. Vilkas.
vės „Malsena", „Ekranas", tybės organizuojamų nekilno
$ • 0 : A. M. Vaitkus.
Lietuvos jūrų laivininkystė, jamojo turto pardavimo varžy
„Sanitas", kurių akcijų galima tinių. EBSW privatizavimo
$50: S. Z. Korius. K. M. Pažemėnas, M D. Sodeika.
pirkti Vertybinių popierių strategų idėjos esmė — prieš
B. Strickland, T B. Svireckis, J. G. Talandis, Šv. Kazimiero
oficialias varžytines rengti neo
biržoje.
šeštadieninė Mokykla, V E Vidugiris, Z. B Viskanta.
$30: J. J. Jacobs, A Venckūnienė
Daugelio įmonių akcijos rin ficialias. Jų metu turėjo paaiš
koje jau yra vertinamos. Kaip kėti busimasis privatizuojamo
$25: D. Dumond, R. Grigonis. E Jarašūnas, C
ražo V. Jelinskas, tai rodo ir in objekto savininkas, kuris skir
Macklem, G. Plukienė, E A Reivydas.
deksas, kuris nuo sausio mėne tumą tarp savo pasiūlytos ir
$20: M Elock. U Sautils.
sio sudaromas iž 14 įmonės iš valstybės nustatytos objekto'
$10: M. Balita. M Morse. A A Vosylius.
Over the past few years. LOT Poi«h Airlines has
to Riga, Tallinn. Moscovv, St. Petersourg, Kiev.tvov,
sirinktų akcijų. Tai įmonėse, at kainos, paprastai - juokingai i
J.
Sunkaus
atminimui:
established the most comprehemive netvvork of
Minsk andVILMlOa, .TTaUAfiliU J>
stovaujančių Lietuvos rinkai mažos, mokėdavo ne biudžetui,
$500:
F
Dilhngham.
destmations irt Eastem Europe, with VVarsavv as the
Take advantage of LOT's low fares, the luxury of
būdingos ekonomijos sakoms — bet neoficialių varžytinių or
Stasio
Peteko
atminimui:
strategK hub. The netvvork « conveniently linked
LOT's fleet of new Boeings and ATRs and the comenergetikai, bankininkystei, ganizatoriams — EBSW vadams
$200:
A
Petokienė
fort
of
the
new
intemationa!
terminai
at
VVarsavv
with
LOT's
transatlantic
route,
giving
passengers
pieno, maisto, alaus ir alkoholi bei Kauno banditams. Oficialios
N. Mockuvlones atminimui:
OVecte Airport. Make your resetvations today!
from New York, Newark and Chicago easy access
nių gėrimų, elektronikos pra varžytinės būdavo tik forma
$50: šv Kazimiero Šeštadieninė Mokykla
monei akcijos. Per 9 žių metų lumas. Objektą už minimalią
$25: I Oksienė. J Rukšėnienė. G. Sirutienė.
kainą
įsigydavo
neoficialių
mėnesius indeksas pakilo 156
$20:
N Sakalauskienė. E B Stočkus
varžytinių
laimėtojas.
Information, reservatiom and tkrket » l « at the offices of LOT POLISH AIRLINES or your tocal Travel Agent.
punktais. Tai reiškia, kad inves
$10:
V.
Kazlauskienė. D Paškevtčienė, O Sumantienė.
tavus į žias akcijas sausio
EBSW idėja Kauno nusikaltė
Montreal,
P.O.:
St4-S44-2*74.
New
York:
212-SM-1074.
E.
I.
Vilkas,
A A Vosylius.
mėnesį, spalio 1 d. investicijos liams patiko. Viename „seimų"
Toronto, Ont 4 U 234 4242
Chicago: 312-234-33M.
pajamos būtų 208 proc. metų pa susirinkime jie išsirinko savo
Toll-free: S00 223S543.
Los Angeles: 213-934-51 SI.
lūkanų.
privatizavimo komisijos pirmi

A.tA.
HENRIKAS KAČINSKAS

ŽVILGSNIS Į LIETUVOS
EKONOMIJĄ

PADĖKA
A.tA.
MARYTĖ DAILIDIENĖ

No One Offers You
More of Eastern Europe!

1
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DRAUGAS, trečiadienis, 1996 m. lapkričio mėn. 20 d.

ČIKAGOJE

IR

APYLINKĖSE

Kriste Lapkutė (3 m.) „Žiburėlio" auklėtinė džiaugiasi rudens derliumi.

A t v e r k i m e d u r i s lietuviškai
neskaitančiam jaunuoliui j
lietuvišką pasaulį. Specialiai
atpigintos „Bridges" ir ..Litua n u s " prenumeratos naujiems
skaitytojams. P u i k i dovana
Kalėdoms. Platesnis praneši
mas apie šį J A V LB Kultūros
tarybos spaudos vajų bus šešta
dienio „Drauge". Taip pat at
kreipkite dėmesį į „Draugo"
laidą anglų kalba: savaitraštis
tik 60 dol. m e t a m s . Kreipkitės
į ..Draugo" administraciją. Ar
gali būti geresnė dovana lietu
viškai neskaitantiems?
D ė m e s i o , d ė m e s i o ! Madų
paroda Pasaulio lietuvių centre
jau sekmadienį, lapkričio 24 d..
12:30 vai p.p., centro didžiojoje
salėje. Jūsų patogumui, kurie
mokėsite už bilietus prie įėjimo,
būtų gerai, kad t u r ė t u m ė t e iš
anksto paruostus čekius, nes
tada nereikėtų ilgai stovėti
eilėje. Čekius rašyti: Lithuanian world center. Ruošiamės
maloniai ir gražiai jus sutikti.
Iki pasimatymo „Rudens simfo
nijoje".
Čikagos miesto c e n t r o bib
lioteka, Harold Washington
Library, esanti prie State ir
Congress gatvių, prenumeruoja
„Draugą" savo skaitytojams.
Tačiau lapkričio 18-tą dieną te
turėjo septyniolikos dienų se
numo, lapkričio 1-mos dienos,
„Draugą". Tokia t v a r k a savo
pasipiktinimą turėtų pareikšti
ir „Draugas" ir „Draugo" skai
tytojai.

Pradžiuginkite pensininką
Kalėdų proga, užprenumeruo
dami j a m lietuvišką laikraštį
papiginta kaina.
D. U r b u t i e n ė , Palos Heights.
II.. taip pat S i g u t ė M i k r u t iš
L a k e Bluff, IL. „ D r a u g o "
knygyne įsigijo leidinių už
nemažas sumas dolerių. Dėko
jame, kad jos domisi spausdin
t u lietuvišku žodžiu.

I Š K I L M I N G A S TILŽĖS
AKTO SUKAKTIES
MINĖJIMAS
Tilžės A k t o paskelbimo
78-sios sukakties minėjimas
sekmadienį, gruodžio 1 d., 2 vai.
p.p. vyks Šaulių s-gos namų
salėje, Čikagoje. Minėjimą
rengia Mažosios Lietuvos Rezis
tencinis sąjūdis, dalyvaujant su
vėliavomis šauliams, ramovėnams. Mažosios Lietuvos lietu
vių draugijai ir kt. Visuomenė
kviečiama savo dalyvavimu pa
gerbti kovotojus dėl Maž. Lietu
vos laisvės ir drąsiuosius Tilžės
Akto signatarus, susipažinti su
Maž. Lietuvą ištikusia tragedija
ir Sovietų Sąjungos įvykdytu to
krašto žmonių genocidu, pa
žvelgti į Maž. Lietuvos ateities
perspektyvas.
Iškilmingoje dalyje — vėliavų
įnešimas, himnas, vysk. Hanso
Dumpio invokacija, mirusiųjų
pagerbimas ir dr. Jono Valaičio
paskaita. Meninėje dalyje pasi
rodys Lietuvos Vyčių jaunieji
tautinių šokių šokėjai. Minėji
mas bus baigtas Maž. Lietuvos
himnu. Visi, kam brangi Mažoji
Lietuva, kviečiami dalyvauti.

ŽVAIGŽDUTE
Įsteigtas

VĖLINĖS

Tel.

708-301-4866

Advokatas Jonas Gibaitis
Civilines ir kriminalines bylos
6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, II. 60629
T e l . 1-773-776-8700
D i r t * ! vai n u o 9 i k i 7 v a l vak
5e*Ud 9 v r iki 1 vai p p

\

jfH»r*&U_r-.^

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

S«nov6« ll«tuvli| karya
budi prla Gadlalna

Neseniai atšventėm JAV ka
riuomenės švente — Veteranų
dieną, kur buvo pagerbti JAV
kariai, žuvę už JAV laisvę. Jų
tarpe buvo ir lietuvių, kurie
atidavė auką savo antrajai tėvy
nei.
:
Lietuvoje jau nuo 1920 metų
y r a švenčiama Kariuomenės
šventė. Čia pagerbiami ne tik
mirusieji, bet ir gyvieji kariai,
nusipelnę savo-valstybės gero
vei ir laisvei. Net okupacijos
laikais slaptai buvo prisime
nami Lietuvos kariai ir par
tizanai. Užsienyje gyveną lie
tuviai neatsilieka nuo Lietuvos,
j i e švenčia visas t a u t i n e s
šventes ir stiprina savo jaunimo
tautiškumą, kad liktų ištikimi
savo tėvynei Lietuvai.
Kariuomenės šventės proga,
reikia palinkėti dabartinei
Lietuvai, kad sukurtų gerą,
patriotinę kariuomenę, kuri
saugotų mūsų Tėvynę nuo bu
vusių ir būsimų priešų. Kad
partizanų dvasia būtų gyva
jaunų karių širdyse. Taip pat
reikia nulenkti galvas prieš
žuvusius karius ir sukalbėti
„Amžinąjį Atilsį" už jų sielas.
Redaktorius

Tai danų mokslininkas kalbininkas, gimęs Kopenhago
je, Pederseno mokinys. Studi
javo Kopenhagoje ir kituose
Europos universitetuose. Savo
magistro laipsnį įsigijo už
„Lietuvių kalbos fonetikos ty
rinėjimus". Lankėsi Lietuvoje,
kur ilgesni laiką pabuvo 1921,
1923 ir 1924 metais. Norėdamas
geriau išmokti lietuvių kalbą,
Hjelmslevas buvo pareiškęs
pageidavimą kurį laiką dirbti
Kauno universitete. Bendravo
su K. Būga, J. Tumu-Vaižgantu.
Vėliau ypač draugiški ryšiai jį
siejo su Paryžiuje profesoriau
jančiu lietuviu A. Greimu.

Advokatas

V alan.ii.s pagal susitarime

Deimantė Žukaitė
Lemonto Maironio lit.
m-los istorijos ratelio
„Geležinio Vilko" pirmininkė.

r

ADVOKATAS
Vytenis Lietuvninkas
4536 VV 63th Street
Chicago, IL 60629
Skersai g a t v e s n u o „ D r a u g o '
Tel. 312-284-0100
Kasd len V v r 5 v v
šf<tadieniais ir vakarais
pagal susitarimą

Tel. 312-582^500
&432S S Bell Rd., Lockport. IL 60441

Taigi, o Dieve, jiems visiems
padėki!
Pakeiki jų sielas dangun!
O mes visi šiandien dėkojam,
Kad buvo karžygių, kaip jie,
Kurie kariavo už ateitį mūsų!

LOUIS TROLLE
H J E L M S L E V (1899-1965)

x J e i j ū s a r j ū s ų m i r ę s vy
r a s / ž m o n a a n k s č i a u dirbo
Vokietijoje nemažiau 18 mėn .
o vėliau dirbote JAV-bėse. jūs
galite gauti antrą pensiją iš
Vokietijos. Kreipkitės; t a s t a
Agenoy of U S A , 3015 Alden
Dr., S t e r l i n g H e i g h t s , MI
48310-0035.
(sk)

(h bl j šiaurę nuo Balzeko Tuzieiaus.

Jo Ann Glover

x Galiu p a d ė t i legaliai gau
ti
„SOC. SECURITY" kortele,
..Aukštaitija — tai istoriškai
vairavimo
leidimą (driver's
s u s i k l o s č i u s i geografine ir
etnografine Lietuvos sritis, license) ir vizų pratesimą Ed
išplitusi jos rytuose. Kalvotosios Šumanas, tel. 1-708-246-8241.
(sk)
Aukštaitijos plotas nemažas —
apie 7 tūkst. kv. km, t.y. kone
x TRANSPAK įstaiga LE
dešimtadalis Lietuvos" Pini MONTE veikia savaitgaliais:
gai. stuntiniai.TRANSPAK, penktd. 3 v. p.p. — 7 v.v.; sekrod.
2638 W. 69 St., Chicago, IL, 8:30 v.r. — 1 v. p.p. Transpak
tel. 312-436-7772.
tel. Lemonte: 706-267-0497.
(sk)
(sk.)

x TRASSPAK

praneia:

(Žiūrėkite raidyną)

Dėl tų žmonių,
Kurie už laisvę žuvo,
Mes meldžiamės drauge.
Dabar tik Dievas ir težino
Visus, kurie kentėjo Sibire.

Danguolė
Spakevičius,
Houston, TX, atsilygindama už
„Draugo" prenumeratą atei
nantiems m e t a m s , parėmė jj
100 dol. a u k a . Jos dosnumą
tikrai įvertiname ir brangi
name, t a r d a m i nuoširdų ačiū!

GINTARAS P. ČEPĖNAS

GALVOSŪKIS NR. 36

Šią dieną protėviams dėkojam,
Kurie praliejo kraują
Lietuvos karų lauke.
Už laisvę, ateitį, tikybą,
Dėl jų ir ateities šeimų
Lietuvoje.

„ S i e t u v o s " skautininkių ir
vyr. s k a u č i ų draugovės svar
b i sueiga penktadienį, lapkričio
22 d., 7 vai. vak. vyks PLC, Le
J o A n n G l o v e r , muzikos monte. Visos narės prašomos
pedagogikos laipsnį gavusi iš Il būtinai dalyvauti.
linois universiteto, magistro
F e r d i n a n d a s Liktorius, Ft.
laipsnį iš arfos skambinimo
gavo iš Northwestern universi Lauderdale, FL, Draugo fondui
teto. Dabar ji yra svarbiausia atsiuntė 400 dolerių rudens va
arfiste su Illinois Philharmonic j a u s proga, prie ankstyvesnių
Orchestra ir, būdama Suzuki 600 dolerių įnašų, ir tapo Drau
metodo specialistė, savo studi go fondo g a r b ė s nariu. Pridė
joje moko 25 studentus. Su savo tame laiške jis rašo: „Siunčiu
vyru augina sūnelį ir dukrelę. 200 dolerių Draugo fondo
Suprasdama sunkią Lietuvos rudens vajui paremti iš anksto
vaikų padėtį, sutiko atlikti dalį žinodamas, kad rudens vajus
programos „Saulutės" labdaros jūsų siekiamo tikslo nepasieks,
koncertėlyje „LYRIKA". Prog pridedu dar 200 dolerių pava
ramoje taip pat išgirsime solis sario vajui pradėti.
tę Audronę Gaižiūnienę, muzi
Šia proga noriu padėkoti vi
ką Ričardą Šoką ir aktorę siems paaukojantiems savo
Audrę Budrytę. Visi kviečiami laiką ir triūsą, siekiant įgy
sekmadienį, gruodžio 1 d., po 11 v e n d i n t i nelengvą tikslą:
vai. Mišių, į Lietuvių dailės 1,000,000 dolerių fondą. Linkiu
muziejų Lemonte, k u r bus ka sėkmės". Už gausią paramą fon
vutė, užkandėliai ir maloni dui ir reikšmingus linkėjimus
muzikos bei poezijos valandėlė. nuoširdžiai dėkojame.

6436 S Pulaski Rd., Chicago, IL 60629

Lietuvių Mokytojų 8ąjmųjo9 Chiomom

3206 W. « t h Ptace, Chicago, IL 60629

Tarp šių raidžių yra pasislėpė
šie Lietuvos ežerai ir upes,
kuriuos suraskite ir apibrau
kite. (5 taškai) 1. Aklaežeris, 2.
Aklinis, 3. Aklis, 4. Akmena, 5.
Akmeninis, 6. Akmenynė, 7.
Alioša, 8. Antavilis, 9. Apusinas, 10. Akinas, 11. ežeras.
G ALV 0 8 Ū K I S NR. 37

pi 11M d u r ų .

(Žiūrėkite brėžinėlį)
Senovės lietuvių karys budi prie Gedimino pilies durų.
Piešė Birutė Zogaitytė

vas abu mokslo laipsnius įsigijo
už baltų kalbų tyrinėjimus (ypač
lietuvių k.). Pirmoji mokslo
darbų pozicija yra viename
danų žurnale paskelbtas didelis
straipsnis „įspūdžiai iš Lie
tuvos". Lietuvių kalbą Hjelm
slevas dėstė Kopenhagos uni
versitete. Jis pasižymėjo ir
kitais moksliniais darbais,
tačiau mums svarbiau jo darbai
lietuvių kalbos srityje.
Susipažinę su keliais danų
mokslininkais (jų yra daugiau),
toliau k e l i a u s i m e į k i t u s
kraštus.
IŠDIDI KUOSA IR POVAS
Derėtų nesigirti gėrybėmis
svetimomis ir tuo, ką Dievas
davė, pasitenkinti.
Tą tiesą pavyzdžiu tokiu
Ezopas liudija.
Pradėjo kuosa, pasipūtusi
kvailai, kur rasdama nuo žemės
savo plunksnas rankioti ir puoš
tis jomis. Su panieka palikusi
saviškius, ji vaikštinėjo įsimai
šiusi povų būryje. Gražuoliai
paukščiai įsižeidę puolė plunks
nas tas nuo kuosos rauti ir ją
snapais kapoti. Tada sugrįžti
panoro kuosa vėl pas gimines
savus, bet šie pavarė, jos ne
benorėdami priimti. Galop
viena iš kuosų pulko tarė taip:
„Jei būtumei tupėjusi su mumis
lizde ir neniurnėjusi (nepasi
tenkinusi) dėl dalios, likimo tau
skirtos, nebūtumei niekada
prieš kitas tu apsijuokusi ir mes
d a b a r tavęs šalin nevarytumėm".
Fedras
GALVOSŪKIO NR. 16
ATSAKYMAS

Daktaro laipsnį įsigijo Kopen
Nupieštoji vėliava yra iš 1777
hagos universitete už knygą
metų.
,,Baltų kalbų tyrinėjimai".
Šiame darbe Hjelmslevas, nau
GALVOSŪKIO NR, 17
dodamasis gausia kalbine li
ATSAKYMAS
teratūra, lietuvių kalbos pa
minklais ir savo paties viešė
Žiūrėkite brėžinį.
jimo Lietuvoje metu surinktais
faktais, mėgina spręsti du baltų
kalbų fonetikos istorijos daly
kus... Hjelmslevas visą laiką
buvo originalus, ieškojo naujų
mokslinio darbo formų. Jei kada
suklysdavo, jis turėdavo drąsos
prisipažinti ir visada atsiprašy
davo. Kaip matome, Hjelmsle-

A

GALVOSŪKIO NR. 18
ATSAKYMAS
Petriukas ganė 30 žąsų, o se
nelis — 20 avių.
GALVOSŪKIO NR. 90
ATSAKYMAS
1. Kiaulė kriuksi, 2. gegutė
kukuoja, 3. šarka krykščia, 4.
varlė kurkia, 5. višta kvaksi, 6.
hiena kvatoja, 7. šuo loja, 8.
meška, lokys mauroja, 9. ožka,
avis mekena, 10. karvė mykia,
11. katė murkia.

Čia nupieštas vienas ii dau
gelio Lietuvos ežerų. Parašykite
jo pavadinimą ir kur ji galima
rasti (arčiausias didesnis mies
tas).

(Staliai)
GALVOSŪKIS NR. 99
(Žiūrėkite piešinėli)

GALVOSŪKIO NR. 19
ATSAKYMAS
(Žiūrėkite brėžinėlį)

Kiek kamuolių sugavo varti
ninkas)
(5 taikai)
GALVOSŪKIS NR. 39
Turime po du skirtingų kalbos
dalių žodžius: geri — geri, kuri
— kuri, keliu — keliu, vilkai —
vilkai. Parašykite, kurios tai
kalbos dalys, kurios jų formos
Parašykite su kiekvienu žodžiu
po trumpą sakinėlį.
(5 taikai)
GALVOSŪKIS NR. 40
Šio žvaigždyno junginio pava
dinimas yra: Orion, šaulys,
karys. Orionas buvo senovės
graikų medžiotojas, karys. Ši
figūra panaši į karį- Vienoje iš
keltoje rankoje kuoka (lazda),
antroje ištiestoje rankoje —
skydas. Prie diržo prisegtas kar
das. Šiame žvaigždyne yra dvi
labai šviesios žvaigždės: viršuje
— Betelgeuse (300 šviesos metų
atstume) ir apačioje — Rigel
(545 šviesos metų atstume).
Rigel yra 40 kartų didesnė už
mūsų saulę ir 16,000 kartų švie
sesnė. Kodėl taip maža? Todėl,
kad ji yra labai labai toli. Kas
yra šviesos metai? Jūs žinote iš
fizikos, kad šviesa keliauja labai
greitai — 186,600 mylių per se
kundę. Per metus ji nukeliauja
6 milijonus milijonų kartų
(6,000,000,000,000). Tai yra
šviesos metai.Čia metai nėra
laikas, o atstumas.

1. Kuris Lietuvos valstybės
apdovanojimo ordinas yra aukš
čiausias? 2. Kuriais ordinais
1996 metais buvo apdovanoti
krepšininkai A. Sabonis ir Š.
Marčiulionis? 3. Iš kur kilo žodis
„gladiatorius"? 4. Kaip buvo
atsikeršyta už J. Cezario nužu
dymą? 5. Ar įmanoma atgaivin
ti 25 milįjonų metų senumo
bakterijas?
U i teisingus ir plačiau paaiš
kintus atsakymus — skiriama
10 taikų, o ui trumpus ir apy
tikrius — 5 taikai.
Atsiuntė
Kun. dr. E. Gerulis

Negalima sakyti apie bite,
kad ji nueprogo, bet — numirė,
lygiai, kaip apie žmogų, nes jos
pačiam Dievui savo vaikinėmis
žvakėmis tarnauja.

