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Tarptautinio valiutos fondo 
atstovai apsilankė Lietuvoje 

Viliiiiis, sausio 28 d. (BNS) -
Tarptautinio valiutos fondo 
(TVF) Europos antrojo departa
mento direktoriaus pavaduoto
jas Donai Donovan „labai tei
giamai" įvertino Lietuvos 
banko pinigų politikos progra
mą, kai antradieni susitiko su 
Lietuvos banko valdybos pirmi
ninku Reinoldijumi Šarkinu. 

D. Donovan Lietuvoje lankosi 
pirmą kartą, tačiau yra gerai 
susipažinęs su šalies ekonomi
ka. 

Šios savaites pabaigoje turėtų 
galutinai paaiškėti TVF nuomo
nė dėl Lietuvos noro atsisakyti 
valiutų valdybos. Išankstiniai 
TVF specialistų pasisakymai 
leidžia manyti, jog fondas ne
prieštaraus vyriausybės ir Lie
tuvos banko ketinimams. 

LAIB indėlininkai 
nepatenkinti susitikimu 

Lietuvos akcinio inovacinio 
banko (LAIB) indėlininkų koor
dinacinė taryba pareiškė nepa
sitenkinimą susitikimu su 
Tarptautinio valiutos fondo 
atstovu Domenico Fanizza. 

„Mes nepatenkinti susitikimo 
rezultatais ir sieksime, kad mus 
priimtų į Lietuvą atvykusios 
TVF misijos vadovas Julian Be-
rengau", pasakė LAIB indėli
ninkų koordinacinės tarybos 
narys, profesorius Juozas Mu-
reika. Anot jo, susidaręs įspūdis, 
kad TVF toliau inicijuoja banko 
žlugdymą, nors indėlininkai su
kaupė 125 mln. litų akcinį kapi
talą. 

Pirmadienį tarybos nariai su
sitiko su D. Fanizza, kuris pa
tvirtino, kad fondas nesikiša į 
vyriausybės sprendimus, o tik 

rekomenduoja jai pertvarkyti 
bankus, praneša LAIB ryšių su 
visuomene agentūra. 

Daugiau nei metus neveikian
čio banko likimą vyriausybė 
ketina išspręsti vasario mėnesį. 
Dėl šio ir kitų probleminių ban
kų bus atsiklausta TVF ir Pa
saulio banko specialistų nuomo
nės. 

Skola užsieniai pernai 
išaugo daugiau kaip 

milijardu litų 
Sausio 1 d. grynasis valstybės 

skolinimasis užsienio valiuta 
prilygo 16.3 proc. valstybinio 
biudžeto pajamų. Tai mažiau, 
nei buvo numatyta anksčiau 
(19.6 proc.). Manoma, jog šiais 
metais grynasis skolinimasis 
užsienio valiuta bus ne didesnis 
kaip 11.3 proc. 

Valstybės skola užsienio va
liuta sausio 1 d. buvo 4.304 
mlrd. litų — praėjusiais metais 
ji padidėjo 1.064 mlrd. litų (34 
proc.). 

Šių metų pradžioje Lietuva ir 
užsienio bankai bei kitos 
finansų institucijos buvo pasi
rašiusios paskolų sutarčių už 
7.912 mlrd. litų. Tai 2.408 mlrd. 
litų (44 proc.) daugiau nei prieš 
metus. 

Vien pernai valstybės vardu ir 
su valstybės garantija buvo 
gauta ir panaudota 1.624 mlrd. 
litų lengvatinių užsienio pa
skolų. 

1996 m. Lietuva grąžino 540 
mln. litų paskolų užsienio 
valiuta. Lietuves valstybinis 
biudžetas pernai buvo 6.64 
mlrd. litų, bendrojo vidaus pro
dukto sukurta už 29.57 mlrd. 
litų, o eksportas vertinamas 12 
mlrd. litų. 

NRTV gen. direktorius 
kreipėsi į teismą 

Vilnius, sausio 28 d. (BNS) -
Ar teisėtai Vytautas K vietkaus-
kas buvo atleistas iš NRTV ge
neralinio direktoriaus pareigų, 
paaiškės ne anksčiau kaip po sa
vaitės. 

Pirmadienį Vilniaus miesto 
antrosios apylinkės teisme buvo 
įregistruotas ieškininis pareiš
kimas, kuriame V. Kvietkaus-
kas prašo pripažinti jo atleidimą 
iš NRTV generalinio direkto
riaus pareigų neteisėtu ir 
grąžinti jį į darbą, taip pat 
išieškoti atlyginimą už visą 
priverstinės pravaikštos laiką. 

V. Kvietkausko advokatas 
Stasys Šedbaras pranešė, jog 

antradienį šis ieškinys bus per
duotas Vilniaus miesto antro
sios apylinkės teisėjai Janinai 
Bublienei. S. Šedbaras sakė, jog 
teismo posėdis bus paskirtas ne 
anksčiau kaip po savaitės, nes 
teisėja dar turi susipažinti su 

ieškinio medžiaga, taip pat 
gauti NRTV tarybos dokumen
tus. Teisėja medžiagą nagrinėti 
turi teisę 20 dienų. 

Paklaustas, ar turi galimybių 
jo ginamasis laimėti teismo 
procesą, S. Šedbaras pasakė, 
kad , jei ieškovas nesitikėtų lai
mėti, jis ir nesikreiptų į teis-
mą . 

NRTV taryba sausio 21 d. nu
tarė sustabdyti gen. direkto
riaus Vytauto Kvietkausko 
įgaliojimus ir skelbti naują kon
kursą šioms pareigoms užimti, 
teigdama, jog jo paskyrimas 
generaliniu direktoriumi pernai 
gruodį buvo neteisėtas. V. 
Kvietkauskas grįžo dirbti į 
privačią vietinę Vilniaus tele
viziją, tačiau ne direktoriumi, 
kaip anksčiau, o žurnalistu. 

V. Kvietkauskas anksčiau yra 
atsisakęs paskelbti, kam pri
klauso Vilniaus televizija. 

Visos Seimo partijos dalyvaus 
rinkimuose 

Vilnius, sausio 28 d. (BNS) -
Visos parlamentinės Lietuvos 
partijos ketina varžytis dėl 4 dar 
laisvų Seimo narių vietų. 

Rudenį Seimo rinkimai dėl 
nepakankamo rinkėjų aktyvu
mo neįvyko Naujosios Vilnios, 
Trakų, Vilniaus-Trakų ir Vil-
niaus-Šalčininkų apygardose. 
Drauge su savivaldybių rinki
mais kovo 23 d. čia vyks pakar
totini rinkimai. 

Labiausiai savo gretas Seime 
dar tikisi papildyti 70 vietų per
nai Seimo rinkimuose laimėję 
konservatoriai, krikščionys de
mokratai, kurie parlamente turi 
16 atstovų ir 12 narių frakciją 
turintys socialdemokratai. Visų 

Groznas, sausio 28 d. (Reuter-BNS). Europos saugimo ir bendradarbiavimo organizacijos atstovas 
antradieni pareiškė, kad Čecėtujoje vyk* prezidento rinkimai buvo laiavi ir teisingi. Rinkimuose, 
kuriuose dalyvavo 12 kandidatų, pirminiais duosnenimu, laimėjo generolas Aslan Maschadov, 
vadovavęs cecenu pajėgoms kare su Rusus Maaekadov antradieni kreipėsi i pasaulio valstybes, 
prašydamas pripažinti Čečėnuos nepriklausomybe. 

Nuotr^ Vienas iš daugelio savanoriu cecenu, padėjusių palaikyti tvarką sekmadienio 
rinkimą 

Prezidentas patenkintas 
Lietuvos diplomatu darbu 

Vilnius, sausio 28 d. (BNS) -
Prezidentas Algirdas Brazaus
kas mano, kad Lietuva per šeše
rius atkurtos nepriklausomybės 
metus suformavo „gerą diplo
matinį korpusą". „Džiaugiuosi, 
kad užsienyje dirba politiką 
išmanantys žmonės, kurie pui
kiai atstovauja Lietuvos in
teresams", sakė prezidentas 
žurnalistams po diskusijų su 
Lietuvos diplomatinių atstovy
bių vadovais, susirinkusiais į 
kasmetinį susitikimą Vilniuje. 

Pasak A. Brazausko, su diplo
matais daugiausiai diskutuota 
apie Lietuvos įsijungimą į ES ir 
NATO. 

„Šie metai — lemiami abiejų 
organizacijų plėtime, ir mes 
turime veikti itin aktyviai, net 
aktyviau nei kitos pretendentės 
iš Vidurio Europos, nes 50 metų 
mūsų valstybė nebuvo reprezen
tuojama", pabrėžė Lietuvos pre
zidentas. 

Jis paragino greičiau priimti 
diplomatinės tarnybos įstaty
mą, kuriuo butų reglamentuotas 
ir diplomatų keitimas. „Nors 
nemanau, kad dabar reikėtų 
labai skubiai keisti kokius nors 
ambasadorius", pridūrė A. Bra
zauskas. 

Paprašytas pakomentuoti lig 

šiol neįprastą praktiką, kai pre
zidentūroje apsilankę ambasa
doriai iš karto eina susitikti ir 

su Seimo pirmininku Vytautu 
Landsbergiu, prezidentas atsa
kė, jog tai esąs „pačių amba
sadorių reikalas". „Nors Kons
titucijoje aiškiai parašyta, kas 
vadovauja Lietuvos užsienio po
litikai", pabrėžė A. Brazauskas. 

A. Eidintas: žydų knygos 
turi likti Lietuvoje 

Vaėtfngtonaa, sausio 27 d. 
(BNS) — Lietuves ambasadorius 
Jungtinėse VaLstįjose dr. Alfon
sas Eidintas pareiškė, kad Vil-
ninje snkanpH^fdų spaudiniai 
privalo likti Lietuvoje, nepai
sant labai sumažėjusios žydų 
bendruomenės ir sudėtingos 
abiejų tautu bendrabūvio pra
eities. 

„Teiginiai, kad lietuvių kola
boravimas su naciais per karą 
automatiškai atima iš Lietuvos 
teise rūpintis šia Lietuvos žydų 
istorijos dalimi, įžeidžia tuos 
lietuvius, kurie vertina ir siekia 
išsaugoti ši didį palikimą", rašo 
ambasadorius dienraštyje „The 
Washington Times". (A. Eidin
to rašinys paskelbtas sekmadie
nį, atsiliepiant į laikraščio 
skaitytojų pasisakymus, kaip 
derėtų tvarkyti žydų kultūros 
palikimą Lietuvoje). 

Laikraštis, be kita ko, yra 
spausdinęs nuomone, kad kai 
kurių lietuvių bendradarbia
vimas su naciais per II pasaulinį 

Lietuvoje gerai saugojamas 
žydų kultūrinis palikimas 

šių partijų atstovai sakė kel-
siantys kandidatus visose ketu
riose apygardose. Tačiau nė 
viena partija dar nenusprendė 
dėl konkrečių kandidatūrų. 

12 vietų turinti LDDP tikrai 
mėgins iškovoti Seimo nario 
mandatą Trakų apygardoje, ta
čiau dar nenusprendė, kas kan
didatuos rinkimuose. 

Vienintelė viską suplanavusi 
Seimai partija yra 14 parlamen
tarų frakciją turinti Centro 
sąjunga. Trakuose ji iškels 
rinkimuose rudenį į antrąjį ra
tą patekusia savo atstovę Danute 
AJeksiūniene, o Šalčininkuose 
— Rimantą Remeiką. 

Vilnius, sausio 17 d. (BNS) -
Izraelio ambasadorius Lietuvai 
OdedBen-Hur mano, kad Lietu
va deda pakankamai pastangų 
išsaugoti Vilniuje sukauptą 
žydų kultūrinį palikimą. 

Spalio pabaigoje Lietuvoje 
akredituotas Izraelio ambasa
dorius gyvena Rygoje, o sausio 
pradžioje atvyko į Lietuvą susi
pažinti su pasikeitusia Lietuvos 
valdžia bei aplankė Lietuvos 
Knygų rūmuose saugomas žydų 
knygas bei spaudą. 

* Lietuvos ambasador ius 
Belgijoje Dal ius Čekuol i s 
pažymi, kad plečiantis ryšiams 
su NATO, .jaučiamas Lietuvos 
personalo ir finansų trūkumas 
Briuselyje". Pasak D. Čekuolio, 
dabar ypač svarbi intensyvi 
veikla iki Madrido susitikimo. 
Lietuvos santykius su NATO 
ambasadorius apibūdino, kaip 
nuolat intensyvėjančius. Ta
čiau, norint juos tokius ir 
išsaugoti būtina, „aktyviai 
dalyvauti procese su naujomis 
idėjomis", sakė ambasadorius. 

Rūmuose yra 51,000 žydų 
knygų ir 7,3000 vienetų žydų 
spaudos. Didžioji dalis žydų 
leidinių jau yra restauruoti, o 
1,300 knygų dar laukia savo ei
lės. 

Praėjusių metų pabaigoje už-
sienio spaudoje pasirodė keletas 
straipsnių, teigiančių, kad Vil
niaus bibliotekose ant grindų 
mėtosi žydų knygos, jos pelija ir 
niekas tuo nesirūpina. Iš karto 
po to Knygų rūmus aplankė Lie
tuvos Seimo pirmininkas Vy
tautas Landsbergis. Jis savo 
akimis įsitikino, kad žydų li
teratūra yra tvarkoma ir įrašo
ma į katalogus pagal kuklių 
lėšų galimybes. 

Ambasadorius O. Ben-Hur 
žurnalistams sakė, kad svar
biausia, jog Lietuva stengiasi 
tvarkyti žydų knygas. Jis pa
žymėjo, kad Vilniui galėtų 
padėti ir Izraelis, pabrėždamas, 
kad kai kurios neįkainojamos 
vertės žydų knygos galėtų būti 
iš Lietuvos pervežtos į Izraelį. 
tačiau „niekas nebus daroma 
prie* Lietuvos valią". 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis DPA, Reuter, BNS I.\TERFAX, ITAR TASS, 
BelaPAN žinių agentūrų pranešimais) 

karą atima iš Lietuvos bet 
kokią teise į Vilniuje saugomus 
senovinius žydų spaudinius. Be 
to, siūlyta išvežti knygas į New 
Yorką arba Izraelį, nes Lietuvos 
žydų bendruomenė yra labai su
mažėjusi. 

Ambasadorius rašo, kad 
naciams pavyko sunaikinti žydų 
bendruomenę, bet ji tebėra gyva 
jų literatų ir mąstytojų darbuo
se, Vilniaus ir kitų senamiesčių 
gatvėse bei pastatuose. „Mūsų 
manymu, lietuvių ir žydų bend
radarbiavimas užtikrinant dera
mų knygų saugojimąjbutų puikus 
būdas bendromis jėgomis išsau
goti didį Vilniaus žydų pali
kimą, tuo tarpu jų išvežimas 
prisidėtų prie Lietuvos žydų 
istorijos ištrynimo", rašo 
Lietuvos ambasadorius. 

Vidaus reikalų 
ministrui apsaugos 

nereikia 
Vilnius, sausio 28 d. (BNS) -

Vadovybės apsaugos departa
mento direktorius Andrius 
Pečkys pirmadienį gavo prem
jero pasirašytą potvarkį, kuriuo 
vidaus reikalų ministrui ir Mui
tinės departamento direktoriui 
paskirti asmens sargybiniai. 

Vidaus reikalų ministras Vid
mantas Žiemelis (TS) antradie
nį pareiškė, kad asmenine ap
sauga nesinaudos, nes nemano, 
jog jam gresia rimtas pavojus, 
pranešė VRM informacijos sky
rius. 

Tuo tarpu Muitinės departa
mento direktorius Alvydas Bud
rys sako, kad asmeninės apsau
gos neprašė, bet atsisakyti jos 
neketina. Pasak jo, apsauga gali 
būti reikalinga, nes Muitinės 
departamentas žada pradėti ak
tyvią kovą su kontrabanda ir 
korupcija. 

Vadovybės apsaugos departa
mentas dabar saugo prezidentą 
Algirdą Brazauską, Seimo pir
mininką Vytautą Landsbergį, 
premjerą Gediminą Vagnorių, 
Seimo narį Egidijų Bičkauską 
>VM Panevėžio verslininką Rimą 
Okuličių, Kūčių vakarą nušovu
si keturis reketininkus. 

Maskva. Čečėnijos preziden
tu išrinkus Aslan Maschadov, 
Maskva gavo „rimtą progą" su 
Čečėnijos vadovybe susitarti dėl 
respublikos ateities statuso, 
antradienį pareiškė Rusijos pre
zidentas Boris Jelcin. Taikos 
sutartis, kurią rugpjūtį pasirašė 
A. Maschadov ir buvęs Rusijos 
saugumo sekretorius Aleksandr 
Lebed, numatė 5 metų laikotar
pį galutiniam respublikos sta
tusui nustatyti. A. Maschadov 
ir kiti čečėnų vadai nuolat rei
kalavo Čečėnijos nepriklauso
mybės, bet su tuo Maskva nie
kada nesutiko. Tačiau čečėnai 
tvirtina, kad, atgavę sostinę 
Grozną ir privertę Maskvą ati
traukti savo karius, jie pasiekė 
nepriklausomybės pripažinimą 
de facto. 

Boris Jelcin antradienį, pirmą 
kartą po 3 savaičių, buvo rodo
mas per Rusijos televiziją. Jis 
gestikuliavo rankomis, bend
raudamas su ministru pirmi
ninku Viktor Černomyrdin, ir 
plačiai šypsojosi, kalbėdamas su 
Nepriklausomų valstybių sand
raugos sekretoriumi. Po plaučių 
uždegimo sveikstantis B. Jelcin 
nuo ligos pradžios aiškiai 
numetė svorio, tačiau televizijos 
įrašo metu atrodė atsipalaida
vęs, {rašąs nebuvo įgarsintas, ir 
apie ką buvo kalbama, nebuvo 
aišku. 

Tokyo. Japonijos ministras 
pirmininkas Ryutaro Hashimo-
to antradienį dar kartą pareiškė 
susirūpinimą dėl Peru policijos 
veiksmų, kurie išprovokavo Tu-
paco Amaru partizanus, laikan
čius 72 įkaitus Japonijos amba
sadoriaus rezidencijoje Limoje, 
paleisti kelis šūvius į Peru an 
titeroristinio būrio šarvuočius. 
Būrys tuo metu žygiavo aplink 
rezidenciją, per garsiakalbius 
grojo kariška muzika R. Hashi-
moto paragino Peru vyriausybę 
apriboti policijos manevrus prie 
diplomatinės rezidencijos, kad 
nenukentėtų įkaitai. 

Maskva. Rusijos visuome
ninio judėjimo „Už sąžiningus 
rinkimus" stebėtojai jokių 
rinkimų įstatymų ir nustatytos 
tvarkos pažeidimų per Čečėnijos 
prezidento ir parlamento rinki
mus neaptiko, sakoma antradie
nį išplatintame judėjimo prane
šime. Stebėtojai sausio 27 d. 
aplankė daugiau kaip 50 Groz
no rinkimų apylinkių, labiau
siai juos „nustebino didelis 
rinkėjų politinis aktyvumas ir 
tai, kaip griežtai rinkimus kont
roliavo visuomenė". 

Briuselis. Prancūzija siūlo 
europiečiams ir amerikiečiams 
pasidalinti atsakomybę už vado
vavimą NATO pajėgoms Pietų 
Europoje. Tai galėtų būti per
silaužimas į aklavietę pateku
siose derybose šiuo klausimu. 
Pranešta, kad JAV pažadėjo ap
svarstyti pasiūlymą. Ginčas dėl 
NATO vadovybės Pietų Europo
je, kurios būstinė yra Neapoly
je, temdo šalių santykius jau 
nuo praėjusios vasaros. 

Paryžius. Prancūzijos muzie
juose yra saugomi iš žydų kon
fiskuoti meno kūriniai. Tai 
pranešė Prancūzijos dienraštis 
„Le Monde", remdamasis slap
tais vyriausybės dokumentais. 
įrodančiais, kad Prancūzijos 
valstybiniuose muziejuose, 
įskaitant garsųjį Paryžiaus 
Luvrą, yra beveik 2,000 Renoir, 
Monet, Gauguin ir kitu daili
ninkų darbu, konfiskuotų iš 
žydų. 

Viena. JAV ir jos sąjungi
ninkės NATO nesutaria, kaip 
peržiūrėta įprastinės ginkluotės 
Europoje sutartis turėtų atspin
dėti naują geostrateginę padėtį, 
pirmadienį pranešė derybų šal
tiniai. Labiausia šalys nesutarė, 
kaip, vasario viduryje prasidė
jus deryboms, elgtis su Maskva, 
nes Europa yra mažiau pasiruo
šusi siūlyti nuolaidų. Tvirtai 
nesutinkanti su NATO plėtimu-
si į Rytus, Maskva reikalauja, 
kad peržiūrėta sutartis nusta
tytų žymiai mažesnį šalių, ku
rios siekia narystės NATO, apsi
ginklavimo lygį, ir kad sutar
timi būtų uždrausta dislokuoti 
užsienio kareivius šalyse, kur jų 
nebuvo iki 1995 m. lapkričio 16 
d. 

Belgradas. Serbijos vadovas 
Slobodan Miloševič perims iš 
Zoran Lilič Jugoslavijos prezi
dento pareigas, antradienį pra
nešė Belgrado naujienų agentū
ra Beta. Tai numatyta naujame 
Serbijos ir Juodkalnijos socia
listų partijų susitarime. Dabar
tinis Juodkalnijos prezidentas 
Momir Bulatovič taps Jugosla
vijos ministru pirmininku, 
pranešė agentūra, remdamasi 
Juodkalnijos socialistų partijos 
šaltiniais. 

Talinas. Estijos premjeras 
bando įtikinti Europos Tarybą 
nutraukti Estijos įsipareigo
jimų šiai organizacijai vykdy
mo stebėjimą ir žada pasirūpinti 
šalyje gyvenančiais rusais — pa
dėti rusakalbiams gyventojams 
integruotis į visuomenę, sakė 
premjeras Tiit Vahi,kalbėdamas 
Strasbūre vykstančioje Europos 
Tarybos Parlamentinės Asamb
lėjos sesijoje. 

Bern. Pirmadienį atsista
tydino Šveicarįjos ambasadorius 
JAV Carlo Jagmetti. Aršios kri
tikos susilaukė jo parengta ir 
vidaus naudojimui skirta pažy
ma apie galimą Šveicarijos re
akciją į žydų kaltinimus dėl jos 
vaidmens II pasauliniame kare, 
taip pat dėl pastangų suvaržyti 
Holokausto aukų turto paieškas 
Šveicarijoje. 

Rusijos Federarijos (RF) ben
dradarbiavimo su NVS šalimis 
ministras Aman Tulejev pareiš
kė, kad Čečėnija artimiausiu 
laiku negalės tapti NVS nare. 
Jis pasakė, jog respublika pa
silieka RF dalimi ir negalima 
kalbėti apie jokį jos atsiskyrimą. 
Ministras pabrėžė, kad Čečėni
jos statusas bus nagrinėjamas 
ne anksčiau kaip po 3-4 metų. 

Ryga. Latvijos parlamentas 
priėmė farmacijos įstatymą, pa
gal kurį nuolatiniai gyventojai, 
neturintys nė vienos šalies pilie
tybės, negalės atidaryti vaisti
nės, ar vadovauti jai. Valstybi
nio žmogaus teisių biuro išva
doje sakoma, kad šios, taip pat 
kai kurių kitų profesijų drau
dimas nepiliečiams, prieštarau
ja tarptautiniams dokumentams. 

Viena. Antradienį prisiekė 
naujasis Austrijos kancleris 
Viktor Klimą ir socialdemokra
tų partijos vyriausybė. Priesai
ką priėmė prezidentas Thom 
Klestil. 49 metų V. Klimą tapo 
aštuntuoju Austrijos kancleriu 
nuo Antrosios Respublikos įkū
rimo 1945 metais. 

KALENDORIUS 
Sausio 29 d.: Sulpicijus, Va

lerijus. Girkanfas, Pranciškus. 
Sausio 30 d.: Martyna, Jacin

tą. Ipolitas, Nikodemas, Ban
guolė 

m 
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LSS VADOVYBĖS PAREIGŲ 
PERDAVIMAS 

Lietuvių Skautų sąjungos 
vadovybės pareigų perdavimas 
vyks si savaitgali PLC, Lemon-
te, ir Jaunimo centre, Čikagoje. 
Šeštadieni, vasario 1 d., 1 

vai. p.p. PLC, Lemonte vyks at
skiri LSS Brolijos, Seserijos, 
Akademinio Skautų sąjūdžio 
Garbes teismo, Kontroles komi
suos ir kt. poaedtisi. Posėdžius 
laukia ir veda 1994/96 metų 
kadencijos vyr. skautininkai ir 
pirmininkai. Poeėdfisi gali vyk
ti ir kitur, kitu laiku, pagal 
poreikius. Pirmijos pasitarimai 
vyks anksčiau, LSS Tarybos pir
mininkams susitarus. 

Šeštadieni, 6 v.v. Bočių 
menėje, PLC, Lemonte, vyks 
bendra vakarienė ir vakaronė. 
Dalyvauja visi pareigūnai su 
žmonomis ir vyrais, Čikagos 
skautuos vadovai,-ė8 bei jų sve
čiai ir kviesti svečiai. Apie da
lyvavimą prašoma pranešti vs. 
Marytei Utz tel. 708423-0307. 

Po vakarienes — vakaronė: 
palrAltmai atsisveikinimo dova
nėlių įteikimai (kad neužtesti 
sekmadienio programos), trum
pa programa, pabendravimas, 

»2dM10 
vai. r. iv. Mišios Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje. 

11 vai. ryto iškilminga LSS 
vadovybės perdavimo sueiga 
Jaunimo centro maž. salėje. 

Sueigoje dalyvauja: abiejų 
kadencijų LSS Pirnujos pir
mininkai, Brolijos ir Seserijos 
vyr. skautininkai, ASS vadijos 
pirmininkai, dvasios vadovai, 
Vidurio rajono vadas/vadė, Gar
bės teismo, Kontrolės komisijos 
pirmininkai. 

Svečiai - abiejų LSS Tarybų 
ir Pirmijų nariai, šakų vyr. 
skautininkų ir ASS pirmininko 
pavaduotojai, rajonų vadai ir 
atstovai, abiejų kadencijų parei
gūnai, Čikagos tuntininkai ir jų 
vadijos, skautininkai/ės, kvies
ti svečiai ir Čikagos lietuvių 
visuomenė. 

Iškilmingos sueigos eigoje: 
Vėliavų įnešimas 
Himnas 
Invokacija 
Atidarymas — v.s. fil. Kęstu

tis Ječius 
Apdovanojimai LSS ordinais 
Brolijos pareigų tęstinumas — 

v.s. fil. Albinas Sekas. 
Seserijos vyr. skautininkės 

pareigų perdavimas, — vs. Bi
rutė Banaitienė. 

ASS naujojo pirmininko žodis 
— s. fil. Rimas Griškelis. 

Garbės teismo pirmininko/ės 
žodis. 

Kontrolės komisijos pareigų 
perdavimas — jvs. Bronius Juo
delis. 

Vidurio rajono vadės pareigų 
perdavimas — vs. Julija Taorie-
nė. 

Tarybos pirmininko žodis ir 
pareigų/vėliavos perdavimas — 
vs. fil. Kęstutis Ječius. 

1997/99 m. kadencijos Tary
bos pirmininkės žodis — vs. Bi
rutė Banaitienė. 

Sveikinimai, 
Užbaigiamoji mintis. 
„Lietuva brangi". 
Sueigai pasibaigus — pasisve

čiavimas, pabendravimas, už
kandžiai. Išsiskirstome. 

Pareigų perdavimo suvažiavi
mą gloioja „Sietuvos" skauti-
ninkių ir vyr. skaučių draugovė. 
Atsakingos — vs. Marytė Utz ir 
s. fil. Jolanda Kerelienė. 

KĄ VEIKIA „VERPSTĖS"? 
Kaip ir kasmet, „Verpsčių" 

būrelis pradėjo švenčių laiko
tarpį kalėdine sueiga, uždegda-
mos tradicines žvakes žvakidėje 
i i senos girių šaknies, kuri tar
nauja nuo pirmųjų „Kernavės" 
tunto kūčių jau 40 metų! Tiek 
pat metų skautauja ir draugau
ja dauguma sesių „verpsčių", 
kurios tada buvo dar „gelton-
ilipsės" ar neseniai davusios 
vyr. skautės įžodį. 

Nors laikas bėga srauniais 
upeliais, nors sudega kūčių 
žvakės, bet skautiška idėja 
pagrįsta draugystė išlieka. Ir 
smagu susitikti, ir smagu kar
tu šventes švęsti puoselėjant 
lietuviškas tradicijas. O dar 
smagiau, kad „Verpsčių" bū
relis „išsiaugino" dar vieną 
Seserijos Vyriausią Skauti
ninke — v s. Ritą Penčyliene, iš
rinktą į šias garbingas, bet ir 
sunkias, pareigas 1998 m. LSS 
vadovybės rinkimuose. (Vyr. 
Skautininke prieš keletą metų 
yra buvusi „verpstė" v.s. Irena 
Kerelienė). Ir ne tik Vyr. Skau
tininke „verpstė", bet ir jos 
pavaduotoja — v.s. Marytė Utz! 

Sesės pasveikino Ritą ir Ma
ryte naujose pareigose su rožių 
žiedais ir, žinoma, „Ilgiausių-
skautiikų-darbingų metų" dai
na. 

Malonią staigmeną sesėms 
„verpstėms" padarė jų mylimoji 
sesė Mamunėlė v.s. Ona Biliū
nienė, (kuri, nors ir toli gy
vendama tebėra būrelio narė), 
atsiųsdama dosnią auką „Pri
dėti prie gerojo darbelio įvyk
dymo". 

Nusprendusios gerąjį darbelį 
atlikti apmokant vasaros sto
vyklą vienai, paramos reikalin
gai, skautei (nes ne tik Lietu
voje, bet ir čia pas mus yra 
sunkiai besiverčiančio jaunimo), 

laužė kalėdaitį, giedojo 
kalėdines giesmes ir vaišinosi 
gausiais suneštiniais kūčių 
patiekalais „Verpsčių Verpstės" 
Daivos šventiškai papuoštuose 
namuose. 

„Verpstės" verpia tvirtą giją 
— tegyvuoja Seserija!" 

Sese Nąjolė 

Klaipėdos dienos sueigoje. Iš k. — Vilija Pauliūtė. jvs. dr Algis Paulius, Kristina Jonušaitė, j.b. 
Darius Bartkus, js Vaclovas Macieža, j.b. Rimas Radzevičius, jvs. Violeta Pauliene, jvs. Antanas 
Levanas. Nuotr. J. Tamulaičio 

KLAIPĖDOS DIENOS 
SUEIGA PASAULIO 
LIETUVIŲ CENTRE 

Pasaulio Lietuvių centras 
darosi vis labiau reikšmingas 
mūsų skautiškoje veikloje. Čia 
įsikūręs LSS archyvas, ASS 
būstinė, Čikagos skautų ir 
skaučių būklai. Po pamokų 
šeštadieninėje Maironio litua
nistinėje mokykloje, kuri šiuo 
metu yra didžiausia išeivijoje, 
čia vyksta skautų ir skaučių 
užsiėmimai, šventės, minėjimai. 

Jūrų skautų ir skaučių tra
dicinis Klaipėdos dienos at
vadavimo minėjimas ir šiemet 
čia vyko sekmadienį, sausio 26 
d. Po jaunimui skirtų šv. Mišių 
Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 
susirinkome PLC salėje. Šioje iš
kilmingoje metinėje Klaipėdos 
dienos sueigoje dalyvavo jūrų 
skaučių .Nerijos" tunto sesės ir 
„Lituanicos" tunto jūrų skautai, 
bebrai, jūrų jauniai, jūrų 
budžiai bei skautininkai.-ės. 

Salėje įrengtame laivo deny
je išsirikiavo 69 sesės ir broliai 
jūrų akautai,-ės. Salėje susėdus 
jurų skautįjos veteranams, tėve
liams ir svečiams. Klaipėdos 
dienos sueigą gražiai pravedė 
„laivo denio" komendantas 
j.b.v.v. Aidas Palubinskas. 

Denyje uždegus tautinių 
spalvų žvakes, sukalbėjus 
maldą, stiebe buvo pakeltas 
didysis vimpilas ir įnešta „Neri 
jos" tunto vėliava. Perskaityti 
„Nerijos" tunto tuntininkės 
įsakymai, kuriais į valtininkės 
laipsnį buvo pakeltos vr. Laura 
Jokubauskaitė, vr. Kristina 
Jonušaitė, vadovavusi sesėms 
šioje sueigoje. I vairininkės 
laipsnį pakeltos: Rasa Dovilaitė, 
Andrea Dutton, Diana Juškytė, 
Giedrė Kazlauskaitė, Nida 
Lendraitytė, Vilija Pauliūtė ir 
Aušra Pumputytė. Penkioms 
ūdrytėms, atlikusioms reikalau
jamą programą, suteiktos šeimi

ninkės specialybės. 
„Lituanicos" tunto tuntininko 

s. Romo Rupinsko įsakymu, beb
rai Kristopas Bill, Tadas 
Mikužis ir Tomas Mikužis davė 
jūrų jaunių įžodį. Sesės juos 
pasveikino ir įteikė maišelį sal
dainių. 

I denį įnešus trispalvę ir ratu 
sustojus visiems sueigoje buvu
siems skautininkams ir skauti 

„Kernavės" tunto „Verpetių" burei 
šypsena aukštyn! Priešakyje būrelio 

iš - skautiškos veiklos laiptais — su 
vadovė ps Da iva Luneckait* Buhcs. 

Nuotr Rft toe D a u U e a e s 

Klaipėdos dienos iškilmingos sueigos 
dalyvius sveikina ..Nerijos" jūrų 
skaučių tunto tuntininkė js. Viligaile 
Lendraitienė. 
ninkėms, įžodį davė į paskau-
tininkės laipsnį pakelta g. v.v. 
Laima Pauliūtė. 

Perskaitytas LS Seserijos 
vyriausios skautininkės v.s. 
Birutės Banaitienės 1996.05.22 
d. įsakymas skelbė į jūrų 
paskautininkes pakėlimą v.v. 
Aidos Mikučiauskaitės, į jūrų 
skautininkės — Tayda Chiapet-
tą ir Virginiją Rimeikienę, į 
jūrų vyr. skautininkės — Viole
tą Pauliene. Paskelbus daugelio 
apdovanojimą LSS garbės žyme
nimis, Žuvėdros žymenys buvo 
įteikti: g.v.v. Laimai Bacevi
čienei, g.v.v. Danutė Strub ir 
g.v.v. Aldona Weir. Vėliavos 
žymeniu apdovanotos: j.ps. 
Aleksandra Gražytė ir j.s. 
Rūta Kirkuvienė. Tėvynės 
dukros žymeniu — j.ps. Rasa 
Kelpšaitė. Gintaro žymeniu — 
j.ps. Aušrinė Karaitis. j.ps. 
Laura Lapinskienė ir j.ps. 
Daina Rudaitienė — visos „Ne
rijos" tunto vadovės. 

Klaipėdos dienos sueigą svei
kino LSS Tarybos pirmininkas 
v.s.fil. Kęstutis Ječius ir „Neri
jos" tuntininkė j.s. Viligaile 
Lendraitienė, „Aušros"/„Kerna-
vės" skaučių tunto tuntininkė 
s. dr. Dalia Trakienė, „Litu
anicos" tunto tuntininkas s.fil. 
Romas Rupinskas, LSS Tarybos 
iždininkas vs. Antanas Jarūnas, 
LSS Kontrolės komisijos pirm. 
j.v.s. Bronius Juodelis, tos 

SKAUTIŠKOS 
KŪČIOS 

NEW YORKE 
I „Vilijos" vyr. skaučių židinio 

surengtas Kūčias gruodžio 17 
dieną Kultūros Židinio didžio
joje salėje susirinko daugiau 
kaip 150 asmenų. Kaip įprasta, 
visi namie pagaminti tradici
niai Kūčių valgiai buvo sudėti 
ant didžiulio šventiškai pa
puošto stalo, kuris skendo žva
kių šviesose. Salė buvo gražiai 
ir skoningai papuošta, eglutė 
padabinta šiaudinukais, o visus 
metus negirdėtos kalėdinės 
giesmės kvietė susirinkusius 
drauge pagiedoti. 

Vysk. Paulius A. Baltakis, 
OFM, pradėjo Kūčias prasmin
ga malda; po to visi svečiai dali
josi kalėdaičiais ir skaniai 
vakarieniavo. 

Trumpą programėlę atliko 
Maironio lituanistinės mokyk
los mokiniai: I. Kuncaitė, T. 
Dičpinigaitis, E. Gaubaitė, G. 
Pliūra, D. Šidlauskas, N. 
Norvilaitė, D. Bukauskas ir kt. 
Jų pasirodymas buvo gražiai 
įvertintas nuoširdžiais dalyvių 
plojimais. 

Svečių tarpe buvo Tėv. Pran
ciškus Giedgaudas,OFM, Brook-
lyno pranciškonų vienuolyno 
viršininkas, kun. St. Raila, 
Lietuvos generalinis konsulas 
dr. Petras Anusas, pasveikinęs 
susirinkusius švenčių proga, 
konsulas Arnoldas Milukas su 
šeima, Marytė Šalinskienė, dr. 
J. Dičpinigaitis su šeima, 
Romas Drazdauskas, Apreiški
mo parap. zakristijonas, akor-

KAIP JAUČIASI 
SNIEGO SENIS 

Man labai šalta, nes reikia 
stovėti lauke. Aš negaliu vaikš
čioti, bet labai gerai moku 
piešti. Mano akytės yra riešu
tinės, o rankytės — medžio ša
kos. Mano žalias paltas turi 
keturias sagas. Vienas nykštu
kas mane pastatė Kūčių vakare. 
Jo vardas buvo Aras. Jis man 
padovanojo pypkę. Aš turiu 
daug draugų, kurie mane myli 
ir prižiūri. Jie irgi yra sniego 
seneliai ir senelės. Mes visi 
buvome pastatyti Kalėdų sene
lio kieme. Mano kaimynas yra 
Kalėdų senelis. Mes esame geri 
draugai. 

Parašė paukštytės: Renė 
Andriulytė, Mykole Annart-
no, Kristina Burokaitė, Gina 
Luneckaitė, Julytė Ozers, 
Siga Poskočimaitė, 

Ba* a — l — T 

komisijos narys j.v.s. Antanas 
Levanas ir kiti vadovai.-ės, 
gausus būrys tėvų ir svečių. 

Sueigoje pasirodymus atliko 
jūrų jaunės su „Geriausia siu
vėja" ir jūrų jauniai su „Jūri
ninkų valgykla". Po sueigos 
vyko kuklios vaišės, suruoštos 
sesių vadovių, be abejo, su 
šeimininkių specialybes įsi
gijusiomis ūdrytėmis. 

Brotte Bronius 
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LSS VADOVYBĖS RINKIMŲ 
PREZIDIUMAS PRANEŠA 

Garbė, i 
linimas 

Biuletenyje Nr. 4 paskelbti 
rinkimų duomenys nebuvo tiks
lūs. Kandidatai gavo sakanti 
balsų skaičių: 

vs. Danutė Keršienė - 160 
balsų, išrinkta 

vs. Česlovas Senkevičius — 
158 balsus, atsisako 

vs. Vytautas Sfcrimft— —109 
balsus, išrinktas 

vs. fa Vladas Morkūnas-103 
balsus, išrinktas 

js. Algis Empakeris - 26 
balsus, kandidatas 

s. Edvardas Kazakevičius — 
23 balsus, kandidatas 

Pirmijoe **i>—jjjsjpaj BasmaV 
mai: 

Kandidatai i Pirnujos pirmi
ninkus slaptame balsavime ga
vo sekanti skaičių balsų: 

vs. Birutė Banaitienė - 16 
balsų 

vs. fil K. Ječius - 13 balsų 

deonu palydėjęs giedamas gies
mes. 

Kūčių vakarienė — tai vyr. 
skaučių židjniečių dovana 
lietuviškai visuomenei, savų 
jėgų meilės išraiška. Šiuo metu 
Aldona Žukienė pirmininkauja 
vyr. skaučių „Vilija" židiniui. 

„Darbininkas" 
1997.01.3 d. 

Vienas Tarybos narys nebal
savo. 
Garbės Teismo pirmininko 

Garbes teismo nariai Toronte 
vykusiame viešame posėdyje 
Garbes teismo pirmininke išsi
rinko vs. Danute Keršiene. 

Kontrolės komisijos pirmi
ni ako rinkimai: 

Kontrolės komisijos nariai 
Pasaulio lietuvių centre vyku
siame viešame posėdyje išsirin
ko jps. Algi Jonušą Kontrolės 
komisijos pirmininku. 
Darbą baigus: 

Linkiu LSS Vadovybei sėk
mingai ir uoliai eiti pareigas. 
Dėkoju vadovams be kurių pa
galbos nebūčiau galėjęs šį darbą 
atlikti: 

Mandatų komisijos pirminin
kui vs. fil L. Ramanauskui 

Balsų skc ičiavimo komisijos 
pirmininkui vs. fil. A. Pau-
žuoliui 

Prezidiumo nariui vs. A. Ka
raliūnui 

Negaliu užmiršti ir skauti
ninkų, kurie, kviečiami, mielai 
prisidėjo prie darbo: 

vs. Albinos Ramanauskienės, 
vs. J. Paronio, a V. Kučo, vs. fil. 
S. Miknaičio, vs. fil. K. Jėčiaus. 

Visiems skautiškas ačiū. 
Romas Fabijonas 
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KARALIAUČIUS AR 
TVANKSTĖ? 

JONAS ŠARKA 
Bevartant neseniai Lietuvoje 

įsigyto, Kęstučio Vaikelio 
sudaryto, „Turisto atlaso" 
lapua, ilgėliau sustojau ties Ryt
prūsiais. Tame atlase yra apie 
į imtas (1:50,000 masteliu) 
žemėlapių, apimančių lietuvių 
etnografines sritis. Prie jų iš
spausdinti ir žymesnių vietovių 
aprašymai, pridedant ir senuo
sius vokiškuosius, ir lietu-
vi ikuosius jų pavadinimus 
Mažojoje Lietuvoje. Tiesiog šiur
pas, apmaudas ir kartu liūdesys 
apima, paskaičius miestų, mies
telių, upių, ežerų, net pelkių ar 
miškų dabartinius rusiškuosius 
vardus. Visi jie šimtaprocen
tiniai surusinti, nepaliekant 
jokios žymės, kad čia dar visai 
neseniai ne rusai gyvenę. Tai 
vienas ryškiausių tautinio geno
cido pavyzdžių, kokį pasaulis 
yra patyręs, jau nekalbant apie 
to krašto gyventojų žiaurų 
likimą. Bet tai kita tema. 

Grožvyda Giedraitytė („Drau
go", 1996 m. 239 nr. laišku) 
visai pagrįstai pyko ant rašeivų, 
kurie Karaliaučių vadina Kali
ningradu. Giliau į šį reikalą 
pažvelgus, peršasi klausimas, 
kodėl tas miestas ir sritis vis dar 
tebeturi vieno Stalino sėbrų, 
buvusio Sovietų Sąjungos pre
zidento, Kalinino vardą? Le-
ningradui sugrąžino senąjį 
pavadinimą — St. Petersburg, 
Stalingradas patapo Volgagrad, 
Gorkij — Nižnij Novgorod, 
Sverdlovsk — Jekaterinburgas, 
o Kaliningrad taip ir paliko 
Kaliningradu. Mums, žinoma, 
tai yra skaudu. 

Nebandydamas nieko atimti 
iš Giedraitytės pareikštų min
čių, drįstu grįžti į dar gilesne 
prūsų praeitį, pacituodamas iš 
„Turisto atlaso" eilutes: 
„Karaliaučius — vok. Koenigs-

berg). Čia buvusią prūsų gy
venviete Tvankstė Kryžiuočiai 
sudegino ir 1255 m. pastatė savo 
pilį. Vokiečiams talkino Celujos 
karalius Otokaras II. Jo garbei 
pilis pavadinta Karaliaučiaus 
kalnu". (Apie Tvankstė ir Kapo
čiaus Lietuvių Enciklopedijoje 
gan plačiai užsimena). Ilgainiui, 
matyt, vokiškasis pavadinimas 
nustelbė lietuviškąjį, lietuviams 
iš kitų kalbų pasiskolinant žodį 
Karaliaučius. Be abejo, tai 
skamba pakankamai lietuviš
kai, bet ar nevertėtų mums ban
dyti susigrąžinti aną originalų 
tos vietovės vardą, užuot sve
timųjų krašto užkariautojų 
primesto? 

Niekas dėl to negalėtų mūsų 
apkaltinti. Nusikaltėliai yra tie, 
kurie Tvankstė ar Karaliaučių 
pavertė Kaliningradu, Tilže 
Sovietsku, Įsrutį — vieni Inster-
burgu, kiti Černiachovsku, Laz
dynus — Krasnoznamen8ku, 
Tepliavą — Gvardeisku, (lavą — 
Bagratinovsku, Tolminkiemį 
Čistyj Prudy ir t.t. Dar 1944 m. 
mūsų seimai traukiantis per 
Rytprūsius, ant Norkitten gele
žinkelio stoties sienos paste
bėjom pro naują dažų klodą 
persišviečiantį žodį Norkaičiai. 
Tai gal buvo net iki Hitlerio 
laikų užsilikęs prūsiškasis var
das. Vaškelio „Turisto atlase" 
tam miesteliui lietuviškas var
das kažkodėl duotas Narkyčiai, 
o dabar rusiškasis Meždureče. 
Sakoma, kad nuo ten netoli gar
susis prūsų sukilėlis Herkus 
Mantas buvo palaidotas, o man, 
visai negarsiam šių eilučių au
toriui, netoli nuo ten virš dviejų 
mėnesių teko viename dvare 
bulves kasti ir mėšlus kratyti. 
Ta vietovė yra apie 15 km į 
vakarus nuo Įsručio, tai 
maždaug Nadruvos vidurys, kur 

Mažosios Lietuvos patriarcho Martyno Jankaus (jo portretas matomas nuo
traukos viršuje) duktė Elzė Jankutė. 

nuo amžių nadruvių gentis yra 
gyvenusi. (Apie nadruvius gan 
tankiai užsimena K. Vaškelis ir 
Lietuvių Enciklopedija). 

Beieškant prūsų išnykimo ar 
nutautimo priežasčių, mes 
negalime kaltinti vien tik 
Kryžiuočių ordiną ar vėlesnius 
prie isoviet inius to krašto 
valdytojus. Daug kaltės reikia 
primesti ir švedų antplūdžiui, 
Napoleono karams, o daugiau
sia gamtos nelaimėms. Istorija 
patvirtina faktą, kad 1710-tų 
metų didysis maras išnaikino 
apie pusę to krašto gyventojų, 
kuriuos po to pakeitė kolonistai 
iš vakarų. To nepaisant, kai 
kurios prūsų gentys, ypač pro
vincijoj, savo kalbą, papročius ir 
Dievo garbinimą lietuviškai 
gan plačiai išlaikė iki Pirmojo 
pasaulinio karo. Galėčiau duoti 
gal pusę tuzino pavyzdžių, kur 
man pačiam teko patirti, 1944 
m. traukiantis per prūsų žemę. 
Noriu pateikti tik vieną jų. 

Vieną rugpjūčio popietę kaž
kur netoli Įsručio mūsų, oene 
penkių vežimų koloną, nakvy
nei priėmė vyresnio amžiaus 
ūkininkas. Tą vakarą su juo tik 
vokiškai susikalbėjom. Kitą 
rytą įvyko stebuklas: mūsų 
šeimininkas, pagaliau daužy
damas į klojimo duris, puikiau
sia nadruvių tarme mus paža
dino iš gilaus miego, prašyda
mas pagalbos jo seimai pasiruos-

1 ti kelionei, nes atėjęs „befehlis" 
apleisti namus ir trauktis ,į 
vakarus. Vėliau, kolonoje susi
tikus, jis vėl tik vokiškai te
mokėjo... Teko pastebėti, kad 
beveik be išimties tokie atvejai 
tuomet pasitaikydavo tik visiš
kai netikėtai, tik nelaimei nu
tikus. Kitą kartą, man beka-
sant prieštankinius griovius, 
„rudmarškinis" darbų prižiū
rėtojas staiga prapliupo bartis 
lietuviškai, kai vienas žemaitis 
pusbalsiu iš griovio juokais 
ketino tvoti jam kastuvu į 
galvą. Tarp kitko man teko 
girdėti, kad vėliau raudonar
miečiai tuos griovius naudojo jų 
pačių nužudytų civilių gyven
tojų, vokiečių bei rusų kariams 
laidoti. Išeina, kad vokiečiai 
patys sau amžino atilsio vietas 
pasirengė, kaip prieš tai žydai 
buvo priversti daryti. Ak, koks 
įdomus pasaulis! Ir žiaurus. 

Sunku patikėt, kad Sniečkus, 
kaip kad kai kurie bando teigti, 
yra atsisakęs priimti Stalino 
pasiūlymą Lietuvai apsiimti 
administruoti Rytprūsius. Jei 
taip iš tikrųjų buvo, tai Snieč
kus Lietuvai padarė didžiausią 
meškos patarnavimą, Maskvai 
gelbėdamas atidaryti langą į 
Baltijos jūrą ir vartus į di
džiausias pasaulyje gintaro 
kasyklas, virš Lietuvos paka
bindamas Damoklo kardą, kurs 
kabėjo, kaba ir kabės tol, kol 
bent vienas rusų kareivis paliks 
prūsuose. Nereikia būti nei is
toriku, anei politiku, kad su
prastume, jog Lietuva negali 
būti priimta į NATO tol, kol 
Rytprūsių demilitarizavo klau
simas nebus galutinai išspręs
tas lietuvių naudai. Norint tai 

Klaipėdos krašto sukilime 1923 metais žuvusiems lietuviams paminklas 
Klaipėdos miesto skulptūrų parke. Nuotr_ ^ ^ j ^ ^ ^ ^ ^ 

PASKELBTAS 
KONKURSAS 

žinomas kultūros rėmėjas 
prelatas Juozas Prunskis pasky
rė 5,600 dolerių krikščionybės 
idealų ugdymui Lietuvoje. Šios 
lėšos konkurso būdu atiteks ge
riausio projekto „Krikščionybės 
idealų ugdymas kasdienybėje" 
arba veikalo „Šventojo Rašto 
trumpi mąstymai kiekvienai 
dienai, pagal liturginius laiko
tarpius" autoriams. 

Projektą „Krikščionybės ide
alų ugdymas kasdienybėje" gali 
sudaryti seminarų ar paskaitų 
ciklas katechetams, religijos 
dėstytojams, jaunimo vado
vams, jaunoms šeimoms. 

Lietuvoje, Utenos apskrityje, 
gimęs, Vytauto Didžiojo univer
sitete teologiją studijavęs, prel. 
Juozas Prunskis 1940 metais 
apsigyveno JAV, dirbo „Drau
go", kitų leidinių redakcijose, 
dėstė lituanistikos institute, per 
„Amerikos balso" radiją *•** 
pamokslus kastuvai, paskelbė 
tūkstančius straipsnių. 

Prel. Juozas Prunskis buvo 
įsteigęs premijas už geriausius 
lietuvių išeivijos literatūros, 
taip pat už religinio meno 
kūrinius, finansavo įvairių 
periodinių leidinių konkursus. 
Savo didžiulę biblioteką per
davė Šventojo Kazimiero sese
rims Čikagoje, remia kultūri
nius religinius projektus Lie
tuvoje. (Elta, 01.13) 

pasiekti, Lietuvai dar lieka la
bai daug pastangų sutelkti, bel
džiantis ne tik į Jungtinių 
Tautų, didžiųjų valstybių 
valdžios, bet ir į Tarptautinio 
Tribunolo duris, siekiant Taikos 
konferencijos, kuri galutinai nu
statytų valstybių sienas. 

Lietuvai iš to nėra ko praras
ti. Tame rimtame žaidime visi 
„kozeriai" yra mūsų Lietuvos 
rankoje. Baigdamas net drįstu 
Lietuvai pasiūlyti naują šūkį: 
„Baltijos kelias turi tęstis ligi 
Tvankstės!" 

IŠLEISTA 
M. GIMBUTIENĖS KNYGA 

Žmonių, gyvenusių Europoje 
nuo septintojo iki trečiojo tūks
tantmečio prieš Kristaus 
gimimą, gyvenimo būdas, reli
gija bei visuomenės struktūra 
nagrinėjama žinomosios lie
tuvės mokslininkės Marijos 
Gimbutienės veikale „Senoji 
Europa". Beveik 60-ties spaudos 
lankų veikalą akademinei 
studijai neįprastai dideliu 5,000 
egzempliorių tiražu išleido 
Mokslo ir enciklopedijų lei
dykla. Tai pirmasis, šiemet pasi
rodęs, šios leidyklos leidinys iš 
daugiau kaip 60 planuojamų 
išleisti iki metų pabaigos. 

Pasaulinio garso mokslininkė 
M. Gibutienė (1921-1994) viena 
pirmųjų mokslo istorijoje plačiai 
apibendrino, daugelį metų Eu
ropoje vykdytus, archeologinius 
tyrinėjimus, „nupiešė" senosios 
Europos vaizdą pagal mitolo
giją, kalbotyrą, folklorą. „Ši 
knyga apie tai, kaip atsirado 
seniausia Europos civilizacija — 
Senoji Europa ir kaip ji sunyko 
per daugelį transformacijų", 
rašo ji įžanginiame straipsnyje. 
M. Gimbutienė pažymi, kad 
klasikinis pasaulis neatsirado 
savaime, jis susikūrė ant Seno
sios Europos pagrindo. 

M. Gimbutienės tyrinėjimai 
apie Senąją Europą pirmą kartą 
dideliu veikalu išėjo San Fran-
cisco mieste ir sukėlė didelį 
mokslinės visuomenės susi
domėjimą. Jo pagrindu kiek 
anksčiau mokslininkė pradėjo 
rengti, specialiai Lietuvos skai
tytojams skirtą, knygą. Didžią
ją jos dalį mokslininkė parašė 
lietuviškai, tačiau viso darbo dėl 
sunkios ligos baigti nespėjo, 
todėl siuntė tekstus anglų 
kalba, kurie buvo verčiami 
Lietuvoje. Jos rankraščius, be 
kita ko, į Lietuvą gabeno tėvy
nainiai išeiviai, kadangi iki 
nepriklausomybės atkūrimo 
juos siuntinėti paštu buvo 
draudžiama. 

Danutė Bindokienė 

Atsisakyti nelengva 
Rusijoje 1996-tieji vadinami 

„prarastaisiais metais", nes 
įvairios reformos, kurių vals
tybė taip laukė po prezidento 
Boris Jelcin perrinkimo, visiš
kai sustingo. Buvo tikėtasi, kad 
pagaliau Rusijos užsienio poli
tika pakryps į geresnius san
tykius su Vakarų valstybėmis, 
tačiau diskusijos Briuselyje dėl 
NATO plėtimosi, įjungiant kai 
kurias Vidurio, o i lgainiui 
galbūt ir Rytų Europos šalis, 
neparodė viltingesnio pasikei
timo ta linkme. 

Šiuo metu daugiau negu 30 
milįjonų Rusijos gyventojų ne
uždirba atlyginimo, iš kurio ga
lėtų pragyventi. Nepasitvirtino 
ir žadėtosios kariuomenės refor
mos. Kaip parodė nesėkmingas 
karas Čečėnijoje, Rusijai dar toli 
gražu iki gerai tvarkomų, 
pakankamai aprūpintų ir 
veiksmingų karinių dalinių. 

Daugelis užsienio ir vidaus 
politikų visas nesėkmes verčia 
ant prezidento galvos, nes jis 
nuo liepos mėnesio kone nepasi
rodė Kremliuje. Jelcino neveiks
mingumu vis dažniau nusiskun
džia ir ištikimieji patarėjai, tvir
tai 'Stovėję už jo pečių prieš 
rinkimus ir širdies operacijos 
metu. Atrodo, kad atėjo laikas 
pasikeitimams, tik dar neaišku, 
kas ir kaip turi imtis iniciatyvos 
juos įgyvendinti. 

Lengviausia išeitis — jeigu 
Boris Jelcinas pats susiprastų 
atsistatydinti ir užleisti prezi
dento vietą pajėgesniam, tačiau 
tai vargiai atsitiks. Atrodo, kad 
jis mėgsta būti dėmesio centre, 
net jeigu tas dėmesys nėra per 
daug teigiamas. Svarbiausia: 
prezidentas jau yra įsitikinęs 
savo patarėjų ir kai kurių Vaka
rų valstybių vadų nuolatiniais 
tvirtinimais, kad tik jis, ir jis 
vienas, yra Rusijos demokrati
nės ateities laidas. Turint tokią 
„misiją", nelengva pasi
traukti... 

Nereikia kaltinti Rusijos pre
zidento, kad nenori atsisakyti 
galios valdžios viršūnėje. Tai la
bai žmogiška pažiūra, su kuria 
ir lietuviams tenka nuolat susi
durti. Kažkada anuometinis 
„Draugo" redaktorius kun. Pra
nas Garšva (š.m. sausio 24 d. su
kako ketvirtosios metinės nuo jo 
mirties) mėgdavo sakyti, kad 
„solistas turi žinoti, kada laikas 
nulipti nuo scenos". Vienok yra 
lengviau tuos žodžius ištarti (ar
ba kam kitam pritaikyti), kaip 
pačiam įvykdyti. Kai jau taip 
nepajudinamai įsitvirtinama 
aukščiausiose pareigose, kyla 
pavojus, kad asmuo pradeda 
tikėti savo nepakeičiamumu bei 
neklaidingumu. Yra labai sun
ku dirbti su • ikiu žmogumi, nes 
jis ar ji nepriima jokių pata
rimų, naujų sumanymų ar pa
keitimų-, nebent gimstančių sa
voje galvoje. Padėtį komplikuoja 

ir pažiūra į kitus dirbančiuo
sius: jie esą nieko neišmano, o 
pasaulyje egzistuoja vien dėl to, 
kad pritartų vadovaujančiojo 
nuomonei. 

Kiek daug nesutarimų ir ki
virčų lietuvija užsienyje (ir 
tėvynėje) išvengtų, jei vadai ir 
vadukai mokėtų geranoriškai 
„nulipti nuo scenos", kai ateina 
laikas. Antra vertus, tokią pa
dėtį sukuria pati visuomenė, 
kurioje tebeveikia daug partijų, 
sąjungų, organizacijų, komitetų, 
komisijų, sambūrių ir kitų orga
nizuotų grupių. Kadaise humo
ristas poetas Antanas Gustaitis 
eiliavo, kad „kur du stos, vi
sados pešis dėl valdžios", o da
bar priprašyti, kad kas sutiktų 
kandidatuoti į valdybą, juo la
biau būti išrinktas pirmininku, 
kone neįmanoma. Žinoma, kai 
susirinkimas iš desperacijos 
maldauja, kad senoji valdyba 
dar kaip nors ištvertų bent vie
nus metus, tik labiau sutvir
tinama pirmininko vietą už
imančio nuomonė, kad jis vie
nas tesugeba sėkmingai vado
vauti... 

Pagal pastarųjų laikų madą, 
pati populiariausia valdybos 
vieta — vicepirmininkas. Nere
tai pastebime, kad pasitaiko net 
iki penkių vicepirmininkų! Dar 
laimė, kad ne „prezidentai", 
kaip dabar Lietuvoje. Ten jau 
kiekviena įmonė, organizacija 
ar sambūris turi ir savo prezi
dentą. Kažkada buvo tik vienas 
prezidentas, tas, kuris vadovavo 
valstybei, o dabar ir kerdžius 
jeigu tokia profesija dar nebūtų 
išnykusi — norėtų vadintis „pie
menų prezidentu". Per kone 
penkiasdešimt metų gyvendami 
Amerikoje, kur prezidentų taip 
pat apstu, šiuo „virusu" neuž-
sikrėtėme, vienok Lietuvoje per 
šešerius metus prezidentų — 
kiekviename žingsnyje. 

Kai valstybės prezidentu, mi
nistru pirmininku ar kuriuo 
kitu vyriausybės šulu pareiškia
mas viešas nepasitikėjimas 
(pvz., kaip Lietuvos Seimas 
balsavo iš pareigų pašalinti 
premjerą Adolfą Šleževičių, ar 
Rusijos Dūma, pasisakiusi prieš 
Boris Jelcino prezidentavimą), 
rodos, būtų garbinga iš pareigų 
pasitraukti. Amerikoje tik vie
nas prezidentas — Richard Nix-
on — savanoriškai paliko Bal
tuosius rūmus, nors ne vienas 
valdžios žmogus (įskaitant ir 
dabartinį Bill Clinton) buvo 
kalt intas didesniais ar 
mažesniais nusižengimais. Ne
žinia, ar galima dideliu nusi
kaltimu laikyti savo pareigų 
neatlikimą, nes tai kol kas di-

i džiausią Boris Jelcin 
„nuodėmė" Ar pavyks jį iš
prašyti iš Kremliaus, neaišku. 
Tačiau vargiai reiktų tikėtis, 
kad Boris Jelcin pats iš tų parei
gų pasitrauks. 

MANO PAŽINTIS SU DIEVO 
TARNU ARKIV. JURGIU 

MATULAIČIU 
* Kun. KAZIMIERAS RĖKLAITIS, MIC 

Tada pasiprašiau, kad man leistų pasima
tyti su ambasados pirmuoju sekretorium. Jam atvirai 
ir aiškiai išdėsčiau, kad asmuo, kuriam išduotas šis 
pasas yra lietuvis ne lenkas, kad jis vyksta Lietuvon ne 
kokia politine ar tautine misija, bet turi visišką šv. Sos
to pasitikėjimą ir siunčiamas į Lietuvą tvarkyti grynai 
bažnytinių bei religinių reikalų. Po to pokalbio viza tuo
jau buvo duota, pridėjus dar ir rekomendacinį laišką 
Vokietijos muitininkams bei sienos kontrolieriams. 

Taip viską paruošus, arkiv. J. Matulaitis 1925 m. 
gruodžio 10 dieną traukiniu išvyko į Lietuvą. 

Dar vienas dalykas - nepaprastas mūsų Generolo 
darbštumas, ypač besiruošiant naujai, iv. Sosto paves
tai, gan jautriai misijai. 

Žinojome ir anksčiau, kad J. Matulaitis yra labai 
darbštus, niekad neleidžia laiko veltui, bet, tik jam iš
vykus į Lietuvą, paaiškėjo, kad Romoje jo dirbta 
ištisomis naktimis. 

Kai aš atvykau į Romą rudens metu, pastebėjau, kad 
Generolas, kuris ir tada buvo kankinamas kaulų džio
vos, labai jautrus šalčiui. Kartą labai nedrąsiai ir nuo
lankiai paprašė bent kokio šildymo žiemos metu (visas 
vienuolynas buvo nekūrenamas, nešildomas). Nupirkau 
elektrinę krosnelę. Jam išvykus į Lietuvą, vienuolyno 
viršininkas pasiskundė, kad Ubai daug sumokėjęs už 
elektrą. Pasirodo, kad Matulaitis, dirbdamas naktimis, 
naudojo elektrinę krosnelę (dienomis niekad nenaudo
jo) ir suvartojo daug gan brangios Italijoje srovės. 
Apmokėjau tą didelę sąskaitą, kad daugiau nebūtų 
priekaišto ir nepasitenkinimo dėl elektros naudojimo. 

Arkiv. Jurgis Matulaitis Lietuvoje 

Pirmieji Vizitatoriaus darbo vaisiai tuojau pasirodė 
ir Romoje. 1925 metų gale atvyko į Romą lietuvių 
katalikų delegacija dalyvauti jubiliejinių metų užbai
goje. Per ištisus jubiliejinius (1925) metus iš viso 
katalikų pasaulio vyko į Romą maldininkų grupės, dele
gacijos ir pavieniai asmenys gauti jubiliejaus atlaidų. 
Tik iš katalikiškos Lietuvos Romoje niekas nepasirodė. 
Tai labai jautė popiežius Pįjus XI. Jis tuoj suprato, kad 
tai yra sąmoninga demonstracija dėl konkordato, 
sudaryto tarp šv. Sosto ir Lenkijos. Tame konkordate 
Vilniaus vyskupija padaryta arkivyskupija ir taip 
sudaryta Vilniaus provincija. Lietuviai klaidingai 
suprato, kad tuo būdu iv. Sostas pripažino Vilnių Lenki

jos valstybės dalimi. 
Apaštališkasis vizitatorius, norėdamas išsklaidyti 

tą klaidingą interpretaciją, paveikė Lietuvos katalikus 
nemaišyti politinių dalykų su bažnytiniais bei reli
giniais. Buvo sudaryta delegacija į Romą iš penkių 
asmenų: Žemaičių- vysk. pagalbininkas J. Skvireckas, 
prelatai K. Šaulys ir Al. Grigaitis, prof. K. Pakštas ir 
stud. Juozas Grigaitis. 

Popiežius priėmė delegaciją labai šiltai, maloniai, nors 
savo kalboje atsargiai priminė savo tėvišką skausmą dėl 
lietuvių laikymosi jubiliejiniais metais. 

Delegacija oficialiai atstovavo Lietuvai iškilmingame 
Šv. Petro bazilikos durų uždaryme, gavę specialias re
zervuotas vietas bazilikos prieangyje, kur vyko visos 
apeigos. 

Paskutiniai arkiv. Jurgio Matulaičio namai 

Arkiv. J. Matulaičiui išvykus į Lietuvą, mano 
asmeniškas kontaktas su juo nutrūko. Bet vietoj to 
išsivystė labai gausi korespondencija. Tokia padėtis 
tęsėsi veik tris mėnesius, kol jis 1926 m. kovo mėnesio 
pradžioje grįžo į Romą. 

Tada, atvykdamas į Romą, atsivežė paruoštą planą, 
kaip sutvarkyti bažnytinę administraciją Lietuvoje, 
įsteigiant atskirą bažnytinę provinciją. Tą planą pateikė 
Konsistorialinei kongregacijai peržiūrėti ir aprobuoti. 

Po kelių posėdžių ir diskusijų nepaprastai greitai 

reikalas buvo palankiai išspręstas ir 1926 metų 
balandžio 4 d. (tai buvo Velykų pirmoji diena) pasirodė 
bulė „Lituanorum gente", o rytojaus dieną buvo' 
nominuoti Lietuvos vyskupijoms naujieji ganytojai. 

Šia proga reikia paminėti nepaprastą arkiv. J. 
Matulaičio taktą ir sugebėjimą išspręsti naujoms vysku
pijoms asmenų klausimą. Iškilo klausimas dėl vysk. Pr 
Karevičiaus, kuris nors buvo labai pamaldus, doras, 
tačiau jam trūko administracinio išmintingumo, be to. 
ir reprezentacijos srityje buvo šio to pageidaujama. Tad 
jis netiko būti naujos Lietuvos bažnytinės provincijos 
galva. Netiko jį skirti bet kuriai naujai vyskupijai, tiek 
dėl jo amžiaus, tiek dėl to, jog būtų atrodę, kad jis 
pažeminamas, nustumiamas iš Kauno į provinciją. Vizi
tatorius, žinodamas vysk. Karevičiaus linkimą į dvasinį 
gyvenimą, labai taktiškai ir atsargiai pasiūlė jam stoti 
j marijonu vienuoliją. Vysk. Karevičius, supratęs reikalą, 
atrodo, mielai sutiko tai padaryti (faktiškai ir padare). 
Taip tasai jautrus klausimas buvo išspręstas. 

Kadangi bulėjo „Lituanorum gente" Vizitatorius 
buvo paskirtas įvykdyti šv. Sosto patvarkymą, vėl turėjo 
važiuoti į Lietuvą. Kai naujiesiems vyskupams skyrimo 
bulės buvo paruoštos, arkiv. Matulaitis 1926 m. 
balandžio mėnesio gale, drauge su arkiv. Karevičium 
(jam atsisakius Žemaičių vyskupijos, popiežius jį pakėlė 
į arkivyskupus) išvažiavo į Kauną. 

'Bus daugiau) 

' 
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ŠVENTOJO ĄŽUOLYNO 
PAVĖSYJE 

VALENTINAS MARKEVIČIUS 

Gražūs sutapimai puošia gy
venimą. Prieš 75 metus —1921 
m. gruodžio 14 d. — Lietuvos 
Steigiamasis Seimas priėmė M. 
K. Čiurlionio galerijos įkūrimo 
įstatymą. 

Ką tik pasibaigusiais, 1996-ai-
siais, gruodžio 14 d., Kaune 
duris atvėrė Adelės ir Pauliaus 
Galaunių namai — muziejus, 
bei čia gyvenusio žymaus 
Lietuvos kultūros ir politikos 
veikėjo Kazio Bizausko memo
rialinis kambarys. 

Kartais atsiranda žmonių, 
kurie per neapsižiūrėjimą ima ir 
pagalvoja: ,,Ar tikslingai 
leidžiame sunkiai uždirbtus ar 
paaukotus pinigus? Argi nėra 
kitų rūpesčių, kaip atidaryti dar 
vieną muziejų?" Šiuo atveju 
drąsiai galime sakyti, jog 
Galaunių namai — muziejus — 
išskirtinis reiškinys mūsų 
kultūros istorijoje. Kad istorijos 
vėtros neišdraskė po dalele šio 
milžiniško kultūrinio palikimo, 
turime dėkoti Apvaizdai ir pasi
šventusiems žmonėms. 

Didžioji Pauliaus Galaunės 
biblioteka jau seniai buvo 
užrašyta t.y. padovanota M. K. 
Čiurlionio muziejui. Nūnai, 
Kazimieros Galaunienės ir 
Dalios Galaunytės-Kaupienės-
Augūnienės valia, dovanojamas 
namas Vydūno alėjoje su visu 
sklypu. Tai neįkainojamas Tau
tos turtas ir pasididžiavimas. 
Restauruojant namą, pagelbėjo 
daugybė valdžios ištaigų bei 
privačių asmenų. Tikėkime ir 
neabejokime — atliktas darbas 
liks amžiams. 

Paulius Galaunė — „ne vienas 
iš", o pats žymiausias muzieji-
ninkystės, lietuvių liaudies 
meno, dailės, bibliofilinės 
knygos ir jos puošmenos — 
ekslibrisų — žinovas, kultūrinės 
ir dvasinės rezistencijos tvir
tovė, meno vertybių saugojimo 
bei puoselėjimo etalonas, o jei 
kalbėsim senoviškai — patro
nas. 

Iš daugelio jo surinktų vaiz
duojamojo meno ar rašytinių 
publikuotų ir neskelbtų ar
chyvų, mane domina visai kas 
kita. Didžiausių pastangų ir 
pasišventimo dėka įsikūru
siame Galaunių muziejuje, 
lankytojų dėmesį atkreipčiau į 
geležiniais „cegeliukais" pa
ženklintus Galaunių šeimos 
baldus. Pasirodo, Lietuvos me
no ir istorijos turtus gelbė
jančiam, Čiurlionio galeriją sta
tančiam, Pauliui Galaunei 
nebeliko laiko apie save pagal 
vo*.i. Kartu su žmona, Operos 

primadona Adele Nezabi-
tauskaite-Galauniene, buvo iš
ties nepraktiški žmonės, neap
skaičiavo visų naujojo namo 
kaštų. 

Ne savi turtai tokiems žmo
nėms galvoj! Pažiūrėkime slap
čia į to laikmečio P. Galaunės 
užrašų knygele. „Atsimink! 
Muziejuje sukrautas bran
giausias tautos ir krašto turtas. 
Saugoki jį visomis išgalėmis. 
Itin būk atsargus su ugnimi". 

„O justicija, kaip žinia, nuo 
praamžių užrištom akim slan
kioja... Jei valstybei įsiskolinot, 
būkit malonūs — grąžinkit, ar
ba, — ką turit brangiausio par
duokit. Tad teismo anstoliai ir 
atliko savo darbą — surašė, 
sužymėjo kilnojamą Galaunių 
turtą. Beliko iškeldinimas 
gatvėn... Laimei, šito buvo iš
vengta. Ką darysi, kaip sakė 
vienas išminčius — „du dalykai 
šiame pasaulyje neišmatuojami: 
žmogaus kvailumas ir Dievo 
mielaširdystė..." 

Iš savo namo Vydūno alėjoje 
P. Galaunė išsikėlė 1971 m., 
pergyvenęs karo ir pokario 
negandas, atlaikęs begales šiur
pių bandymų. Červenėje bol
ševikų sušaudomas artimas bi
čiulis, buvęs Švietimo minist
ras, Lietuvos atstovas prie šv. 
Sosto Romoje, JAV įgaliotasis 
ministras Rygoje, Londone, Ha
goje, vadovėlio „Literatūros teo
rija" autorius, VI. Syrokomlės 
„Nemunas nuo versmių iki žio
čių" bei kitų knygų vertėjas, 
vienas aktyviausių XXVII Kny
gos mėgėjų draugijos narių. 
Okupacijos pradžioje trečiajame 
namo aukšte „nutūpė" rusų, 
kiek vėliau — vokiečių karinin
kai. Baigiantis karui į Vakarus 
pasitraukė dukra Dalia. Sun
kiais pokario metais, palaužtas 
nepagydomos ligos, mirė sūnus 
Dievainis. 1949 m. kovo 23 d. P. 
Galaunė atleidžiamas iš Kauno 
Dailės muziejaus direktoriaus 
pareigų, o 1950 m. birželio 5 d. 
priverčiamas palikti Vilniaus 
Dailės instituto meno istorijos 
katedrą. Galiausiai, 1962-ai-
siais mirė žmona Adelė Nezabi-
tauskaitė Galaunienė. Nepa
lūžo, viską išgyveno orusis 
Profesorius. 

Naują butą gavo Majakovskio 
(dabartinėje Kanto gatvėje), 
ketvirtame aukšte! (tegu 
palaipioja senelis...) Tiesa, vieta 
kiek ramesnė ir, kas svarbiau
sia, P. Galaunės sveikatai — 
sausesnė bei šiltesnė. Nors du 
kartus per stebuklą išvengta 
gaisro. 

CLASSIFIED GUIDE 
MtSCELLANEOUS 

A. ir P. Galaunių namų-muziejaus atidarymo momentas Adelės Galaunienės memorialiniame kambaryje 1996 m. 
gruodžio 14 d. Iš kairės stovi: Birutė Žilinskiene, Vytautas Narbutas, Ingrida Korsakaitė, Vacys Milius, Aušra 
Kargaudienė, Aidas Zunde; sėdi: Petras Stauskas, Pranas Zunde, Zita Žemaitytė, Kazimiera Galaunienė ir Kauno 
miesto vicemerė Vaidevutė Margevičiene. 

Kaoao miaato rotus* - „Baltoji gulbo" 1»M m. 

Tik po Profesoriaus mirties 
Kazimiera Galaunienė imasi 
ryžtingų žygių atgauti namą 
Vydūno alėjoje ir čia įkurti Ga
launių bei K. Bizausko memo
rialinį muziejų. 1994 m. lapkri
čio 19 d., taip pat jos iniciatyva, 
suburiama visuomeninė Galau
nių namų globos taryba, kurią 
sudarė: etnologijos hab. dr. 
Vacys Milius; prof. hab. dr. 
Bronius Vaškelis; menotyros dr. 
Marija Matušakaitė; prof. 
Pranas Zunde iš JAV; Birutė 
Butkevičienė, Vilniaus universi
teto bibliotekos direktorė; Zita 
Žemaitytė, menotyrininkė: 
Gražina Zizaitė, Kauno m. savi
valdybės kultūros ir meno 
skyriaus vedėja, Osvaldas Dau
gelis, Valst. M. K. Čiurlionio 
Dailės muziejaus direktorius 
Romualdas Budrys, Lietuvos 
Dailės muziejaus direktorius, 
tarybos pirmininkas; Jonas 
Bruvens, Teatro, muzikos ir 
kino muziejaus direktorius; 
Prima Bizauskaitė-Dunn iš 
Anglijos: Rūta Kanopkaitė, 
„Kauno dienos" vyr. red. pav.: 
Arvydas Šaltenis, Vilniaus 
dailės akademijos rektorius; 
Kazimiera Galaunienė, muzie
jininkė, tarybos sekretorė. 

Tai bus — pirmiausia — 
jaukūs, šilti namai, muziejus su 
gausybe knygų, paveikslų, 
skulptūrėlių ir archyvais. Čia 
kiekvienas galės akivaizdžiai 
įs i t ikinti ir suprasti, jog 
kultūros paveldas ne vieno žmo
gaus reikalas ar ambicija, bet 
svarbiausia tautinio identiteto 
sąlyga. 

O dabar pažvelkime, ką mums 
paliko Paulius Galaunė, ką jis 
surinko, sukaupė, paskelbė per 
savo ilgą amželį. 

Pagrindinis P. Galaunės 
kolekcionavimo objektas — 
knygos. Jų sukaupė per 12,000 
vienetų! Paprastai kalbant, 
knyga jam buvo darbo, moksli-
nio-intelektualinio tobulėjimo 
priemonė bei dvasinė atgaiva di
džiųjų rūškanų metais. 

Knygas rinko dar nuo Petra
pilio laikų, kai mokėsi Psicho 
neurologijos institute. Vėliau — 
Maskvoje, Kaune, Vilniuje, Pary
žiuje. O laiškais, pašto pagalba, 
knygų lentyna ilgėjo kone visos 
Europos, net Amerikos bičiulių 
ir žinovų padedama. 

Gyvendamas Paryžiuje, P. Ga
launė susipažino su Lenkų 
bibliotekos darbuotoju, dideliu 
bibliofilu Stanislovu Kočo-
rovskiu. Jam tarpininkaujant, 
Profesorius įsigijo retų lenkų 
leidinių. Su St. Kočorovskiu P. 
Galaunė ryšius palaikė ir šiam 
persikėlus į Varšuvą. P. 
Galaunė taip pat keitėsi biblio
filiniais leidiniais su Maskvoje 
gyvenančiu žinomu menotyri
ninku ir bibliofilu Pavlu 
Etingeriu. 

Asmeninėje bibliotekoje susi
kaupė nemažai, beveik 500 kny
gų su dedikacijomis. Jas dova
nodavo rašytojai — J. Tumas-
Vaižgantas, V. Krėvė-Micke 
vičius, F. Kirša, J. Savickis, J. 
Gračiūnas, Just. Marcinke
vičius; dailininkai — M. Dobu-
žinskis, A. Galdikas, A. Gudai
tis, V. K. Jonynas, V. Kasiulis, 
Maksas Bandas, V. Kisaraus
kas; filosofai ir istorikai — S. 
Šalkauskis, L. Karsavinas, A. 

Janulaitis, K. Jablonskis, A. 
Merkelis, M. Lukšienė, M. 
Brenšteinas, J. Gimbutas; 
menotyrininkai — V. Čiurlio-
nytė-Karužienė, K. Čerbulėnas, 
I. Korsakaitė, I. Kostkevičiūtė, 
Z. Žemaitytė, M. Matušakaitė; 
politiniai veikėjai — P. Klimas, 
J. Urbšys, K. Bizauskas; biblio
grafai ir bibliofilai — M. 
Urbsienė, A. Ružancovas, P. 
Etingeris ir kt. 

P. Galaunės biblioteka buvo 
rinktinė — turtinga meno lei
dinių, dailės istorijos knygų, 
ypač gera lenkiškų po Antrojo 
pasaulinio karo išleistų knygų 
kolekcija. 

Rinko literatūrą apie ekslibri
sus; atskirus rinkinius sudaro 
knygos muziejininkystės klau
simais; nemažas skyrius apie 
mylimą poetą Adomą Mickevi
čių, netgi žvejybai mėgstamam 
Profesoriaus užsiėmimui — 
rasime nemažai leidinių. 

Gausi ekslibrisų kolekcija. P. 
Galaunė vienas pirmųjų Lie
tuvos ir lietuvių ekslibrisų 
tyrinėtojų. Jo studijinis darbas 
— „Ex-librisa8 Lietuvoje" pa-
skelbas 1926 m. Profesoriaus 
iniciatyva 1928 m. senojoje M. 
K. Čiurlionio galerijoje buvo 
surengta pirmoji Lietuvos 
ekslibrisų paroda. Vėliau, 1935 
m., savo rinkinį — apie 800 
vienetų, perleido M. K. Čiur
lionio galerijai. 

Didelę širdies dalį P. Galaunė 
skyrė litografijų, graviūrų, 
raižinių rinkimui. Apie šios 
pakraipos menininkus 1928 m. 
išleido knygą „Vilniaus meno 
mokykla (1793 - 1831)". Išsau
gojo storiausius ir labai retus J. 
Vilčinsko bei N. Ordos litogra
fijų albumus. 

O kokia gausybė tvarkingai 
sužymėtų grafikos darbų! Čia 
atrasime visą būrį talentingiau
sių Nepriklausomos Lietuvos 
dailininkų, tokių, kaip A. Galdi
kas, V. K. Jonynas, J. Stepona
vičius, T. Kulakauskas ir kt Tai 
tiesiog išskirtinė Galaunių 
namų-muziejaus ekspozicijos 
dalis. Muziejų puošia skoningai 
atrinktos medžio skulptūrėlės 
tiek senųjų lietuvių liaudies 
meistrų, tiek šiuolaikinių gar
senybių — Liongino Šepkos ir 
Ipolito Užkurnio. Kur dar 
žymiausių lietuvių menininkų: 
V. Kisarausko, J. Kėdainio, P. 
Stausko, A. Krištopaičio bei 
kitų gerbėjų ar mokinių atlikti 
ir padovanoti darbai, teikiantys 
namams — muziejui jaukumą, 
atskleidžiantys šeimininkų 
meninį skonį. 

Muziejus — ne muziejus, jei jis 
nebūtų moksl inių tyrimų, 
praeities studijų centras. Šią 
svarbiąją dalį sudaro rankraš
tinis (daugeliu atveju nespaus
dintų) palikimas — paties Pro
fesoriaus moksliniai darbai, bei 
jo bendradarbių ir bičiulių susi
rašinėjimo medžiaga. 

Pauliaus Galaunės epistolia-
rinį palikimą sudaro per 4,000 
laiškų su 400 asmenų. Ši kores
pondencija, apimanti beveik 
aštuoniasdešimt metų laiko
tarpi, per P. Galaunės ryšius ir 
jo darbus atspindi tris Lietuvos 
kultūros istorijai reikšmingus 
periodus: nepriklausomybės at-
gavuno išvakarės, jos dvidešimt
meti ir ilgą okupacini laiko-
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tarpi. 
Prieš Pirmąjį pasaulini karą 

daugiausia sudaro A. Rimkos, 
tapytojo A. Žmuidzinavičiaus, 
skulptoriaus P. Rimšos, gydy
tojo . Nemeikšos ir kt. laiškai. 
Jie t ikia medžiagos šių asmenų 
biografijoms, pasakoja apie to 
meto meno, kultūrinės veiklos 
pastangas. Dažniausiai čia 
minimu Lietuvių Dailės draugi
ja, jos rengiamos parodos, M. K. 
Čiurlionio kūryba. 

Nepriklausomybės laikotar
pio yra apie 340 laiškų. Tarp jų 
pažymėtini dail. Vytauto Kai
riūkščio 1923-1925 m laiškai i i 
Vilniaus į Paryžių ir Kauną. 
Lietuvių liaudies meno tyri
nėjimui labai reikšmingi lenkų 
kilmės dailininko — grafiko 
Juzefo Perkovskio 1928-1939 m. 
rašyti laiškai. 

P. Galaunės archyve rasime 
žymiaus ių Rusijos knygos 
tyrinėtojų, jau minėto P. Etin-
gerio; rusų litografijos žinovo V. 
Adariukovo; puikaus rusų 
heraldikos specialisto V. K. 
Lukomskio; menotyrininko ir 
bibliofilo E. F. Golerbacho 
laiškų. Saugoma žymaus rusų 
grafiko ir bibliofilo N. Dimi-
trievskio 17 laiškų. 

Nemažas susirašinėjimo pa
likimas siejasi su žymiausiais 
lenkų bibliofilais, menotyri- < 
ninkais, heraldikos ir ekslibrisų 
žinovais — S. P. Kočiorovskiu, 
K. Reichmanu, E. Chvaleviku. 

Panašaus pobūdžio kontaktai 
P. Galaune siejo ir su šiauri
niais mūsų kaimynais — Lat
vijos, EstijOS d»i»«i«l f ia bei 
muziejininkais. Po lietuvių liau
dies meno parodų Švedijoje P. 
Galaunė ėmė susirašinėti su eu
ropinio masto etnologu dr. prof. 
Sigurd Erikson. M. K. Čiur
lionio, lietuvių liaudies meno, 
ekslibrisų propagavimo ir kiti 
reikalai 1929-1939 m. suartino 
P. Galaune su daugeliu Prancū
zijos meno įstaigų ir asmenų. 

Per 2,000 laiškų aptiksime 
rašytų 1940-1988 m. Susiraši
nėjimas su lietuviškąja Vakarų 
išeivija prasidėjo tik 1966 m. 
Pirmoji laišku atsiliepė Galau
nių dukra Dalia Kaupienė-
Augūnienė. P. Galaunės ar
chyve saugoma 29 mūsų išeivių 
per 1,000 laiškų. Juos sudaro J. 
Kaupo, A. Varno, A. Galdiko, J. 
Muloko, J. Gimbuto, V. K. Jo
nyno, Alf. Krivicko bei daugelio 
kitų korespondencijos. 

Yra ryškių, skaudžios istorijos 
laiškų ir i i tolimojo Sibiro. 

Auk ir i aprašymo reikalautų 
Adelės Nezabitauskaitės-Ga-
launienės ir Kazimiero Bizaus
ko, XXVII Knygos mėgėjų me
morialiniai kambariai. Tenka 
tik nuoširdžiai stebėtis, kaip per 
amžių negandas tiek daug kul
tūros relikvijų pavyko išsaugoti! 

• 1714 m. sausio 1 d. Lazdy
nėliuose, netoli Gumbinės (Ma
žojoje Lietuvoje) gimė Kristi
jonas Donelaitis, Tolminkiemio 
klebonas, pasaulietinės lietuvių 
poezijos pradininkas, eiliuotos 
poemos „Metai" ir eiliuotų pa
sakėčių autorius. Mirė 1780 m. 

• L i e t u v i * b o t a n i k a s , 
floristas Jurgis Pabrssa gimė 
1771 m. sausio 16 d. Mir* 1849. 

j K t coNtmucnoN 
..Shingle" stogai ir visų rusių 
apkalimai (skfng): medžio. 
akjmMeus ir kt Turiu darbo 
oraurjmą. R., 

STASYS CONSTRUCTION 
Staliaus darbai: rusių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; prietaisai; 
keramikos plytelės; „sidings", 
„sorrits", „decks", „gutters", 
plokšti ir „shingle" stogai; ce
mentas, dažymas. Turiu darbo 
draudimą. 
S. Benetistel. 630-241-1912 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(773)886 8969 
(706)429-7161 

RIMAS L STANKUS 

• Paikam ar parduodant 
- Grattas ir aątMnoas patarnavimas 
• MLS kompUariųir FAX pagafea 
»Nuosavybių ptainavimai vaąyl 
»Parkama ir parduodama — — 
• AparvnarSua ir lama 

HELP VVANTED 
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VYTAS-HOMES4nOVtMEhfT with*e 
bumas loca*d«S34Wa5thSt. 
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Reikalinga vid. amžiaus 
moteris prižiūrėti 1-1/2 m. ir 
2 mėn. mergaites, gyventi 
Barrington, IL, padėti namų 
ruošoje ir maisto gaminime. 
Turi mokėti susikalbėti ang
liškai. Atskiras kambarys, 
gera alga, kas antras savait
galis- laisvas. 
Skambinti vakarais 

Gintarui: 847-382-4850 

Gabu prižiūrėti vaiką 
savo namuose 

TeL:773-M7-»05» 

Idkoma aekrelort atlikti specialius 
projektus, taip pat ir asmeninės 

sekretorės pareigas. Darbas "part 
time" Siųskite "resume": Gražina 
Liautaud, 132 E Dekware, Apt 

6601, Chfcago, IL 60611 

FORRENT 

norėtų dalintis butu su kita mo
terim. Skambinti 9-10 v.v. Te*. 
1.779-471-4992. 

IEŠKO DARBO 

Jaunas vyrai ieško 
bet kokio darbo. Gali 

slaugyti ligonius, prižiūrėti 
senelius ir gyventi kartu. 

Tel. 773-778-1860 

Išnuomojama* saulėtas, modernus 
2 mieg. butas vyresnio amžiaus 

žmonėms Yra šaldytuvas, virykla, 
skalbimo mašina ir vieta pastatyti 

automobiliui. Apy!. Kedzie ir 
Marquette Rd. TeL 708-656-6999 

Auka „Draugo" paramos fondui— 
yra lietuvybės laidas ateities kartoms. 

DRAUGAS FOUNDATION 
454:' w 63rd St.. Ch icago . I L. 60629 

Aukos yra nurašomos nuo Federalrnių mokesčių. 

V i l i u s P ė t e r a i t i s 

LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAS 
ŽODYNAS 

A p i e 3 0 , 0 0 0 ž o d ž i ų . 5 7 9 p s l . 

G a u n a m a s D R A U G E . K a i n a - 2 0 d o l . 
S u p e r s i u n t i m u 2 2 . 5 0 

Illinois gyv . prideda State sale tax 1.75 dol . 

V. Baravykas 
ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ 

ŽODYNAS 
Redagavo a. Laucka ir A. Dantaite 

Apie 30,000 žodžių ir posakių. 590 psl. 
Gaunamas DRAUGE. Kaina-20 dol. 

Su persiuntimu 22.50 
Dlinois gyv . prideda State sale tax 1.79 dol . 



JAV LB Ekonomin ių Reikalų Taryba 
informacijos skyrius 

Algirdas Rimas, 1711 VVainvvnght Dr, Reston, VA 22090 
TeL: (700) 471-1711 

ŽVILGSNIS I LIETUVOS 
EKONOMIKĄ 

LITAS BUS SUSIETAS SU 
JBURO" 

Litas ateityje bus susietas su 
vieninga Europos Sąjungos va
liuta — „euro". Lietuvos banko 
valdyba pritarė artimiausių 
metų pinigų politikos pro
gramai, pranešė BNS. 

Jau 1998 m. Lietuvos bankas 
ketina pradėti įgyvendinti 
glaudesnio lito susiejimo su 
Europos Sąjungos valiutomis 
politika. Pereinamuoju laikotar
piu siūloma rinktis dviejų valiu
tų, „krepšelį" - JAV dolerį ir 
Vokietijos marke. Tačiau jei
gu valiutų kurso politika 
butų keičiama tik 1999 m., 
valiutų „krepšelį" sudarytų 
JAV doleris ir „euro". 

Lietuvos bankas orientuosią į 
stabilų ir pastovų lito kursą. Ar
timiausiu metu lito ir JAV 
dolerio santykis išliks 4:1 apie 
tai pareiškė Lietuvos banko 
valdybos pirmininkas Reinoldi
jus Šarkinas. 

B U 8 POSMUOJAMAS 
OFICIALUS BIRŽOS 

PREKYBOS SĄRAŠAS 

Valstybinė vertybinių popie
rių birža kovo mėnesį rengiasi 
suformuoti Oficialųjį prekybos 
sąrašą, į kurį pirmosiomis bus 
įtrauktos geriausiai dirbančios 
ir patikimiausios 4-5 Lietuvos 
bendrovės. Du šiol visos bendro
vės, kurių akcijomis prekiau
jama Vertybinių popierių biržo
je, skelbiamos Einamajame pre
kybos sąraše, raio „Verslo 
žinios". 

Pasak Vertybinių popierių 
biržos Prekybos sąrašo formavi
mo ir valdymo skyriaus virši
ninko Sauliaus Malinausko, į 
pirmųjų vietas oficialiajame 
sąraše galėtų pretenduoti ban
kas „Hermis", Vilniaus bankas, 
alaus darykla Panevėžyje „Kal
napilis", medienos ir jos dirbi
nių gamybos įmonė „Medienos 
plaušas". Realios kandidatės į 
sąrašą yra Biržų pieninė ir 
„Rokiškio sūris", nors pastaro
sios bendrovės dar nevisiškai 
atitinka reikalavimus. 

Išsivysčiusiose pasaulio val
stybėse vertybinių popierių 
biržų Oficialusis prekybos sąra
šas Gisted securities) investuoto
jams ir pačioms firmoms yra 
aukščiausios kokybės ženklas. 
Oficialusis prekybos sąrašas 
sudaromas labai atsakingai ir 
griežtai atrenkant bendroves. 
Investuotojai turi būti tikri, kad 
perka pelningai dirbančios, 
gerai valdomos ir ateityje pel
ningai dirbančios bendrovės 
akcijas. Vilniaus vertybinių 
popierių birža į šį sąrašą preten
duojančioms firmoms kelia pa

grindinį reikalavimą, kad jose 
būtų atliktas tarptautinis audi
tas. Minimos bendrovės atitinka 
ir kitus reikalavimus — jų 
i^tiTMf kapitalas ne mažesnis 
kaip 5 mln. litų ir kt. 

Tačiau Lietuvos vertybinių 
popierių birios reglamente nėra 
dar vieno paprastai išsivysčiu
siose kapitalo rinkose keliamo 
reikalavimo, jog bendrovėms 
vadovauti gali tik žmonės, nie
kada neturėję finansinių ir 
kitokių nuobaudų, neįsivėlę į 
finansinius skandalus 

ŠIAULIŲ LEZ DIRBS PER 
20,000 ŽMONIŲ 

Bendra Lietuvos ir JAV užda
roji akcinė bendrovė „Šiaulių 
skrydis" laimėjo tarptautinį 
konkursą laisvajai ekonominei 
zonai (LEZ) valdyti. I Šiaulių 
laisvąją ekonomine šoną ben
drovė per pirmuosius 20 metų 
ketina investuoti 523 mln. 
litų. Zonoje numatoma sukurti 
22,500 darbo vietų. 

„Šiaulių skrydis" buvo vienin
telė firma, dalyvavusi tarp
tautiniame konkurse. Pripažin
ti bendrove Šiaulių laisvosios 
ekonominės zonos valdytoja 
turės vyriausybė. „Šiaulių 
skrydžio" partneriai įgyvendi
nant LEZ verslo planą yra JA V 
investicinis fondaa „Baltic 
Fund", bendrovės konsultantas 
iš JAV „The Service Group" bei 
svarbiausias investuotojas ir 
partneris rekonstruojant Zok
nių oro uostą — elektronikos 
kompanįja,.Philips". 

BROLIU DIDŽIULIU 
KAPITALAS LIETUVOJE 

Užsienio lietuvių brolių Vy
tauto ir Algio Didžiulių vardą 
Lietuvoje išgarsino jų 10.6 mln. 
litų investicija ir 120 mln. litų 
kreolų linijos Klaipėdos naftos 
produktų terminalui rekon
struoti. Kolumbijoje ir JAV 
gyvenančių brolių firmos „Lan-
caster Distral Group" valdomų 
bendrovių metų apyvarta siekia 
150 mln. dolerių. Didžiausi pro
jektai stlioksini Kolumbijoje: 
statoma termofikacinė elektri
nė, 6 naftos siurblinės ir taupy-
klos. Didžiuliai Kolumbijoje 
pastatė 13 didžiausių šalies 
elektros jėgainių. 

„Lietuvos rytas" spausdina-
pokalbį su broliais Didžiuliais 
apie jų verslo pradžią svetur, 
sėkmės paslaptis ir, supran
tama, Lietuvos reikalus. Algis 
Didžiulis sako, kad Lietuvoje 
yra dalykų, kurie jam labai 

DRAUGAS, trečiadienis, 1997 m. sausio mėn. 29 d. 

Branduolines energijos jėgainė Ignalinoje. 
nepatinka. Labiausiai nepatin
ka finansų sistema, kad joje 
nėra rimtų bankų. „Man nepa
tinka žmonių politinis nesu
brendimas — vienus rinkimus 
triuškinančiai laimi LDDP, per 
kitus — visus konkurentus, •pat
varko' konservatoriai. Žmonės 
balsuoja tik už labai trumpalai
kį idealą ar ideologiją. Krašte 
vyrauja keista politika: žmo
nėms viskas blogai, tai reikia 
rinkti kitus ir bus viskas gerai", 
sako verslininkas. 

Vytautui Didžiuliui nepatin
ka, kad tebelaikomas „pririš
tas" litas. Jis klausia, kur dar 
pasaulyje galima rasti banką, iš 
kurio akcininkai gauna kredi
tų?" Kai prieš kelerius metus 
vienas aukštas Lietuvos parei
gūnas pasiūlė man atvežti 
100,000 JAV dolerių ir padėti į 
vieną Lietuvos banką už 25 
proc. palūkanų, jam pasakiau: 
.Atleiskite, pinigų nevesiu vien 
dėl to, kad nenoriu jų prarasti". 
Viri to pareigūno paminėti ban
kai netrukus subyrėjo, ir tik 
Vilniaus bankas liko sveikas ir 
gyvas", sakė Vytautas Di
džiulis. 

Paklaustas, kas lėmė inves
tuojant į Klaipėdos terminalą: 
patriotiškumas ar tikėjimas, 
kad tai bus pelningas verslas, 
Algis Didžiulis sakė: „Jei 
nebūtų patriotiškumo, nebūtu
me važiavę į Lietuvą, nebūtume 
kvietė kitų pramonininkų, val
dininkų, politikų. Tikriausiai 
tai patriotiškumo ir tautiškumo 
mišinys. Vien patriotiškumo 
neužtenka, nes kišti pinigus 
ten, kur jie neatsipirks, reiškia 
būti dideliu kvailiu. Verslo ter
minale jokio nesimatė, dar ir 
šiandien nesakau, kad turi 
būtinai pasisekti. Jis bus labai 
geras, jei gerai bus tvarkomas, 
jeigu terminalas būtų valdžios 
rankose, iš to neišeitų nieko, 
nebūtume lindę ir mes. Dabar 
ketiname dalį akcijų parduoti 
tiekėjams, kad terminalas 
turėtų darbo." 

Verslininkas Algis Didžiulis 
stebisi, kodėl Lietuvoje sukeltas 
triukšmas dėl akrijų pardavimo 
Rusijos bendrovėms. Kodėl 
amerikonams rusai tinka, tam
pa jų d»l«*""fc«"«, o lietuviams 
jie netinka? Lietuviai nori tap-
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ti didesniais katalikais negu 
Romos popiežius". 

A. Didžiulio teigimu, pro
blema Lietuvoje yra žmogus. 
„Labai sunku surasti aukso 
vidurį — surasti sąžiningą, 
gerai besiorientuojantį, neraga
vusį seno auklėjimo žmogų. Vie
ni gerai orientuojasi, bet nėra 
sąžiningi Kiti labai sąžiningi, 
tačiau nežino, kaip daryti 
verslą. Be to, labai daug egoiz
mo, norima greit praturtėti". 

VILNIAUS BANKAS -
DIDŽIAUSIAS P R I V A T U S 

BANKAS 

Praėjusių metų rugpjūčio mė
nesį išplatinės pirmą Baltijos 
valstybėse 60 mln. litų vertės 
akrijų emisiją, kurios vertė 
nustatoma tarptautinių depozi
toriumo pažymėjimų pavidalu 
Liuksemburgo vertybinių popie
rių biržoje, Vilniaus bankas 
tapo pirmu Lietuvos privačiu 
banku, kurio nuosavas kapita
las peržengė 100 mln. litų ribą, 
o valdomas turtas yra gerokai 
didesnis nei 700 mln. litų, o rašo 
„Lietuvos aidas". 

Per 9 praėjusių metų mėne
sius Vilniaus bankas gavo di
džiausią pelną — 16 mln. litų. 
Šis bankas jau keletą metų pir
mauja plėsdamas paskolų teiki
mą kredito linijų pagalba. Per
nai atidaryta 30 mln. JAV do
lerių vertės Pasaulio banko 
kredito linija agrarinei Lietuvos 
sričiai plėtoti, pasirašyta antra 
sutartis su Europos rekonstruk
cijos ir plėtros banku dėl lėšų 
prekybai finansuoti (iki 6 mln. 
ekiu), pasirašyta 20 mln. dolerių 
sutartis su Pasaulio banku in
vesticiniams projektams finan
suoti ir t.t. 

Beje, Vilniaus bankas yra pir
mas Lietuvos bankas, galintis 
finansuoti investicinius pro
jektus daugelyje šalių be Lietu
vos vyriausybės garantijų. Vil
niaus bankui garantijas sutei
kia net JAV EXIM bankas ir 
Vokietijos „HERMES" ekspor
to garantįjų agentūra. 

Vilniaus bankas pirmas Lie
tuvoje ėmė plėtoti kortelių 
verslą šalyje. Dabar bankas 
siūlo 5 rūšių korteles, tarp jų 
„VISA Electron" — pirmą 
Lietuvoje tarptautine kortele, 
išleidžiamą valiuta. 

SKRYDI8 I NEŽINIA 

Kaip pavadintumėte žmogų, 
kuris galėdamas tapti turtuoliu 
visiškai nesiruošia iš jūsų lupti 
nei litų, nei dolerių? Atvirkš
čiai, jis pats atiduoda visą algą, 
šeimos santaupas, dirba nuo 
ryto iki vakaro, kad įgyvendin
tų savo svajone, su te ik tų 
džiaugsmo kitiems. Keistuolis! 
Taip rašinį apie Alytaus versli
ninką Vytautą Burinską prade
da „Respublika". 

1989 m. Vytautas Burinskas 
iš miesto savivaldybės Alytaus 
centre išsinuomojo apgriuvusias 
patalpas. Prasibrovęs pro šiukš
lių krūvas, naujasis šeiminin
kas atrado savo nuomos objektą 
— keturias rūsio angas, kuriose 
knibždėjo žiurkės, po Nemuno 
potvynio buvo prinešta dumblo. 

Puse metų Vytautas su dviem 
žentais be poilsio kuopė miesto 
valdžios jam „dovanotą" kraitį, 
o tada į rūsį galėjo įkelti koją 
architektė Veronika Mainelie-
nė. Matydama, su kokiu pasi
šventimu dirba vyrai, ji projek
tą padarė nemokamai. 

Dabar čia veikia alytiškių pa
mėgta originali kavinė „Skry
dis". O prieš tai keistuolis 
Vytautas Burinskas su dviem 
žentais daugiau kaip trejus 
metus „murkdėsi" dailindamas 
ir gražindamas išsinuomotąsias 
ir pačių statytas patalpas. Išlei
do visas santaupas, nes nei val
džia parėmė, nei bankai nesku
bėjo kreditų duoti. Mat šeimi
ninkas didesnę pastato dalį 
paskyrė prašmatniam ir pel
ningam restorano verslui, ne iš
taigingoms pokylių salėms, ta
čiau antrame „Skrydžio" aukšte 
įrengė muziejų legendiniam 
„Lituanica" skrydžiui per 
Atlantą atminti, koncertų ir 
parodų sale. Kaip rašo „Respu
blika", „kuopdamas šiukšles ir 
iš apleistų griuvėsių vaikyda
mas žiurkes, jis negalvojo apie 
pelną, kurį galėtų gauti čia 
įrengęs restoraną. Galvojo apie 
tai, kad Alytuj pagaliau bus 
daugiau įdomybių, o muziejaus 
lankytojai galės pailsėti po 
kelionės, atsigaivinti arbatos, 
kavos puodeliu. Koncertų ir 
parodų salė, jo manymu, taip 
pat būtina, nes miestas iki šiol 
gyvena be savo kultūros namų". 

Dienraštis rašo ko sulaukė 
Alytaus keistuolis, panoręs įdėti 
savo dalį į kultūringesni gyve
nimą. Savivaldybė ne tik nepa
rėmė muziejaus ir kitos kultū
rinės veiklos, net nuolat didino 
nuomos mokestį. 

„V. Burinskas, į 'Skrydį' įdė
jęs dešimtis ir šimtus tūkstan
čių litų savo bei šeimos narių, 
bendraminčių lėšų, nėra tikras, 
kad vieną dieną jo apskritai iš 
čia neišvarys. Juk jis papras
čiausias nuomininkas. Norėjo 
bent priestatą, kurį savo ranko
mis mūrijo, įforminti kaip pri
vačią nuosavybę — neleidžia. 
Nori privatizuoti pastatą — 
negalima. Valdininkai keičiasi, 
skolos didėja, ir Vytauto rankos 
svyra žemyn. Nuėjo į banką pra
šyti paskolos. Neduoda. Sako, tu 
neturi turto, kurį galėtum už
statyti." 

A.tA. 
VYTAUTAS CIBAS 

CIBAVIČIUS 
Gyveno St. Petersburg, FL. Anksčiau Chicago Ridge, IL. 

Viešpaties pakviestas iškeliavo i Amžinuosius Namus sausio 
25 d. 2:30 vai. p.p. sulaukęs 66 metų. Gimė Lietuvoje, 
Jonavoje. 

Nuliūdę liko: žmona Gražina Pernaraviciūtė, duktė 
Ramunė, sūnus Sauliui tu žmona Ashley; uošviai Elena ir 
Vladas Vaškeliai; brolis Algimantai, jo vaikai: sūnus Petras 
su žmona Salomėja, Brigita su vyru Martin; brolis Rimvydas 
su žmona Danguoto Urbonaite, jų vaikai: sūnus Paulius, duktė 
Dalytė su vyru Michael; brolis Gediminai su žmona Ina Mac
kevičiūte, sūnus Ario ir duktė Lania; teta Veronika ir Vladas 
Kulbokai, bei kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje. 

Vėlinis pašarvotas trečiadienį, sausio 29 d. Woodlawn 
Funeral Home, 200 Paaadena Ave. South, St. Petersburg, FL 
33707, Tel. (813) 345-9393. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadieni, sausio30 d. 10:30 vai. ryto. 
Po religinių apeigų laidojimo namuose, velionis bus nulydėtas 
i Woodlawn Memory Gardens kapines. 

Nuliūdę: žmona, vaikai, brolių saunos, uošviai, teta 
su vyru ir daug bendradarbių Amerikoje ir Lietuvoje. 

A.tA. 
GEORGE BAJALIS 

Gyveno Chicagoje. 
Mirė 1997 m. sausio 27 d., 4 vai ryto, sulaukės 89 metų. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 46 m. 
Nuliūdę liko žmona Veronika, sūnūs: Algis, marti Carol, 

anūkės: Jeannette ir Christine; John, marti Colleen, anūkai: 
Julia, Daniel, Eric, Emily ir Christy; duktė Danutė Bąjalytė. 
Taip pat giminės Lietuvoje. 

Laidotuvės privačios. 
Bajalių šeima nuoširdžiai dėkoja dr. Jonui Adomavičiui 

už a.a. George prieglauda ir priežiūra. 
Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir pažįstamus 

prisiminti a.a. George savo maldoje. 
Nuliūdę, žmona, sūnūs, duktė, anūkai ir ktti Į 

A.tA. 
ERNAI GARLIAUSKIENEI 

mirus, jos vyrą STASL dukras AUŠRELE-SESELE 
M3CHELE, RITĄ, REGINĄ, LUCIJĄ, sūnus STASĮ 
ir JONĄ su šeimomis užjaučiame ir kartu liūdime. 

Šv. Antano lietuvių parapijos —-• 
choras ir vadovas 

Detroit, MI 

Mielam Tėveliui 

A.tA. 
EUGENIJUI LIKANDERIUI 

mirus, „Mirgos" draugovės skautės reiškia gilią 
užuojautą savo draugininkei sesei KRISTINAI ir kar
tu liūdi. 

„Aš jau visiškai nuleidau ran
kas, nematau perspektyvos", 
dėl savo skrydžio į nežinią 
guodžiasi verslininkas, stebėda
masis, kad, rodos, ir valdžia 
sava — ne sovietinė, bet supra
timo, paramos nėra iš ko laukti. 

O muziejaus eksponatais, ku
riuos pats verslininkas ir surin
ko, ir gidu svečiams būna, 
džiaugėsi ne tik Alytaus „tė
vai", bet ir dabartiniai valsty
bės vadovai V. Landsbergis, G. 
Vagnorius, garsiausi muzikan
tai, žurnalistai. V. Burinskas 
čia ne šeimininkas ir jokio tur-
to n e t u r i Rima Jakutytė 

INTERNET" TINKLE 

Lietuvos rekordus jau galima 
rasti kompiuteriniame „Inter-
net" tinkle, o juos registruojanti 
agentūra „Factum" šiemet keti
na išleisti trečiąją Lietuvos re
kordų knygą. 

Vytauto Navaičio vadovauja
ma agentūra rekordus regis
truoja nuo 1985-ųjų, nemažai 
Lietuvos rekordų įrašyta ir į 
pernai Rusijoje išleistą elektro
ninę rekordų knygą „Divo" 
kompaktiniame diske. Lie
tuvos rekordų knygos adresas 
„Internet" tinkle - http/ 
/www.ner i sena . l t / fac tum. 

«••«-

No One Offers You 
More of Eastern Europe! 
Over the past few vears, LOT Polish Airlines has 
established the most comprehensive network of 
destinations m Eastern Europe, with Warsaw a* the 
strategic hub. The network is conveiW*ntly linked 
with LOT's transatlantk route, giving passengers 
from New York, Newark and Chicago easy access 

to Riga. Tallirm. Moscow. Si. PetersbtKR, Kievlvov,' 
Minsk andyiLMiUS, JTIJUANlA. 

Take advantage of LOT's low fares. the luxury of 
LOT's fleet of r»ew Boeings and ATRs and the conv 
fort of the new intemattonal terminai at Warsaw 
Okecie Airport. Make your resetvattom today! 

Informatron. reservattont and Sekei sales at the off^es of LOT POLISH AIRLINES or your local Travel Asent 

New York: 212-SM-1S74. 
Chicago: 312-2M-33M. 
Los Angetes: 31MM-S151. 

Montreal. P.Q $14^44-2*74 
Toronto. Orrt. 414-234-4242. 
Toll-free ees,22J-4)Sv2, 

http://www.nerisena.lt/factum
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
ir) 

DĖME8IO NAUJAI 
ATVYKUSIEMS 

LIETUVAIČIAMS 

Neseniai susikūrusi Lietuvių 
Bendruomenes apylinkė „Kran
tas" kviečia visus i pastovias 
šeštadienių vakarones Jaunimo 
centro žemutinėje salėje. Vasa
rio 1 d., 7 vai. vakare, įvyks 
pirmoji krantiečių vakaronė. 
Programoje numatytas trumpas 
atidarymas, susitikimas su 
imigracinės teises advokatu An-
djelkoGalic ir DeVry technolo
gijos mokyklos koordinatore 
Marina Chudnovaky. Galėsite 
klausti klausimus, o taip pat iš
girsite naudingų informacijų. 

Po susitikimo — smagiausia 
dalis — „diskoteka" (bus ir pro
ga pasivaisinti). Kviečiami visi 
dalyvauti ir atsivesti savo 
draugus. įėjimas nemokamas. 
n • • 

Vytauto Didžiojo Saulių 
rinktinės namuose, 2417 W. 
43rd St., vasario 1 d., nuo 4 vai. 
p.p. ir po to kiekvieną šeštadieni 
tuo pačiu laiku, bus rodomos 
vaizdajuostes. Visi kviečiami. 
Atsilankiusieji bus vaisinami 
kavute. Jeigu norite daugiau in-
formacijos, skambinkite tel. 
773-370-0661 arba 773-523-
1297. 

LB Brighton Parko apy
linkės narių metinis narių susi
rinkimas įvyks vasario 2 d., 
sekmadienį, 11 vai. r., tuoj po 
lietuviškų Mišių, Nekalto M 
Marijos Prasidėjimo parapijos 
mokyklos salėje, 4420 S. Fair-
field A ve. Visi Brighton Parko 
apylinkės lietuviai kviečiami 
dalyvauti. Bus pateikta metinė 
valdybos veiklos ataskaita, pri
rinkta pusė valdybos narių, o 
vėliau — vaišės ir pabendra
vimas. 

KUR GALIMA GAUTI 
„DRAUGĄ" MARQUETTE 

PARKE? 

IŠ ARTI IR TOLI 
* • 

NEPRIKLAUSOMYBES 
ŠVENTĖ 

Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo minėjimas Philadel-
pmjoje yra rengiamas vasario 
16-tą dieną, tokia tvarka: 

10:30 vai. ryte — iškilmingos 
Mišios Sv. Andriejaus bažny
čioje, 19-ta ir Wallace gatvių 
kampas. 

Tolimesnė programa vyks Lie
tuvių namuose, 2715 E. Alleg-
heny Ave. (Lithuanian Music 

Clark bensino stotis, esanti 
prie 71 ir California kampo 
atsisakė pardavinėti „Draugą". 
Susitarėme su „Golden Hen 
Market" parduotuve, skersai 
nuo Clark stoties, ir „Draugą" 
galinis nusipirkti pas juos. Taip Hali) prie 95-to kelio. Čia bus 
pat „Draugą" galima gauti galima papietauti nuo 12-tos va 
, .Park Food Mart", 2610 W. 71st 
St.; „Ogias Food", 2600 W. 69th 
St.,; „Talman Deli", 2624 W. 
Lithuanian Plaza Ct.; .Sekly
čioje". 

8v. Kazimiero seselės visus 
kviečia dalyvauti šv. Mišiose, 
kurios bus aukojamos šešta
dienį, vasario 1 d., 9:30 val.r., 
motiniškojo vienuolyno namo 
koplyčioje, 2601 W. Manmette 
Rd. Mišias sukos kun. M. 
O'Connor, Šv. Ritos snkštaanio-
sios mokyklos prezidentas. Šv. 
Mišių intencija — prašant 
Dievo, kad Šv. Kazimiero kong
regacijos įsteigėja Motina Ma
rija Kaupaitė būtų paskelbta 
palaimintąja. 

Čikagos lietuviu Teniso 
klubo „round robin" rung
tynės šį šeštadienį, vasario 1 d., 
7 v.v. vyks Oakbrook Raųuet 
Club. Dėl informacijos ir regist
racijos kreiptis į Paulių Ragą, 
tel. 708-531-9522, arba Joną 
Variakojį, tel. 847-549-8849. 

Tradiciniai Užgavėnių bly
nai Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte vasario 11 d. nuo 5 vai. 
p.p. iki 8 vai. vak. centro didžio
joje salėje. Vaišinsime įvai
rinusiais blynais ir kitais ska
nėstais. Užgavėnių blynų vaka
riene ruošia PLC renginių 
komitetas. 

Skelbimai 
z TRANSPAK praneša: 

„Kražiai — labai žymus 
žemaičių kultūros centras jsu 
1 B" amžiuje 1570 metais Kra
žiuose įkurta kunigų semina
rija, kuri vėliau buvo iškelta. 
Kražiai pagarsėjo 1893 metais, 
Kražių skerdynėmis. Rusų val
džia, kovodama su kylančiu lie
tuvių tautiniu susipratimu, 
įsakė uždaryti vienuolynus ir 
bažnyčias. Žmonės ištisai budėjo 
bažnyčioje 2 metus Pagaliau at
vyko patą gubernatorius. Įvyko 
susirėmimas su rusais ir kazo
kais, kurie žiauriai žmones 
daužė, arkliais mindžiojo, kol 
jiems pavyko visus išsklaidyti". 
Pinigai, siuntiniai ir ko
mercinės siuntos į Lietuvą. 
Maisto siuntinai. TRANSPAK, 
4545 W. 63 SL, Chicago, TL 

tel. 773-838-1060. 
(sk) 

landos. 
2:00 vai. po pietų — akademi

ne programa Lietuvių Namų 
Čiurlionio salėje. Žada atvykti 
miesto meras Ed. Rendell. Pa
grindiniai kalbėtojai: Paul Go-
ble, buvęs Baltijos šalių sky
riaus viršininkas Valstybės de
partamente ir JAV pulk. lt. Do
natas Skučas, JAV LB Komi
sijos narys su Lietuvos Respub
likos Seimu, ilgesnį laiką darba
vęsis Lietuvoje. Meninėje daly
je — „Vilties" choras, tautinių 
šokių grupės „Žilvinas" ir litu
anistinės Vinco Krėvės mokyk
los „Aušrinėlė". Po minėjimo 
seks vaišės visiems dalyviams. 

DattaJakienė 

LIETUVOJE MUIE ŠAULIŲ 
SGOS ĮSTEIGĖJO MARTI 

Š.m. sausio 22 d., 9:30 vai. 
ryto, insulto ištikta Kaune mirė 
Darija Putvienė, 95 m. amžiaus. 
Palaidota Petrašiūnų kapinėse. 

Velionė buvo buvusio Nepri
klausomoje Lietuvoje Žemės 
ūkio ministro Stasio Putvio 
žmona ir Lietuvos Šaulių s-gos 
įsteigėjo Vlado Putvinskio-Putr 
vio marti. Sovietams okupavus 
Lietuvą, Stasio Putvio šeima 
buvo ištremta į Sibirą, kur jis 
mirė (ar buvo nužudytas) kalė
jime. Jo žmona Darija ir du 
vaikai iš sunkios tremties po 
15-kos metų grįžo į Lietuvą, kur 
labai vargingai gyveno. Du Šiol 
negavo nei pensijos, nei jokios 
kitos pašalpos. Gyveno vaikų 
išlaikoma ir mirė dukters — 
liaudies menininkės Julijos Da-

z Anastazija Tamulynienė nilisuskienės namuose. Velio-
ir Birutė Tamulynait* Chi- nei daug džiaugsmo suteikė per 
cago, H. atsiuntė $150 - vieno *« ••»»» Čikagos šaulių jai 
Lietuvos našlaičio globos metinį P»r Dalią Sruogaite pasiųsta 
mokestį. Dėkojame! „Lietuvos piniginė dovana, o ypač, kad ji 
Našlaičių globos" komitetas, DUVO prisimints jai brangios 
2711 Weet 71st St , Chicago, D Šaulių sąjungos brolių ir sesių 

išeivijoje. 
(sk) 

Lietuvos Dukterų dr-jos 

rinkimas 
dieni, vasario 9 d. Jaunimo 
centre; 12 vai. ryto Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje bus aukojamos šv. 
Mišios už dr-jos steigėją kun. dr. 
F. Gurecką ir mirnsias seses bei 
rėmėjus-aa; 1 vai. Jaunimo cen
tro mažojoje salėje susirinkimo 
metu bus pateiktos metinės apy
skaitos ir atliktų darbų peržval
ga. Narės ir viešnios maloniai 
kviečiamos. (g kj 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPtNAS 
6436 S Pulaski Rd.. Ch»cago, IL 60629 

(1 /2 bl i šiaurę nuo Balzeko muziejaus) 
Tel.: 773-582-4500 

14325 S Bell Rd.. Lockport. IU0441 
Tel 70S-301-4866 

Valandos pagal susitarimą, 

VASARIO lfrOSIOS 
ŠVENTĖ CLEVELANDE 
Lietuvos Nepriklausomybės 

atstatymo 79 metų sukaktis bus 
švenčiama sekmadienį, S.m. va
sario 16 d. 

10 vai. ryto — šv. Mišios Dievo 
Motinos lietuvių parapijos baž
nyčioje. Prieš Mišias bus vėlia
vų pakėlimas prie Laisvės pa
minklo. 

10:30 vai. ryto — šv. Mišios 
Šv. Jurgio lietuvių parapijos 
bažnyčioje. 

11:30 vai. ryto — trumpos iš
kilmės ir meninė dalis Dievo 
Motinos parapijos salėje. 

Menine programą atliks Die
vo Motinos parapijos choras 
„Ezultate", solistės Aldona 

Advokatas Jonas Gibaitis 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 

Te l . 1-773-776-8700 
Darbo vai nuo 9 iki 7 vai. vak. 

Seitad. 9 v.r iki 1 vai p.p 

z Galiu padėti legaliai gau
ti „SOC. S E C U R m r kortelę, 
vairavimo leidimą (driver's 
license) ir vizų pratesimą. Ed 
Šumanas, tol. 1-706.2464M41 g ^ ^ ^ „ V i r g i m j a B r u o . 

z TRANSPAK įstaiga LE- *ytė-Muliolienė, Lietuvių Liau-
MONTE veikis savaitgaliais *•» **"» « « « u n b h o ..Grandį 
penktd. 3 v.p.p. - 7 v.v.; sekmd. **l*f J ^ H N * veteranų gru-
8:30 v.r. - 1 v. p.p. Tranapak P*».Sv Kazimiero lituanistinės 
tel. Lemonte: 630-267-0497. ™*ykks mokiniai, Lituanisti-

(gjjj nio ugdymo tęsinys „Švyturys 
« - - «s M A B . "* kanklininkų grupė, viso dau-z įmokėjus 91,000 galite 

nusipirkti namą (jei turite dar
bo leidimą). Skambinti: 
BE/Maa Besuka, stenąs 8tan-
kus, įsi. 1-706-767-1233. 

gsH 

Sk ŽVAIGŽDUTE 
Redaguoja J. Plačas. Mtafiagąstąstt: 3206 W. 65th Ptact, Chicago, IL 60629 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

453* W. 63th Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo") 
Tel.: 773-284-0100 

Valandos pagal susitarimą 

z Kovak ėV Assoc, Ltd. 
CPA užpildo ir paruošia paja
mų mokesčių fortnas paskirieme 
asmenims, korporacijoms ir 
„partnorshipe". Informacijai 
skambinti: Rlma—se 

(sk) 

giau 150 asmenų. 
Menine programą koordinuoja 

ir jai vadovauja muz. Rita Čy-
vaitė-Kliorienė. 

Po programos bus savanorių 
suneštos vaišės. 

Rengėjai prašo 3 dol. įėjimo 
aukos rengimo išlaidoms pa
dengti; vaikams ir mokslei
viams veltui. Visi Clevelando ir 
apylinkių lietuviai kviečiami 
dalyvauti. Organizacijos pra
šomos dalyvauti su vėliavomis. 

Rangia ALT Clevelando sky 
rint ir LB Clevelando apylinkė. 

SNAIGĖS PIRMUTINES 

Skraido ir plevena 
Snaigės debesėliuos, 
Langines klebena, 
Išdykauja vėjas. 

Baltas minkštas pūkas 
Dengia, puošia žeme, 
Šoka, skrieja, sukas, 
Nosį pakutena. 

Lengvos sidabrinės 
Žvilgančios žvaigždutės — 
Snaigės pirmutinės — 
Skrieja, šoks, sukas. 

Danutė Upciotė-Augienė 

DŽAVA 
Džava yra balta katė su ruda 

uodega. Ji turėjo keturis kačiu
kus. Vienas buvo visai juodas, 
o 3 buvo balti su juodaia taškais. 
Jie gyveno po lova. Kai paaugo 
jie žaisdavo. Juodą aš pavadi
nau Koko, kitus: Ripal, „7 — 
up" ir Cola. 

Jonas Vaičikonia, 
S sk. mokinys 

Čikagos ln, m4a. 

BESMEGENIS 
žiemą lipdome iš sniego 

besmegeni. Jis sudaromas iš 
trijų sniego kamuolių. Vietoje 
nosies įkišam morką, prie šono 
prilipdom šluotą. Besmegenis 
neturi dantų ir negali vaikš
čioti. Lauke prisnigo daug 
sniego, ai norėčiau pati nulip
dyti besmegeni, jie papuoštų 
mano kiemą. 

Reda Kulnytė, 
4 sk. mokinė 

Čikagos lit. m-la 

KREPŠINIS 
Mano mėgstamiausias sportas 

yra krepšinis. Žaidžiant krep
šini, reikia dėvėti uniformą. 
Žaidimui reikalingi penki žmo
nės, sviedinys ir krepšis. Pa
grindinės taisyklės žaidžiant 
krepšin}: 1. visada reikia vari
nėti sviedinį, 2. negalima vaikš
čioti su sviediniu ir 3. tik viena 
ranka galima varyti sviedinį. 
Žaidimą galima laimėti, kai 
praeina žaidimui skirtas laikas 
ir kai kuri komanda surenka 
daugiau taškų. 

Arvydas Sabonis yra vienas 
Lietuvos geriausių krepšinio 
žaidėjų. 

Man labai patinka krepšinis. 
Kartais būna nesmagu, kai pra
lošiu, bet labai smagu-kai lai
miu. 

Rūta Sventickaitė 

SLIDINĖJIMAS 
Mano mėgstamiausias žiemos 

sportas yra slidinėjimas. Slidi
nėju nuo mūsų mokyklos kal
niukų. Slidinėjimo detalės: 1. 
kartono gabalas, 2. tam darbui 
drabužiai, 3. pagal eile arba kar
tu, 4. kaip gražiau per sunkią 
vietą. Vladas — jis perlipo 
Himalajų kalną. 

Po pamokų žiemą, aš buvau 
Lietuvoje. Ten važinėjau nuo 
kalniukų. Mano draugai žaidė 
su mergaitėmis, mėtė sniego 
gniūžtis į veidą, į paltą, į 
kepure. Mes visą laiką stumdo
mės, kad nugriūtume. Mes rodė
me, kaip mokame čiuožinėti. 

Laurynas Vattvonis 
Abu Detroito žiburio 

lit. m-los 6 sk. mokiniai 

KITI APTEMUS 
Švenčių laikotarpyje trum

pam nsbespausdinome žymiųjų 
pasaulio mokslininkų pssiaa 
kymus apis mūsų gražiąją ir se
nąją lietuvių kalba. Peržvelgė
me vokiečių, danų kalbininkus 

ožka tapo namine 10,000 m. pr. 
Kr. g., avis - 7,700 m, kiaulė, 
buivolas ir višta 7,0006,000 m. 
arklys — 4,000 m. pr. Kr. g. 

GALVOSŪKIS NR. 76 

Žemiau yra parašytas vienas 
eilėraščio posmelis be balsių. 
Parašykite tą eilėraštį su vi
somis raidėmis. 

1. B-k-a/, b-h-e / - r / 
1—ngv—t—e 

2. Kr-nt - / sn—g-s / , 1-g 

Lieto** - karaliene Barbora Rsdvilaite, Zigmanto Augusto 
PieM Btroto Zokattrtt 

ir sustojome prie prancūzų 
mokslininkų. Si kartą bus 
minimas vienas iš jų: 

Fsrdinand de Sauseure 
(1667.1913) Jis gimė Ženevoje 
(Šveicarijoje) prancūzų kilmės 
didikų šeimoje. Iš šios giminės 
kilo nemaža žymių Šveicarijos 
TFfAaJfriminĮ, menininkų, visuo
menės veikėjų. Jo nuopelnai 
kalbotyrai kartais lyginami su 
M. Koperniko nuopelnais astro-
nonmai ar A. Einšteino — fizi
kai. Žymi jugoslave kslbininkė 
M. Ivič, turbūt populiariausios 
šiuo metu kalbotyros istorijos 
autorė, taip apibudina Sosiūrą: 
... Jis tapo ne tiktai reikšmingos 
mokyklos (vad. Ženevos mokyk
los), bet ir ištisos epochos kainos 
moksle kūrėju: jo idėjomis, kuris 
jss pirmasis viešai ir sugesty
viai gynė, remiasi visa šiuolai
kinė struktūrinė lingvistika". 

Jis studijavo Ženevoje, Leipci
ge, Berlyne. įsigijo daktaro 
laipsnį. Buvo puikiai išstudija
vęs sanskritą. Dirbdamas Pary
žiuje, jis išugdė daug prancūzų 
kalbininkų. ProfesorUudamas 
Ženevoje de Somuras išugdė du 
pasaulinio masto šveicarų kal
bininkus (Baili ir Sechehaye). 

Yra gražus palyginimas, kad 
Sosiūro senelis Horacijus de 
Soeiūras, būdamas 22 m. am
žiaus, jau profesoriavo Ženevos 
universitete. 1787 m. įkopė į 
Monblano kalno viršūne ir pir
masis barometrišksis matavi
mais nustažė to luuno sukštį. Jo 
anūkas — Ferdinandas, to pa
ties amžiaus, po šimtmečio 
pasiekė indoeuropeistikos vir
šūne. 

(Bus daugiau) 

DAINAVOS LEGENDA 
Baltos gėlytės žydėjo Daina

voje, lietuvaitės ten gyveno. 
Vieną dieną buvo atlaidai. Mer
gaitės apsirengusios baltomis 
suknelėmis, pynė vainikėlius iš 
bakų gėlyčių ir pridėjo žalių 
lapelių. Jos giedojo giesmes ir 
meldėsi. Po daugelio metų mer
gaitės mirė ir buvo palaidotos 
Dainavoje. Ant jų kapų užaugo 
ir pražydo baltos gėlės. Kiek 
viens gėlė yra mergaitė, kurios 
siela nuskrido pas Dievą. # 

Lina DovUaitė 
JAS 1996 metų stovykla 

Dainavoje („Keliaujame per 
Lietuvą") 

GALVOSŪKIO NR. 67 
ATSAKYMAS 

Iš viso ūkininkas į turgų 
stsivsžė 103 pomidorus parda
vimui. Pirmasis pirkėjas nupir

ko 52 pomidorus, II - 26 ir m 
— 13. Iš viso jie nupirko 91 po
midorą. Prie tos sumos pridėjus 
likusius 12 neparduotus ir gau
sime 103 sumą. 

GALVOSŪKIO NR. 66 
ATSAKYMAS 

Silvija teisingai pasielgė. 
Mokytoja privalėjo paskambin-
ti į jos namus apie padėtį. Mama 
ar tėvas galėjo spręsti, ką toliau 
daryti. 

GALVOSŪKIO NR. 16 
ATSAKYMAS 

Žiūrėkite brėžinėlį. 

3. Tv—r—ms / K—p—r—s / 
-M-J-. 

4. V - s - / m - š k - / - p i — 

(6 t ) 

GALVOSŪKIS NR. 77 

(Žiūrėkite brėžinėlį) 

GALVOSŪKIO NR. 66 
ATSAKYMAI 

1. Marijampolės miesto 
pavadinimas turi dvi teorijas: 
vieni mano, kad šio miesto var
das atsirado sudėjus du žodžius: 
Maria ir Polia, kas lenkiškai 
reikštų — Marijos Įsukai; kiti 
mano, jog šio miesto vardas su-
sideda iš žodžio Marija ir grai
kiško žodžio Polis, ir reiškia 
Marijos pilis, miestas (L. Seivys, 
Lithuanian No 23-24, psl. 6, Vil
nius, 1996.VI.22). 

Panašiai yra dvi nuomonės ir 
dėl Marijampolės žodžio kirčia-
vimo: kalbininko Pr. Skardžiaus 
nuomone, turim kirčiuoti O, tai 
butų Marijampolė (Lietuvių k 
vadovas, 368 psl., 1950), o pagal 
lenkišką lytį reikėtų kirčiuoti 
A, tai būtų Marijampolė (A. 
Salys, L.E. 17-344, Boston, 
1969. 2. Pelėda peri kiau
šinius 30 parų, iki išsirito 
pelėdžiukai. 6. Kinų didžiąją 
sieną 214 m. prieš Kristaus gi
mimą pradėjo statyti imperato
rius Šhih Huang Ti. Tos sienos 
ilgumas 1,500 mylių. 4. Hindų 
skaičių numeriai arabus pasie
kė 820 m. po Kristsus gimimo, 
o europiečius — 1202 m. Užtru
ko 300 metų, kol europiečiai 
šiuos numerius pasisavimi. (G. 
Oehss • M Corey, The Time-
line Book of Sekmos, p. 16,29 + 
35, N.Y., 1995). 5. Azijos vilkas 
tapo naminiu šunimi 12,000 m. 
prieš Kristaus gimimą. Laukinė 

Padėkite tiems dviems gyvu
liukams susitikti. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 78 

Dažnai spaudoje, radijo ir TV 
girdite žodį „Eksportas". Paaiš
kinkite to žodžio kilme ir reikš
me-

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 79 

(Žiūrėkite lentele) 

Jei teisingais skaitmenimis 
užpildysite tuščius langelius, 
nesvarbu kaip skaičiuosite: 

suma bus 19. 
(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 66 

1. Matematika. Kas pirmieji 
surado apskritimo ir jo skers
mens ilgių santykį, ką mes nuo 
1706 metų anglo matematiko 
Johnson'o dėka vadiname grai
kų raide „Pi"? 8. Kada eu-
ropiečisi pasigamino pirmąjį 
pučiamąjį muzikos instrumentą 
„fleitą"? 3. Ksds Europoje 
paplito tabakas? Ar Vytautas ir 
Jogaila rūkė? 4. Kada buvo iš
rastas kompasas? 6. Ant 
Golgotos kalno prie ko buvo pri
kaltas VieoaU Jėzus Kristus: 
prie „Cruz tmmissa"? „Cruz 
Commissa'? „Cruz Sublimis'7 
„Cruz Humilis"? 

Už visus teisingus ir plačiau 
paaiškintus atsakymus skiria
ma 10 taškų, o už trumpus ir 
apytikrius - tik 6 taškai. 

Atsiuntė 
Ir. KGaruhu 

P.S. Gslvosūkyje nr. 70 
leista: „Kada 
plūgas? (plow). 




