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Algirdas Brazauskas darbais 
siekė Lietuvos gerovės 

Viln ius , sausio 20 d. (BNS) 
— Lietuvos prezidentas Algir
das Brazauskas, antradienį 
kalbėdamas pirmoje po jo ke
lionės į JAV spaudos konfe
rencijoje, pareiškė nenorįs su
sieti JAV ir Baltijos valstybių 
Chartijos ir santykių su Rusi
ja galimo pasikeitimo ir mano. 
kad užsienio politikoje svarbu 
„ne filosofuoti", o vadovautis 
praktiška nuostata, „kad Lie
tuvai būtų geriau". 

A. Brazauskas dar kartą pa
reiškė, kad JAV ir Baltijos 
valstybių bendradarbiavimo 
Chartijos pasirašymas nėra 
nukreiptas prieš jokią trečiąją 
valstybę — o šiame regione 
mintyse tur ima Rusija. 

Pasak prezidento, santykiai 
su Rusija turi išlikti kupi
ni tarpusavio pasitikėjimo ir 
tiksliai numatomi. 

Prezidentas stebėjosi Rusi
jos užsienio reikalų vicemi
nistro Aleksandr Avdejev pa
reiškimu, kad Sovietų Sąjun
ga nebuvo okupavusi ar anek
savusi Baltijos valstybių, ka
dangi prieš II pasaulinį karą 
neva nebuvo tarptautinio įsta
tymo, draudžiančio kitoms 
valstybėms grasinti jėga. 

„Ar jis yra įpareigotas oficia
liai tai pasakyti, ar tai yra 
grynai subjektyvi jo nuomo
nė?", spėliojo A. Brazauskas. 
„Kiek aš pažįstu poną Avde-
jevą, ir man teko susitikti su 
juo, — tai labai santūrus jau
nas diplomatas, visuomet ge
rai kontroliuojantis save, savo 
elgesį, savo žodžius. Jis man 
paliko labai gerą įspūdį", sakė 
prezidentas. 

Pasak A. Brazausko, A. Av
dejev žodžiai negali pakeisti 
faktų. 

„Taip, nuo 1940 iki 1990 
metų Lietuva buvo okupuota 
valstybė, ir visas pasaulis tai 
pripažįsta. Vadink kaip nori, o 
kas buvo — tai buvo, su viso
mis pasekmėmis", pareiškė 
prezidentas. 

A. Brazauskas pastebėjo, 
kad jo pirmadienio pasakymas 
dėl galimybės pasirašyti su 
Rusija naują tarpvalstybinę 
sutartį buvo netiksliai inter
pretuotas. „Ne aš pareiškiau, 
o manęs paklausė", sakė prezi
dentas. Anot jo, jis pakartojęs 
„šabloniškus žodžius, kad ge
rėjimui ir santykių tobulė
jimui ribų nėra". 

Jis priminė 1991 metų lie
pos mėnesį pasirašytą Lietu
vos ir Rusijos sutartį, kuri 
tuometinėje situacijoje, kai 
Rusija tebuvo SSRS dalimi. 
buvo labai „drąsi". „Bet atsi
randa naujų aspektų — ir ne 
tik „grynos" politikos srityje, 
sakė A. Brazauskas. Jo nuo
mone, gal reikėtų „bendros 
visa apimančios geros kaimy
nystės sutarties". 

A. Brazauskas, pabrėžęs, 
kad užsienio politikoje daug 
filosofuojama ir kalbama „apie 
aukštas dangaus materijas", 
pareiškė, jog „reikia būti rea
listais — bet kokia užsienio 
politika privalo turėti vieną 
tikslą — kad Lietuvai ir kiek
vienam jos žmogui būtų ge
riau". 

P r e z i d e n t a s įpykęs dėl 
S e i m o p i rmin inko 

ka l t in imų 
Algirdas Brazauskas pri

sidėjo prie kritikos, kurią da
lis Lietuvos politikų išsakė dėl 
Seimo pirmininko Vytauto 
Landsbergio pastabų, minint 
Sausio 13-tąją. 

Centro sąjungos ir LDDP at
stovai jau anksčiau kritikavo 
V. Landsbergio teiginį jo kal
boje per iškilmingą Seimo 
posėdį, jog prieš 1991 metų 
sausio įvykius tuometinės Lie
tuvos vyriausybės sprendimai 
neva buvo „sinchronizuoti" su 
Sovietų Sąjungos jėgos struk
tūrų sprendimais. 

„Aš apgailestavimą 'kubu' 
(trečiuoju laipsniu — red.) ga
liu išsakyti. Jei aš nebūčiau 
prezidentas ir nesėdėčiau ši
toje vietoje, tai pasakyčiau dar 
stipriau", sakė A. Brazauskas. 

Kr i t i kuo jamas 
k a r d o m a s i s k a l i n i m a s 

A. Brazauskas pareiškė savo 
nepasitenkinimą dėl kardomo
jo kalinimo taikymo Lietuvoje 
ir pareikalavo, kad jo princi
pai būtų peržiūrėti. 

J is pasipiktino tuo, kad pa
sikėsinimu sukčiauti stambiu 
mastu kaltinamas parlamen
taras Audrius Butkevičius 
vieną savaitę sausio pradžioje 
Lukiškių kalėjime buvo laiko
mas neteisėtai, pernai gru
odžio 31 dieną pasibaigus kar
domosios priemonės laikui. 

Sausio 7 d. į prezidentą 
kreipėsi A. Butkevičiaus moti
na, jis pradėjo aiškintis, kokiu 
pagrindu parlamentaras lai
komas kalėjime, ir tą pačią 
dieną teismas priėmė spren
dimą pratęsti kardomąją prie
monę. „Jei nebūčiau ėmęs 
triukšmauti, tai iki šios dienos 
(A. Butkevičius) būtų sėdėjęs 
be jokio sprendimo", sakė A. 
Brazauskas. 

Pasak jo, neteisėtai kalėjime 
laikomų žmonių yra daug. 
„Tai kurgi mūsų teisinės in
stitucijos?", piktinosi prezi
dentas. 

Prezidentas teigė suprantąs 
kardomosios priemonės būti
nybę, kai įtariamasis žmogus 
buvo ieškomas arba gali pa
sislėpti. 

A. Brazauskas, be to, pikti
nosi, kad kalėjime laikomi 
įtariamieji nusikaltimais ne
pilnamečiai. Pasak jo, Lietuva 
taip neturi elgtis, pasirašiusi 
gausybę tarptautinių doku
mentų dėl žmogaus teisių. 

Lietuvos Seimo pirmininko (kairėje) Vytauto Landsbergio ir stačiatikių arkivyskupo Chrizostomo pokalbis pra-
(Elta) džioje vyko ramiai ir dalykiškai, baigėsi — gana netikėtai. 

Vilniaus vicemeras supykdė 
stačiatikiu patriarchą 

Vi ln ius , sausio 20 d. 
(BNS) — Stačiatikių patr iar
chas arkivyskupas Chrizosto-
mas įsižeidė ir neatsisveikinęs 
išėjo iš Seimo pirmininko ka
bineto, kur buvo svarstomos 
rusiškų mokyklų problemos. 

Antradienį Chrizostomo 
siūlymu vykusiame susitikime 
su Vytautu Landsbergiu dau
giausia dėmesio buvo skir ta 
numatomam Vilniaus 53-osios 
mokyklos pertvarkymui, pra
nešė Seimo pirmininko atsto
vė spaudai. 

Šioje rusų mokykloje besi
mokančius vaikus bei pedago
gus žadama perkelti j greti
mai esančias 49-ąją a r 52-ąją 
mokyklas. 

Crizostorno nuomone, toks 
sprendimas padarytas , neiš
klausius visų sudomintųjų, to
dėl reikia sustabdyti jo įgy
vendinimą. 

Tuo tarpu V. Landsbergis 
teigė esąs įsitikinęs, kad mo
kyklų sujungimas nėra nu
kreiptas nei prieš vieną jų, o 
tėra bandymas išspręsti nepa
kankamai panaudojamų pas
tatų problemą. 

Susitikime taip pat dalyva
vo Seimo švietimo, mokslo ir 

kultūros komiteto nariai, mo
kyklos tėvų komiteto atstovai 
bei Vilniaus savivaldybės pa
reigūnai. 

Chrizostomas išėjo iš kabi
neto po Vilniaus vicemero Juo

zo Raistenskio kalbos. Viceme
ras teigė, kad pusiau tuščių 
mokyklų sujungimas neišven
giamas, nes kitose vaikų mo
kosi dukart daugiau, nei lei
džia normos. 

Anot V. Landsbergio ats
tovės spaudai, patriarchas J . 
Raistenskio kalboje įžvelgė as
meninį įžeidimą. 

Vilnijos savivaldybė „stojo 
\ kovą" su Vilniaus apskritimi 

Lietuvos-Baltarusijos pasienis 
artėja" prie ES reikalavimu 

Vilnius, sausio 20 d. (BNS) 
— 1997-ųjų birželį Lietuvai 
pradėjus sienos su Baltarusija 
žymėjimą, jau pažymėti 172 
kilometrai šios sienos. Pasak 
vidaus reikalų viceministro 
Romo Kilikausko, visus jai te
kusius pusės sienos ilgio pa
žymėjimo darbus Lietuva nu
mato užbaigti iki vasaros. 

Pernai Baltarusijos pasie
nyje įsteigtos 2 papildomos re
gioninės rinktinės, įkurtos 3 
naujos pasienio užkardos. Sie
nos su Baltarusija ruože da
bar yra sutelktos ir pagrindi
nės pasienio policijos pajėgos. 

Pernai metų pradžioje pra
dėjus pasienio policijos refor
mą. 40 proc. buvo sumažintas 
Pasienio policijos departamen
to valdymo darbuotojų bei pa
reigūnų skaičius sienos su 
Latvija ruože. Tai Lietuvos -
Baltarusijos pasienyje leido 
padidinti etatų skaičių nuo 
1,000 iki 2,000. 

1998-1999 metais šiame 
pasienio ruože bus pradėta 
naudoti stebėjimo įranga ir 
prietaisai, kuriuos pateiks 
Prancūzijos susivienijimas 
,,Thomson-CSF". Jrangos ver

tė — apie 6 mln. JAV dolerių. 
Pernai su ES valstybių spe

cialistais suderintas 6 naujų 
pasienio užkardų Lietuvos ir 
Baltarusijos pasienyje s taty
bos projektas pagal PHARE 
programą. Tam numaty ta 
skirti 1.5 mln. ECU. 

Šių metų pabaigoje visus 
pasienio postus ket inama su
jungti į bendrą informacijos 
tinklą. Tuomet visose 373 
kompiuterizuotose darbo vie
tose pasieniečiai galės skai tyt i 
informaciją asmens dokumen
tuose, galės naudotis Europos 
policijos duomenų bankais 
apie pavogtus automobilius, 
ieškomus asmenis bei kt. 

* S e i m o p i rmin inkas Vy
tautas Landsbergis kreipėsi į 
Latvijos Seimo pirmininką Al
fredą Čepanį, p rašydamas 
pratęsti įstatymo pataisos, 
kuri suteikia lengvatų Latvi
joje gyvenantiems represuo
tiems lietuviams, galiojimo 
laiką. 1995 m. Latvijos Seimas 
priėmė įstatymą, pagal kurį 
politiškai represuoto a smens 
statusas suteikiamas tik Lat
vijos piliečiams. Latvijoje gy-

Viln ius , sausio 16 d. (BNS) 
— Vilniaus rajono taryba 
sausio 16 d. patvirtino savi
valdybės valdybociprendimus 
gre ta valstybinės kalbos ra
jone vartoti tautinės mažumos 
lenkų kalbą. 

Valdybos sprendime, pasi
rašytame sausio 15 d. teigia
ma, kad ankstesni valdybos 
sprendimai „parengti griežtai 
laikantis" tautinių mažumų 
įstatymo ir Konstitucijos. 

Amerika Lietuvos 
prezidentui mokės 

dukart daugiau 
Vi ln ius , sausio 19 d. (BNS) 

— Naujasis Lietuvos preziden
tas Valdas Adamkus iš Jung
tinių Amerikos Valstijų gaus 
pensiją, kuri daugiau nei du
ka r t viršys jo atlyginimą Lie
tuvoje. 

Dienraščio „TheWashington 
Post" žiniomis, už 29 metų 
tarnybą JAV administracijoje 
V. Adamkus gaus maždaug 
5,000 dolerių pensiją, t.y. apie 
20,000 litų. 

Lietuvos prezidento atlygini
mas , kuris prilygintas 12-kai 
vidutinių atlyginimų, dabar 
y ra apie 11,000 litų. At
skaičiavus mokesčius, prezi
dentui „į rankas" lieka apie 
7,000 litų. 

V. Adamkus, neseniai Vil
niuje paklaustas, a r išsaugos 
amerikietišką pensiją atsisa
kęs JAV pilietybes, atsakė, 
kad šie dalyką: nėra susiję. 
Kita proga jis yra užsiminęs, 
kad galvos, kaip geriau pa
naudoti pensiją, galbūt net 
skirs ją labdarai. 

„The VVashington Post" pa
tar ia savo skaitytojams daly
vaut i rinkliavose dovanai į 
pensiją išeinančiam bendra
darbiui ir įrašyti savo pavardę 
į atviruką, nes tas pensinin
kas vieną gražią dieną gali 
t ap t i prezidentu. 

vena keli tūkstančiai buvusių 
tremtinių ir politinių kalinių, 
iš tremtų iš Lietuvos ir vėliau 
apsigyvenusių Latvijoje, netu
rinčių jos pilietybės. ,BNS> 

Taryba posėdyje valdybos 
sprendimą priėmė be skaity
mo ir diskusijų. 

Valdyba taip pat nusprendė 
prašyti Seimo narių Jano Sin
kevičiaus ir Jano Mincevi
čiaus pateikti Konstituciniam 
teismui klausimą, ar Tautinių 
mažumų įstatymas nepriešta
rauja Konstitucijai. 

Sausio 12 d. Vilniaus apsk
rities viršininkas Alis Vidūnas 
atšaukė patikslintą Vilniaus 
rajono savivaldybės valdybos 
sprendimą dėl lenkų kalbos, 
kaip tautinių mažumų kalbos, 
vartojimo greta valstybinės 
lietuvių kalbos visose rajono 
savivaldybės administracijos 
įstaigose ir organizacijose. 

A. Vidūnas pareikalavo, 
kad šis klausimas skubos 
tvarka būtų apsvarstytas savi
valdybės tarybos posėdyje. Jei 
savivaldybė nepaklus, Vil
niaus apskritis paduos ją į 
teismą. 

* Vidaus reikalų minist
ro nurodymu, Generalinė in
spekcija prie VRM pradėjo tik
rinti, kaip Šalčininkų rajono 
policijos pareigūnai moka val
stybinę kalbą. Šalčininkų rajo
no policijos komisariate dirba 
nemažai kitataučių policijos 
pareigūnų. Pasak „Lietuvos 
ryto", trys šio policijos komi
sariato pareigūnai ligi šiol ne
turi pažymėjimo apie išlaikytą 
lietuvių kalbos egzaminą. Pa
aiškėjus, kad pareigūnai, jau 
turintys pažymėjimus, juos 
gavo neteisėtai ir prastai mo
ka lietuvių kalbą, jiems bus 
surengti lietuvių kalbos kur
sai. 

* K a u n e , savo n a m u o s e , 
buvo užpultas ir sumuštas ži
nomas poetas, meno vertybių 
kolekcionierius kunigas Ri
čardas Mikutavičius. Sausio 
17 d. R. Mikutavičiui grįžus į 
savo butą Laisvės alėjoje, 
kažkas paskambino į duris. 
Jas atidaręs kunigas buvo 
užpultas ir sumuštas. R. Mi
kutavičius sakė nežinąs, kiek 
buvo užpuolikų, nes matęs tik 
vieną. Pasakoti apie užpuo
limą bei galimas užpuolimo 

Maskva turėtų prisiminti 
13-ąjį šimtmetį 

Oslas, sausio 20 d. (Reu-
ters-BNS) — Pirmadienį JAV 
kritikavo Maskvos pasiprie
šinimą Baltijos valstybių stoji
mui į NATO ir paragino Rusi
ją skatinti visos Šiaurės Euro
pos valstybių ryšius, atgaivi
nant vadinamąją „Hansos są
jungą". 

Praėjusią savaitę pasi
rašyta JAV ir Baltijos valsty
bių bendradarbiavimo Charti
j a rodo labai rimtą Vašingtono 
norą, kad NATO durys būtų 
atviros Lietuvai, Latvijai ir 
Estijai, pareiškė JAV Valsty
bės sekretorės pavaduotojas 
Strobe Talbott, pradėdamas 
vizitą Šiaurės valstybėse. 

„Rusijai tai nepatinka, ji 
laiko tai klaida. Tai nepasi
keitė", sakė S. Talbott. Tačiau 
jis taip pat pripažino, kad Ru
sija laikėsi „praktiško ir kons
truktyvaus" požiūrio, sakyda
ma, jog nesutarimai dėl Balti
jos valstybių neturėtų stabdy
ti bendradarbiavimo kitose 
srityse. 

S. Talbott atsisakė spėlioti, 
kada Baltijos valstybės gali 
tapti NATO narėmis. Norvegi
jos pavyzdys parodo, kad 
NATO išsiplėtimas iki Rusijos 
sienų visai nebūtinai reiškia 
grėsmę, sakė S. Talbott Oslo 
Nobelio institute. 

Kritikuodamas Rusiją dėl 
jos priešiškumo Baltijos vals

tybių priėmimui į NATO, mi
nistras teigė, kad JAV prezi
dentas Bill Clinton ir Valsty
bės sekretore Madeleine Al-
bright ..mano, kad šio konkre
taus kliuvinio įveikimas ati
tiktų pačių rusų tikslus", sake 
S. Talbott. 

„Rusijai laikyti Baltijos re
gioną keliu grobikiškoms ar
mijoms, arba stabdymo zona. 
geriausiu atveju yra senovės 
liekana, kadangi nebeliko jo
kių galimų užpuolikų. Hansos 
koncepcija turėtų... patraukti 
rusus — bent jau tuos rusus, 
kurie... verčiau tiki integraci
ja, o ne grįžimu prie izoliaci
jos", sake S. Talbott. Pasak jo. 
Rusijos menamos istorinės pa
ralelės paprastai sukasi apie 
13 amžiuje vykusius švedų ri
terių įsibrovimus. 

Ministro manymu, Rusija 
turėtų vertinti Baltijos valsty
bes „ "Hansos supratimu' — 
galvoti apie Baltijos valstybes, 
ne kaip apie įsiveržimo į vidų 
kelią, bet kaip apie var tus į iš
orę". 

Pasak Reuters, Hansos są
junga 13-15 amžiuje buvo 
svarbi ekonominė jėga, ir kles
tėjimo višūnėje jai priklausė 
maždaug 100 miestų. Šios są
jungos pirkliai buvo tarpinin
kai tarp Šiaurės Rytų Europos 
gilumos ir kitų valstybių. 

Rusijoje — nerimas dėl Lietuvos 
pareiškimų apie Karaliaučių 

Maskva, sausio 20 d. (Inter-
fax-BNS) — Valstybės Dūmos 
deputatams kelia nerimą Lie
tuvos politikų pareiškimai dėl 
Karaliaučiaus srities statuso. 

Šis klausimas, be kita ko, 
buvo iškeltas rūmų posėdyje 
praėjusį penktadienį. 

Pirmadienį Valstybės Dū
mos deputatas Vladimir Niki-
tin nusiuntė paklausimą Rusi
jos Užsienio reikalų ministrui 
Jevgenij Primakov, kuriame 
paprašė pranešti, kokių prie
monių žinyba imasi „Rusijos 
teritorijos vientisumui apgin
ti". 

Parlamentaras atkreipė dė
mesį į tai, kad Lietuvos politi
niuose sluoksniuose aktyviai 
savarstoma „idėja, kaip Kali
ningrado (Karaliaučiaus — 
red.) sritis gali būti demilita
rizuota ir internacionalizuota 

paverčiant ją 'ketvirtąja Balti
jos respublika' ". Tai, kaip 
teigė Rusijos deputatas, Lietu
vos Seimo narys Romualdas 
Ozolas neseniai pareiškė in
terviu Vilniaus laikraščiui 
„Respublika". 

Be to, naujienų agentūros 
neseniai citavo naujojo Lietu
vos prezidento Valdo Adam
kaus interviu Lenkijos žur
nalui, kuriame sakoma, kad 
Rusijai Karaliaučiaus sritis 
atiteko „tik laikinai" ir Kara
liaučiaus ateitį turi nustatyti 
tarptautinės organizacijos. 

Atsižvelgdamas į tai. kad 
Lietuvos ambasada Maskvoje 
atmeta patį V. Adamkaus in
terviu faktą. V. Nikitin krei
pėsi į Rusijos užsienio reikalų 
ministrą, prašydamas išaiš
kinti situaciją. 

Lietuvos partijoms siūloma 
pasirašyti santarvės susitarimą 
Vilnius, sausio 20 d. (BNS) 

— Centro sąjunga paragino 
atnaujinti politinių jėgų pas
tangas pasirašyti deklaraciją 
dėl politinės ir pilietinės san
tarvės Lietuvoje. 

Centro sąjungos tarybos pa
reiškime antradieni sakoma, 
kad tik konstruktyviai dirbant 
bei suprantant vieniems kitus, 
galima garantuoti demokrati
nę tvarką ir pasiekti, kad nau
jojo prezidento Valdo Adam
kaus nuostatos — laisvas 
žmogus, atvira visuomenė, 
stipri valstybė — taptų tikro
ve. 

priežastis kunigas atsisakė. 
Dienraščio „Lietuvos rytas" 
(01.20) žiniomis, iš buto pa
grobta vertingų daiktų. Kauno 
vyriausiasis policijos komisa
ras Gediminas Aleksonis tei
gė, kad sudaryta geriausių 
specialistų operatyvine grupe. 
kad šis užpuolimas būtų sėk
mingai ištirtas. ' B N " S > 

Centristai rėmė V Adam
kų prezidento rinkimuose. Ta
čiau, kaip sakė partijos vice
pirmininkas ir Centro frakci
jos seniūnas Seime Egidijus 
Bičkauskas, kreipimasis ori
entuotas ne tik į V. Adamkaus 
rėmėjus, bet į visas politines 
j ėg a s . 

Politinės santarvės idėjas 
Lietuvoje dar iki centristų per 
kelerius pastaruosius metus 
skelbė partijos ir visuomeni
nės grupės, bet nė vienai ne
pavyko sutelkti visų įtakin
gesnių politinių jėgų pasira
šyti kokį nors santarvės susi
tarimą. 

KALENDORIUS *" 
Saus io 21 d : Šv. Ag

niete, kankinė '3 šmt.i; Epifa-
nas, Garsė, Rungailė. 

S a u s i o 22 d.: Sv. Vincen
tas, kankinys t mirė apie 304 
m.): Anastazas. Gaudentas, 
Aušrys. Skaistė. 

mailto:DRAUGAS@EARTHLINK.NET
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SKAUTYBES 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

SKAUTAI VYČIAI ČIKAGOJE 
R. Fabijonas 

(Medžiaga šiam rašiniui su
r inkta iš vienetų vadovų ir pa
vienių skautų vyčių). 

Kur bebūtume: Amerikoje, 
Kanadoje, Australijoje, Vokie
tijoje ar kituose kraštuose, 
mus visus į vieną šeimą turi 
jungti skautiška — lietuviška 
širdis. 

Su pirmaisiais tremtiniais, 
atvykusiais į šį kraštą atvyko 
ir lietuviai skautai,-ės. Pir
mieji skautai Čikagoje greitai 
organizavosi į skiltis ir drau
goves. 1949 m. pavasarį Čika
goje pasirodė ir skautai vyčiai. 
Pradžioje jie veikė kartu su 
skautų draugove, bet vėliau jų 
pastangomis buvo sušaukta 
steigiamoji skautų vyčių suei
ga. 

1949 m. birželio 18 dienos 
dienraščio ^Draugo" numeryje 
tilpo s.v. R. Fabijonavičiaus 
skelbimas, kviečiąs visus Či
kagoje esančius skautus vy
čius atvykti į steigiamąją 
sueigą, kuri įvyks birželio 19 
dieną, s.v.v. si. V. Maciežos 
patalpose, 3212 S. Wallace St. 

Deja, į sueigą atvyko tiktai 
steigėjai sk. vyčiai: V. Vepš-
tas, R. Fabijonavičius, V. Ma-
cieža ir sk. vytis kandidatas 
V. Petrauskas . Susirinkę jie 
nu ta rė liepos 3 dieną vėl 
šaukti kitą sueigą „Friendly 
Hali" patalpose. Šioje sueigoje 
j au dalyvavo 14 skautų, kurie 
nutarė susiorganizuoti į skau
tų vyčių draugovę. 

Taip Čikagoje įsikūrė pirma
sis skautų vyčių vienetas. Šis 
vienetas iš pradžių augo ir 
didėjo. Vėliau įsisteigė ir kiti 
skautų vyčių būreliai. 

Norint geriau pažinti skautų 
vyčių veiklą, reikia susipažinti 
su įvairiais vienetais, veiku
siais Čikagoje. 

„Šarūno" s k a u t ų vyčiu 
draugovė(1949-Vn-3 -

1950-IV-2) 

-949 m. liepos 3 d., steigia
moji skautų vyčių sueiga įkū
rė „Šarūno" skautų vyčių dr-
vę ir jos vadu išrinko E. Vilką 
(49-VII-3 - '50-III-4). Vėliau 
dr-vei vadovavo A. Milijona-
vičius C50-III-4 - '50-IV-2). 

„Šarūno" dr-vė pasižymėjo 
dideliu narių skaičiumi: iš ke
turiolikos skautų vyčių, daly
vavusių steigiamojoje suei
goje, dr-vė išaugo iki 60 narių. 
Kiekvienas dr-ves narys mo
kėjo nario mokestį, ir už su
r inktus pinigus buvo siun
čiami siuntiniai Vokietijoje li
kusiems broliams. 

Visuotinoje skautų vyčių su
eigoje, įvykusioje 1950 m. ba
landžio mėn. 2 d. buvo nutar ta 
pakeisti dr-vės vardą į „Pulk. 
J. Šarausko" skautų vyčių dr-
vę. 

P u l k . J . Š a r a u s k o skautu 
vyč iu d r -vė 

( n u o 1950-IV-2) 

„Šarūno" dr-vės skautų vy
čių sueigoje, įvykusioje 1950-
IV-2, buvo nutar ta pakeisti 
tuometinį dr-vės vardą į 
„Pulk. J . Šarausko skautų 
vyčių dr-vė". Dr-vės vadu liko 
A. Milijonavičius C50-IV-2 -
'51-II-2). Vėliau vadovavo A. 
Valatkaitis '"51-II-2 - '51-111-
11), A. Augustinaitis ('51—III-
11 - '53-III-7), R. Fabijona
vičius C53-III-7 - '54-III-4), J. 
Paruškevičius C54-III-4), ir A. 
Grina nuo '56-III-4. Tos suei

gos metu dr-vė įsigijo vėliavą, 
kuri buvo brolio Milijona-
vičiaus atvežta iš Vokietijos. 
Vėliava anksčiau priklausė 
Hanau stovykloje veikusiai 
„Pulk. J. Šarausko" sk. vyčių 
dr-vei. 

Pradžioje dr-vę sudarė bro
liai, skautavę Vokietijoje. Lai
kui bėgant, dauguma narių 
buvo paveikti naujų šio krašto 
papročių, skirtingo gyvenimo 
tempo ir užmiršo skauto vyčio 
tikslą. 1950 - 1952 m. laiko
tarpyje dr-vės vadai buvo pri
versti pašalinti iš dr-vės narių 
tarpo 35 brolius, kurie nebera
do laiko aktyviam darbui. 
1952 - 53 m. skautų vyčių 
veiklai daug pakenkė į drau
govę įsibrovęs prityręs skau
tas vytis brolis John Gillun, 
save laikąs Baden Powell'io 
įpėdiniu. Jis savo ideologiniais 
išvedžiojimais įnešė nesan
taiką ir pairimą į gražiai vei
kusį vienetą. 

Dr-vės eilės retėjo, bet vis 
atsirasdavo naujų, daugumoje 
jaunesniojo amžiaus brolių, 
kurie, nors ir prie sunkių ap
linkybių, rado pakankamai 
laiko skautybei. Dalis brolių 
išstojo, kad galėtų geriau eiti 
savo pareigas tunte, Korp! 
„Vytis", ar kitose studentų or
ganizacijose. Daugelis kitų iš
vyko atlikti karinės prievolės. 
Taip pat dr-vės narių tarpe 
buvo ir yra daug studentų, 
dalis iš jų jau yra baigę įvai
rius Amerikos universitetus. 

Tunto vadovybė, vadovauja
ma skt. B. Gurėno, labai nepa
lankiai žiūrėjo į dr-vės veiklą, 
nesuprato jos sunkumų ir lai
kė dr-vę negyvu vienetu. To
dėl, tunto parėdymu, buvo 
steigiami atskiri skautų vyčių 
kandidatų būreliai, kurie ap
ėmė vyresnio amžiaus tunto 
skautus. Deja, iš keturių tun
to įsteigtų būrelių, tik vienas 
iki šioliai teišsilaikė. Kiti po 
trumpo, bet gyvo, veikimo su
griuvo, kai būrelio nariai pra
dėjo studijuoti, o likusieji išvy
ko į dėdės Šamo kariuomenę. 

„Pulk. J . Šarausko" sk. Vy
čių dr-vės veikla buvo jau
čiama ne tik tunte, bet ir Či
kagos lietuvių kultūriniame 
gyvenime. Dažnai skautai vy
čiai buvo kviečiami atstovauti 
Lietuvos jaunimui įvairiuose 
minėjimuose. Taip pat dr-vė 
rengė ir vadovavo įvairiems 
skautiškiems vakarams, lau
žams, stovykloms. Nepamiršti 
buvo ir broliai, likę Vokieti
joje: jiems siunčiami įvairūs 
siuntiniai, „Mūsų Vytis" pre
numeratos bei piniginė pagal
ba. 

Iš svarbesnių dr-vės darbų 
reikia paminėti, kad dr-vės 
vado ps. A. Augustinaičio pas
tangomis buvo sušauktas JAV 
Rajono skautų vyčių sąskrydis 
Čikagoje C52-V-30 - VI-1). Į 
Šveicarijoje sukviestąjį pasau
linį skautų vyčių sąskrydį iš 
Vak. Vokietijos ten vykstan
tiems lietuviams skautams fi
nansuoti „Pulk. J. Šarausko" 
dr-vė trumpu laiku surinko ir 
pasiuntė 180 dol. Dr-vė turėjo 
savo atstovus ir 1953 m. bei 
1956 m. skautų vyčių sąskry
džiuose, įvykusiuose Kana
doje. 

Per savo veiklos metus dr-vė 
priruošė aštuonis sk. vyčius 
kandidatus, kurie atlikę bu
dėjimą, tapo skautais vyčiais. 

1953 m. pabaigoje narių 
skaičius sumažėjo tiek, kad 

Fil. Jonas D a i n a u s k a s š. m. sausio 21 d. švente savo 94-jį gimtadienį. 
Greta stovi fil. R a m u n ė Lukienė. Nuotr. Jono Tamula i č io 

SVEIKINAME 

Daug naudingų darbų savam kraštui, lietuviškai skautijai ir 
išeivijai per savo ilgą amžių atliko fil. Jonas Dainauskas. Jo 
neišblėstanti energija gaivino ir gaivina, mus. Per visą savo 
gyvenimą žengė skautiškuoju keliu; vienas iš Korp! Vytis 
steigėjų ir vadovų. • >;. 

Širdingai sveikinam švenčiantį 94-jį gimtadienį. Linkime ir 
toliau sėkmingai darbuotis. Dievo, Tėvynės ir Artimo tarnyboje. 
Lai gerasis Dievas laimina Jo dienas, darbus ir kelius! 

ASS Vydūno fondas 

v 

VISI KVIEČIAMI 
SLIDINĖJIMO ISKYLON 

Čikagos jūrų skaučių ir 
skautų vadovybė kviečia jūrų 
jaunes ir jaunius, skautus ir 
skautes, jūrų skautes ir skau
tus, prityrusias skautes ir 
skautus gintares, jūrų būd
žius, vyr. skautes ir skautus 
vyčius sausio 31 d. dalyvauti 
slidinėjimo iškyloje, vyksian
čioje Wilmot, Wisconsin. 

Autobusas iš PLC, Lemon-
te, išvažiuos 1:15 vai. p.p. ir 
sugrįš 12 vai. ryto. Nevažiuo
jantieji autobusu — susitik
sime Wilmot, WI. 

Informacijas teikia „Neri
jos" tunto tuntininkė Viligailė 
Lendraitienė, tel. 708-388-
2041. 

STOVYKLOS 

Balandžio 3 , 4 i r 5 d. — 
ASS Studijų dienos, Wood-
stock, IL. 

Liepos 11-18 d. — Čikagos 
tuntų jaunesniųjų skautų ir 
skaučių stovykla Rako stovyk
lavietėje, Custer, MI. 

Liepos 17-27 d. — Tautinė 
stovykla Lietuvoje, Alytaus 
rajone. 

Rugpjūčio 8-20 d. — 
Aštuntoji Tautinė stovykla 
JAV — Paxton, MA. 

KAZIUKO MUGĖ 

Kovo 1 d. — Čikagos 
skautų ir skaučių tradicinė 
Kaziuko mugė Jaunimo cent
re. 

Balandžio 5 d- — Cleve-
lando skautų ir skaučių Ka
ziuko mugė. 

Fil. v.s. Joną Dainauską — Klaipėdos vadavimo 1923 m. 
dalyvį ir vieną iš pirmųjų jūrų skautų ir vadovų Lietuvoje, 
sveikiname gimtadienio proga. Į 95 sius amžiaus metus 
žengiančiam linkime sveikatos ir ištvermės., 

;, Gero Vėjo! 
Jūrų skautai ir skautės 

Čikagoje 

AKADEMINIO SKAUTŲ SĄJŪDŽIO 
STUDIJŲ DIENOS 

Kviečiame ir laukiame jūsų 
gausaus atsilankymo Studijų 
dienose, kurios vyks 1998 m. 
balandžio 3-4-5 d., Resurrec-
tion Center; Woodstock, Illi
nois. 

Žadame malonų savaitgalį 
gamtoje, progą atsipalaiduoti, 
susitikti senus draugus, susi
pažinti su naujais, pabend
rauti skautiškoje šeimoje. Na
riai, dalyvavę praėjusių metų 
Studijų dienose liko labai pa- šiaurės vakarus nuo Čikagos 
tenkinti! 

Studijų dienoms esame pa
kvietę prelegentus, kurių tiki
me bus įdomų paklausyti. Ža
dame gyvų pasisakymų disku
sijų metu. 

Studijų dienoms pasirinktoji 
tema: „Draugystė — Dievui, 
Tėvynei, Artimui". 

Studijų d ienu 
darbotvarkė 

penktadienis: balandžio 3 
d. 

Registracija: 6 - 8 vai. vak. 
Susipažinimo vakaras: 8:30 

vai. vak. 
šeštadienis: balandžio 4 

d. 
Studijų dienos: paskaitos 
sekmadienis: balandžio 5 

Sv. Mišios 

dr-vės nariai nu ta rė nebesiva
dinti dr-ve, bet „Pulk. J. Ša
rausko" skautų vyčių būreliu. 
Šiuo metu būrelis priklauso 
Čikagos skautų vyčių draugo
vei, įsteigtai 1956 m. gegužės 
mėn. 18 d. 

(Bus daugiau) 
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KLAIPĖDOS DIENOS 
IŠKILMINGA SUEIGA 

Čikagos jūrų skautų ir 
skaučių iškilminga Klaipėdos 
dienos sueiga sekmadienį, 
sausio 25 d. vyks PLC, Le-
monte. Šventę pradėsime da
lyvavimu 9 vai. r. šv. Mišiose 
Pal. Jurgio Matulaičio misi
joje. Po pamaldų iškilminga 
sueiga PLC maž. salėje. Daly
vaujame išeiginėse uniformo
se. Visoms „Nerijos" tunto se
sėms ir „Lituanicos" tunto 
jūrų skautams dalyvavimas 
privalomas. Tėveliai ir svečiai 
maloniai kviečiami. 

ASS sueiga 
Norime supažindinti narius. 

kurie pernai nedalyvavo Stu
dijų dienose su Resurrection 
Centru ir jo aplinka. Pastaty
tas ant 86 akrų žemės ploto. 
Centras priklauso ir yra ad
ministruojamas kunigų. Šia
me centre tradiciniai vyksta 
jaunimo ir suaugusių rekolek
cijos. 

Centras yra 65 mylios į 

(maždaug 30 mylių nuo 
O'Hare oro uosto). Per 86 ak
rus ploto yra daug gražios 
vietos pasivaikščioti ir pasi
džiaugti gamta. Yra teniso, 
tinklinio ir krepšinio aikšte
lės. 

Pastatas paskirstytas į du 
aukštus. Pirmame yra valgyk
la, kurioje būsite vaišinami: 
pusryčiais, pietumis ir vaka
riene. Pirmame aukšte yra 
labai erdvi koplyčia, kurioje 
bus laikomos šv. Mišios. Pa
stato antrame aukšte yra du 
namo sparnai. Viename spar
ne vyks paskaitos ir diskusi
jos, o antrame sparne, pato
gūs miegamieji kambariai 
(kambariuose 2 pavienės lo
vos) 

Savaitgalio kainos 
(1 asmens kaina) 

Trys dienos, su maistu ir 
nakvyne —135 dol. 

Viena diena, su maistu ir 
nakvyne — 95 dol. 

Viena diena tiktai su maistu 
be nakvynės — 50 dol. 

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

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

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą 

DH. HtIHAS V. KISIELIUS 
INKSTU. POSLĖS IR PROSTATOS 

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

630-941-2809 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel. 706-834-1120 

ARASZUOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave.. Suite 310 

Napervillc. IL 60563 
Tel. (630)527-0090 

3825 hhghland Ave.. 
Tower 1 .Suite 3C 

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

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708)596-4055 
Valandos pagal susitarimą 

„Lituanicos" t u n t o vilkiukai sueigoje daro „mumija" iš vieno savo brolio 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.79tti Ava., Hfckory HIHs, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4847 W. 103 S t , OaJc Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už pr.emamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel .70^422-8280 

DR. V.J. VASARIENE 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W. 83 St, Burbank, IL 
Tel. 708-423^114 
Valandos susitarus 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773- 471-3300 

Transportacija — minivan 
— 25 dol. (prašau pranešti 
Vilijai Kerelytei (708) 594-
0400. Čia yra priedinis mokes
tis prie Studijų dienų mokes
čio. 

Negrąžinamas įmokėji-
mas: 50 dol. atsiunčiamas iki 
1998 m. vasario 3 d. Visa su
ma (85 dol.) sumokama iki 
kovo mėn. 3 d. 

Registraciją tvarko: fil. 
Ramoną Kaveckaitė: 4106 W. 
97th St., Oak Lawn, IL 60453. 
Tel.: (708)499-0687. 

Jei būtų klausimų galite 
kreiptis į Studijų dienų koor
dinatorę, fil. dr. Viliją R. Ke-
relyte (708) 594-0400. 

Laukiame jūsų dalyvavimo. 
Ad Meliorem! 

Rengėjai 

SKAUTIŠKI RENGINIAI 
Čikagoje 

Sausio 25 d. — Jūros 
skautų ir skaučių tradicinė 
Klaipėdos dienos sueiga. 9 vai. 
r. šv. Mišios Pal. Jurgio Ma
tulaičio misijos koplyčioje. 10 
vai. r. iškilminga sueiga PLC, 
Lemonte. 

Sausio 31 d.— Slidinėjimo 
iškyla Wilmot, WI, visiems 
skautams ir skautėms ruošia 
Čikagos jūros skautės ir 
skautai. 

Vasario 14 d. — Jūros 
skaučių ir skautų slidinėjimo 
iškyla. 

Kovo 1 d. — Tradicinė 
skautų ir skaučių Kaziuko 
mugė Jaunimo centre. 

DR. AB. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3900 W 95 St Tel. 708422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmad 3v.p.p.-7v.v., antr.12:30-3v.p.p. 
treč uždaryta, ketvirt. 1 • 3 v.p.p. 

penktad. ir šeštad. 9 v r. • 12 v.p.p. 

NUOLE STANkšVIČlUTŠ, M.t. 
Board Certified, Intemal Medicine 

Valandos jūsų patogumui 
Moty Ooes Profeaeiuiial Pavtton 

3fl. Somn 
Lithuanian Ptaza Ct at CaMomia Ava. 

Chicago, IL 00629 
Tel. 773-471-7879 

RUTH JŪRATE NESAVAS-
BARSKY.M.D. 

Barsky Dermatotogical Associates 
Dermatologijos ligų, odos vėžio 

spacialybe 
Kosmetinė chirurgija 

* Raukšles * Saulės dėmes 

120 Oek Breok Center Mal «318 
Oek Brook, IL 60623 
Tel. 630-571-2630 
Kalbame lietuviškai 
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BALTIJOS VALSTYBIŲ 
PREZIDENTAI 

AMERIKOS SOSTINĖJE 
Kadangi JAV, galima saky

ti, yra politinio bei ekonomi
nio viso pasaulio centre, nuo 
Vašingtono nuotaikų bei pa
lankumo daug priklauso net 
tolimiausių užsienio valstybių 
gerovė. Nenuostabu, kad tą 
palankumą stengiasi savo pu
sėn pakreipti ir draugai, ir 
net priešai, nes tik su Ameri
kos parama tikisi valstybinio 
saugumo, ekonominio kles
tėjimo ir visokeriopos gerovės. 

Ypač to JAV palankumo ak
tyviai siekia nepriklausomos 
valstybės, laisvę atgavusios po 
Sovietų Sąjungos sugriuvimo. 
Tad ir Lietuva, Latvija, Esti
ja, dar vis nesijaučiančios 
saugiai Rusijos kaimynystėje 
ir trokštančios kuo greičiau 
įsijungti į Vakarų pasaulį, ti
kisi Amerikos pagalbos, kad 
užsitikrintų saugią ir pasitu
rinčią ateitį. 

Tuo tikslu įvyko ir visų trijų 
Baltijos valstybių prezidentų 
kelionė į Vašingtoną sausio 
mėnesio viduryje. Kelionės 
kulminacinis taškas buvo 
JAV—Baltijos valstybių Part
nerystės chartijos pasirašy
mas Baltuosiuose rūmuose 
sausio 16 d. Nors Amerikos 
žiniasklaida ir kai kurie poli
tikai stengiasi paneigti dides
nę šio dokumento reikšmę, 
vienok tai tikrai pozityvus 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
posūkis į Vakarus. Tiesa, jis 
dar nereiškia atvirų durų į 
NATO, bet neabejotinai padės 
skatinti ekonominių ryšių 
plėtimą ne vien tarp Baltijos 
kraštų, bet ir su JAV. Charti
jos dėka Amerikoje jau yra 
įkurti įvairūs fondai, kurie 
rūpinsis pagalba Partnerystės 
susitarimo signatarėms. 

Chartija yra 
• —.- • pripažinimas 

Kaip savo kalboje pabrėžė 
Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas, chartija yra pri
pažinimas, kad Lietuva (ir ki
tos dvi Baltijos tautos) yra 
ekonomiška1 tvarkingos, pati
kimos ir dei įokratiškos. Jose 
normaliai ir laisvai vyksta vy
riausybės kaita, kaip parodė 
ir neseniai vykę prezidento 
rinkimai, kuriuose laimėtoju 
buvo Amerikos lietuvis Valdas 
Adamkus. Galbūt lietuvių 
silpnybė yra, kad nemokame 
save teigiamoje šviesoje paro
dyti, tarytum negalėdami at
sikratyti kažkokiu menkaver
tiškumo kompleksu. Mes 
esame normali demokratinė 
bendruomenė ir mokam save 
valdyti. Nors gyvenimo lygis 
Lietuvoje ne per daug geras, 
bet jis nėra blogesnis kaip ki
tose rytų ar vidurio Europos 
valstybėse, kurios jau pak
viestos į NATO. 

Prez. Brazauskas tą pačią 
mintį praplėtė ir rytojaus 

dieną, sausio 17 d., kalbėda
mas JAV LB Krašto valdybos 
suruoštame priėmime May-
flovver viešbutyje. Jis tvirtino, 
kad žmonių nuotaikos turi la
bai daug įtakos valstybės gy
venimui ir saugumui. Taip 
pat labai svarbu, kad užsienis 
neprarastų pasitikėjimo vals
tybe, dėl to reikia gerai numa
tyti užsienio politikos ėjimus, 
santykius su kaimynais, kurie 
yra tikrasis valstybės saugu
mo garantas. Kol kas tie san
tykiai vystosi Lietuvai pa
lankia kryptimi, o pasirašytoji 
Partnerystės chartija duoda 
pagrindą tolimesnei veiklai, 
tačiau tarptautinis pripa
žinimas yra tik pusė chartijos 
svarbos. Visų pirma patys lie
tuviai turi dėti daug pas
tangų, kad valstybės viduje 
viskas sklandžiai vyktų, kad 
kiekvienas gyventojas savo 
valstybėje jaustųsi saugus. 

Iškilmės Baltuosiuose 

rūmuose 
Jau ketvirtadienį, sausio 15 

d., svečiai iš Baltijos valsty
bių, kurių tarpe buvo ir Lietu
vos Užsienio reikalų mini
stras Algirdas Saudargas, 
susitiko su žiniasklaidos žmo
nėmis, JAV vyriausybės na
riais, ekonominiais patarėjais ir 
kitais svarbiais asmenimis. 
Susitikimuose dalyvavo ir 
JAV LB Krašto valdybos 
pirm. Regina Narušienė bei 
kai kurie kiti lietuviai. Ypač 
lietuvių delagaciją globojo, 
rėmė ir visaip padėjo senato
rius Diek Durbin. Jis dalyva
vo visuose savaitgalio rengi
niuose. 

Partnerystės chartijos pasi
rašymo iškilmes Baltuosiuose 
rūmuose sausio 16 d. stebėjo 
daug įtakingų JAV vyriau
sybės žmonių, įskaitant Val
stybės sekretorę Madeleine 
Albright, viceprezidentą Al 
Gore, buvusį kandidatą į pre
zidentus senatorių Bob Dole, 
Kongreso narius Shimkų, Pe-
losi, Kucinich, Z. Brzezinski, 
sen. Richard Durbin, didelį 
būrį įvairių kraštų ambasado
rių, įskaitant ir Lietuvos — 
Stasį Sakalauską, aukštų 
kariškių, diplomatų, verslo 
bei ekonominių reikalų di
džiūnų ir daug kitų svarbių 
svečių. Žinoma, buvo daug 
TV, radijo, spaudos žurna
listų, ne vien amerikiečių, bet 
ir kitų valstybių, ypač pasi
rašiusiųjų Partnerystės char-
tiją-

Žurnalistų tarpe buvo ir 
lietuvių: „Draugo" vyr. redak
torė Danutė Bindokienė, „Lie
tuvių balso" redaktorius Vy
tautas Radžius, ,.Amerikos 
balso" lietuvių tarnybos sky
riaus darbuotojas Linas Rim
kus, „Lietuvos ryto" korespon-

Lietuvos Respublikos prez. Algirdas Brazauskas, sausio 19 d. sugrįžęs iš vizito JAV, kur kartu su Latvijos, 
jos ir Amerikos prezidentais pasirašė Partnerystės chartiją, Vilniaus oro uoste apsuptas žurnalistų. 

Esti-

dentas Gintautas Alksninis, 
Lietuvių televizijos žurna
listai Arvydas Reneckis ir Ry
tis Januška, taip pat Lietuvos 
TV atstovė. (Buvo kviesti 
„Dirvos" ir „Darbininko" re
daktoriai, bet neatvyko.) 

Iškilmėse dalyvavo būrys 
JAV LB Krašto valdybos ir ta
rybos žmonių su pirmininke 
Regina Narušienė, ALTo 
pirm. dr. prof. Jonas Rač
kauskas, vysk. Paulius Balta
kis, OFM, vysk. Hansas Dum-
pys, BAFL organizacijos vei
kėjai su Angele Nelsiene, 
JBANC nariai ir daug kitų. 
Gaila, kad spaudai nebuvo pa
teikti jokie oficialūs sąrašai, 
kas dalyvauja pasirašymo iš
kilmėse (ar kuriame kitame to 
savaitgalio renginyje). Ta ofi
cialios informacijos stoka bu
vo labai jaučiama ir dėl to gali 
šiame reportaže pasitaikyti 
netikslumų. 

Po chartijos pasirašymo 
žurnalistai turėjo progą kelias 
minutes pasikalbėti su visų 
trijų Baltijos kraštų preziden
tais, ministru Saudargu bei 
kita palyda. Susidomėjimas 
svečiais buvo nemažas ir atsi
liepimas į jų pareikštas min
tis chartijos pasirašymo proga 
labai pozityvus. Reikia pas
tebėti, kad Baltųjų rūmų 
salėje labai šiltai apie Baltijos 
kraštų demokratinę pažangą, 
jų įnašą ir reikšmę Europos _ 
o tuo pačiu viso pasaulio — 
saugumui kalbėjo JAV prezi
dentas Bill Clinton. Jis taip 
pat pabrėžė Amerikoje gyve
nančių baltiečių darbus, sie
kiant padėti savo kilmės 
kraštams, kai jie atgavo ne
priklausomybę, taip pat de
dant daug pastangų, kad jų 
vargai sovietų okupacijos lai
kais būtų žinomi laisvajam 
pasauliui. J i s priminė, kad be 
Amerikos baltiečių pastangų 
ir šios chartijos gimimas 
neapsiėjo. 

Estijos ir Latvijos preziden
tai kalbėjo angliškai, o A. Bra
zauskas — lietuviškai. Jo kal

ba buvo verčiama į a.iglų. 
Įdomu, kad A. Brazausko ir 
Estijos L. Meri kalbos buvo 
panašios: abu jie stipriai pasi
sakė, kad tik NATO narystė 
gali užtikrinti pastovumą ir 
saugumą Baltijos jūros sri
tyje. J a u prieš Partnerystės 
chartijos pasirašymą Maskva 
ne kartą išreiškė nepasitenki
nimą, kad kažkaip norima Ru
siją apkaltinti agresorim kai
myninių Baltijos kraštų at
žvilgiu. Galbūt dėl to ir A. 
Brazauskas spaudos konferen
cijoje pareiškė, kad dokumen
tas nėra nukreiptas prieš 
kokią „trečią valstybę", o, 
ruošiant chartiją, buvo ypač 
atsižvelgta, • kad jos turinys 
„neužgautų Rusijos". 

Priėmimai ir 
susitikimai 

Tuoj po chartijos pasi
rašymo įvyko priėmimas Blair 
House patalpose (kitoje pusėje 
gatvės nuo- Baltųjų rūmų). 
Priėmimą Baltijos valstybių 
prezidentams ir kitiems kvies
tiesiems svečiams ruošė JAV 
viceprezidentas Al Gore. Gau
sius svečius maloniai sutiko, 
su visais pasisveikino ir kiek 
pasikalbėjo visi trys preziden
tai , priėmimo šeimininkas 
viceprez. Al Gore ir JAV Val
stybės sekretorė Madeleine 
Albright. Buvo sudaryta pro
ga tarpusavyje pabendrauti 
įvairių tautybių, politinių 
partijų, vers-lo organizacijų, 
vyriausybės narių ir kt . sve
čiams. Priėmime buvo nema
žai lietuviu iš Kalifornijos, 
Michigan. Illinois, New York, 
Connecticut. W. Virginia, Ma-
ryland ir kitur. 

Šeštadieni, sausio 17 d., pa
grindinis įvykis buvo JAV LB 
Krašto valdybos ruoštas po
būvis ir pietūs Mayflovver 
viešbutyje. Dalyvavo per 120 
kviestųjų svečių, įskaitant 
prezidentą A. Brazauską, Už
sienio reikalų ministrą A. 
Saudargą, JAV ambasadorių 
Lietuvai Keith Smith, Lietu
vos ambasadorių JAV S. Saka

lauską, sen. Diek Durbin, 
Kongreso atstovą Shimkų ir 
daug kitų aukštų svečių. 

Pradėta šilta ir nuoširdžia 
LB Krašto valdybos pirm. Re
ginos Narušienės kalba (kal
bėta angliškai, nes publikoje 
buvo daug amerikiečių), kur ji 
pasidžiaugė, kad pagaliau 
įvyko chartijos pasirašymas, 
nors reikėjo daug dirbti, tar
tis ir stengtis, kol sumanymas 
tapo realybe. Paminėjo ir sen. 
Durbin, ir Amerikos lietuvių 
nuopelnus šiam reikalui, po 
to pakvietė Krašto valdybos 
vicepirm. dr. Vytautą Bie
liauską, kuris pristatė prezi
dentą ir ministrą Saudargą. 
Tai buvo vieninteliai kalbė
tojai. Reikia pažymėti, kad 
prezidentas kalbėjo lietu
viškai, tik jo vertėja nelabai 
gabiai vertėjavo, tad ne visos 
mintys buvo tiksliai perteik
tos. Ministras Saudargas vi
siems paliko labai gerą įspūdį 
ir dėl sugebėjimo gerai iš
sireikšti anglų kalba ir dėl tos 
kalbos turinio. 

Partnerystės chartija — 
daugiau negu dokumentas 

A. Saudargo teigimu, Part
nerystės chartija yra daug 
daugiau negu dokumentas: 
daug svarbiau, kad keturių 
valstybių prezidentai suėjo 
draugėn ir pareiškė norą ben
dradarbiauti, kartu siekti 
bendrų tikslų. Lietuva tautos 
valios galia jau seniai yra su
dariusi partnerystę su Ameri
ka, ypač per čia gyvenančius 
lietuvius, kurių pastangos 
dirbti pavergtos tėvynės nau
dai yra neįkainojamos. Iš 
tikrųjų žodis „partneris", pa
sak A. Saudargo, tiksliai nea
pibūdina Amerikos ir Lietu
vos ryšių. Mes visi esame 
bičiuliai, nes mus riša bi
čiulystė (kalbėtojas tą žodį pa
sakė lietuviškai ir paaiškino 
jo reikšmę pagal senąjį lietu
vių liaudies paprotį). 

(Nukelta į 4 psl.) 

Danutė Bindokienė 

Neapraudotas 
genocidas 

Antrojo pasaulinio karo pa
baigos metais daug kai tų 
buvo pavartotas žodis genoci
das ir, galima sakyti, nukal tas 
naujas išsireiškimas masi
nėms žudynėms išreikšti — 
„holokaustas". Tas žodis dau
giausia taikomas Vokietijos 
nacių įvykdytam žydų ir kitų 
Trečiajam Reichui nepriim
tinų žmonių naikinimui. 

Kad ši dvidešimtojo am
žiaus žmonijos geda nebūtų 
pamiršta, kuriami muziejai, 
statomi paminklai, rašomos 
knygos, ruošiamos prisimini
mo iškilmės ir sukurtos orga
nizacijos, kurios stengiasi 
sumedžioti visus nusikal tė
lius, net mažiausiu veiksmu 
prisidėjusius prie holokausto 
vykdymo. Nors pasigirsta kri
tikos del per didelio žydų tau
tos uolumo, ieškant kalti
ninkų, bet taip pat reikia ją 
pagirti, kad brangina nužu
dytų savo tautiečių atminimą 
ir neleidžia jo pamiršti pasau
liui, kuris per lengvai nusisu
ka nuo nemalonių įvykių. Iš 
žydų vertėtų ir lietuviams pa
simokyti. Mes savitarpyje 
skaičiuojame nacių ir bolše
vikų aukas, smerkdami ypač 
sovietų okupacijos dešimtme
čiais vykdytą tautos naiki
nimą, tačiau iki šiol nesi imta 
jokių konkrečių veiksmų nu
bausti to naikinimo vykdyto
jus. 

Šešių milijonų nekaltų gy
vybių žiaurus nu t raukimas 
kiekvieną normalų žmogų nu
purto siaubu ir nejučiomis 
priverčia klausti: kodėl civili
zuotas pasaulis neprotestavo, 
nesiėmė griežtų priemonių 
prieš tokį baisų smurtą'.' Nors 
tuo metu Hitlerio armijos at
rodė nenugalimos, nors jo pad
laižiai kiekvienoje okupuotoje 
valstybėje visokiais būdais te
rorizavo gyventojus ir skleidė 
neapykantos propagandą, bet 
juk žmonija nebuvo visiškai 
bejėgė... 

Antra vertus, per daug 
stebėtis nereikėtų. Šiemet 
sausio 22 d. sukanka dvide
šimt penkeri metai, kai mūsų 
gyvenamame krašte kasdien 
vykdomas nemažos tautos da
lies genocidas. Nors per tą 
laiką gyvybę prarado 35 mili
jonai amerikiečių, retas nu
žudytųjų rauda. O tie. kurie 
žudynes mėgina sustabdyti , 
yra apšaukiami atsilikėliais, 
fanatikais ar dar negražes
niais vardais. 

Atrodo, kad ir šlykščiausi 
veiksmai pateisinami, jeigu 
jiems suteikiamas pri imtinas, 
„nekaltas" pavadinimas. Tad 
ir negimusių kūdikių žudymas 
daugeliui yra tik „moters teisė 
pasirinkti". Šis sakinys tu rė tų 
būti taip užbaigiamas: ..pasi

rinkti , ar nužudyti savo kū
dikį, ar ne". Patogumo deliai 
ir kūdikis įsčiose nevadina
mas tikruoju vardu, bet „vai
sius, gemalas" (angį. fotus;. 

Nuo 1973 m., vadinamoje 
Roe vs. VVade byloje. Aukš
čiausias JAV teismas suteikė 
moterims teisę nutraukt i nėš
tumą aborto būdu. Nepaisant 
protestų, kartais išsiliejančių į 
kraš tu t inumus, iš negimusią 
gyvybę norinčių apsaugoti or
ganizacijų, grupių ir krikš
čioniškos bei žmoniškumo mo
ralės neatsisakiusių piliečių, 
Roe vs. VVade nutarimas pe
riodiškai patvir t inamas ir te
begalioja net po ketvirčio šim
to metu. Negana to. žengtas 
dar vienas kruvinas žingsnis 
pirmyn, kai kuriose valstijose 
leidžiam nužudyti jau išsi
vysčiusį kūdikį dalinio gimdy
mo metodu (kai ši procedūra 
buvo mėginta uždrausti. įsta
tymą pernai vetavo JAV prezi
dentas Bill Clinton. vienok 
šiuo metu jau 17 valstijų, 
įskaitant Illinois, tokį įsta
tymą pravedė savo teritori
joje). 

Atsižvelgiant į tai , kad to
kiu plačiu mastu žudomi ne
gimusieji kūdikiai, keistai at
rodo, kai motinos patraukia
mos teisman, jeigu nėštumo 
metu savo elgesiu pastato į 
pavojų kūdikį. Jau keletą kar
tų atsitiko, kad moteriai, var
tojusiai nėštumo metu narko
tikus ar alkoholį, iškeliama 
byla. nes vaikas gimęs nenor
malus. Jeigu ji būtų pasirin
kusi abortą, jokios bausmės 
nebūtų taikytos... 

Vilties teikia pastaraisiais 
metais besikeičianti medici
nos, teisėtvarkos ir pačių žmo
nių pažiūra j negimusį kūdiki. 
Neseniai spaudoje pasirodė ži
n u t ė / k a d besivystančiam mo
tinos įsčiose kūdikiui padary
ta sėkminga operacija ir jis 
gimė sveikas. Medicina taip 
pat jau gali išgelbėti net daug 
per anksti gimusį vaikutį ir 
apskritai į negimusį pradeda
ma žiūrėti kaip j būsimą indi
vidą, ne kaip į nereikalingą 
daiktą, kurį motina gali iš
mesti, jeigu jai nepatogu. 

Galbūt ilgainiui, kalbant 
apie ..moters teisę pasirinkti", 
pasigirs tvirtesni balsai ir už 

#negimusio kūdikio teises. Visi 
labai pasipiktina ir išreiškia 
pasibaisėjimą, kai žiniasklai-
doje apie nužudytą kūdikį (ne
seniai žmones labai sujaudino, 
kai žuvo nėščia moteris, jos 
negimęs kūdikis buvo gydy
tojų išgelbėtas), tačiau pralei
džiama pro pirštus, kai daro
mi abortai, kurių metu kas
met žūsta tūkstančiai negimu
sių vaikų. 

PASTANGOS ĮKURTI 
ATSARGINĘ TĖVYNĘ 
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JUOZAS VITĖNAS 
(Tęsinys) 

Paskutinis pono Kaseliūno laiškas (1959.1.21) tal
pina Br. Hondūro gubernatoriui laišką, prašantį pa
remti mano kolonizacinius projektus. Šis laiškas dar 
tik projektas. Laiškas eitų šešių svarbiųjų organiza
cijų pirmininkų vardu, būtent, 1. dr. EI Draugelis, Lie
tuvių Bendruomenės Brazilijoj tarybos pirm., 2 kpt. 
Juozas Čiuvinskas, Lietuvių sąjungos Brazilijoj pirm., 
3. dekanas kun. P. Ragažinskas, Lietuvių katalikų 
bendruomenės pirm., 4. inž. Jonas Antanaitis, Lietu
vių Bendruomenės tarybos varldybos pirm.. S kpt. Kl. 
Martinkus, „Dainavos" bendruomenės pirm.. 6. kan. 
dr. Z. Ignatavičius, Lietuvių misionierių direktorius 
Brazilijoj. 

Manoma, kad tasai prašymas turėsiąs daug dau
giau parašų, kurie sektų po pirmininkų parašais. 
Klausiama, ar tą raštą jau dabar gubernatoriui siųsti. 

Mano manymu, tasai prašymas būtų visai tikslus 
ir jis turėtų nemenko svorio visai dalykų eigai. Tačiau 
jį reiktų gubernatoriui nusiųsti vasaros metu. kai ten 

vyks mūsų delegacija, kurios sudėties kol kas dar 
nežinome. Toks atidėjimas būtų patartinas ir dėl to. 
kad dabartinis „acting governor" T. D. Vickers yra 
einąs gub. pareigas. Šiuo metu dar ne visai tikra, ar 
jis pastoviam darbui ten bus patvirtintas. Seksiu ter. 
svarbesnius pasikeitimus ir laiku pranešiu p. Kase-
liūnui. 

Brazilijoj Žaliosios atžalos klubo pareigas eisią? 
stambiųjų organizacijų pirmininkų sambūris. Ir tai 
gali būti labai gerai jųjų sąlygose. 

Keliamas artimųjų jūrų seklumo klausimas. Taip. 
Žaliosios jūros negilios. Ten lankosi laivai iki 5,000 
tonų talpos, labai tipingi Klaipėdos uostui. Bet jie ne
gali įplaukti į Belize ar kitus uostus. Jie prikraunam, 
ar iškraunami 2 km nuo Belizės kranto, kur vyrauja 6 
metrų garantuota gelmė. Mažesni laivai plaukia prie 
pat krantinės. Navigacijos klausimais tariuosi su mū
sų žymiuoju specialistu jūrų kpt. dr. A. P. Mažeika, 
kurio pageidavimus minėtos gelmės patenkina. Ka: 
padidės prekių apyvarta, galima tikėtis įvairių pagili
nimų bent keliuose uostuose. Labai svarbu, kad Žalioj: 
Jūra dažniausiai rami, koralinės salos apsaugo nuo 
didžiųjų bangų. 

Ponas Kaseliūnas labiausiai susirūpinęs greita su
tartimi su gubernatorium. Tačiau, kol nenuvyks ten 
mūsų delegacija ir kol nesudarysime bent kiek gatavo 
kapitalo, tol neturėsime autoriteto sutarčiai pasi

rašyti. Reikia organizuoti bendrovę ir kapitalą, ieškoti 
paskolos. 

Tėvo J . Bružiko, SJ, laiškas iš Urugvajaus tvirtai 
pritaria pačiai idėjai, bet kelia abejonių dėl Guatema-
los pretenzijų prie Br. Hondūro. Tos pretenzijos man 
gerai pažįstamos ir nebaisios. Jos net veikia mūsų ko
lonizacijos naudai. Vietos gyventojai nusiteikę prieš 
Guatemalą, nes ten biedna ir mažiau tvarkos. Tėvas J. 
Bružikas nusiteikęs rinkti aukas pirmos atsarginės 
Lietuvos dievnamiui statyti. Ir tikisi gauti pinigų. Jis 
dar kelia abejonę, ar atsiras norinčių ten vykti, nes se
noji emigracija sensta ir išmiršta, o dypukai dar netur
tingi. Na, šituo klausimu visi galime spėlioti ir abejoti. 
Mano prieškarinė svajonė (nuo 1924 m.) buvo perkelti 
su valdžios parama ir įkurdinti kas metai po 200 
šeimų, ne daugiau, o gal net ir mažiau. Iš to vis vien 
būt jau susidariusi atsarginė Lietuva ir iki 1939 m. 
jau būt turėjusi arti 3,000 šeimų arba netoli 15,000 gy
ventojų, pas kuriuos būt atvykę gal net dvigubai trem
tinių. Bet valdiški sluoksniai projektu visai nesido
mėjo, kaip dabar nesidomi didžiosios organizacijos, re
dakcijos ir veiksniai. Tačiau jei dabar penkių metų lai
kotarpy sugebėtume bent 500 šeimų įgyvendinti kom
paktinėje grupėje, tai tikslas būtų pasiektas: lietuvybė 
nebesiduotų nutrinama nuo Naujojo Pasaulio žemė
lapio. J i ateity net augtų, ypač jei kada Sibiro vartai 
atsidarytų. 

Inž. Vytauto Šliupo laiškai. J is yra jauniausias 
vaikas žinomo patrioto ir aušrininko dr. J. Šliupo, su 
kuriuomi palaikydavau araugišką pažintį Lietuvoje. 
Inž. Šliupas aukštąjį inžinerijos mokslą ėjo keliuose 
USA universitetuose ir turi Civil inžinerijos magistro 
laipsni hidraulikos šakoje. Dabar jis veda plačius 
upių tyrinėjimus Liberijoje, turėdamas tris inži
nierius, tuziną technikų ir keletą matininkų savo 
žinioje. Ruošia didelių hidroelektrinių statybą, kurią 
finansuoja Stanley Engineering Co. iš USA. Labai pa
tenkintas reta prakt ika dausose. 

Pirmas jo laiškas man buvo didele staigmena, nes 
nežinojau, kad koks lietuvis galėtų būti toje juodojoje 
respublikoje. Inžinieriui Šliupui įdomu Br. Hondūro 
upės elektriniu požiūriu. J am priminiau Muilins upes 
krioklius, kurių bendras kritimas siekia 180 pėdų 
arba 54 metrų. Yra ir daugiau krioklių ir slenksčių. 
Antruoju laišku inž. Šliupas < 1959.1.18) pareiškia pri
tarimą kolonizacinei idėjai: „Piliai pritariu Tamstos 
idėjai, kad reikia lietuviams susiburti kur mažoje val
stybėlėje, kur nebūtų pavojų nutautėti bei būti sve
timųjų spaudžiamiems. Br. Hondūras, kadangi yra la
bai reta> ir mažai apgyventas, atrodytų t inkama vieta 
mūsų susikoncentravimui. Pusiau tropikinis klimatas, 
kaip mano paties patirtis parode, yra t inkama vieta 
europiečių įsikūrimui, ir klimatas nėra žiaurus, kaip 
kad daugelis juose nebuvusių įsivaizduoja". Etc. 
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VALDĄ ADAMKŲ 

naająjį Jlietuvos ^Respublikos prezidentą 

rlai didžiausia O^aufiija <j\ietų dovana 
liekanoms ir šviesesnei JZietuvos ateičiai. 

jOinkime £)ums, prezidente, tvirtos 
sveikatos ir geriausios sėkmės! 

CLASSIFIED GUIDE 
MISCELLANEOUS 

JZietuvos Uuaų 
Uidurio SĄmerikos apygarda 

DARNUS „DAINAVOS" RELIGINIS 
KONCERTAS 

V&. 

Dainuojantys dainavietiai. 

rūtom bei meldžiant, kad Die
vas globotų ją „per visas gady
nes" ir užbaiga, su pianino 
palydėjimu, lyg linkėjimas 
Lietuvai ir naujai išrinktam 
prezidentui, kad ten būtų vėl 
ramu ir kad Lietuva išliktų 
ištikima Kristui. Buvo labai 
įvairu ir tikrai nenuobodu! 

APIE RASEINIŲ MOTERIS 
se imin inkes" savaitraščio 

(gruodžio 3 d.; Nr. 48 apt ikau 
Virginijos Kavaliauskienės 
straipsnį „Raseinių moterys 
išlaiko vyrus". Man, kilniai ra-
sefnietei, straipsnis pasirodė 
įdomus, tad su kai kuriomis 

Norisi pasidžiaugti, kad iš 
visų paskutiniųjų Lietuvių 
meno ansamblio „Dainavos" 
pasirodymų, 1998 m. sausio 
18 d., 3 vai., Švč. Mergelės 
Gimimo parapijos bažnyčioje 
įvykęs koncertas „Pasiaukoju 
Dievui, artimui ir tėvynei" su
darė labiausiai išbaigtą įspū
dį. Niekas nebuvo bet kaip 
sugrebezota, bet, atrodo, įdėta 
daug darbo ir gerai pasiruoš
ta. Jau pats koncerto planas 
buvo išmąstytas, pradedant 
Šv. Rašto ištrauka, penkiais 
varpo dūžiais ir gedulingų Mi
šių komunijos priegiesmiu 
„Lux aeterna", kuris buvo at
liktas gregoriniu giedojimu 
prie vargonų, iš jo be susto
jimo pereinant į keturbalsę 
Jono Dambrausko „Maldą už 
tėvynę". Po to nuskambėjęs 
Mozarto deimančiukas „Lau-
date Dominum" chorui su so

liste įšildė klausytojus ir pa
ruošė, kaip atrodo, pagrindi
niam koncerto kūriniui, John 
Rutter „Reąuiem" Mišiom (at
liktos penkios dalys, dvi su 
soliste). Po kiek modernesnio 
skambėjimo muzikos vėl su
grįžtama prie Mozarto. šįkart 
„Ave Verum", solistės solo gie
doto Gounod „Parce, Domine", 
ir fleitos bei arfos atlikto Ra
velio „Pavane", žuvusiems Si
bire ir karo audrose kūdi
kiams prisiminti. Dabar jau 
pasidaro ne tik ausiai, bet ir 
akiai malonus vaizdas: choras, 
giedodamas a cappella ir dau
gelį kar tų pakartodamas ke
turbalsę ostinato frazę „Jėzau, 
prisimink mane", darniai su
repetuotoj žvakučių procesi
ja įe sužygiuoja prie altoriaus. 
Dabar dar trys giesmės be pa
lydėjimo, prisimenant Lietu
vą su jos žemčiūgais ir žaliom 

BALTIJOS PREZIDENTAI VAŠINGTONE 
Atkelta iš 3 psl. 

Bičiuliai 
įsipareigoja ne tik ginti vieni 
kitų teritoriją, bet taip pat 
gerbti tuos pačius, idealus, 
principus ir bendrąsias ver
tybes. Jis įdomiai išvedė para
lelę tarp Lietuvos partizanų 
kovų sovietų okupacijos 
pradžioje ir NATO reikala
vimų savo narėms. Lietuviai 
jau anuomet kovojo už tuos 
pačius idealus ir tas pačias 
vertybes, kurias puoselėja 
NATO, vadinasi, Lietuva vi
suomet priklausiusi NATO! 

Padėkos i r 
n e p a s i t e n k i n i m a i 

Pobūvio pabaigoje JAV LB 
Krašto valdybos pirmininkė 
suminėjo kai kurių dalyvavu
sių lietuvių, ypač Krašto val
dybos bei tarybos narių pa
vardes, padėkojo už įdėtą 
darbą ne tik ruošiant šio sa
vaitgalio renginius, bet apsk
ritai darbą lietuvybės baruo
se. Atrodo, kad pirmininkė čia 
susidūrė su ta pačia proble
ma, kurią jautė ir kiti daly
viai, ypač žurnalistai — tikslių 
sąrašų bei informacijos stoka. 
Buvo praleisti nepaminėti kai 
kurie asmenys ir iš to kilo ne
pasitenkinimas. Apskritai 
tam tikra trintis lietuvių 
tarpe buvo jaučiama abi die
nas, nes ne visi galėjo patekti 
į visus renginius — kviestųjų 
skaičius buvo griežtai riboja
mas ir tai daugiausia ne 
Krašto valdybos, o Baltųjų 
rūmų, kurie griežtai atrinko, 
kas dalyvaus, kas ne. Žinoma, 
sąrašai galėjo būti geriau 
koordinuojami (jų būta kelių), 
vienok kai kas pamiršo, kad 
pats svarbiausias įvykis buvo 
Partnerystės chartijos pasi

rašymas — visa kita turėjo tik 
antrinę reikšmę. 

Vašingtonas ir Vilnius 
Baigiant norisi pastebėti, 

kad bent Lietuvos delegacija 
Vašingtone turėjo jaustis 
„kaip namie". JAV sostinė — 
priešingybių miestas, ne vien 
savo išvaizda primenantis Vil
nių. Čia šalia senovinio sti
liaus, kolonomis papuoštų vy
riausybės rūmų, įdomių pa
minklų, statulų ir bokštų, 
šalia prabangių stiklo bei plie
no daugiaaukščių viešbučių, 
parduotuvių, įstaigų, lengva 
pastebėti apgriuvusius, už
kaltais langais, išlūžusiomis 
tvoromis, šiukšlių kalnais ap
verstus namus, prie kurių 
glaudžiasi skarmaluoti bena
miai. Gatvėse nemažai elge
taujančių... Įvažiuojant į Va
šingtoną iš Baltimorės oro 
uosto, Washington vardu pa
vadintas greitkelis atnaujin
tas, gražiai sutvarkytas, bet 
jis atveda į patį skurdžiausią, 
šiukšlingiausią sostinės rajo
ną, tad pirmasis Vašingtono 
įspūdis, trumpai sakant — ne
koks. 

Tačiau taksi vairuotojas, 
prieš 20 metų Amerikon atvy
kęs ukrainietis, filosofiškai 
pasakoja, kad anuomet, sovie
tams valdant jo tėvynę, Lietu
va ukrainiečiams buvo „tik
rieji Vakarai". Lietuva buvo 
tokia skirtinga nuo kitų So
vietų Sąjungos respublikų, 
kad jie, ten apsilankę, jaus
davosi kaip kitoje planetoje. 
Žmogus visai nesistebi, kad 
Amerika taip pozityviai žiūri į 
Baltijos valstybes. Juk čia ga
liojanti taisyklė: ..toks tokį 
pažįsta..." 

A.T.B. 

Daugiausia darbo turbūt jos mintimis noriu pasidalinti 
įdėta į Rutter gedulingas Mi- su „Draugo" skaitytojais, 
šias. Teko girdėti jas atliekant „Moterys išlaiko vyrus" — 
ir kitus chorus, bet ir jie pa- taip paprasta: niekieno ne
sitenkindavo ištraukomis. No- provokuodama apibendrino V. 
risi pasveikinti chorą, kuris ne Kavaliauskienei (daugelio šei-
tik pasiryžo, bet susitelkė ir 
ištesėjo, atlikdamas šių laikų, 
kiek moderniau skambėjusį 
kūrinį. Klausytojai gal ir ne
nujautė, kad kūrinys neleng
vas, nes buvo gražiai įveiktas 
ir nešė tikrą pasigėrėjimą. Ne
paisant pasitaikančių moder
naus braižo puošmenų, kaip 
kvartų prizmių, kūrinys yra ir 
tonalinis, ir remiasi daugiau
sia tradicine harmonija, logiš
ka forma su temos pasikartoji
mais, imitacinėmis frazuotė-
mis, ypač įžanginėje dalyje. 
130-oje psalmėje choras galėjo 
ne vieną sužavėti puikiu pa
kilimu, didingai išbaigtu 
aukštame diapazone akordu, 
su sopranų aukštu „fis" (o 
„Maldoj už tėvynę" net su 
„as"), kuomi choras vargiai ga
lėjo pasigirti ankstyvesniuose 
pasirodymuose. Skambėjo „Pie 
Jesu", kur pasikartojantis mo
tyvas lyg liūliuoja, tai vienas 
balsas imituodamas kitą, tai 
pasikeisdamas su fcofcša inst
rumentu. Šioje dalyje prisidėjo 
savo gražiu giedojimu solistė 
Virginija Bruožytė-Muliolienė. 
Ir, jei prieš tai pasirodžiusi 
Mozarto „Laudate Dominum" 
kaip gero pasiruošimo, gra
žaus balso dainininkė, šios 
dalies užbaigoj ji neskambėjo 
patogiai. „Sanctus", jei ir cho
ras gerai giedojo, buvo ma
žiausiai melodijos įprastine 
prasme. (O gal tai skonio daly
kas?* Užtat „Lux aeterna", 
kurį vėl atliko su soliste, labai 
patrauklus, pradžioj kiek poli
foninio audinys. Ilgai užlaiko
mų gaidų moterų, paskiau ir 
vyrų unisonai, dar su arfos 
pritarimu, išsivystė į žavias 

alsavo, kaip vienas instru
mentas. Viena kitą j aus te 
jautė . Maurice Ravel para
šytas „Reąuiem mirusiam vai
kui", at l iktas fleitistės An-
nabelle O'Shea ir arfistės Me-
riel Owen, man paliko neišdil
domą įspūdį, nors kiti sakė, 
pasigedę daugiau dinamikos. 

„Neužmiršk" skambėjo švie
žiai, bet nelabai galima buvo 
suprasti minties. Vienas toks 
žodis pavadinime irgi nedaug 
tepasako. J u k vietos progra
moje buvo, gal būtų gera tokį 
tekstą ten išspausdinti? (Taip, 
kaip lotyniškų žodžių verti
mus.) Iš visos programos g ū 
džiausias" dalykas buvo 
„Linksmybė mano, Tu, Jėzau 
esi". 

Labai džiugu, kad dirigentas 
Darius Polikaitis sugebėjo per 
keletą metų sukurti tokią įti
kinančią komunikaciją ta rp 
choro ir savęs. Jo dinamiška 
kontrole galėjome įsitikinti, 
kai jis bažnyčios priekyje savo 
mostais iš choro ištraukė rei
kiamus niuansus. Tik vienoj 
giesmėj baigiamasis „amen" 
manęs tikrai neįtikino, nes 
tarp atdaro „e" ir uždaro „n" 
atrodė per staigus posūkis. 
Neįtikino manęs ir timpanų 
panaudojimas „Maldoj už tė
vynę", nes kiekvieną kartą su 
savo tremolu įstodavo tik ant 
pačios paskutinės muzikinio 
sakinio gaidos. Tas tremolas 
būtų įspūdingesnis, jei j , pa
ruoštų kitas toks, tik kvar ta 
žemiau arba kvinta aukščiau 
(jei tai įmanoma). Dar norisi 
šio jauno dirigento juokais pa
klausti, kiek jis ilgai mano, 

harmonii es slinktis. Užlaiky- kad jo galva tarnausianti , kai 
tos gaidos nestokojo išlyginto jis, vadovaudamas chorui, sa-
skambėjimo ir gero intonavi- vo galvą kamertonu vis dau-
mo. Čia jau dirigento nuopel
nas. Ir kaip gaila, kad po šio 
sunkaus kūrinio skambėjęs 
Mozarto „Ave Verum" (su savo 
žinomom moduliacijomis) bu
vo toks „lengvas", kad pra
skambėjo kiek blankiai, be 
aiškesnės interpretacijos, nes 
gal nebuvo prie jo pakanka-

žys? 
Norisi pasveikinti Dariaus 

Polikaičio sugebėjimą, į savo 
rengiamus koncertus įtraukti 
jaunus lietuvius instrumen
talistus ir vokalistus, kaip 
Marius Gražulis (violončelė), 
Vidas Neverauskas (sintezato
rius, varpeliai), savo brolius 

REAL ESTATE 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI 

runu Chicagos miesto leidimą 
Dirbu užmiesty Dirbu greitai, 

garantuota' ir sąžiningai. 
^73-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

LIETUVIS, lauko priežiūros darbų (land-
scaping/mamtenance) bendroves savi
ninkas. Washlngton, D.C., ieiko darbi
ninko, kuns gaieti, atlikt lauko pnežiūros 
darbus Pradinis mokestis $6 ( valandą. 
Galima dirbti 10-12 valandų per dieną su 
viršvalandžiais. Reikalingas darbo 
leidimas Suteikiamas pigus butas - $130 
mėnesiui. Kreiptis tei. (202)244-2373. 

mai susitelkta. Čia jau dabar Audrių ir Marių (gregoriniam 
labai tiko sol. Bruožytės-Mu-
liolienės solo. Labai gražus 
Gounod kūrinys, tas „Parce 
Domine", ir gražiai padainuo
tas. Reiktų gal atkreipti dė
mesį, kad priegiesmyje abu 
kartus aukštosios gaidos buvo 
pasiekiamos pirm laiko, ge
rokai prieš ritminį pulsą, gal 
be intencijos. O dabar atėjo 
klausytojams laikas pailsėti 
nuo vokalistų, todėl instru
mentalistų pasirodymas labai 
tiko. Susigrojusi fleita su ja 
akompanavusia arfa alsuote 

giedojimui), ir, žinoma, sol. 
Virginiją Bruožytę-Muliolienę. 
Iš instrumentalistų koncerte 
dar dalyvavo obojistas Kimme 
Katz ir t impanistas Frank 
Morgan. Vargonais ir vėliau 
pianinu chorą palydėjo pianis
tas Manigirdas Motekaitis. 
Gaila, nei chormeisteris, nei 
bažnyčia, nei miestas progra
moje nepažymėti. 

Ačiū dainaviečiams už jų 
pasišventimą. Daugiau tokio 
lygio koncertų! 

Faus tas Strol ia 

mų Raseiniuose padėtį) siuvi
mo akcinės bendrovės asorti
mento kabineto (kas tai per 
„kabinetas" — nežinau), ve
dėja Regina Tunavičienė. Ak
cinėj siuvimo bendrovėj „Ša
trija" dirba 1,350 darbuotojų 
— siuvėjų. Mokama už pada
rytą darbą: daugiau padaro, 
daugiau gauna. Į namus siu
vėja parsineša apie 600 litų 
mėnesiui . 

Kai V. Kavaliauskienė kal
bėjosi savivaldybėje, paaiš
kėjo, jog „vyriškos" organizaci
jos — n>elioracijos, statybos, 
auto-ūkio, miško pramonės — 
šiandien arba visai mirusios, 
a rba iki minimumo sumaži
nusios darbų apimtis. Atgimi
mo laikotarpio bandymus pa
kėlė lengvoji pramonė („Ša
trija"), prekyba, valstybinės 
įstaigos, ligoninė, poliklinika, 
mokyklos, darželiai, taip pat 
žmones aptarnaujančios fir
mos. Čia dauguma dirban
čiųjų — moterys. 

Raseinių savivaldybės eko
nomikos ir verslo skyriaus 
vedėjas Robertas Pareigis aiš
kino V. Kavaliauskienei, jog 
stambiųjų organizacijų vyrai 
nelankstūs , nepadarė visko, 
kad išliktų. „Moteriškųjų" 
įmonių vadovybės susigriebė 
laiku, keitė gamybos kryptį, 
kontroliavo kokybę, ieškojo 
rinkos užsienyje, žodžiu, iš
moko dirbti naujomis sąly
gomis. Pateikė konkretų pa
vyzdį: buvusiai valstybinei, 
dabar akcinei bendrovei rRa-
seinių duona" vienas po kito 
vadovavo vyrai. Bendrovė at
sidūrė an t bankroto slenks
čio. Dabar jai vadovauja mo
terys ir įmonė klesti. Per
žvelgus visas. 600 Raseinių 
apskrityje registruotas, indi
vidualias įmones, pastebėta, 
jog moterys, tegu jų vadovauja 
ir mažiau nei vyrų, puikiai 
tvarkosi. Indais sėkmingai 
prekiauja A. Česnienės firma 
„Izora". E. Mikalauskienės 
įmonė „Atvanga", užsiimanti 
prekyba, maitinimu taip pat 
klesti. Populiari S. Čechavi
čienės kavinė miesto centre, 
D. Lukšienės duonos gami
niai, A. Žilienės mėsos perdir
bimo įmonė, vaistinės. Net ir 
vairuotojų namus Viduklėje 
yra įkūrusi moteris, kur gali
ma garsiaisiais Viduklės kol
dūnais pasivaišinti. 

Rastiniuose 46,000 gyven
tojų — iš 11.500 darbingo 
amžiaus žmonių bedarbiai su
daro 8 procentus. Darbo biržos 
direktorė J. Kilčiauskienė pa
pasakojo, jog lapkritį užsire
gistravusių bedarbių yra 
1.606. 

Moterys sudaro mažiau nei 
pusę (40 proc.), nors Respubli
koje bedarbių — 52 proc. 

Darbo biržos direktorė 
paaiškino, kad moterys tiesiog 
nesiregistruoja Darbo biržoje 
— sėdi namie ir tiek, ypač kai
muose. Joms netgi sunkiau 
nei vyrams susirasti laikiną 
darbą, nebent rudenį, kai rei
kia nurinkti derlių. Vyrams 
lengviau laikinai įsidarbinti. 
Remontuoja butus, stato na-

AUTOMOBILK), NAMU. SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Otf. Mgr. Aukse 
S. Kane kalba lietuviškai. 
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GREIT 
PARDUODA 

y 
RE/MAX 

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

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

l&nuomoju 1 mieg butą Čikagos 
šiaurėje, netoli Oak Park. Butas su 
baldais ir visais namų apyvokos 
daiktais. Didelė virtuvė, apšildomas. 
$525 į mėn. + "sec.dep.". Skambinti: 
773-71 £4887 arba 773-637-3880. 

Pigiai parduodami naudoti 
baldai: stalas, 4 kėdės, 

šaldytuvas ir kt. 
Kreiptis: tel. 1-773-376-6051 

nuo 10 vai. 

STASYS' CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir virtu

vių tingimas; priestatai; kerami
kos plytelės; „sidings", „soffits", 

„decks", „gutters, plokšti ir„shing»e" 
stogai; cementas, dažymas. 

Turiu darbo draudimą. 
S.Benetis Tel. 830-241-1912 

Reikalingas angį. 
susikalbantis vyras dirbti 
automobilių plovykloje. 
Skambinti Algimantui 

vakarais, tel. 630-910-8529. 

kainuoja 1 minutė telefoninio ryšio su Lietuva. 
Tai pati žemiausia kaina, su kuria niekas negali 
varžytis. Jei ir Jūs pageidaujate kalbėti ilgiau, 

skambinkite Telegroup atstovui, 
su kuriuo susikalbėsite lietuviškai. 

>1 7X>d fS/T/C 
ycfyresss Ĉ  orfj. 

773-434-7919 arba 
mus, nors daugelis ir užsi
registravę Darbo biržoje kaip 
bedarbiai. 

Daugiausia dėmesio birža 
kreipia į bedarbes motinas, 
auginančias vaikus iki 14-kos 
metų. Tokių yra 291 (62%) 
Joms parengta speciali pro
grama: daugiausia jų lanko 
biržos organizuojamus siuvi
mo kursus — jos baigusios 
įsidarbina „Šatrijoj". Kurios 
negali įsidarbinti, stengiasi 
užsidirbti duoną, siūdamos 
namuose. 

Beviltiška bedarbių vyrų ka
tegorija — vadinamieji ilga
laikiai bedarbiai. Jų Rasei
niuose yra apie 100. Šių 
žmonių jau niekas niekur ne
bepriima, atsako: ačiū, pa
žįstam. Mat, žmogus arba be
viltiškai girtauja, arba vagia, 
arba nesilaiko darbo draus
mės. Pasirodo, gyvenimas vis 
dar neišmokė žmonių brangin
ti darbo vietą — vyrai dažnai 
net neateina į darbo biržą pa
sirodyti ir persiregistruoti. 
Žmonos atlekia su popierėliu 
(nenutraukit pinigų t.y. pa
šalpos!), nes jos pirmiausia pa
junta ką reiškia gyventi be tų 
kartais vienintelių pinigų. 

Moterys lanksčiau ieško iš
eities. Nepaiso kažkada baigto 
aukštojo mokslo, dirba valyto
jomis, pardavėjomis, valgyklos 
darbininkėmis. Vyrai ambicin
gesni, — ne kiekvieno darbo 
imasi. Gaila, kad nedaug kas 
gali pasinaudoti darbo biržų 
siūlomomis paskolomis. Ir ne 
tik todėl kad jas reikia 
grąžinti. Paskolai gauti yra 
griežtos sąlygos — ją gali gau-
t : tik tas bedarbis, kuris per 

paskutinius trejus metus yra 
dirbęs 24 mėnesius. Ar galima 
teigti, jog vyras, kaip šeimos 
maitintojas, šį savo vaidmenį 
prarado? Nėra darbo — nėra 
ir pinigų — Ką rodo tokia at
sakomybė? Ką jis jaučia, ko
kiomis mintimis gyvena — tai 
atskiro straipsnio tema. Šį 
kartą V. Kavaliauskienei 
rūpėjo pažvelgti į moterį, ku
riai likimas užkrovė ir fizinę, 
ir moralinę atsakomybę už 
šeimą. Daugybė jų yra įsigu-
dinusios dirbti ne vienu etatu: 
kad pragyventų, prasimai
tintų. 

Ačiū Dievui, kad siuvimo 
įmonė „Šatrija" dirba pasto
viai. Tai didžiausias garantas 
šeimas išlaikančioms mote
rims. Be to, atsiradus laisvai 
darbo vietai, ji pirmiausia 
pasiūloma čia dirbančių mo
terų šeimų nariams. Įmonės 
pastovumą garantuoja nuola
tiniai užsakovai ir užsienyje, 
ir Lietuvoje. Siuvama iš už
sienietiškų medžiagų. Koky
biški audiniai — puikus dra
bužis, daug pirkėjų. Atskiros 
drabužių kolekcijos kaskart 
pelno apdovanojimus. Ir ko 
trūktų, jei užsienio partneriai 
nežiūrėtų į mūsų žmones vien 
kaip į pigią darbo jėgą. Ir te
gul niekas neišdrįsta su krei
va šypsena kalbėti apie Rasei
nių Magdę (ar Magdės;, nes 
šių dienų raseinietės, lyg 
graikų mitologijos Sizifas, stu
mia į kalną kasdienybės ak
menį, kuris, Odisėjos žodžiais 
tariant, „dardėdamas rieda 
pakalnėn". 

Emilija J. Valantinienė 

. 
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EKONOMIKA. ŽVILGSNIS IS 
LIETUVOS 

STAMBIAPLOKŠČIŲ 
NAMŲ DAR NEGRIAUS 

Šių metų pavasarį kai kurie 
spaudos leidiniai, radijo stotys 
paskelbė sensacingą žinią — 
po kelerių metų apie pusantro 
milijono Lietuvos gyventojų 
gali netekti būsto, nes beveik 
prieš 4 dešimtmečius pasta
tytų stambiaplokščių namų 
būklė jau avarinė.o ir kiti ne 
ką geresni, — rašo „Lietuvos 
rytas". 

Tada Statybos ir urbanisti
kos ministerija, pasitelkusi 
mokslininkus, šių namų pro
jektuotojus ir statytojus pasi
stengė nuraminti visuomenę, 
kad katastrofa tikrai negresia, 
kartu pripažindama, jog stam
biaplokščių namų, ypač senes
nių, tolesnio likimo ir atnauji
nimo problema ir tikrųjų labai 
opi. Buvo nutarta parengti 
stampiaplokščių namų, pasta
tytų 1959-1970 m. analizę. 
Dabar ši studija jau baigta. 

Buvo tyrinėjami 25 sostinėje 
pastatyti namai. Nustatyta, 
kad namų konstrukcijos, sie
nos, perdengimai yra geri, bet 
stogų dangos, santechnikos ir 
elektros įrangos bei balkonų 
būkle nepatenkinama. Bal
konų būklė netgi labai bloga 
arba net avarinė, todėl jie turi 
būti neatidėliojant taisomi. 

Pasak profesoriaus Josifo 
Parasonio, normuotasis stam
biaplokščių namų eksploatavi
mo amžius yra 120 metų. 
Tačiau, įvertinus prastą jų 
priežiūrą, galima teigti, kad 
realusis tarnavimo periodas 
bus 70-75 metai. Tyrimų auto
riai daro išvadą, kad perstaty
tuose naujesnės kartos stam
biaplokščiuose namuose be 
baimės bus galima gyventi dar 
3-4 dešimtmečius ir ilgiau. 
Specialistai pateikė ir pirmo
sios kartos stambiaplokščių 
namų atnaujinimo techninius 
sprendimus. Kol nėra lėšų 
tokių namų pagrindiniam at
naujinimui reikia atlikti nea
tidėliotinus darbus — pir
miausia sutvarkyti balkonus. 

Atnaujinti iš pagrindų 60 
butų stambiaplokštį namą, 
apytiksliais skaičiavimais, ga
li kainuoti iki pusės milijono 
litų ar daugiau. Todėl vargu 
ar atsiras nors viena namų 

bendrija, namas, kurių gyven
tojų dauguma būtų pasiryžę 
realiai gauti tokią paskolą. 
Iniciatyvą galėtų parodyti Vil
niaus savivaldybė, iš pradžių 
atnaujindama nors vieną seną 
namą, kuris taptų pavyzdžiu 
kitiems. 

Kol kas klausimas — ar būs
tas sename stambiaplokščia
me name yra turtas, ar ne
laimė — tebėra aktualus. 

ANT BEDUGNĖS 
KRAŠTO? 

Lietuvos mokėjimų balanso 
einamosios sąskaitos deficitas 
jau dabar yra grėsmingas ir 
kitų metų prognozės nieko 
gera nežada. Be to, Seimas vėl 
patvirtino deficitinį metų biu
džetą. Finansų analitikės 
Margaritos Starkevičiūtės ma
nymu, Lietuva vėl demons
truoja studentišką požiūri i 
valstybės finansus ir negalvo
ja apie rytdieną, — rašo „Lie
tuvos rytas". 

Šių metų pabaigoje einamo
sios sąskaitos deficitas suda
rys maždaug 10 proc. bendrojo 
vidaus produkto arba 4.5 
mlrd. litų. Kitais metais defi
citas gali padidėti iki 6 mlrd. 
litų. M. Starkevičiūtės many
mu, Lietuvos oficialiosios va
liutos atsargos yra per mažos, 
kad krizės atveju būtų galima 
neutralizuoti atsiradusį lėšų 
stygių. „Atsargos atitinka 
dviejų mėnesių Lietuvos im
porto, apimtis ir to nepakanka, 
nes finansinė šalies pozicija 
laikoma stabilia tuomet, kai 
atsargos atitinka bent trijų 
mėnesių importo apimtis", — 
pažymi analitike. Ji taip pat 
teigia, jog skolintis užsienyje 
šiuo metu negalima, nes dėl 
visame pasaulyje kilusių rin
kų neramumų paskolų kainos 
labai išaugo. 

Labai nesėkminga finansų 
analitike vadina pastarųjų 
mėnesių vidaus skolinimosi 
politiką, dėl kurios labai paki
lo vyriausybės vertybinių po
pierių palūkanos. „Žodžiu, at
sidūrėme didelėje finansinėje 
skylėje ir, neduok Dieve, jeigu 
prie to dar prisidėtų kokia fi
nansų krizė Rusijoje. Regiono 
valstybės ėmėsi priemonių — 
numatė nedeficitinius biudže-

DRAUGAS, trečiadienis. 1998 m. sausio 21 d. 

Kai kam ir makulatūra yra pragyvenimo šaltinis Vilnietis Basanavičiaus gatve stumia krovinį į surinkimo 
punktą. 

tus, kuria stabilizavimo fon
dus. Lietuvos pareigūnai el
giasi taip, lyg žinotų, kad 
kitąmet išsipildys tik optimis
tinės prognozės", sako M. 
Starkevičiūtė. 

orientuotis į europietiška va
liutą turėtų ir valstybės, ir 
verslininkai. 

Šių metų viduryje eksporto 
srityje JAV doleriais buvo at
siskaitoma su 73 valstvbėmis, 

Tuo tarpu Lietuvos banko ir tai sudarė per 68 proc. visų 
Pinigų politikos departamento atsiskaitymų už įvežamas iš 
direktorius Gitanas Nausėda 76 valstybių prekes taip pat 
tame pačiame „Lietuvos ryto" atsiskaityta doleriais. Spalį 
straipsnyje, pripažindamas, Lietuvos komercinių bankų 
kad nė viena valstybė nėra prekybos užsienio valiutomis 
paskiepyta nuo krizės, sako beveik 80 proc. taip pat su-
dar neįžvelgiąs didelio pavo- darė doleriai, panaši ir indėlių 
jaus krašto finansų sistemai, struktūra. 
Jo teigimu, pernelyg ortodok- Lietuvos banko pareigūnas 
siška tvirtinti, jog nedidelis perspėja, kad įmonės, firmos 
biudžeto deficitas yra labai už savo inertiškumą sumokės 
žalingas Lietuvai. Pasak G. didesne rizika, nes litas euro 
Nausėdos, biudžeto deficitas atžvilgiu bus stabilus, o JAV 
netgi naudingas valstybei dolerio atžvilgiu svyruos. Lie-
ekonominės depresijos metu, tuvos bankas pataria įmo
nes tuomet galima skatinti ga- nėms ir bankams sudaryti 
mybą. Jo manymu, vyriau- naujas sutartis su partneriais 
sybės vertybinių popierių pa- pakeičiant atsiskaitymą dole-
lūkanos dabar padidėjo dėl riais į Europos valiutą, 
tarptautinių rinkų poveikio, o H 
tai dar kartą įrodo, jog Lietu
vos ekonomika yra pasaulinio 
ūkio dalis. Jis taip pat mano, 
kad valstybės valiutos atsar-

KLAJPEDOS BALDAI 
KELIAUJA I VAKARUS 

Bendrovei „Klaipėdos bai
gos yra visiškai pakankamos, dai" nesejiiai suteiktas tarp-
Jos sudaro 137.6 proc. pinigų tautinis kokybės sertifikatas 
kiekio rinkoje ir tai yra ge- liudija, kad jos veikla ir pro-
riausias rodiklis Baltijos vai- dukcija jau atitinka ISO-
stybėse. Tarptautinės standartizavimo 

Finansų ministras Algirdas organizacijos — reikalavimus. 
Šemeta po kelių dienų Kaip rašo „Lietuvos rytas", 
„Lietuvos rytui" sakė per trejus metus „Klaipėdos 
įsitikinęs, kad finansine krize baldai" modernizavo nemažai 
Lietuvoje kol kas net nekve- technologinių procesų ir iš 
pia, nors ir pripažįsta esmės atnaujino gaminių pasi-
mokėjimų balanso einamosios rinkimą. Klaipėdos baldinin-
sąskaitos problemos rimtumą. 
Pasak jo, jeigu rinkoje ne
tikėtai atsirastų papildomų 
sunkumų likvidumui palaiky
ti, yra numatytas 70 mln. litų 
rezervinis fondas. Finansų 
ministras pabrėžė, kad kar
tais rinkos pastovumui už
tikrinti skirtos priemonės ne
būna reklamuojamos, todėl 
apie jas nežino ir kai kurie 
ekonomistai. 

Pasak ministro, kol kas ne
ketinama keisti ir valstybės 
skolinimosi politikos, nes eg
zistuojanti strategija yra pa
kankamai subalansuota ir 
lanksti, kad būtų galima grei
tai reaguoti į pokyčius tarp
tautinėse rinkose ir šalies vi
duje. Kita vertus, A. Šemeta 
pripažino, jog skolintis už
sienyje dėl tarptautinių rinkų 
nestabilumo kol kas neparan
ku, todėl dar nenumatytas 
naujos euroobligacijų emisijos 
išleidimo terminas. 

Nuotr. Algimanto Žižiūno 
kai pirmieji Baltijos kraštuose 
gavo ISO kokybės sertifikatą. 
Dabar ši bendrovė laikoma 
baldų pramonės vadove Lietu
voje. Apie 60 proc. Klaipėdoje 
pagamintų baldų parduodami 
Anglijoje, Vokietijoje. Olandi
joje, Šveicarijoje, Prancūzijoje. 
Ten bendrove orientuojasi į 
mažiau pajamų gaunančius 
pirkėjus, kuriems labiausiai 
patinka įvairiai sukomponuo
tos lentynos, žurnaliniai sta
liukai, stelažai. Per porą metų 
tokių baldų eksportas pa
didėjo dvigubai. 

Lietuvoje „Klaipėdos baldai" 
parduoda apie trečdalį savo 
gaminių. Cia labiausiai popu
liarūs klaipėdiečių miegamojo 
baidų komplektai. Prieš porą 
metų pradėti gaminti ir 
minkštieji baldai, kurių pa
klausa taip pat didėja. 

Klaipėdos bendrove nesiren
gia gaminti prabangių baldų. 
Tuo užsiima mažesnės baldų 
dirbtuvės, kurioms užtenka 
kelių užsakymų per metus. 
Bendrovės vadovai kol kas ra
miai reaguoja į tai, kad Lietu
voje oficialiai įregistruota pus
trečio tūkstančio baldus ga
minančių įmonių. Pasak 
„Klaipėdos baldų" generalinio 
direktoriaus Kęstučio Lin-
kaus, „kai kurių baldų ne
spėjame gaminti. Ekonomika 
atsigauna. dalį santaupų 
žmonės pasilieka butų įran
gai". 

Rima Jakutytė 
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LIETUVOS BANKAS 
ĮSPĖJA DĖL DOLERIO 

Firmos ir bendrovės nere
aguoja į artėjančią lito są
jungą su euro ir toliau doleri-
zuoja valstybės ūkį. Lietuvos 
banko pareigūnai įspėja apie 
būsimą riziką. — rašo „Verslo 
žinios". 

Lito susiejimas su euru 1999 
metais yra neatšaukiamas 
sprendimas. Todėl yra pagrin
do nerimauti dėl nema
žėjančios JAV dolerio įtakos 
akiui. Lietuvos banko Pinigų 
politikos departamento vado
vo Gitano Nausėdos nuomone. 

A-tA. 
PETRAS ŽIBUNAS 

Gyveno Čikagoje, Marąuette apylinkėje. 
Mirė 1998 m. sausio 16 d., 9 vai. ryto sulaukęs 76 metų. 
Gimė Lietuvoje, Tauragės apskrityje, Kaltinėnų 

valsčiuje, Pakarčėnių kaime. Amerikoje išgyveno 48 m. 
Nuliūdę liko: brolis Pranas Žibūnas Kanadoje, artimas 

draugas Edvardas Inovskis su šeima ir kiti giminės 
Lietuvoje. 

Velionis pašarvotas antradienį, sausio 20 d. nuo 2 iki 9 i 
v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks tračiadienį, sausio 21 d. iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M.Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto ! 
šv. Mišios už velionį. Po Mišių velionis bus palaidotas j 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: brol is , draugai i r giminės. 

Laidotuvių d i rekt . Donald M.Petkus, tel. 800-994-7600 

Myliniai Mamytei ir Uošvei 

A.tA. 
ONAI BERTAŠIENEI 

užbaigus šios žemės kelionę, giliausią užuojautą 
rei.šk.ame dukrai NIJOLEI ir LEONUI MASKALIŪ-
NAMS, anūkui LINUI, dukrai SIGITAI ir JUOZUI 
UŽI PIAMS bei kitiems giminėms. 

Vydūno Fondas 

A.fA. 
IRENA KARALIENĖ 

VAITKIENĖ 
Lavickaitė 

Pranešame, kad staigi mirtis 1998 m. sausio 18 d. 
atskyrė iš šio pasaulio mūsų taip mylimą Mamą, 
Močiutę, Promočiutę, Seserį ir Tetą, sulaukusią 84 
metų, Amerikoje išgyvenusią 47 m. 

Nuliūdę liko: duktė Virginia Majauskienė, sūnus 
Vytautas Karalius, marti Patncia, a.a. sūnaus Ado
mo žmona Barbara. Anūkai: Irena Bagdady, Paulius 
Majauskas, Robertas, Patricia, Adomas ir Maria 
Karaliai; sesuo Halina ir svainis Zigmas Moliejai; 
seserėčia Jurgita Sabas su šeima, Vaitkų šeima ir 
kiti giminės Vokietijoje, Austrijoje ir Lietuvoje. 

Velionė pašarvota trečiadienį, sausio 21 d. nuo 4 
iki 8 v.v. Petkus-Lemont laidojimo namuose, 12401 
S. Archer Ave. (arti Derby Rd.). 

Laidotuvės įvyks penktadienį, sausio 23 d. 
Philadelphia, PA. Velionės lankymas 10 v.r. iki 10:30 
v.r. St. Andrew bažnyčioje, kurioje bus aukojamos šv. 
Mišios 10:30 vai. ryto už velionės sielą. Po Mišių 
velionė bus palaidota Resurection kapinėse, Phila
delphia, PA. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: duktė, sūnus, anūkai , sesuo ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-
994-7600. 

PADĖKA 
A.fA. 

SOFIJA KALVAITIENĖ 
Mūsų brangi ir mylima Žmona, Motina, Sesutė 

paliko mus skausme ir liūdesyje ir išėjo į amžiną 
Tėvynę 1997 m. gruodžio 30 d., Ormond Beach, FL. 
Palaidota 1998 m. sausio 3 d. Ormond Beach, FL, 
Hillside kapinėse. 

Nuoširdžiai dėkojame Daytona Beach lietuvių 
telkinio tėvynainiams, už tokį gausų dalyvavimą, 
atsisveikinant a.a. SOFIJĄ laidotuvių namuose, ge
dulingose pamaldose už Velionės sielą Prince of 
Peace bažnyčioje ir palydėjimą \ Amžino Poilsio vietą 
— kapines. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. Ričardui Grasso už 
jautrias religines maldas, už paguodos žodį, atsisvei
kinant koplyčioje, už aukotas šv. Mišias bažnyčioje ir 
maldas kapinėse. 

Dėkojame chorui „Sietynui" ir jo vadovui muz. 
Antanui Skriduliui už gražiai, jautriai skambėjusias 
giesmes, atsisveikinant Velionę koplyčioje, bažny
čioje pamaldų metu ir kapinėse. 

Nepaprastai esame dėkingi klubo valdybai, pirm. 
Jonui Daugėlai, Algirdui Šilbajoriui už nuoširdžią 
pagalbą organizuojant laidotuves. 

Nuoširdžiai dėkojame Jonui Daugėlai, Algirdui 
Šilbajoriui, Jurgiui Janušaičiui, rašytojai Birutei Pū-
kelevičiūtei už tartus nepaprastai jautrius a.a. Sofi
jos gyvenimą vertinančius, žodžius atsisveikinimo 
metu. 

Dėkojame visiems, visiems mūsų skausmo ir 
liūdesio valandomis pareiškusiems užuojautas žo
džiu, laiškais, spaudoje ir prisidėjusiems prie mūsų 
skaudaus išgyvenimo palengvinimo. 

Dėkojame už šv. Mišių aukas, dovanas. Dėkojame 
karsto nešėjams. 

Dėkojame a.a. Sofijos sesutei ir jos vyrui, atvy
kusiems atsisveikinti iš Kalifornijos, sesers sūnui iš 
Čikagos. 

Su meile liekame visiems, visiems už tai dėkingi 
ir jūsų nuoširdumą amžinai minėsime. 

Liūdintis vyras Antanas, duktė Aldona Kal
vaičiai ir giminės. 

Mielam Vyrui 

A.+A. 
IGNUI RUGINIUI 

mirus, jo žmoną JANINĄ, LB Cicero apylinkės val
dybos narę, širdingai užjaučiame. 

Visi Cicero lietuviai dalinasi su Jumis skaudžiu 
liūdesiu. 

LB Cicero apylinkės valdyba 

JAV LB ..KRANTO" apylinkes valdybos pirmininko 
pavaduotoją BRONE SALADŽIUVIENĘ. jos mylimai 

A.+A. MAMYTEI 
Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime. 

LB „Kranto" apylinkes valdyba 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE\ 

Bilietų nebėra! Į išrinktojo 
Lietuvos Respublikos prezi
dento Valdo Adamkaus iš
leistuves, rengiamas sekma
dieni, sausio 25 d. Willow-
brook pokylių salėje, bilietai 
išparduoti ir visos vietos 
užimtos, tad jų nebus galima 
gauti ir prie įėjimo. 

Praėjusį sekmadienį, 
sausio 18 d., vykusiame Pa
saulio lietuviu centro na
rių metiniame susirinkime, 
dalyvaujant gausiam būriui 
narių ir svečių, j PLC tarybą 
pagal balsų daugumą išrinkti 
arba perrinkti šie asmenys: 
Kęstutis Jecius, Povilas Ki
lius. Rimantas Griškelis, Zeno
nas Mereckis. Vytenis Lietuv
ninkas. Romas Kronas, Genė 
Rimkienė ir dr. Antanas Raz
ma, Jr. Kiti tarybos nariai ne
buvo renkami, nes jų kadenci
ja nepasibaigusi. Taryba pa
reigomis dar nepasiskirstė. 

Vytauto Didžiojo šauliu 
r inktinė Čikagoje sausio 25 
d., sekmadienį, 2 vai. p.p., 
šaukia visuotinį narių susirin
kimą rinktinės namuose, 2417 
W 43rd Str. Kviečiami visi 
šauliai ir šaulės dalyvauti. In
formacija teikiama tel. 773-
247-7581. 

Smuikininko Vilhelmo 
Čepinskio ir pianistės Li
nos Šatkutės koncertas bus 
vasario 8 d., 3 vai. p.p., Jauni
mo centre. Rengia Amerikos 
Lietuvių radijas. Bilietai jau 
gaunami „Seklyčioje" — Čika
goje ir ,,Lion Frame Gallery" 
— Lemonte. 

Šį sekmadienį, sausio 25 
d., 10:30 vai. r.. Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos bažny
čioje Marąuette Parke Mišias 
aukos Kauno arkivyskupas 
Sigi tas Tamkevičius. Mišio
se dalyvaus ir išrinktasis Lie
tuvos Respublikos preziden
tas Valdas Adamkus. Visuo
menė kviečiama užpildyti gra
žiąją lietuviškos parapijos 
bažnyčią! 

JAV LB Lemonto apy
l inkės valdybos ruoš iamas 
Lie tuvos Nepriklausomy
bės šventės paminėjimas bus 
vasario 15 d., sekmadienį, Pa
saulio lietuvių centre. Šiemet 
sukanka 80 metų, kai Vilniuje 
1918 m. vasario 16 d. buvo pa
sirašytas Lietuvos Nepriklau
somybės aktas. 

Lietuvos garbės genera
linis konsulas Vaclovas 
Kleiza pasakys pagrindinę 
kalbą Cicero apylinkės ruošia
moje Lietuvos Nepriklauso
mybės šventėje vasario 8 d., 
sekmadienį, Šv. Antano para
pijos salėje. Minėjimą rengia 
Lietuvių Bendruomenės Cice
ro apylinkė ir ALTo Cicero 
skyrius. 

JAV LB Brighton Pa rko 
apyl inkės na r iu metinis su
sirinkimas šaukiamas sausio 
25 d., sekmadienį, tuojau po 
10 vai. r. Mišių, Marijos Ne
kalto Prasidėjimo parapijos 
mokyklos salėje, 4420 S. Fair-
field. Visi LB nariai ir apy
linkės lietuviai kviečiami da
lyvauti. 

SKELBIMAI 
z A-a. dr. Aldonos Biru-

t ienės a tmin imui šeima ir 
artimieji paaukojo $300 Lit-
huanian Mercy Lift. Nuošir
džiai dėkojame aukotojams: J. 
ir L.Gražuliams, J.Vienužienei, 
V. ir A.Lauraičiams, ir V. ir 
J.Lendraičiams. Reiškiame 
šeimai gilią užuojautą. 

(sk.) 
x A.a. Adolph Mali prisi

minimą pagerbdamas, Mi-
chael VV.Bealmear, Alamo, 
CA, atsiuntė $1,000 Lietuvos 
našlaičių vargui sumažinti. 
Lietuvos našlaičių vardu reiš
kiame užuojautą velionio arti
miesiems, o aukotojui dėkoja
me' „Lietuvos Našlaičių glo
bos" komitetas, 2711 W. 71 
St., Chicago IL 60629. 

(sk.) 
ADVOKATAS 

GINTARAS P. ČEPĖNAS 
M")6S Pu'usk! Rd Chicago IL 60629 
1 '2 bi . Šiaurę nuo Baizeko muziejaus) 

Tel.: 773-582-4500 
MUS S 3ei; Rd . Lockport. i lAOMl 

T..-I 708-3Ci-4«66 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas J o n a s Giba i t i s 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 SJCedzie A v e n u e 
Chicago , IL 60629 

Tel. 773-776-8700 

Darbe vai nuo 9 v.r. iki 7 v.v. 
ŠeAtad 9 v.r. iki 1 v.p.p. 

ADVOKATAS 

Vytenis L i e t u v n i n k a s 

4536 W. 63th Street 
Chicago, IL 60629 

Skersai gatves nuo „Draugo") 
Tel. 773-284-0100 

Valanda* pagal susitarimą 

ADVOKATAI 

L.Rane & I .Feyman 
40 metu patirtis ir profesionali 
pagalba imigracijos bei kitose 
teisinėse srityse. 
\Z 1 i S Are her Ave„ Chicago. IL 90632. 
T.-l. Hl 7 161-7636 kalbame hetu-
v;*kai MM jūsų paslaugoms 24 vai. 
p*r para. ~ d per savaite. 

x A-a. Vinco Galecko at
min imui , Jūratė Bigelis-Sil-
verman, Vincent ir Ramūnas 
Bigeliai paaukojo $100 Lit-
huanian Mercy Lift. Nuošir
džiai dėkojame už auką. 

(sk.) 
x L i t h u a n i a n Ci t i zens ' 

Society of Western Pennsyl-
v a n i a , globoja 15 Lietuvos 
našlaičių. Pratęsdami paramą 
ki t iems metams a t s iun tė 
$1500. Taip pat jie jau antrą 
kartą atsiuntė $2,500 nupirkti 
invalidams vaikams 10 invalidų 
kėdžių. Lietuvos našlaičių ir 
invalidų vaikų vardu dėkojame 
geriesiems Pensilvanijos lietu
viams! „Lietuvos Našlaičių 
globos" komitetas , 2711 W. 
71 St., Chicago IL 60629. 

(sk.) 
x A.a. Eugenijos Vainie

nės šviesų atminimą pagerb
dama, Vilt is G a r u n k š t y t ė -
B u d v y d i e n ė Stamford, CT 
atsiuntė $500 Lietuvos našlai
čiams. Reiškiame užuojautą 
velionio artimiesiems, o au
kotojai dėkojame. Iki šiol, 
pagerbiant a.a. Eugeniją Vai
nienę, yra a ts iųs ta $1,000 
Lietuvos našlaičiams. Visiems 
aukotojams Lietuvos našlaičių 
vardu dėkojame! „Lie tuvos 
N a š l a i č i ų g l o b o s " k o m i 
te tas , 2711W. 71 St., Chicago 
IL 60629. 

(sk.) 
x Lemonto centre TRANS-

PAK įstaiga dirba penktd. 3-7 
v.v. ir sekmd. 8:30-1 v.p.p. Tel. 
1-630-257-0497. 

(sk.) 
x TRANSPAK siunčia į 

Lietuva siuntinius, pinigus, 
baldus, komercines siuntas. 
4545 W 63rd Street, Chicago, 
IL 60629. Tel. 1-773-838-1050. 

(sk.) 
x Galiu p a d ė t i legal iai 

g a u t i „SOC. SECURITY* 
kortelę , vairavimo leidimą 
( d r i v e r ' s l i c e n s e ) ir vizų 
pratesimą. Ed. Šumanas, tel. 1-
708-246-8241. 

(sk.) 

Lietuvių fondas praneša, 
kad 1998 metų švietimo, kul
tūros bei kitiems lietuvybės 
išlaikymo poreikiams remti 
prašymai turi būti įteikti iki 
šių metų kovo 15 dienos. 
Prašymus studentų stipendi
joms reikia įteikti iki ba
landžio 15 d. Lietuvių fondas 
taip pat primena, kad šiemet 
LF pelno skirstymo komisija 
yra paruošusi naujas prašymų 
anketų formas tiek studentų 
stipendijoms gauti, tiek ir lie
tuvybės išlaikymo paramai. 
Naujas prašymų anketas gali
ma gauti LF raštinėje, krei
piantis šiuo adresu: Lietuvių 
fondas, 14911 127th Street, 
Lemont, IL 60439, tel. 630-
257-1616. Užpildytas naujas 
prašymų formas prašoma grą
žinti paštu arba įteikti asme
niškai LF raštinėje aukščiau 
nurodytu adresu. Faksu (fax) 
grąžintos anketos nebus svar
stomos. 

38-tas „Lietuvos prisimi
nimų'* pokylis, š .m. vasario 
1 d. vyks Martiniąue pokylių 
salėje. Susidomėjimas šiuo 
renginiu visuomet esti didelis, 
todėl rengėjai — Lietuvos 
Vyčių Vidurio Amerikos apy
garda kviečia visus iš anksto 
užsitikrinti vietas. Apie daly
vavimą praneškite telefonu 
šioms pokylio ruošos komiteto 
narėms: E. Oželis, tel. 773-
254-7553, Ellie Kasputis — 
773-735-4614, Mary Kinčius — 
773-927-4990 arba Aušra Pa
dalino — 773-767-2400. Visi 
kviečiami. 

Pedagoginis lituanisti
kos institutas, kartu su 
Čikagos lit. mokykla, sutiks 
išrinktąjį Lietuvos preziden
tą Valdą Adamkų sausio 
24 d., šeštadienį, 11 vai. r., 
Jaunimo centro mažojoje 
salėje. Prašomi dalyvauti ne 
tik dabartiniai PLI studentai, 
bet ir visi buvusieji instituto 
studentai. 

mįįfr ŽVAIGŽDUTĖ 
fcfcMflL^ll " ^ Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus Redaguoja J.Plačas. Medžiagą siusti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 

Ir žiema suteikia vaikams malonumų. Nuotr. A. Žtiiūno 

Rašytojo, poeto, drama
turgo Balio Sruogos minė
jimas bus sekmadienį, sausio 
25 d., 3 vai. p.p., Jaunimo cen
tre, 5620 S. Claremont, Chica
go. Programoje: jo biografiniai 
bruožai, raštų ištraukos, kon
certas. Visus maloniai kviečia 
„Saulutė", Lietuvos vaikų glo
bos būrelis. 

BALFo Cicero skyriaus 
valdyba kviečia į metinį susi
rinkimą, kuris vyks sausio 25 
d., sekmadienį. Kun. Kęstutis 
Trimakas 11 vai. ryto aukos 
šv. Mišias už gyvus ir miru
sius aukotojus Šv. Antano pa
rapijos bažnyčioje. Mišių metu 
giedos solistė Laima Stepai-
tienė ir parapijos choras, va
dovaujamas Marijaus Prapuo
lenio. Tuoj po pamaldų parapi
jos salėje bus užkandis ir po to 
vyks susirinkimas. Valdyba 
prašo visus narius ir aukoto
jus gausiai dalyvauti pamal
dose bei susirinkime. 

Vargonų virtuozo Virgi
nijaus Barkausko koncertas 
rengiamas sausio 25 d., 3 vai. 
p.p.. St. Mary of the Lake 
bažnyčioje, Gary, Indiana 
(6070 Miller Ave). Koncertą 
organizuoja ir globoja Cathe-
dral of the Holy Angels. Či
kagos, Indiana ir Michigan lie
tuviai kviečiami pasiklausyti 
šio neeilinio koncerto. 

Pasitaikė klaida: antra
dienio, sausio 20 d., laidos 
paskutiniame puslapyje, po 
nuotrauka iš prez. V. Adam
kaus sutiktuvių O'Hare oro 
uoste, vienas asmuo pavadin
tas dr. Adomėnu, o turi būti 
Arūnas Zailskas. Atsiprašo
me. 

Pasaulio lietuvių centras 
praneša, kad susitikimas su 
neseniai išrinktu Lietuvos Re
spublikos prezidentu Valdu 
Adamkum bus sausio 23 d., 
penktadieni, 6:30 vai. vak., 
didžiojoje salėje. Visuomenė 
kviečiama dalyvauti. 

SAUSIO MĖNUO 
Sausio mėnesį prasideda 

nauji kalendoriniai metai. 
Netrukus ir bažnytinė šventė 
Trys karaliai. O sausio 13-oji 
„Laisvės gynėjų" diena. Nese
niai ją prisiminėme. Už poros 
dienų ir Klaipėdos atvadavimo 
jubiliejus. Jau 75 metai pra
ėjo, kai lietuviai sukilėliai iš 
prancūzų iškovojo mažą Ma
žosios Lietuvos dalėte su Klai
pėdos uostu. Nuo taqa jau Lie
tuva turėjo vartus \ pasaulį, 
per didžiulius vandens plotus. 
Reikėjo daug darbo ir pinigų 
kol iš apleisto uosto padarėm 
modernų. 

Iš istorijos žinote; kad lietu
vių giminės prūsai ilgai karia
vo su vokiečių giminaičiais 
kryžiuočiais, kurie pagaliau 
pavergė juos. Daugiau negu 
100 metų tas kraštas buvo vo
kiečių okupuotas. Po Antrojo 
pasaulinio karo atsirado nauji 
okupantai rusai, kurie nie
kuomet čia negyveno. Jie ir 
šiandien pasauliui skelbia, 
kad čia Jų žemė". Net drįsta 
tvirtinti, kad ir Klaipėdos 
kraštas jiems priklauso. Šian
dien lietuviai, nors ir ne vie
ningai, daro dideles pastangas 
atgauti visą Mažąją Lietuvą 
su Karaliaučiumi. Viskas pri
klausys nuo pasaulio sąžinės 
ir Aukščiausiojo. Lietuva ste
buklingu būdu atkūrė savo ne
priklausomybę. Panašiu būdu 
gali laimėti ir Mažąją Lietuvą, 
jei bus kreipiamasi į Pasaulio 
Kūrėją ir mūsų Atpirkėją. 

Redaktorius 

AR VISADA VARDUS IR 
PAVARDES RAŠOME 

DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS 
(Tęsinys) 

Tikriausiai nė vienas nieko 
negirdėjote apie anglų kari
ninką Šrapnelį, bet daugelis 
žinote, kad šrapnelis — tai 
kulkų pripildytas sprogstamas 
artilerijos sviedinys. Pasirodo, 
1803 m. šį ginklą pavartojo 
minėtas anglų karininkas. 

Vidaus degimo variklį išrado 
vokiečių inžinierius Rudolfas 

Dizelis. Iš čia ir žodis dizelis, 
vartojamas daugelyje pasaulio 
kalbų. 

Tačiau ne tik garsių moksli
ninkų ar išradėjų pavardes 
tampa paprastais žodžiais, o 
daikto ar sąvokos pavadini
mas vieno ar kito žmogaus pa
varde nebūtinai yra šio žmo
gaus pagerbimas. Esti atvejų, 
kai kokia nors pavardė tiesiog 
atsitiktinai tampa paprastu, 
vėliau milijonų žmonių varto
jamu žodžiu. Labai pamokanti 
yra lodžio „chuliganas" istori
ja.; Anglų kalbos žodis „hoo-
ligasr* (huligen), tartum tėvy
nėje jam būtų per ankšta (ma
žai vietos), nukeliavo į daugelį 
šalių. Bet kaip jis atsirado 
anglų kalboje? Šis žodis vi
siškai nesenas, pasaulyje dar 
yra žmonių, kurie gimė keletą 
metų anksčiau už šį mums ge
rai pažįstamą žodį. Mat anglų 
kalboje jis pirmą kartą pavar
totas maždaug 1890 metais. 
Pirmą kartą šis žodis su
skambėjo pietryčių Londone. 
Išplisti jam padėjo labai popu
liari anglų dainelė, kurioje 
pasakojama apie triukšmingos 
mušeikų šeimos, pavarde Hoo-
ligan, nuotykius. 

(Bus daugiau) 
A. Sabal iauskas 

Kur vienybė, ten galybė. 

GALVOSŪKIO NR. 41 
ATSAKYMAI 

žviesi žvaigždė, kuri vadinasi 
Capella. Ji nutolusi nuo žemės 
42 šviesos metus. Jei ta 
žvaigždė užgestų, mes ją dar 
matytume 42 metus. Pasižiū
rėkite piešinėlį. 

GALVOSŪKIO NR. 42 
ATSAKYMAI 

Teisinga tvarka yra tokia: 4, 
2, 1, 3. Trečias piešinėlis yra 
užbaigtas. Pirmame trūksta 
skaitlinės 7. Antrame be to, 
dar trūksta vieno vandens la
šo iŠ debesies. Ketvirtame — 
be šių paminėtų dar trūksta 
pilotui akinių. 

GALVOSŪKIO NR. 43 
ATSAKYMAI 

Katė primena medį, vadi
namą Pussy Willow. Lietu
viškas pavadinimas — gluos
nis, karklas, žilvitis. Šuo 
primena nedidelį medį, vadi
namą Dogvvood. Lietuviškai 
vadinasi sedula. 

GALVOSŪKIO NR. 44 
ATSAKYMAI 

1. Šalia akmenskaldžio sto
vėti pavojinga, nes kieti gaba
lai lekia toli ir gali sužeisti. 
2_Automobilių aikštėje pavo
jinga žaisti, nes neatsargus 
vairuotojas gali sužeisti. 
3.Staiga rankas paleidus, gali 
kristi ir susižeisti galvą ar 
nugara. 4. Smėlio žarstyti 
aukštyn negalima, nes vėjui 
papūtus, gali sužeisti draugų 
akis. 5. Piešinėlio gyviai — 
avis ir kiškis — miega su savo 
kailiais. Žmonės apsirengia 
naktiniais drabužiais. 

GALVOSŪKIO NR. 45 
ATSAKYMAI 

Europos bokso čempionais 
yra buvę šie lietuviai: 1953 ir 
1955 m. Algirdas Šocikas. 
1961, 1963, 1965 — Ričardas 
Tamulis. 1965, 1967,1969 Do
nas Pozniakas. 1971 — Juozas 
Juocevičius. 1993 — Vitalius 
Karpačiauskas. („Respublika" 
Nr. 67, 1996.m.21). 2. Alias
kos teritorija yra didžiausia: 
1,477,267 kv. km. Po to eina 
Texas: 678,358 kv. km. Ukrai
na: 603,700 kv. km. (1996 Al-
manac). 3. Šv. Rašte pirmą 
kartą apie „varpelį" rašoma 
Mozės antroje knygoje: Iš 
28:33 ir 39:25. 4. Varpą baž
nyčios pradėjo vartoti nuo ket
virto šimtmečio pagaigos, ačiū 
vyskupui Paulinui (The Zon-
dervan Pictorial Bible Dictio-
nary, p. 104, Grand Rapids, 
1963). 5. Iki šiol didžiausias 
kalakutas Lietuvoje yra svė
ręs 15 kg („Laiškai lietu
viams", Nr. 11, Chicago, 
1995). 

GALVOSŪKIS NR. 61 
(Žiūrėkite brėžinėlį) 

Pažiūrėjus atrodo, lyg Ka
lėdų angelas. Sujungę taškus, 
sužinosite, kas iš tikrųjų yra. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 62 
(Žiūrėkite piešinėlį) 

Matote nupieštus šešis val
gomus dalykus. Pirmiausia 
parašykite lietuviškai tų daik
tų pavadinimus, paskiau nu
rodykite, kuriuos iš jų galima 
valgyti nevirtus ir kuriuos rei
kia virti. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 63 
(Žiūrėkite brėžinėlį) 

I J 6 . . *I 
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Ši žvaigždžių formacija vadi
nasi Vežikas (Charioteer). Ne 
paprasto vežimo, o kariško ve
žimo, kokius vartojo romėnai, 
vežikas. Vežiko akis yra labai 

J tuščius langelius įrašykite 
raides, iš kurių susidarys nu
rodytos reikšmės žodžiai: 1. 
Kalėdų išvakarės. 2. Kas apsi
reiškė Marijai? 3. Sušalęs van
duo. 4. Kur gimė Kūdikėlis 
Jėzus? 5. Kalėdinės... 6. Vai
sius. 7. Žemės apklotas (kuo 
apdengta žemė) žiemą. 

(5 taškai) 
Paruošė Jus tas Palionis, 

2 kl. mokinys, Lietuva 

GALVOSŪKIS N R 64 
Atsakykite į šiuos klausi

mus: 1. Kambaryje apsigyveno 
trys vyrai. Buvo trys lovos, bet 
dvi antklodės. Ką jie darė, kad 
nesušaltų? 2. Ar gali blusa 
skristi? 3. Jei vasarą ant tavo 
nugaros uždėtų šimto svarų 
krovinį, bet einant tas krovi
nys lengvėtų ir pagaliau jo vi
sai nebejaustum. 4. Kas visa
da pilnas kai vartoji, bet 
tuščias kai nevartoji? 5. Ko
kius laikraščius skaitė urvi
niai žmonės? 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 65 
1. Kurio ilgumo yra greitke

lis, vadinamas „Via Baltica", 
einąs iš Talino iki Varšuvos? 
2. Kuriame mieste Senojo Tes
tamento stipruolis Samsonas 
įsimylėjo klastingąją moterį 
Dalilą? 3. Kada mes planetą 
Venerą (Venus) vadiname 
Aušrine ir kada Vakarine? 
4.Kada buvo išspausdinta pa
saulyje pirmoji esperantų kal
ba knyga? 5. Iš kur yra kilęs 
žodis „sesuo"? 

I visus klausimus teisingai 
atsakę ir plačiau juos paaiš
kinę, gaus 10 taškų. Už trum
pus atsakymus — tik 5 taškai. 
Atsiuntė kun. dr. E. Gerulis 


