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Valstybės sienos apsaugai reikia 
ypatingo dėmesio

Vilnius, liepos 21 d. (BNS) 
— Prezidentas Valdas Adam
kus, antradienį apsilankęs 
Lietuvos ir Baltarusijos pasie
nyje pabrėžė kad ir toliau bū
tina stiprinti valstybės sienos 
apsaugą bei gerinti personalo 
parengimą.

V. Adamkus pastebėjo, kad 
pasienio policijoje vis dar pasi
taiko korupcijos faktų ir ragi
no vyriausybę bei Vidaus rei
kalų ministrą imtis visų prie
monių užkirsti kelią pikt
naudžiavimui tarybine padė
timi.

Kelionės pradžioje V. Adam
kus apžiūrėjo statomą Šalči
ninkų pasienio užkardos pas
tatą. Apie 2 mln. litų kai
nuojančiame pastate dirbs 70 
pareigūnų, kurie prižiūrės 70 
kilometrų ruožą. Pastatą nu
matoma baigti iki rugsėjo pa
baigos.

650-ies kilometrų sienos 
žymėjimo darbus Lietuva ir 
Baltarusija yra pasidalijusios 
perpus. Lietuva jau pažymėjo 
283 kilometrus, ir darbus keti

Europos Komisijos pareigūnas 
nusiteikęs optimistiškai

Vilnius, liepos 21 d. (Elta) 
— Europos Komisija pasiren
gusi ir toliau padėti Lietuvai 
šalinti kliūtis kelyje į Europos 
Sąjungą, po susitikimo su pre
zidentu Valdu Adamkumi an
tradienį Vilniuje žurnalistams 
sakė Europos Komisijos narys 
Hans van den Broek, koordi
nuojantis šios organizacijos 
ryšius su Vidurio ir Rytų Eu
ropos valstybėmis.

Pareigūno žodžiais, pasta
raisiais metais Lietuva padarė 
nemažą pažangą, kurią Euro
pos Komisija nagrinėja ir 
atsižvelgs rengdama prane
šimą, kuris turėtų būti baig
tas lapkritį ir po mėnesio pa
teiktas Europos Sąjungos val
stybių vadovų susitikime Vie
noje.

Europos Sąjungos įgaliotinis 
pareiškė tikįs, jog kaip galima 
greičiau bus padaryti darbai, 
kuriuos Lietuvai reikia atlikti 
siekiant pradėti derybas dėl 
narystės Europos Sąjungoje. 
„Tam būtinos abipusės pa
stangos”, pažymėjo pareigū
nas.

Prezidento atstovė spaudai 
Violeta Gaižauskaitė sakė, 
kad svečias atkreipė dėmesį į 
pagerėjusius ekonomikos ir in
fliacijos rodiklius, ekonomikos 
pertvarką, vidutinių ir stam
bių objektų privatizaciją, pa
žangą pertvarkant viešojo ad
ministravimo sistemą.

Atstovės spaudai žodžiais, 
prezidentui pasitęiravus apie 
kandidačių atrankos reikala
vimus, H. van den Broek 
pažymėjo, kad jie išlieka tokie 
patys, ir užtikrino, kad kiek
viena valstybė bus vertinama 
objektyviai. „Paprastai kom
plimentų nežarstantis Euro
pos Komisijos narys šį kartą 
buvo labiau optimistiškai nu
siteikęs”, žurnalistams teigė 
prezidento atstovė spaudai.

Pirmadienio vakarą atvykęs 
iš Rygos, pareigūnas antra
dienį susitiko su prezidentu 
Valdu Adamkumi, ministru 
pirmininku Gediminu Vagno
riumi, užsienio reikalų mi
nistru Algirdu Saudargu, ūkio 
ministru Vincu Babiliumi, Sei
mo Užsienio ir Europos rei
kalų komitetų nariais, taip 
pat Vilniuje reziduojančiais 
Europos , Sąjungos valstybių

na baigti iki šių metų pabai
gos.

Baltarusija stato tik laiki
nus žymeklius, o nuolatinius 
stulpus žada netrukus pradėti 
statyti keturiuose svarbiau
siuose sienos ruožuose po 30 
kilometrų.

Atvykus į prieš mėnesį ati
darytą Medininkų tarptauti
nį pasienio kontrolės punktą, 
V. Adamkus padėjo gėlių prie 
Medininkų tragedijos aukų 
paminklo bei pagerbė žu
vusiųjų atminimą tylos mi
nute. Vėliau jis buvo supa
žindintas su Medininkų posto 
infrastruktūra ir darbu.

Kelionėje po pasienį V. 
Adamkų lydėjo jo patarėjai, 
pasienio policijos pareigūnai. 
Nors apie V. Adamkaus kelio
nę vidaus reikalų ministras 
buvo informuotas iš anksto, 
prezidentūros darbuotojai ste
bėjosi, kad jis joje nedalyvavo. 
Vidaus reikalų ministerijai at
stovavo viceministras Edmun
das Sakalauskas.

ambasadoriais.
Buvo surengti svečio darbo 

pusryčiai su Lietuvos versli
ninkais ir Lietuvoje investuo
jančių užsienio firmų atsto
vais.

Lietuva nenori atitolti 
nuo pirmosios kandidačių

grupės
Lietuva rūpinasi, kad kelyje 

į Europos Sąjungą neatitoltų 
nuo pirmosios kandidačių gru
pės. Tokią nuostatą Lietuvos 
užsienio reikalų ministras Al
girdas Saudargas žurnalis
tams teigė pabrėžęs per susiti
kimą su Europos Komisijos 
įgaliotiniu.

Pasak ministro, dabar svar
bu, kad „integracijos tempas 
nebūtų per lėtas”. Lietuvos di
plomatijos vadovo nuomone, 
valstybė nėra taip atitrūkusi 
nuo derybas pradėti pak
viestųjų valstybių, kad „per 
vienerius ar kitus metus” ne
galėtų jų pasivyti.

Lietuva ir toliau siekia būti 
pakviesta derybų dar šiais 
metais, o tai daug kuo pri
klauso nuo pačios valstybės, 
pabrėžė ministras. Jo žodžiais, 
„mes tikrai turime daug gali
mybių”.

Po susitikimo su H. Van den 
Broek A. Saudargas sakė, kad 
pareigūnas „labai gerai žino 
Lietuvos pasiekimus”. „Pažan
ga pastebėta — tikimės, kad ji 
bus įvertinta raporte”, sakė di
plomatijos vadovas.

Ministro A. Saudargo žo
džiais, Europos Sąjunga su
pranta ir palaiko Lietuvos

Nuotr.: (iš kairės) Europos Komisijos narys Hans van den Broek, koordi
nuojantis EK ryšius su Vidurio ir Rytų Europos valstybėmis, ir Europos 
Sąjungos ambasadorius Henrik Schmiegelow. (Eltai

Liepos 21 dieną Vilniaus gatvėmis iki Sacharovo aikštės važiavo neįprasta automobilių kolona „Overland 3”.
Tai —jau trečioji „Overlarid” ekspedicija, vykdoma kartu su Jungtinių Tautų vaikų fondu (UNICEF). Kelionė, 
prasidėjusi Pietų Afrikoje, baigsis Norvegijoje. Jos metu 16 žmonių komanda nuvažiuos 34,000 kilometrų. Įdo
maus renginio, kurio metu bus nufilmuota 13 dokumetinių juostų apie UNICEF veiklą, tikslas — apvažiuoti 
aplink pasaulį. Penki iš aštuonių važiuojančiųjų automobilių priklauso IVECO firmai, turinčiai savo atstovybę 
Lietuvoje. UNICEF Lietuvos filialui, kuris vykdo draugiškas ligoninės naujagimiams programas, rengia semi
narus, leidžia knygas, firma pažadėjo nuo kiekvienos parduotos mašinos dalį pinigų skirti UNICEF padaliniui 
Lietuvoje.

Nuotr.: „Overland 3” ekspedicija pasiruošusi kelionei. (Elta)

Lietuvoje bus supirktas 
visas grūdu derlius

Vilnius, liepos 21 d.(Elta) 
— Šiais metais bus supirkti 
visi žemdirbių užauginti koky
bės reikalavimus atitinkantys 
maistiniai rugiai, I ir II klasės 
kviečiai, taip pat kvotiniai gri
kiai bei žirniai.

Žemės ūkio ministerijos at
stovas spaudai paaiškino, kad 
maistinių grūdų derlių rinkos 
kainomis supirks grūdų per
dirbimo įmonės, malūnai ir 
kitos sudomintos ūkio įmonės 
savo reikmėms, o maistinių 
grūdų perteklių — nauja Že
mės ūkio ir maisto produktų 
rinkos reguliavimo agentūra.

Agentūros superkamų grū
dų kainos nustatytos, išanali
zavus šiuo metu pasaulyje su
siklosčiusias kainas, taip pat 
kaimyninėse valstybėse vyk
domą grūdų rinkos politiką.

Pasak Žemės ūkio ministe
rijos spaudos atstovo, tokia 
supirkimo tvarka ypač palan
ki žemdirbiams, nes už agen
tūros supirktus maistinius 
grūdus per 10 dienų bus su
mokėta 70 proc. orientacinės 
grūdų supirkimo kainos. Tai 
labai didelė paspirtis grūdų 
augintojams, nes iš karto už 
grūdus gavę pinigus, jų turės 
rudens sėjai. Visiškai atsiskai
tyti su grūdų augintojais nu
matyta ne vėliau kaip iki 1999

nuostatą Baltarusijos atžvil
giu. Kaip žinoma, Lietuva 
drauge su Latvija ir Lenkija 
neprisijungė prie Europos 
Sąjungos sprendimo neįsileisti 
Baltarusijos vadovų ir aukšto 
rango pareigūnų.

m. liepos 1 dienos.
Ta pati maistinių grūdų su

pirkimo tvarka galios ir kitais 
metais, todėl supirkimo kaina 
taip pat bus koreguojama, at
sižvelgiant į pasaulio rinkos 
kainas. Pirmą kartą žemdir
bys gali ramiai ruoštis java- se.

„Mažeikių naftos” profsąjunga 
nerimauja dėl privatizavimo

Vilnius/Mažeikiai, liepos 
21 d. (Elta) — Akcinėje ben
drovėje „Mažeikių nafta” vei
kiančios profsąjungos atstovai 
antradienį Vilniuje ūkio mi
nistrui Vincui Babiliui įteikė 
keturiolika reikalavimų dėl 
įmonės darbuotojų socialinių 
garantijų privatizuojant įmo
nę, tarp jų ir prašymą įtraukti 
profsąjungos atstovus ren
giant ir tvirtinant įmonės 
privatizavimo programą.

Įmonės atstovai atvirai iš
sakė savo nerimą dėl Lietuvos 
vyriausybės derybų su JAV 
firma „Williams Internatio
nal”, kurioms sėkmingai pasi
baigus, amerikiečiai kartu su

Pareigūnams — 
atlyginimo dydžio 

priedai
Vilnius, liepos 21 d. (Elta) 

— Ministrui pirmininkui su
teikta teisė nustatyti iki 100 
procentų atlyginimo dydžio 
priedus vyriausybės įstaigų 
vadovams, apskričių viršinin
kams, vyriausybės atstovams, 
viceministrams, iki įsigalios 
valstybės tarnautojų ir politi
kų darbo apmokėjimą regla
mentuojantys įstatymai.

Ministrams suteikta teisė 
nustatyti iki 100 procentų at
lyginimo dydžio priedus mi
nisterijų sekretoriams ir jų pa
vaduotojams bei prie ministe
rijų įsteigtų departamentų, 
tarnybų, inspekcijų ir kitų įs
taigų vadovams.

Priedai skiriami neviršijant 
darbo užmokesčiui skirtų lėšų 
ir nurodant konkretų terminą, 
ne ilgesnį nei iki kalendorinių 
metų pabaigos.

Už aukštą kvalifikaciją, 
skubų, svarbų ar sudėtingą 
darbą priemokos galės būti 
mokamos ir kitiems valstybės 
tarnautojams.

pjūtei ir planuoti rudens dar
bus bei kitų metų pasėlių 
struktūrą.

Siekiant paremti ūkininkau
jančius nenašiose žemėse, bus 
skiriama tiesioginė išmoka — 
iki 1,000 Lt už šių metų der
liui pasėtų ir nuimtų grūdams 
rugių pasėlių hektarą iš Kai
mo rėmimo fondo lėšų, esan
čių rajonų žemės ūkio skyriuo-

Lietuvos vyriausybe valdytų 
šią naftos perdirbimo įmonę. 
„Apie tai įmonės darbuotojų 
niekas neinformuoja. Jeigu į 
mūsų reikalavimus nebus at
sižvelgta, eisime į gatves”, 
sakė profsąjungos veikėjai.

V. Babilius teigė, kad dauge
lis „Mažeikių naftos” prof
sąjungos reikalavimų pagrįsti 
ir juos įmanoma įgyvendinti, 
— pavyzdžiui, dalį įmonės 
ūkinių metų grynojo pelno 
skirti bendrovės darbuotojų 
premijavimui, pelningai dir
bant mokėti premijas, įkurti 
pensijų fondą, kai bus priim
tas tai leidžiantis įstatymas, 
ir kt.

Kartu ministras neslėpė, 
kad neįmanoma priimti rei
kalavimo modernizuojant ir 
vėliau privatizuojant „Mažei
kių naftą”, nemažinti darbuo
tojų skaičiaus. Pasak V. Babi
liaus, ateityje gali būti suteik
ta laikinų lengvatų tiems 
verslininkams, kurie Mažei
kiuose sukurtų naujų darbo 
vietų ir priimtų iš naftos 
įmonės atleistus darbuotojus. 
„Williams” atstovai užsiminė 
apie idėją tą problemą iš da
lies spręsti Mažeikiuose suku
riant naują chemijos pra
monės gamybą, kuri naudotų 
naftos perdirbimo įmonės pa
gamintus produktus.

„Mažeikių naftos” įmonėje 
dirba 3,800 žmonių, 2,600 iš 
jų priklauso profsąjungai, kuri 
yra didžiausia profesinė orga
nizacija Lietuvoje. Įmonės 
profsąjungos pirmininkė Vir
ginija Vilimienė neigiamai 
vertina ketinimą privatizuoti 
„Mažeikių naftos” bendrovę. 
Jos manymu, valstybės biu
džetas daugiau laimėtų, jeigu 
vyriausybė padėtų gauti įmo
nei kreditų modernizuoti ga
mybą.

Ministras patvirtino, kad

Paleistas laisvėn „Jedinstvo” 
vadas tebejaudina rusus

Maskva, liepos 21 d. (BNS) 
— Maskva tikisi, kad Lietu
vos valdžia „vadovausis įsta
tymais ir sveiku protu, o ne 
jausmais” paleisto iš kalėjimo 
ir nuolat gyvenančio Lietuvoje 
Rusijos piliečio Valerijaus Iva
novo atžvilgiu, antradienį 
spaudos konferencijoje pareiš
kė Rusijos URM oficialus ats
tovas Vladimir Rachmanin.

Pasak jo, Lietuva gerai ži
no neigiamą Maskvos požiūrį į 
V. Ivanovo bylą, kurią, „tam 
tikros jėgos Lietuvoje mėgino 
panaudoti, kad aptemdytų Ru
suos ir Lietuvos geros kaimy
nystės santykius”, pranešė 
Rusijos naujienų agentūra 
„Interfax”.

Klausimas dėl V. Ivanovo 
likimo, jo teisių gynimo ne 
kartą buvo keliamas per susi
tikimus su Lietuvos atstovais 
aukščiausiu lygiu, pabrėžė V. 
Rachmanin.

Praėjusią savaitę buvęs 
prosovietinės organizacijos 
„Jedinstvo” vadas V. Ivanovas 
buvo paleistas iš kolonijos, 
kur atliko teismo skirtą viene- 
rių metų bausmę už 1991 me

Bus pakeistos sovietmečio 
paminklinės lentos

Vilnius, liepos 21 d. (BNS) 
— Kultūros vertybių apsaugos 
departamentas ketina palaip
sniui pakeisti užrašus pamin
klinėse lentose, kuriose iki 
šiol dar kai kur skelbiama, 
kad paminklus saugo „Lietu
vos TSR”.

Susirūpinęs tokiomis lento
mis į vyriausybę kreipėsi Sei
mo kancleris Jurgis Razma. 
Anot jo, Lietuvos istorines vie
tas lankantys svečiai į tai „at
kreipia dėmesį ir mums reiš
kia pastabas”.

Kaip pranešė Seimo spau
dos tarnyba, į paklausimą at
sakiusi Kultūros ministerija 
pripažino problemos rimtumą 
bei pabrėžė, jog paminklosau
gininkai jau nuo 1990 m, ieško 
būdų, kaip panaikinti nebeeg
zistuojančios valstybės pava
dinimą.

Atsakyme teigiama, jog 
1995 m. Kultūros vertybių ap
saugos departamentas išsiun
tinėjo visoms savivaldybėms 
raštus, kuriuose buvo reko-

* Premjeras Gediminas 
Vagnorius, susitikęs su Vals
tybės saugumo departamento 
vadovu Mečiu Laurinkumi, 
paprašė per savaitę parengti 
išsamią informaciją ir pateikti 
galutines išvadas apie pasie
nio policijos vadovybės veiks
mus siekiant užkirsti kelią įs
tatymų pažeidėjams. Tokias 
pačias išvadas paprašyta pa
teikti ir Generalinė inspekcija 
prie Vidaus reikalų ministeri
jos. (BNS)

pasiekus susitarimą su „Mi
liams” būtų išleista trijų naf
tos įmonių — „Mažeikių naf
tos”, Biržų „Naftotiekio”, Bū
tingės terminalo akcijų emisi
ja; kurią įsigytų JAV firma. Po 
to, sujungus visas įmones į 
bendrą susivienijimą, būtų 
samdoma amerikietišku stiliu
mi dirbanti direktorių koman
da, ir, tik pakilus įmonės ver
tei, valstybės turimas 57-58 
procentų akcijų paketas būtų 
parduotas pagal privatizavimo 
įstatymus.

V. Babilius pripažino, jog 
neaišku, kada tai galėtų 
įvykti.

tų sausio 13-osios sąmokslo 
aukų apšmeižimą.

Pernai liepą jis buvo nuteis
tas už melagingų žinių apie 
skleidimą. Maskvoje pristatęs 
visuomenei savo knygą „Lie
tuviškas kalėjimas”, jis tvirti
no, neva visos 1991 metų sau
sio 13-osios aukos yra lietuvių 
falsifikacija, o sovietų armija 
Vilniuje neužmušė nė vieno 
laisvės gynėjo.

Anksčiau jis jau buvo ka
lėjęs Lietuvoje už antivalstybi
nę veiklą.

Buvęs VRM vadovas Vid
mantas Žiemelis nesėkmingai 
siūlė teismui deportuoti ne 
kartą Lietuvos įstatymus pa- 
žeidusį svetimos valstybės pi
lietį. Tačiau naujasis minis
tras Stasys Šedbaras sakė, jog 
V. Ivanovas jau atliko baus
mę, nieko nauja nepadarė, to
dėl bausti antrą kartą būtų 
neteisinga.

Rusijos politikai, įskaitant 
kai kuriuos Valstybės Dūmos 
deputatus, ne kartą reikalavo 
V. Ivanovą paleisti į laisvę, 
pareikšdami, kad jis persekio
jamas politiniais motyvais.

menduota ištaisyti užrašą pa
minklinėse lentose.

1997 m. spalį departamen
tas paskelbė konkursą ženk
lui, kuris žymės kultūros ver
tybes, sukurti. Įvertinus kon
kursui pateiktus darbus, buvo 
išrinktas naujo kultūros ver
tybes žymėsiančio ženklo es
kizinis projektas, kurio pag
rindu pradėti rengti darbo 
brėžiniai. Tačiau Kultūros mi
nisterija pažymi, kad šiam 
projektui įdiegti reikės nema
žai lėšų, todėl numatyta tai 
daryti palaipsniui, atskirais 
etapais.

Lietuvos karo laivas 
atplaukė į

Jungtines Valstijas
Vašingtonas, liepos 21 d. 

(LR ambasada) — Liepos 20 
dieną pirmą kartą Lietuvos 
karo laivyno istorijoje Lietu
vos karo laivas „Vėtra” at
plaukė į JAV uostą Bostone 
dalyvauti Jungtinių Amerikos 
Valstijų karo laivyno junginio 
burlaivio „USS Constitution” 
200 metų jubiliejaus paminė
jime.

Į iškilmes atvyko 15 karo 
laivų iš JAV, Kanados, Di
džiosios Britanijos, Prancūzi
jos, Japonijos, Graikijos, Ar
gentinos ir kt. valstybių.

Lietuvos karo laivą sutiko 
Pentagono atstovai, Bostono 
miesto ir uosto vadovai, Lietu
vos gynybos atašė JAV majo
ras Valdemaras Sarapinas.

Liepos 20-22 d. „Vėtra” da
lyvaus JAV pakrančių apsau
gos tarnybos mokymuose. Lie
pos 29 d. Baltimorės uoste į 
laivą bus pakrauta JAV dova
nota karinė įranga, ir „Vėtra” 
išplauks į Lietuvą.

Kartu su laivo įgula į JAV 
atplaukė ir vienuolika Klaipė
dos universiteto Jūreivystės 
fakulteto studentų.

KALENDORIUS' - — f
Liepos 22 d.: Šv. Marija 

Magdalena, atgailotoja; Plato
nas, Rachelė, Dalius.

Liepos 23 d.: Brigita, 
Apolinaras, Romulą, Tarvilas, 
Gelminė.
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SKAUTYBĖS
KELIAS

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

PREZIDENTO LINKĖJIMAI LIETUVOS 
SKAUTIJAI

MIELIEJI BROLIAI IR SESĖS SKAUTAI!

Sveikinu Jus ir Jūsų organizaciją Valstybės jubiliejaus me
tais susirinkusius į Tautinę skautų stovyklą!

Džiaugiuosi, kad vienas iš pirmųjų atkurtos Lietuvos Val
stybės ženklų buvo šio judėjimo atkūrimas.

Linkiu, kad tauri skautijos dvasia ir jaunatviška energija vi
sada prasmingai tarnautų patiems kilniausiems tikslams, 
aiškiai išreikštiems Jūsų šūkyje — Dievui, Tėvynei, Artimui!

Valdas ADAMKUS 
Lietuvos Respublikos Prezidentas

L.ieiuvos oKauujos taryDos pirm. Mečislovas Raštikis, Lietuvos akautijos pirm įjos ryšių su visuomene skyriaus 
vdovas Ramonas Žilionis, stovyklos „Nemunaitis’98" vadovas Žydrūnas Pilitauskas ir Lietuvos Skautijos pirmi- 
jos vadovas Giedrius Vaidelis Dailės akademijoje surengtoje spaudos konferencijoje. (ELTA nuotrauka)
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PREZIDENTAS ATIDARĖ 
SKAUTU VIII TAUTINĘ 

STOVYKLĄ
REMIGIJUS GAŠKA, VILNIUS

Praėjusį penktadienį, liepos 
17 dieną, Lietuvos preziden
tas, skautas vytis Valdas 
Adamkus oficialiai atidarė 
VIII Lietuvos skautų Tautinę 
stovyklą, įsikūrusią Nemunai
tyje, 15 km į pietus nuo Aly
taus. Šią stovyklą suruošė Lie
tuvos Skautija, skautų orga
nizacija, kurią yra pripažinęs 
Tarptautinis Skautų biuras. 
Savo atidarymo kalboje prezi
dentas džiaugėsi gražiai atgi
jusia Lietuvos Skautija ir su
traukusią arti 2,000 stovyk
lautojų į šį nuostabų gamtos 
kampelį. „Prieš 60 metų tos 
pačios Nemuno pakrantės 
džiugino Nepriklausomos Lie
tuvos skautus susirinkusius į 

“Pirmąją Tautinę stovyklą, tie 
patys šilai tesuteikia jums 
jėgų ir stiprybės dirbti kil
niems Dievo, Tėvynės ir Arti
mo tikslams,”— sakė prezi
dentas.

Stovykla yra pasiskirsčiusi į 
septynias pastovykles, kuriose 
yra įsikūrę „kraštai”. Tai: 
Kauno, Vilniaus, Žemaitijos, 
Vakarų Lietuvos, Pietų Lietu
vos, Aukštaitijos ir Jūrų 
skautų kraštai. Didžiausia yra 
Kauno krašto pastovyklė su 
457 stovyklautojais. Po to — 
Pietų Lietuvos (Suvalkija, 
Dzūkija) pastovyklė su 370 
skautų. Stovyklauja 36 skauti
ninkai, delegacijos iš JAV, 
Australijos, Kanados, Olandi
jos bei Suomijos. Atidaryme 
teko matyti s. prof. dr. Algį 
Avižienį, s. Juozą Lįubinską. 
Teko kalbėtis su Melburno lie
tuviais skautais. Vyriausias 
stovyklautojas gimęs 1921 me
tais, o jauniausias 1993-iais. 
Skautės ir skautai stovyklau
ja kartu, ir savo skaičiumi, 
sesės pralenkia brolius. Sto
vyklautojų tarpe yra ne vie
nas stovyklavęs Pirmoje Tau
tinėje stovykloje 1938 metais. 
Stovykla tęsis iki liepos 27 
dienos.

Stovyklos atidarymas prasi
dėjo skautų paradu, kurį 
priėmė Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus, Kauno arki
vyskupas Sigitas Tamke- 
vičius, Kaišiadorių vysk. Juo
zapas Matulaitis, Alytaus 
apskrities viršininkas Ignas 
Aleškevičius, Alytaus rajono 
meras Algirdas Vrublinskas, 
Alytaus miesto meras D. Kur
tinaitis, Nemunaičio seniūnas

Algimantas Krajauskas, sto
vyklos vadovybė, svečiai kuni
gai ir skautininkai. Karių or
kestrui griežiant trankius 
Jonušo maršus, į paradinę 
aikštę ėmė žygiuoti darnios 
skautų gretos. Kiekvieną pra
nešamą skautų Krašto vė
liavą prezidentas, ir taip pat 
arkivyskupas Tamkevičius, 
kuris irgi yra skautas, pa
gerbė skautų saliutu. Bent 
man gyvenime vienu metu 
dar neteko matyti tiek daug 
Lietuvos skautų! Nežinau, 
kiek jų dalyvavo I Tautinėje 
stovykloje, bet esu tikras, kad 
išeivijoje jų tiek nesusirinkda
vo. Čia ir geltoni, ir mėlyni, 
žali, vyšniniai, rudi kakla
raiščiai plevėsavo. „Draugo” 
skaitytojams gal bus keistoka 
išgirsti apie rudus skautų 
kaklaraiščius, bet paukštytės 
ir vilkiukai Lietuvoje dabar 
vietoj raudonų, dėl supran
tamų priežasčių, dėvi rudus. 
Po parado giedamas himnas, 
vėliavų pakėlimas, kalbos. 
Skautų paprotys Lietuvos 
himną gerbti didžiuoju saliu
tu. Prezidentas himną gerbė 
mažuoju saliutu. Pasiteira
vus, atsakė, jog gerbiant di
džiuoju (ištiesta dešinė ranka 
į priekį) ir kam nufotografa
vus gali kilti bereikalingų 
kalbų ir įtarimų. Sveikini
mams ir kalboms pasibaigus, 
buvo šv. Mišios, atidarymo 
proga aukotos arkivysk. Tam- 
kevičiaus, asistuojant , vysk. 
Matulaičiui ir septyniems ku
nigams.

Pasibaigus šv. Mišioms, pre
zidentas aplankė pušyne įsi
kūrusius skautus. Viešėjo Že
maitijos ir Vilniaus Kraštų 
pastovyklėse. Palapinių mies
tą jis aplankė neskubėdamas, 
šnekučiuodamasis ir su vado
vais, ir su skautais. Skautai 
prezidentą sutiko šūkiais ir 
didžiausiu noru nusifotogra
fuoti kartu. Prezidentas tą 
mielai atliko ir pastebimai 
matėsi, kad jo nuotaika buvo 
labai pakili. Taip gerai nusi
teikusio ir atsipalaidavusio 
prezidento jau keletą savaičių 
neteko matyti. Po didelių 
rūpesčių ir įtampos dėl įvai
rių įstatymų pasirašymo ar 
nepasirašymo, čia buvo jam 
ideali proga atsikvėpti. Čia jo 
nespaudė partijos, o supo 
krykštaujantis ir linksmas 
jaunimas.

Stovyklai vadovauja skauti
ninkas Žydrūnas Pilitauskas 
iš Plungės. Jo pavaduotojai — 
skautininkai Valdas Rakutis 
iš Kauno ir Giedrius Vaidelis 
iŠ Jonavos. Stovyklavietės 
viršininko pareigos yra pa
tikėtos Vidmantui Striokui iš 
Lazdijų, o komendanto parei-

SMAGI „ŽVAIGŽDYNO” STOVYKLA 
DAINAVOJE

Kasmet birželio mėnesiui 
artėjant Detroito ir Clevelan- 
do skautų ir skaučių vadovai 
ir vadovės smarkiai ruošiasi 
už kelių savaičių prasidė
siančiai stovyklai Dainavoje. 
Rūpinamės stovykline progra
ma ir užsiėmimais, maistu, 
■palapinėmis, bet labiausiai 
rūpi nuo mūsų nepriklausan
čios oro sąlygos. Ar nebus per 
šalta? Ar nebus per daug lie
taus? Ar Spyglio ežerėlio van
duo bus ganėtinai sušilęs 
maudymuisi?

Šiais metais be reikalo rū
pinomės. „Žvaigždyno” sto
vykla vyko birželio 13-20 d. 
šiltoje ir saulėtoje Dainavoje. 
Dalyvavo 150 skaučių, skautų, 
vadovų, vadovių ir tėvelių iš 
Detroito, Clevelando ir Čika
gos apylinkių.

Stovyklos vadiją sudarė:
Viršininkė — s. Rasa Karve- 

lienė.
Komendante — Margaret 

Rudienė.
Jaunų šeimų pastovykles vi- 

šininkės — ps. Regina Puš- 
korienė ir ps. Kristina Zub- 
rickienė.

Paukštyčių pastovykles vir
šininkė — ps. Kristė Zombo- 
rienė.

Vilkiukų pastovykles virši
ninkas — sk. vytis Darius Ru
dis.

Skaučių pastovyklės virši
ninkė —s. Rasa Karvelienė.

Skautų pastovyklės virši
ninkas — s. Paulius Jankus.

Prityrusių skaučių pasto
vyklės viršininkė —vyr. skau
tė Rita Selenienė.

Prityrusių skautų pasto
vyklės viršininkas — ps. Ro
bertas Selenis.

Vyr. skaučių pastovyklės 
viršininkė — s. Gailė Dėdinie- 
nė.

Slaugė — vyr. skautė Dalia 
Harp.

Vakarinių programų vadovė 
— vyr. skautė Rūta Mikulio- 
nienė.

Šeimininkai— Edmundas ir 
Rita Kaspučiai.

Registracija — ps. Alma 
Butkūnienė.

Prie programos pravedimo 
prisidėjo vyr. skautė Lina 
Anužienė, brolis Kęstas Ci- 
vinskas, ps. Viktė Jankutė- 
,Moss, sk. vytis Paulius Jurgu-

gomis dalinasi Juozas Žemai
tis iš Marijampolės ir Jurgis 
Malinauskas iš Klaipėdos.

Prėjusias dvi savaites Lie
tuvą kankino lietūs ir gan 
šaltas oras. Stovyklos atidary
mo proga pasirodė saulė, ir 
atrodo, orai krypsta gerojon 
pusėn. Tas dar labiau page
rins stovyklautojų nuotaikas, 
jau ir taip trykštančias 
džiaugsmu ir energija. Prezi
dento keturių valandų vieš
nagė stovykloje taipogi prisi
dėjo prie tos geros nuotaikos. 
Prezidentas parodė kokią 
reikšmę jis teikia jaunimui! O 
jaunimas pasijuto įvertintas, 
gerbiamas ir mylimas!

tis, sk. vytis Rimas Matvekas, 
brolis Phil Moss, ps. Virga 
Norkevičienė ir s. Alma Sven- 
tickienė.

Stovyklos atidarymas įvyko 
sekmadienį, birželio 14 dienos 
popietėje. Ta proga vilkiukų 
įžodį davė keturi nauji vilkai 
—- Tadas Lukasiewicz, Saulius 
Matvekas, Viktoras Puško- 
rius ir Lukas Rudis. Skaučių 
įžodį davė neseniai į tuntą 
įsijungusi sesė Vytautė Petrai
tytė, o skautų įžodį — Lukas 
Laniauskas. Prityrusiu skau: 
čių įžodį davė’ Sesės Rasa Kau- 
nelytė ir Audra Strakšytė. Po 
atidarymo dalyvavome šv. Mi
šiose, kurias aukojo iš Ųetroi- 
to Dievo Apvaizdos parapijos 
atvykęs kun.'Aloyzas Volskis.

Stovyklos ‘ užsiėmimų pro
grama buvo labai įvairi. 
Statėme vartus ir bokštus, 
įrengėm lauko virtuvę ir ruo
šėme vakarienę. Pynėme juos
tas iš lauko žolynų. „Rodom- 
darom” stotyje mokėmės ga
minti ledus skardinėse. Prie 
laužų dainavom ir vaidinome. 
Maudėmės, sportavome ir ruo
šėmės „puolimams”. Po di
džiuoju ąžuolu meldėmės kar
tu su kun. Alįgiu Gudaičiu, kai 
jis pas muš kelias dienas 
lankėsi.

Iškylų dieną, kol liepsnelės 
ir giliukai ' (su tėveliais), 
paukštytės ir vilkiukai ty
rinėjo Dainavą, vyresnieji bro
liai ir sesės baidarėmis plaukė 
netolima Raisip upe. Visi grį
žo stovyklon pavargę,bet labai 
patenkinti. Vakarienei laukė 
plačiai pagarsėjusi stovyklos 
pitca, paruošta' vyriausio šei
mininko Edmundo Kaspučio.

Tą patį vakarą per iškil
mingą vėliavų nuleidimą pri
siminėm lietuviškos skautijos 
80 metų sukaktį ir jos gražią 
praeitį ir veiklią dabartį. Su- 
viltimi šviesiai ateičiai prie 
didžiulio sukaktuvinio pyrago 
sudainavome „Ilgiausių me
tų”.

Šįmet penkios jaunos va
dovės ypač pareigingai pasi
rodė, tai — Simona Augytė, 
Venta Civinskaitė, Evelina 
Maciulevičiūtė, Aleksa Moss ir 
Laura Rukšėnaitė. Ateityje ti
kimės jas matyti veiklių vado
vių tarpe.

„Žvaigždyno” stovykloje, Dainavoje, vyresniųjų skaučių įžodį davusios 
sesės. Iš k.: Allison Tomkevičiūtė, Elenutė Sventickaitė, Elena Strakšytė, 
Aleksa Moss ir Lina Mikeska.

Neužmirome atlikti ir gerąjį 
darbelį Dainavai. Tėvelių bū
relis pastatė šešis naujus sta
lus ijr suolus pastogėje. Tą 
darbą projektavo ir vedė Kęs
tutis Sonta; jam talkino Ed
vardas Chmieliauskas ir Bill 
Harp. Paulius Jurgutis ir Bill 
Harp- privežė naujo smėlio 
paplūdymiui ir atgaivino Spy
glio ežero pakrantę.

Šeštadienio rytą stovyklau
tojai buvo pažadinti linksmo
mis dainomis ir džiaugsmingu 
juoku. Tai buvo po įžodžio 
grįžtančios penkios naujos 
vyr. skautės — Lina Mikeska, 
Aleksa Moss, Elena Strakšytė, 
Elenutė Sventickaitė ir Alli- 
son Tomkevičiūtė.

Savaitė nepastebimai greit 
prabėgo. Gražus oras, smagi 
nuotaika, skanus maistas, 
geri draugai. Oficialus stovyk
los uždarymas įvyko penkta
dienio vakare per vėliavų nu
leidimą. „Žvaigždyno" stovyk
los viršininkė Rasa Karvelienė 
visiems nuoširdžiai padėkojo 
už pavyzdingą skautišką sto
vyklavimą, vadovams ir va
dovėms už įdomios programos 
pravedimą, tėveliams už pa
galbą kur tik jos reikėjo, 
sesėms ir broliams už tarpusa
vio draugiškumą. Detroito 
sesės ir broliai ypač dėkojo 
Clevelando „Neringos” tunto 
vadovėms ir šeimoms už daly
vavimą ir uolų prisidėjimą 
prie mūsų stovyklos pravedi
mo.

Šeštadienio rytą liko tik 
nuimti palapines, sutvarkyti 
stovyklavietes ir keliauti na
mo. Išvažiavom laimingi, pa
tenkinti ir pasiryžę kitą va
sarą vėl ten pat susitikti.

r.k.

STOVYKLOS

Rugpjūčio 2-8 d. — vienos 
savaitės stovykla „Romuvoje” 
jaunesniems skautams,-ėms ir 
vyresniems, kurie negalės 
vykti į Tautinę stovyklą Pax- 
ton, MA.

Rugpjūčio 8-21 d. — Aš
tuntoji Tautinė stovykla JAV 
— Paxton, MA.

Sausio 2-10 d. — LSS 
Australijos rajono stovykla 
ukrainiečių stovyklavietėje 
netoli Geelongo.

SKUBĖKIT
PABAIGT

REGISTRACIJĄ
Mieli Vadovai ir Vadovės,

jums grąžintus Tautinės 
stovyklos registracijos lapus 
prašome peržiūrėjus pataisyti 
juose esančius netikslumus. 
Ypač svarbu:

1. Įrašyti stovyklautojo,-os 
laipsnį, pilną adresą ir telefo
no numerį.

2. Kurioje pastovyklėje sto
vyklaus.

3. Skautai, kurie stovyklau
ja vieną savaitę, turim žinoti 
savaitės datas: pvz. 1-mą sa
vaitę (8-15) arba 2-rą savaitę 
(16-21) ir t.t.

4. Skautai, kurie stovyklaus 
tik „dienomis”, turim žinoti 
kurias dienas; pvz.: 3 dienos 
(8-11) ir t.t. Mokestis už die
ną yra 30 dol. Jei kas stovyk
lauja 6 dienas, tai skaitysime 
už savaitę - 175 dol. ( taip 
išeina pigiau).

5. Visi stovyklautojai ir sto
vyklos vadovai moka regis
tracijos mokestį - 100 dol. Dar 
neatsiuntę, būtinai privalo at
siųsti mokestį iki liepos 26 d. 
Mokesčio negavę negalime tų 
stovyklautojų oficialiai regis
truoti.

6. Prašome surinkti visų 
registruotų stovyklautojų mo
kesčio balansus ir juos neati
dėliojant atsiųsti, kad galė
tume sutvarkyti sąrašus ir tuo 
palengvinti jums ir mums at
vykus į stovyklą. Laukiam jū
sų sutvarkytų sąrašų su pil
nais mokesčiais.

Budėkime!

vs fil D. Marcinkevičiūtė 
Stovyklos registratorė 
13 Edward Drive 
North Grafton, MA 01536 
Tel. 508-839-8592 
Fax: 508-839-6185

vs Irena Markevičienė
Stovyklos iždininkė
17 Agate Avenue
Worcester, MA 01604 
Tel. 508-799-5469 
Fax: 508-753-7028
SKAUTIŠKI RENGINIAI 

Čikagoje
Liepos 25 d.— „Sietuvos” 

vyr. skaučių ir skautininkių 
draugovės gegužinė Ateitinin
kų namų sode, Lemonte.

Spalio 3 d. — Akademinio 
Skautų sąjūdžio Čikagos sky
riaus metinė šventė Willow-. 
brook pokylių salėje, Willow 
Springs, IL.

Lapkričio 15 d. — Lietu
vos Skautu organizacijos 
įsikūrimo, gyvavimo ir veik
los 80 metų sukakties minėji
mas Jaunimo centre. Pradžia 
2 vai. p.p. Rengia Čikagos 
Skautininkių draugovė ir Ren
gimo komitetas.

EDMUNDAS V&NAS, M.D., &C.
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą

DR. PETRAS V.KISIEUUS 
INKSTU, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

630-941-2609 
Valandos pagal susitarimą

ARASŽUOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

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

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

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

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Avė., Hickory Hills, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą

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

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel. 708-422-8260

DR. V.J. VASARIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W. 83 St., Burbank IL 
Tel. 708-423-6114 

Valandos pagal susitarimą

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

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300

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

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

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

penktad. ir šešlad. 9v.r.-12v.p.p.

NUOLĖ STANKEVIČIŪTĖ, M.D.
Board Certified, Internal Medicina 

Valandos jūsų patogumui 
Holy Cross Professiona) Pavilion 

3 d. South
Lithuanian Ptaza Ct. at Caltfomla Ava. 
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PLB TIKSLAS — JUNGTI VISUS 
LIETUVIUS

Pokalbis su Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmi* 
• ninku Vytautu Kamantų.

Vytautas Kaniantas.

—Kokius veikimo ir dar
bo planus Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės valdyba 
užsibrėžusi atlikti netoli
moje ateityje?

—PLB valdyba nori ypatin
gą dėmesį skirti lituanisti
niam švietimui, vadovaujant 
PLB Švietimo komisijai, ka
dangi lit. švietimas paruošia 
ateičiai lietuviškos veiklos 
darbininkus, vadovus, veikė
jus.

Kitas projektas. Š.m. rug
pjūčio pabaigoje bus 40 metų 
nuo pirmojo PLB seimo New 
Yorke, tad sukakties proga 
pradedam ruošti PLB visų 
kraštų bendruomenių, jauni
mo sąjungų knygą-istoriją, 
kurią naudotų lituanistinės 
mokyklos, organizacijos ir kt.

Maždaug už 6 mėnesių 
ruošime antrą jaunimo sto
vyklą Pietų Amerikoje. Šiemet 
buvo Brazilijoje, ateinančių 
metų sausį bus Argentinoje. 
Bandome P. Amerikoje išju
dinti jaunimo veiklą ir esame 
dėkingi Lietuvių fondui, kuris 
tai stovyklai paskyrė nemažą 
paramą.

Mes taip pat bandome kiek 
galima artimiau bendrauti su 
kitų kraštų bendruomenių 
valdybomis,(lengviausia, žino
ma, mums bendradarbiauti su 
JAV ir Kanada, kadangi 
arčiausia), bet didelė veikla 
vis dėlto vyk ta Europoje, šiek 
tiek ir Pietų Amerikoje; Aus
tralija gan gerai veikia — te
nai jau yra ruošiamasi kitam 
jaunimo kongresui.

Kaip it visos organizacijos 
bei vienetai, stengsimės su
kaupti kiek galima daugiau 
lėšų švietimo programai, kul
tūriniams, visuomeniniams 
reikalams... Valdyba tuos pro
jektus svarstė ir susirašė 
maždaug 28, kuriuos steng
simės atlikti per metus.

—Švietimo pirmininkė 
Regina Kučienė yra ta pati 

' ir JAV Krašto LB, ir PLB, 
tai kaip įmanoma darbą 
koordinuoti ir kodėl taip 
atsitiko?

—Taip atsitiko todėl, jog R. 
Kučienė praėjusiais metais 
buvo Tarybos sesijoje pa
reiškusi, kad pasitraukia iš 
JAV LB Švietimo tarybos ir, 
žinodami, kad tokia darbšti 
bendruomenininkė palieka 
vienas pareigas, ją pakvie
tėme į PLB Švietimo komisiją. 
Tačiau JAV Krašto valdybos 
pirmininkė prašė, kad R. 
Kučienė ir toliau dirbtų 
Švietimo taryboje. Galbūt tas 
jai pasidarė dviguba našta, 
bet lit. švietimas nežiūri, sa
kyčiau, ribų — ar tai būtų 
Amerikoje, Kanadoje, ar kur 
kitur. Ji ir jos vyras Viktoras 
labai puikiai dirba Švietimo 
taryboje ir PLB Švietimo ko
misijoje. Mums atrodo, kad 
čia nėra jokios problemos, tik 
jiems susidaro daug daugiau 
darbo.

—Kaip yra koordinuoja
mas NATO narystės Lietu
vai reikalas, kadangi ir 
PLB, ir JAV LB Krašto val
dyba tam pačiam tikslui 
dirba?

—Kiekvienas kraštas tvar
kosi savaip, tad Amerikoje vi
su NATO reikalu rūpinasi 
JAV LB Krašto valdyba. PLB 
stengiamės įtraukti ir kitus 
kraštus, ypač rūpinamės, kad 
Europos bendruomenės akty
viau įsijungtų į šią veiklą — 
Vokietijoje, Prancūzijoje, Di
džiojoje Britanijoje, Belgijoje, 
kur yra LB. Jos gali stipriau 
paveikti Europos valstybių 
parlamentus, kad jie kartu su 
JAV bei Kanada stipriau pa
sisakytų. PLB stengiasi tą 
pozityvią įtaką perduoti Euro
pai; Pietų Amerika ir Austra
lija šiuo atveju yra daugiau 
neutralios, nes jos nepriklau
so NATO, bet ir tie kraštai 
gali prisidėti.

—Ne taip seniai šiuo 
klausimu PLB buvo suren
gusi konferencijąToronte, 
bet JAV LB atstovai joje 
nedalyvavo. Kaip tai su
prasti?

—Dalyvavo JAV LB tarybos 
prezidiumo pirm. Donatas 
Skučas, Krašto valdybos vi
suomeninių reikalų tarybos 
narė Asta Banionytė, taip pat 
nemažai JAV LB tarybos 
narių, o ta konferencija dau
giau buvo skirta Kanadai, ka
dangi KLB ją organizavo, su
darė programą, be to, buvo 
skirta Europai, iš kurios buvo 
atvykęs atstovas — Tomas 
Bartusevičius iš Vokietijos; jo 
paskirtis tą reikalą judinti 
Europos valstybėse, kur vei
kia LB.

D. Skučas pateikė naudin
gos informacijos, nes mes visi

Liepos 1-2 d. vykusio metinio PLB pirmininkų suvažiavimo Vilniuje metu Pasaulio Lietuvių Bendruomenės at
stovybei Lietuvoje įteikiama dovana: Vytis, išdrožinėtas punskiečio Jono Makausko. Iš kairės: Regina Kučienė, 
Milda Lenkauskienė ir Gabrielius Žemkalnis, PLB atstovas Lietuvoje. Nuotr. Viktoro Kučo

žinome, kad JAV LB Krašto 
valdyba labai gerai ir pozity
viai NATO reikalais dirba ir 
kiti kraštai iš to gali pasimo
kyti.

— JAV LB Krašto valdy
bos pirmininkės tame su
važiavime nebuvo?

—Ji buvo pasakiusi, kad 
turi kitų įsipareigojimų... Ir 
aš pats nebuvau... Noriu pa- 
bėžti, kad. tokiuose suvažia
vimuose nebūtinai turi daly
vauti pirmininkai. Aš laikausi 
tokio principo: dirbam koman
da, dirbam grupė. Pvz., PLB 
valdyba yra laiminga tuo, kad 
kiekvienas narys yra labai sti
prus ir nebūtinai pirmininkas 
turi visur dalyvauti ar atsto
vauti — kiekvienas mūsų gali 
individualiai atstovauti visai 
valdybai. Tą pat galime taiky
ti ir kitoms LB valdyboms: jei
gu negali dalyvauti vienas 
žmogus, dalyvauja kiti.

Konferencija buvo labai 
naudinga, nes ypatingai suar
tino Lietuvos atstovus ir ben- 
druomenininkus. Buvo sutar
ta, kaip su Lietuva ateityje 
koordinuoti tuos svarbius dar
bus.

—Neseniai Vilniuje buvo 
atidarytas centras, kurio 
tikslas yra dvejopas: padė
ti tautiečiams, grįžusiems 
gyventi į tėvynę, ir skatinti 
svetur gyvenančius lietu
vius grįžti Lietuvon. Ma
lonėkite daugiau papasa
koti apie šį projektą.

—Šio informacijos centro 
steigimo mintis kilo LR Seimo 
ir JAV LB atstovų pasitari
muose prieš keletą metų. 
Seime buvo priimtas nutari
mas, kad tokio centro reikia, 
vyriausybė vėliau savo biu
džete paskyrė pinigų ir per 
porą metų buvo ta linkme vei

kiama. Sudaryta komisija, ku
riai vadovauja du pirmininkai 
— iš JAV LB Edmundas Kuli
kauskas, ir Lietuvos vyriausy
bei atstovaujanti R. Traky- 
mienė. Dabar Informacijos 
centras jau įgyvendintas — 
prieš maždaug savaitę atida
rytas ir patarnaus visiems lie
tuviams, kurie nori persikelti 
gyventi į tėvynę.

—PLB turi savo atstovą 
Gabrielių Žemkalnį Lietu
voje. Kaip jis derina savo 
veiklą su tuo centru?

—Jis labąi artimai dirba su 
to centro direktorium, ypač su 
centro steigimo komisija, nes 
G. Žemkalnis yra vienas tos 
komisijos narių, dalyvavo po
sėdžiuose, kai buvo parenka
mas to cąųtro vadovas. Tiek 
jis, tiek PLB valdyba į tą 
centrą žiūri labai teigiamai, 
nes dalį darbų, kuriuos anks
čiau atliko buvęs PLB atsto
vas Vilniuje Juozas Gaila ir 
dabartinis atstovas G. Žem
kalnis, dabar gali atlikti In
formacijos centras.

—Ar PLB atstovo parei
gos ir darbai pasikeitė? 
Kokia dabar yra jo veiklos 
apimtis?

—Visų pirma bendrauti su 
LR Seimu ir stengtis, kad 
užsienio lietuvių klausimai 
būtų sprendžiami teigiama 
prasme — pvz., Seimas pri
ima nemažai įstatymų, kurie 
rišasi ne tik su Lietuvos gy
ventojų reikalais, bet tam tik
ra prasme ir su užsienio lietu
viais.

Be to, mums reikia turėti 
įstaigą Lietuvoje, kuri arti
miau bendrautų su naujosio
mis bendruomenėmis, kadan
gi naujų bendruomenių vado
vai ir žmonės dažnai atvyksta 
į Vilnių, į LR įstaigas su

įvairiais klausimais ir mes 
bandome jiems perteikti įvai
rių kraštų bendruomenių pa
tirtį, kaip organizuotis liet. 
švietimo, kultūriniais ir kitais 
reikalais.

PLB atstovo darbai ir parei
gos yra milžiniškos. Jis palai
ko ryšius ir su LR įvairiomis 
ministerijomis, daugiausia su 
Regioninių problemų ir tauti
nių mažumų departamentu, 
per kurį eina parama užsienio 
lietuviams. Lietuva pradeda 
vis daugiau ir daugiau rū
pintis svetur gyvenančiais lie
tuviais. Pvz., Lietuva paramą 
skiria Rusijos, Ukrainos, Lat
vijos ir kitom bendruomenėm, 
o dabar bus skiriama ir Pietų 
Amerikos lietuviams, ypač 
Urugvajui, kur yra neturtin
giausias kraštas P. Amerikoje, 
o jame yra gan veikli grupė 
lietuvių.

—Spaudoje tenka matyti 
ir nesklandumą kai kurio
se bendruomenėse, pvz., 
Ukrainoje ir Latvijoje. 
Kaip išsprendžiate tas pai
niavas?

—Žinote, aš kažkaip įsiti
kinau, kad gyvenime daug lai
ko atima tokie įvairūs reika
liukai ir problemos. Daugiau
sia jos iškyla dėl įvairių 
asmenybių ir žmonių skirtin
gos galvosenos. Kaip tos pro
blemos sprendžiamos?

Paimkime konkrečiai Lat
viją. Ten yra Latvijos LB ir at
kurta Latvijos Lietuvių sąjun
ga. Ir vieni, ir kiti turi daug 
taurių žmonių, kurie nuo
širdžiai dirba, bet jie tarp sa
vęs šiek tiek konkuruoja... Ir 
mums tada atrodo, kad tai 
panaši situacija, kaip Ameri
koje — kur veikia JAV LB, 
Amerikos Lietuvių taryba,

(Nukelta į 4 psl.)

Danutė Bindokienė

Pavojingi imigrantai
Ne visos invazijos prasideda 

bombų sprogimais, tankų 
džeržgimu ir svetimos kariuo
menės įžygiavimu. Kartais 
pavojinga invazija ateina be
veik nepastebėta ir tik po il
gesnio laiko apsižiūrima, kad 
„priešas” okupavo daug terito
rijos. Tuomet kartais kova 
jau būna pralaimėta, net ne
prasidėjusi, arba pareikalauja 
daug pastangų ir išlaidų.

Pastaruoju metu nemažai 
kalbama apie legalių ir nele
galių imigrantų skaičiaus ri
bojimą, tačiau ne vien žmonės 
keliauja iš vieno krašto į kitą, 
ieškodami palankesnių gyve
nimo sąlygų, naujų galimybių 
— mūsų planetoje nuolat vyk
sta pasikeitimas flora ir fau
na, nors didžioji to pasikeiti
mo dalis įvyksta atsitiktinai ir 
yra nepageidautina. Daugeliu 
atvejų tie „imigrantai” yra 
net pavojingi: patekę į naują 
palankią aplinką, jie daugina
si, išstumia vietinius ir padaro 
daug žalos. Kadangi pati gam
ta nėra sukūrusi sąlygų kovoti 
su naujai atsiradusiomis au
galų ar gyvūnų rūšimis, jiems 
nėra natūralių priešų, plėtrai 
nėra kliūčių ir todėl jie sėk
mingiau įsitvirtina, negu savo 
tikrojoje tėvynėje.

JAV turi sukūrusi veiks
mingą inspektavimo tinklą, 
kad sugautų tokius nelegalius 
imigrantus, nuolat besikė
sinančius į Amerikos pasėlius, 
miškus, maisto išteklius ir net 
dekoratyvinius augalus. Ta
čiau per metus į šį kraštą 
lėktuvais, traukiniais, laivais, 
sunkvežimiais ir net pri
vačiais automobiliais įvežama 
šimtai tūkstančių įvairiausių 
talpintuvų, dėžių, paketų, ry
šulių su prekėmis, dovanomis, 
asmeniškais daiktais. Kiekvie
name jų gali slėptis nelegalūs 
„keleiviai” — kiaušinėliai, lė
liukės, įvairūs vabalai ir 
vabzdžiai, sėklos, grybeliai ir 
pan. Kai kuriais atvejais egzo
tiški gyviai, paukščiai ar 
žvėreliai įvežami kaip kontra
banda, o paskui pasklei
džiami po kraštą. Visam tam 
antplūdžiui iš užsienio kontro
liuoti Amerika teturi 1,300 in
spektorių, tad ir prie geriau
sių norų neįmanoma viską 
patikrinti.

1996 m. „USDA Animal & 
Plant Health” inspektoriai pa
tikrino 410,000 lėktuvus, at
skridusius iš užsienio, ir 
52,000 laivų, atplaukusių su 
kroviniais į šio krašto uostus. 
Buvo rasti 48,483 nepageidau
tini vabalai ir vabzdžiai. Vis 
tik nemažai jų išlenda pro in
spekcijos tinklo skylutes ir pa
daro daug nuostolių. Inspekto
riai turi ištisus sąrašus, ko

labiausiai reikia ieškoti. Tarp 
tų ypatingų kenkėjų yra ir 
vadinamasis „kinietiškas (ar
ba Azijos) ilgaragis” vabalas, 
kuris, deja, šią vasarą buvo 
pastebėtas jau įsitvirtinęs 
vienoje Čikagos apylinkėje.

Tai maždaug colio ilgio, plo
nas, juodas su baltais taškais 
vabalas, kurio tikroji tėvynė 
yra Kinija ir Japonija. Dėl tų 
šviesių taškų tamsiame fone 
Kinijoje jis vadinamas 
„žvaigždėtos padangės vaba
lu”, bet šis kenkėjas tikrai „ne 
iš dangaus”. Jo vikšrai grau
žia klevų, skroblų, kaštanų ir 
kitų kietmedžių medieną, pa
darydami joje tankų tunelių 
tinklą. Taip sužeistas medis 
pradeda džiūti. Jokiomis che
minėmis ai; kitomis prie
monėmis šie kenkėjai neiš
naikinami — vienintelis bū
das yra nukirsti užkrėstus 
medžius ir juos nedelsiant su
deginti.

Taip prieš dvejus metus 
buvo pasielgta New York vals
tijoje, kuri išleido per 4 milijo
nus dolerių ir sunaikino tūks
tančius medžių, kol pagaliau 
pavojinga invazija buvo ap- 
stabdyta, bet ne visai, nes per
nai dar reikėjo nukirsti apie 
720 medžių. Dabar jau mano
ma, kad kova laimėta.

Šis kontrolės metodas bus 
naudojamas ir Čikagoje. Mies
to meras ir kitos atitinkamos 
įstaigos jau sudarė planus 
iškirsti medžius ne vien prie 
gatvių, bet ir privačioje nuo
savybėje, apie 12 kvadratinių 
blokų plote. Laukiama vėses
nio oro, nes, sujudinus me
džius, suaugusieji vabalai gali 
nuskristi į naujas teritorįjas. 
Šaltame ore jie nejudrūs. Nors 
labai . gaila gražių, senų 
medžių, bet, nieko nedarant, 
kenkėjai gali peršimesti į nau
jus kvartalus, į parkus ir 
miškus, o tuomet jie jau bus 
nesustabdomi.

Sakoma, kad pasaulis labai 
sumažėjęs — importas ir eks
portas klesti, dvikojai, ketur
kojai ir daugiakojai keleiviai 
nuolat juda iš vienos vals
tybės į kitą, iš vieno žemyno 
kitan. Kaip jau ne kartą pa
stebėta, ne visi apsirūpina 
„vizomis”, o tie nelegalieji yra 
pavojingiausi. Tai nereiškia, 
kad vien į Ameriką atvežama 
įvairių kenkėjų. Pvz., Colora- 
do bulvių vabalas paplito po 
Europą kaip tik iš JAV Rocky 
kalnyno vietovių. Natūralioje 
aplinkoje prieš daugumą tų 
kenkėjų pati gamta yra iš
vysčiusi tam tikrus kontrolės 
būdus. Naujose vietose jie gali 
veistis nekliudomi, todėl ir su
daro tiek problemų.

MEILUTA
Romano ištrauka

VYT AUTAS VOLERTAS 
Nr.14 Tęsinys

Jie pamatė aiškų jaunesnio Kibirkščio paveikslą. 
„Matai, ką reiškia pirštus į gudės sijoną šluostyti”, ty
liai pagalvojo Meiluta.

— Sakyk, kur tavo senė, begemote? — nepažįs
tamasis užklausė prisiartinusį jaunuolį.

— Nušovė, — tasai atsakė kvatodamasis.
— Kodėl nušovė?
— Reikėjo, todėl nušovė, — vėl garsiai nusijuokė 

nelaimingas žmogus, gudės ir lietuvio maišalas.
— Kvailas, bet stipresnis už traktorių, — aiškino 

kelią pastojusi pabaisa. — Juo galėtum nemažą ūkį 
apdirbti. O kad teisybę sakiau, patys įsitikinote.

Sunkvežimio vairuotojas ir palydovai negalėjo at
gauti žado. Juos dabar ne tiek slėgė gudės nušovimas, 
kiek šis nelaimingas jaunuolis. Štai koks gali būti Ki
birkštis. Galingas, suktas, bet ir silpnaprotis...

Pasitarė, sunkvežimį vieškelio pakraštin pavedėję, 
sugaišo gerą pusvalandį, tačiau liko tik vienas spren
dimas — grįžti atgal, Apsisuko vos neapvirtę ir lėtai 
stūmėsi namo. Nelauktos blogos žinios pakerta jėgas; 
užpila akis lyg rupus smėlis. Bet nelaimės vienumos 
nemėgsta. Jos šlaistosi gaujomis.

Vos spėjo penketą, o gal ir mažiau, kilometrų 
nurėplioti, kai iš radiatoriaus prasimušė garas. Susto

jo, patikrino — vandens nė lašelio! Iš griovių nesemsi, 
nešvarumai tuojau pat užkiš kapiliarus. Reikėjo ieš
koti šulinio. Žvalgėsi vyrai, bet atrodė, kad arti nebu
vo nei sodybos, nei gyvybės. Tad ir šulinio tikėtis ga
lėjo tik didelis optimistas.

O kas ten, kas ten — už kalvos kyšojo lyg katino 
nugara, lyg stogo kraštelis. Nudžiugę Meiluta su Tut
kum pasiėmė didoką skardinę ir piktžolėmis apaugu
siu lauku patraukė tos vilties kryptimis. O vairuotojas 
nusiskundė:

— Ne arklys esu. Tegul nors perkūnas trenkia, to
liau nevažiuosiu, kelių akimirkų nenusnaudęs. Eikite, 
ieškokite. Aš virstu griovin.

Vyrai neapsiriko. Už kalvos rado ant akmens, tro
belės slenksčio pareigas einančio, sėdintį senelį. Basą, 
užsimankšlinusį žieminę kepurę. Žmogus pynė skry
bėlę iš kviečio šiaudų. Pasveikino jį, o senis pasižiūrėjo 
ir tęsė savo darbą.

— Mums reikia vandens, — Tautkus atkišo skar
dinę. — Kur, dėde, tavo šulinys?

Žmogus sėdėjo ir pynė. Tik purvinas kojas pasi
traukė arčiau.

— Tėvai, mums reikia vandens! Ar tu pakvaišęs, 
ar musmirių apsiėdęs:? Mums reikia vandens! — 
Tutkus barškino prieš senelio veidą skardinę.

— Nėra, — rusiškai atsakė žmogus.
— Vandens nėra? Tai kaip tu čia gyveni?
— Nėra, — pakartojo skrybėlės pynėjas.
— Aš tau, išklerėli, parodysiu nėra! — Tutkus išsi

traukė pistoletą. — Kur, smarve, tavo šulinys?
Nusigandęs senelis pašoko ir spruko vidun.

— Ant pamišėlio pataikėm, — prasitarė Meiluta. 
— O gąl ir šitas yra Kibirkščio giminė? — pasišaipė iš 
savo darbdavio.

Žmogus greitai sugrįžo, basomis kojomis pašliauž- 
damas, nusilenkė Tutkui, ištiesė popieriumi užkištą 
butelį ir pasiteisino bailiai:

— Daugiau neturiu.
— Ko neturi? — Tutkus ištraukė kamštį ir pa

uostė.
— Daugiau neturiu. Viskas.
— Žioply! Mes ne naminės ieškome. Mums reikia 

vandens. Ir susikalbėk su šitais, jei nori... Tėvai, mes 
ieškome vandens!

Senis stovėjb prasižiojęs ir žvalgėsi į abu vyrus. 
Pagaliau prisipažino:

— Aš apkurtęs, beveik visai negirdžiu. Senatvė, 
jau laikas mirti.

Meiluta prisilenkė ir sušuko į senelio ausį:
— Mes ieškome vandens. Vandens! Ar supranti?
— Jei vandens, tai lengva surasti. O aš maniau, 

kad norite naminės. Čia niekas vandens neprašo. Vis 
naminės ir naminės. Tokia didelė jūsų dėžė, kas ją na
minės pripils...

— Mes tik vandens, tėvai, — Meiluta stengėsi jį 
apraminti, bet senelis nesuprato ir tęsė savo istoriją:

— Jei vakar, tai būčiau žiūrėjęs. Turėjau runke- 
linės išsunkęs, bet šitais laikais ilgai neišturėsi. Pa
saulio galas atėjo, tai ko norėti... Po pietų atsigrūdo 
trys banditai ir paėmė. Nei rublio, nei gero žodžio... Iš 
kur tokie plėšikai gerą žodį ims... Nuėjo miestan ir 
nušovė ten kažkokią sukčiuvienę.

Meiluta ir Tutkus tuojau susidomėjo.
— Kaip, tėvai, žinias Sugaudai, tokiame urve gy

vendamas? — šaukė prie jo ausies.
— Nušovė, kaip Dievą myliu.
— Kaip, tėvai, viską žinai? — garsiau pakartojo.
— Ava, nežinosiu... Nežinosiu, jei sūnus pasakojo? 
— Kur tas tavo sūnus?
— A?
— Kur dabar yra tavo sūnus?
— Išėjo. Jis ne prastas bernas. Jis milicininkas.

Tai ar toks namie sėdės? Visokių reikalų pilna. Jis irgi 
nori gyventi. Pas tokią bobą su dviem vaikais nueina 
pagulėti, todėl reikia jai ir vaikams pakišti. Tai šį, tai 
tą. Neseniai klumpėms odos nunešė. Su fabrikėlio di
rektorium pamaininkauja...

— Už ką, tėvai, suktę nušovė? — teiravosi Tutkus, 
bet senis savo pasakos nenutraukė:

— ...kitais kartais sugauna kokį vagį, tai daiktelis 
ar du lieka...

— Tėvai, tėvai! — purtė jį Tutkus. — Už ką, tėvai, 
tą bobą nušovė?

— Tiesiai galvon, Pykšt ir baigta!
— Bet kodėl pykšt? Ar sūnus tau nesakė?
— Kaip gali sūnus nesakyti? Sakė.
— Kodėl nušovė?
— Pinigų už geležinkelį nesumokėjo.
— Už geležinkelį?
— Kaip Dievą myliu!
— Ką ji su geležinkeliu darė?

(Bus daugiau)
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MŪSŲ TIKSLAS — VIENYTI IR JUNGTI

Atkelta iš 3 psl.
Bendras Amerikos Lietuvių 
fondas, yra Lietuvių fondas ir 
kitos organizacųos, kurios 
dažnai dirba panašius darbus.

Ypač gerai diplomatiškai 
iškilusius nesklandumus lygi
na PLB atstovas G. Žem
kalnis. Jis konkrečiai prie sta
lo susėda su abiejų pusių- 
žmonėmis ir bando jiems 
išaiškinti, kad lietuviška vi
suomeninė veikla yra paremta 
savanoriškumo principu. 
Svarbu, kad mes vieni su ki
tais kalbėtume, susitartume, 
bendrai dirbtume. Todėl jis 
bando juos suvesti ir, atrodo, 
pamažu atsiranda pozityvių 
ženklų, kad konfliktai bus 
išspręsti.

Kai vyko LB pirmininkų 
suvažiavimas Vilniuje, kadan
gi Latvijos Lietuvių sąjunga 
apima didesnę dalį tautiečių 
negu Latvijos LB, abiejų vado
vai buvo į tą suvažiavimą pa
kviesti ir dalyvavo. Jie pajuto 
ir pamatė, kad reikia bendrai 
kalbėtis, nes lit. švietimas ir 
kultūra, nepaisant, kas ja 
rūpinasi, svarbi bendram la
bui.

Dabartinės PLB valdybos 
tikslas yra stengtis, kad, kiek 
galima, būtume vieningesni. 
Dirbdami bendram tikslui, ga
lim eiti skirtingais keliais, bet 
tikslas tas pats: išlikti lietu
viais, išlaikyti lietuvybę.

Panašių nesutarimų yra ir 
Ukrainoj, ir Didžiojoje Brita
nijoje, ir kitur. Juos jaučiame 
kartais ir savo JAV Lietuvių 
Bendruomenėje.

—Kokia kontrolė yra fi
nansinėje visų šių paskirų 
bendruomenių ataskaitoje, 
kartais finansai daugiau 
figūruoja už bet kuri kitą 
reikalą?

—Kiekvienas kraštas tvar
kosi pagal savo įstatus. Dau
gelis LB yra atsakingos savo 
krašto metiniam suvažiavi
mui arba savo krašto tarybai 
ir tenai pateikia savo finan
sinius pranešimus. Mes gau
nam iš kai kurių kopijas, kad 
matytume, kokia maždaug yra 
finansinė padėtis.

PLB valdyba savo finansi
nę atskaitomybę kasmet pa
teikia PLB seimui. Šiemet tai 
buvo padaryta LB pirmininkų 
suvažiavime Vilniuje liepos 1.

Finansai yra labai jautrus 
dalykas. Jais galima šiek tiek 
kontroliuoti arba paveikti. 
Latvijos LB atžvilgiu buvo 
pasakyta maždaug taip: jeigu 
susitarsite, jums ateis didesnė 
parama ir iš Lietuvos vyriau
sybės, ir iš PLB, ir iš kitų 
vietų. Jeigu nesusitarsite ben
drai dirbti, susidaro problema 
ir vieniem, ir kitiem skirti 
pinigus. Pvz., lit. Švietimui. 
Mokykla veikia Rygoj, Liepo
joj ir dar kitur, tad per ką tie 
pinigai turi eiti? Vieni sako, 
kad mokykla priklauso LB,
kiti sako, kad nepriklauso.

—Kokia yra PLB darbo 
apimtis? Kai kurie projek
tai lyg priklausytų Jūsų 
valdybos kompetencįjai, 
bet visur figūruoja JAV 
LB?

— Aš pats ir mūsų valdyba 
esame labai giliai įsitikinę, 
kad PLB tikslas yra jungti vi
sus lietuvius, gyvenančius už 
Lietuvos Respublikos ribų, į 
vieningą bendruomenę, kad 
visi solidariai išlaikytume, 
ugdytume ir stiprintume gyvą 
lietuvybę per kraštų LB, orga
nizacijas, parapijas, mokyk
las, klubus, saviveiklos viene
tus, spaudą, radiją, Šeimas, 
palaikydami nuolatinius ry
šius su Lietuva ir jos žmo
nėmis.

—Bet ar visos bendruo
menės girdi tą Jūsų įsiti
kinimą?

—Taip, jos girdi, bet girdė
damos, ne visos vienodai in

terpretuoja. Pvz., tas informa
cijos centras buvo JAV LB 
idėja — kilusi ir įgyvendinta 
toje bendruomenėje, tačiau ji 
tarnauja ne tik šiai bendruo
menei, bet ir kitom. Ačiū, kad 
toks dalykas įvyko.

Tuomet sakom Vokietijos LB 
— dabar jūs ką kitą padary
kite, kad būtų nauda visiems 
kitiems. Jie atsako, kad turi 
Vasario 16 gimnaziją, kurią 
duoda visai Europai. Visi gali 
naudotis Kultūros centru, bib
liotekomis ir pan. Šį pavasarį 
gimnazijos patalpose įvyko 
Rytų valstybių LB mokytojų 
suvažiavimas, kurį finansavo 
Lietuvos vyriausybė. Vadina
si, jau ir Vokietijos LB pasi
tarnavo.

Ką ir noriu pasakyti: ne
svarbu, kuri LB ką padaro, 
jeigu tai yra bendram labui, o 
PLB valdybos uždavinys yra 
tokią veiklą skatinti, padėko
ti, supažindinti.

Pvz., Sibiras jau kelinti me
tai prašo, kad JAV, Kanados 
ar Australijos LB paimtų juos 
globoti ne pinigais, bet idėjų 
pasikeitimu. Praeityje PLB 
valdybos nariams nepavyko 
įtikinti JAV ar Kanados LB, 
kad kitiems kraštams reikia 
pagalbos, ne tiek materia
linės, o patirties perdavimo. 
Tačiau aš esu optimistas ir 
matau, kiek PLB jau yra pa
siekusi. Gal pavyks ir tai 
įvykdyti.

—„Pasaulio lietuvis” yra 
organas, kuris teikia PLB 
informaciją viso pasaulio 
lietuviams. Koks yra „Pa
saulio lietuvio” stovis šiuo 
metu?

—Mes turime pakankamai 
lėšų išleisti „Pasaulio lietuvį” 
dar pusę metų. Bandom su
rinkti kuo daugiau lėšų. Kaip 
ir visur kitur mažėja prenu
meratorių skaičius, tad ieš
kom būdų, kaip surasti dau
giau skaitytojų. Tuo klausimu 
buvo jau kelis kartus posė
džiauta, taip pat atsiklausta 
Vilniuje LB pirmininkų, kokį 
jie nori matyti „PL”, ir šį ru
denį tarsimės su „PL” redak
torium bei redakcijos žmo
nėmis, kaip žurnalą kiek pa
keisti, kad jis būtų jungiantis 
leidinys, kuriame atsispin
dėtų visų kraštų LB gyveni
mas, veikla, rūpesčiai ir t.t. 
Norime jį padaryti daugiau 
pozityvų, vertinantį teigiamai 
visus gerus pasireiškimus ir 
mažiau žiūrėti į' gyvenimą, 
tiek išeivijoje, tiek Lietuvoje, 
iš neigiamos pusės.

—Jeigu, kaip Jūs sakote, 
„Pasaulio lietuvis” yra taip 
svarbus, tai verta jį iš
laikyti, nepaisant, kiek 
skaitytojų pajėgia susimo
kėti prenumeratą. Juk 
PLB taip pat turi fondą?

—Taip. PLB fondas rėmė ir 
remia „PL”, taip pat ir Lietu
vių fondas bei įvairių kraštų 
LB. Problemą turime JAV-se, 
kadangi įvairūs straipsniai ar 
pasisakymai kai kuriais JAV 
LB veiklos klausimais iššau
kia neigiamą reakciją. Pvz., 
JAV LB jau keli metai neduo
da „PL” nei cento, nors jos 
biudžete tam būdavo įrašytos 
tam tikros sumos. Tarybos na
riai tiesiog reikalaudavo, kad 
JAV LB sumokėtų žurnalui 
tam tikrą sumą pinigų, bet tas 
neįvykdavo. Daugiausia dėl 
to, kad būdavo interpretuoja
ma, jog kai kurie pasisakymai 
žurnale yra neigiami JAV LB 
atžvilgiu.

PLB valdyba į tą reikalą 
žiūri taip: spauda turi laisvę, 
tačiau spauda gali būti ir po
zityvi, ir negatyvi, tas pri
klauso nuo bendradarbių ir 
redakcijos. Yra daug pozity
vių dalykų, kuriuos galima 
aprašyti.

—Iš Jūsų pasisakymo aiš-

Pasaulio lietuvių dainų šventėje dalyvaujančių užsienio lietuvių vardu Lietuvos prezidentui Valdui Adamkui 
įteikiama dovana. Iš kairės: Algis Rugienius, dr. Vitalija Vasaitienė, Milda Lenkauskienė ir Gabrielius 
Žemkalnis, PLB atstovas Vilniuje. Nuotr. Viktoro Kučo

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUTOMOBILIO. NAMU. SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Ort. Mgr. Auksė 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

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

STASYS' CONSTRUCTION
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; “sidings“,

“softits", “decks", “gutters", plokšti 
ir “shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą.

. S.Benetis, tel. 630-241-1912..

KAS NAUJO VOKIETIJOJE
KAZYS BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje

Mano artimas Mannheimo 
miestas nuo 1915 m. yra 
„susigiminiavęs” su Klaipėda. 
Tais metais į uostamiestį 
įsibrovę kazokai gerokai nu- 
teriojo Klaipėdą. Pramoningas 
Mannheimo miestas pradėjo 
rinkti pinigus, rūbus, ava
lynę bei teikti įvairią kitą 
paramą Klaipėdos gyvento
jams.
Ir po Antrojo pasaulinio karo 

subombarduotas Mannheimas 
pasirūpino ištremtais klaipė
diečiais, priėmė apie 500 
šeimų, dalį patalpino arti
muose miesteliuose, kaimuo
se. Netrukus Vokietijoje apsi
gyvenę vokiečiai klaipėdiečiai 
(ir suvokietėję lietuviai) įstei
gė sąjungą, prisijungdami prie 
Rytprūsių vokiečių s-gos. 
Klaipėdiečiai nutarė kas an
trus metus rengti Mannheime 
suvažiavimus, padedant prie 
simbolinio Klaipėdos pamink
lo vainiką ir pirmą suva
žiavimo dieną užbaigiant ben
dru pobūviu. Sekmadienį pa
maldos ir akademija — kon
certas su paskaita ir paprastai 
pirmininko ugninga, prieš- 
lietuviška kalba (šiemet to ne
buvo, paskirtas naujas pirm. 
— K.B.). Kiekviename su
važiavime gražiose Mannhei
mo „Rosengarten” patalpose 
buvo rengiamos propagan
dinės parodos, mėginant įro
dyti Klaipėdos krašto vo- 
kiškumą, taip pat parda
vinėjant gintarą, knygas, atvi
rutes. Visas išlaidas ap
mokėdavo savivaldybė.

Pablogėjus Vokietijos ekono
minei padėčiai, teko ir savival
dybei suspausti diržus, atsi
sakant paramos bei suva
žiavimo išlaidų padengimo. Be 
to, dalyvių skaičius kiekvie
nais metais mažėjo, ką įrodė 
šiemetinis suvažiavimas, ma
tant daugumoje žilagalvius. 
Pranešimai buvo atspausdinti 
Klaipėdos vokiečių „Memeler 
Dampfboot” laikraštyje bei

kėja, kad žadate kiek keisti 
„PL” profilį? Ar tai Jūsų 
kompetencijoje?

—Taip, tai yra PLB valdy
bos kompetencijoje.

Žvelgdami į ateitį, manome, 
kad „Pasaulio lietuvis” pasi
darys įdomesnis, pasidarys vi
sais atžvilgiais geresnis, aiš
kiai atspindės PLB valdybos 
liniją.

—Ar „Pasaulio lietuvio” 
redakcinis kolektyvas yra 
apmokamas?

—Redakcinis kolektyvas ne
apmokamas, bet redaktorius 
gauna tam tikrą honorarą.

—tėkmės Jūsų darbuose 
ir labai ačiū už pasikal
bėjimą.

Kalbėjosi Leonas Narbutis

Mannheimo dienraštyje. Jame 
pasirodė keli laiškai, kurių 
vieną, parašytą Vokietijos par
lamentaro prof. dr. Egono Jut- 
nerio, duodame skaitytojams: 
„reikia apgailestauti” — rašo 
profesorius — kad klaipėdie
čiai ir 23-čio suvažiavimo da
lyviai padarė išvadą kartu pa
sakydami „sudiev” globoju
siam Mannheimui. Liūdna, 
kad draugystė baigiama po 82 
metų, ypač kada buvusiame 
Klaipėdos krašte vystosi isto
riniai įvykiai. Šią vasarą aš 
aplankiau Baltijoš valstybes ir 
Lietuvoje susitikau su lietu
viais ir klaipėdiečiais. Iš lietu
vių pusės visuomet buvo rodo
mas noras pagilinti santykius 
su Vokietija. Lietuviai dairosi 
į Vakarų Europą ir yra pasi
ruošę išsiaiškinti abipusę is
torinę praeitį. Klaipėdiečiai, 
po panaikintos geležinės už
dangos, stengiasi palaikyti 
ryšius, padeda atnaujinimo 
darbuose bei įvairiai remdami 
pasilikusią vokišką mažumą. 
Tai gražūs bendradarbiavimo 
vaizdai tarp Klaipėdos, Mann
heimo ir Lietuvos. Mano noras 
būtų, kad Mannheimo muzie
juje vėl būtų įrengtas Klai
pėdos kampelis. Jis būtų pir
mas Žingsnis tolimesniam ben
dradarbiavimui su Klaipėda”.

„Frankfurten Allgemeine 
Zeitung” lapkričio mėn. 6 d. 
pranešė, kad Karaliaučiaus 
apygardoje plečiasi AIDS liga, 
gal net pavadinant ją epidemi
ja. Laikraštis, pasinaudoda
mas vokiečių spaudos agen
tūros („apa”) pranešimu rašė, 
kad nuo sausio mėn. iki spalio 
mėn. užregistruoti buvo 1,502 
ligoniai o kai kuriose apskri
tyse šis skaičius siekia 1,747. 
Daktarų teigimu šį skaičių 
reikėtų dešimteriopai padidin
ti. Frankfurto dienraštis taip 
pat pažymėjo, kad ši epidemi
ja išsiplėtusi narkomanų, ho
moseksualistų ir prostitučių 
tarpe. Pinigų stoka neleidžia 
daktarams aktyviai kovoti su 
liga, nes net ir kraujas tyri
mui siunčiamas į Petrapilį. 
Nėra jokių abejonių, kad ne
pagydoma liga iš Kara
liaučiaus pasiekia ir Lietuvą.

Miuncheno Liudviko-Maksi- 
miliono u-tas mokslo metus 
pradėjo lapkričio mėn. 3 d. su 
59 tūkst. studentų bei Techni
kos u-tas su 18 tūkst. Pasi
rodė, kad LM u-te moterys su
daro 53% visų studentų. Jų 
mėgiamiausi fakultetai — me
dicina, biologija, psichologija. 
Į TU užsiregistravo 20% stu
dentų daugiau už 1996/97 m., 
ypač į Garchingo sk. mašinų 
statybos fakultetą. Bendrai 
paėmus — vyrus ir moteris — 
didžiausią studentų skaičių 
sudaro medicinos, teisės, ar

chitektūros ir įmonės verslo 
fakultetai. Užsienio studentai 
sudaro 9%. Daugumas jų yra 
austrai, italai, graikai, kiek 
mažiau iš JAV, Kinijos, Japo
nijos. Keista, kad dar pasiren
kama medicina, kadangi pas
kutiniai daviniai parodė Vo
kietijoje 10 tūkst. bedarbių gy
dytojų.

Miuncheno „Sueddeutsche 
Zeitung” lapkričio mėn. 10 d. 
rašė, kad Latvijos 75 m. žydė 
iš Šveicarijos tautžudystės 
fondo gavo 1 tūkst. dol. Iš Ry
gos geto ji buvo perkelta į dar
bo stovyklą.

Rytprūsių vokiečių savait
raštis „Das Ostpreussenblatt” 
atspausdino dideles Alg. Bra
zausko ir Latvijos prez. G. Ul- 
manio nuotraukas su tokiu 
prierašu: „Maskva mėgina vi
kriai („triuku”) atitolinti Balti
jos valstybes nūo įstojimo į 
ŠAS (NATO). Prieš keletą sa
vaičių susitikus Lietuvos prez. 
su B. Jelcin, jis pasiūlęs pa
ramą bei išsprendimą saugos 
klausimo Baltijos valstybėse. 
A. Brazauskas mandagiai pri
žadėjo šį klausimą išnagrinėti, 
tačiau be jokio svyravimo pa
sakęs, kad Lietuva ir toliau 
rūpinsis ŠAS naryste. Pa
našiai išsireiškė Latvijos ir 
Estijos prezidentai. Baltijos 
valstybės mielai bendradar
biaus su Rusija ūkinėje 
plotmėje, tačiau saugumą 
mato tik vakaruose. Sunkūs 
istoriniai prisiminimai slegia 
Lietuvą, Latviją ir Estiją, 
įsikišus Sov. Sąjungai į jų 
politinį gyvenimą. Vilnius, 
Ryga ir Rėvai (taip vokiečiai 
vadina Taliną) nepasitiki 
Kremliaus pažadais. Taip pat 
savaitraštis pažymėjo, kad A. 
Brazauskas būtų lengvai 
laimėjęs prezidentinius rinki
mus.

Tas pats savaitraštis trum
poje žinutėje pranešė, kad prie 
Tilžės tilto įvažiavimui į Lie
tuvą rusai buvo uždėję didelį

Ūkio darbams niekuomet nėra galo — baigiasi šienapjūtė, greit prasidės ir rugiapjūtė... Nuotr. Viktoro Kučo

CLASSIFIED GUIDE
SKELBI M XI /

ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO
GREIT PARDUODA

Parduodu naują, 
apšildomą ligonio lovą ir

elektrinį „scooter” 
už $1,500. Skambinti:

tel. 773-523-8939.

Statybos kompanijai rei
kalingi darbininkai. Reikia 
turėti transportą. Darbas 
Čikagos vakarų priemies
čiuose. Tel. 630-435-1967.

Ieškome sąžiningos auklės 
prižiūrėti mažą vaiką penkias 
dienas savaitėje mūsų namuose, 
Downers Grove, IL. Turi turėti 
mašiną. Skambinti: 630-515-9803.

Reklamuokite^

į
muitą. Po kelių savaičių, be jo
kio paaiškinimo, jis vėl buvęs 
sumažintas. Ta pati taisyklė 
buvo taikoma įvažiavimui į 
Karaliaučių iš Lietuvos.

PREMIJOS IR PADĖKOS 
RAŠTAI

Klaipėdos sportinių šokių 
ansamblio „Žuvėdra”, Europos 
čempionate gegužės mėnesį 
Budapešte iškovojusio bronzos 
medalius, šokėjams ir trene
riams birželio 30 d. Vilniuje, 
kavinėje „Opera”, įteikti III 
laipsnio medaliai „Už aukštus 
sportinius pasiekimus” ir pini
ginės premijos.

Daugkartinei pasaulio ir Eu
ropos čempionatų prizininkei 
„Žuvėdrai” vadovauja Skaistė 
ir Romaldas Idzelevičiai.

Šokėjus ir jų trenerius pa
sveikino Kūno kultūros ir 
sporto departamento generali

RE/MAX 
y REALTORS

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

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

RIVERDALE AUTOMOTIVE 
Padėsime parduoti, suremontuoti arba 

pigiai nupirkti automobilį mūsų aikštelėje 
arba auto-varžylinėse. Padėsime persiųsti 
automobilį, motociklų ar komercinę siuntų 
į Lietuvų. Reikalingas skardininkas.

Tel. 708-201-0586.

SIUNTINIŲ PERSIUNTIMAS 
IR PRISTATYMAS Į NAMUS

SVUNČIAME 

k\R CARGO

Visa informacija suteikiama telefonais
800-775-7363 • 773-434-7919 
888-615-2148 • 216-481-0011 
914-258-5133 • 813-367-5663 
412-381-6281 • 716-223-2617

Pinigų
persiuntimas, 
amerikietiški 
komplektai per 2 sav.

Lietuvių šeima Š. Kalifornijoj^ 
ieško atsakingos, vaikus mylin
čios moters prižiūrėti du berniu
kus 3 m. ir 1-1/2 m. Butas, maistas 
ir alga. Kreiptis: 650-917-8701.

Kaur.e, Šilainių mikrorajone 
parduodu 4 kamb. butą:

• butas moderniai ir patogiai 
išplanuotas;

• nauji itališki baldai (svetainės, 
virtuviniai, prieškambario ir 
vonios);

• įrengtas rūsys.
Taip pat parduodu garažą netoli 

nuo namo.
Kreiptis: tel. 773-586-4863.

FOR RENT
1 & 2 bedrm. He^ted, newly 

decorated Golf view apartments. 
Available now!

Call: tel. 1-708-448-1022 or 
1-773-737-6538.

nis direktorius Rimas Kurti
naitis ir jo pavaduotojas Algir
das Raslanas bei Lietuvos 
tautinio olimpinio komiteto 
(LTOK) prezidentas Artūras 
Poviliūnas. Padėkos raštais 
buvo apdovanoti Europos čem
pionato klasikinių šokių pro
gramos IV vietos laimėtojai 
Kauno „Sūkurio” šokėjai Arū
nas Bižokas ir Edita Daniūtė 
bei jų treneriai Jūratė ir 
Česlovas Norvaišos, Europos 
čempionato dešimties šokių 
programos VI vietos laimė
tojai Vilniaus „Ratuto” šokėjai 
Marijus Germanavičius ir 
Eglė Visockaitė bei jų trene
riai Aušrelė ir Virginijus Vi
sockai, Europos taurės var
žybų II vietos laimėtoja Kauno 
„Dileksos” pora Linas Koreiva 
ir Aira Bubnelytė bei jų trene
ris Juozas Aleksandravičius. 
(Elta)
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JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba 
Informacijos skyrius

Vytenis Rasutis, 8211 W 9Oth St Hickory Hills, IL 60457

VALDŽIA NUSLĖPĖ TIKRĄ LIETUVOS 
EKONOMINE PADĖTĮ

5

Laiške ,.Respublikos” redak
cijai finansų analitike Marga
rita Starkevičiūtė pateikė 
dešimtis konkrečių faktų, ku
rie įrodo, kad aukščiausiuose 
valdžios sluoksniuose įsigali 
partinė tendencija nuslėpti 
arba pagražinti informaciją, 
turinčią įtakos žmonių gyveni
mui.

Laiške, išspausdintame 
„Respublikoje”, Margarita 
Starkevičiūtė pateikia oficia
lius teiginius apie šalies eko
nominę padėtį ir komentuoja 
juos. Teigiama, kad Lietuvos 
makroekonominiai rodikliai 
yra vieni geriausių Centrinėje 
ir Rytų Europoje. M. Starke
vičiūtė rašo, kad, išanaliza
vus visų regiono valstybių 
makroekonominius rodiklius, 
tarptautinės vertinimo agen
tūros Lietuvos ekonomiką 
įvertino nepalankiausiai, nu
statydamos panašų įvertini
mą, kaip silpniausių srities 
valstybių — Bulgarijos ir Ru
munijos.
Oficialiai teigiama, kad Len

kijos infliacija (13,5 proc.) per
nai buvo didesnė nei Lietuvos 
(8,4 proc.). Finansų analitike 
rašo: „Iš tiesų Lenkijoje vyk
doma kitokia nei Lietuvoje 
monetarinė politika. Jos esmė 
ir yra sąmoningas aukštesnio 
infliacijos lygio palaikymas ir 
atitinkamas zloto nuvertini
mas, kad būtų paskatintas 
vietinės pramonės eksportas”.

Teiginį, kad Lietuvoje banko 
vykdpma politika daro teisio- 
ginę įtaką ekonominių procesų 
raidai, ekspertė komentuoja 
taip: „Iš tiesų pinigų kiekis P2 
(grynieji pinigai apyvartoje 
plius indėliai) 1997 metų pa
baigoje sudarė tik 18,8 proc. 
bendrojo vidaus produkto, tai
gi Lietuvos ekonomika yra 
dolerizuota ir jai didelės įta
kos turi ne nacionalinio ban
ko, o JAV federalinių rezervų 
banko sprendimai. To ir buvo 
siekiama įvedant valiutų val
dybą Lietuvoje”.

Į tvirtinimą, kad privatizavi
mas yra vykdomas viešai ir 
priartina Lietuvą prie Euro
pos, M. Starkevičiūtė atsako, 
kad iš tiesų privatizavimas iš 
Vertybinių popierių biržos, 
kur jis vyko viešų aukcionų 
būdu, buvo perkeltas į valdi
ninkų kabinetus ir vykdomas 
„vokų” pagalba, sprendimai 
priimami nedidelio susietų as
menų rato.

Taip M. Starkevičiūtė įver
tina daugelį oficialių teiginių 
apie Lietuvos ekonominę pa
dėtį ir laiško pabaigoje pa
žymi, kad šį pastabų sąrašą 
galima tęsti ir toliau, tačiau ji

Gegužės 6 d. „Litexpo” parodų centre buvo atidaryta septintoji tarptautinė žemės ūkio, maisto ir įpakavimo 
pramonės paroda. Nuotr. Eltos

mano, kad pateiktų faktų pa
kanka spręsti, „ar mūsų 
aukščiausių valdininkų kvali
fikacija atitinka jų gaunamus 
didžiausius Lietuvos atlygini
mus ir naujausio modelio tar
nybinius automobilius, kuriais 
jie naudojasi Lietuvos mokes
čių mokėtojų sąskaita. Vieno 
žinomo užsienio ekonominio 
leidinio žurnalistai yra pasa
kę, kad padėti suformuoti tei
giamą Lietuvos įvaizdį pasau
lyje jie gali tik nespaus
dindami Lietuvos vadovų pa
sisakymų apie ekonomiką”, — 
baigia straipsnį „Respubliko
je” M. Starkevičiūtė.

ŠAKIU RAJONE — 
MODERNIAUSIA

LIETUVOJE KARVIDĖ

Šakių rajono Gotlybiškių 
kaime kooperatinė žemės ūkio 
bendrovė „Grūduva” atidarė 
moderniausią Lietuvoje karvi
dę, kurioje sumontuota vokiš
ka melžimo įranga ir augina
ma 200 Vokietijoje išvestos 
Holšteino veislės karvių. Visa 
tai bendrovei kainavo apie 4 
mln. litų. Tikimasi, kad inves
ticijos grįš maždaug per 4-5 
metus.

Pasak dienraščio „Lietuvos 
rytas? „Grūduvos” koopera
tinės bendrovės steigimas pra
sidėjo 1996 m., kai buvo nu
pirkti dviejų žemės ūkio ben
drovių kontroliniai pajų pake
tai. Iš privačių asmenų ir 
valstybės „Grūduva” išsi
nuomojo 3,000 ha žemės. Be
veik pusė šio ploto pernai, 
buvo apsėta kviečiais. Iš kiek
vieno ha bendrovė gavo po 
1,400 litų pelno. Bendrovė 
pradėjo pkįrkti našesnę ir mo
dernesnę žemės ūkio techniką. 
Vilniaus bankas suteikė pa
skolą.

Sėkminga veikla augalinin
kystės srityje paskatino plėsti 
gyvulininkystę. Buvo sure
montuotos karvidės, kurios

Iš gegužės pradžioje „Litexpo” parodų centre Vilniuje vykusios tarptau 
tinės žemės ūkio, maisto ir įpakavimo pramonės parodos. Nuotr. Eltos

• Ac* o

„Lietuvos telekomo” privatizavimo konkursą laimėjęs švedų ir suomių konsorciumas „Amber Teleholding” 
ruošiasi per ateinančius dvejus metus į Lietuvos telekomunikacijos bendrovę investuoti 221 mln. dolerių.

Nuotr. Eltos

kelerius metus stovėjo tuščios, 
..sumontuota įranga ir nupirk
ta 200 karvių. Viena karvė Vo
kietijoje kainuoja maždaug 2 
kartus brangiau negu lietu
viška — apie 4,500-litų, tačiau 
jos duoda ne mažiau kaip 
7,000 litrų pieno per metus. 
Bendrovė karvių skaičių keti
na padidinti iki 470.

Tuo tarpu Žemės ir miškų 
ūkio įhinisterijos vienas pa
reigūnų Vytautas Drūlia ne
pritaria mėsos perdirbėjų 
skundams: „Galvijienos turim 
pakankamai, tačiau ilgą laiką 
perdirbėjai buvo įpratę mokėti 
minimalią kainą, vėluoti su 
atsiskaitymais, todėl dabar
tinė situacija rinkoje, kai pa
klausa šiek tiek viršija 
pasiūlą, o valstietis jau gali 
kelti ir savo sąlygas, jiems la
bai neįprasta. Suprantamas jų 
noras importuoti galvijieną be 
muito mokesčių, bet mes ne
galime neginti savo šalies 
žemdirbių’interesų”.

.Aikštė” pastebi, kad ateitis 
mėsos perdirbėjams nežada 
lengvo gyvenimo. Žemės ir 
miškų ūkio ministerija turi 
Rusijos pasiūlymą pirkti 20 
tūkst. tonų galvijienos, nors 
pernai visas jos eksportas su
darė tik 17 tūkst. tonų Arti
miausiomis dienomis laukia
ma aukšto rango Baltarusijos 
delegacijos, su kuria taip pat 
bus kalbama apie galvijienos

ir kitų maisto produktų ek
sportą.

LITO NUVERTINIMAS
TAPTŲ KATASTROFA

Lietuvos banko specialistai 
kartu su Mokslų akademijos 
Ekonomikos institutu įvertino 
galimus šalies svarbiaūsių 
ūkio rodiklių pakitimus nu
vertinus valstybių valiutą.

Kaip rašo „Lietuvos rytas”, 
jei litas būtų nuvertintas 50 
proc. (vienas JAV doleris pa
brangtų iki 6 litų), o darbo 
užmokestis visiškai indeksuo
tas kainų indeksu, bendrasis 
vidaus produktas sumažėtų
14.6 proc., eksportas padidėtų
5.6 proc., importas net 16 
proc., o šalies einamosios 
sąskaitos deficito ir bendrojo 
vidaus produkto santykis pa
siektų katastrofišką lygmenį
— 21,3 proc.

Lietuvos banko specialistai 
tikino, kad pusiausvyros teori
ja pagrįstas, ūkio modeliavi
mas yra pakankamai patiki
mas, jog būtų galima teigti, 
kad būtent tokios ekonomikos 
raidos tendencijos įsivyrautų 
devalvavus litą.

Viltis nuvertinti litą puo
selėja kai kurie Lietuvos pra
monininkų konfederacijos vei
kėjai, manantys, kad lito kur
sas yra pernelyg aukštas ir 
dėl to lietuviškos prekės nega
li konkuruoti užsienyje. Po 
diskusijų su bankininkais 
pramoninkai1 savo nuostatos 
nepakeitė, o jų pozicija, pasak 
konfederacijos Ekonomikos ir 
finansų departamento direk
toriaus Stasio Ravinsko, bus 
toliau tikslinama po susitiki
mo su Lietuvos banko valdy
bos pirmininku Reinoldijum 
Šarkinu.

Lietuvos banko Politikos de
partamento direktoriaus pava
duotojas hab. dr. Vaidievutis 
Geralavičius perspėja, kad, 
nuvertinus litą, pabrangs im
portas ir tai turės įtakos 
kainų kilimui valstybės vi
duje. Jo nuomone, Lietuvoje 
realusis darbo užmokestis iki 
praėjusiu metų didėja lėčiau 
negu kilo kainos. Ir dėl šios 
priežasties lito nuvertinimas 
nėra pateisinamas.

„Kad ir kaip skaičiuotume, 
lito kursas pagal perkamosios 
galios paritetą yra tikrai 
mažesnis nei 4 litai už vieną 
JAV dolerį. Mūsų nuomone, 
šiuo metu doleris kainuoja tik 
2-2,1 lito. Tokiu atveju, kaip 
rodo teorija ir patirtis, valiu
tos devalvavimas ir laikinas 
eksportuojamos produkcijos 
atpigimas nepadeda labiau 
padidinti eksporto apimties”,
— sakė V. Geralavičius.

Specialistai teigia, jog valiu
ta paprastai nuvertinama ne 
mažiau kaip 30-50 proc. Pasi
rinkus 50 proc. devalvavimo 
variantą, infliacijos lygis Lie
tuvoje papildomai išaugtų, 
nuo 17 proc. — neindeksavus 
darbo užmokesčio, iki beveik 
24 proc. — darbo užmokestį 
visiškai indeksavus.

PRIVATIZAVIMO 
BIJO „MAŽEIKIU

NAFTA
Per 7 mėnesius bus parduo

ta nuostolingai dirbanti naftos 
produktų ir akmens anglių 
prekybos bendrovė „Lietuvos 
kuras”, užimanti apie 22 proc. 
Lietuvos naftos produktų rin
kos.

Bendrovės privatizavimo 
strategiją rengs ir ją parduos 
privatizavimo konsultantu iš
rinktas konsorciumas, kurį 
sudaro finansų maklerio 
įmonė „Vilfima”, Austrijos 
bankas „Creditanstalt”, audi
to ir teisės bendrovės „Price 
Waterhouse”, „Regija”.

Lietuvos privatizavimo ko
misijos pirmininkas akademi
kas Eduardas Vilkas sakė, 
kad „Lietuvos kurą” įsigis tas 
investuotojas, kuris pasiūlys 
didžiausią kainą. Kaip rašo 
„Lietuvos rytas”, E. Vilkas 
mano, kad valstybės valdo
mas 73,35 proc. „Lietuvos 
kuro” akcijų paketas kainuos 
pigiau nei 200 mln.litų. Kita 
dalis „Lietuvos kuro” akcijų 
priklauso EBSW grupės įmo
nėms. Šios akcijos yra už
statytos Lietuvos valstybi
niam komerciniam bankui. 
„Lietuvos rytas” sužinojo, 
kad bendrovės turtą vertinu
si korporacija „Matininkai” 
parduodamą „Lietuvos kuro” 
akcįjų paketą kartu su skolo
mis įvertino 100 mln. litų. Jei 
skolas vyriausybė pripažintų 
valstybės vidaus skola, „Lie
tuvos kuro” kaina siektų 140 
mln. litų. Tačiau privatizuo
jamos bendrovės vertė gali 
padidėti, jei dėl jos kiltų in
vestuotojų peštynės.

Įmonės privatizavimu do
misi „Mažeikių nafta”, Rusi
jos „LUKoil Baltija”, „NI- 
Koil”, .Norvegijos ir JAV ben
droji įmonė „Hydro Texaco”. 
Norvegijos ir Olandijos naftos 
koncernai „Statoil” ir „Shell”.

Pasak „Lietuvos kuro” ge
neralinio direktoriaus Rai
mundo Barcevičiaus, nieko 
nuostabaus, kad visi jie — 
Lietuvoje jau veikiančios naf
tos produktais prekiaujančios 
bendrovės. „Lietuvos kuras” 
joms yra papildomas rinkos 
kąsnis.

R. Barcevičius supranta 
„Mažeikių naftos ” norus val
dyti „Lietuvos kuro ” degali
nes, nes gamyklai tai yra rin
ka, nors ir nedidelė. „Mažei
kių naftos” ekonomikos ir fi
nansų direktorės pavaduoto
jas Leonas Garbenis mano, 
kad „100 proc. parduoti „Lie
tuvos kurą” bet kam, kas 
brangiau už jį pasiūlys, yra 
„Mažeikių naftos” galimybių 
mažinimas Lietuvoje. Sve
čiams užleidžiame savo pozi
cijas. Tai nusikalstama”.

Lietuvoje sklando idėja ir ją 
bus ketinama įpiršti vyriausy
bei — sujungti „Lietuvos ku
ro” ir „Mažeikių naftos” ben
drovių kapitalą ir tik po to 
parduoti.

Rima Jakutytė

AJA.
REGINA BUDRIENĖ 

KAŠUBAITĖ
Gyveno Putnam, CT, anksčiau Evanston, IL ir New York, NY.
Mirė 1998 m. liepos 20 d., 12:15 vai. ryto, sulaukusi 95 

metų. »
Gimė Lietuvoje, Marijampolėje. Amerikoje išgyveno 52 m.
Nulipdę liko: sūnus Algirdas, marti Edna, anūkai: Jeffrey, 

žmona Kathleen, Steven, Timothy, žmona Mary, David 
Budriai; proanūkė Zia Budrytė.

Velionė pašarvota liepos 22 d., trečiadienį nuo 4 iki 9 v.v. 
Petkus Lemont laidojimo namuose 12401 S. Archer (arti 
Derby Rd.).

Laidotuvės įvyks liepos 23 d., ketvirtadienį. Iš laidojimo namų 
9:30 ryto bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misįjos bažnyčią, 
kurioje 10 vai. iyto bus aukojamos šv. Mišios už velionės sielą. 
Po Mišių velionė bus palaidota Tautinėse lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: sūnus, marti, anūkai, proanūkė ir kiti 
giminės.

Laidotuvių direkt. Donald M.Petkus, tel. 1-800-994-7600.

A.fA.
BIRUTĖ SABALIENĖ 

GRIGALIUNAITĖ
Gimė Šiauliuose.
Gyveno Harbert, MI.
Po ilgos, sunkios ligos užbaigė savo žemišką kelionę 

namuose 1998 m. liepos 21 d. rytą.
Liūdesyje liko: vyras Pranas, dukterys - Kristina Stewart, 

Aldona Trejo, žentas Frank, anūkės Erika ir Cyra bei kiti 
giminės Amrikoje ir Lietuvoje.

Velionė buvo gail. sesuo ir, gyvendama Čikagoje, priklausė 
Lietuvos Dukterų draugijai.

Velionė pašarvota liepos 23 d., ketvirtadienį nuo 4 iki 9 
v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.

Liepos 24 d., penktadienį iš laidojimo namų 10 vai. ryto 
velionė bus atlydėta į Švč. M.Marijos Gimimo bažnyčią, 
kurioje 10:30 vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios užjos sielą. 
Po Mišių laidotuvės privačios.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose Mišiose.

Nuliūdę: vyras, dukterys, anūkės, žentas lr'kiti 
giminės.

Laidotuvių direkt. Donald M.Petkus, tel. 1-800-994-7600.

Šių metų liepos 24 dieną sueina 15 metų, kai netekome 
savo brangaus Vyro, Tėvo, Brolio, Dėdės ir Svainio

AJA.
ANTANO IVAŠKOS

Visus, kurie jį pažino, prašome prisiminti a.a. Antaną 
maldose.

Šventos Mišios už jo vėlę bus aukojamos Nekaltai 
Pradėtosios Mergelės Marijos vienuolyno koplyčioje Putnam, 
Conhecticut, senojoje Prisikėlimo bažnyčioje Kaune ir kitose 
vietovėse Lietuvoje ir Amerikoje.

Šios liūdnos sukakties proga, su meile prisimename 
brangų a.a. Antaną. Teilsisi jis Dievuje.

*
Gintarė, Ritonė, Tomas, Paulius ir Gailė Ivaškos, 

Teresė Ivaškaitė, Algimantas, Andrius ir Liudas 
Landsbergiai ir Donatas Banaitis.

AJA.
JUOZUI GAILEVIČIUI

mirus, jo sūnui, mūsų brangiam bičiuliui, JUOZUI GAILAI, 
marčiai, BIRUTEI GAILIENEI ir anūkei NIDAI GAILAITEI 
nuoširdžią užuojautą reiškiame.

Kunigunda ir Kazys Gudėnai



6___________  DRAUGAS, trečiadienis, 1998 m. liepos 22 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Daug kas skelbia, kad 
ruošia „piknikus” arba ge
gužines, nes vasaros metu 
negi sėdėsi kur tvankioje salė
je, net ir prie gardžiausiais 
valgiais apkrauto stalo... Vis 
tik pats maloniausias vasaros 
renginys yra dienraščio 
„Draugo” pobūvis gamtoje, 
gražiame ir pavėsingame t. 
marijonų sode, tiesiai pačioje 
Čikagoje, tai net toli važiuoti 
nereikia. Bus ir sielai, ir 
kūnui peno: šv. Mišios t. mari
jonų koplyčioje, skanūs pietūs, 
smagi, nuotaikinga muzika, 
daug malonių pažįstamų ir 
draugų, o dienraščio patalpose 
— knygomis (nupigintos kai
nos) apkrauti stalai ir kitokios 
įdomybės. Kviečiame visus, o 
ypač neseniai į šį kraštą atvy
kusius — atvažiuokite, paben
draukime, susipažinkime!

Dr. Ferdinandas ir Van
da Kaunai, dėkodami LB 
Kultūros tarybai už ansamblio 
„Klumpė” atsikvietimą iš 
Punsko ir šį pavasarį „Poe
zijos dienų” suruošimą, at
siuntė 100 dol. auką. Padėka 
yra labai svarbi, bet parama 
kultūriniams renginiams taip 
pat labai vertinama, tad Kul
tūros tarybos pirm. Marija Re
inienė yra nuoširdžiai dėkin
ga už auką ir įvertinimą.

Sol. Judita Leitaitė, mezzosopra- 
nas, neseniai dalyvavusi prestiži
niame Nevvport muzikos festiva
lyje, liepos 30 d. koncertuos Či
kagoje, Jaunimo centre, o rugpjūčio 
2 d., Pasaulio lietuvių centre, Le- 
monte.

• Pranešame, kad teis. dr. 
Bronius Mickevičius-Miko- 
nis po sunkios operacijos mirė 
liepos 18 d. Cape Cod, MA. Atsi
sveikinimas su velioniu liepos 21 
d. nuo 7 v.v. iki 9 v.v. Laidojamas 
liepos 22 d. Cape Cod, MA.

ADVOKATAS
GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 SPuUstd Rd., Chicago, IL 60629 

(1/2 bL j šiaurę nuo Balzeko muziejaus) 
Tel. 773-582-4500 

14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 
TeL 708-301-4866 

Valandos pagal susitarimą

Advokatas Jonas Gibaitis
Civilinės ir kriminalinės bylos

6247 SKedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 

Toli free 24 hr. 888-77^6742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 7 v.v. 

Šefitad. 9 v.r. iki 1 v.p.p.

ADVOKATAS 

Vytenis Lietuvninkas
4536 W. 63th Street
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo .Draugo”) 
TeL 773-284-0100 

Valandos pagal susitarimą

Filomena Tarulienė, Oak 
Lawn, Illinois, siųsdama 
„Draugo” prenumeratos mo
kestį, parodė savo dosnią širdį 
ir mus parėmė 105 dol. auka. 
Tariame jai širdingą ačiū!

iŠARTf/R rO£f
TARPMIESTINĖS 
GOLFO ŽAIDYNĖS

Tarpmiestinės Detroito — 
Clevelando golfo žaidynės 
šeštadienį, rugpjūčio 1 d.,
10:30 vai. r. vyks Sugar Creek 
golfo klube, Elmore, Ohio. Tai 
jau turėtų būti visiems gerai 
žinoma vieta, nes tos žaidynės 
ten vyksta jau daug metų. Po 
žaidynių bus proga pasivai
šinti keptu jaučiu ir atsivė
sinti šaltu alum, nes ta proga 
vyksta ir Elmore miestelio at
viras golfo turnyras ir daugu
ma žaidėjų parsiveža įvairias 
laimėtas dovanas. Kadangi 
pernai pereinamąją taurę lai
mėjo Detroitas, tai šįmet rei
kia tikėtis su Clevelandu daug 
kietesnės kovos.

NE PER ANKSTI 
RUOŠTIS

Vienuoliktoji išeivijoje ren
giama Lietuvių tautinių šo
kių šventė (XI LTŠS) įvyks 
2000 m. birželio 30-liepos 2 d., 
Toronte. Š. m. pavasarį orga
nizaciniam komitetui vado
vauti Kanados Lietuvių Ben
druomenės krašto valdyba 
paskyrė Vincą Piečaitį ir 
Ramūnę Jonaitienę. Vy
riausiais meno vadovais pak
viesti Rita ir Juozas Kara- 
siejai. Jau sudarytas šventės 
rengimo komitetas, kuris susi
rinko posėdžiui ir pareigų pa
siskirstymui birželio 23 d. .

Jaunimo susipažinimo vaka
ras bus penktadienį, birželio 
30 d., repeticijos, vadovų pa
gerbimas ir jaunimo šokiai — 
šeštadienį, liepos 1 d., Mišios, 
šventė — koncertas ir pokylis 
— sekmadienį, liepos 2 d. Pa
talpos šiems renginiams jau 
numatytos Toronte ir Missi- 
ssaugoje, Ontario.

Š. m. rugsėjo mėn. jau bus 
sudaryti įvairių sričių pako- 
mitetai, išspausdinti šventės 
plakatai ir pradedama platini- 
ti smulkesnė informacija. Jau 
dabar pasižymėkite datą ir 
pradėkite ruoštis šiai, svar
biųjų 2000-jų ypatingai XI 

Lietuvių tautinei šokių šven
tei.

XI LTŠS komitetas

• Pinigai, siuntiniai, bal
dai, automobiliai. TRANS
PAK, 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629. Tel. 1-773- 
838-1050.

(sk.)
• Parduodame lėktuvo 

bilietus į Lietuvą ir kitus pa
saulio kraštus geriausiomis kai
nomis. Skambinkite First Class 
Travel, tel. 847-392-6320.

(sk.)
• Lemonte TRANSPAK

įstaigos naujos darbo vai., šeštd. 
9-1 v.p.p., sekmd. 9-1 v.p.p. Tel.
1-630-257-0497.

(sk.)
• II-oji Pasaulio lietuvių 

dainų šventė - 1998. Trys 
vaizdajuostės (aukšta kokybė 
garantuota): 1. Ansamblių 
vakaras Kalnų parke, liepos 4 
d. (2 vai.); 2. Šokių diena 
„Žalgirio” stadione, liepos 5 d. (2 
vai.); 3. Dainų diena Vingio 
parke, liepos 6 d. (4 vai.). Jau 
dabar galite užsisakyti pas 
International Historic Films, 
Ine., skambinant tel. 773-927- 
2900, raštu arba asmeniškai 
atvykdami į mūsų raštinę 3533
S. Archer Avė., Chicago, IL 
60609. Vienos vaizdajuostės

LIETUVOS VYČIŲ 
METINIS SUVAŽIAVIMAS

Lietuvos Vyčių 85 metinis 
suvažiavimas-seimas š.m. rug
pjūčio 6-9 d. vyks Sheraton 
Four Points viešbutyje, 3580 
East Main St., Waterbury, 
CT, tel. 800-541-0469. Seimą 
globos Waterbury 7 kp. Seimo 
k-to pirm. Joe Stiklius. Regis
tracija: Arlene Stiklius, P.O. 
Box 3435, Waterbury, CT 
06705.

SVARBI PROGRAMA

„Renew” (atgaivink ir at
naujink 2000) programa para- 
sidėjo New Jersey,1978 me
tais. Šios programos tikslas 
dvasiškai atgaivinti parapi
jiečius. Programa yra paskli
dus po visą pasaulį. Ji ypač 
veikia Lietuvoje. Šios progra
mos trukmė yra pustrečių 
metų, penki šešių savaičių se
zonai. Temos: „The Lord’s 
Call”, „Our Response to The 
Lord's Call”, „Empęwerement 
by the Holy Spirit”, „Discip- 
leship”, „Evangelization”.

Kokia „Atgaivink ir atnau
jink 2000” programa? Parapi
jiečiai bus skatinami namuose 
skaityti skaitinius, diskutuoti 
parinktas temas po Mišių ir 
įvairiuose būreliuose. Visa 
„Atgaivink ir atnaujink 2000” 
medžiaga yra išversta lietuvių 
kalba ir bus platinama rudenį.

Ši programa bus įsteigta 
Prisikėlimo parapijoje š. m. 
spalio mėnesį, o baigsis spalio 
mėn. 2000 metais. Ji ypač tin
kama, nes pasitaiko parapijos 
persikėlimo metais.

Seselės Ignės iniciatyva su
siformavo gausus būrys ener
gingų asmenų, bet laukiame ir 
Jūsų prisidėjimo! Prašome 
skambinti seselei Ignei 416- 
534-5773

Ona Stanevičiūtė 
Torontas, Kanada

kaina tik $20, arba visų trijų $50 
ir $5 už persiuntimą. Mes pri
imame čekius ir Visa/Mastercard 
kredito korteles. Sav. Petras 
Bernotas.

(sk.)
• Vaizdajuostes iš Lie

tuvos perrašome į amerikie
tišką sistemą ir atvirkščiai. 
Puiki kokybė, kaina tik $20. 
Amerikos Lietuvių televi
zija, tel. 708-839-8922.

(sk.)
• Lietuvių kelionių agen

tūrai reikalinga lietuviškai ir 
angliškai kalbanti tarnautoja, 
turinti praktikos bilietų ra
šymui kompiuterine sistema. 
Rekomendacijos pageidautinos. 
Kreiptis: tel. 708-422-3000.

(sk.)
• Pažaislio muzikos festi

valis Jaunimo centro kavinėje 
liepos 26 d., sekmadienį 
12:15 p.p. Vaizdajuostė su 
Vilniaus Operos solistais: Irena 
Milkevičiūte, Gintare Skėryte, 
V.Noreika, G.Gregorium ir 
S.Martinaityte. Visus maloniai 
kviečia atvykti ir pasiklausyti 
garsiųjų Lietuvos Operos solis
tų Jaunimo centro komitetas.

(sk.)

Redaguoja J.Plačas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL

Iliustracija iš vienos lietuviškos A. Giedriaus pasakos.
Piešė H.Naruševičiūtė-

Žmuidzinienė

PREZIDĘNTO 
ATSISVEIKINIMAS SU

JAUNIMU

1998 m. sausio.mėn. pabai
goje naujai išrinktas Lietu
vos prezidentąs Valdas 
Adamkus atsisveikino su Či
kagos lietuviškuoju jaunimu, 
Jaunimo centre.

Moksleiviai, mokytojai ir 
tėvai su pasididžiavimu ir 
pagarba sutiko Į>esilankantį 
naująjį Lietuvoj prezidentą. 
Jis entuziastiškai išreiškė sa
vo pasitenkinimą, kad Ameri
kos lietuvių jaunimas taip 
stipriai stengiąsi išsaugoti 
savo btangią kultūrinę tapa
tybę. Jis taip pat išaiškino 
bendrus planus pagerinti Lie
tuvos mokyklų sąlygas ir pas
katinti švietimą.

Aš, iš viso, nelabai mėgstu 
politikos ir bijojau, kad prezi
dento kalba apims mane nuo
bodžiais politiniais reikalais. 
Bet aš buvau laiminga suži
nojus, kad jam daugiau rū
pėjo temos, susijusios su mū
sų gyvenimu. Jo idėjos švie
žios ir moderniškos. Aš ma
nau, kad jis turi tvirtą pa
grindą būti galingu ir teisin
gu vadovu, kuris atliks daug 
gero visai Lietuvos visuome
nei.

Buvęs Amerikos valdžios 
aukštas pareigūnas apšva
rino gamtą ir tuo gyventojai 
didžiuojasi. Aš tikiu, kad jis 
lygiai taip pat pasielgs ir Lie
tuvoje, ne tik ta prasme, bet 
ir kitais įsipareigojimais eko
nomikoje, saugume, moksle, 
kultūroje. Bus pakeltas Lie
tuvos gyvenimo lygis ir įgis 
pasitikėjimą vieni kitais.

Gražią sveikinimo, visų 
vardu, kalbą pasakė Čikagos 
lituanistinės mokyklos ad
ministratorė Marytė Utz:

„Mieli mokytojai, tėveliai, 
svečiai ir mūsų brangūs 
auklėtiniai! Šiandien susirin
kome būti lietuvių istorijos 
dalyviai.Turime ypatingą pro
gą susitikti ir pabendrauti su 
žmogumi, apie kurį ateityje 
gal vienas iš jūsų parašys is
torijos knygą.

Valdo Adamkaus išrinki
mas Lietuvos prezidentu turi, 
mums, lietuviams, gyvenan
tiems JAV, svarbią reikšmę. 
Jis yra mums gyvas pavyzdys, 
kaip galima įgyvendinti savo

pareigą tėvynei Lietuvai!
Laura Dainytė

Čikagos Lit. Pedagoginio 
instituto studentė

(Bus daugiau)

LAISVĘ REIKĖJO 
IŠKOVOTI

Senovėje Lietuvą valdė ku
nigaikščiai. Lietuvos žmonės 
buvo darbštūs, dori, teisingi, 
gražiai gyveno. Užpuolus 
priešams, gynė savo Tėvynę.

Aštuonioliktojo amžiaus pa
baigoje Lietuva pateko į Rusi
jos imperijos sudėtį. Ilgus me
tus lietuviai kentėjo pries
paudą. Buvo uždrausta net 
lietuviška spauda, mokyklose 
vaikai turėjo kalbėti rusiškai, 
mokytis iš rusiškų vadovėlių. 
Bet ne visi pakluso priespau
dai. Knygnešiai slapta gabeno 
iš Prūsų lietuviškus laik
raščius, knygas, maldaknyges 
ir platino, atsirado ir slapto
sios mokyklos, kur vaikai ga
lėjo mokytis savo gimtąja kal
ba. Žadino lietuvių dvasią 
Jono Basanavičiaus leidžia
mas laikraštis „Aušra”, Vinco 
Kudirkos „Varpas”.

1918 m. vasario 16 d. Lietu
va tapo nepriklausoma val
stybe, pagaliau išsivadavo iš 
svetimšalių priespaudos. Ši 
data labai svarbi kiekvienam 
lietuviui. Jei tada Lietuva ne
būtų tapusi nepriklausoma, 
laisva, tai šiandien mes gal 
jau nebekalbėtume lietuviš
kai ir nebūtume lietuviai...

Tačiau neilgai Lietuva buvo 
laisva. 1940 m. Lietuvą oku
pavo sovietų kariuomenė, 
tūkstančiai lietuvių buvo iš
tremta į Sibirą. Daug jų ten 
žuvo. Dar daugiau aukų pa
reikalavo šiurpūs pokario 
metai. Nelygioje kovoje su oku
pantais žuvo partizanai, 
tremtiniai savo kaulais nuk
lojo Sibiro platybes. Tokia 
mūsų laisvės kaina... Jie 
žuvo, kad mes gyventume, 
būtume laisvi. Mes, mokiniai, 
turėtume gerai žinoti Lietu
vos istoriją, švęsti Vasario 
16-ąją, dalyvauti šv. Mišiose 
ir melstis už tuos, kurie žuvo 
už Lietuvos laisvę. Reikia 
prašyti Dievo, kad nebotų ka
rų ir kitokių nelaimių, kad 
užaugtume dorais žmonėmis.

Vasario 16-oji man labai t 
brangi šventė. Tai laisvės,

meilės Tėvynei, tikėjimo Lie
tuva šventė. Sukūriau ir 
eilėraštį:

Brangi lietuviams šventė —
Šešiolikta Vasario.
Šventoji Dvasia, saugok
Mūs tėviškėlę žalią.

Kad virš Lietuvos bokštų
Trispalvė ir plazdėtų,
O baltas Vyčio žirgas
Mums laimės vis linkėtų.

Remigijus Malinauskas
5itos klasės mokinys.

Panevėžys

Lietuva
Tariu — sveika, laisva Ameri

ka!
Aš atvykau iš nedidelio kraš

to.
Tas kraštas Lietuva vadinas! 
Aš ten gimiau ir augau.

Nors kraštas nedidelis, bet 
gražus:

Miškai, laukai ir kloniai;
Daug upių ten ir ežerų,
Ten Baltuos jūra banguoja!

Tas kraštas nedidelis, bet gra
žus:

Ten gintarą prie jūros renka; 
Ten trispalvė vėliava plevena, 
Geltonos, žalios ir raudonos

spalvų.

Tas kraštas nedidelis, bet gra
žus;

Bet darbo žmonės dar vis 
vargsta.

Tai toks tas kraštas Lietuva, 
Kur aš gimiau ir augau.

Vytautė Zubavičiūtė

ŽMOGUS IR MĖNULIS

Prieš 29-ius metus, liepos 
20 d., viso pasaulio žmonės 
sėdėjo prie televizijos aparatų 
ir stebėjo žmogų vaikš
čiojantį Mėnulio paviršiuje. 
Daug kas netikėjo, galvoda
mi, kad yra apgaulė. Tačiau 
buvo tikrovė. JAV mokslinin
kai pasiekė tokį aukštą civili
zacijos tašką, kad pąjėgė net 
šešis kartus nusileisti mėnu
lyje ir pasivažinėti mažu au
tomobiliu. Pririnko nemažai 
medžiagos iš Mėnulio pa
viršiaus, kurią panaudojo 
moksliniams tyrimams. Taip 
pat padarė daug nuotraukų ir 
kas įdomaus, pamatėme kaip 
atrodo mūsų Žemė iš Mė
nulio. Nė viena kita pasaulio 
valstybė dar iki šiol nepąjėgė 
pasiųsti žmogaus į Mėnulį. 
Planuojama ateityje pasiųsti 
žmogų ir į Marsą. Gal pasi
seks?

Redaktorius

ERELIS, KATĖ IR 
ŠERNAS

Erelis susisuko lizdą ąžuo
le, atsivedė kačiukų katė dre
vėje (medžio skylėje), o pašak
nyje krutėjo šerno giminė. 
Katė sumanė kaimynystės ne
mielos atsikratyti apgaule, 
nedoru keliu. Palipusi lig liz
do, tarė paukščiui: „Tau ir 
man, vargšelei, gresia pražū
tis. Matai, ten, apačioje, akėja 
žemę šernas per dienas. Pik
tadarys šis ruošiasi ąžuolą iš
versti, o mūsų vaikučius pa
gauti ir suėsti”. Lizde sukėlu
si baimę, ąžuolu katė į migį 
(šerno guolį) pas šeriuotą 
(kietais plaukais) kiaulę lei
džiasi: „Kaimyne, ar žinai, 
kas gresia tavo kūdikiams 
(vaikams)? Kai tu išlįsi su 
vaikais sau maisto paieškoti,

juos iš tavęs pagrobti erelis 
rengiasi”. Ir migyje sukėlusi 
baisų išgąstį pasislepia sukta 
katė savoje drevėje. Išslink- 
dama sau maisto paieškoti 
naktimis. Kad badą su vai
kais turėtų kuo nuvyti (nu
ginti, numalšinti), dienomis 
lindėjo drevėje, vaidindama, 
kad bįjo negandos (baimės, 
nelaimės). Erelis, baimės 
apimtas, tupėjo ištisas dienas 
savame, lizde, bijodamas iš
lįsti, šernas migyje tūnojo 
(buvo). O kas toliau? Jie greit 
numirė badu ir juos skaniai 
suėdė tos katės vaikai. Kiek 
blogo sugeba (gali) padaryti 
dviveidis, patiklų (lengvai pa
sitikintį) kvailį moko šis pa
vyzdys.

Fedras

PAGALVOKITE NR. 8 
ATSAKYMAI

1.1844m. gegužės 24 d., 
pradedant naudoti telegrafą, 
iš Washington į Balti morę 
telegramos pirmieji žodžiai 
buvo: „Štai, ką Dievas pa
darė!” (Sk. 23-23) 2. 1858 m. 
rugpjūčio 16 d., atidarant 
transatlantinį kabelį, iš, Ang
lijos karalienė Viktorija pa
siuntė J. A. Valstijų preziden
tui šiuos Šv. Rašto žodžius: 
„Garbė Dievui aukštybėse, o 
žemėje ramybė Jo mylimie
siems žmonėms”! (Lk. 2-14). 
3. Žmogui žengiant pirmąjį 
žingsnį ant Mėnulio, Dievas 
buvo užmirštas. Armstrongas 
akcentavo ne Dievą, bet 
žmogų. Tai įvyko 1969 m. lie
pos 20 d. Raketos vardas 
Apollo II pagerbė pagonių 
dievą Apoloną (L.E.1-220, 
Boston, 1953) 4. Lazda. 5. 
Žiemą ledas. 6. Plautės įdo
mios gėlės, kurių viršūnėse 
stypso įvairiaspalviai vaini
kėliai. Gėlės lapai platoki, 
stiebelis neaukštas. Viršūnėje 
kabo keli žiedai, tačiau visi 
skirtingų spalvų: raudoni, vio
letiniai, melsvi. Žiedai pana
šūs į pailgus varpelius. Me
dus yra tik raudonuose žie
deliuose, todėl bitės kitų ne
lanko. Vaistinės plautės auga 
pietinėje Lietuvos dalyje. Pa
našūs į plautes yra pelėžir
niai. Jų žiedai taip pat įvai
riaspalviai. Tik prasiskleidę 
raudoni, vėliau mėlyni ir pa
galiau melsvažaliai arba bal
ti. 7. Lazda nr. 3, futbolas nr. 
4 ir beisbolas nr 4.

PAGALVOKITE NR. 9
1. Kada paskutinį kartą 

žmogus buvo nusileidęs ant 
mėnulio? 2. Kiek cilinderių 
turėjo Fordo pirmasis auto
mobilis? 3. Kas ištobulino 
„dizelio” motorą, kuris me
chaniškai yra paprastesnis už 
gazolino motorą? (Atsiuntė 
kun. Dr. E. Gerulis). 4. Be 
staklių, be siūlo audinį au
džia? 5. Balta sermėgėlė, auk

so kepurėlė? 6. Ar dygsta pava
sarį Lietuvoje valgomieji 
grybai? 7. (Piešinėlis) Įsi
žiūrėję į piešinėlį pasakykite, 
kuris ar kurie gyviai miega po 
žemės paviršium, žemės pa
viršiuje ir virš žemės pavir
šiaus?




