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Lietuviai nori paspartinti 
įsijungimą į NATO 

Vilnius, rugpjūčio 26 d. 
(BNS) — Lietuvos diplomatai 
antradienį pristatė užsienio 
ambasadoriams tarptautinę 
iniciatyvą, kurios tikslas — 
koordinuoti pagalbą, teikiamą 
Baltijos valstybių gynybinėms 
struktūroms. 

Šiaurės ir Baltijos valstybių 
iniciatyva „Dėl pagalbos sau
gumo ir gynybos srityje Balti
jos jūros regione" užsienio 
reikalų ministerijoje sureng
tame susitikime buvo pristaty
ta Didžiosios Britanijos, JAV, 
Nyderlandų, Prancūzijos, Vo
kietijos ir Lenkijos ambasa
doriams. 

Ši iniciatyva leis efektyviau 

koordinuoti valstybių — dono
rių paramą Baltijos šalims, 
stiprinti Lietuvos gynybinį po
tencialą bei panaudoti tei
kiamą pagalbą Lietuvos inte
gracijos į NATO tikslams", po 
susitikimo sakė URM Politi
kos departamento direktorius 
Vygaudas Ušackas. 

Diplomatas paragino val
stybes aktyviai prisidėti prie 
sėkmingo šių tikslų įgyven
dinimo. 

Lietuva aktyviai siekia 
NATO narystės, tačiau nėra 
pakviesta kartu su pirmaisiais 
galimais naujais sąjungos na
riais. 

Profsąjungos siūlo pataisyti 
gyventojų pajamų garantijų 

įstatymą 
Vilnius, rugpjūčio 25 d. 

(BNS) — Lietuvoje nuolat ky
lant kainoms ir mažėjant dar
bo užmokesčiui, profsąjungos 
šį rudenį ketina pradėti akci
jas, kad darbo užmokestis ir 
pajamų dydis būtų „teisin
giau* reguliuojami įstatymų. 

Lietuvos profesinių sąjungų 
darbo centro pirmininkas Al
girdas Kvedaravičius spaudos 
konferencijoje pirmadienį tei
gė, kad per 3 metus padvi
gubėjo bedarbių skaičius, apie 
200 įmonių bankrutuoja, de
šimtys tūkstančių šių įmonių 
darbuotojų ilgą laiką negauna 
algų, o nuolat augant kai
noms, mažėja darbo užmo
kestis ir realios pajamos. 

Rugpjūtį nedarbas Lietuvoje 
sudarė 5.3 proc. 

Pasak A. Kvedaravičiaus, 
dabartinis gyventojų pajamų 
garantijų įstatymas yra pase
nės ir praktiškai nevykdomas, 
todėl vyriausybė turi nedel
siant imtis veiksmų ir įsta
tymu garantuoti darbo užmo
kestį, atitinkantį kainų ki
limą. 

„Kaip gali išgyventi dirban
tis žmogus, gaunantis apie 
400 litų, ir 200 litų gaunantis 
pensininkas", klausė A. Kve
daravičius, pridurdamas, kad 
tokioje padėtyje atsidūrė apie 
80 proc. Lietuvos gyventojų. 

Jo teigimu, apie pusė milijo
no žmonių dirba nelegaliai, už 
kuriuos nemokami mokesčiai 
ir vykdoma „dviguba buhalte
rija". „Jokios administracinės 
priemonės neprivers darbda
vių vykdyti teisingą socialinę 
ir ekonominę politiką žmonių 
atžvilgiu, jei to nenumatys 
įstatymai", pažymėjo A. Kve
daravičius. 

Jis informavo, kad netrukus 
profsąjungos vyriausybei pa
siūlys gyventojų pajamų ga
rantijų įstatymo pataisų pro
jektą ir kreipsis į Seimo frak
cijas, kas šis klausimas būtų 
svarstomas per rudens sesiją. 

Pasak A. Kvedaravičiaus, 
Jei nepavyks to pajudinti iš 
vietos", profsąjungos ketina 
siūlyti referendumą, kuriuo 
bus bandoma išspręsti darbo 
užmokesčio problemą. 

Lietuva nekalta dėl Rusijos 
žurnalistų suėmimo 

Baltarusijoje 
Vilnius, rugpjūčio 26 d. 

(BNS) — Lietuva, neseniai 
pripažinusi, ' kad davė prie
laidą baltarusiams suimti Ru
suos TV žurnalistus, atsisakė 
prisiimti kaltę dėl įvykio. 

* Generalines prokuratū
ros prokuroras Rolandas Ti-
lindis antradienį pasiūlė ap
saugą parlamentarui Audriui 
Butkevičiui, kuris kaltinamas 
sukčiavimu stambiu mastu. 
Tai padaryti jį įgaliojo genera
linis prokuroras Kazys Pėdny
čia, sakė Generalinės prokura
tūros atstovas spaudai Virgi
nijus Kizas. A Butkevičiaus 
atsakymas kol kas nežinomas. 
Antradienį prokuratūroje pra
sidėjo A. Butkevičiaus ap
klausa. Baudžiamoji byla jam 
iškelta praėjusią savaitę, po 
to, kai jis buvo sulaikytas pro
kuratūros ir saugumo pa
reigūnų su 15,000 dolerių Vil
niuje, „Draugystės" viešbuty
je, įtariama, kad šiuos pinigus 
A. Butkevičius paėmė už pa
žadus padėti nutraukti bau
džiamąją bylą. Jei teisėtvar
kos pareigūnai nuspręstų su
imti Seimo narį, jie privalėtų 
kreiptis leidimo į Seimą. Iki 
šiol A. Butkevičius savo kalte 
kategoriškai neigia ir kaltini
mus vadina provokacija. 

Algio Rugie«iaus nuotr.: Šią vasarą Jurbarke įvykusic | laisve fondo savaitės renginių dalyvius sveikina ir 
pasitinka su duona ir druska jurbarkietės, pasipuošusios lietuviškais tautiniais drabužiais. 

Vašingtone bus derinamos 
Baltijos valstybių ir JAV 

susitarimo detalės 
Vilnius, rugpjūčio 26 d. 

(BNS) — Antradienį aukšto 
rango Lietuvos diplomatų de
legacija išvyko į Vašingtoną, 
aptarti JAV ir Baltijos valsty
bių susitarimo projektą. 

Pasak Lietuvos užsienio rei
kalų ministerijos pareigūno, 
Vašingtone bus baigiami de
rinti dokumento projekto 
klausimai. 

JAV ir Baltijos valstybių 
dokumentą planuojama pasi
rašyti rudenį (galbūt spalio-
gruodžio mėnesiais) Vašingto
ne, JAV prezidentui Bill Clin-
ton susitikus su Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos prezidentais Al
girdu Brazausku, Gunčiu Ul-
maniu ir Lennart Meri. 

Liepos pradžioje Lietuvoje 

apsilankiusi JAV Valstybės 
sekretorė Madeleine Albright 
patvirtino, kad tai greičiausiai 
bus keturšalis dokumentas, 
nors anksčiau Lietuva siekė 
atskiro JAV dokumento su 
kiekviena Baltijos valstybe. 

„Mūsų pozicija yra ta, kad 
mums svarbu turinys, o ne 
forma", sakė URM pareigū

nas. 
Kol tebevyksta diskusijos 

dėl dokumento, atsisakoma jį 
komentuoti. Anksčiau buvo 
skelbiama, kad susitarimas 
nurodys trijų Baltijos valsty
bių ir JAV politinio, ekonomi
nio ir kultūrinio bendradar
biavimo pagrindus. Anot dip
lomatų, šis deklaratyvaus po
būdžio dokumentas aprėps ir 
saugumo bendradarbiavimo 
kryptis ir bendrus tikslus, bet 
nenumatys saugumo garanti
jų-

Grąžintinų namų nuomininkai 
reikalauja įstatymo pataisų 

Vilnius, rugpjūčio, 26 d. 
(BNS) — Protestavę prieš 
naujojo Lietuvos piliečių nuo
savybės teisių į išlikusį nekil
nojamąjį turtą įstatymo pri
ėmimą, savininkams grąžin
tinų namų gyventojai pareiškė 
pretenzijas ir vyriausybei. 

Tarptautinės konferencijos 
svečiams gali būti nesaugu 

nakvoti Vilniaus viešbučiuose 

„Vyriausybė dar kartą pa
brėžia, kad Lietuva nieko ben
dra su šiuo incidentu neturi: 
nei Užsienio reikalų, nei Vi
daus reikalų ministerijos ne
turi informacijos, kad Rusijos 
žurnalistai būtų pažeidę mūsų 
šalies sieną. Jokių pretenzijų 
ar kaltinimų mūsų šalies in
stitucijos minėtiems žurnalis
tams neturėjo ir neturi", sako
ma antradienį paskelbtame 
vyriausybės spaudos tarnybos 
pranešime. 

Praėjusią savaitę Lietuva iš 
esmės pripažino davusi pre
tekstą Baltarusijai suimti tris 
Rusijos ORT televizijos žurna
listus ir nubaudė dėl to kaltus 
pareigūnus. 

VRM, atlikusi tarnybinį pa
tikrinimą, nustatė, kad Lietu
vos pasieniečiai, baltarusių 
paprašyti, išsiuntė į Baltaru
siją dokumentą, kuriame buvo 
padaryta prielaida, jog Rusijos 
žurnalistai galėjo pažeisti Lie
tuvos ir Baltarusijos valstybi
nę sieną. Tai galėjo būti pa
grindu baltarusiams sulaikyti 
žurnalistus, kuriems dabar 
Baltarusijoje yra iškelta bau
džiamoji byla. 

Dokumentą, apie kurį nebu
vo oficialiai informuotos ati
tinkamos Lietuvos instituci
jos, Lietuva vėliau atšaukė. 

Vilnius, rugpjūčio 26 d. 
(BNS) — Beveik visų vieš
bučių, kuriuose gyvens valsty
bių vadovų rugsėjo 5-6 d. su
sitikimo dalyviai, būklė neati
tinka priešgaisrinės apsaugos 
reikalavimų. 

sietuvos ryto" priedas 
„Sostinė" rašo, kad prieš
gaisrinės apsaugos pareigū
nams patikrinus viešbučius 
paaiškėjo, kad gyventi juose 
tarptautinio forumo daly
viams gali būti nesaugu. 

Konferencijoje „Tautų sam
būvis ir geri kaimyniniai san
tykiai — saugumo ir stabilu
mo Europoje garantas", be 
Lietuvos prezidento Algirdo 
Brazausko, dalyvaus dar 12-os 
valstybių vadovai. Vilniuje ne-
nakvos tik Vengrijos ir Moldo
vos prezidentai. 

Viešbučio „Naujasis Vilnius" 
kambariuose, kur gyvens Len
kijos prezidentas Aleksander 
Kwasniewski, miegamajame 
pasigesta priešgaisrinės signa
lizacijos. Ne iš karto buvo gali
ma rasti ir gesintuvų. 

Priešgaisrinės apsaugos pa
reigūnams viešbučio vadovybė 
pažadėjo iki forumo pradžios 
įrengti priešgaisrinę signaliza
ciją, tačiau tik po to, kai buvo 
pagrasinta uždaryti viešbutį, 

jei nebus imtasi visų reikiamų 
priešgaisrinės apsaugos prie
monių. 

Viešbutyje „Grybo namai", 
kur turėtų apsigyventi Estijos 
prezidentas- Lennart Meri, 
visiškai nėra atsarginio išė
jimo. Jei užsidegtų į kamba
rius vedantys laiptai, iš vir
šutinio aukšto tektų gelbėtis 
tik per stoglangius. Tačiau ir 
toks gelbėjimosi būdas būtų 
sudėtingas, nes nėra atsargi
nių, net sudedamų kopėčių. 

Priešgaisrinės apsaugos dar
buotojų priekaište bei raštiško 
įspėjimo neišvengė ir viešbutis 
„Žaliasis tiltas", kuriame taip 
pat turėtų būti apgyvendinti 
konferencijos dalyviai. Tik vie
name aukšte įrengta prieš
gaisrinė signalizacija. 

Jau žinoma, kad Baltarusi
jos, Bulgarijos ir Rumunijos 
vadovai įsikurs Draugystėje", 
Latvijos'— „Sar-ūne", Ukrai
nos — „Mabrėje", o Rusijos 
premjeras Vikt r Černomyr-
din — „Vilione". 

Konferencijos roetu visuose 
viešbučiuose, ki:r gyvens jos 
dalyviai, visą parą budės po 
du priešgaisrir.i'S apsaugos 
karininkus. Ugniagesių gru
pės budės prie ^isų pastatų, 
kuriuose vyks konferencija ar 

Savavališkai jį baltarusiams jos dalyvių susitikimai — Lie-
pateike pasienio pareigūnai tuvos prezidente rūmų, filhar-
buvo pažeminti pareigose. monijos, Rotušės. 

rengiančiai įstatymo įgyven
dinimo tvarkos projektą. 

Kauno grąžintinų namų gy
ventojų teisių gynimo komite
to vadovas Henrikas Kabeikis 
kreipėsi į premjerą Gediminą 
Vagnorių, prašydamas pateik
to įgyvendinimo tvarkos pro
jekto netvirtinti, kol nebus 
atsižvelgta į grąžintinų namų 
gyventojų pasiūlytas pataisas. 

Dabar, pasak H. Kabeikio 
pareiškimo, „toliau ignoruoja
mos Lietuvos piliečių konsti
tucinės teisės". 

Grąžintinų namų nuominin
kai turi pretenzijų dėl pro
jekte numatytos nuomos mo
kesčio nustatymo tvarkos, ga
rantinių raštų turinio ir ga
lios, kompensacijų. 

Prieštaringai visuomenėje 
vertintas ir prezidento sustab
dytas įstatymas dėl teisių į 
išlikusi nekilnojamąjį turtą 
atstatymo Seime buvo galuti
nai priimtas šią vasarą. Dau
giausia prieštaravimų kėlė bu
vusių gyvenamųjų savininkų 
ir dabar juose gyvenančių 
nuomininkų tikslų suderini
mas. Jstatymo priėmimo metu 
prie parlamento nuolat pike
tavo grąžintinų namų savinin
kai. 

* Baigtas tiesti optinio 
ryšio kabelis, sujungęs Šve
diją ir Lietuvą nuo Gotlando 
salos iki Klaipėdos. Tai — 
bendras valstybės įmonės 
„Lietuvos telekomas" ir Šve
dijos firmos „Tele" projektas. 
Švedijos specialistai paklojo 
apie 240 kilometrų kabelio 
Baltijos jūros dugnu, Lietuvos 
ryšininkai — 43 kilometrų 
požeminį kabelį nuo Šven
tosios iki Klaipėdos. Numato
ma, jog naujoji ryšio linija, at
likus bandymus, bus pradėta 
naudoti spalio 1 dieną. Jos ga
lingumas — 30,000 kanalų. 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis BNS. Reuter, DPA, AP, Interfax, ITAR-TASS. BelaPAN, 
RIA ir ELTA žinių agentūrų pranešimais) 

Banja Luką. Bosnijos serbų prezidentė Biljana Plavšič pir
madienį toliau siekė atimti policijos, kariuomenės ir informavi
mo priemonių kontrolę iš jai priešiškos ultranacionalistų val
džios, kuri ištikima karo nusikaltimais įtariamam buvusiam 
vadovui Radovan Karadžič. Ultranacionalistai apkaltino išda
vyste B. Plavšič rėmėjus, kurie transliavo televizijos progra
mas, kritikuojančias R. Karadžič. B. Plavšič, kurios konfronta
cija su R. Karadžič suskaldė serbų respubliką, leido suprasti, 
kad nori palikti šią valstybę vieningą, tik atimti buvusio vado
vo valdžią. 

Jeruzalė. Palestiniečių islamiškojo pasipriešinimo gru
puotė „Hamas" antradienį pranešė atmetusi Palestinos išlais
vinimo organizacijos (PIO) prašymą laikinai nutraukti ginkluo
tus išpuolius prieš Izraelį. Palestiniečių prezidento Yasser Ara-
fat vyresnysis patarėjas pranešė, kad pirmadienį per vadina
mąsias „nacionalinės vienybės" derybas PIO prašė musulmonų 
ekstremistų nutraukti teroristinius išpuolius Izraelyje. Tačiau 
„Hamas" savo pareiškime patvirtina, kad tolesnis pasiprieši
nimas lieka vienas svarbiausių nesutarimų tarp šio sąjūdžio ir 
Palestiniečių vadovybės programų. 

Ženeva. Tarptautinė žmogaus teisių aktyvistų grupė apkal
tino Kiniją kolonializmu Tibete. Pirmadienį Ženevoje JT žmo
gaus teisių grupės paskelbtame pranešime pabrėžiama, kad 
Tibetas yra likęs pačia didžiausia pasaulyje kolonija. Pra
nešime nurodoma, kad tibetiečiai gyvena baimės apimtoje vi
suomenėje ir praktiškai neturi jokio balso savo valstybės admi
nistravime. Kinija neigia kaltinimus, pareiškus, kad grupės, 
pasivadinusios Neatstovaujamų valstybių ir tautų organizaci
ja, pranešimas yra pasipiktinimą keliantis istorijos iškraipy
mas. 

Varšuva. Lenkijos prezidentas Aleksander Kwasniewski 
pagrasino paduoti opozicijos laikraščius į teismą dėl jų paskelb
to pranešimo, esą jis prieš 3 metus susitiko su KGB darbuotoju 
Vladimir Alganov, kuris buvo minimas ir kaltinimuose buvu
siam premjerui Jozef Oleksy, dėl ko šiam 1996 m. sausio mėn. 
teko atsistatydinti. 

Gaza. Palestinos prezidentas Yasser Arafat antradienį pa
reiškė, kad saugumo ryšiai su Izraeliu taip pagerėjo, kad gali 
būti užtflLrintas JAV valstybės sekretorės Madeleine Albright 
vizito saugumas. M. Albright anksčiau buvo sakiusi, kad savo 
pirmojo vizito į Vidurio Rytus ji atvyks su sąlyga, jei Palestinos 
išlaisvinimo organizacija ir Izraelis užmegs bendradarbiavimą 
saugumo srityje, nutrukusį dėl krizės, kurią sukėlė žydų gy
venviečių statybos ir prievarta. 

Sofia. Bulgarijos gynybos ministras Georgij Ananijev pa
skelbė, jog vyriausybė pritarė įstatymo pataisų projektui, pagal 
kurį nuo sausio 1 d. nuo 18 iki 12 mėn. Bus sumažinta privalo
mos karinės tarnybos trukmė. Baigusieji universitetą tarnaus 
tik 9 mėnesius. Taip pat numatoma iki 2010 m. palaipsniui pa
versti armiją profesionalia. Bulgarija, siekdama tapti NATO 
nare, yra pažadėjusi pertvarkyti savo sovietinio stiliaus armiją. 
Pirmasis žingsnis bus armijos sumažinimas nuo 95 iki 65,000 
žmonių per vienerius metus. 

Teheranas. Naujasis Irano UR ministras Kamai Kharrazi 
pareiškė esąs pasirengęs susitikti su savo kolegomis iš Europos 
aptarti įtemptų dvišalių santykių, pranešė oficiali Irano nau
jienų agentūra IRNA. Komentuodamas Irano santykius su Eu
ropa, K. Kharrazi pirmiausiai pareiškė, kad ši Islamo respubli
ka dar negavo pasiūlymo susitikti su ES ministrais. Pasak 
Reuters, visos ES valstybės, išskyrus Graikiją, atšaukė savo 
ambasadorius iš Irano po to, kai Vokietijos teismas balandžio 
mėnesį pripažino, kad aukščiausieji Irano vadovai davė nuro
dymą nužudyti keturis kurdų disidentus 1992 m. Berlyne. 

Vatikanas. Jono Pauliaus II sveikata normali, antradienį 
pranešė Vatikanas, paneigdamas pranešimus apie popiežiaus 
būklės pablogėjimą. Vatikano atstovas pripažino, kad per ke
turių dienų viešnagę Paryžiuje popiežius dėjo ..dideles fizines 
pastangas" dėl ten tvyrojusio karščio. Pasak Reuter, sekma
dienio vakarą, prieš išvykdamas iš Prancūzijos, popiežius atro
dė labai pavargęs ir kiek nusilpęs, ypač kai kelionės pabaigoje 
susitiko premjeru Lionei Jospin. 

Weat Palm Beach, Florida. JAV tabako firmos sutiko su
mokėti Floridos valstijai apie 11.3 mlrd. dolerių, kad būtų pa
dengtos rūkalių gydymo išlaidos. Praeitą savaitę tabako ben
drovių pareigūnai pripažino, kad rūkymas prisideda prie 
plaučių vėžio ir ilgalaikių rūkalių mirties. Bendrovių ir valsti
jos susitarime taip pat numatoma, kad tabako firmos pašalins 
reklaminius skydus, esančius netoli mokyklų ir prisidės prie 
kampanijų prieš rūkymą finansavimo. 

* Pastaruoju metu ėmė 
sparčiai augti įplaukos į So
dros biudžetą, rašo .Lietuvos 
aidas" (08.23). Birželio mėnesį 
pirmą kartą nuo 1996 m. 
pradžios fondo pajamos viršijo 
išlaidas: surinkta 274.6 mln. 
Lt. o visoms išmokoms reikėjo 
266 mln. Lt. Valstybinio so
cialinio draudimo fondo valdy
bos direktoriaus pavaduotojas 
Viktoras Valcens sako. kad 
padėtį pagerinti padėjo ryž
tingi vyriausybes žingsniai su
renkant mokesčius. ..Tai su
daro galimybes veikti ir 

mums, — sako V. Valceris. — 
griežčiau rinkome įmokas, 
pradėjome principingiau elgtis 
su skolininkais. 

KALENDORIUS 

Rugpjūčio 27 d.: 21 eilinis 
sekmadienis; Monika. Cezari-
jus. Gaudąs, Aušrinė. Eiman
tas. 

Rugpjūčio 28 d.: Šv. Au
gustinas, vyskupas, Bažnyčios 
mokytojas (354-430): Meta, 
Steigvilė, Augintas. Liūtas. 
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&&A SKAUTYBĖS 
kelias 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

LSS TARYBOS PIRMININKĖ 
PRANEŠA 

1997 metų LSS vasaros 
stovyklos 

Šią vasarą LSS skautai ir 
skautės stovyklauja savose 
stovyklavietėse. Man, kartu 
su LSS Brolijos ir Seserijos 
Vyriausiais Skautininku ir 
Skautininke, teko lankyti Ka
nados rajono stovyklą 
„Rambyno" stovyklavietėje, 
šiemet švenčiančioje 35 metų 
veiklos sukaktį. Vyriausi 
Skautininkas ir Skautininke 
taip pat aplankė „Kuršių Ma
rios" skautų stovyklą Rako 
stovyklavietėje, Michigane, 
kurioje buvo pažymėtos LSS 
Jūrų skautų 75 metų, o Jūrų 
skaučių 60 metų veiklos su
kaktys. Vyriausi Skautinin
kas ir Skautininke aplankė ir 
lietuvių skautų stovyklą Ang
lijoje, kur buvo švenčiama 50 
metų lietuviško skautavimo 
tame krašte sukaktis. 

Lietuvos skautai 
Iš Lietuvos gautomis žinio

mis, Lietuvos Skautija š.m. 
liepos 26 d. buvo priimta į 
tarptautinę skautų organiza
ciją (WOSM). Jie gaus tarp
tautinės organizacijos vėliavą 
bei ženklelius. 

LSS Tarybos 
akivaizdinis posėdis 

LSS Tarybos akivaizdinis 
posėdis š.m. spalio 18-19 d. 
(šeštadienį ir sekmadienį) 
vyks Lietuvių centre, Lemont, 
IL. Posėdis bus pradedamas 9 
vai. ryte. Iš tolimesnių vieto
vių nariai turės atvykti jau 
penktadienį. Prašoma planuo
ti visą šeštadienį, įskaitant 
vakarą, praleisti Lietuvių 
centre. Šeštadienio vakare ten 
vyks tradicinė jūrų skautų,-
čių „Puota jūros dugne". Siū
lau, kad visi suvažiavimo da
lyviai,-ės dalyvautų šiame 
renginyje. Sekmadienį daly
vausime šv. Mišiose, Le-
monte, Pal. J. Matulaičio misi
joje. Po Mišių posėdį tęsime 
nuo 12 iki 2 vai. p.p. Tikiu, 
kad dauguma Tarybos narių 
apsistos pas pažįstamus. No
rintieji apsistoti viešbutyje, 
prašomi iš anksto pranešti Ta
rybos pirmininkei. 

Čia pateikiu akivaizdinio 
posėdžio programos metme
nis, kad Tarybos nariai galėtų 
pasvarstyti. Pageidaujamus 

papildymus, pastabas ir pa
siūlymus įvairiais posėdžio 
reikalais Tarybos nariai,-ės 
prašomi nedelsiant pranešti 
Tarybos pirmininkei. 

Siūloma LSS Tarybos 
akivaizdinio posėdžio 

programa: 
1. Tarybos Pirmininkės, 

Brolijos/Seserijos Vyriausių 
Skautininko,-ės, ASS Vadijos 
Pirmininko, rajonų vadų, 
skautiškos spaudos, knygos ir 
kitų LSS institucijų pra
nešimai. 

2. Pasiruošimas 8-jai Tauti
nei stovyklai. 

3. LSS rinkimuose pareikš
tų nuomonių aptarimai. 

4. LSS lankstinukas. 
5. LSS komisijos. 
6. „Directors & Officers 

Non-Profit ProfessionaI Lia-
bility" apdrauda Sąjungai. 

7. Ryšiai su Lietuvos skau
tais ir dalyvavimas TS Lietu
voje. 

LSS nariai ir narės kvie
čiami dalyvauti akivaizdinia
me posėdyje stebėtojais. Po
sėdis planuojamas trumpų 
pranešimų forma, kuriuose 
verta daugiau dėmesio teikti 
ateičiai. 

Budėkime! 
v,s. Birutė Banaitienė 

LSS Tarybos Pirmijos 
Pirmininkė 

SKAUTŲ RENGINIAI 
Čikagoje 

Rugsėjo 12 d. — Filisterių 
Skautų s-gos, Čikagos sky
riaus vakaronė „Camelot" res
torane, Hickory Hills. 

Spalio 18 d. — Jūros skau
tų metinė „Puota jūros dug
ne", PLC, Lemonte. 

Spalio 18 ir 19 d. — Lietu
vių Skautų s-gos Tarybos aki
vaizdiniai posėdžiai PLC, Le
monte. 

Spalio 31 d. — Akademinio 
Skautų sąjūdžio, Čikagos sky
riaus metinė šventė. 

Lapkričio 1 d. — Akademi
nio Skautų sąjūdžio, Čikagos 
skyriaus metinė šventė. 

Balandžio 3-5 d. — Aka
deminio . Skautų sąjūdžio 
ruošiamos Studijų dienos, 
VVoodstock, IL. 

"Kuršių Marios" stovykloje, Rakė, ir jauniausieji mokėsi tautodailės darbelių. Rūpestingoje v.s. Liūdo Rama
nausko priežiūroje, vilkiukas Jonukas Vaičikonia mokosi iš medžio išsipjauti Geležinį vilką. 

Nuotr. K. V a i č i k o n i e n ė s 

VILKAI „KURŠIŲ MARIŲ" 
STOVYKLOJE 

Mokykla jau prieš akis ir 
vasara, atrodo, prabėgo žy
miai per greit. Tačiau vienas 
vasaros akimirksnis ilgai pa
siliks . „Lituanicos" vilkiukų 
mintyse — tai stovykla. 

Liepos 12-20 dienomis, Rako 
miške prie Custer, Michigan, 
vilkiukų pastovyklėje, gyveno 
11 Lemonto, Čikagos ir Cleve-
lando vilkų. Jiems vadovavo 5 
labai rūpestingi ir kruopščiai 
pasiruošė vadovai: Edvardas 
Leipus, Gintaras Aukštuolis, 
Irena ir Romas Senkevičiai 
bei Algis Tamošiūnas. Vado
vai pravedė įvairiausių sričių 
užsiėmimus, o vilkai vedė 
užrašus, sunkiai dirbo, ir 
įsigijo ne tik daug žinių, bet ir 
daug specialybių. 

Kiekvieną dieną vilkai 
stebėjo Rako orą. Nors mes 
visi galėjom pasakyti, kad 
buvo labai karšta ir tvanku, 
vilkai žinojo temperatūrą, 
pavadinimus debesų, kurie 
plaukė Rako padangėse, ir, 
pasistatė savo barometrus, 
koks buvo kasdieną oro spau
dimas. Naktį, pasistatė be 
sienų tinklinę palapinę, vilkai 
stebėjo žvaigždes per tele
skopą, išmoko žvaigždžių, 
žvaigždynų, ir planetų pava
dinimus. 

Porą kartų teko susipažinti 
ir su Rako apylinkių gamta. 
Prie netolimo ežero vilkai 
pasidarė sau meškeres ir 
žuvavo. Ne visiems gerai se
kėsi, nors vienas brolis paga
vo net 3 žuvis. Išvažiavę į 
Ludington State Park Nature 
Center, vilkai iškylavo su par
ko prižiūrėtoju, kuris jiems 
rodė gyvulių pėdsakus ir pa
sakojo apie Michigano gamtą. 
N'ors tema įdomi, kai kurie 
vilkai pareiškė, kad stovyk-

'**&į* į į 
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.Ungurių" skautų pastovykles stovyklautojai 

- • 

su viršininku ps. fil. Ričardu Chiapetta Nuotr Vlado Žukausko 

l°je, jų pačių vadovų paruošti 
užsiėmimai buvo daug įdo
mesni! 

Buvo progų vilkams parody
ti ir savo meniškus gabumus. 
Kiekvienas vilkas'išmoko nu-
sipinti kaklaraiščiui odinį žie
dą ir išsiaudė gobeleną ant 
medinių rėmelių. Su skauti
ninkų Ramanauskų pagalba, 
vilkai iš medžio išpjaustė 
„geležinį" vilką, jį nulakavo ir 
priklijavo prie stovo. Tai bus 
tikrai gražus prisiminimas 
šios stovyklos ir vilkiukų 
pirmųjų skautavimo dienų. 

Kitą prasmingą prisiminimą 
sudarė vilkams Tėvas Anta
nas Saulaitis, apsilankyda
mas vilkiuke pastovyklėje. Jis 
pašventino jų slėnyje augantį 
ąžuolą, kurio didžiulis kamie
nas yra išsišakojęs raidės „V" 
pavidalu. 

Bet turbūt didžiausią įspūdį 
visiems vilkams paliko prity
rusių skautų,-čių ir jaunesnių
jų skautų,-čių vakaras. Kiek
vienam prityrusiam skautui 
buvo paskirtas vilkiukas, ir 
kartu jie turėjo nugalėti įvai
rias kliūtis: bėgti surištomis 
kojomis, nešti apelsiną jo ne
liesdami, bet laikydami jį 
prispaustą tarp abiejų brolių 
kaktų ir t.t. Vilkai su vyres
niais broliais labai susidrau
gavo ir per likusias stovyklos 
dienas dažnai lankėsi prityru
sių skautų rajone ir didžia
vosi, kai jų" vyresni broliai 
pasipuošė skautų vyčių kakla
raiščiais. 

Beveik visiems vilkams 
„Kuršių Marių" stovykla buvo 
pirmoji, kurioje jie patyrė sa
varankišką gyvenimą, be ma
mytės ir tėvelio nuolatinės 
priežiūros. Dėka visų vadovų 
ir kitų šaunių skautų ir 
skaučių, vilkiukų šūkis tikrai 
išsipildė: „Saulė, vėjas ir uo
dai, stovyklaujame linksmai!" 

K.V. 
FILISTERIŲ VAKARONĖ 
FSS Čikagos skyriaus vaka

ronė penktadienį, rugsėjo 12 
d. vyks „Camelot" restorane, 
Hickory Hills, IL. Visi filiste
riai kviečiami dalyvauti. Apie 
dalyvavimą prašoma iš anksto 
pranešti fil Ramonai Kavec-
kaitei, tel. 708-499-0687. 

AMŽINYBĖN PALYDĖTAS ' 
fil KĘSTUTIS GIEDRAITIS 

A.a. v.s. fil. Kęstutis Grigai
tis, vienas pirmųjų Lietuvos 
skautų, buvęs Toronto skauti
ninkų draugovės vadovas, 
reiškęsis ir kitose skautavimo 
srityse, mirė Floridoje. Palai
dotas Šv. Jono lietuvių ka
pinėse, Mississaugoje, Ont. 
Toronto skautija reiškia užuo
jautą velionio Šeimai bei arti
miesiems. 

MANO PIRMOJI 
STOVYKLA 

Nesulaukiu 
Negaliu sulaukti stovyklos. 

Pirmą kartą važiuosiu į skau
tų stovyklą. Po truputį ren
kame reikalingus daiktus. 

Įsivaizduoju žygius, darbą 
su daina, naktis palapinėje, 
maudyklę, vakaro laužą ir dar 
daug daug. Beveik jaučiu žolę 
po basais kojų padais. 

Autobuse 
Esu jau autobuse. Važiuo

sim penkias valandas. Pake
liui sustosim pavalgyti. Kai 
lenkiam mašinas, atrodo, kad 
jos važiuoja atbulos. Neseniai 
važiavom pro namus, dabar 
pradėjo dar labiau kratyti ir 
dar ilgai taip bus. Nebegaliu 
rašyti. Sėdžiu prie lango. Ge
riau žiūrėsiu ir pakelės vai
dais gerėsiuos. 

Stovykloje 
Pagaliau atvažiavome. La

bai smagu! Pastatėm pala
pines, sutvarkėme rajoną. 
Valgėm labai skanią vakarie
nę. Paskui buvo vėliavos nu
leidimas. Po to naktipiečiai ir 
laužas. 

Pirmoji diena 
Pastatėme stalą, pasida

rėme skilčių gaireles. 
Per vėliavos nuleidimą pra

dėjo lyti. Raportuojantis vos 
spėjo tik pusę raporto pasaky
ti, kai įsikišo kitas: „Visos 
sesės ir broliai į savo pasto-
vykles bėgte marš!!!" 

Lietui nustojus lyti, ėjome 
prie ežero, kur buvo aukoja
mos šventos Mišios. Buvo la
bai gražu. 

Pirmoji savaitė 
Šią savaitę buvo daug dar

bo. Reikėjo pastatyti vartus, 
trikojus, lauko virtuvę. Iš
mokom pinti pinutes ir žie-
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dienomis reikalingas susitarimas. 
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Sumokama po vizito. 

DR. ALGIS PAUUUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA 
1185 Dundee Ave., Elgin, IL 60120 

Tel. (708)742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S Kezie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. (773) 471-3300 

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

Kalbame lietuviškai 
6 1 8 7 S. Archer Ave. (prie Austin) 

TeL 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą 

UH. HtlHAS V. KISIELIUS 
INKSTU. POSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
172 Schiller St., Elmhurst, IL 60126 

630-041-2608 
Valandos pagal susitarimą 
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NIJOLE STANKŠVIČllfrŠ, M.t. 
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Naperville. IL 60563 
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Dommers Grove. IL 60515 
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delius kaklaraiščiui. Ketvirta
dienį buvo miltų karas. Visi 
vaikai prieš visus vadovus. 
Mes neturėjom prožektorių. 
Vadovai turėjo. Mes turėjom 
atgauti vėliavą. Reikėjo susi
rasti miltus. Negalima bėgti. 
Mes laimėjome. Sekmadienį 
Vėl buvo šv. Mišios. 

Antroji savaitė 
šią savaitę buvo smagu. 

Pirmadieni buvo 4 valandų 
iškyla su kanojomis. Negili 
upė, bet plati. Vienoje vietoje, 
kur buvo labai sraunu, kele
tas kanojų apvirto. Tarp jų 
buvo ir manoji. Tuputį susir
gau, bet vis tiek buvo labai 
smagu. Prasidėjo dainavimas. 
Visas daineles kurios yra dai-

UH. L HbfHEIKIS 
DANTLĮ GYDYTOJA 

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

Tel. (708)5984055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Htekory HMs, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 VV. 103 S t , Oak Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northvvestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel.708422-8260 

DR. V J. VASAITIENE 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W. 83 S t , Burbank, IL 
Tel. 708423-6*4 
Valandos susitarus 

nynėlyje, išskyrus kelias 
kurių nedainavome, išmokau 
per vieną savaitę. Turbūt 
todėl, kad jos labai gražios. 
Ketvirtadieni buvo sporto 
šventė. Aš patekau į 
„Vokietiją", Mes laimėjome 
pirmą vietą už ledo ritulį. 
Mes čempionai! 

Austėja Surgailaitė 

,,Kur4iu Marios" stovyklos Rakė. ..Smėlio dėžės" paukštyčiu pastovykles stovyklautojos su savo gaire 
iškilmingame vėliavų nuleidime Pastovykles virtininkė 'Sėsta i A kairės > vyr skaute Julyte Placaitė 
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APIE DEVINTĄJĮ PLB SEIMĄ 

Naujoji PLB valdyba. Iš kairės: pirm. Vytautas Kamantas, Algis Rugienius, Danute (""ornij. Tomas Bartuse
vičius, Milda Lenkauskienė, Horstas Žibąs, Audrius Šileika. Gabrielius Žemkalnis ir Rasa Kunene Valdybai 
dar priklauso Vytis Viliunas. 

misiją išrinkti trys nauji na
riai: Algimantas Gečys iš JAV 
(60 balsų), Petras Adamonis iš 
Kanados (52 balsai) ir Joana. 
Kuraitė-Lasienė (44 balsai). 
Kandidatais liko Ramūnė Sa-
kalaitė-Jonaitienė iš Kanados 
(39), Marija Remienė iš JAV 
(36), Kęstutis Miklas iš JAV 
(33), Dalia Puškorienė iš JAV 
(29), Stasys Dalius iš Kana
dos (25) ir Juozas Krištolaitis 
iš Kanados (20). 

I PLB Garbės teismą buvo 
išrinkti penki nariai: Eugeni
jus Čuplinskas ir Kanados (81 
balsai), dr. Antanas Stepanas 
iš Australijos (76 balsai), Vik
toras Baltutis iš Australijos, 
(73 balsai), Vacys Garbonkus 
iš JAV (54 balsai), ir Vytautas 
Kutkus iš JAV (50 balsų). 
Kandidatais liko Angelė Nel-
sienė iš JAV (49), Vytas Ma
ciūnas iš JAV (41) ir Janina 
Vabolienė iš Australijos (41). 

1997 m. liepos 4 d. PLB sei
mo atstovai, dalyvavo įvai
riuose Lietuvos karaliaus 
Mindaugo valstybinės šventės 
proga vykusiuose renginiuose, 
prezidentūroje, Vilniaus uni
versitete ir Vilniaus katedroje. 
Taip pat jie dalyvavo ir Lietu
vos mokyklų moksleivių Dai
nų šventėje. 

Liepos 5 d. PLB seimo atsto
vai prasmingai prisiminė bei 
pagerbė žuvusius partizanus, 
padėkojo gyviems Lietuvos 
partizanams ir jų vadams bei 
atstovams, susirinkusiems į 
PLB seimo programos komisi
jos pirmininkės Irenos Luko
ševičienės ir jos talkininkių 
specialiai suruoštą Partizanų 
minėjimą, kurio metu PLB 
valdybos pirmininkas Bronius 
Nainys visiems partizanams 
įteikė specialias padėkas. 

Liepos 7 d. PLB seimo atsto
vai buvo pas Seinų ir Punsko 
lietuvius Lenkijoje, išklausė jų 
veiklos pranešimų, aplankė 
Seinų baziliką, vyskupo Anta
no Baranausko kapą, Seinų 
karių kapus, lietuvių ūki
ninkų sodybas, kartu džiau
gėsi Punsko 400 metų gyveni
mo ir lietuviškos veiklos su-

LX Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės seime, vykusiame 
1997 m. liepos 1-7 d. Lietuvos 
Respublikos Seimo patalpose 
Vilniuje, dalyvavo atstovai — 
iš viso 131 — iš Argentinos, 
Australijos, Gudijos, Belgijos, 
Brazilijos, Didžiosios Britani
jos, Estijos, Gruzijos, Jungti
nių Amerikos Valstijų, Kana
dos, Karaliaučiaus srities, 
Latvijos, Lenkijos, Moldovos, 
Rusijos, Sibiro, Švedijos, Švei
carijos, Ukrainos, Urugvajaus 
ir Vokietijos. 

Seimą pradėjo ir su atvyku
siais garbės svečiais supažin
dino PLB valdybos pirminin
kas Bronius Nainys. Maldą 
sukalbėjo Vilniaus metropoli
tas arkivyskupas Audrys Bač-
kis, sveikinimo kalbas pasakė 
Lietuvos Respublikos prez. Al
girdas Brazauskas, Lietuvos 
Respublikos Seimo pirminin
kas prof. dr. Vytautas Lands
bergis, Lietuviams katalikams 
išeivijoje vyskupas Paulius 
Baltakis ir Vilniaus miesto 
meras Rolandas Paksas. To
liau seimo darbams vadovavo 
seimo prezidiumo pirmininkas 
Vytautas Kamantas (JAV), 
pavaduotojai Andrius Šmitas 
(Vokietija) ir dr. Antanas Ste
panas (Australija). Sekretoria
vo Kanados atstovai Marytė 
Balaišytė, Juozas Krištolaitis 
ir kun. Edis Putrimas. 

Seimo darbų programą su
darė dvi dalys. Pirmoje PLB 
valdybos nariai pranešė apie 
savo per penkerius metus at
liktus darbus. Kontrolės komi
sija jos veiklą vertino atskaito
mybės požiūriu. Garbės teis
mo pirmininkas kalbėjo apie 
teismo veiklą. Kraštų Bend
ruomenių ir Jaunimo sąjungų 
pirmininkai papasakojo apie 
savo darbus, veiklos sąlygas ir 
ateities planus. 

Antroje dalyje vyko sėk
mingos svarstybos apie užsie
nio lietuvių jaunimo lietu
višką švietimą, kultūros, šei
mos, religijos, jaunimo, sporto, 

visuomeninio ir organizacinio 
darbo klausimus, kurie buvo 
nagrinėjami, visiems atsto
vams susiskirsčius i dešimtį 
atskirų grupių, tuo pačiu 
metu diskutuojančių tą patį 
klausimą ir taip sudarant pro
gą didesniam skaičiui atstovų 
aktyviau dalyvauti svarsty-
bose. Grupių išvados buvo 
paskelbtos seimo plenumo 
posėdžiuose, jas vėliau derino 
Nutarimų komisija. Ateityje 
tas išvadas seimo nariams ir 
kraštų Bendruomenėms pra
neš ir jomis pasinaudos naujo
ji PLB valdyba. 

Seime buvo renkama nauja 
PLB valdyba trejų metų ka
dencijai: 99 atstovams balsuo
jant už pasiūlytus kandidatus, 
5 atstovams balsuojant prieš 
ir 10 atstovų susilaikius į nau
ją PLB valdybą buvo išrinkti: 
Tomas Bartusevičius (Vokieti
ja), Danutė Čornij (Ukraina), 
Vytautas Kamantas (JAV), 
Rasa Kurienė (Kanada), Milda 
Lenkauskienė (JAV), kun. 
Edis Putrimas (Kanada), Algis 
Rugienius (JAV), Audrius Ši
leika ( Kanada), prof. dr. Vytis 
Viliunas (Rusija), Gabrielius 
Žemkalnis (Australija) ir Hor
stas Žibąs (JAV). Pirmame 
naujos PLB valdybos posėdyje 
pirmininku buvo išrinktas Vy
tautas Kamantas. 1997 m. lie
pos 25 d. devintajame Pasau
lio Lietuvių jaunimo kongrese 
nauju Pasaulio Lietuvių jauni
mo sąjungos pirmininku buvo 
išrinktas Rimas Baliulis iš Vo
kietijos, kuris automatiškai 
(ex officio) yra PLB valdybos 
narys. Tad naujos PLB valdy
bos darbo komandą dabar su
daro 12 asmenų iŠ 6 kraštų. 
Jie perims pareigas iš penke
rių metų kadenciją baigiančio, 
pirmininko Broniaus Nainio 
vadovaujamos, PLB valdybos 
rugpjūčio mėnesio pabaigoje. 

Seime taip pat buvo renka
ma PLB kontrolės komisija ir 
Garbės teismas trejų metų ka
dencijai. J PLB kontrolės ko-

kaktimi ir Punsko saviveikli
ninkų atlikta labai įdomia, 
gražia ir linkima lietuviškų-
dainų bei šokių programa. 

PLB sąranga ir PLB Kon
stitucija iš esmės liko nepa
keista. Tik seimas priėmė ke
letą pataisų; sumažino PLB 
seimų ir renkamų vadovybių 
kadenciją iš ketverių metų į 
trejus metus; paryškino, kad 
PLB sudaro visi lietuviai, gy
veną už Lietuvos Respublikos 
ribų, kad PLB Konstitucija re
miasi Lietuvių Charta, kad 
PLB nesieja savęs su jokia 
politine partija, pasaulėžiūra 
ar religija, kad pagrindinis 
PLB tikslas ir darbų atrama 
yra nepriklausomos Lietuvos 
valstybė ir už jos ribų gyve
nančių tautiečių lietuvybė. 

Seimo atstovai kelis kartus 
dideliais plojimais ir atsistoji
mu padėkojo PLB valdybos 
pirmininkui Broniui Nainiui 
ir jo valdybai už atliktas dar
bus per praėjusius penkerius 
metus, jam įteikdami padėkos 
dovanas. 

PLB seimą globojo Lietuvos 
Respublikos Seimo vadovybė. 
Seimo valdyba sudarė PLB 
seimo aptarnavimo komisiją, 
pirmininkaujamą Lietuvos Res
publikos Seimo pirmininko 
pavaduotojo prof. dr. Felikso 
Palubinsko. Techniškai PLB 
seimui talkino ir visus reikia
mus darbus atliko Lietuvos 
Respublikos Seimo Kanclerio 
Jurgio Razmos prižiūrima, 
kanceliarijos vadovo Arvydo 
Kregždės vadovaujama, tarny
ba. Naujų kraštų Bendruome
nių atstovams ir seimo dar
bams finansine paramą su
teikė ministro pirmininko 
Gedimino Vagnoriaus vado
vaujama Lietuvos Respublikos 
Vyriausybė per dr. Remigijaus 
Motuzo vadovaujamą Lietuvos 

regioninių problemų ir tauii-
nių mažumų departamentą, 
kurio pareigūnai atliko dau
gelį paruošiamųjų bei vyk
domųjų darbų. Seimo pa
ruošiamuosius darbus, rengi
nius bei leidinius lėšomis ir 
aukomis parėmė JAV Lietuvių 
fondas, PLB fondas, JAV. Ka
nados ir kitų kraštų lietuvių 
kai kurios organizacijos, dau
gelis asmenų ir PLB valdyba 
iš savo kuklaus iždo. Savo ke
lionės, registracijos mokesčio 
ir pragyvenimo Lietuvoje iš
laidas apsimokėjo patys, iš 
Australijos, Vakarų Europos 
ir Šiaurės bei Pietų Amerikos 
atvykę, seimo atstovai ir PLB 
valdybos nariai. 

PLB seimą šaukė, programų 
ruošė, paruošiamuosius dar
bus vykdė ir visus kitus rei
kalus tvarkė pirmininko Bro
niaus Nainio vadovaujama 
PLB valdyba, jos atstovas Lie
tuvoje Juozas Gaila, PLB at
stovybės Vilniuje įstaigos ve
dėja Virginija Grybaite ir jų 
talkininkai. 

Visiems PLB IX Seimo sve
čiams, atstovams, kraštų Ben
druomenėms ir jų nariams, or
ganizacijoms, spaudai, radijui, 
televizijai, darbininkams, tal
kininkams ir rėmėjams, esan
tiems Lietuvoje ir už jos ribų, 
priklauso didelė padėka už 
visų prasmingą darbą, para
mą ir sustiprintą pasiryžimą 
ateityje dar daugiau dirbti lie
tuvybės išlaikymui išeivijoje, 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nei ir Lietuvai. 

PLB inf. 

Rugpjūčio 22 d. 1922 me
tais Lietuvos Steigiamasis 
Seimas priėmė valiutos įsta
tymą. Buvo įvesta piniginė 
sistema, grindžiama auksu, ir 
piniginis vienetas — litas. 

Danutė Bindckiei^ 

Ar kada tikrai 
užsibaigs? 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenes seimo užbaigimo iškilmėse kalba Lietu
vos Respublik1- Semi" pirmininkas prof Vytautą;- Landsbergis. 

Nuotr Algio Rugieniaus 

Oficialiai Antrasis pasauli
nis karas pasibaigė prieš puse 
šimtmečio. Jau didžiosios val
stybes, to karo laimėtojos ir 
net pralaimėtojos, spėjo iš
kilmingai ir auksinį pabaigos 
jubiliejų paminėti, vienok net 
ir šiuo metu tebėra daug 
neužgijusių žaizdų, neatitai
sytų skriaudų, neatlygintų 
nuostolių. Vargiai iki šio 
šimtmečio pabaigos sulauk
sime tikrosios tos baisios 
žmonijos nelaimės pabaigos ir 
galėsime ją iš gyvųjų liudi
ninkų atminties nustumti į is
torijos puslapius. 

Tiesa, yra nemažai nuomo
nių, kad visa, kas vyko Antro
jo pasaulinio karo metais, 
turėtų būti užmiršta, o už 
viską kaltė verstina tuome
tiniams diktatoriams, įtrau
kusiems į karo veiksmus kone 
visą pasaulį. 

Žinoma, tokios kalbos šian
dien atrodo tiesiog nelo
giškos, tad nesuprantama, 
kaip vis dar atsiranda mė
ginančių jomis dangstyti 
nacių ar komunistų padarytus 
nusik; itimus. Laimė, kad gy
vųjų tarpe tebėra daug liudi
ninkų, savo akimis mačiusių, 
savo kančiomis patyrusių ir 
drįstančių viešai paneigti to
kius pasiteisinimus. Galbūt 
iki šiol geriausiai yra ati
dengti nacių vykdyti žiau
rumai ir kai kurių tautinių 
grupių aiškus genocidas. Nors 
sovietų okupantai savo ne
žmoniškumo pasireiškimais 
galėtų daugeliu atvejų net 
lenktyniauti su naciais, apie 
tai kažkodėl vis dar vengiama 
per daug kalbėti, nes aplink 
Sovietų Sąjungos įpėdinę Ru
siją Vakarų valstybių vadai 
tebevaikšto galais pirštų. 

Atrodo, kad į pasaulio dė
mesio centrą už Antrojo pa
saulinio karo metu vykdytus 
žiaurumus okupuotuose kraš
tuose pastaraisiais metais yra 
patekusi Japonija. Besisten
giant plėsti ryšius su kitais 
Azijos kraštais, japonų vy
riausybės atstovai, juose besi
lankydami, susiduria su ne
maloniomis buvusio elgesio 
nuosėdomis. Tuos šešėlius 
mėginama pašalinti atsipra
šymais ir finansinėmis kom
pensacijomis, nes svarbu san
tykius su tomis valstybėmis 
statyti ant draugiškesnių ir 
pelningesnių pagrindų. 

Nelabai seniai Japonijos vy
riausybė viešai pripažino se
niai paskelbtą, bet iki tol 
neigtą faktą, kad okupacijos 
metais tūkstančius korėjiečių 
moterų ir mergaičių buvo pri
vertę gyventi specialiose sto
vyklose ir teikti ,,paslaugas" 
japonų kariams. Korėjiečių 

buvo atsiprašyta ir pažadėta 
sumokėti tam tikrą kompensa
ciją, kuri vargiai gali atsily
ginti už suardytą gyvenimą ir 
patirtą gedą bei skausmą. 

Dabar į kaltinimų chorą 
įsijungė ir Kinija. Artėjant 
Japonijos ministro pirmininko 
Ryutaro Hashimoto vizitui į 
Kiniją (numatomam rugsėjo 
4-8 d.), per 100 kiniečių pa
traukė Japonijos vyriausybę į 
teismą, reikalaudami daugiau 
kaip 9 milijonų dolerių kom
pensacijos ir viešo atsipra
šymo, nes Japonijos Karališ
koji armija tarp 1940 ir 1945 
metų Kinijoje vartojusi bio
loginio karo programą, kurios 
metu žuvo dešimtys (o gal ir 
daugiau) tūkstančių žmonių. 
Pagal šią programą, japonų 
lėktuvai kai kuriose Kinijos 
vietovėse išbarstė maru ap
krėstus grūdus, kitur už
nuodijo vandens šulinius, pa
leido į gyvenamąsias vietas 
įvairius parazitus, kurie marą 
išplatino tarp gyventojų. 

Nors Japonijos vyriausybė 
pagaliau prisipažino, kad to
kia programa egzistavusi, ta
čiau paneigė biologinio karo 
priemonių panaudojimą, esą 
tokie ginklai buvo uždrausti 
1925 m. Genevos suvažia
vimo... Vienok kai kurie pačių 
japonų aktyvistai, tyrinėję 
savo tautos to laikotarpio karo 
veiksmus, patvirtino kiniečių 
kaltinimus. 

Čia ir vėl pasireiškia „ne
kaltybės ir nežinojimo menta
litetas": didžioji japonų tautos 
dalis atsisako tikėti, kad jų 
vyriausybė galėjo taip nežmo
niškai elgtis okupuotuose 
kraštuose. Kiniečių teigimai 
laikomi noru pakenkti Japoni
jai tarptautiniu mastu, — gal
būt iš pavydo, kad ji pirmau
janti verslo bei pramonės sri
tyje. O jeigu ir yra galimybė, 
kad kažkokie slapti eksperi
mentai buvo atliekami su bio
loginiais ginklais karo metu, 
tai tauta apie tai nieko 
nežinojusi, kitaip būtų stip
riai pasipriešinusi... 

Juk tokie pasisakymai 
girdėti ir iš daugelio vokiečių, 
kai užsimenami koncentraci
jos lageriai, dujų kameros, 
žydų ir kitų tautinių grupių 
genocidas: tauta nieko apie 
tai nežinojusi, tai buvę su
žvėrėjusių Hitlerio patikė
tinių darbas... Panašiai dar ir 
šiandien tiki kai kurie rusai, 
nesuprasdami, dėl ko paverg
tos tautos pirma pasitaikiusia 
proga stengėsi ištrūkti iš 
Kremliaus globos ir dar vis 
šmeižia buvusių Mask is val
dovų „gerą vardą", l'i tinda
mi juos baisiais genocido nu
sikaltimais. 

GYVENIMAS KREPŠINIO 
AIKŠTĖJE IR ŠALIA JOS 

VYTAUTAS GRYBAUSKAS 

(Tęsinys) 

Savarankaus gyvenimo pra
džia, atrodė daug žadanti. Tik 
vienas įvykis kiek sudrumstė 
nuotaiką. Vieną dieną pasiju
tau prispaustas į kampą, kai 
uolus komjaunimo veikėjas 
manęs paklausė: 

— Ar ne laikas pačiam stoti 
į šlovingas komunistinio jau
nimo gretas? 

— Neturiu galimybes, — 
trumpai atsakiau. — Mokslas, 
tarnyba, sportas... Neužteks 
taiko. 

— Komjaunimui neužteks 
laiko? — pervėrė mane žvilgs
niu. — Ar pagalvojai, ką kalbi, 
vaikine? Negi nežinai, kas ne 
su mumis... 

Jau buvau girdėjęs to šokio 
turinį. Darėsi neramu. Rim
tesnių pasekmių nespėjau su
laukti, nes tuoj prasidėjo šau
kimas ir registracija į sovieti
nę kariuomenę. Buvau priim
tas jūreiviu... 

Tačiau ir antrasis karinės 
„karjeros" etapas baigėsi ne
spėjus net jo pradėti. Rusų 
kariuomenė išbildėjo, vos spė-
dama išnešti kailį nuo galingų 
ir stiprių vokiečių kareivių 
smūgių. Tiesa, nedaug 
džiaugsmo atnešė mums vie
nų atėjūnų pergalė prieš ki
tus. Vokiečiai tuoj pradėjo 
rinkti jaunimą apkasams kas
ti. Reikėjo saugotis. Net suk

lastojau gimimo datą savo 
dokumentuose. O po kelių sa
vaičių, vieną gražų rytą, prie 
universiteto durų stovėjo vo
kiečių žandarai. Jie pasakė — 
universitetas uždarytas, mo
kytis nebereikės... 

Vėl atgal į Telšius. Gavau 
tarnybą maitinimo ir ūkio 
skyriuje. Pradėjome vėl orga
nizuoti „Džiugo" sporto klubą. 
Net sužaidėme futbolo rung
tynes prieš vokiečių karius. 
Netrukus pasklido žinia, kad 
generolas Plechavičius kviečia 
savanorius į kuriamą kariuo
menės būrį padėti vokiečiams 
prieš bolševikus. Nebuvo klau
simo, kad prieš bolševikus rei
kia kovoti. Aš ir S. Gin-
čiauskas nuvykome į Mari
jampolę prisistatyti į naują ar
miją. Įėjęs į kareivines, pama
čiau apdriskusius ant šiaudų 
besiilsinčius jaunus vyrus. At
vykęs generolas užsidegęs 
aiškino, kad tuoj bus unifor

mos, ginklai, lovos... Laukėme 
keletą savaičių; žaidėme krep
šinį, kortavome. Nieko nesu
laukėme. Dar blogiau! Vieną 
dieną krepšinio draugas kari
ninkas Parancevičius man pa
šnabždėjo ausį: 

— Tikriausiai rytoj būsime 
vokiečių apsupti ir išvežti ap
kasų kasti. Darykite kas ką 
išmanote... Kartoti nereikėjo. 
Nujautimas padiktavo aiškų 
sprendimą: per tvorą ir kuo 
greičiau ir toliau nuo kareivi
nių... Taip baigėsi bandymas 
su trečia armija. Tačiau mano 
kariniai nuotykiai taip dar 
nesibaigė. 

Vėl artėjant sovietų armijai, 
buvę Lietuvos kariuomenės 
karininkai prie Platelių ežero 
organizavo partizanų būrius, 
įsijungiau iš karto — juk bu
vome nusiteikė kovoti prieš 
sovietų okupantus iki paskuti
nio. Lėtokai slinko dienos, o 
su jomis palaipsniui, kaip pa

vasarį sniegas, tirpo ir mūsų 
jaunatviškas įkarštis. Kaip ir 
Plechavičiaus „armijoje", ir čia 
neturėjome ginklų, šaudmenų, 
net pakankamai maisto. Tuš

čiomis rankomis priešintis iki 
dantų ginkluotam priešui, 
būtų beprotybė. Ką Lietuvai 
duotų tokia beprasmiška mir
tis. 

Laimei, išeities ilgai 
kejo ieškoti. 

(Bus daugiau) 

nerei-

Psrtizan tovi Vyt. Grybauskas. 
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PRADEDANT 53 DARBO 
METUS 

Šių metų rugsėjo mėnesio 8 
dieną „Lietuviškas balsas" ra
dijo programą Detroite prade
da 53-tus darbo metus. Pirmo
ji radijo programa buvo per
duota 1945 metais rugsėjo 8 
dieną iš WJLB radijo stoties. 
Išeivijos gyvenime tai yra di
delis metų skaičius ir tokio 
amžiaus radijo programų gal 
ir mažai beliko. Reikia tikėti, 
kad tokio amžiaus programų 
yra, bet pasikeitę jų savinin
kai. 

"Lietuviškas balsas" radijo 
programą pradėjo ir dabar or
ganizuoja ir išlaiko Amerikos 
Lietuvių balso radijo klubas, 
kuris buvo įsteigtas 1945 me
tais rugpjūčio 12 dieną, norint 
turėt i ir išlaikyti radijo pro
gramą. Taigi abu vienetai yra 
vienmečiai ir petys į petį vie
ningai dirba. Prabėgo nemažai 
metų ir buvo visko. Keletą 
kar tų teko būti prie bankroto 
durų. Kietas darbas, ryžtas ir 
klausytojų talka padėjo nu
galėti visas kliūtis ir šiandien 
viltingai žengiame 53-čius 
darbo metus. 

Per tą visą eilę metų daug 
kas pasikeitė, tik nepasikeitė 
„Lietuviškas balsas", jo darbas 
ir vargai. Keitėsi programų re
daktoriai, keitėsi pranešėjai, 
keitėsi klausytojai, keitėsi ra
dijo stotys, keičiasi rėmėjai. 
„Lietuviškas balsas" liko tas 
pats ir gali pasigirti, kad at
jaunėjęs ne vien pranešėjais/ 
jomis, bet ir savo turiniu. Kaip 
tai atsitiko? Ogi taip. Reikia 
papulti į bėdą. Prieš desėtką 
metų nebeliko darbininkų ir 
radijo klubo kasa nebuvo 
džiugi. Tą padėtį išgelbėjo jau
nimas — gimnazistai/tės. Jie 
pasisiūlė į talką. Tada buvo 
gimnazistai/tės, o šiandien 
baigę ir baigiantieji aukš
tuosius mokslus. Nei vienas 
nepabėgo. Keletas pranešėjų 
sukūrė gražias lietuviškas 
šeimas, keliems darbo reika
lais teko palikti mūsų apylin
kę. Į jų vietas stojo kitas jau
nimas. Tas pats ir su raoVjo 
klubu. Amerikos Lietuvių bal
so radijo klubo valdybą sudaro 
beveik visi pranešėjai-jos. Tai
gi, tie patys groja ir tie patys 
šoka. 

Per eilę metų „Lietuviškas 
balsas" yra girdimas iš penk
tos radijo stoties. Tai yra 
WNZK-AM 690, ir viena galin
giausių radijo stočių Ameri
koje. Girdima apie 150 mylių 
spinduliu, o į šiaurę net iki 
200 mylių. Jei taip būtų buvę 
prieš 30 metų ar daugiau, 
būtų buvę galima laikyti ste
buklu. Radijo stočiai mokama 
250 dolerių už vieną valandą. 

Išlaidos yra didelės, bet 
įveikiamos. Jeigu visi tie, ku
rie klausosi, į metus paskirtų 
savo širdies auką, tvirta atei
tis būtų užtikrinta. Kaip ir vi
sur, yra jaučiamas trūkumas. 
Tai parodys ateitis. Reikia 
tikėti, kad viskas suras savo 
tėkmę ir ribą. 

Programos yra rekorduoja-
mos, daugiausia penktadienių 
vakarais. Estelle ir Kazio 
Gogelių namo rūsyje. Tam yra 
reikalavimai, nes namas nėra 
..sound proof". Kaimynai ne
turėtų pjauti žoles, jei tai 
daro. reikia palaukti. Tam jau 
yra parinktas t inkamas lai
kas. Name visi vandens 
čiaupai turi būti užsukti. Tele
fonas išjungtas. Pasitaiko ir 
daugiau bedu. bet įveikiamos. 
Valandos programą trunka 
irekorduoti apie dvi valandas. 
Juk visa tai yra rūsyje. Pasi
taiko, žemai praskrenda 
lėktuvas. Padarome klaidų ir 
jas reikia ištaisyti Rakantis 
šias eilutes programą išklauso 
tris kartus. Vien;> — rekor 
duojant. kitą patikrinant, o 
trečią kartą sekmadienio rytą 

Juostelė — kaset° į stotį nu
vežama šeštadienio ryte. Ypa
tingais atsilikimais prane
šimai yra priimami net ir pro
gramos laiku. Prie gerų norų 
viską galima padaryti. 

Kiekvienas pranešėjas-ja 
atvažiuoja pas Gogelius sutar
tu laiku. Reikalui esant, žie
mos metu, yra šiltos arbatos 
su medumi, o vasaros laiku — 
vaisių sulčių. Su pasidi
džiavimu reikia tvirtinti, kad. 
pagal bendrą susitarimą, vis
kas, kas vyksta rūsyje, ten ir 
pasilieka, ir tas susitarimas 
iki šių dienų yra išlaikytas. 
Programos yra rekorduojamos 
gan primityviai, bet nuo
širdžiai. Aparatūra yra 15-30 
metų senumo. 

Radijo programa yra preke. 
Klausytojai yra pirkėjai, o mes 
pardavėjai. Neturėsi klausy
tojų, nebus ir programos. Rei
kia programą gerai paruošti, 
kad klausytojas ir kitą kartą 
noriai pasiklausytų ir para
gintų pažįstamus tai padaryti. 
Aišku, apie tai yra lengva 
rašyti, bet reikia pabandyti tai 
padaryti. Viską padiktuoja gy
venimo reikalavimai. Buvo 
laikai, kada netilpo vardinių 
ir gimtadienių sveikinimai. 
Tai jau išeina iš mados. Vyres
niems nusibodo metus skai
čiuoti, o jaunimas dar nepra
deda. O kiek buvo skelbiama 
i enginių? •Šiuo laiku yra tuš
čias tarpas. Visa tai labai atsi
liepia programų turiniui ir į 
pajamas. Pajamos ir išlaidos 
yra pats nemaloniausias rei
kalas. Klausytojai tai žino ir, 
laikui bėgant, tai išsilygina. 

Nebūtų tikslus šis trumpas 
pranešimas, jei nesupažin
dintume skaitytojus su nuo
stabiąja jaunąja karta, kuri 
be išskaičiavimų, be atlygi
nimo ir su šypsena dirba 

„Lietuviško balso" radijo pro
gramose. Tai yra radijo klubo 
pasididžiavimas ir Detroito ir 
apylinkių nuostabusis jauni
mas. Mūsų visų jiems priklau
so džiugi padėka ir pagarba. 
Alfabetine eile jie yra: Dana 
Barauskaitė, stud., Tadas 
Baukys, stud., Vilija Idzelytė, 
stud. ir dirba. Regina Juš
kaitė, soc. darbuotoja. Vida 
Orentienė, „Marketing devel-
op.", Linas Orentas. mech. 
inž.. Valdas Piestys. stud. ir 
dirba, Alma Stapušaitienė, 
mech. inž.. Artūras Stapu-
šaitis. stalius, spc. už., Virga 
Šimaitytė. muz. mok.. Manvy-
das Šepetys, mech. inž. 
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TARP MŪSŲ KALBANT 
TARPTAUTINIS IMIGRANTAS 

44-tosios Europos Lietuviškųjų studijų savaitės, vykusios iiepos 20-27 d. Vasario Šešioliktosios gimnazijoje, Vo
kietijoje, dalyviai. Nuotr. Marytės Šmitienės 

Tenka nugirsti ir skaityti 
spaudoje, kad paskutiniu lai
ku atvažiavę iš Lietuvos nesi-
jungia prie bendro lietuviško 
darbo. „Lietuviško balso" radi
jo programose dirba Valdas 
Piestys, Artūras Stapušai t is ir 
Virga Šimaitytė. J ie visi tur i 
tą pačią ir bendrą lietuvišką 
šypseną. 

Rašant apie šį nuostabųjį 
jaunimą, reikia pastebėti, kad, 
kai jie pradėjo dirbti „Lie
tuviškas balsas" radijo progra
mose, klausytojai juos sutiko 
su entuziazmu ir gausiomis 
aukomis lietuviškam balsui . 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
Švietimo taryba 1987 meta is 
paskyrė premiją už Vasario 
šešioliktosios programą. Ra
šančiam šias eilutes po kiek
vienos programos skambėjo 
padėkų telefonas. Klausytojai 
ir šiandien džiaugiasi nuosta
biuoju jaunimu. Neklysiu ra
šydamas, kad visa tai j a u yra 
kasdienybė, bet nuostabusis 
jaunimas nepasikeitė ir nepa
sikeitė jųjų jaunatviška Šyp
sena. Jų tarpe j a u yra , kur ie 
parengia, įrekorduoja, nuveža 
į radijo stotį, at l ieka radijo 
stočiai reikalingus rapor tus ir, 
reikalui esant, programos me
tu padaro svarbius pra
nešimus. Visa t am vadovauja 
Kazys Gogelis. 

K a z y s G o g e l i s 

• Seniausias i i Lietuvoje 
atrastų meteoritų ir v ienas se
niausių metoritų pasaulyje nu
krito 1877 m. birželio 17 d. 
Juodžių kaime (Panevėžio raj.). 
Šio meteorito dujinė sudėtis ne 
visai tiksliai rodojo amžių, todėl 
t ik apytikriai nus ta ty ta , kad 
jam apie 8 mlrd. m., o Saulės 
sistemos amžius ne ilgesnis kaip 
5 mlrd. metų. 

Sakoma, kad Čikagoje esą 
gyvena 100,000 lietuvių, o 
kiek jų tikrai yra, tik vienas 
ponas Dievas težino. Čikagoje 
ir apylinkėse gyvena daugybė 
visokių tautybių žmonių. JAV 
Imigracijos ir Natūralizacijos 
įstaigos duomenimis, kasmet į 
Čikagą atvyksta apie 27,000 
naujų ateivių. Daug atvyksta 
iš Pietų Amerikos valstybių. 
Nemažai atvyksta ir iš kitur, 
įskaitant ir mūsų Lietuvą. 

Nelengva tiksiiau nustatyti 
Čikagos mieste gyvenančios 
vienos ar kitos tautybės 
žmonių skaičių. Pasiteiravus, 
kiek čia gyvena rumunų, buvo 
pasakyta, jog jų yra 80,000. 
Žinia, šis skaičius tik apytik
ris. Galima pasakyti, kad 
Čikagoje rumunai ne per dau
giausiai išsiskiria iš kitų tau
tybių savo veiklumu. Nors vie
nas jų, tai yra Laszlo Revesz, 
40 metų amžiaus, praėjusiais 
metais ėmė ir pradėjo naujo 
laikraščio leidimą. 

Šiam rumunui , gimtajame 
krašte studijavusiam grafikos 
meną, teko pasireikšti ir prieš 
Rumunijos anuometinį komu
nistinį režimą. Deja, pasikei
tus politinei santvarkai, jam 
nepavyko prisiderinti prie 
naujų sąlygų. Todėl jis su savo 
žmona Elisabeth nutarė lai
mės paieškoti naujajame pa
saulyje. Atvykęs į Čikagą 
uždarbiavo vienur ir kitur, o 
paskui pradėjo dirbti taksi 
vairuotoju. Vieną dieną jam 
kilo sumanymas pradėti naujo 
laikraščio leidimą. Jis panūdo 
išleisti laikraštį, kuriame bū
tų rašoma naujiesiems atei
viams rūpimais klausimais. 
Anot mums, lietuviams, įpras-
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Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-77S-3S13 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOMUO, NAMŲ, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES PRAUOSiAS. 

Agentas Frank Zapotis ir OR. Mgr. 
S. Kana kaba ketu. sk*. 
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Nuotr Alfonso Kerelio 

to pasakymo, kaip tarė , taip ir 
padarė. 

Pirmiausia sukrapštęs pi
nigėlių, nusipirko kompiuterį. 
Juo renkamas laikraščio teks
tas . Laikraštį pavadino 
„International Immigrant". 
Žengiant pirmuosius žings
nius j am neįprastoje srityje, 
iškilo bendradarbių ir pa
tarėjų reikalingumo klausi
mas. Pasidairius atsirado ir 
tokių žmonių. Deja, laikraščio 
leidimui gerų norų negana. 
Neišvengiamai reikalingos pi
niginės lėšos. Šiam tikslui j is 
nepagailėjo savo santaupų. 
Laikraščio tiražas, kuris sie
kia 30,000, tikrai reikalauja 
nemažų išlaidų. Juo labiau, 
kad laikraščio didesnė dalis 
išdalinama veltui, negaunant 
jokio atlyginimo. Laikraštį 
galima įsigyti šaligatviuose 
stovinčiose dėžėse, o taip pat 
kai kuriose parduotuvėse, val
gyklose, kavinėse ir pan. 

Laszlo Revesz žvelgia į gyve
nimą ne vien optimisto, bet ir 
realisto akimis. Jis neatsisakė 
taksi vairavimo ir dar vis ski
ria tam tikrą dalį gaunamo at
lyginimo laikraščio leidimo 
išlaidų padengimui. J o teigi
mu, šio laikraščio leidimo jo
kiu būdu negalima gretinti su 
segregaciniu užmoju. Laszlo 
Revesz sako, kad pagrindinė 
laikraščio užduotis yra 
kultūrinio ir socialinio bendra
vimo tiltų statymas. Laik
raštyje aiškinamos vietos gy
venimo galimybės, imigracijos 
įstatymai, pilietybės gavimo 
taisyklės. Laikraštyje apstu 
naujiesiams ateiviams reika
lingos informacijos. Taipgi 
jame skelbiasi advokatai, gy
dytojai ir kiti profesionalai. 
„International Immigrant" 
spausdinamas anglų, ispanų, 
lenkų ir rusų kalba. 

Daugelis naujųjų ateivių 
pritaria tokio laikraščio leidi
mui Taip galima teigti, pasis
kaičius laikraštyje spausdina
mus laiškus. Ar bus lemta 
„International Immigrant" iš
silaikyti? Šis klausimas, deja, 
nėra lengvai atsakomas. Poros 
naujai atvykusių mūsų tau
tiečių nuomone, toks laik
raštis ., ra naudingas. Jie beje 

apgailestaudami išsitarė, jog 
anksčiau Amerikoje įsikūrę 
tautiečiai, dažnai neparodo 
pakankamo dėmesio naujųjų 
ateivių poreikiams. 

P e t r a s P e t r u t i s 

Rugpjūč io 24 d. 1882 me
tais gimė Mykolas Biržiška, 
lietuvių literatūros ir kultūros 
istorikas, 1918 metų Vasario 
16 Lietuvos Nepriklausomy
bės akto signataras. Mirė 
1962 

Rugpjūč io 20 d. sukanka 
125 metai, kai gimė Katalikų 
Bažnyčios veikėjas. Rytu apei
gų vyskupas Pranciškus Pet
ras Bučys. 

i ^ t . l ą . Į , . F i a a l i ^ aaaâ aaaaa) • įa^aOeTas* 

1/TMCBQO tjnpjoyrnanr. MŲSHH y 
įvairus darbai vyrams. 

Uždarbis $360400. 
Legalizacija Kanadoje. 
Kreditai automobiliams. 

Tai 773-227-8243 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MASINAS, ŠALDYTUVUS, 

ŠILDYMO SISTEMAS, 
V1RYKLAS, ORO VĖSINTUVUS. 

H. Deckys 
Tel. 773-585-6624 

Perkame, rontonajojoina • | 
dama automobSue. Nuvežamo 

klientus į auto. varžytines. 
Kreiptis: Rimas arba ONKMUS, 

• i . 706-201-0686 arba 706-417-0616 

Hnuomoįafnat 2 rnieg. bt , 
10833 S. Harlem, VVorth, IL 

Su šiluma. $595 į mėn. 
Seimininkas kalba i 

Tat 708-381-1670 

Vilniuje, Justiniškių rajone, parduo
damas keturių kambarių butas. 

Besidomintiems, prašome 
kreiptis telefonu Vilniuje, 

011 -370-2-22-80-91, arba vakarais 
Amerikoje telefonu 413-549-0619 

MELYNBSI MELYNBSI 
Garite prisiuogatrb patys, arba pirkti jau 

pririnktu. Valiuoti: 144 M McNgsn E * 1 
( NaMF SMRBBID. TOBBU M M B V S H P M U B \ 

— 6 M BLUBOaTCB. AtsivažMta 
uogoms krapSeius. čia graži vieta visai 

seimai pasidžiaugt gamtoje. 
Tai . 6 1 6 - 4 6 9 - 2 6 0 9 

i Road Ir 86 St apytntaste 
Hnuomo]arnai modemus 1 mieg. 
butas pirmame aukšte, ramiame 

name, su visais patogumais. Plovi
mo masina, rezervuota vieta auto. 

pastatymui. Vyr. amžiaus asmeniui. 
T a / . 708-656-8599 

Surandu tofmus Ir aHfenua gfennaa 
Lietuvoje; padedu įsigyti gimines 

geneologinį medi-
Rašyti liet arba anglų k.: < 

Elana Kavaliauskaitė, 
Marvelės 13. LT 3018 

Kaunas, Lithuania 

STASYS CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rOsių, vonių ir virtu

vių jrengimaa; priestatai; kerami
kos plyteles; „SKfings*, „sothts", 

,decks*, „gutters, plokšti k„stMnjps" 
stogai; cementas, dažymas. 

Tunu darbo draudimą. 
S.5eneft» Te/. 890-241-1912 
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ONE 
AIRLINE \THEPOLISH AIRLINE 

CsJl your trarel agent or 
1-800-223-0593 or Ttsit 

http://www.lot.com 

Onry LOT take you to eo many 
destinations m Eastern Europa 
so easity. On LOT, you can fly 
nonetop from New York or Chieago 
to the new International terminai 
at Waraaw Okecie Akport. 
From there, connections are eaay to 
Rkja, Tallinn, Moscow, St.Peteraburg, 
Kiev, Lvov, Minėk and Vilntua. 
So taką advantage of LOT'a low farse, 
and fly to Eastern Europe in the 
Kixury of a new fleet of Boeing 
767s and ATRa. 

file:///THEPOLISH
http://www.lot.com


JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba 
informacijos skyrius 

Algirdas Rimas, 1711 Wainwnght Dr., Reston, VA 22090 
Tel.: (700) 471-1711 

EKONOMIKA, ŽVILGSNIS IŠ 
LIETUVOS 

KLAIPĖDA PERIMS 
ŠVENTOSIOS UOSTĄ 

Prieš keliasdešimt metų vei
kęs Šventosios uostas vėl 
turėtų atgyti. Iki rugsėjo 30 
dienos Klaipėdos apskritis tu
rėtų pateikti vyriausybei nu
tarimo dėl Šventosios uosto 
statuso ir valdymo projektą. 
Dabar Šventosios uostas pri
klauso Palangai. 

Jonavos azotinių trąšų ga
mybos bendrovė schema" jau 
finansavo Klaipėdos jūrų uos
to plėtros studiją. Pasak šios 
studijos, uostą gerokai leng
viau plėsti Šventosios ir Bū
tingės rajone negu Klaipėdo
je. Šventojoje priklausomai 
nuo krovinių srauto uostas 
gali būti plečiamas, kasant 
kanalus į sausumą. „Dėl ge
resnių techninių uosto charak
teristikų ir geros šalies greit
kelių infrastruktūros Šven
tosios uostas bus patraukles
nis, palyginti su kitais Baltijos 
uostais", — teigė „Lietuvos ry
tui" vienas šio projekto inicia
torių Seimo narys konserva
torius Stasys Malkevičius. 

Bendrovė „Achema" sutinka 
būti komercinio Šventosios 
uosto dalininke. Jeigu Šven
toji taptų jūrų uostu, jona
viečiai jame krautų daugiau 
biriųjų trąšų, ką dabar pri
versti daryti Latvijos Liepojos 
uoste. 

SEIMO NARYS 
SUSIRŪPINĖS DĖL 

BŪTINGĖS 

Per vasaros atostogas aplan
kęs Baltijos pajūryje statomą 
Būtingės naftos terminalą bei 
Klaipėdos naftos ir būsimų 
krovininių terminalus Seimo 
narys, socialdemokratas Ni
kolajus Medvedevas „Kauno 
dienai" pareiškė, negalįs dau
giau tylėti. 

Nikolajus Medvedevas „Kau
no dienai" sakė, kad sugaišta 
daug laiko tuščioms kalboms, 
o Būtingės terminalas jau 
galėjo būti baigtas. Jis do
mėjosi darbų kokybe aplanky
tuose Beniliukso kraštuose bei 
Lietuvoje ir padarė išvadą, 

kad lietuviai niekuo nenusi
leidžia. „Užuot kuo greičiau ir 
plačiau panaudoję savo poten
cialą — neužšąlantį uostą, 
puikią autostradą nuo Klai
pėdos iki Vilniaus ir dar to
liau, geležinkelį, naftotiekį — 
mes vis trypčiojame vietoje", 
— sakė Seimo narys. 

Didžiausią susirūpinimą 
jam kelia krovininių termina
las, kuris galėtų priimti iš 
Rytų į Vakarus ir iš Vakarų į 
Rytus keliaujančius krovinius. 
„Abu — Būtingės ir Klaipėdos 
naftos terminalai — tai vienas 
didelis mazgas, kuris jau galėjo 
išjudinti sustingusią mūsų eko
nomiką, duoti pelną valstybės 
biudžetui". 

Kaip pastebėjo su parlamen
taru bendravę du amerikiečių 
specialistai, lietuviai vis dar 
ginčijasi, o konkurentai ne
snaudžia. Latviai Rygoje stato 
papildomą terminalą, estai 
Taline taip pat. Rusai Sankt 
Peterburge irgi puoselėja 
panašius planus. „Mes turime 
viską — ir gerus kelius, ir 
gerus ryšius, ir išvystytą ener
getiką, o naftos terminalo iki 
šiol nėra. Amerikiečiai manęs 
klausė, ar aš žinau, kad 
Mažeikiuose pagamintas dy
zelinis kuras eksportuojamas į 
Vakarus per Ventspilio uostą. 
„Jūs turbūt neturite kur dėti 
pinigų, jei juos veltui atiduo
date latviams, — ironizavo 
amerikiečių specialistai, — ar 
žinote, kokią dalį Latvijos 
biudžeto sudaro įplaukos už 
naftos produktų perpumpa
vimą į Vakarus? — Maždaug 
trečdalį. O jūs skundžiatės, 
kad neturite iš ko mokėti algų 
mokytojams, medikams". Atvi
rai kalbant, neturėjau ką 
pasakyti savo pašnekovui", — 
„Kauno dienai" sakė N. Med
vedevas. 

Pasak Seimo nario, Bū
tingės statytojai ir specialistai 
nesupranta, kodėl valstybė 
nori daugiau nei pusę akcijų 
parduoti užsieniečiams, kurie 
išsiveš ir pelno dalį. Toliau N. 
Medvedevas sakė: „Nejaugi 
valstybė savo biudžete negali 
rasti pinigų statybai, kurią 
užbaigus iš karto bus gauna

mas pelnas? Dar didesnė bėda 
būtų, jei Būtingės ir Klaipėdos 
naftos terminalų statyba bei 
rekonstrukcija įstrigtų, o kon
teinerių — sustotų, net 
neįgavus deramo darbų tem
po. O tokių pavojų esama. Mes 
viską sugebame — gerai staty
ti, puikiai virinti terminalo 
talpų siūles, atsisakyti įpročio 
darbe girtauti. Nemokame tik 
dviejų dalykų: susitarti ir ma
tyti iš kur galima valstybei 
gauti pelno. Man taip pat 
būtų gaila, jei paskandintume 
ir dar vieną perspektyvią idėją 
— Šiaulių laisvąją ekonominę 
zoną. Tokio lygio oro uostas 
arčiausiai yra Franfurte prie 
Maino. Suprantama, vokiečiai 
visai nesuinteresuoti turėti 
sau rimtą konkurentą. Šiau
liuose juk galėtų leistis di
džiuliai transatlantiniai lėk
tuvai bei didžiuliai oro krovi
niai su kinų, japonų pre
kėmis", — sakė N. Medvede
vas. 

SPECIALISTAI GIRIA 
ŠIAULIŲ ORO UOSTĄ 

Šiaulių oro uostą paliko čia 
dirbusi Anglijos bendrovės 
„Flight Precision" oro labora
torija, tyrusi Šiaulių oro uosto 
įrangos techninį lygį. 

„Anglijos specialistai teigė, 
kad Šiauliuose sumontuota 
įranga geriausia ne tik Lietu
voje, bet gali konkuruoti su 
pasaulio oro uostais", — „Lie
tuvos rytui" sakė Šiaulių oro 
uosto direktorius Z. Zdzi-
chauskas. Anglų specialistai 
mano, kad Šiaulių oro uostas 
atitinka ICAO reikalavimus. 
Oro uostui bus išduotas pir
mos kategorijos tarptautinio 
oro uosto pažymėjimas. 

Artimiausi darbai, kurie 
Šiaulių oro uoste laukia po 
techninio rekonstravimo pa
baigos — kilimo ir tūpimo 
tako bei kuro bazės rekon

stravimas, prekių ir keleivių 
terminalų statyba, perono 
įrengimas. Šiaulių oro uoste 
netrukus ketinama įrengti vi
sos Lietuvos radiolokacinę sis
temą. Oro erdvę bus galima 
kontroliuoti 700 kilometrų 
spinduliu. 

„AUTA* DARYS 
DZŪKIŠKĄ NAMINE 

Vienintelė Lietuvoje šampa-
nizuoto vyno gamintoja Aly
taus bendrovė „Alita" dabar 
gamina 12 pavadinimų šam-
panizuotus vynus, 4 pavadi
nimų spirituotus vynus ir deg
tinę „Alita". Kaip rašo „Verslo 
žinios", spaudžiama mokesčių 
tr konkurentų, „Alita" priver
sta plėsti gėrimų pasirinkimą 
— vienas naujų gaminių bus 
47 laipsnių stiprumo karčioji 
trauktinė „Giminių", kurioje 
dominuoja pelynai. J i bus 
skirta mėgstantiems leisti 
laisvalaikį gamtoje — žve
jams, medžiotojams, jūrinin
kams. 

„Verslo žinių" duomenimis 
„Alita" šiuo metu rengiasi 
įgyvendinti naują projektą — 
pradėti stipraus gėrimo, savo 
skoniu primenančio garsiąją 
Dzūkijos kaimuose verdamą 
naminę degtinę gamybą. Kol 
kas vyksta tik parengiamieji 
darbai. Niekas dar nedrįsta 
prognozuoti, kiek jie truks. 

IŠSIVERŽĖ IŠ 
BANKROTO ZONOS 

Po trejų metų krizės 
transporto priemonių gamy
bos įmonė „Šiaulių vairas" pa
liko pavojingą bankroto zoną 
ir rengiasi pasivaržyti dėl rin
kos su kitais Europos gamin
tojais, — rašo „Verslo žinios". 

Po liepos 31 d. 90 proc. 
„Šiaulių vairo"įmonės valdys 
viena Kinijos valstybinė 
įmonė. Ši įmonė yra sukūrusi 

savo prekybos tinklą Euro
poje. Mopedus ir motociklus 
gaminanti Kinijos bendrove 
Šiauliuose investavo apie 2 
mln. dolerių. Pasibaigus sana
vimui „Šiaulių vairas" bus re
konstruojamas. Po rekon
strukcijos šiauliečiai gamins 6 
lietuviškus modelius ir 9 mo
delius kiniškų mopedų. Pa
grindinė prekė bus „Mulan" 
mopedas ir motociklas su 
„Suzuki" varikliu. Šiuos mode
lius šiauliečiai jau pradėjo 
pardavinėti gegužės mėnesį. 

DAUGĖJA MOBILIO JO 
RYŠIO ABONENTU 

Mobiliojo GSM ryšio tinklų 
operatoriai „Omnitel" ir „Bitė" 
GSM pirmąjį' šių metų pus
metį sulaukė didesnio klientų 
antplūdžio nei tikėjosi ir vilia
si metų pabaigoje kartu turėti 
100,000 abonentų, — rašo 
„Verslo žinios". 

„21 amžiaus pradžioje nešio
jamuosius GSM telefonus-Lie
tuvoje turės kas dešimtas gy
ventojas", — tikisi bendroves 
„Omnitel" prezidentas Gedi
minas Gruodis. 

GSM paslaugų paklausos 
didėjimą įmonių vadovai aiš
kina krašto ekonominės pa
dėties gerėjimu ir rinkodaros 
politika. Dabar Lietuvoje yra 
67,500 GSM ryšio abonentai. 

Pastarosiomis dienomis 
„Omnitel" klientus pradėjo vi
lioti, neimdamas mokesčio už 
pokalbius nakties metu nuo 1 
iki 6 vai. Tuo tarpu pagrin
dinė konkurentė „Bitė GSM" į 
savo pusę klientus patraukia 
pusvalandine nemokamų po
kalbių porcija laisvesnėmis 
paros valandomis. 

Rima Jakutytė 

Rugpjūčio 12 d. 1871 gimė 
lietuvių pianistas, kompozito
rius Ignas Prielgauskas. 
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Startec 
SKELBIA: 

SUTAUPYSITE 
SKAMBINDAMI 
Į TOLIMUS 
KRAŠTUS ! 

TRYLIKOS METU MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
Inž. JUOZAS 

GmAITIS 

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

Nors laikas bėga, oet mes jo niekada negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas suteikia jam Amžiną Ramybę. 

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

Nuliūdęs sūnus. 

P A D Ė K A 
A.tA. 

Smuikininkas 
POVILAS MATIUKAS 

1912-II-5 — 1997 .VII. 

Mūsų mylimas Vyras ir Tėvas apleido šį pasaulį rug
pjūčio 4 d. ir buvo palaidotas rugpjūčio 8 d. Šv.Kazimiero lie
tuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. F Kireiliui už maidas ir 
kalbą koplyčioje; a tnašautas šv. Mišias bažnyčioje ir už laido
jimo apeigas kapinėse. Dėkojame dr. L. Ragui už jautr ią 
kalbą koplyčioje. Dėkojam muz. Faustui Stroliai už nuoširdų 
laišką. 

Dėkojame Lindai Veleckytei ir Manigirdui Motekaičiui už 
napaprastai meniškai atliktą muziką šv. Mišių metu 
bažnyčioje. Tai buvo tikras mažas smuiko koncertas. Dar 
kartą labai labai ačiū! 

Esame dėkingi visiems giminėms ir draugams, pagerbu
siems Velionį savo atsilankymu ir Jo palydėjimų į kapines. 

Ypatinga padėka visiems už užuojautos žodžius ir 
užprašytas šv. Mišias bei geies. 

Nuoširdžiai dėkojame Leonui Narbučiui, padėjusiam 
mūsų sunkiose dienose. 

Ačiū laidotuvių direktoriui Gerald F. Daimid ūž gražų ir 
malonų patarnavimą. 

Lieka nuliūdę: žmona Wanda, sūnus Petras , broliai 
Pranas ir Vytautas bei kiti g iminės . 

ViRokių yra. visokių ir reikia „Mergelių baras" Kauno senamiestyje 
Nuotr. Baniut** Kronienės 

A.tA. 
AGNUTEI DAINIENEI 

mirus, gilią užuojautą reiškiame vyrui dr. ALFON
SUI DAINIUI ir SŪNUI. Liūdime kartu. 

Ilona ir Henrikas Laučiai 
Aurelija ir Jonas Vaičiuliui su šeimomis 

A.tA. 
DR. JULIUI ŠIMAIČIUI 

minis, jo žmonai dr. KONSTANCIJAI PAPROCKAI-
TEI- ŠIMAITIENEI, ilgalaikei New York'o Lietuvių 
gydytojų draugijos pirmininkei, reiškiame gilią užuo
jautą ir dalinamės skausmu. 

Amerikos Lietuviu gydytojų, sąjunga 

A.+A. 
ANTANUI RAŠYTINIU! 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame mūsų mielą sesę 
ELENĄ VIZGIRDIENE-RAŠYTINIENE su šeima ir 
kartu liūdime. 

Detroito Lietui os dukterys 

AUKA ..Draugo" paramos fondui-
yra lietuvybės laidas ateities kartoms 

DRAUGAS FOUNDATION 
4545 W63rd St.Chicago IL 60629 

Aukos yra nurašomos mm f CMirr.^in,,, r.,, ,•..•..-•.., 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Dr. Rasa (.Tijūnėlytė) ir dr. Patrick McCarthy š.m. rugpjūčio 4 d. susi
laukė dukrytės. Elena Kristina svėrė 6 svarus 11 uncijų, buvo 19.5 colių 
ilgio. Sesyte Elyte džiaugiasi pusantrų metų broliukas Matukas, ket
virtąja dukraite — Margaret ir Jim McCarthy, o šeštuoju vaikaičiu — 
Indrė ir Donatas Tijūnėliai. 

Silvija (Šležaitė) ir Linas 
Lukai š.m. rugpjūčio 24 d. su
silaukė sūnaus — Nikolo 
Jono. Dr. Adolfas ir Algė 
Šležai džiaugiasi pirmuoju 
vaikaičiu, o Jonas Lukas — 
jau penktuoju. 

ALTo Čikagos skyriaus 
gegužinė rengiama rugsėjo 
1 d., pirmadienį (Labor Day), 
Aldonos ir Anio Grinių sody
boje, 15904 W. 143rd Str., 
Lockport, IL. Neturintiems 
savų susisiekimo priemonių, 
bus pasamdytas autobusiu
kas. Norintieji ta paslauga 
pasinaudoti, prašomi skubiai 
skambinti tel. 773-434-4645. 
Bus išvykstama 11 vai. ryte 
nuo Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažyčios. Visi malo
niai kviečiami dalyvauti. Bus 
geras maistas, muzika, do
vanų paskirstymas ir kiti 
įvairumai. Savo atsilankymu 
paremsite ALTo veiklą. 

„Draugo" redakcija yra 
nuoširdžiai dėkinga Kazi
mierai Požarniukienei, ku
ri vėl, kaip ir praeityje, mielai 
talkina, kai redakcijos perso
nalas atostogauja. 

Atkreipkite dėmesį į ma
lonią žinią: „Draugo" prenu
merata visiems metams yra 
tik 60 dol.'. Šis papiginimas 
taikomas tik visai naujiems 
skaitytojams, o tokį papigi-
nimą administracija gali su
teikti tik JAV LB Kultūros ta
rybos (ir Lietuvių fondo, kuris 
skiria lėšas) dėka, pridėdama, 
žinoma, dar ir savo nuolaidą. 

Bilietai i ,JJraugo" me
tinį pokylį, rengiamą Marti-
niąue salėje rugsėjo 21 d., 
gaunami dienraščio adminis
tracijoje. Visi maloniai kvie
čiami pokylyje dalyvauti. 

Pik. ltn. Edmundas R, 
Capas iš straipsnių bei pasisa
kymų tiek Lietuvoje, tiek 
Amerikoje yra gerai žinomas 
savo optimistišku požiūriu į 
gyvenimą tėvynėje. Jo pra
nešimą išgirsime rugsėjo 7 d., 
9:15 vai. r., Pasaulio lietuvių 
centre. Pradžia — punktuali
ai. Visi kviečiami atvykti į la
bai įdomų pranešimą. Tai pir
mas lietuvis karys, kuris 
kalbės PLC, Lemonte. Nepra
leiskite progos. 

SKELBIMAI 
x TRANSPAK įstaiga LE

MONTE veikia savaitgaliais: 
penktd. 3 v.p.p. — 7 v.v.; sekmd. 
8:30 v.r. — 1 v. p.p. Transpak 
tel. Lemonte: 630-257-0497. 

(sk) 

x Galiu padėti legaliai 
gauti „SOC. SECURITY" 
kortele, vairavimo leidimą 
(driver's license) ir vizų 
pratęsimą. Ed Šumanas, tel. 
1-708-246-8241. 

(sk) 

A D V O K A T A S 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 S. Pulaski Rd.. Chicago. IL 60629 

(1/2 b! i šiaurę nuo Baizeko muziejaus) 
Tel.: 773-582-4500 

14325 S Bell Rd.. Lockport, IL60441 
Tel 708-301 -4866 

Valandos pagal susitarimą 

Advoka tas Jonas Gibai t is 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, f L 60629 

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

šeštad 9 v r iki 1 vai. p.p 

ADVOKATAS 
Vytenis Lie tuvninkas 

4536 W. 63th Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatves nuo „Draugo"; 
Tel.: 773-284-0100 

Valandos pagal susitarimą 
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x Nijolės Banienės meno 
paroda, „Sek mane takeliu" 
įvyks Lietuvių Dailės muzie
juje, Lemont, IL. šeštadienį, 
rugsėjo 20 d. 7:30 v.v. 

(sk) 
x Lietuviu Romos kata

likų labdariu sąjungos susi
rinkimas ir komiteto rinkimas 
įvyks š.m . rugsėjo mėn. 14 
d., sekmadienį, Pasaulio 
lietuviu centre, Bočių menės 
salėje, 12 vai. p.p., po šv. 
Mišių. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti. Norintys kandida
tuoti į komitetą, praneškite 
Reginai Šaulienei, antradie
niais 10-2 vai. p.p. tel. (708) 
636-6622. 

(sk.) 

x Pianistas Andrius Žla-
bys rugsėjo 14 d. 3 vai. p.p. 
koncertuos Jaunimo centre. 
Rengia: Amerikos Lietuvių ra
dijas. Bilietai: „Seklyčioje" ir 
„Lion Frante", 216 Main 
Street, Lemont, IL. Visi kvie
čiami. 

(sk) 

x Baltia Express pristatys 
Jūsų siuntinius į Lietuvą grei
tai ir patikimai. Siuntiniai 
lėktuvu žemiausiomis kaino
mis. Amerikietiškų maisto 
produktų rinkinys tik $44.00 
Artimiausia laivo siunta 
rugpjūčio 29 d. Turite knygų 
Lietuvos bibliotekoms? Per 
Baltia Express tik $0.55/sva-
ras. Skambinkite nemokamai 
1-800-SPARNAI (1-800-772-
7624) arba pristatykite siun
tinius 8327 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60652. 

(sk) 

GARBĖS DAKTARO 
LAIPSNIS A. DAMUŠIUI 

Vytauto Didžiojo universi
tete rugpjūčio 25 d. įvyko 
iškilmingas susirinkimas, 
skirtas naujųjų mokslo metų 
pradžiai. Universitetas devin
tuosius gyvavimo metus pra
deda, turėdamas septynis fa
kultetus, daugiau kaip 3,300 
studentų, 25 katedras, vieną 
institutą, 9 mokslo studijų 
centrus. Per 700 buvusių gim
nazijų abiturientų šiemet pir
mą kartą peržengė Alma Ma-
ter slenkstį, tapo universiteto 
pirmakursiais. 

Susirinkime buvo įteiktos 
politologijos Garbės daktaro 
regalijos buvusiam Kauno uni
versiteto Technologijos fakul
teto dekanui (1942-1944 m.), 
viena pagrindinių 1941 m. 
Birželio sukilimo organizato
rių, dr. Adolfui Damušiui. 

Čikagos lituanistinė mo
kykla naujuosius mokslo 
metus pradeda rugsėjo 6 d., 
šeštadienį, 9 vai. ryte. Pamo
kos, kaip ir ankstesniais me
tais, vyks Jaunimo centre, 
5620 S. Claremont Ave, Chica
go, IL 60636. Rugsėjo 6 d. bus 
registracija, pamaldos, tėvų 
susirinkimas ir trumpos pa
mokos. Taip pat bus galima 
įsigyti reikalingas mokymosi 
priemones ir gauti daugiau in
formacijų apie mokyklą. Kas 
norėtų iš anksto registruotis, 
reikiamas formas gaus paštu, 
paskambinus tel. 708-496-
8774. Informacijos apie mo
kyklą gaunamos, susisiekus 
su direktore Jūrate Doviliene 
tel. 630-832-6331. Lietuvybę 
svetur galėsime išlaikyti tik 

per lietuviškas mokyklas. 

JAV LB Lemonto apy
linkės valdyba, kaip ir kitų 
organizacijų vadovybės, savo 
veiklai stengiasi sukaupti 
lėšų. LB tikslai visiems gerai 
žinomi, suprantami ir labai 
svarbus: puoselėti kultūrą, 
remti spaudą, mokyklas, 
sportą, jaunimą, padėti Lietu
vai. Šiemet, kaip ir praeitą va
sarą, LB Lemonto apylinkės 
valdyba paruošė ir išsiun
tinėjo 850 laiškų savo apy
linkės nariams, prašydama 
juos įsigyti laimėjimų bi
lietėlius ir atsiųsti auką. 
Laiške aprašyti jau atlikti ir 
būsimieji valdybos darbai, ku
rių vienas — lėšų telkimo 
gegužinė, įvyksianti rugsėjo 7 
d., sekmadienį po Darbo die
nos, Pasaulio lietuvių centro 
sodelyje. Visi kviečiami daly
vauti. 

(z) Romas ir Danutė 
PuodšdunaL Chicago IL, Dr. 
L. ir P. Ragai, Laura ir Alber
tas Valavičiai, Itasca IL, Pran
ciškonų vienuolynas - kun. L. 
Andriekus ir Eva Federko, 
Scranton PA., visi atsiuntė po 
$160- ateinančių metų jų 
globojamų našlaičių metinį 
mokestį. Lietuvos našlaičių 
vardu dėkojame geriesiems 
rėmėjams už našlaičių pa
ramą. „Lietuvos Našlaičiu 
globos" komitetas, 2711 W. 
71st Str., Chicago, IL 
60829. 

(sk.) 
(x) TRANSPAK praneša: 

„Klaipėdoje pradėjo veikti 
anoniminis psichologinės pa
galbos telefonas 'Jaunimo li
nija'. Išgyvenantys krizes 
paaugliai galės išsikalbėti su 
bendraamžiais konsultantais. 
Šią 'Jaunimo liniją' įkūrė ku
nigas E. Putrius, dvasinės pa
galbos jaunimui cento direk
torius R. Liškauskas ir Klai
pėdos universiteto docentė A. 
Liniauskaitė". Pinigai, siun
tiniai ir komercinės siun
tos j Lietuvą. Maisto siunti
niai TRANSPAK, 4645 W.63 
St., Chicago, IL 60629. Tel. 
773-838-1050. 

(sk.) 

IRĮ**, ŽVAIGŽDUTĖ 
I^B^I^T* JI *» įsteigtas lietuvių Mokytojų Syngos Ctoasgos tkynms 

Kęstutis surinko karių barį iž išjojo i žygį. Juos užpuolė kryžiuočiai ir 
prasidėjo kautynės. 

Piešė Vanda Grigorovie 

Redaguoja / . Plačas. Med&agą siųsti: 3206 W. 65th Place. Chicago, JL 60629 

AŠ SKAITAU 

Kai ąš knygą perskaitau, 
Kai aš pamokas rašau, 
Aš labai gerai jaučiuos, 
Mane mama pabučiuos. 

Ji pataria man skaityt, 
Ir svarbiau išmokt rašyt. 
Aš kasdieną taip darau, 
Kad gyventi būt geriau. 

Tėtis ragina mane: 
„Tu skaityk daugiau namie", 
Būsi geras mokinys, 
Apie tave visi rašys. 

Erikas Dudor, 
Los Angeles Šv. Kazimiero 

lit. m-los, 6 sk. mokinys 

PIRMOJI LIETUVIŠKA 
KNYGA 
(Pabaiga) 

Yra daug tuščių vietų M. 
Mažvydo biografijoje. Neži
nomi jo gimimo metai, nei vie
ta. Manoma, kad bus kilęs iš 
Lietuvos ir tikriausiai iš 
Žemaitijos. Bet kai kas mano, 
kad jis Prūsų lietuvis. Apie jo 
vaikystę ir tolesnius metus 
taip pat nežinome. Tikras M. 
Mažvydo biografijos faktas 
liečia jau suaugusio žmogaus 
veiklą. 1539-1542 m. M. 
Mažvydas mokytojavo Vilniu
je, evangelikų mokykloje. Pas
kiau dėl neaiškių priežasčių 
pasitraukė iš Vilniaus ir gyve
no kitose Lietuvos vietose. 
Nuo 1546 m. M. Mažvydas, 
pakviestas Prūsijos kuni
gaikščio Albrechto, atvyksta į 
Karaliaučių ir įstoja į jo uni
versitetą, kurį baigia 1548 m. 
bakalauro laipsniu. M. Maž
vydas mokėjo lotynų, lenkų, 
rusų ir vokiečių kalbas. Nuo 
tada iki pat jo mirties išlikę 
bene daugiausia žinių. 

Jų teikia M. Mažvydo laiš
kai. Jie rodo, kad M. Maž
vydas gyveno sunkiai ir tu
rėjo daug rūpesčių. 1549 m. 
jis paskiriamas į Ragainę 
protestantų kunigu. Tais lai
kais būta papročio, kad naujas 
kunigas aprūpintų pragyveni
mu mirusio ankstesnio klebo
no šeimą< M. Mažvydui atite
ko tokia dalia. Jis turėjo vesti 
mirusio Ragainės klebono 
Lauteršterno dukterį ir paimti 
globon didelę žmonos šeimą — 
brolius ir seseris. Daug jėgų ir 
energijos M. Mažvydas ati
davė ūkio reikalams ir kunigo 
darbui. Bet visur, visuose sun
kumuose jis išlaikė stiprybę, 
savigarbą, užsigrūdino. Jis 
išleido lietuvių kalba dar ir 
daugiau knygelių. 

Mirė 1563 m. gegužės mėn. 
21 d. Ragainėje. 

G. Raguotienė 

MANO NUOTYKIAI 
VILNIUJE 

Kai aš pirmą kartą keliavau 
į Vilnių, aš buvau ketverių 
metų amžiaus. Tuo metu Lie
tuva vos buvo atgavusi ne
priklausomybę. Aš buvau la
bai jauna, tai nelabai su
pratau, kad tuo metu Vilniuje 
buvo pavojinga. Mano antros 
eilės pusbrolis gyveno prie te
levizijos bokšto ir girdėjo 
viską, kai sausio tryliktą ko
munistai nušovė trylika žmo
nių. 

Antrą sykį keliavau į Lie
tuvą, kai buvau penkerių 
metų amžiaus. Mano tėtukas 
— Kazys Bradūnas — skaitė 
scenoje savo eilėraščius. Stai
ga jo visi popieriai nukrito 
ant grindų. AS užlipau ant 
scenos ir padainavau „Siu 

namo, prrrū namo", kol Tėtu
kas susirinko savo popierius. 

Devintas kartas buvo šiais 
metais. Buvau tik dvi sa
vaites. Buvo „Baltikos" festi
valis ir daug baletų. Visai ne
valgėme „Baltų ainiuose'' 
(restoranas). 

Vaiva Aglinskai te, 
JAS 1996 metų stovykla 

Dainavoje 
(„Keliaujame per Lietuvą") 

MANO ŽIEMOS 
ATOSTOGOS 

Savo žiemos atostogų metu 
daug nuveikiau. Laukdamas 
Kūčių, aš buvau namuose ir 
padėjau mamai ruoštis Ko-
čioms. Gerai pailsėjau. 

Kūčių vakarą su visa šeima 
važiavau pas tetą ir dėdę 
švęsti Kūčias. Pabendravau su 
savo pusseserėmis ir pusbro
liais, kurie dabar gyvena toli 
nuo namų. Smagiai pralei
dome Kūčių vakarą. Visi prisi
sotinome ragaudami skanius, 
tradicinius Kūčių valgius, ku
riuos mano teta pagamino. Aš 
nelabai mėgstu aguonų pieną 
su šližikais, bet iš mandagu
mo reikėjo paragauti. Po vaka
rienės visi susėdome prie 
gražiai papuoštos eglutės ir 
pradėjom atidarinėti dovanų 
ryšulius. Ar gavau daug dra
bužių ir šiek tiek pinigų. Po 
pasikeitimo dovanomis, mes 
dar ilgai kalbėjomės, kol 
mama pasakė, kad jau laikas 
važiuoti namo. Liūdnai atsis
veikinome su giminėmis ir 
važiavome namo. 

Grįžę namo, tuoj ėjome mie
goti, nes buvo labai vėlu. 
Ankstų Kalėdų rytą aš pirmas 
pabudau ir prižadinau visą 
šeimą, kad galėtume apžiū
rėti dovanas po eglute. Kalėdų 
senelis aplankė, ir mūsų na
mus. Visi mes džiaugėmės do
vanomis. 

Kalėdų dieną, kiek vėliau, 
išvažiavome pas antrą tetą 
pietų. Atvažiavę radom didelį 
būrį giminių. Čia valgėme ir 
bendravome. Vakare vėl atsis
veikinome ir važiavome namo. 

Tą dieną po Kalėdų aš susi
rinkau savo slides, botus ir 
šiltus drabužius, nes važiavau 
su savo broliu slidinėti į Ver-
montą. Buvo labai smagu. 

Po slidinėjimo išvykos bu
vau namuose ir daug laiko 
praleidau žaisdamas su savo 
naujuoju Nintendo. Vienas iš 
mano draugų gri20 iš Floridos 

kartą važiavau slidinėti į 
šiaurę. 

Mano atostogos buvo sma
gios, laukiu kitų atostogų. 

Gintas Adomkaitis, 
Bostono lit. m-los, 

8 sk. mokinys 

KITI APIE MUS 
Pecter Arumaa (1900- ?) 

Estas mokslininkas-kalbi-
ninkas. Baigė Tartu universi
tetą magistro laipsniu. Tobuli
nosi Berlyne, Prahoje, čia 
įsigijo mokslo daktaro laipsnį. 
Vėl grįžta į Tartu ir užima to 
universiteto profesoriaus vie
tą. 1944 m. buvo išvykęs į 
Švediją, profesoriavo Lundo ir 
Stockholmo universitetuose. 
Jis žymus kaip slavistas ir 
baltistas, ypač daug dirbęs li
tuanistikos srityje. 

1930 m. paskelbė lietuvių 
tarmių mokslui labai reikš
mingą darbą „Lietuviški tar
miniai tekstai iš Vilniaus apy
linkės". Šie tekstai paimti iš 
lietuviškai apgyventų vieto
vių, daugiausia pasakos ir 
liaudies dainos. Seni žmonės 
miršta, tarmės nyksta, todėl 
Arumos paskelbti tekstai, ly
ginant juos su vėlesniais už
rašymais, teikia geros me
džiagos šių tarmių kitimui 
stebėti. Jam pavyko užrašyti 
tokių formų, kurių vėlesni ty
rinėtojai jau negalėjo rasti. Jis 
savo daktaro laipsniui gauti, 
pasirinko lietuvišką temą 
„Lietuvių kalbos asmeninių 
įvardžių istorijos tyrinėjimai". 
Arumos darbas yra svarbus 
indėlis į lietuvių k. istorijos 
mokslą. Tuo klausimu Aruma 
yra paskelbęs ir daugiau ma
žesnės apimties darbų. Jis yra 
nagrinėjęs ir lietuvių liaudies 
dainų poetiką. Jis ir kituose 
savo darbuose naudojosi baltu 
kalbų medžiaga. Aruma arti
mus ryšius palaikė su Vil
niaus Lietuvių mokslo draugi
ja. Jis estų visuomenę in
formuodavo apie lietuvių lite
ratūrinį gyvenimą. Tartu lite
ratūriniame muziejuje saugo
ma Arumos surinkta lietuvių 
tautosaka ir kitų asmenų jam 
atsiųsta medžiaga. Ar jis šiuo 
metu gyvas ar miręs, mano tu
rimi dokumentai neparodo. 

PAGALVOKITE NR. 14 
1. Kuriais moderniaisiais 

laikais įvyko pirmoji olimpia
da Atėnuose? (nurodyti me
tus). 2. Ar šv. Rašte randamas 

užtrauktuką — ziperį? At
siuntė kun. dr. E. Gerulis. 4. 
Kuris JAV leidžiamas žur
nalas (magazine) turi dau
giausia prenumeratorių (skai
tytojų)? 5. Atsirito kamuolys, 
pilnas adatų prismaigstytas 
(pridėtas). 6. Atskrido juo-
dalūpis, prakando nepralupes 
(žievės, odos nenuėmęs). 

PAGALVOKITE 
NR. 13 ATSAKYMAI 

1. Nuo mėnulio spindulys 
pasiekia žemę per 1.3 se
kundės (Awake, 1996.1.22). 2. 
Žodis „vasarojus* reiškia pa
vasarį sėjamus vasarinius ja
vus: avižas, miežius, žirnius ir 
kt. 0 rugiai yra syami ru
denį, todėl jie vadinami 
žiemkenčiais". 3. Estija turi 
7 juros uostus: Muuga, Kopti, 
Paldiski, Talin (city), Talin 
(port), Piarnu ir Kuna. Latvi
ja turi 3 uostus: Ventspils, 
Riga ir Liepąja. Lietuva turi 
vieną uostą Klaipėdą. (Lithua-
nian, No. 47-48, Vilnius, 
1995). 4. Vassar, įsteigtas 
1861 m. 5. Tvora. 6. Kulka. 

SMULKIOJI 
TAUTOSAKA ' ~ 

Jei nebuvo skaisčios saulės 
pietų laike, tai nenorėk, kad 
būtų vakare. 

Nesijuok iš seno — pačiam 
ateis senatvė. 

Pilk ant sienos žirnius — 
ar jie laikysis? 

Vieną sykį klaidą padaręs, 
visa amžių neatitaisysi. 

Taip lipšni (meili), kaip sma
la. 

Stumia nuo savęs, kaip 
smertį (mirtį). 

Velka kaip smertį (mirtį). 
Kiekvienoje stuboje (name) 

dūmų yra, — bet ne per daug. 
Du susėję — trečias atlieka. 
S u kuom sutapsi, tokiu pa

tapsi. 
Gera sveikata geresnė, nei 

daug turto. 
Jei pajėgtų, ir šaukšte van

dens nuskandintų. 
Išpažins šikšna (oda) de

gutą. 
Viršuje Šilkai, apačioje vil

kai. 
Kad galėčiau, širdį paro

dyčiau. 
Tu jam širdį rodai, o jis tau 

užpakalį. 
Ko širdis pilna, tą ir burna 

kalba. 
Sušlavęs šiukšlių nepilk ant 

vėjo išnešioti. 
Šnipštas (sumanymo su-

ilugimas) namus gadina. 
Peršokai šunį, šok ir uodegą. 
Verks šunį apkabinės. 
Neužmes šuns ant kiaulės. 
Bagotas (turtingas) kaip 

luva su blusomis. 

Kaip šuva su kate. 
Loja kai šuva mėnesienoj. 

Pirktų šuva mėsą — kad pi
nigų nesą. 

Prarįjo, kai šuva muilą. 
Šuva ant uodegos nunešė 

visą gyvenimą. 

Taip meluoja, 
graužia. 

kaip ropę 

ir pas mane pernakvojo. Vieną y r a ž o a į 8 ^kurmis" (angį. 
saitą rytą ėjome čiuožti ir dar molef 3. Kas ir kada išrado 

Aklam ir saulė nešviečia. 

Ne visada saulė šviečia, n« 
visada lietus lyja. 

Su saule negyvens, su savim 
nenusineš. 




