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Vyriausybė nupirks visus 
Lietuvoje užaugintus grūdus 

Vilnius, liepos 27 d. (BNS) 
— Žemės ūkio ministras Ed
vardas Makelis pareiškė, kad 
„vyriausybė prisiima našta 
supirkti visus šiemet Lietuvo
je užaugintus prekinius grū
dus žemdirbiams palankiomis 
kainomis". 

Spaudos konferencijoje pir
madienį ministras žadėjo, kad 
maždaug 70 proc. parduotų 
grūdų kainos žemdirbiams 
bus sumokama iš karto, kad 
jie turėtų apyvartinių lėšų sė
jos darbams. 

Pasak E. Makelio, vyriau
sybės posėdyje patvirtinus šių 
metų minimalias maistinių 
grūdų supirkimo kainas, už 
toną pirmos klasės kviečių bus 
mokama mažiausiai 570 litų, 
ųž toną antros klasės kviečių 
— 470 litų, už toną rugių — 
470 litų. 

Paramai ūkininkams ir 
bendrovėms už superkamus 
grūdus vyriausybė iš Privati
zavimo ir Kaimo rėmimo fon
dų papildomai skiria apie 40 
raln. litų. 

Ministras sakė, kad, įver
tinus šios vasaros gamtines 
sąlygas, ket inama supirkti 
apie 320-340,000 tonų preki
nių grūdų. Iš jų maždaug 
200,000 tonų ketinama eks
portuoti. 

E. Makelis sakė, kad vy
riausybė liepos pradžioje žy
miai sugriežtino kokybės ir sa
nitarijos reikalavimus į Lie
tuvą iš užsienio įvežamiems 
grūdams. Taip siekiama iš
vengti apgaulės ir už Lietuvos 
vyriausybės lėšas pačioje Lie

tuvoje nepirkti kaimyninių 
valstybių žemdirbių produkci
jos. 

Nepatenkinti žemomis grū
dų, pieno bei kitos žemės ūkio 
produkcijos kainomis, Lietu
vos žemdirbiai grasino rugp
jūčio 1 d. užtverti visus res
publikinius kelius. 

Vilnius, liepos 28 d. — 
Blogas žemdirbystei šios vasa
ros oras nulėmė prastą grūdų 
kokybę, todėl vyriausybė ieš
kos galimybių supirkti ne tik 
maistinius, bet ir perdirbimui 
netinkančius III klasės grū
dus. 

Tokį pasiūlymą ministrų 
kabinetui pateikė antradienį 
su premjeru Gediminu Vagno
riumi susitikęs Žemės ūkio rū
mų tarybos vicepirmininkas 
Jonas Ramonas. 

Jis taip pat pranešė, jog vy
riausybė įpareigos grūdų su
pirkėjus žemdirbiams iš karto 
grynais sumokėti ne 70 proc. 
iki šiol žadėtų, bet 80 proc. 
kainos. 

Lietuvos žemdirbius paten
kino pakeltos grūdų supirki
mo kainos, ir j ie neberengs 
triukšmingų protesto akcijų. 
„Grūdų supirkimo problema 
šiemet jau išspręsta šimtu 
procentu", sakė vienas iš pla
nuotų protesto akcijų aktyvis
tų, Jonavos rajono Lukonių 
žemės ūkio bendrovės vadovas 
Vilhelmas Lugauskas. Dabar 
žemdirbiai ketina siekti, kad 
kuo greičiau būtų patvirtintos 
kitų metų supirkimo kainos, 
kad jie žinotų, kiek rudenį sėti 
žiemkenčių. 

Lenkijos spaudoje — prezidento 
pažadai remti Pabaltijį 

Varšuva, liepos 27 d. (BNS) jos prezidentų susitikimo 
— „Lenkija rems teisėtą Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos siekį 
įsijungti į Euroatlantinę sau
gumo sistemą bei į Europos 
Sąjungos ekonomines, politi
nes, ir kultūrines struktūras", 
cituoja Lenkijos prezidento 
Aleksander Kwasniewski žo
džius visi valstybės laikraščiai 
po Baltijos valstybių ir Lenki-

Pasirašytas 
Lietuvos-Lenkijos 
s ienos tvirt inimo 

į s tatymas 
Vilnius, liepos 27 d. (BNS) 

— Lenkijos prezidentas Alek
sander Kwasniewski pirma
dienį pasirašė Lietuvos ir Len
kijos valstybės sienos patvirti
nimo įstatymą, tuo panaikin
damas paskutinę kliūtį šios 
sutarties įsigaliojimui. 

Lietuvos Seimas šią 1996-
ųjų kovą pasirašytą sutartį 
patvirtino prieš dvejus metus. 

Lenkijos prezidentas apie 
tai pirmadienį telefonu prane
šė prezidentui Valdui Adam
kui, kuris padėkojo už asme
nines Lenkijos vadovo pastan
gas pagreitinti sutarties tvirti
nimą. 

Lietuvos prezidento spau
dos tarnyba pranešė, kad V. 
Adamkus pažymėjo, jog sutar
ties įsigaliojimas sudarys prie
laidas efektyviau spręsti klau
simus, susijusius su Lietuvos 
ir Lenkijos siena. 

Pagal sutartį taip pat nu
matyta sudaryti bendrą dviša
lę komisiją, kuri parengs nau
ją valstybės sienos aprašymą. 
Dabar sienos aprašymas yra 
parengtas pagal buvusią So
vietų Sąjungos ir Lenkijos sie
nos sutartį. 

JAV Kongreso nariai gedi 
žuvusių policininkų 

Nuotr.: Liepos 27 dieną Vilniuje, Nepriklausomybės aikštėje, į žygį dviračiais aplink pasaulį buvo palydėti ke
turi Lietuvos keliautojai — (iš kairės) studentas Gediminas Vasiliauskas, ekonomistas Edvardas Žižys, filologė 

M Goda Čiplytė ir fizikas Sigitas Kučas. 

Prasideda Taikos žygis aplink 
pasaulį į naująjį amžių 

Vilnius, liepos 26 d. (BNS) dvirat ininkų virtines kviečia-

jos prezidentų 
Klaipėdoje. 

Lenkų spauda pabrėžia, 
kad Klaipėdos gyventojai Len
kijos prezidento kalbą per 
„Baltic Challenge" pratybų 
uždarymą sutiko labai šiltai. 

Dienraštis „Rzeczpospolita" 
taip pat cituoja A. Kwasniew-
ski sakant, kad Lenkiją „su 
Baltijos valstybėmis bei Uk
raina dabar jungia daugiau, 
negu kadaise skyrė". 

,,Gazeta Wyborcza" pažy
mi, kad manevrai Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai buvo proga 
pademonstruoti Baltijos vals
tybių pasiruošimą aktyviam 
bendradarbiavimui su NATO, 
kuris ateityje atvestų į visišką 
narystę sąjungoje. 

Lenkų spauda taip pat at
kreipia dėmesį, kad pratybose 
nedalyvavo Rusija, o atsiuntė 
tik stebėtojus. Pabrėžiama, 
kad Lietuvos įstatymai drau
džia valstybės teritorijoje būti 
Nepriklausomų valstybių san
draugos (NVS) valstybių ka
reiviams. 

Laikraščiai kartu pastebi, 
kad prezidentų pranešime 
spaudai pabrėžiamas noras 
kuo aktyviau bendradarbiauti 
su Rusija. 

* Japonija t apo pirmąja 
P a s a u l i o prekybos organiza
cijos nare, su kuria Lietuva 
oficialiai baigė dvišales dery
bas dėl narystės šioje ekono
minėje sąjungoje. Tai patvirti
nančią sutartį praėjusią sa
vaitę Ženevoje pasirašė Lietu
vos užsienio reikalų viceminis
tras Algimantas Rimkūnas ir 
nuolatinis Japonijos atstovas 
tarptautinėse organizacijose 
Ženevoje, ambasadorius Nobu-
toshi Akao. <EIUI 

— Keturi Lietuvos keliautojai 
— fizikas Sigitas Kučas, kalbi
ninkė Goda Čiplytė, ekonomis
tas Edvardas Žižys ir istorijos 
studentas Gediminas Vasi
liauskas sekmadienį išvyko į 
Didįjį tūkstantmečio taikos 
žygį dviračiais aplink pasaulį 
(The Great Millennium Peace 
Ride — GMPR). 

Žygis prasidės rugpjūčio 6 
d. Seattle (JAV) ir baigsis 
2000-ųjų Naujųjų metų naktį 
Hirosimoje (Japonija). 

Be lietuvių, perėmusių šio 
žygio koordinavimą iš ameri
kiečių, žygyje dalyvaus dar 20 
dalyvių iš įvairių pasaulio vai-' 
stybių — Vokietijos, Turkijos, 
Meksikos, Kroatijos, JAV, 
Lenkijos ir Ganos. 

Planuojama, kad 1999 m. 
birželį dviratininkai per Kur
šių Neriją atvažiuos į Lietuvą 
ir aplankys žymiausias Lietu
vos vietas. 

UNESCO remiamo žygio 
tikslas — pažymėti praside
dantį naująjį tūkstantmetį ir 
atkreipti dėmesį į žmonijos eg
zistencijai iškilusius karų ir 
planetos užterštumo pavojus. 
Tuo pačiu bus propaguojama 
sveikiausia žmogui ir aplinkai 
transporto priemonė — dvira
tis. 

Kelionės metu valstybėse, 
per kurias keliaus žygeiviai, 
bus organizuojami įvairūs kul
tūriniai renginiai, skirti šiai 
taikos akcijai. Pakeliui prie 

mi prisijungti visi taikos idė
joms pr i ta r iantys geros valios 
žmonės. 

Keliautojai su savimi vešis 
Taikos juostą, kurioje kelionės 
metu pasirašys įvairių kraš tų 
žmonės. 

Liepos 23 d. pirmasis Tai
kos juostoje pasirašė ir laimin
go kelio Lietuvoj ats tovams 
palinkėjo Lietuvos preziden

tas Valdas Adamkus. 
Lietuvos komandą remia 

vyriausybinės organizacijos, 
Lietuvos televizija, valstybinė 
UNESCO komisija ir Lietuvos 
tautinis olimpinis komitetas, 
aviabendrovė SAS bei firma 
DHL. 

Visa žygio informacija į 
Lietuvą bus perduodama mo
derniomis ryšio priemonėmis. 
Pageidaujantys galės sekti ke
liautojus firmos „Linkarta" 
kur iamame kompiuterių tink-

Vaš ing tonas . liepos 28 d. 
(AP-BNS) — Kongreso nariai 
antradienį gedėjo dviejų poli
cininkų, kurie „žuvo, gelbėda
mi gyvybes", kai bandė sulai
kyti užpuoliką, įsiveržusi į 
JAV Kapitolijų. 

Pagerbdami žuvusius polici
ninkus Jacob J. Chesnut ir 
John Gibson už jų „nesava
naudišką didvyriškumo aktą", 
įstatymų leidėjai išleido nuta
rimą, o JAV Atstovų Rūmai 
visą dieną sustabdė savo veik
lą ir susirinko tik atiduoti pa
garbą žuvusiems Kapitolijaus 
sargybiniams. 

Laikantis tradicijos, kuria 
pagerbiami tik prezidentai ir 
kiti valstybės vadovai, karstai 
su žuvusiaisiais visą dieną 
stovės Kapitolijuje, kad žmo
nės galėtų išreikšti savo pa
garbą žuvusiesiems. Abu poli
cininkai bus palaidoti Arling-
tono valstybinėse kapinėse. 

įtariamajam, 41 metų Rus-
sell E. VVeston jaunesniajam, 
kuris sveiksta nuo sužeidimų, 
pirmadienį federalinis teismas 

jau pateikė kaltinimą fedarali-
nio karininko nužudymu. Už 
tokį nusikaltimą JAV skiria
ma mirties bausmė. Ligonis 
susitiko su teismo skirtu advo
katu. 

Columbia apygardos Gene
ralinės ligonines medikai sa
kė, jog įtariamojo būklė yra 
pastovi, nors kulkos jam pa
taikė į krūtinę, rankas, šlau-
nikaulį ir sėdmenis. Pasak gy
dytojų, jiems didelį nerimą 
kelia sužeistojo širdis, nes gali 
atsirasti kraujo krešulių. Teis
mo paskirtasis advokatas A. J. 
Kramer sake, jog R. VVeston 
per pirmąjį jų susitikimą, ku
ris tęsėsi maždaug 45 minu
tes, buvo guvus ir kalbus. 

Prokuratūros atstovas spau
dai sakė, jog jie yra tikrina vi
sas galimybes. įskaitant pri
pažinimą, jog R. VVeston yra 
psichiškai nesveikas. 

R. VVeston anksčiau sirgo 
psichine liga, ir jo šeimos na
riai pirmadienį per televiziją 
už jo poelgį atsiprašė visos 
tautos. 

Rusijos nenoras 
bendradarbiauti stabdo 

Sausio 13-osios bylos tyrimą 

lo „Internet" puslapyje. 

Latviai protestuoja prieš 
Būtingės terminalo statybą 

R y g a , liepos 28 d. (BNS) — traukta . Gamtosaugininkai 
Aš tuntą dieną prie Lietuvos 
ambasados Rygoje badaujan
tys Latvijos aplinkosaugos 
klubo aktyvistai surinko apie 
400 parašų prieš Būtingės 
naftos terminalo statybą. 

Pirmadienį klubo viceprezi
den tas išplatino pranešimą, 
kad žalieji išplės parašų rinki
mą po visą Latviją, ir jie bus 
renkami iki rugpjūčio 20 die
nos. 

Pr ie dviejų pagrindinių ba
dautojų prisijungia vis dau
giau šalininkų. 

Antradienį laikraštis „Die
na" pranešė , kad nutraukt i 
Būt ingės naftos terminalo sta
tybą neįmanoma Kaip teigia 
JAV firmos „Vv'illiams Inter
national", ketinančios įsigyti 
33 proc. įmonės akcijų, ats
tovai, terminalas pradės veik
ti j a u šį rudenį. 

Nė vienas žaliasis nesitiki. 

Vi ln ius , liepos 28 d. 'BNS) 
— Lietuvos Seimo pirminin
kas Vytautas Landsbergis pri
pažįsta, kad užsitęsė dviejų 
1991-ųjų sausio perversminin
kų — tuometinės sovietų kom
partijos Lietuvos skyriaus va
dovų Mykolo Burokevičiaus ir 
Juozo Jermalavičiaus — teis
mas, tačiau čia įžvelgia Rusi
jos kaltę. 

„Dalis kaltės šiuo atveju 
tenka Rusijos teisėtvarkos in
stitucijoms, atsisakiusioms 
bendradarbiauti, kaip tai nu
matyta egzistuojančiame ati
t inkamame Rusijos-Lietuvos 

tik nori, kad būtų atsižvelgta į 
Latvijos siekius — būtina 
įvertinti terminalo poveikį 
aplinkai, be to, Lietuvai rei
kėtų patvirtinti tarptautinę 
ekologiškai pavojingų objektų 
statybos konvenciją. 

„Tylos streiką" paskelbė 
sulaikytasis kunigo byloje 

Kaunas-Vilnius, liepos 28 
d. (Elta) — Salono „Mona Li
za" savininkas Vytautas Šim
kus neketina slėpti svarbios 
informacijos kunigo Ričardo 
Mikutavičiaus ir jo kolekcijos 

Tuo tarpu advokatas įsi
tikinęs, kad jo ginamąjį į ligo
ninės palatą paguldė ne noras 
išvengti teisingumo, bet gru
būs prokuratūros darbo meto
dai. Dar prieš savaitę skristi į 

dingimo byloje, tačiau nusp- Maskvą ruošęsis V. Šimkus, jo 

kad terminalo statyba bus nu-

Lietuvos piliečiai negalės gauti 
prieglobsčio Šveicarijoje 

Bern-Vilnius, liepos 24 d. m e są raše a r iš jo išbraukti . 
Beje, Šveicarijos Federalinė 

Taryba turi duonenų, kad vis 
daugiau Lietuvos piliečių pra
šo prieglobsčio šioje valstybė
je . Yra žinoma, kad didžioji jų 
dalis — kauniečiai, tačiau Lie
tuvos Užsienio reikalų minis
terija tikslių skačių neturi . 

Vilniaus diplomatų nuomo
ne, prieglobsčio prašytojų ant
plūdį ir sprendimą į traukti 
Lietuvą į „patikimų valstybių" 
sąrašą iš dali"- lėmė tai , jog 
prieš pusmetį ges tas bevizis 
režimas su Šveicarija. 

Tokia sutartis pasirašyta 
praėjusį gruod) ir įsigaliojo jau 
šiemet, sausio ^'duryje. Beje. 
šio rl'ikumc'T".!' labiau lanko 
Lietuvos piliečia:, kadangi ne
priklausomybę atkūrusi Lietu
va j au anksčiau vienašališkai 

(Elta) — Šveicarija užkirto ke
lius Lietuvos piliečiams, mėgi
nantiems gauti prieglobstį šio
je Vakarų Europos valstybėje. 

Kaip pranešė Užsienio rei
kalų ministerijos Konsulinės 
informacijos ir analizės sky
riaus vedėjas Vaidotas Verba, 
Lietuva vieneriems metams 
įtraukta į vadinamąjį „patiki
mų valstybių" sąrašą. 

Pagal Šveicarijos prieglobs
čio įstatymą, taip vadinamos 
valstybės, kuriose žmonės nė
ra persekiojami. Todėl Šveica
rijoje net nenagrinėjami pra
šymai, kuriuos pateikia asme
nys, kilę iš šiam sąrašui pri
klausančių valstybių. 

Sąrašas kasmet peržiūri
mas, ir kitą vasarą bus spren
džiama — palikti Lietuvą šia-

rendė sugėdinti jį įžeidusius 
prokuratūros pareigūnus lai
kino tylėjimo protestu. 

Kaip tvirtino V. Šimkaus 
advokatas Romualdas Gidra, 
60-metis kolekcininkas ir me
no kūrinių vertintojas pasiry
žęs duoti parodymus tik tada. 
kai sulauks komisijinės svei
katos ekspertizės rezultatų. 
Trečias įtariamasis garsaus 
kunigo dingimo byloje katego
riškai atsisakė bendrauti su 
pareigūnais, pirmadienio va
karą jį aplankiusiais Kauno 
akademinių klinikų kardiolo
gijos skyriaus palatoje. 

Anot R. Gidros. V. Šimkų 
labai įžeidė žiniasklaidoje pa
sirodžiusios užuominos apie 
fiktyvią ligos diagnozę, todėl 
dabar jis siekia apginti ir sa
vo, ir visų Kauno akademinių 
klinikų gydytojų garbę. 

Praėjusį penktadieni Kauno 
apygardos prokurat'ir.'. krei
ptai į Valstybinę teises medi
cinos' tarnybą, prašydama nu
statyti, ar netrukus po sulai
kymo medikų dėmesio parei
kalavęs V. Šimkus tikrai ser
ga, ar tik simuliuota a 

panaikino vizų režimą 
carijos piliečiams. 

>vei-

paties teigimu, dabar tegali 
nueiti porą metrų, nes liepos 
21 d. sulaikymo procedūra 
oro uoste kolekcininkui buvusi 
t ikras smūgis. 

Tačiau Kauno apygardos 
prokuroro pavaduotojas Algi
mantas Preikšas nepasitenki
nimą prokuratūra laiko pačių 
nepatenkintųjų problema. 

Pirmadienį Kauno akade
minėse klinikose netikėtai ap
silankė Sveikatos apsaugos 
ministerijos (SAM) siųsta spe
cialistų komisija. Pasak SAM 
Medicinos pagalbos skyriaus 
vedėjos Nijolės Mačiulienės, 
įtarimai dėl galimos medikų 
pagalbos ligą simuliuojančiam 
pacientui nedaro garbės ir 
ministerijai, todei buvo nutar
ta išsiaiškinti tikrąją situaci
ją, „kad nereikėtų tikrinti ta
da, kai jau praeina daug lai
ko". 

S A BI R'; • 
skyriaus gydytojos Rimo* 
Vaitkienės vadovaujama spe
cialistų komisija patvirtino, 
kad du infarktus patyrusiam 
V. Šimkui tikrai r^iki? stacio
narinio gydymo. 

„Dabar mes šventai UKim, 
kad ligonio būkle yra labai 
sunki", sake N. Mačiulienė. 

susitarime", rašo Seimo pirmi
ninkas Rusijos Dūmos pirmi
ninkui Genadij Selezniov. 

V. Landsbergis laišku atsa
ke į birželio 28 d. priimtą Dū
mos kreipimąsi, kuris buvo 
nusiųstas prezidentui Valdui 
Adamkui ir Seimo pirminin
kui. 

Kreipimesi Dūma pažymi, 
kad kalinių sveikata pašlijusi, 
jų laikymas kalėjime yra žiau-. 
rus ir visuotinai pripažintų 
tarptautinės teisės bei žmo
gaus teisių pažeidimas. Dūma 
įsitikinusi, kad M. Burokevi
čius ir J. Jermalavičius neį
vykdė jiems primetamų nusi
kaltimų, ir kaltina buvusį 
SSRS prezidentą Michail Gor-
bačiov bei ,jo ideologą" Alek-
sandr Jakovlev. 

V. Landsbergis pažymi, kad 
Lietuva sveikintų bet kurį Dū
mos žingsnį teisminių institu
cijų bendradarbiavimo link
me, ir primena, kad kreipime
si minimas M. Gorbačiov taip 
ir nedavė jokių parodymų 
1991 metų sausio 13- osios by
loje. 

Atsakydamas į Dūmos pra
šymą pritaikyti teisiamie
siems amnestiją arba kardo
mosios priemonės pakeitimą. 
Seimo pirmininkas pabrėžia, 
kad šis klausimas nėra Seimo 
kompetencija. Kardomąją 
priemonę gali pakeisti teismi
ne valdžia, o prezidento dar
bas yra svarstyti malonės pra
šymą, kai nuosprendis jau pa
skelbtas. 

M. Burokevičius ir J. Jer
malavičius iki teismo sprendi

mo yra kaltinami mėginimu jė
ga užgrobti valdžią per 1991-
uju sausio 13-osios perversmą, 
per kurį žuvo 14 žmonių. By
los tyrimas trunka ilgiau nei 5 
metus, ir ji Lietuvoje neturi 
atitikmens pagal nusikaltimu 
oobūdi. mastą ir sudėtingumą 

KALENDORIUS 

Liepo j 29 d : Šv. Morta. 
Lozoriaus sesuo; Feliksas. 

Mnntvydas, Beatriče. 
na Lietuvoje. 

Liepos 30 d : Donatile, 
Bijūnas. Radvile. Joviiė. 

M 
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SKAUTYBĖS 
KELIAS 

Redaktorė j . v . s . I rena Regienė 

„VABZDYNO" STOVYKLA RAKO 
ĄŽUOLYNE 

Mes. Čikagos ir apylin
kių jaunieji skauteliai ir skau-
tytės. suskridę į Rako ąžuoly
ną, savo stovyklą pavadinom 
..Vabzdynu" nes joje gyvena 
įvairus vabzdžiai. 

Mūsų valdovė yra sesė Da
lia Žygienė, o jai talkina net iš 
Texas valstijos atskridęs ..va
balas" Gražutis Matutis. Visų 
„vabzdžių" rikiuotoja — ko
mendante yra gintare Kristi
na Jonušaitė. Kad ..vabzdžiai" 
nebadautų, pinigų maišiuką 
saugiai laiko sesė Rasa Alek-
siūnienė. Mūsų tarpe yra ir 
vandenj mėgstančių ..vabz
džių", todėl mūsų vandens 
„liūną" budriai prižiūri dideli 
..vabalai" — Rūta Kirkuvienė. 
Larana von Braun. Tadas 
Stropus. Justinas Jonušas. 
Andrius Brooks ir Aušra Pum
putytė. 

Mes mėgstam cirpti, kvarkti 
ir sparneliais plasnoti, o mūsų 
veiksmus ir pomėgius "derina 
vadove Dana Mikužienė. Ji 
mus moko naujų dainų, daly
vauja pasirodymuose, pasa
kėles pasakoja. Sesė Dana yra 
ir vakarinių programų vedėja, 
o jai talkina Tara Mikužytė ir 
Tomas Mikužis. Mes mėgstam 
ir sportą, turim tam ir entu
ziastus vadovus — Justiną 
Andriušį ir .Vidą Lendraitytę. 
O nuo „plėšriųjų paukščių" ir 
kitų pavoju mus saugo sargy
bos viršininkas Vytautas Buti-
kas. Be maisto ir skanių gėri
mų negalėtume ilgai džiaugtis 
Dievo sukurta gražia gamta, 
todėl pasiprašėm gerąsias 
močiutes, kurios mumis labai 
rūpinasi ir gerai maitina. Jas 
vadiname šeimininkėmis, tai 
— Zita Marčiųlionfenė. Asta 
Andriušienė ir jų padėjėjos 
Kristina Vaičikonienė ir Vida 
Meilienė. Jų tarpe yra ir 
milžinas virėjas Gražutis 
Matutis. 

..Vabzdyno" stovyklos šūkis: 
..Rako miško mes vabzdžiai, 
stovyklaujame linksmai". 

..Vabzdyno" stovykla yra su
siskirsčiusi į Seseriją. Broliją 
ir Jaunąsias šeimas. Seserijos 

..Laumžirgių" stovyklą valdo 
vyriausia karalaitė jps. Laura 
N'aryte-Lapinskienė ir jos pa
vaduotoja Ina Luneckienė, o 
drausmę palaiko komendante 
jūrų skautė Sabrina Česaitė. 
Šios stovyklos paukštytės (jų 
yra 10). pasivadinusios „Pete
liškėmis" ir ..Skruzdėlytėmis". 
Joms vadovauja Ina Luneckie
nė, Aušra Butikienė, Aurelija 
Končiūtė ir Rasa Milo. Yra 
čia ir 10 ūdryčių pagal amžių 
susiskirsčiusių j „Varlytes", 
..Undines" ir „Boružes", jos vi
sos turi savo vadoves, kurių 
vyriausioji yra Aldona Weir. 

„Vabzdyno" Brolija pasiva
dinusi ..Vorais". Jų šūkis: 
..Bebrai, vilkai, vabalai sto
vyklaujame drąsiai — mes 
..vorai". Vyriausias „voras" 
yra Algis Tamošiūnas, jo pav
aduotojai skautai vyčiai Linas 
Juodvvalis ir Rimas Marčiu
lionis. ..Voriukai" mėgsta pa
tys gaminti sau maistą, o tai 
tinkamai atlikti juos moko pa
tyręs ..voras" Gintaras Aukš
tuolis. Sportuoti juos moko 
Justinas Andriušis, o dainų — 
Tomas Mikužis. Tomo parei
gose yra ne vien dainavimas, 
bet ir laužų pravedimas bei 
įvairūs pasirodymai. Nors 
„voriukai" drausmingi, o kad 
kartais iš rikiuotes neišeitų, 
juos komanduoja sk. vytis To
mas Rupinskas. 

Šioje pastovyklėje gyvena 
vilkiukai ir bebriukai. Vil
kiukų didžiajame tinkle su
pinti keturi nedideli tinkliu
kai pavadinti „Termitais", 
..Uodais", „Šv. Jono vabaliu
kais" ir ..Skorpionais". Juos 
prižiūri ir moko prityrę vado
vai skautai vyčiai Algis Stri
kas. Aldis Liubinskas. Romas 
Senkevičius ir Andrius 
Brooks. Vilkiukų ..tinkluose" 
yra 14 ..voriukų" ir 8 vadovai. 

Bebriukų. save vadinančių 
..Vandens vorais" . yra 8 ir 5 
suaugę „vorai", kurių vyriausi 
yra jps. Petras Jokūbauskas ir 
jo pavaduotojas j . budys Tadas 
Mikužis. Jų komendantas — 
Aras Galinaitis , 

Čikagos jaunesniųjų skautų ir skaučių „Vabzdyno" stovykloje, Rakė, vadovas Aras Galinaitis aižkina jaunes
niems broliams ir sesėms aukščio matavimo badus. Nuotr. A lg io T a m o š a i č i o 

„Vabzdyno" stovykloje, Rakė. lauko virtuvėje kiaušiniene gaminti 
ruošiasi bebras Aliu? Lapinskas. -Ii stebi pusryčių laukiantys broliai ir 
s tat i H k Brika VVVir. Siga I-apinskaite. Viktutė Kirkųte, Antanas Kir
kus ir Kovas Žygas Nuotr T a i y d o s C h i a p e t t a 

„Vandens vorai" turi įsiren
gę tris „povandenines val
tis"— „Širšių", ,3icių" ir 
„Skorpionų" . Šiems „vabz
džiams" vadovauja Jokūbas 
Vadicka, Ramūnas Stančiaus-
kas ir Vilius Palionis. 

Prie „Vabzdyno" stovyklos 
prisijungė ir jaunosios šeimos, 
norinčios savo atžalėles nuo 
ankstyvųjų metų supažindinti 
su skautiško stovyklavimo 
malonumais ir romantika. 
Dauguma šių šeimų narių pa
tys daug kartų yra Rakė sto
vyklavę. Pagarba šioms šei
moms, nes su mažyliais ne vi
sada lengva gamtoje stovyk
lauti. 

Šios pastovyklės vyriausias 
vadovas yra s. fil. Donatas Ra
manauskas ir jo talkininkė se
sė Rasa Ramanauskienė. Visi 
stovyklaujantieji tėvai ir ma
mytės prisideda prie progra
mų pravedimo. Paruošia me
džiagą rankdarbiams, ruošia 
iškylas ir vakarinius laužus. 
Ši pastovyklė vadinasi „Avi
lys". Jame yra 40 gyventojų. 
Ilgamečio Čikagos skautų ir 
Rako stovyklavietės talkinin
ko Alfonso ir Jadzės Eitučių 
duktė jps. Alvyde su visa 
šeima (penki asmenys) atvyko 
net iš St. Louis. 

„Vabzdžiai" ir „vorai" ne
tūno vien tik savo gūžtose ar 
voratinkliuose — jie visi labai 
judrūs. 

Bebriukai ir ūdrytės daug 
laiko praleidžia prie ežero 
mokydamiesi vandens saugu
mo, plaukimo, naudojimosi 
valtimis ir kaip elgtis valčiai 
apvirtus. Šalia to stovykloje 
jie išmoksta įvairių darbelių: 
piešia, neria grandinėles, dai
nuoja, ruošiasi pasirodymams. 

Labiausiai mėgiamas nakti
nis žaidimas yra „puolimai", 
kuriuos vykdo abi stovyklos. 
Sesėms sekasi —jos parsineša 
daug „grobio". Jdomiausia 
yra, kai broliai turi išpirkti 
grobinius. Būna daug juoko. 
Tačiau ir sesėms ne visada se
kasi. Jos prarado kakla
raiščius ir gaireles. Tai būna 
.juodžiausia" joms diena, nes 
broliai užduoda labai sunkias 
išpirkimo sąlygas. Tačiau tai 
smagus žaidimas, nes išmoks
tama slinkimo, susiklausymo 
grupėje ir kaip paruošti pla
nus „tvirtovių" paėmimui. Iš
mokstama, kad reikia tylėti, 
nes „priešai" seka kiekvieną 
garsą. Šie puolimai primena 
Lietuvos partizanų kovas, nes 
tik per drausmę, sumanumą ir 
pažinimą priešų vietovių buvo 
galimos pergalės. 

Turėjome išvykas prie Mi-
chigan ežero. Ten aplankėme 
kopas labai primenančias Lie
tuvos Kuršių pamarį. 

Visas „Vabzdynas" kasdien 
eina maudytis į stovyklos apy
linkėje esantį ežerą. Ten turė
jome ir vandens olimpiadą. 

Atlikome kelionę aplink vi
są Rako mišką. Susipažinome 
su įvairiais ten augančiais me

džiais, vabalais, varlytėmis ir 
kadaise buvusiu paslaptingu 
„Miško brolių" draugovės bun
keriu. Šiandien jo tik griaučiai 
belikę. Kai nesinaudojama, 
visa naikinantis laikas ir gam
tos jėgos viską suardo. Rako 
stovyklaviečių rajonai prašosi 
pataisymų.. Susiduriama su 
lėšų ir pasišventusių savano
rių talkininkų stygiumi. Ne
paisant visko, Rako stovykla
vietėje yra įrengta nauja 
sporto aikšte. Pastatyti nauji 
krepšinio stulpai, aikštė išlie
ta asfaltu. Visas išlaidas su
mokėjo vienas geradarys, 
prašęs neskelbti jo pavardės. 

Vieną vakarą turėjome sma
gų didžiulį karnavalą, kuria
me kiekvienas galėjo" išban
dyti savo sugebėjimus. 

Kitą dieną dalyvavome 
skautoramoje. Buvo 20 įvairių 
stočių. Čia skautukai ir skau-
čiukės galėjo išreikšti savo 
skautišką patyrimą. Buvo įdo
mu stebėti^kiekvieno dalyvio 
nusiteikimą pateikto uždavi
nio atlikimui. Buvo gerai mo
kančių lietuviškai rašyti, bet 
buvo ir rašančių kaip su 
„vištos kojomis", visai nekrei
piančių dėmesio į pateiktus 
klausimus. Gal ne visi atliko 
visus uždavinius, bet visi tu
rėjo progą susipažinti su skau-
toramos reikšme. Šią savo pa
tirtį galės panaudoti ateityje, 
kai sulauks vyresnio amžiaus. 
Skautoramą paruošė Gintaras 
Aukštuolis ir jo talkininkai. 

„Vabzdyno" gyventojai jud
rūs ir mėgsta pamiklinti ko
jas. Turėjome ir sporto popie
tę, kurią pravedė Justinas An
driušis. Žaidėme kvadratą, 
krepšinį, futbolą, vandens 
šliuožimą į pakalnę. 

Turėjome ir tradicinį šokių 
vakarą. Čia jaunieji turėjo 
progą pašokti grojant lietu
viškų plokštelių muzikai. 

Jaunųjų šeimų pastovyklė 
turėjo savo poreikiams pritai
kytą programą ir skautų bei 
skaučių užsiėmimuose nedaly
vavo. Šioje pastovyklėje buvo 
įvairaus amžiaus vaikučių ir 
jie numatytus žaidimus atlik
davo kartu stl savo tėveliais. 
Šie jaunieji, būsimi ateities 
skautų ir skaučių vadovai,-ės, 
pasižymėjo darbelių gausa ir 
jų įvairumu. Buvo naudoja
mas popierius, akmenėliai, 
margaspalviai siūlai. Naudo
dami šias medžiagas sukūrė 
pasigėrėtinų dirbinių. 

Stovyklautojams didžiau
sias džiaugsmas kai ateina 
laikas stovykloje duoti pasiža
dėjimą tarnauti Dievui, Tėvy
nei ir kasdien atlikti gerą dar
belį, o kiek vyresniems — pa
gal išgales padėti artimui. 

Kandidatė Aldona Martinai
tytė pasižadėjo būti gera ūd-
rytė ir mylėti jūrą. 

Kandidatas Antanas Pau-
žuolis jr., įsijungė į jaunes
niuosius skautus ir pasižadėjo 
kasdien attikti po gerąjį dar
belį, mylėti Dievą ir jo senelių 

kraštą — Lietuvą. 
Sulaukus brandesnio am

žiaus, ateina laikas tapti 
skautijos vyčiais. Kandidatai į 
vyčius: Gintas Jameikis, Ri
mas Putrius, Tomas Rupins
kas, Andrius Brooks ir Petras 
Matranga, atlikę paskutiniuo
sius reikalavimus, dalyvau
jant gausiam skautų vyčių 
būriui davė skautų vyčių įžodį 
ir pasižadėjo būti pavyzdžiu 
kitiems skautams. Jų šokis 
„Tarnauti!" — skautams, Die
vui, Tėvynei, žmonijai ir nai
kinti visa pikta, kas teršia 
kilnų žmogaus vardą. 

Kaip sausumos, taip ir jūrų 
skautams ateina laikas apsis
pręsti — likti skautų eilėse ar 
dingti kaip „dūmas". 

Jūrų skautai, norį ir toliau 
skautauti ir skleisti jūrinę 
idėją, nori visam gyvenimui 
tapti jūrų budžiais. Kandida
tas Tadas Mikužis, atlikęs 
nustatytą programą ir užduo
tą uždavinį, davė jūrų budžio 
įžodį. 

Jūrų skautai turi tradiciją 
stovyklų metu prie ežero pra
vesti Jūros dienos apeigas. Tą 
dieną prisimenami jūrų gel-. 
mėse žuvę jūreiviai, o taip pat 
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ir mirę jūrinės skautijos na
riai, pagerbiamas jų atmini
mas į „marių" gelmes vainiko 
nuleidimu. Taip pat prisime
nama, kad jūra yra langas į 
platųjį pasaulį, kas Lietuvai 
yra itin svarbu. Jūrų-skautai 
skatina ne tik jūros mylėtojus, 
bet ir plačiąją lietuvių visuo
menę mylėti ir vertinti jūrą. 

„Vabzdyno" stovyklos daly
viai ir jų tėvai yra dėkingi 
vadovams, sudariusiems ga
limybę ir šią vasarą stovyk
lauti Rakė, nes ne visi galės 
dalyvauti Paxton, MA, vyk
siančioje VIII LSS Tautinėje 
stovykloje. Dėkingi Maitinimo 
skyriaus vadovams, ypač Gra-
žučiui Matučiui, šeiminin
kėms ir kitiems talkinin-
kams,-ėms už ilgas darbo va
landas paaukotas, kad stovyk
lautojai būtų gerai ir sveika
tingai maitinami. Ačiū ir sto
vyklos direktoriui s.fil. Jonui 
Tamulaičiui, daug laiko pas
kyrusiam, kad stovyklavietėje 
būtų galima stovyklauti. Ačiū! 

Senas „Voras" Antanas 
Paužuolis 

V i n LSS TS 
LAUKIAMI 

GARBĖS SVEČIAI 

Žemiau išvardinti svečiai ap
silankys Vm TS: 

1998 m. rugpjūčio 8-9 d.: 
Vysk. s. A. Baltakis, O.F.M. 
1998 m. rugpjūčio 1S d. 
Lietuvos Respublikos am

basadorius, Stasys Sakalaus
kas ir jo šeima 

Lietuvos Respublikos kon
sulas dr. Petras Anusas 

Jim McGovern, Representa-
tive, 3rd Congressional Dis-
trict of Massachusetts 

Raymond V. Mariano, Wor-
cester miesto meras 

Vysk. Daniel P. Reilly, 
Worcester diecezijos vysku
pas 

v. s. kun. Antanas Saulai-
tis, SJ, Lietuvos jėzuitų pro
vincijolas 

Kazys Adomavičius, Mairo
nio Parko pirmininkas 

Latvių skautų vadovai Ja
nis Skinkis ir jo žmona 

Vengrų skautų skiltis (6-7) 
Ii Anglijos atvyksta: LSS 

Europos rajono vadė v. s. 
Vida Gasperienė, LSS Broli
jos atstovas s. Vincent O' Bri-
en ir LS Seserijos atstovė 
Kristina Howes. 

I i Australijos: vieną* jau
nas vadovas. 

I i Pietų Amerikos — vs. 
Eugenįja Bacevičienė ir vie
nas jaunas vadovas. 

Laukiame atsiliepimo iš ki
tų kviestų svečių. Tikimės, 
kad jų bus ir daugiau negu 
čia pažymėti. 

Budėkime! 
vs Birutė Banaitienė 

VIII TS viršininkė 

PREZIDENTAS 
PRIMINĖ 

SKAUTIJOS 
NUOPELNUS . 

„Prieš 80 metų gimusi Lie
tuvos skautija išaugino daug 
iškilių žmonių. Džiaugiuosi, 
kad skautija gyva, augina 
naujus vadus ir iškilias asme
nybes",— sakė Lietuvos prezi
dentas Valdas Adamkus, kal
bėdamas jubiliejinės Tautinės 
Lietuvos skautų stovyklos ati
daryme. 

Į iškilmingą stovyklos atida
rymą atvykusį valstybes va
dovą skautai pasitiko ąžuolo 
vainiku, Alytaus apskrities, 
miesto bei rajono vadovai — 
duonos kepalu ir gėlėmis. 

Jubiliejinė tautinė skautų 
stovykla liepos 17 d. atidaryta 
Alytaus rajone, Nemunaityje. 
Čia šalies ir užsienio skautai 
stovyklavo iki liepos 27-tos 
dienos. 

Į stovyklą susirinko daugiau 
kaip 1,700 skautų iš visos 
Lietuvos. Atvyko šios organi
zacijos atstovai iš JAV, Kana
dos, Australijos, Suomijos, Vo
kietijos, Olandijos. 

Vyriausiam stovyklos daly
viui — 76 metai, jauniausiam 
— 5 mėnesiai. I stovyklos ati
darymo iškilmes jis atkeliavo 
rankiniame lopšyje. 

Nemunaityje vykusi skautų 
ir skaučių stovykla — pirmoji 
šios organizacijos, vienijančios 
daugiau kaip tris tūkstančius 
narių, stovykla Lietuvoje po 
nepriklausomybės atkūrimo. 

Tautines stovyklos vyksta 
kas 10 metų. 

Iš „Lietuvos ryto" 

EDMUNDAS V&4AS, MA., &C. 
Specialybe - vidaus ligų gydytojas 

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

TaL 773-586-7756 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS VMSIEUUS 
INKSTU. P0SLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija-
172 SchilIerSt, Elmhurst, IL 60126 

630-941-2600 
Valandas pagal suslailmą 

ARASŽUOBA. H.D. 
INDRE RUDATTIS, O.D. 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave., Šute 310 

NaperviHe, IL 60563 
Tai. (630) 527-0090 
3825 HigNand Ava.. 
Tower1,Suite3C 

Downers Grove. IL 60515 
TsL (630) 436-0120 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory Kate, IL 
1 mylia į vakarus nuo Mariem Ave. 

Tei. (706) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.79JH Ave., Hickory Hia. IL 
Tei. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

EUG0CC. DECKER, DDS, P.C. 
4647 YV. 103 St, Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyt. su Northwestem un-to 
diptomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

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

DR. V J. VASAITIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 VV. 83 St., Burbank, IL 
Tai. 708-423-6114 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. lai. 773-471-3300 

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

3900 VV. 95 St Tai 708422-0101 
VaĮąnJus uaual imliai Ii H 

Ptrmad. 3v.p.p.-7v.v., antr. 12:30-3v.p.p. 
trec uždaryta, ketvirt l-3v.p.p. 
panfctad. k šeštad. 9v.r.-12v p p 

NUOLE STANKEVIČIŪTĖ, M.D. 
Board Certified, Intemal Medeine 

Valandos jūsų patogumui 
Hoty Croaa Prdaaatonal Pavtton 

3 fl. South 
LMtusYiien Piro CttfCeMbmla Ava. 

Chicago, IL 60629 
Tai. 773-471-7879 

RUTH JŪRATE NESAVAS-
BARSKY, M.D. 

Bsvifty Dtnmtologktt Amodttm 
Dermatologijos ligų, odos vėžio 

specialybė 
Kosmetinė chirurgija 

• Raukšlės • Saulės dėmės 

120 Oak Brook Center Mali #318 
Oak Brook, IL 60523 
Tai. 630-571-2830 
Kabama lietuviškai 



KAS ĮSPĖS KRIZĘ 
GITANAS NAUSĖDA 

Seminarą surengė Pasaulio 
bankas., ekonominės plėtros 
institutas ir Maryland univer
sitetas. Jo dalyviai buvo pro
fesoriai, universitetų dėsty
tojai ir praktikai —centrinių 
bankų, finansų ministerijų, 
kitų valdžios institucijų dar
buotojai. 

Pagrindinis seminaro švie
sulys buvo vienas žymiausių 
JAV makroekonomikos spe
cialistų Guillermo Calvo, ku
rio patarimais, vykdydami fi
nansų politiką, naudojasi 
Jungtinių Valstijų, Lotynų 
Amerikos valstybių vadovai. 
Jo einamosios sąskaitos defici
to teorija yra gana paprasta. 
G. Calvo teigia: jeigu kalbame 
apie kapitalo įplaukas, tai 
kalbėkime ir apie tai, kokias 
pasekmes jos sukelia. Į valsty
be įplaukiantis kapitalas iš 
užsienio gali sukelti oficialiųjų 
rezervų didėjimą centriniame 
banke, o tai yra visai neblogai. 
Tačiau jis gali sukelti ir eina
mosios sąskaitos deficitą. 
Arba abu reiškinius iš karto, 
kaip kad yra Lietuvoje — 
didėja ir oficialūs rezervai, ir 
einamosios sąskaitos deficitas. 
Blogiausiu atveju, kapitalo 
įplaukos iš užsienio gali sukel
ti vien einamosios sąskaitos 
deficito didėjimą. 

G. Calvo tai argumentuoja 
labai paprastai. Įplaukiantis 
finansinis kapitalas sudaro 
galimybes pirkti prekes, o ka
dangi tos valstybės nėra pasie
kusios aukšto išsivystymo ly
gio, jos pirmiausia stengiasi 
importuoti įrengimus, techno
logijas. Tad paskui pinigus į 
valstybę ateina ir prekės, 
didėja importas. Kadangi im
portas didėja, o eksporto gali
mybės besikeičiančios ekono
mikos valstybėse yra ribotos, 
automatiškai didėja užsienio 
prekybos' deficitas ir einamo
sios sąskaitos deficitas. Tokios 
yra svarbiausios einamosios 
sąskaitos deficito priežastys. 
Taigi kitą kartą yra svarbu ne 
vaistus ras' , o pirmiausia ligą 
teisingai diagnozuoti. Manau, 
kad mums reikia gerokai pa
simokyti, kaip diagnozę nu
statyti. Teisingai nustačius 
diagnozę, galima nustatyti, 
kokiais vaistais reikia gydyti 
ligą, kaip sąlyginai pavadi
nome einamosios sąskaitos 
deficitą. Vienas iš tokių vaistų 
— kapitalo srautų į valstybę 
ribojimas. Tačiau mes sau ne
keliame ir nekelsime tikslo ri
boti visą įplaukiantį iš 
užsienio kapitalą. Tas kapita
las gali atplaukti įvairiomis 
formomis. Tai gali būti speku
liacinis kapitalas, kuris čia 
gali apsisukti per vieną ar ke
lis mėnesius, gauti pelno ir 
grįžti atgal. Kapitalas gali 
ateiti ir ilgalaikių, tikslinių 

paskolų forma — dešimčiai ar 
dvidešimčiai metų. Kapitalas 
gali ateiti portfehnių investi
cijų forma dalyvaudamas 
mūsų įmonių akciniame kapi
tale. Kapitalas gali ateiti ir 
tiesioginių investirijų forma, 
jis gali būti skirtas naujoms 
įmonėms Lietuvoje kurti, val
dyti, konkurencingai produk
cijai gaminti. Todėl kalbė
kime, kokio kapitalo labai no
rime ir kokio — norime 
mažiau. Čia galime pasakyti, 
kad tiesioginės užsienio inves
ticijos mums labai reikalingos, 
tai ne trumpalaikis ir judrus 
spekuliacinis kapitalas, kuris 
labai jautrus bet kokiems gan
dams, pakitimams. O tiesio
ginės investijos yra stabilios, 
ilgalaikės ir padeda reformuo
ti mūsų ekonomiką. Tad jeigu 
reikia riboti kapitalo judėjimą, 
tai pirmiausia trumpalaikio 
spekuliacinio kapitalo judėji
mą. 

Lietuvoje labai daug ir daž
nai kalbama, kad vos ne 
didžiausias kaltininkas dėl ei
namosios sąskaitos deficito 
arba užsienio prekybos defici
to, esąs pervertintas lito kur
sas. Atseit litas nebeatitinka 
savo perkamosios galios, stab
do eksportą ir sukelia kitų 
didelių problemų. Tačiau, pa
vyzdžiui, G. Calvo valiutos 
kurso visiškai nesieja su eina
mosios sąskaitos deficitu ir la
bai pagrįstai, vadovaudamasis 
sveiku protu, argumentuoja. 
Jeigu jūs turite pervertintą 
valiutos kursą, tai yra, jūsų 
eksportui labai trukdantį va
liutos kursą, tai jūs nedaug 
eksportuojate. Bet kol jūs ne
turite kapitalo įplaukų, impor
tuoti galite tik už tokią sumą, 
kiek uždirbote iš eksporto. Jei
gu .turėsite labai nekonku-
rencingą valiutos kursą, bus 
mažas jūsų ir eksportas, ir im
portas. Einamosios sąskaitos, 
arba užsienio prekybos defici
tas dėl to neatsiranda. Viskas 
prasideda tik tada, kai į val
stybę prededa plaukti užsienio 
kapitalas, kai atsiranda už
sienio paskolos ir galimybė gy
venti rytdienos sąskaita" pi
nigų dar neuždirbote, bet 
prekes jau galite įsivežti. 
Tada ir atsiranda einamosios 
sąskaitos deficitas. 

Norint nustatyti, kiek val
stybė konkurencinga, ar kon
kurencingas jos valiutos kur
sas, G. Calvo siūlo vertinti ne 
einamosios sąskaitos deficito 
dydžiu, o skaičiuojant ekspor
to ir bendrojo vidaus produkto 
santykį ir jo dinamiką. Jeigu 
eksportas didėja sparčiau ne
gu bendrasis vidaus produk
tas, tai reiškia, kad šalis gana 
konkurencinga. Kaip tik taip 
yra Lietuvoje, todėl kalbėti, 
kad mūsų prekių nebeapsimo

ka gaminti eksportui, dabar 
nėra pagrindo. Tai dar viena 
labai svarbi mūsų praktinės 
politikos išvada. 

Seminare daug kalbėta, ko
kiomis pinigų ir finansų politi
kos priemonėmis galima su
sidoroti su nepageidaujamo
mis užsienio kapitalo įplau
komis. 

Daug dėmesio buvo skiria
ma vadinamajam sterilizavi
mui. Valstybėse, kuriose dau
giau ar mažiau fiksuotas 
valiutos kursas, kurių centri
niai bankai įsipareigoję dide
lėmis apimtimis į kraštą at
keliaujančią valiutą vienu ar 
kitu kursu pakeisti, kaip yra 
ir Lietuvoje, pradeda sparčiai 
didėti nacionalinių pinigų kie
kis apyvartoje. Tai gali padi
dinti infliariją arba einamo
sios sąskaitos deficitą. 

Sterilizavimo priemonės ir 
naudojamos tam, kad būtų 
pristabdytas pinigų kiekio di
dėjimas. Čia kalbama apie vy
riausybės arba centrinio ban
ko vertybinių popierių iš
leidimą. Šitaip absorbuojami 
pinigai, kurių apyvartoje yra 
per daug. Tačiau, visų semina
ro dalyvių nuomone, tokios 
sterilizavimo priemonės val
stybėje pakelia palūkanų lygį. 
Todėl tai dar labiau skatina 
spekuliacinio kapitalo plūdi
mą į valstybę. Tad, norint pa
siekti gerų rezultatų, lazda at
sisuka antru galu. Tarptauti
nių finansinių organizacijų, 
daugelio eskpertų nuomone, 
tokiais atvejais tam tikros 
užsienio kapitalo įplaukimo į 
valstybę kontrolės formos 
galėtų pasitarnauti, užkertant 
kelią spekuliaciniam kapita
lui. Anksčiau buvo populiaru 
pasisakyti už kapitalo judė
jimo liberalizavimą, o dabar, 
kaip matome, pasaulio ekono
mistų gildįjos nuomonė pasi
keitė. Net Tarptautinis valiu
tos fondas, kuris visada 
garsėjo liberaliomis nuostato
mis, jau tolerantiškiau žiūri į 
kapitalo judėjimo kontrolės 
švelnesnes formas. 

Kita priemonė, kuria siekia
ma pristabdyti užsienio ka
pitalo įplaukas, yra privalo
mųjų atsargų reguliavimas. 
Šią priemonę jau esame pri
taikę: Lietuvos bankas nu
statė, kad į privalomųjų at
sargų apskaičiavimo bazę turi 
boti įtraukiami ir mūsų ban
kų įsipareigojimai bankams 
nerezidentams. Tokiu būdu 
irgi buvo bandoma užčiuopti 
einamosios sąskaitos deficito 
atsiradimo priežastis bankų 
sistemoje ir sumažinti galimas 
spragas šioje vietoje. Bet ši 
priemonė apima tik bankų si
stemą, o kur dar mūsų įmonių 
tiesioginiai įsiskolinimai, ku
rie atsiranda, kai paskolos iš 
užsienio bankų ateina tiesiai į 
Lietuvos įmones, apeidamos 
mūsų valstybės bankus. Šito 
dar neužčiuopėme, o tie srau

tai net didesni, nei keliaujan
tys per bankus. Tai yra pro
blema. Ir dėl tos priežasties 
reikėtų apsvarstyti įmonių tie
sioginio skolinimosi iš už
sienio kontrolės galimybes. 

Seminare buvo kalbėta apie 
valstybės biudžeto politikos 
tam tikras galimybes mažinti 
einamoios sąskaitos deficitą-
Galvoje turima tai, kad negali
ma planuoti didelio valstybės 
biudžeto deficito, kuris yra pa
pildomas postūmis didinti im
portą. Todėl vertėtų planuoti 
subalansuotą biudžetą, pagal 
galimybes — net perteklinį 
biudžetą, kad sutaupytą likutį 
vyriausybė galėtų padėti į cen
trinį banką kaip indėlį. Tačiau 
buvo pripažinta, kad vis dėlto 
tokios politikos priemonės yra 
ribotos. 

Baigiamojoje seminaro da
lyje buvo mėginta apibrėžti 
tam tikrus rodiklius, kurie 
galėtų turėti ryšį su galima fi
nansine krize. Bandyta paty
rinėti tų šalių, kurios patyrė 
krizių, makroekonominių ro
diklių dinamiką ir krizių 
pradžią. Buvo teigiama, jog yra 
5-6 rodikliai, kurie 1,5-2 metus iki 
krizės rodė keistus ir įdomius 
svyravimus, besikartojančius 
simptomus ir iš anksto signali
zavo apie kylančią grėsmę. 
Tas signalizavimas viduti
niškai prasidėdavo 17 
mėnesių iki krizės pradžios. 
Vadinasi, tuos 17 mėnesių 
tiek vyriausybė, tiek centrinis 
bankas, matydami, kad prasi
deda negeri dalykai, gali imtis 
tam tikrų priemonių, kuriomis 
galbūt pavyktų užbėgti krizei 
už akių. 

Valiutų krizes patyru
siose valstybėse teisingai iš
pranašavo: realaus valiutos 
kurso pervertinimas, mažė
jantis eksportas, didėjantis pi
nigų plačiąja prasme, arba va
dinamojo P2, ir užsienio valiu
tos rezervų santykis, mažė
jančios akcijų kainos vertybi
nių popierių rinkoje ir gamy
bos nuosmukis. Bankų krizes 
gana tiksliai pranašavo pa
našūs rodikliai: realaus valiu
tos kurso pervertinimas, pi
nigų P2 ir rezervinių pinigų, 
arba PO, santykio didėjimas, 
akcijų kainų ir gamybos kriti
mas, realiųjų palūkanų nor
mų, ypač komercinių bankų 
skolinimosi palūkanų normų, 
kilimas. Bankų krizių simpto
mai anksčiausiai atsiranda 18 
mėnesių, vėliausiai — 6 mė
nesiai iki krizės pradžios. 

Apie gresiančias krizes sig
nalizavo ir kiti rodikliai. Apie 
negerumus bankų sistemoje, 
padidėjusią bankų riziką įspė
ja paskolų palūkanų ir indėlių 
palūkanų maržos mažėjimas. 
Iš viso gali būti 20-30 tokių ro
diklių. Be to, privalu atsi
žvelgti į atskirų šalių speci
fiką. Tarkime, Čilėje arba Ar
gentinoje apie finansų krizę 
signalizuojantys rodikliai gali 

netikti Indonezijai. 
Taigi parsivežiau nemažai 

informacijos ir, ja remdamiesi, 
bandysime Lietuvos banke 
įgyvendinti išankstinio finan
sinės krizės įspėjimo rodiklių 
sistemą. Šį mūsų ketinimą jau 
morališkai parėmė ir Tarptau
tinio valiutos fondo misijos at
stovai. 

Po seminaro Vašingtone lie
tuvių išeivijos finansininko 
Antano Grinos kvietimu vie
šėjau Čikagoje. Jis tarpininka
vo surengiant labai įdomų su
sitikimą su Federal Reserve 
Bank of Chicago prezidentu 
Michael Moskow. Po to lan
kiausi opcionų biržoje — iš 
arti pamačiau, kaip atrodo tik
roji amerikietiška birža. Ne
žinau, už ką, bet man buvo 
padaryta didžiulė išimtis, aš 
biržą stebėjau ne iš apžvalgos 
aikštelės o buvau pervestas 
per pačią prekybos aikštelę. 
Aplinkui — didžiausias šur
mulys, makleriai šaukia, po-
popieriai laksto, o tu eini pro šalį 
ir negali atsistebėti tuo regi
niu, tais garsais. Mane ly
dėjusi biržos darbuotoja sakė, 
kad prieš kurį laiką tokia 
išimtis buvo padaryta per 
Amerikoje vykusį pasaulio fut
bolo čempionatą. Tuomet į 
prekybos salę leido įeiti Pran
cūzijos rinktinės nariams. 
Garsusis Michael Platini, įėjęs 
į prekybos salę, iš susiža
vėjimo pakėlė rankas, o tai su
tampa su sandorio paskelbi
mo, sandorio pasiūlymo ženk
lu. Vienas iš maklerių tuoj 
pribėgo prie jo, pareikalavo 
sudaryti sandorį ir laikytis jo 
8alygų. Jvyko didžiulis nema
lonumas. Gal todėl ir man, 
įeinant į salę, buvo pasiūlyta 
rankas laikyti kišenėse arba 
nuleidus ir jokiu būdu neges
tikuliuoti. Tai buvo vienas 
mano „rimčiausių" patyrimų 
šioje kelionėje. 

Lietuvos Banko politikos depar
tamento direktorius Gitanas Nau
sėda vėlai š.m. pavasari dalyvavo 
seminare Vašingtone, vėliau lan
kėsi Čikagoje. Grįžęs į Lietuvą, 
.Draugui" pasiūlė straipsni apie 
seminarą ir kitus susitikimus 
Amerikoje. Nors šis straipsnis jau 
buvo spausdintas „Lietuvos banko 
informacijos" 1998 m. gegužės nu
meryje, pateikiame jį ir „Draugo" 
skaitytojams. Redakcija. 

Danutė Bindokienė 

Norėtų atsukti laikrodį 
į sovietų laikus 

Pasvajokime prie ežero... 

Kur yra tikroji riba tarp 
Vakarų ir Rytų? Kur turėtų 
baigtis Rusijos imperija? To
kie klausimai retkarčiais nu
aidi Amerikos žiniasklaidoje. 
Tarp spėliojimų ir atsakymų 
pastaruoju metu vis dažniau 
paminima Gudija. Verta pasi
džiaugti, kad bent Lietuva, 
viena artimiausių jos kaimy
nių, nepriskiriama rytinėms 
valstybėms... 

Net prileidžiama, kad Gudi
ja yra savotiškas vartininkas 
rungtynėse, kurių vieną ko
manda „žaidžia" po Maskvos 
vėliava ir stengiasi užblokuoti 
bet kokį NATO pasistūmėjimą 
į rytus, o antroji — ištrū
kusios iš sovietų imperijos val
stybės, besistengiančios prisi
glausti po saugiu NATO spar
nu. Maskva gali pasitikėti 
(bent kol prezidentas yra 
Aleksandras Lukašenka), kad 
Gudija nesusigundys pasekti 
Lietuvos, Latvijos, Estijos bei 
kitų, siekiančių NATO na
rystės, pėdomis. 

Sunku pasakyti, ko iš tik
rųjų siekia prez. Lukašenka, 
nuolat koneveikdamas Vaka
rus, pataikaudamas Rusijai. 
Galbūt tai yra tikra jo politinė 
pažiūra, o galbūt ir (kaip kar
tais spėlioja kai kurie politi
kai) slapta viltis tapti Boris 
Jelcin įpėdiniu, jungtinės Gu-
dijos-Rusijos prezidentu. Nors 
tokia prielaida atrodo ne tik 
nelogiška, bet net juokinga, is
torija jau ne kartą įrodė, kad 
mažų ir didelių diktatorių bei 
despotų galvose dažnai gims
ta keistos viltys. 

Jeigu ne Aleksandras Lu
kašenka, Gudijos vardą šian
dien vargiai kas beminėtų. 
Tačiau šiuo metu ir tie pa
minėjimai svyruoja tarp pri
dengtos pajuokos ir net tam 
tikros pagarbos, kad Luka
šenka sugeba „prisiūti barz
dą" vakariečiams, tuo pačiu 
padlaižiaudamas Maskvai ir 
įsiteikdamas senų pažiūrų, so
vietinių laikų besiilgintiems, 
gudams bei rusams. Nepai
sant krašto viduje esančios 
netvarkos ir ekonominių var
gų, prez. Lukašenka, kal
bėdamas liepos pradžioje val
stybinės šventės metu, pa
reiškė, kad „su Gudija Vaka
rai turi skaitytis, nors kai 
kam ir nepatinka mūsų politi
ka". 

Gudija turi šiek tiek per 10 
milijonų gyventojų, kurių 
2,000 šiuo metu sėdi kalė
jimuose už „pasipriešinimą 
valdžiai" (300 buvo areštuoti 
jau šiemet). Galbūt dar kita 
tiek disidentų įvairiais būdais 
persekiojami, jiems grasina
ma, net apmušama. Krašte 
suvaržytos nevyriausybinės 

organizacijos. įskaitant ir 
George Soros fondo veikla. 
Spaudoje įvesta griežta cen
zūra, ypač po to. kai prieš 
porą metų prezidentas refe
rendumu išsikovojo sau kone 
neribotų laisvių ir galių. Pa
vyzdžiui, .šiais metais buvo su
laikytas šešių periodinių leidi
nių spausdinimas, nes ..žur
nalistai savo straipsniais įžei
dė vyriausybes pareigūnus". O 
kai Japonijoje vykusioje žie
mos olimpiadoje Gudijos spor
tininkai prastai pasirodė ir 
laimėjo vos du bronzos meda
lius, Lukašenka netruko pa
reikšti, kad tai buvęs ..Vakarų 
demokratijų pasamdytos mafi
jos sąmokslas'. 

Gudijos ir jos prezidento 
vardas neseniai vėl neigiamai 
nuskambėjo, kai visi užsienio 
ambasadoriai buvo priversti 
išsikraustyti iš jiems skirtų 
rezidencijų. Daugelis į Gudiją 
iki šiol negrįžo, išvykę „kon
sultuotis" į savo valstybes. Kai 
kurie, atrodo, visam laikui. 
Net Lietuvos ambasadorius 
Viktoras Baublys dar nežino, 
ar begrįš į Minską. Visų pen
kiolikos Europos Sąjungos val
stybių, o taip pat ir JAV, vy
riausybės jau pareiškė, kad 
Gudijos diplomatai jų sos
tinėse taip pat nepageidauja
mi. Ypač nepatenkintas yra 
Vašingtonas, neseniai skyręs 
per 800,000 dol. Amerikos am
basados pastatų Minske at
naujinimui. 

Galbūt visa prez. Luka
šenkos taktika yra įsiteikti 
Kremliui, kad Gudija būtų 
neatsiejamai įjungta į Rusijos 
federaciją, kaip sovietų lai
kais. Tačiau Maskva šiuo 
metu turi pakankamai nuo
savų ekonominių painiavų ir 
užsikrauti Gudijos bėdų ne
skuba. Rusija per daug nesido
mi tampresnėmis unijomis nei 
su Gudija, nei su Ukraina, 
Moldova ar kita, netvirtai ant 
ekonomikos kojų stovinčia, 
valstybe, nors užkietėjusieji 
komunistai ir labai trokštų 
panašių sąjungų. 

Kaip pamini liepos 25 d. 
„The Economist" žurnalas, 
vargiai Rytų Europoje atsiras 
kitas toks demokratijos ir ko
munizmo hibridas, kaip Alek
sandras Lukašenka. Kandangi 
Rusijai dabar labai svarbi 
Tarptautinio valiutos fondo ar 
kitų piniguočių parama, gal
būt ir Maskva nežiūrės taip 
palankiai į Gudijos preziden
to išdaigas. O dėl jo svajonių 
atsisėsti į Boris Jelcino kėdę ir 
valdyti „suvienytas Rusijos 
respublikas", tai yra tik muilo 
burbuliukai, skrendantys vė
juotą dieną: jų ateities akimir
kos labai trumpos. 

Nr.2 

APDOVANOJIMAI 
LIETUVOJE 
VIOLETA RUTKAUSKIENĖ 

(Tęsinys) 

Sunku šiandien pasakyti, ar 
tos dovanos turėjo įtakos bylos 
eigai ir sprendimams, tačiau 
bažnytinis susirinkimas pa
smerkė kryžiuočių savivalia
vimą ir jų krikščionybės plati
nimo metodus Lietuvoje. 

Apie tai, kaip Lietuvoje se
novėje gyventa, turime labai 
nedaug žinių. Iš išlikusių 
amžininkų prisiminimų ir 
įvairių aprašymų bei sąrašų 
galime matyti, kokias dovanas 
Vytautas duodavo kitiems ir 
kokias pats gaudavo. Ypač 
išsiskiria kryžiuočių dovanos. 
Jie siuntinėjo Vytautui gink
lus, šarvus, puikius žirgus su 
apranga, medžioklės šunis, 

sakalus, retus audeklus, šilko 
ir gelumbės ritinius, visokius 
skanėstus, kaip Marienburgo 
virėjų pagamintas uogienes, 
džiovintus užjūrio vaisius-, 
cukrų (didelė retenybė), prie
skonius, geriausios rūšies sil
kes, žuvų marinatus, Reino 
vyno statines, net brangius 
paveikslus, brangenybes (auk
so grandinėles, žiedus — reto 
grožio brangakmeniais nusag
stytus) ir kitas brangias dova
nas. Atsidėkodamas už paro
dytą pagarbą ir dėmesį, Lietu
vos valdovas siųsdavo savą
sias, kurios yra ne mažiau 
įspūdingos. 

Vokiečių imperatoriaus Zig

manto amžininkas biografas 
pateikia tokį Vytauto dovanų 
sąrašą. Štai dovanos, kurias 
kunigaikštis Vytautas įteikė 
imperatoriui Zigmantui apie 
1396 m.: 12 puolamųjų sa
kalų, 12 rankinių sakalų, 12 
vanagų, 12 skydų, 12 ilgų 
iečių, 12 medžioklės iečių, 24 
metamosios ietys, 12 šunų, ku
rie priklausė prie sakalų, 12 
jojamų žirgų su balnais ir auk
so papuošimas, 12 risčių 
žirgų, 12 greitųjų arklių, 12 
sabalų kailiu apsiūtų kepurių, 
kurių dvi perlais siuvinėtos, 
12 ritinių mezginių, 12 porų 
didelių pirštinių su kiaunių 
kailiukų pamušalu, 12 porų 
kitos rūšies pirštinių, 12 šil
kinių lietuviškų apsiaustų, 12 
šilkinių skarų, 12 kilimų, 
12,000 sabalų kailių, 12,000 
skrandų, 12 krepšių, sidabru 
apkaltų ir paauksuotų, 12 
porų sidabro kaltų ir paauk
suotų peilių (V. Daugirdaitė-
Sruogienė, Jjet.ist." C., 1956 
m.). Dosniai mūsų valdovas 

apdovanodavo ir įvairius gar
bingus svečius, ir pasiunti
nius, ir net kryžiuočius. Jiems 
paprastai duodavo brangius 
kailius, kailinius, žirgus, sa
kalus, auksinius bei sidabri
nius papuošalus, puikius gink
lus, sūdytos žvėrienos ir kt. 
Vytautas, iškilmingai priimi
nėdamas Jogailą naujoje 
Trakų pilyje 1415 m. jam do
vanojo 20,000 „plačių grivinų 
grašių", 40 kailinių, pamuštų 
sabalais, 100 žirgų, 100 pur
puro iškilmių rūbų. Pažy
mėtina brangi dovana, kurią 
Vytautas ir jo žmona Ona nu
siuntė į Krokuvą, pirmosios 
Jogailos dukters gimimo be
laukiant: puikaus darbo si
dabrinis lopšys, vėliau tekęs ir 
Jogailos sūnums (ten pat). 

Lietuvos didysis kunigaikš
tis Vytautas valdė Lietuvą be
veik 40 metų. Per tą laiką 
mūsų šalis tapo viena di
džiausių ir galingiausių val
stybių Europoje. Po Žalgirio 
mūšio Lietuvos ir Vytauto var-

das skambėjo visame pasau
lyje. Tarp visų Europos kara
lių Vytautas buvo pats 
garsiausias, nors karaliaus ti
tulo ir neturėjo. Tad nenuosta
bu, kad garsųjį Lietuvos val
dovą aplankyti ir užmegzti su 
juo pažintį atvykdavo ir toli
mesnių kraštų valdovų pa
siuntiniai. Yra žinoma, kad 
1414 ir 1421 m. pas Vytautą 
lankėsi Prancūzijos ir Anglijos 
karaliaus pasiuntinys Ghiller-
bert de Lannoy ir įteikė anglų 
karaliaus Henriko dovanas. 
Vytautas šį pasiuntinį labai 
šiltai sutiko, gražiai vaišino ir 
pagerbdamas labai dosniai ap
dovanojo. Iki mūsų dienų yra 
išlikęs svarbus ir retas šio pa
siuntinio kelionės po Lietuvą 
ir apsilankymo pas Vytautą 
aprašymas, kuriame jis pasa
koja ne tik apie mūsų krašto 
vaizdus, valdovo pilis, lietuvių 
papročius, tradicijas, apsiren
gimą, valgį, bet ir išvardija iš 
mūsų valdovo gautąsias dova
nas. Vytautas Gillbertui davė 

2 šilko skrandas, šermuonėlių 
kailiukų apmuštas, 4 Šilko 
drabužius, ketvertą arklių, 4 
savo livrėjos drabužius (tarnų 
uniforma), kapišonus galvai 
apdengti, 10 išsiuvinėtų gal
vos apdangalų ir t.t. Didžioji 
kunigaikštienė Ona jam pado
vanojusi aukso grandinę ir 
didelį totorišką floreną nešioti 
po kaklu prie livrėjos (ten 
pat). 

Vytautas per visą ilgą 
viešpatavimą siekė vieno tiks
lo — Lietuvos valstybės stipri
nimo ir visiškos nepriklauso
mybės. Šito jis siekė nepapras
tai ištvermingai, darydamas 
milžiniškus planus, kariauda
mas ir veikdamas kaip ne
palyginamas karys ir puikus 
diplomatas. Todėl didesnę 
savo amžiaus dalį praleido rai
tas ant arklio, nuolatiniuose 
žygiuose ir kelionėse, o siun-
tinėdamas brangias dovanas 
svetimų kraštų valdovams, 
niekada nepamiršdavo savo 
artimųjų žmonių: bendražy

gių, narsių karių, ištikimų 
tarnų ir didikų. Iš jų Vytautas 
rinkosi gabesnius žmones sau 
į patarėjus, pareigūnus, karo 
vadus, sričių vietininkus. 'O 
bajorams, taip vieningai rė
musiems Vytautą kovose dėl 
valdžios, jis atsilygindamas 
davė eilę privilegijų, sumažino 
pareigas, palengvino būklę, 
pvz., leido dukras ištekinti už 
vyro, neatsiklausiant valdovo 
ir pan. 

Nors Vytautas Didysis gerai 
pažinojo Vakarų Europos žmo
nes, jų papročius, tradicijas ir 
kultūrą, o ne kartą pats at
kreipė dėmesį ir pasinaudojo 
vakarietiškais pasiekimais bei 
juos pritaikė savo rūmų ar 
valstybės viduje, tačiau nepa
vyko aptikti žinių apie kokių 
lietuviškų ordinų steigimą tuo 
laiku. Ši riterių tradicija, 
vėliau persikėlusi į karalių ir 
didikų rūmųaplinką. Lietuvoje 
dar ilgai neprigijo. 

(Bus daugiau) 
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BERLYNO ORO TILTUI 50 
METŲ 

R . J O H N R A P Š Y S 

Smulkiam lietui lyjant, tuoj 
po vidurnakčio, sovietų mar
šalo V.D. Sokolovsky įsakymu 
buvo uždarytas visas plentų, 
geležinkelių ir vandens susi
siekimas su Berlynu. Buvo 
1948 m. birželio 24 diena. 
Prasidėjo garsioji Berlyno blo
kada. 

Kad ją pralaužtų, ameri
kiečiai ir anglai atidarė oro 
tiltą — lėktuvais pristatydami 
maistą, kurą ir kitas būtinas 
prekes, ne tik savo kariams ir 
jų šeimoms, bet ir 2.5 milijo
nams vakarų Berlyno gyven
tojų, šis ryžtingas užmojis iš
gelbėjo Berlyną ir pirmą kartą 
pastojo kelią sovietų ekspan-
cijai. 

Tais laikais visa Vokietija 
buvo padalinta į karines oku
pacijos zonas, o Berlynas į 
sektorius: sovietų, ameri
kiečių, anglų ir prancūzų. Ber
lynas, kaip kokia sala, tūnojo 
sovietų zonoj, apie 120 mylių 
nuo vakarų sienos. Įvažiuoti į 
Berlyną sovietai vakariečiams 
leisdavo tik vienu gelžkeliu, 
viena autostrada ir keliais 
vandens kanalais. Bet svar
biausia — buvo trys oro kori
doriai, kurie jungė Berlyną su 
Frankfurtu amerikiečių zonoj 
ir su Hanoveriu bei Hambur
gu anglų zonoj. Šiuos sovietai, 
pagal Potsdamo sutartį, ne
galėjo uždaryti, nebent kilus 
karui. 

Marš, Sokolovsky pradžioj 
blokadą pateisino dėl „tech
niškų kliūčių", bet vėliau pati 
Maskva pripažino, kad bloka
da yra jų protestas dėl vaka
riečių naujų pinigų, „Deutsch-
mark", įvedimo ir dėl Londone 
paskelbto sumanymo vaka
rines Vokietijos zonas įjungti į 
naują V. Vokietijos respubliką. 
Bet Maskvos tikrasis tikslas 
buvo išstumti vakariečius iš 
Berlyno, darant tokias nepa
kenčiamas sąlygas, kad jie pa
tys išsikraustytų ir paliktų 
visą miestą sovietų valiai. (Tą 
patvirtino Maskvoj rasti doku
mentai po sovietų žlugimo 
1989 m.) 

Kilo rimta karo baimė, kurio 
metu sąjungininkai, bent pra
džioj, būtų smarkiai nuken
tėję. Berlyne amerikiečiai tu
rėjo vos 3,000 karių, paruoštų 
karui; anglai — 2,000 — ir 
prancūzai — 1,500. Prieš juos 
stovėjo 18,000 puikiai apgink
luotų sovietų karių Berlyne, 
be to, apie 300,000 karių čia 
pat, sovietų zonoj. 

Ką daryti? Prancūzai tuoj 
nuleido rankas. Jie pasakė: 
,Ar negeriau ramiai, savano
riškai pasitraukti iš Berlyno, 
negu laukti, kol būsim pri
versti išsikraustyti, lyg šunes 
su uodega tarp kojų?". Bet 
amerikiečių kariuomenės ko
mendantas Berlyne, pik. 
Frank Howley, viešai pa
reiškė: „Amerika pasilieka 
Berlyne. Aš nežinau, kuo tas 
viskas baigsis, bet viena žinau 
— Amerika neleis berlynie
čiams badu mirti". 

Amerikiečių zonos karinis 
eiibernatorius, gen. Lucius D. 
Clay, pakartojo tą pačią mintį: 
„Rusai mūsų iš Berlyno be 
visuotinio karo neišvarys". 

Washingtone beveik visi 
prf-z Harry Truman patarėjai 
baiminosi, kad nekiltų karas 
ir abejojo oro tilto efektingu-
mu. Bet prez. Trumanas tarė: 
„Užteks diskusijų. Mes pasi
liekam Berlyne — ir baigta"! 
Emest Bevin. anglų Užsienio 
reikalu ministras taip pat pa
reiškė: ...Nepaisant kokios są
lygos bebūtu., mes niekad Ber
lyno neapleisim". Prancūzai 
pagaliau su tom mintim suti
ko Berlyniečių džiaugsmui 
nebuvo galo. 

Berlyno oro tiltui buvo duo
ta žalia šviesa ir pažadėta 
visokeriopa parama. Oro tilto 
mintis pirma kilo anglams, 
bet praktiškai didžiausia naš
ta, kaip ir H pasaulinio karo 
metu, teko amerikiečiams. 
Pradžia buvo sunki, nes visko, 
trūko: ir lėktuvų, ir pilotų, ir 
mechanikų. Netrūko tik gerų 
norų ir pasiryžimo. 

Gen. lt. Curtis LeMay, JAV 
aviacijos viršininkas Europoj, 
surinko 102 dvimotorius tran
sporto lėktuvus. Anglai pris
tatė apie 40 lėktuvų. Prancū
zai — nieko. Sakė, jiems visi 
lėktuvai reikalingi Indokini
joj, kur jau treti metai kovoja 
su VietMingh komunistais. 
Čia buvo tiesa, bet lėktuvų 
trūkumas nekliudė prancū
zams paprašyti anglų, kad 
pristatytų varlių šlaunelių ka
rininkų ramovei. 

Birželio 26 d., trečią bloka
dos dieną, 32 amerikiečių oro 
tilto lėktuvai pirmą kartą nu
sileido Berlyne, atveždami 80 
tonų maisto. Anglai pristatė 
13 tonų. Bet tas buvo tik lašas 
jūroj, nes berlyniečiams rei
kėjo mažiausiai 2,000 tonų 
maisto į dieną, neskaitant 
apie 10,000 tonų anglių ir kitų 
reikmenų. 

Šimtai lėktuvų buvo perkelti 
į Berlyno oro tiltą iš ameri
kiečių bazių ne tik Amerikoje, 
bet ir Panamoj, Alaskoj, Ha
vajuose, net Japonijoj. Tai 
buvo dideli, keturmotoriai 
transporto lėktuvai, kurie ga
lėjo pakelti apie 10 tonų — 
daugiau kaip dvigubai už 
dvimotorius. Anglai atsiuntė 
pilotus ir iš tolimų imperijos 
kampų: Australijos, Naujosios 
Zelandijos, Pietų Afrikos. 

Skrydžiai amerikiečių zonoj 
vyko iš Rhein—Main ir Wies-
baden JAV aviacijos bazių. 
Lėktuvai Berlyne nusileisdavo 
trijuose oro uostose: Tempel-
hof amerikiečių sektoriuj, Gat-
ow — anglų ir vėliau Tegel — 
prancūzų. 

JAV aviacijos istorijoj yra 
pažymėta, kad lėktuvus pa
vyzdingai pakrovė Rhein— 
Main bazėj 4060-ta Lietuvių 
darbo kuopa, o Wiesbadene 
8958-ta Lenkų darbo kuopa. 
Abi buvo sudarytos iš pa
rinktų savanorių DP (pabė
gėlių) stovyklose. Berlyne lėk
tuvus iškrauuavo vokiečiai. 

Pavojingiausia buvo skristi į 
Tempelhof. Nusileidimo tako 
vienoj pusėj, prie kapinių, 
stovėjo 400 pėdų aukščio bra
voro kaminas. Kitoj pusėj 
buvo keli bloką' penkių ir 
septynių aukštų daugiabučių 
namų. 

Tuoj buvo pareikalauta ir 
aukų. Liepos 25 d. dvimotoris 
amerikiečių lėktuvas, pakrau
tas miltais ir mielėm, atsi
trenkė kaip tik į tokį namą, 
vos trys blokai nuo Tempelhof. 
Žuvo du pilotai. Prieš tai, lie
pos 9 d. .įvyko pirmoji oro tilto 
avarija, kuomet lėktuvas nu
krito netoli Wiesbaden. Žuvo 
trys amerikiečiai. Tai buvo tik 
pradžia, nes aukų buvo ir to
liau. 

Pavojų taip pat sukeldavo 
sovietų barbarizmas. Jie mėg
davo besileidžiančius pilotus 
apakinti stipriais prožekto
riais, trukdyti radijo susisie
kimą, paleisti raketas, apšau
dyti iš priešlėktuvinės, ir ore 
„palydėti" pavojingais spar-
nais-prie sparno skridimais. 
Per visą oro tiltą vien ameri
kiečiai buvo užregistravę 733 
tokius trukdymus. Sovietų 
tikslas buvo bet kokiu būdu 
pilotus išstumti ii 20 mylių 
siaurumo oro koridoriaus. Mat 
tada galėtų teisėtai ameri
kiečių ir anglų lėktuvus nu-

CLASSIFIED GUIDE 
ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO 

Etnografinis ansamblis iš Marijampolės rajono II pasaulio lietuvių dainų šventes folkloro dienoje „Uliokim, bro
liukai" Sereikiškių parke, Vilniuje, liepos 7 d. Nuotr. E l t o s 

šauti. Laimei, to niekad neat
sitiko. 

Liepos mėn. visą oro tiltą 
perėmė tvarkyti JAV aviacijos 
gen. maj. VVilliam H. Tunner. 
Jis buvo pagarsėjęs kaip tik 
oro tilto „statytojas", II pasau
linio karo metu sėkmingai 
pervežęs milijonus tonų pre
kių per „Kuprą" — iš Indijos 
per Himalajų kalnynus į Ki
niją. Juo niekam neteko nusi
vilti. Bematant oro tiltas 
pradėjo „eiti, kaip laikrodis". 
Blokadai įpusėjus, lėktuvai 
Berlyne nusileisdavo ir pakil
davo kas tris minutes. Visas 
miestas dūzgėdavo nuo jų va
riklių, bet berlyniečiams tai 
buvo tik graži muzika. 

Rugpjūčio 7 d., kai visa Vo
kietijos lietuvių skautija sto
vyklavo III tautinėj stovykloj 
Mittenwalde, Alpių papėdėje, 
Berlyne buvo pasiektas rekor
das.: per vieną dieną 666 
skrydžiais buvo atvežta 3,800 
tonų prekių. (Didžiausias vie
nos dienos tonažas buvo pa
siektas per 1949 m. Velykas, 
kuomet „Velykų kiškis" per 
1,398 skridimus nutupdė be
veik 13,000 tonų). 

Daugumas dar ir dabar ma
no, kad maistas sudarė di
džiausią oro tilto L.jvinių 
dalį. Toli gražu, ne. Maistas 
sudarė tik 30 procentų visų 
prekių. Daugiausia buvo siun
čiama miltų ir riebalų. Beveik 
visas kitas maistas — džio
vintas, kad galima būtų kuo 
daugiau į lėktuvą pakrauti: 
pieno ir kiaušinių milteliai, 
avižiniai dribsniai, džiovintos 
daržovės ir džiovinti vaisiai. 

Viename laikraštyje pasi
rodė populiariausia blokados 
karikatūra: gandras atneša 
nustebusiai jaunai porelei 
„džiovintą" kūdikį, plokščią 
kaip liniuotę. Ir ant vystyklų 
prisegtas raštelis: „Pamirkyk 
vandenyje dvi valandas". 

Blokados metu daugiausia 
pagarsėjęs vyras buvo ne koks 
generolas, bet JAV aviacijos 
Int. Gail C. Haevorsen iš Utah 
valstijos. Jis pradėjo mėtyti iš 
lėktuvo Berlyno vaikams šo
koladus, saldainius ir kram
tomą gumą su parašiutukais, 
padarytais iš karinių nosinių. 
Bematant ant jo lovos kasdien 
atsirasdavo krūva šokoladų ir 
kitų skanėstų, suneštų ameri
kiečių karių, o nosinaitės pa
rašiutams pradėjo plaukti iš 
viso laisvo pasaulio. Net ir vie
na Paryžiaus gražuolė-mode-
liuotoja pasiūlė šešias šilkines 
nosinaites. 

Padėkos laiškai, adresuoti 
..šokoladų dėdei" ar „šokoladų 
lakūnui", Tempelhof, pradėjo 
eiti tūkstančiais. Bet buvo ir 
viena išimtis. Kartą ltn. Hal-
.orsen tyčia numetė kiek 
šokoladų vaikams sovietų sek
toriuje. Maskva tuojau pa
siuntė Washingtonui protesto 
notą, užmaurodama, lyg pa
siutusi meška: „Griežtai per-

spėjam tokių kapitalistinių 
provokacijų nekartoti". 

Daugiau kaip 50 procentų 
buvo skirta svarbiausiai Ber
lyno prekei — anglims. Tai 
buvo reikalinga elektros jė
gainėm, šildomų dujų prista
tymui, vandentiekio reguliavi
mui, kanalizacijos veikimui, 
fabrikų darbams ir įmonių 
šildymui. Privatiems butanus 
anglių beveik nelikdavo. 

Atėjus rudeniui, berlyniečiai 
raudavo kelmus, rinkdavo 
šakas, ar net kapodavo baldus 
ir parketo grindis. Elektros 
užtekdavo tik keturiom va
landom į parą. Tramvajai nus
todavo eiti 6 vai. vak. Po visą 
miestą pasklido „šildymo sa
lės", kurios leido didesniam 
žmonių skaičiui pabėgti nuo 
šalčio. Kinai būdavo sausa-
kimšti, nes jie nors iš dalies 
buvo šildomi. Dėl atsargos, 
kai kuris berlynietis po paltu 
dar pasikišdavo krosnyje gerai 
įkaitintą plytą. 

Gruodžio mėn. Berlyną ap
gaubė tirštas rūkas, trukdyda
mas skridimus ir sukeldamas 
avarijas. Garsus Amerikos 
karių linksmintojas, Holly-
wood komedijantas Bob Hope 
Kalėdų metu kaip tik lankėsi 
Berlyne. Jis pastebėjo: „Aš 
esu matęs rūką, tirštą kaip 
sriubą. Bet jūsų sriuba čia net 
makaronų turi". 

Per visą blokadą berly
niečiai neprarado savo tradici
nio humoro. Juodos duonos 
riekeles, pakeptas ant maši
nerijai tepti aliejaus, tuoj pra
minė „Stalino kotletais". Taip 
pat viens kitam sakydavo: 
„Mes laimingi, kad mus sovie
tai blokuoja.Tik pagalvok: kas 
būtų, jei mus amerikiečiai blo
kuotų ir mus aprūpinti turėtų 
sovietai?" Ir visi gėrė „gėlių 
kavą" (Blumenkaffee"), nes 
kava buvo tokia skysta, kad 
galėjai gėlytes puoduko dug
ne matyti. 

Oro tiltas ėjo visu tempu. 
Atėjus 1949 m. pavasariui, 
vakariečiai jau pristatydavo 
berlyniečiams beveik 200,000 

tonų į mėnesį. O balandžio 7 
d. buvo pasiektas naujas grei
čio rekordas: vienas keturmo-
toris lėktuvas nuskrido į Ber
lyną ir atgal per 1 vai. 57 mi
nutes. Iškrovimas irgi buvo re
kordinis: truko vos 15 min. ir 
30 sekundžių. 

Pagaliau, po diplomatinių 
pasitarimų sovietai pasidavė 
— nuėmė blokadą gegužės 12 
d. Bet oro tiltas tęsėsi iki 
rugsėjo 30 d. Blokados duo
menys gan imponuojantys. 

Amerikiečiai panaudojo 441 
lėktuvą, įskaitant ir JAV lai
vyno aviacijos transportus. 
Britai — 147 karinius trans
portus ir 104 civilinės aviaci
jos išnuomotus lėktuvus. Jie iš 
viso pristatė per 2.3 milijonų 
tonų prekių, 277,804 skry
džiais. Buvo suskaičiuota, kad 
tas prilygsta 124.4 milijonams 
mylių arba 133 skrydžiams į 
mėnulį — ten ir atgal. 

Prie oro tilto dirbo apie 
75,000 žmonių, įskaitant ir 
45,000 vokiečių darbininkų. Iš 
Amerikos pusės buvo: 12,000 
aviacijos personalo; 2,000 ar
mijos karių; ir 800 laivyno avi
acijos personalo. 

Oro tilto kaina — apie 300 
milijonus dolerių. Gyvybių 
kaina — 31 vyras vien tik iš 
amerikiečių pusės, įskaitant ir 
vieną Gynybos departamento 
civilį tarnautoją. Šiandien pir
mos Berlyne avarijos vietovėj 
yra paminklas oro tiltui pa
gerbti. Ant atminimų lentos 
surašytos visų žuvusių pa
vardės, ne tik amerikiečių, bet 
taip pat anglų ir vokiečių. 

Oro tilto vadovas, ameri
kiečių gen. maj. Tunner savo 
atsiminimuose yra rašęs: „Ne
paisant kainos, oro tiltas atli
ko savo paskirtį ir vakarų 
Berlynas liko laisvas. Mes pa
rodėm pasauliui, ką laisvos 
valstybės gali nuveikti". 

O anglų ministras pirminin
kas Winston Churchill, prisi
mindamas oro tiltą, pasakė 
trumpai drūtai: „Amerika 
išgelbėjo pasaulį". 

ELEKTROS 
IVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUl&UAUJfirTB 
IR GYVYBES I 

AgantM Fru* Zapos* Ir C*. Mgr. Auk* 
S. Km* ksfca Muvtlkai. 

FRANK ZAPOUS 
32081/2 W M t 961h Street 

T«L (708) 424-6064 
0773)581-6654 

STASYS' CONSIHUCIION 
Staliaus darbai, rOsių, vonių ir 
virtuvių (rengimas; priestatai; 
karamikos prytstss; "akflngs*, 

'soifto-, 'dacks*. "guttars", plokšti 
ir "shingk** stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudbną. 
, S.Benetl». tai. 630-241-1912., 

GREIT PARDUODA 

$ 
(773) 
(M. <2S-71*t 

RIMAS LSTANKUS 
»Graias ir sąžiningas patarnavimai 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

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

FORRENT 
1 & 2 bedrm. Heated, newly 

decorated Goif vkw apartments. 
Available now! 

Call: td. 1-708-448-1022 ©r 
1-773-737-6538. 

SIUNTINIŲ PERSIUNTIMAS 
IR PRISTATYMAS | NAMUS 

SIUNČIAME 
CARGO 

LAIVU 

emerttdsasMi 
perZaav. 
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Needed caring bdp for an 
dderty man and housebold 
duries in bcautiful, lovine 
home outside Philadelpbia. 

Call 610-388-2364 

TARP MUŠU KALBANT 
ŠILUMA KAULŲ NELAUŽO 

Tikriausiai Lietuvoje dar trąjam karui, Amerikoje labai 

š ia vasarą BALFo tamauoja Kastute Venckute aplanke Lietuvos kaimo 
gyventojus. Jdomu buvo matyti, kaip nkinmkai per Jiemą kapliuose 
išlaikytas bulves ruošia sodinimui Visur BALFo darbuotoja girdėjo 
padėką ir gražius atsiliepimus apie RAI.Fa bei jo atsiunčiama parama. 

nėra pamiršta patarlė: „Šilu
ma kaulų nelaužo". Šiuos žo
džius pirmą kartą išgirdau 
vaikystėje, ne visiškai savo 
noru patekęs į svaiginančiu 
karščiu persunktą kaimo pirtį. 
Taipgi žmonės tokiais žodžiais 
lyg ir pasiteisindavo, vilkėda
mi ilgas, šalčio nepraleižia-
mais kailiniais. Vis tik negali
ma sakyti, kad lietuviai būtų 
dideli šilumos mėgėjai. 

Mūsų gyvenamajame kraš
te, kuomet šiluma pakyla iki 
maždaug 80 Farenheito laips
nių, dauguma pradeda gaivin
tis elektriniais vėsintuvais ir 
vadinamaisiais „Air Condi-
tioning" aparatais. Dabar Lie
tuvoje pastarosios priemonės 
pavadinimas yra „sulietuvin
tas" ir pavadintas oro kondi-
tionieriumi. Lietuvoje, paly
ginti su Amerika, yra apskri
tai vėsesnis oras. Taipgi ten 
yra mažiau drėgmės, todėl 
Lietuvoje mechanizuotas oro 
vėsinimas nelabai reikalingas. 

„Air Conditioning" ne taip 
jau senas išradimas. Anksčiau 
žmonės, norėdami atvėsti, va
žiuodavo prie vandens. Prieš 
keletą dešimtmečių Čikagoje 
ir kituose JAV miestuose, sau
lei stipriau užkaitinus, tūks
tančiai žmonių užplūsdavo 
pajūrio arba ežerų ir upių 
pakrantes. Daugelis miestie
čių net naktimis tysodavo arti 
vandens. 

Senovės graikai ir romėnai 
gyvenamųjų namų rūsiuose 
laikydavo ledą, o atviruose 
languose ir tarpduriuose 
iškabindavo šlapias paklodes. 
Gerokai vėliau Amerikoje ir 
Europoje buvo naudojamos 
tam tikros mašinos, kurios 
pūsdavo į kambarius ledu 
atšaldytą orą. 1907 m. ameri
kietis Willis Carrier išrado 
naują priemonę, „Air Condi
tioning". Ši priemonė ne tik 
vėsina, bet ir mažina drėgmę. 
Naujoji vėsinimo priemonė, 
debiutavusi kino teatruose, 
netrukus išpopuliarėjo. Dau
gelis pokarinių ateivių tik
riausiai prisimena prie teatrų, 
užeigų ir parduotuvių iška
bintus užrašus, skelbiančius 
vėsinamą orą. Pasibaigus An-

paplito Willis Cartier išra
dimas. Teigiama, kad daugiau 
kaip 70 proc. amerikiečių savo 
gyvenamuose namuose jau 
naudoja centrinius arba į lan
gus įstatomus , Air Condition
ing" aparatus. Naujoji vė
sinimo priemonė pakėlė žmo
nių darbingumą ir budrumą, 
padidino komercinę apyvartą 
ir tapo namų apyvokoje nepa
mainomu malonumu. 

Daugelis amerikiečių gyve
na vėsinamuose namuose. Iš 
ryto vėsinamais autobobilieis 
arba tokiais pat autobusais 
vyksta į darbo vietas. Darbo
vietėse dažniausiai yra vė
sinamos centrinio vėsinimo 
priemonėmis. Vakarais ir sa
vaitgaliais lankosi vėsinamuo
se teatruose, muziejuose, ga
lerijose, užeigose ir t.t. Sekma
dieniais nebenaujiena pasi
melsti vėsinamose maldos 
namuose ir ... numirus boti 
pašarvotam vėsinamuose lai
dojimo namuose. 

Vasaros metu yra vėsinami 
bemaž visi didesnieji lietuvių 
susitelkimo centrai. Ir ne tik 
Čikagoje, kuri vadinama pa
saulio lietuvių sostine, bet ir 
kituose miestuose. O tai reiš
kia, kad, nepaisant patarlės: 
„šiluma kaulų nelaužo", išei
vijos lietuviai mielai naudojasi 
moderniomis vėsinimo gali
mybėmis. Retsykiais atrodo, 
kad kitaip ir būti negali. 

Beje, šią vasarą JAV, ypač 
Tetas valstijoje , nepakeldami 
karščio numirė kone 200 
žmonių. Atrodo, kad šią va
sarą, ačiū Dievui, nuo karščio 
dar neiškeliavo į amžinybę nei 
vienas lietuvis. 

Petras Petrutis 

• Stiprių žmonių esame rei
kalingi, nes stovime prieš di
delį uždavinį — nesunykti 
trąša svetimuosiuose, o išsis
kleisti pasaulyje Lietuvos tie
du, kuriant dvasinės erdvės 
Lietuvą. 

Dr. Juozo* Girnius 

• Te kiekvienas žmogus pa
giria tiltą, kuriuo pereina. 

Anglų patark 
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„GRĄŽTUS" NUPIRKO 
JOS INŽINIERIAI 

Vilniaus „Grąžtų" ilgai ne
pavyko parduoti už užsienio 
valiutą, dar porą metų truko 
jų privatizavimas už litus. Pa
galiau įmonę nupirko dabarti
nis „Grąžtų" vadovas Stepo-
•nas Bytautas su grupe ben
dražygių. 60 proc. įmonės ak
cijų naujieji savininkai nupir
ko už 2 mln. litų, be to, jiems 
teks sumokėti 3,5 mln. litų 
įmonės skolų. 

„Lietuvos rytui" S. Bytautas 
sakė, jog pirkinys labai rizi
kingas. Kita vertus, kai prieš 
pusantrų metų jis pradėjo 
vadovauti „Grąžtams", skola 
buvo dvigubai didesnė — 7 
mln. litų. Pasak įmonės vado-

Hvo, o dabar ir savininko, per
nai įmonė turėjo nemažai 
užsakymų, o šiemet jų stinga. 
„Krizė Pietryčių Azijoje tiesio
giai atsiliepė mums. Teko nu
traukti sutartis su Taivanu ir 
Pietų Korėja. Vakarų Euro
poje grąžtais tiesiog užvertė 
Kinija ir Rusija", — sakė S. 
Bytautas. 

Per kiek laiko įmonė suk
lestės ir pradės gauti pelną 

, Vadovas nesiryžta prognozuo
ti, tačiau mano, kad iš esmės 
padėtis turėtų pasikeisti per 
2-3 metus. Pasak jo, galbūt 
pavyks susitarti su partne
riais JAV padidinti grąžtų 
eksporto apimtį, yra ir kitų 
planų. 

PALMIROS JUOSTOS 

„50 metų audžiu tautines 
juostas, atrodo, nieko kito 
daugiau ir nebemoku", — kal
bėjo garsi tautodailininkė, lie
tuviškųjų juostų kūrėja Palmi
ra Damijonaitienė, surengusi' 
verbų ir juostų labdaros va
karonę Vilniaus rotušėje. 

Deja, tautinių juostų pa
klausa ir jų kūrybos verslas 
Lietuvoje blėsta. Pasak Pal
miros, rašo „Aikštė", juostoms 
buvo pragaištingi tie laikai, 
kai jos buvo audžiamos ,J3o-
vanqjep, „Kaspine" ir kitose 
įmonėse serijiniu būdu. 

„Aš laiminga, kad pagaliau 
bankrutavo 'Dovanos' įmonė ir 
sulūžo staklės, vienu metu au
dusios po 5 juostas... Turiu juos
tų kolekciją, skirtą V. Lands
bergiui. Visos su tais pačiais 
ąžuolų lapais, tik skirtos kitai 
progai — Vilkaviškio 300 
metų jubiliejui, tai dovanų 
nuo olimpinio komiteto. Seri
jinės, pramoninės juostos 
nešildo. Jose nėra dvasios, 
nėra rankų šilumos", — sako 
Damijonaitienė. 

Sėkmės ir prasiveržimo me
tai Palmirai Damijonaitienei 
liko 1974-ieji, kai visas antra

sis Vilniaus parodų rūmų 
aukštas buvo nukabinėtas jos 
juostomis. Po to buvo dar 
daug personalinių parodų 
Varšuvoje, Berlyne, Sierra Le
one, Los Angeles, Toronte ir 
Vilniuje. Nauja populiarumo 
banga plūstelėjo pirmaisiais 
Lietuvos nepriklausomybės 
metais. Palmiros juostos iške
liavo pas Ronald Reagan ir 
John Major, Helmut Kohl ir 
Margaret Tatcher, Danijos 
karalienę Margaretę II, prez. 
Jimmy Carter, Lozoraitį... 4 
juostas išsivežė šventasis Tė
vas. Gal tik prez. Clinton lig 
šiol lietuviška juosta neper-
rištas. Ir dabartinis mūsų pre
zidentas Valdas Adamkus. 
Gal 100 prezidentavimo dienų 
proga? Bet kol kas audėjai 
niekas apie tai nėra užsimi
nęs. 

Palmiros juostomis aprišti ir 
garsiausi komunistai — pra
dedant Leonidu Brežnevu ir 
baigiant Michail Gorbačiovu, 
— rašo „Aikštė" apie dailiuo
sius amatus Lietuvoje. 

RUSAI NORI 
KONTROLIUOTI 

Kovo 17 d. Vilniuje viešėjęs 
Rusijos įmonės „LUKoiT pre
zidentas Vagitas Alekperovas 
teigė, kad jį domina tik kon
trolinis Lietuvos naftos kom
plekso akcijų paketas, o Lietu
va to pasiūlyti nenori. Todėl 
,XUKoir tiesiogiai privatiza
vime nedalyvaus ir savo inte
resus patikės investicinei 
įmonei „NIKoil", kurią gali 
tenkinti siūlomi 33 proc. ak
cijų, rašo „Verslo žinios". 

įmonės prezidentas, vienas 
turtingiausių Rusijos žmonių, 
teigė laikąs apgalvotu ir 
išmintingu Lietuvos įstatymą, 
pagal kurį Rytų ir Vakarų in
vestuotojams kurį laiką ne
galės būti parduota daugiau 
kaip 33 proc. šalies naftos 
komplekso įmonių akcijų. Va
gitas Alekperovas po susitiki
mo su premjeru Gediminu 
Vagnoriumi ir Ūkio ministru 
Vincu Babiliumi sakė: „Mane 
nudžiugino premjero ir ūkio 
ministro, kurie mano, jog naf
tos komplekso įmonės bus 
privatizuotos jau šiemet, opti
mizmas". Jis kartu pažymėjo, 
kad , J-.UKoil" yra įmonė, per 
kurią Mažeikių gamykla gau
na daugiausia žaliavos, o an
trinė įmonė „LUKoil Baltija" 
Lietuvoje valdo antrą pagal 
dydį degalinių tinklą". Dėl to 
Lietuvoje pretenzijų niekas 
nereiškia, todėl tikimės, kad 
siūlomas akcijų paketas teks 
mums atstovaujančiai investi
cinei kompanijai", - sakė V. 
Alekperovas. 

DRAUGAS, trečiadienis, 1998 m. liepos 29 d. 

PROGNOZUOJA MĖSOS 
KAINU ŠUOLĮ 

Higienistų sprendimu, Vil
niaus turgavietėse, kuriose nė
ra šaldymo įrenginių, nuo 
gegužės 15 d. bus drau
džiama prekiauti pieno ir 
mėsos produktais kaip rašo 
„Sostinė". Ūkininkai perspėja, 
kad, jeigu bus priversti pirkti 
šaldymo vitrinas, kils mėsos ir 
pieno produktų kainos, o dalis 
kaimo gyventojų liks be darbo 
ar pajamų. 

Kalvarijų turguje mėsos par
davėja Zofija, atvykusi net iš 
Molėtų rajono, sakė mananti, 
kad tai neteisingas sprendi
mas. „Mes kasdien prekiau
jame tik šviežia produkcija. 
Be to, dirbame tik iki pietų, o 
kai karšta — dar trumpiau. 
Mėsą parduoti atsinešame iš 
kamerų, o ant prekystalių ji 
ilgai neguli". 

Kalvarijų turgaus admini
stratorė Nijolė Drabavičienė 
sakė irgi nesuprantanti tokio 
sprendimo. Pasak jos, pernai 
buvo karšta, bet problemų dėl 
šaldytuvų neturėjome. Žmo
nės prekiavo nuo 7 iki 11 va
landos ryte, kai dar būdavo 
vėsu". 

Turgaus mėsos ir pieno pa-
vilijonų rūsiuose yra įrengtos 
šaldymo kameros, tačiau tur
gaus administracija yra pri
versta laikytis nurodymų įsi
rengti šaldymo vitrinas. Jau 
tariamasi su kai kuriomis fir
momis dėl tokių vitrinų 
įrengimo. Taip pat tariamasi 
ir dėl šaldymo įtaisų įrengimo 
betoniniuose prekybos sta
luose. R . m a J a k u t y t ė 

„VIRTUVES PASAULIS" 
KVIEČIA PIRKĖJUS 

Liepos 9 Vilniuje atidarytas 
daugiau kaip tūkstančio kvad
ratinių metrų prekybos ploto 
bendrovių „Vokė IIF ir „Kot
ryna" prekybos centras. Į jo 
statybą ir įrengimą „Vokė III" 
investavo devynis, o „Kotryna" 
— du milijonus litų. 

Pirmajam Lietuvoje speciali

zuotam virtuvės baldų, įran
gos ir reikmenų prekybos cen
trui „Virtuvės pasaulis" „Vo
kės n i " direktorius Genadijus 
Chaleckis prognozuoja dviejų 
milijonų litų mėnesio apyvar
tą. „Virtuvės pasauliui" prik
lauso 800 kvadratinių metrų 
prekybos plotas. Pirkėjai galės 
įsigyti ne tik virtuvės baldų 
komplektų, bet ir {vairių buiti
nių prietaisų bei virtuvės reik
menų. 

„Kotryna", prekiaujanti vai
kiškomis prekėmis, turi 210 
kvadratinių metrų prekybos 
plotą. Be kitų prekių, šioje 
parduotuvėje bus pristatomos 
ir žinomų užsienio firmų vai
kiškų drabužių kolekcijos. 

„Virtuvės pasaulyje" dirbs 
šešiasdešimt, o „Kotrynoje" — 
dešimt žmonių. (Elta) 

VILNIUJE ATIDARYTAS 
„SONY" CENTRAS 

Gegužės 28 d. Lietuvos sos
tinėje įkurtas „Sony" centras, 
vienas geriausių elektronikos 
prekių salonų visoje Euro
poje. J atidarymą atėjo Prezi
dentūros, Seimo, Japonijos 
ambasados atstovai, verslinin
kai. 

„Sony" centre pristatomi 
praėjusių ir šių metų išradi
mai, tarp jų — pirmasis pa
saulyje skaitmeninis fotoapa

ratas „Digital Mavica", įrašan
tis vaizdą į standartinį kom
piuterio diskelį, skaitmeniniai 
videodiskai, įvairi informaci
jos ir telekomunikacijų apa
ratūra. 

„Sony" centrą Vilniuje ati
darė bendrovė „Ogmios pul
sas" — viena iš stambiausių 
buitinės technikos importuo
tojų ir platintojų šalyje, turin
ti jau tris specializuotus pre
kybos salonus sostinėje, taip 
pat buitinės technikos parduo
tuves Vilniuje, Kaune, Šiau
liuose ir Panevėžyje. 

„Sony" padalinio Šiaurės 
valstybėse vadovas sakė, kad 
bendrovė ketina Baltijos vals
tybėse suaktyvinti prekybą, 
todėl kurs specialų filialą, ku
rio centras bus Rygoje. Jouko 
Paananen teigė, kad „Sony" 
pozicijos Lietuvoje stiprios, ir 
tai nemažas „Ogmios pulso" 
bendrovės nuopelnas. 

Praėjusieji metai „Sony" 
bendrovei buvo vieni iš sėk
mingiausių. Jos prekybos 
apimtys pasaulyje viršijo 51 
milijardą JAV dolerių, gryna
sis pelnas sudarė apie 1,7 
mlrd. dolerių. Prekyba išaugo 
ne mažiau kaip 19 proc. 

Nuo 1993 metų UAB „Og
mios pulsas" yra pirmasis „So
ny Overseas S.A." (nuo pernai 
spalio — „Sony Nordic") atsto
vas Lietuvoje. (Elta) 

A.tA. 
JONUI VITUI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai p. GRAŽINAI 
VITIENEI, sūnui ROBERTUI, Lituanistikos Tyrimo ir 
Studijų centro vykdomajam vicepirmininkui su šeima ir 
dukrai ALIDAI, bei visiems artimiesiems. 

Lituanistikos Tyrimo ir Studijų centro darbuotojai 

A.tA. 
KAZIMIERUI SEKMAKUI 

mirus, žmoną BIRUTE, dukrą RITĄ, sūnų VIKTORĄ su 
šeimomis ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame. 

Birutė, Eleuterijus ir Leda Žilinskai 

A.tA. 
BIRUTEI SABALIENEI 

mirus, vyrui PRANUI, dukroms KRISTINAI ir ALDONAI 
su šeima bei kitiems giminėms ir artimiesiems reiškiame 
gilią užuojautą. 

Union Pier lietuvių, draugija 

Gralis virtuves baldai, tik vargiai juos gali įsigyti eilinis Lietuvos gyventojas 
rytas firmų „Vokė II" ir „Kotryna" prekybos centras. 

Vilniuje liepos pradžioje atida-
Nuotr Eltos 

A.tA. 
JONUI VITUI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai GRAŽINAI, 
sūnui dr. ROBERTUI su šeima, dukrai ALIDAI bei kitiems 
giminėms. 

Dr. Ramunė ir prof. dr. Jonas Račkauskai 

A.tA. 
MAGDALENA LIGMALIENĖ 

ORENAITĖ 
Gyveno Čikagoje, IL. 
Mirė 1998 m. liepos 28 d., sulaukusi 97 metų. 
Gimė Lietuvoje, Marijampolės apskrityje. Amerikoje 

išgyveno 46 metus. 
Nuliūdę liko dukterys: Anna Bovvers, Marytė Caruso, 

žentas Peter; anūkės: Regina Marcy, vyras Pat, Joana Baker, 
vyras Ricky; proanūkai: Katarina ir Dante. Taip pat seserų 
vaikai Lietuvoje. 

Velionė pašarvota liepos 30 d., ketvirtadienį nuo 2 iki 9 
v.v. ryto Delcamo laidojimo namuose, 470 W. 26 St. 

Laidotuvės įvyks liepos 31 d., penktadienį. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto velionė bus atlydėta į St. Lucia bažnyčią, 
3022 S. Wells St., kurioje 9:30 vai. ryto bus aukojamos šv. 
Mišios užjos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota St. Joseph 
kapinėse (Cumberland ir Belmont). 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: dukterys, anūkės, proanūkai ir kiti giminės 

Laidotuvių direkt. Delcamo Funeral Home, tel. 1-312-842-8681. 

A.tA." 
MICHAEL POTACZEK 

Pranešame, kad š.m. liepos 23 d. staigiai mirė Michael 
Potaczek, sulaukęs 61 metų. 

Gyveno Čikagoje, IL. 
Nuliūdę liko vaikai: Mary, vyras Linas, Tom, žmona Angelą 

ir Joseph. 
Po šv. Mišių už jo sielą St. James bažnyčioje, velionis buvo 

palaidotas liepos 28 d. Maryhill kapinėse, Čikagoje. 

Nuliūdę vaikai ir kiti artimieji. 

A.tA. 
JANINA ŽYGIENĖ 

JAROŠUNAITĖ 
Gyveno North Riverside, IL. 
Iškeliavo Amžinybėn 1998 m. liepos 28 d., sulaukusi 74 metų. 
Gimė Lietuvoje, Kaune. Amerikoje išgyveno 49 metus. 
Nuliūdę liko: sūnus Vytenis, marti Dalia, sūnus Arvydas, 

anūkai: Aras, Aida ir Kovas, bei kiti artimieji JAV ir 
Lietuvoje. 

Prisikėlimo vilties žv. Mišios ir atsisveikinimas įvyks 
šeštadienį, rugpjūčio 1 d., 9:30 vai. ryto, Mater Christi 
bažnyčioje, 2401 So. 10 th Ave. North Riverside, IL. 

Velionės palaikai bus laidojami Lietuvoje. 
Nuoširdžiai kviečiame artimuosius, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šv. Mišiose ir atsisveikinime, bei prisiminti Janinos 
Žygienės sielą maldoje. Prašome jos prisiminimui aukoti 
Lietuvos Našlaičių globos komitetui bei kitoms pastoracinės 
veiklos ir humanitarinės pagalbos institucijoms, kuriomis 
puoselėjamas Lietuvos atgimimas. 

Nuliūdę: sūnūs, marti ir anūkai . 

A.fA. 
PETRUI ČYVUI 

Lietuvoje mirus, broliui kun. dr. MATUI ČYVUI, seseriai 
KOTRYNAI, gyv. Lietuvoje, ir visiems giminėms bei 
artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Adelaida Balbatienė Eugenija Treimanienė 
Kleofa Gaižauskienė Prima Vaškelienė 
Janina Jarašienė Stasė ir Bronius Vaškeliai 
Elena Purtulienė Stasys ir Sofija Vaškiai 
Ona Šiaudikienė 

A.tA. 
JONUI VITUI 

mirus, žmoną GRAŽINĄ, sūnų dr. ROBERTĄ VITĄ, ilgametį 
PLI lektorių ir bibliotekos vedėją, su šeima, dukrą ALIDĄ ir 
kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu netekties 
skausmu dalinamės. 

Pedagoginis Lituanistikos Institutas 

A.tA. 
JONUI VITUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame netekties valandoje p. GRAŽINĄ 
VTITENE, sūnų ROBERTĄ su šeima, dukrą ALIDĄ ir visus 
artimuosius. 

Skirmante ir Tomas Miglinai 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Rašytojas Paulius Jur
kus iš N'ew Yorko specialiai 
atvyksta į Čikagą ir rugsėjo 
19 d. dalyvaus dr. Antano 
Lipskio naujos poezijos knygos 
sutiktuvėse bei meno parodos 
atidaryme Lietuvių dailės mu
ziejuje, Lemonte. 

„Draugo" administrato
rius Valentinas Krumplis 
prašo, jeigu kas turi ir gali pa
sidalinti gražių spalvotų nuo
traukų ar paveikslų, tin
kančių papuošti kitų metų 
„Draugo" kalendorių, atsivežti 
į vasaros švente sekmadienį, 
rugpjūčio 2 d. Būtume labai 
dėkingi. 

„Saulutės*, Lietuvos vaikų 
globos būrelio, susirinkimas 
šaukiamas ketvirtadienį, lie
pos ŠO d., 7 vai. v., Pasaulio 
lietuvių centro konferencijų 
kambaryje. Narės ir visi pri
jaučiantys prašomi atvykti. 

Lithuania Mercy Lift 
metinis pokylis įvyks rugsė
jo 12 d., 6:30 vai. po pietų, 
Čikagos Kultūros centro rū
muose. Šie rūmai yra Čikagos 
miesto pasididžiavimas ir is
torinė vieta. Juos, kaip ir 
Čikagos Meno institutą, su
projektavo architektas Shep-
ley, Rūtom ir Coolidge, tuo 
laiku dirbę Bostono firmoje. 

Rūmų klasikinis stilius 
buvo įkvėptas 1893 m. Čika
goje vykusios Pasaulinės Ko
lumbijos parodos. 

Jų statyba buvo baigta 1897 
m., sumokant tuo metu neį
tikėtiną dviejų milijonų dole
rių kainą. Pastatas turi 3-jų 
pėdų storumo sienas ir 104 
pėdų aukščio. Vidų puošia 
puikūs ornamentai, nes Čika
gos meras ir seniūnai galvojo, 
kad gražios formos ir spalvos 
nebūtinai tinka puošti tik tur
tuolių namams, bet turi prik
lausyti ir daugeliui. 

Tam atbkti buvo vartoja
mas importuotas marmuras, 
kieto medžio lentos, spalvotas 
stiklas, blizgantis varis, įvai
rių spalvų akmenys ir net 
austrių kiautelių perlinės sie
nelės. Geriausiai išsilaikė 
marmuras ir mozaikos, kurio
mis jau visą šimtmetį džiau
gėsi čikagiečiai bei jų svečiai. 

Čikagos Kultūros centras 
yra prie Michigan Ave, tarp 
Washington ir Randolph gat
vių. Visi kviečiami atvykti ir 
tikrai kultūringoje aplinkoje 
praleisti vakarą „Kryžkelė 
'98" pokylyje. Vietas užsisa
kyti galima telefonu: 708-442-
8297 vakarais arba 630-257-
6777; studentams bus nuolai
da. 

Pokylio pelnas skiriamas 
kovai su džiova Lietuvoje. 

Amerikos L i e t u v i ų TV 
praneša savo žiūrovams, kad 
praėjusio šeštadienio laida ne
pasirodė ne dėl jų kaltės. Kaip 
WFBT stoties viceprezidentas 
Peter Zomaya praneša, šiuo 
metu tvarkomas stoties siųs
tuvas, bet iki ketvirtadienio 
turėtų būti sutaisyta ir pro
gramos bus transliuojamos 
įprasta tvarka. Šį ketvirtadie
nį, liepos 30 d., 7 vai. vak., 
matysime įdomias žinias iš 
Lietuvos, skambės muzika, 
bus kitų įvairybių, o šešta
dienį, rugpjūčio 1 d., laida bus 
pakartota 7 vai. ryte, kaip pa
prastai. Kviečiame atsisukti 
TV 23 kanalą ir pasižiūrėti. 

Alg imanto B a r n i š k i o mu
ziką ir dainavimą visi pažįs
tame: jis ir operoje puikiai ari
jas traukia, ir „Seklyčioje" vy
resniesiems džiaugsmo šypse
ną iššaukia, ir puotoje pri
verčia visus kojas pamiklinti 
smagios muzikos sūkuriuose. 
Tas pats, visų mėgstamas, A. 
Barniškis linksmins svečius 
„Draugo" vasaros šventėje 
rugpjūčio 2 d., jau šį sekma
dienį, t. marijonų sode 
Čikagoje. Visus kviečiame at
vykti ir pasilinksminti kartu. 

Dovanu ir d o v a n ė l i u — 
gražių gražiausių — atnešė į 
„Draugo" administraciją Ka
rolina ir Kostas Bružai, Mari
ja Kapačinskiene, Agota Šuo-
pys, Emilija ir Augustas Pret-
keliai, Emilija Valantiniene. 
Markauskienė, Aldona Zails-
kaitė, Roma Kuprienė. Vi
siems labai dėkojame ir kvie
čiame savo laimę išmėginti 
šį sekmadienį, rugpjūčio 2 d., 
„Draugo" vasaros šventėje. 

VASAROS MELODIJŲ 
PYNĖ 

Lietuvoje, o taip pat ir mūsų 
gyvenamajame mieste, vasa
ros metu rengiami ne tik kon
certai, bet ir festivaliai. Mes 
gi vasaros metu dažniausiai 
susilaikome nuo koncertų 
rengimo, tačiau šį ketvirta
dienį ir ateinantį sekmadienį 
bus padaryta išimtis. Minėto
mis dienomis Čikagoje ir Le
monte koncertuos sol. Judita 
Leitaitė, akopanuojant pianis
tei Sonatai Deveikytei-Zubo-
vienei. 

Sol. J. Leitaitė neseniai sėk
mingai atliko koncertą aukš
to lygio Newport muzikos fes
tivalyje. Kaip žinia, 1996 m. 
šiame festivalyje dalyvavo 
Paryžiuje gyvenanti garsioji 
pianistė Mūza Rubackytė. 

Sol. L. Leitaitė, mezzosopra-
nas, yra pasaulyje pagarsėjusi 
dainininkė. Stokholmo „Sven-
ska Dagbladet" buvo taip pa
rašyta: „Tikra koncerto sensa
cija buvo J. Leitaitė — fantas
tiška dainininkė, kurios ne tik 
nepaprastai gražus ir išlavin
tas balsas, bet ir labai įtaigus 
atlikimas". 

Visi maloniai kviečiami da-
• lyvauti Amerikos lietuvių ra

dijo rengiamuose „Vasaros 
melodijų pynės" koncertuose, 
kurie bus liepos 30 d., ketvir
tadienį, 7:30 v.v. Čikagoje, 
Jaunimo centre, ir rugpjūčio 2 
d., sekmadienį, 1 v. p. p. Le
monte, Pasaulio lietuvių cen
tre, Dailės muziejaus patal
pose. Patalpos vėsinamos. 

ptr. 

„Draugas" nuoš irdž ia i 
d ė k i n g a s dr. J o n u i Adoma
v i č iu i už vertingas dovanas 
sekmadienio, rugpjūčio 2 d., 
vasaros šventei. Jas galės 
laimėti atsilankę svečiai. 

Cicerietis Kostas Dočkus su savo giminaite Vaida Dočkaite šią vasarą Vil
niuje. Pasaulio lietuvių dainų šventes metu. Nuotr. Ed. Šulaičio 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436SPulMto Rd., Chiago, H.60629 

(1/2bl Į luinu nn flilutn muilijaiB) 
TeL 773-582-4500 

14325 S Bell Rd.. Lockport. IL 60441 
T«L70S-301-4866 

Valandos pagal susitarimą 

Advokatai J o n u Gibaitit 
Civilinės ir kriminalinė* bylos 

6247 SJledzie Avenue 
Chicago, IL 60*39 
TeL 773-776-8700 

Tofl free 84 hr. 888-778-6742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 7 Y.T. 

Settad 9vr iki l v.p.p. 

ADVOKATAS 

Vytenis Lietuvninką* 

4536 W 63th Street 
Chicafo, IL 60629 

rSkenai fatrea nuo .Draugo") 
TeL 773-984-0100 

Valandoa pafml auntarinta 

• Pinigai , s i u n t i n i a i , bal
dai, au tomobi l i a i . TRANS-
PAK, 4545 W. 6 3 r d S t r e e t , 
Cbicago, tL 60629. Tel. 1-773-
838-1050. 

(sk.) 
• P a r d u o d a m e l ė k t u v o 

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

(sk.) 
• L e m o n t e T R A N S P A K 

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

(sk.) 
• V a i z d a j u o s t e s i š Lie

tuvos perrašome į amerikie
tišką sistemą ir atvirkščiai. 
Puiki kokybė, kaina tik $20. 
Amer ikos L i e t u v i u t e l e v i 
zija, tel . 708-839-8922. 

(sk.) 
• I e š k o m a s J o n a s Liu-

binskas, sūnus Juozo, iš Šil-

sodžio kaimo. Ieško b r o l i s 
P e t r a s L iub inskas , S .Neries 
43 g., V i lkav i šk i s , L ie tuva . 

(sk.) 
• A . a . K a z i o S e k m a k o 

a t m i n i m u i artimieji paaukojo 
$ 6 2 0 Lithuanian Mercy Lift. 
Nuoširdžiai dėkojame aukoto
jams: J.Ryan, M. ir V.Petro
šiams, V. ir A.Lauraičiams, D. 
ir B.Groeper, E .Pakšt iene i , 
H.Bagdonienei, F.Tarulienei, 
J.Linkus, A. ir P.Mažeikams, 
P.Sošienei, L. ir J.Žvyniams, J. 
ir J.Mockaičiams, Rejerių šei
mai , E .Putna, ir E.Rucoba. 
Reiškiame gilią užuojautą po
niai Birutei Sekmakienei ir 
šeimai. 

(sk.) 

l l | k 2VAIG2DUTĖ 
)fcpjH0bJL*S« ^ ^ Įsteigta Lietuvių Mokytojų Sąjungos Čikagos skyriaus Redaguoja J.Plaeas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 

Vaikai prie upelio 

MANO TĖVYNE 

Aš myliu tėvynę, 
Savo žemę šventą 
Mano čia gimtinė, 
Čia man augti lemta. 

Širdys meile dega 
Mūsų tėviškėlei, 
Ji visus mus glaudžia Tarsi 

motinėlė. 

Gera man čia augti, 
Čia matyti dangų 
Ir mylėti savo 
Lietuvą brangią. 

Veronika Makarevič, 
Dieveniškių vidurinės 
mokyklos 7 kl. mokinė 

PREZIDENTO 
ATSISVEIKINIMAS SU 

JAUNIMU 
(Pabaiga) 

Kai rusai-komunistai užpuo
lė ir pagrobė Lietuvą, daugelis 
iš jūsų senelių ir net tėvelių, 
jų tarpe ir Valdas Adamkus, 
pasitraukė iš Lietuvos ir buvo 
priimti apsigyvenimui Ameri
koje. 

Dauguma karo pabėgėlių 
tikėjosi, kad su Amerikos pa
galba'Lietuva greitai vėl at
gaus laisvę ir visi galės su
grįžti į savus namus. 

Gyvendami kituose kraš
tuose, belaukdami laisvės at
gavimo, neužmiršo, kad jie yra 
lietuviai ir yra įsipareigoję 
padėti Lietuvai. Būti geru lie
tuviu neužteko įvertinti ir 
didžiuotis savo lietuviška kil
me ir kultūra. Jie jautė didelę 
pareigą vigą tai perduoti jau
nesniems. 

Valdas Adamkus, pamėgęs 
sportą, įkūrė ir auklėjo Či
kagos lietuvišką jaunimą JLi-
tuanicos" sporto klube. 

Baigęs mokslus ir pradėjęs 
dirbti labai svarbų darbą, kaip 
Amerikos valdžios pareigūnas, 
jis surado progų nuvykti į Lie
tuvą ir jai tiesiogiai padėti. 

Yra posakis, kad už kiekvie
no žymaus vyro, yra labai ypa
tinga žmona, kuri yra ne tik jo 
patarėja, bet ir jo stipriausias 
ramstis. 

Dėkojame Jums, pone prezi
dente ir ponia, kad nebijote at
sisakyti visa tai, kas jums yra 
artima: namų, draugų ir viso
kių patogumų. 

Piešė daiL S. Valiuvienė 

Meldžiame, kad Dievas 
Jums duotų geros sveikatos, 
ištvermės ir gilios išminties, 
tarnaujant tėvynės labui. 

Mes, . lietuviškų mokyklų 
mokytojai, mokiniai ir jų tė
veliai, esame pasiryžę tęsti 
savo pareigą, auklėti sąmo
ningus ir Lietuvai naudingus 
sūnus ir dukras. 

Stengsimės sekti ponų 
Adamkų pavyzdžiu, budėti už 
Lietuvos laisvę ir jos gyven
tojų gerbūvį. 

Taip baigė savo kalbą Ma
rytė Utz. Mokiniai įteikė pre
zidentui dovanų prisiminimui 
ir gražiai iš salės jį išlydėjo. 

Laura Dainytė 
Čikagos lit. pedagoginio 

instituto studentė. 

TURIME MYLĖTI 
LIETUVĄ 

Vyko karas, kuris vadina
mas Didžiuoju arba I itoeauli-
niu karu. Vokiečiai užėmė ir 
taip jau ne laisvą nuo 1795 
metų Lietuvą. Jie atimdavo iš 
žmonių gyvulius, maisto pro
duktus, ėmė didelius mokes
čius, įvedė prievoles. Du to lai
ko valdę rusai dingo, privers
dami kartu su jais pasitraukti 
į Rusijos gilumą nemažai lie
tuvių. 

Karas labai nuvargino ir 
nuskurdino žmones. Tačiau 
tie sunkumai nepalaužė Lietu
vos patriotų, nenorinčių taiky
tis su okupacine valdžia, sie
kiančių laisvės savo Tėvynei. 
Ir štai 20 Lietuvos šviesuolių 
— Lietuvos Tarybos narių 
1918 metų vasario mėn. 16 
dieną Vilniuje pasirašė Ne
priklausomybės aktą, pas
kelbė, kad Lietuva yra nepri
klausoma, savarankiška de
mokratinė valstybė. Tas aktas 
vainikavo daugelio metų 
troškimą atkurti savo valsty-
bę. 

Tačiau laisvę reikėjo apgin
ti. Tai pareikalavo daug aukų. 
Daug lietuvių žuvo už Tėvynę 
kovose su priešu, labai ne
norėjusiu, kad Lietuva būtų 
laisva. 

Vasario 16 dieną aš, kaip ir 
daugelis lietuvių, prisimenu, 
mintyse pagerbiu visus žu
vusius už mūsų Tėvynės lais
vę. Juk mes be jų pasiaukoji
mo kovos šiandien nežino

tume, kas yra laisvė. Supran
tu, kad ir mes, dar vaikai, tu
rime mylėti Lietuvą. 

Neringa Makselytė, 
3 klasės mokinė. 

Utena-Lietuva 

VALIO ATOSTOGOS 

Vasarą aš važiuosiu prie 
Chesapeake įlankos. Gyvensiu 
mažame name. Aš jau pra
dėjau pakuotis. Plauksime lai
vu. Aš manau, kad man ten 
patiks. 

N idaViduty tė 
2 sk. mokinė 

Man patinka vasara, nes 
mokykloje nėra pamokų ir yra 
karšta. 

Viltis Meilutė, 
2 sk. mokinė. 

Aš važiuosiu į Disney World 
šią vasarą. Mano sesutėms ir 
man bus smagu. Aš busiu la
bai gera. 

Katarina Slavikaitė, 
2 sk. mokinė 

Kovo mėn. 30 d., aš keliavau 
į beisbolo kvalifikavimosi pa
tikrinimus. Ten aš susitikau 
su savo dviem draugais. Vieno 
mano draugo tėvas yra trene
ris, Mums reikėjo pagauti ket
uris sviedinius ir tris kartus 
su lazda pamušti. Man gerai 
pasisekė, tik nepagavau vieno 
sviedinio. Kitą dieną mano 
draugas pasakė, kad aš esu jo 
komandoje, bet mano kitas 
draugas nepateko į mūsų ko
mandą. Man buvo liūdna, kad 
jis nepateko, bet nors tiek ge
rai, kad bent vienas bus. 

Vytas Bradūnas, 
Visi Baltimorės Karaliaus 

Mindaugo lit. m-los mokiniai 
(„Mūsų Metai") 

VASARA 

Man patinka vasara, nes yra 
šilta. Vasarą aš stovyklavau. 
Kiekvieną antradienį ėjau į 
baseiną maudytis. Philadel-
phijoje yra labai karšta ne tik 
man, bet ir tėtei. Aš vieną va
sarą ėjau į skaitymo mokyklą 
ir išmokau angliškai skaityti. 
Vasarą aš dažnai važinėjau su 
riedlente. 

Matas Bagušinskas 

ATOSTOGOS ČIKAGOJE 

Čikagoje gyvena mano tė
velio šeima. Toje šeimoje yra 
mano močiutė, senelis, penki 
dėdės ir viena teta. Du kartus 
per metus skrendu lėktuvu, 
kad aplankyčiau tą šeimą. 
Laikas praleistas Čikagoje yra 
smagus ir greitai prabėga. Da
bar aš turiu daug pusbrolių ir 
pusse8rių. Dabar laukiu šios 
vasaros kelionės. 

Kristina Si l iūnaitė 
Abu Philadelphyos Vinco 

Krėvės lit. m-los mokiniai 
(„Audra") 

ERELIS IR VARNA 

Nė vienas prieš galingus ne
sijaus saugus, o jei dar piktas 
patarėjas atsiras, prieš smur
tą ir niekšybę niekas neatlai
kys. 

Į padangę erelis šovė (paki
lo) nešinas vėžliu, kurio, kie
tas šarvais apsaugoto, įveikti 
jis niekaip negalėjo, kad ir la
bai stengėsi. Tada atskrido 
varna ir pasakė jam: A l 
kiausią grobį tu naguos laikai, 
bet jeigu neparodysiu, kaip 
reikia veikti, be reikalo tik 
vargsi čia su ta našta". Ereliui 

pažadėjus atsilyginti, vara 
patarė: „Tegul pakyla jis lig 
pačių žvaigždžių — ir vėžlį i 
nagų paleidžia — į uolas 
Suduš jo šarvas, o vėžliem 
paukščiui klius. Kaip variu 
tarė, taip tas ir pasielgė. Ir pa 
tarėjai kąsniu dideliu atlygi 
no. Taip padaras apsaugotai 
pačios gamtos, prieš du turėj< 
žūti nelygioj kovoj. 

Fedras 

MŪSŲ SPAUDA 
Svarbu, kad kiekvienas są

moningas lietuvis stengtųsi 
įsigyti kuo daugiausia lietu
viškų knygų, užsisakytų žur
nalų ir laikraščių. 

Turime daug kultūrininkų, 
mokslininkų, rašytojų ir pan., 
kurie gali parašyti ir parašo 
labai svarbių lietuviams raš
tų. Tačiau tik maža dalis tų 
raštų išleidžiama spausdintu 
žodžiu. 

Dideli dvasiniai tautos tur
tai išnyks net nesurašyti, o 
parašyti veikalai sutrūnys 
(sunyks) rankraščiuose, jei jie 
knygos, žurnalo ar laikraščio 
pavidalu neateis į lietuvių na
mus. 

PAGALVOKITE N R 10 

1. Kas sugalvojo automobi
liams oro pripučiamas padan
gas? 2. Kada buvo išrastas 
traktorius? 3. Kas sukūrė 
Volkswageną? (Atsiuntė kun. 
E. Gerulis) 4. Be rankų, be 
kojų gražiai tėplioja? 5. Be 
rankų, be kojų duris atidaro? 
6. Ar būna juodųjų ąviečiųT O 
jeigu nebūna, tai kas tai per 
uoga, kuri labai panaši į avie
tę, bet juodos spalvos? 7. 
(piešinėlis). Nupiešti 3 skritu
liai, tai pagrindas karika
tūrinio arklio. Reikės pridėti 
ausis, plaukus, akis, nosis, uo
degą ir kojas. Vasaros atos
togų metu, turėdami daugiau 
laiko, išmėginkite savo meniš
kus gabumus. Galite nupiešti 
nusiminusį ir besijuokianty 
arklį. 

PAGALVOKITE N R 9 
ATSAKYMAI 

1. Žmogus paskutinį kartą 
(šeštą) su Apollo 17 ant mė
nulio buvo nusileidęs 1972 m. 
gruodžio mėnesį. 2. H. Fordo 
pirmasis automobilis turėjo du 
cilinderius ir 8 arklių jėgą. 3 . 
1894 m. vokiečių inž. R. Diesel 
sukūrė „dizelinį* motorą. 5. 
Žvakė. 6. Taip. Prie drebulių, 
berželių, lazdynų auga bobau
siai. Plačiagalvės, rauplėtos, 
rudos kepurės, kotai kreivi, 
trumpi, tuščiaviduriai. Jie at
siranda gegužės mėnesį. 
Panašūs į bobausius yra tik
rieji briedžiukai. Jų kepurėlės 
panašios į bičių korį — suka
poti mažais kvadratėliais. Pie
vose galima rasti pievagrybių. 
Jų kepurės šviesios, lakšteliai 
rausvai rudi. Jaunų pievagry
bių kotai, aptraukti baltu 
šydu, o vyresnių žieduoti. Jie 
auga nuo gegužės iki lapkričio 
mėnesio. Lietuvoje galima gry
bauti nuo ankstyvo pavasario 
iki vėlyva rudens. 7. Po žemės 
paviršium miega sliekai ir 
kurmiai. Žemės paviršiuje — 
arkliai ir šunes. Virš žemės 
paviršiaus — arai ir liepsnelės 
(raudongurklės). 


