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Premjeras nori steigti
ypatingų* nusikaltimų tyrimo
valdybą

Vilnius, vasario 11 d. (BNS) rius.
— Lietuvos premjeras Gedimi
Antradieni parlamente jis kal
nas Vagnorius atskleidė planus bėjo apie ambicingus jo vado
netrukus Vidaus reikalų minis vaujamos vyriausybės ketini
Konservatoriai tikisi
terijoje
įsteigti specialią tyrimo mus susidoroti su nusikalsta
Vilnius, vasario 11 d. (BNS)
pakeisti gen. prokuroro
valdybą,
kurioje aukštos kvalifi mumu ir žadėjo teikti kodeksų
— Seimas antradieni vienbalsiai
skyrimo tvarką
kacijos
teisininkai, finansi bei įstatymų pataisas, kurios
nutarė vėl svarstyti prezidento
Seimo konservatorių frakcija
ninkai ir kitų sričių specialistai leistų nubausti ne tik smulkius
Algirdo Brazausko nepasirašytą neatmeta galimybės artimiau
tirs ypač sunkius ir pavojingus nusikaltėlius ir aferistus, bet
Lietuvos gyventojų genocido ir siu metu pakeisti generalinio
nusikaltimus.
rezistencijos tyrimo centro prokuroro skyrimo tvarką ir
pakirstų organizuoto nusikals
reorganizavimo įstatymą.
Antradienį kalbėdamas Sei tamumo finansavimo šaltinius.
atimti iš prezidento teisę siūlyti
Tai būtu pirmas kartas, kai Seimui kandidatą į šias parei
me, premjeras sakė, kad šių Premjeras taip pat atkreipė
šis Seimas pritartų prezidento gas.
aukštos kvalifikacijos darbuo dėmėsi į teisėsaugos institucijo
:::zzz^
>-?m*mr*0&&i .J tojų atlyginimams nebus gaili se besiformuojančias „žmonių
siūlymams pakartotinai svars
„Blogąja prasme netikėtas
tyti grąžintame įstatyme. Iki prezidento poelgis įkvėpė mus
mą lėšų. „Šio padalinio dar grupeles", nuo kurių sprendimų
Povandeninė ftuklė, ypač savaitgaliais, ant Kurilų n s r i ų ledo privilioja daug žvejų. Tačiau, žiemai
šiol Seimas pakartotinai priė naujoms diskusijoms", sakė
buotojai gaus daug didesnį „faktiškai priklauso, kam Lie
einant į pabaigą, ledas jau yra pavojingas, n e v i e t o m i s trūkinėja, ir kai kuriems žvejams
mė visus prezidento sustab antradienį konservatorių frakci
atlyginimą nei premjeras, nei tuvoje taikomi, o kam — netai
savaitgalinė iškyla gali pasibaigti nelinksmai.
dytus įstatymus.
N
n
o
t
r
Norintys
„užsiimti"
geresne
vietą,
aat-sado
praleidžia
ir
naktį.
daugelis valdininkų, kurie dirba komi įstatymai".
jos seniūnas Arvydas Vidžiūnas,
y
" ~
mažiau pavojingą darbą", sakė
Prezidentas įstatymo nepasi komentuodamas prezidento Al
Premjeras užtikrino, kad vy
rašė, motyvuodamas, jog tokį girdo Brazausko ketinimus ne
č e č ė n a i a p g a i l e s t a u j a premjeras ir žadėjo, kad vidų riausybė neturi sumanymų silp
įstatymą įgyvendinus, ypatin keisti sausio viduryje nuspren
tinis šių pareigūnų atlyginimas ninti VR sistemą ar prokuratū
lietuviams negavus sieks 5,000 litų, o aukštesnės rą, tačiau, kaip neišvengiamą
gieji archyvai taps neprieinami dusio atsistatydinti generalinio
visuomenei, nes būtų perduoti prokuroro Vlado Nikitino.
kvalifikacijos specialistai galės pakeitimą, jis nurodė būtinybę
vizų
Neringa, vasario 10 d. (BNS) žvejų, su savimi turėjęs nešio
reorganizuotam Centrui ir būtų
iš prokuratūros atimti „advo
Groznas, vasario 11 d. (Inter- uždirbti dar daugiau.
Prezidentas pirmadienį pa — Pirmadienio naktį atitrukusi jamąjį telefonąnaudojami tik genocido tyrimui.
Premjeras išreiškė viltį, kad kato funkcijas".
faz-BNS)
—
Antradienį
Čečėni
reiškė nepatenkinsiąs V. Niki ledo lytis į Kuršių marias
Puse keturių nakties tuo
Todėl prezidentas pasiūlė ap
G. Vagnorius kalbėjo apie
tino-atsistatydinimo pareiški nunešė 6 žvejus, laimė, —visi jie pačiu telefonu gautas praneši jos prezidento Aslan Maschadov Seimas pritars šiems vyriausy
skirtai panaikinti archyvų
bės siūlymams, ir tvirtino, kad tuos atvejus, kai tardytojai
spaudos
tarnyba
pareiškė
apgaimo, nors prieš savaite tarėsi su išsigelbėjo.
mas, kad žvejams pagalbos ne
perdavimą numatantį įstatymo
papildomi keli milijonai litų bus nustato padarytą žalą, tačiau
Seimo frakcijomis dėl naujo
Neringos priešgaisrines tar bereikia, nes jie patys rado taką lestaujanti, jog Rųsįja atsisakė surasti nedidinant bendrų val
straipsnį.
nutaria baudžiamąją bylą nu
išduoti vizas Lietuvos parla
kandidato, kai konsultacijų
Prezidentūros parengtame metu paaiškėjo, kad konserva nybos budinti Regina Oakienė per ledą į Ventės ragą ir išsi mentarų delegarijai, ketinusiai dymo išlaidų. „Kelių milijonų traukti, motyvuodami tuo, kad
projekte numatyta į centro su toriai neketina pritarti prezi »«ke> jog apie puse dviejų gelbėjo. Tačiau neaišku, kodėl dalyvauti trečiadienį įvyksian litų gerų specialistų geram atly nesurinkta neginčijamų įrody
dėtį įtraukti represijų Lietuvo dento pasiūlytam kandidatui — nakties policijos budintis ant lyties liko vienas žvejys, čioje naujojo šalies prezidento ginimui panaudojimas leis mų. Premjero nuomone, tik teis
je tyrimo centrą, ir jo tyrimai dabartiniam generalinio pro pranešė, kad Preiloje atitruko kurį apie 9 ryte išgelbėjo prieš inauguracijoje.
mums sutaupyti ne vieną šimtą mas gali nustatyti ar įrodymai
būtų vykdomi pagal savarankiš kuroro pavaduotojui Artūrui ledo lytis su šešiais žvejai Apie gaisrinės tarnybos pareigūnai,
milijonų litų", tikisi G. Vagno yra ginčijami, ar neginčijami.
Čečėnijos
prezidento
spaudos
į įvykio vietą išsiuntę automo
ką ilgalaike programą. Iš kul Paulauskui, o šalies vadovo nelaime polkjjai pranešė 1
tarnybos žiniomis, vizų taip pat
bilius
su valtimis.
tūros ministerijos numatyta netenkino valdančiosios frakci
negavo Latvijos, Turkijos ir
centrui perduoti genocido aukų jos pasiūlyti kandidatai.
Pirmadienio rytą buvo išgel Olandijos atstovai.
Nustatyta*
muziejaus steigėjo teises.
bėtas dar vienas žvejys, kurį ties
Rusijos ambasados Vilniuje
Kol vyko derybos su preziden įvažiavimo i Kuršių
Perval ka atitrukusi ledo lytis atstovas spaudai Beris Kirilov
Centrui taip pat priskiriama tu A. Brazausku, konservatorių
Vilnius, vasario 11 d. (BNS) anot G. Vagnoriaus, negali būti
buvo nunešusi Šilutės link net korespondentui pasakė, kad nu — Premjeras Gediminas Vagno traktuojamas kaip šių insti
neriją mokestia
teisė tirti visas genocido bei frakcija buvo sustabdžiusi
nusikaltimų žmonijai ir žmoniš svarstymą projekto, pagal kurį
Neringa, vasario 10 d. (BNS) 6 kilometrus. Šiaulių miesto rodymą neišduoti vizų Seimo rius pažadėjo ištirti atvirą tucijų silpninimas, bus įstatymų
kumui apraiškas ir Lietuvos gy teisė teikti generalinio proku — Neringos miesto savivaldybė gelbėjimo tarnybos malūnspar nariams ambasada gavo iš prokurorų laišką teisingumo pataisos, uždraudžiančios be
ventojų persekiojimą okupacijų roro kandidatūrą iš prezidento patvirtino bilietų kainas įva nis išgelbėjo klaipėdietį.
ministrui Vytautui Pakalniš teismo išteisinti nusikaltėlius
Maskvos.
metais, taip pat ginkluoto ir ne būtų perduota teisingumo mi žiuoti į Kuršių nerijos valstybinį
kiui ir „jam pritariantiems".
ar nutraukti bylas. Tai pir
ginkluoto pasipriešinimo oku nistrui. „Tačiau dabar mes dėl parka.
Spaudoje paskelbtą laišką vy miausia pasakytina apie dide
pacijoms procesus, inicijuoti to būtinai kalbėsimės frakcijo U i autobusą ar krovininį au
riausybės vadovas įvertino kaip les finansines ar kitas „pavo
genocido organizatorių ir vykdy je", sakė A. Vidžiūnas.
tomobilį reikės mokėti 20 litų.
teisėsaugos pareigūnų bandymą jingas" bylas.
tojų teisinį įvertinimą.
G. Vagnorius pripažino, jog
dalyvauti politinėje veikloje.
Generalinis prokuroras V. Ni Lengvųjų automobilių savinin
bus
plečiamos VRM padalinių
.Ateityje
tokių
pareiškimų
ne
kitinas antradienį žurnalistams kai turės mokėti po 10 Lt,
Vilnius, vasario 10 d. (BNS) įkūrėjų Viktorą Petkų bei pa
Bus sudaryta komisija
dar kartą patvirtino neatsisa mikroautobusų — po 15 Lt, — Lietuvos Helsinkio grupė siūlė Seimui atleisti i i pareigų bus, o visi panašūs bandymai funkcijos, tačiau tai nereiškia
Kauno verslininko
kąs ketinimų atsistatydinti ir motociklų — po 6 Lt, o valiuo pirmadieni prezidentui Algirdui 8 metus kalinta Vytautą Skuodį bus tiriami", pareiškė prem Generalinės prokuratūros funk
nužudymui tirti
sakė lauksiąs Seimo sprendimo. jantieji automobiliu su poilsine Brazauskui įteikė du dokumen iš Lietuvos gyventojų genocido jeras spaudos konferencijoje cijų siaurinimo.
Jis atsisakė vertinti prezidento priekaba turės pakloti net 100 tus, kuriuose protestuojama ir rezistencijos tyrimo centro antradienį.
Seimas antradienį pradėjo sprendimą nepatenkinti jo pa litų. Kiekvienas keleivis papil- prieš vyriausybes ir Seimo direktoriaus pareigų. Taip pat
Aštuoni Vilniaus prokurorai
svarstyti nutarimą sudaryti lai reiškimo. ,Jie man jį vertinti — domai turės sumokėti po 2 litus. vadovybes sprendimus atleisti ii pareigų atleistas 6 metus atvirame laiške apkaltino tei Kuriamas „Nemuno*
kinąją tyrimo komisiją buvusio prokurorai turi būti depolitiNemokamai Kuršių nerijos i i pareigų grupės narius — kalėjimuose ir lageriuose kalin singumo ministrą nepagrįstu
regionas
jo Savanoriškosios krašto apsau zuoti", sakė jis.
valstybinį parką galės lankyti buvusius politkalinius ir disi tas Albertas Žilinskas.
prokuratūros puolimu ir suabe
gos tarnybos bei Valstybės sau
I ir II grupių invalidai, pen dentus, paskirtus LDDP turint
Karaliaučius, vasario 11 d.
Protestą pasirašę 10 Helsin jojo jo kompetencija.
gumo departamento pareigūno
(BNS)
— Lenkijos Suvalkų mies
* Krašto apsaugos minis sininkai, vaikai iki 16 metų bei daugumą Seime.
G. Vagnorius užtikrino, kad
kio grupės narių įspėja, kad jei
Juro Abromavičiaus žūties ap terija atsiuntė tokio turinio studentai, turintys tarptauti
te
penkių
Lietuvos, Rusijos,
JSių su kitaminčiais susidoro- nesiliaus „masinis" žmonių neketinama „draskyti" nei Vi Baltarusijos ir Lenkijos rajonų
linkybėms ištirti.
pranešimą: „KAM atstovė spau nius studentų pažymėjimus.
daus
reikalų
ministerijos,
nei
šalinimas i i darbo vien todėl,
Pateikdama Seimo nutarimo dai įgaliota pranešti, kad
Miesto savivaldybė sugriežti jimo veiksmų negalime kitaip kad naujiesiems krašto šeimi Generalinės prokuratūros tar vadovai pasirašė nutarimą dėl
vertinti,
kaip
šiurkščių
žmogaus
projektą, konservatorių frakci 1997.02.05 'Lietuvos ryto' no leidimų nemokamai ar be
ninkams nepatinka jų „spalva" nybų, o priešingai — jos bus stip ketinimų kurti europinį regioną
jos seniūno pavaduotoja. Na dienraštyje paskelbta informaci eiles keltis per Kuršių marias teisių bei laisvių pažeidimų, ir „galvosena", jie kreipsis į rinamos.
„Nemunas".
cionalinio saugumo komiteto ja, kad Krašto apsaugos minist Klaipėdos uoste tvarka. Nuo kurie buvo vykdomi ir sovieti tarptautines organizacijas, gi
Dokumente suformuluotos pa
Pavyzdžiui,
Generalinės
pro
narė Rasa Rastauskienė pažy ras Česlovas Stankevičius, lan šiol tokie leidiniai nebebus niu laikotarpiu", pažymima nančias žmogaus teises bei
grindinės Gardino srities,
kuratūros
ir
VRM
tardymo
de
mėjo, kad pagrindinis komisijos kydamasis pas generalinio pro išduodami bendrosioms lietu- prezidentui įteiktame proteste. teisingumą.
partamento pareigūnai, pasi Marijampolės ir Alytaus apskri
tikslas būtų išsiaiškinti nu kuroro pavaduotoją A. Paulaus vos ir užsienio firmoms. Ne • Kitame dokumente nurodo
Informaciją apie buvusių disi ryžę sąžiningai ir kvalifikuotai čių, Suvalkų vaivadijos ir Ka
sikaltimo aplinkybes, „kad ką neva 'paaiškino, kad J. Abro ringes gyventojų transporto ma, kad premjeras G. Vagno
dirbti, gaus daug didesnius atly raliaučiaus srities nuostatos,
niekam nekiltų abejonės, jog mavičiaus parengta pažyma iš priemonės keltu keliamos ne riusatleido ii pareigų 25 metus dentų stleidimą i i darbo
ginimus — jų uždarbis bus di įgyvendinti šį projektą.
bus siekiama įvardinti nusikal tiesų buvo jam, įteikta' neati mokamai, pateikus specialias sovietmečiu kalintą vieną iš Helsinkio grupė perdavė 27
Kaip sakė Karaliaučiaus sri
pasaulio valstybių Helsinkio desnis nei premjero ar Seimo
tėlius".
magnetines korteles.
tinka tikrovės.
Lietuvos Helsinkio grupės susitarimų vykdymo komi pirmininko, sakė G. Vagnorius tis administracijos tarptauti
Antradienį svarstymo metu
Krašto apsaugos ministras
tetams.
Antras pakeitimas, kuris, nių reikalų valdybos viršinin
Mirė Vanda Daugirdaitė Sruogienė
Seimo nariai priminė po sava Česlovas Stankevičius niekada
kas Viktor Romanovskij, pirmą
norio J. Abromavičiaus žūties nėra gavės jokios J. Abromavi
Istorikė dr. Vanda Daugir Šiaulių gimnazijoje, vėliau
kartą visų penkių pasienio
spaudoje skelbtas mintis apie čiaus parengtos pažymos.
daitė
Sruogienė mirė š.m. dirbo Kauno spaudos biure ir
sričių vadovai aptarė eurogalimą šio nusikaltimo ryšį su
regiono „Nemunas" kūrimo
L. Zegerienė, vasario 10 d. Ji buvo „Lietuvos „Lietuvos" redakcijoje. Studi
kelių metų senumo įvykiais ir
idėją, kurią šios keturios
Atstovė spaudai istorijos" ir daug kitų knygų jas tęsė Berlyno universitete
pageidavo, kad parlamentui
valstybės įvairiu lygiu brandina
autorė,
laikraščių
bei
žurnalų
ir
Lietuvos
universitete
J. ŠTeivytė,
atsiskaitytų kai kurie atsakingi
Maskva, vasario 11 d. (BNS) jos vadovai pageidauja, jog jau pusantrų metų.
bendradarbė, Lietuvių encik Kaune. Nuo 1944 m. žinias gi
ministro padėjėja".
pareigūnai.
lopedijos bendradarbė, viena lino Bonnos universitete, Vo — Baltijos valstybių priėmimas pasaulyje šios valstybės būtų
Jo vertinimu, „Nemunas",
Tuo tarpu krikščionis demo
* Irano ambasadorius Lie Pedagoginio lituanistikos in kietijoje, kur 1948 m. gavo fi l NATO atitinka Rusijos sie baiminasi lygiai taip pat, kaip kuris padėtų efektyviau spręsti
kratas Arimantas Raškinis sua tuvai Mohammad Taher antra stituto
Čikagoje
steigėjų, losofijos daktarės
laipsnį. kius, ir Rusijos valdžia turėtų anksčiau SSRS. Jo nuomone, ekologines, prekybos ir trans
bejojo, ar tikslinga „vieną i dienį įteikė skiriamuosius Tarptautinės moterų federaci Nuo 1949 m. gyveno Čikagoje. paremti šiuos Lietuvos, Latvijos Rusija priešinasi NATO plėti porto problemas, yra būtinas.
eilinių nusikaltimų" prilyginti raštus prezidentui Algirdui jos narė, Lituanistikos institu
bei Estijos siekius, antradienį mui, vadovaudamasi vidaus po Šios idėjos įgyvendinimas dar
valstybiniam ir sudaryti jo tyri Brazauskui. Ambasadorius per to narė, pedagogė, priklausė
Maskvoje pareiškė Rusijos Dū litikos sumetimais — siekiant patrauklus ir tuo, jog panašaus
mui specialią komisįją. Jo nuo ceremoniją sakė, kad abi šalys Lietuvos Dukterų draugijai ir
mos deputatai Sergej Kovaliov politikų vienybės šalies viduje, pobūdžio programas dažnai fi
mone „ažiotažas buvo sukeltas galėtų bendradarbiauti naftos ir kelioms kitoms lietuviškoms
bet kuria kaina ieškoma priešų nansuoja įvairūs Europos fon
ir Konstantui Borovoj.
informavimo priemonių, ku dujų pramonės srityje. Ambasa- organizacijoms. Ji buvo rašy
dai.
„Žinoma,, mes palaikome Bal svetur.
rioms reikia sensacijų, intrigų, dcrhis M Taher gyvens Varšu tojo dramaturgo Balio Sruogos
tijos valstybių įstojimą į
Pasak
K.
Borovoj.
nuotaikas
politinių poteksčių' .
voje.
NATO", interviu sakė K. Boro prieš NATO plėtimą Rusijoje
našlė.
Konservatorė R. Rastauskie
* Antradienio naktį po
voj. Pasak jo, yra tikslas — gin įžiebė užsienio reikalu minis
Dr. Vanda Sruogienė gimė
KALENDORIUS
nė nepritarė tokiai nuomonei, sunkios ligos mirė Lietuvos 1899 m. rugpjūčio 16 d. Piatiti Rusijos demokratiją nuo ko tras Jevgenįj Primakov, kuris ir
pastebėjusi, kad nusikaltimo prezidento Algirdo Brazausko gorske, Kaukaze. Gimnaziją
Vasario 12 d.: Pelenų diena.
munizmo ir imperializmo, todėl praėjusį penktadieni grasino
priežastį spėja tiriančios įvykių tėvas. 90 met;s Kazimieras Bra baigė 1916 m. Dono Rostove,
Baltijos šalių prisijungimas prie šaltuoju karu, kai Dūmoje buvo Benediktas, Reginaldas, Eulaliinstitucijos — prokuratūra, vals zauską? L aidotuvės įvyks ket vėliau studijavo Maskvos uni
'-'• Ointonis, Deimantė.
NATO atitinka tiek šių valsty svarstomos NATO pl<
tybės saugumo pareigūnai. virtadienį Kaišiadorių kapi versitete. Grįžusi į Lietuvą,
bių, tiek Rusijos siekius.
perspektyvos.
Vasario 13 d.: Kotryna, Be„Spaudatikatspindi nuostatas, nėse.
S. Kovaliov įsitikinimu, Rusi1918-1919 metais mokytojavo
nignas, Algaudas, Raudė, Ugnė.
svarstys prezidento
nepasirašytą {statymą

kurios vyrauja visuomenėje",
sakė Seimo narė.

Ledo lytys „plukdo" Kuršių
marių žvejus

Spaudoje paskelbtas
prokurorų laiškas

Lietuvos Helsinkio grupė
prieštarauja disidentų
atleidimui iš darbo

Rusijos demokratai pritaria
Baltijos šalių stojimui
i NATO

•s

•
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Užsakant į Lietuva:
(Aircargo)
$100.00
$55 00
Tik šeštadienio laida
$55.00
Užsakant į užsieni
oro paštu
$500.00
$250.00
Tik šeštadienio laida
$160.00
$85.00

LSS VADOVYBES PAREIGŲ
PERDAVIMAS
Lietuvių Skautų sąjunga, po
Su visų čia išvardintų są
Antrojo Pasaulinio karo atsi jungos padalinių pritarimu ir
kūrusi už Lietuvos ribų, tapo pagalba šioje kadencijoje atlik
pasaulinio masto lietuviško jau ti ypatingi darbai:
nimo auklėjimo organizacija; jos
— Pravestas įdomus ir nau
veiklą 4-se kontinentuose koor dingas skautiškų rašinių kon
dinuoja kas treji metai demo kursas.
kratiškai išrenkama vadovybė,
— Išleista antra laida LSS
kurios pagrindas yra JAV-se ir Statuto.
Kanadoje. Pernai, baigiantis
— Išleista „Lietuviškoji skau
1994-96 metų kadencijai, buvo tija 1945-1985". — Tvarkoma
išrinkta LSS vadovybė 1997-99 archyvinė medžiaga ir sutvar
metų terminui. Vadovybės pa kytas LSS muziejus.
reigūnų pasikeitimas — naujai
— Sudaryta pradžia skau
išrinktai vadovybei pareigų per tams reklaminio lankstinuko.
davimas š.m. vasario 1 ir 2 d.
— Bendradarbiauta su visų
vyko Čikagoje ir Lemont, IL.
Lietuvos organizacijų skautais
Anglijoje ir Lietuvoje. Stengė
mės sudaryti sąlygas susi
Šeštadienis Lemonte
jungimui Lietuvos skautų orga
Šeštadienį, vasario 1 d., iš
nizacijų. Pradžia jau yra. Atei
įvairių JAV ir Kanados vietovių
tis parodys ar turėjome įtakos.
suskridę LSS vadovybės nariai
Be talkininkų vargiai atliksi
suvažiavimą pradėjo Pasaulio
darbus
ir pareigas. Jų yra labai
Lietuvių centre,. Lemonte. Cia
daug
ir
visų neįmanoma išvar
dieną vyko atskiri LS Seserijos
dinti.
Tariu
didelį Ačiū Pirmi
ir LS Brolijos vadijų posėdžiai,
jos
ir
Tarybos
nariams, Tarybos
Tarybos pirmininkų pasitari
komisijoms
ir
visiems Tarybos
mas, bendri pietūs, o vakare
vadovams
už
visokeriopą
para
„Bočių" menėje vyko bendra va
mą.
Su
žodine
padėka
noriu
karienė ir vakaronė kartu su
Čikagos skautiškos šeimos na įteikti prisiminimui dovanėles:
Pirmijos ar Tarybos nuotrauką,
riais ir svečiais.
ar gintarinį paveikslėlį".
Suvažiavimą globojo ir vaka
Dovanų Tarybos ir Pirmijos na
rienę paruošė „Sietuvos" skauriams
įteikime v.s. fil. K. Ječiui
tininkių ir vyr. skaučių drau
talkino
buvusi Pinnijoje jo pa
govė, vadovaujant s.fil. Jolandai
dėjėja
v.s.
Marytė Utz.
Kerelienei ir v.s. Marytei Utz.
Perskaičius
LSS Pirmijos po
Vakarone trumpu įvadu pra
sėdžio
protokolo
ištrauką apie
dėjo sifil. J. Kerelienė ir vakaro
s.fil.
Donato
Ramanausko
ir
programai vadovavusi j.v.s. fil.
s.fil.
Zitos
Rahbar
pakėlimą
į
Birutė Vindašienė.
vyr.
skautininko,-ės
laipsnį
ir
žodį tarti pakviestas LSS
Tarybos ir Pirnųjos (1994-96 m.) pakeltuosius iškvietus į priekį,
pirmininkas, pasveikinės visus visi skautininkai,-ės buvo pa
su8irinkusiu8,pasidžiaugė galįs prašyti atsistoti ir kartu su sese
atnaujinti pažintis ir susipažinti Zita ir broliu Donatu pakartoti
su tais, su kuriais teks artimiau skautininkų įžodį — atnauji
bendradarbiauti naujoje kaden nant savo pažadą skautybei.
Kad neužtęsti sekmadienį
cijoje, tardamas: „Mūsų organi
zacija veikia 4-riuose kontinen vyksiančios iškilmingos LSS va
tuose, įvairią veiklą koordinuo dovybės pareigų perdavimo su
ja Brolijos, Seserijos ir Akade eigos, buvo reiškiamos padėkos
minio Skautų sąjūdžio vadijos. ir įteikiamos įvertinimo dovanė
Kad nenukryptumėm nuo nu lės Tarybos, Pirmijos bei nusi
statytų tikslų, mus prižiūri pelniusiems šakų nariams.
Po to vyko smagi vakaronė,
taryba. Kontrolės komisija
tikrina mūsų sąskaitybą, o kai vadovaujant j.v.s. fil. Birutei
kyK ginčai, galime kreiptis į Vindašienei. 0 kas atsispirs kai
Garbės teismą. Kūrybingam balsingoji suvalkietė s. Birutė
programų įvykdymui mums pa Kemežaifcė-Kazlauskienė, kvies
deda Ūkio skyrius, „Skautų ai dama prisidėti — užtraukia
dtts", „Skautija", Lietuviškosios dainą. Ilgai skambėjo dainos, o
tarp jų buvo įterpiami įvairūs
skautybės fondas ir kt.

Akademinio Skautų sąjūdžio 1997/99 metų vadija. Iš k. — fil. Vida Damyonaitytė - Akademikiu
skaučių draugovės CV pirmininkė, fil. Vytenis Kirvelaitis — Korp! Vytis CV pirm., fil. dr Vilija
Kerelytė — Filisterių skautų s-gos CV pirm., fil. Rimas Griskelis — Akademinio Skautų sąjūdžio
vadijos pirmininkas, fil. Gina Mačiulienė - ASS pirm. pavaduotoja, fil Dana Penčylaitė — ASD
CV pirm. pavaduotoja, fil. Jonas Variakojis — Korp! Vytis CV pirm. pavaduotojas.
Nuotr. Nidos Bichnevičiūtės

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
Administratorius - Ignas Budrys
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba
• Redakcija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimu turirų neatsako Skelbimu kainos atsiučiamos,
gavus prašymą ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotu st rarpsruų
nesaugo Prašome siunčiant pasilikti kopiją.

ASS 1997-99 METŲ VADUOS
PIRMININKO ŽODIS
Mieli Sesės ir Broliai
Akademikai!

niems vadovams. Sieksime pa
įvairinti veiklą, aktualiau
prisitaikyti prie dabartinio
gyveninio sąlygų. Prisiartinsim
prie technologiškai pagrįstos
aplinkos, užmegzdami Internet
ryšius su mūsų nariais, nepai
sant kokiame krašte ar už kokio
horizonto jie gyvena. Palaikysim glaudžius ryšius, ben
dradarbiausim su mūsų sesėmis
ir broliais Lietuvoje.

Fil. Ginos Mačiulienės, fil.
Eugenijaus Vilko ir savo vardu
dėkoju tiems, kurie savo balsu
reiškia pasitikėjimą mumis.
Stengsimės visais atvejai su
prasti bei patenkinti Jūsų rei
kalavimus, norus, patarimus ir
šias svarbias ir atsakomingas
pareigas tęsti, siekdami Akade
minio Skautų sąjūdžio ideologi
Be Jūsų visa tai lieka tik
nių principų gyvavimo.
svajonės. Tačiau su Jūsų pa
rama viskas įmanoma, pa
Matosi daug darbo prieš akis,
siekiama. Pramatau šviesią,
tačiau esame pasiryžę drąsiai
žengti pirmyn. Ieškosim naujų gražią ateitį mūsų Akademinio
priemonių patraukti jaunimą į Skautų sąjūdžiui.
Ad Meliorem!
mūsų gretas. Stengsimės tapti
„geru pavyzdžiu" mūsų jau

ČIKAGOS SKAUTŲ
KAZIUKO MUGĖ
Tradicinė Čikagos skautų Ka
ziuko mugė vyks sekmadienį,
kovo 2 d., Jaunimo centre. Ati
darymas 11:15 vai. ryto.
Tradicinę Kaziuko mugę ruošia
„Aušros Vartų". „Kernavės"
skaučių tuntas, Akademinio
Skautų sąjūdžio Čikagos sky
rius, Čikagos skautininkių
draugovė, „Lituanicos" skautų
ir „Nerijos" jūrų skaučių tuntai.
„ex promptu" pasirodymai, o po
jų vėl dainos ir malonus paben
dravimas iki vėlumos.
O kas vyko sekmadienį Jau
nimo centre — skaitysite atei
nančio trečiadienio „Skautybės
kelyje". (Tikiuosi gal ir vieną-kitą tos iškilmingos sueigos
nuotrauką gausim.)
IR

s. fil. Rimantas Griskelis
Philadelphijos skautai ir skaute* gieda kalėdines giesmes Dešinėje - vietininkė vs. L. Bagdonavičienė.

KAZIUKO MUGĖ
HARTFORDE
Skautų ir skaučių rengiama
tradicinė Kačiuko mugė kovo 2
d., sekmadienį, vyks Hartforde,
MA, lietuvių Svč. Trejybės
parapijos salėje, tuoj po 9 vai. r.
šv. Mišių.
Mugėje bito galima įsigyti
lietuviškų knygų, kimštų žais
lų, lėlių, įvairiausių gintaro dir
binių, meniskų medžio drožinių,
puikiausių audinių ii Lietuvos
ir kt.
Bus skautų ir skaučių gaminių
— muginukų stalai, gausi laimi
kiais laimėjimų lentyna. Visų
lauks skanūs lietuviški pietūs,
kava ir saldumynų stalas. Visi
kviečiami atsilankyti, maloniai
praleisti sekmadienį ir kartu
paremti lietuvišką veiklą Hart
forde. Visi laukiami.
KAZIUKO MUGĖ

ASS vadijos pareigų perdavimo sueigoje, i m. sausio 10d. vykusioje Lemont. IL. I* k. — fil. Dana
Pentylait*. fil Vida Damijonaityt*, fil Rimas Griskelis — naujasis ASS vadijos, pirm., fil.
Gediminas I^skyi pareiga* perdavęs ASS pirm., fil Gina Mačiuliene, fil Nida Bichneviciūte.
fil Vilija Kerelrte ir fil Kęstutis Jerius
1994 "96 m LSS Pirmijos pirmininkas.

Detroito „Gabijos" ir „Balti
jos" skaučių ir skautų tuntai
ruošia tradicinę Kaziuko mugę
sekmadienį, kovo 2 dieną, Dievo
Apvaizdos parapijos Kultūros
centre.
Pirmoji Detroito skaučių ir
sknutii mugė įvyko 1958 metais
buvusiuose Lietuvių namuose,
Vernor ir 25 gatvėse. Šiais
metais švenčiame mūsų 40-ąją
sukaktį. Kviečiame visus, ne tik
dabar skautaujančius skautus ir
skautes, ir anksčiau skautavusius ir visą Detroito ir apylinkių
visuomenę apsilankyti Kaziuko
mugėje. Galėsite įsigyti pačių
skautų ir skaučių padarytus
rankdarbius, išbandyti laime,
pažaisti Žaidimų kambaryje.
Jus savo gražiomis dainomis
linksmins Detroito kaimo ka
pela „Malūnėlis". Bus gardžių
lietuviško maisto patiekalų,
skanių pyragų ir tortų.
Lauksime visų Kaziuko mu
gėje!
Skautes \r skautai

SKAUTŲ KŪČIOS
PHILADELPHIJOJE
Gruodžio 15 d. žmonės rinkosi
Šv. Andriejaus parapijos baž
nyčion, į skautų intencija auko
jamas šv. Mišias. Skautai ir
skautės dalyvavo organizuotai
ir aktyviai prisidėjo atlikdami
skaitinius. Mišias savo muzika
ir giedojimu paįvairino pakeliui
į namus Philadelphijoje stabte
lėjęs „Kanklių" ansamblis iš
Lietuvos. Po Mišių visi skubėjo
į parapijos salę, kurioje laukė
skautų mamyčių ir buvusių židiniečių paruoštos Kūčios. Tai
graži tradicija, kuri vyr. skau
čių ir židiniečių čia buvo pra
dėta 1967 metais. Dabar jas
ruošia jau antroji čia gimusi ir;
augusi karta, o iš jų mokosi ir
trečioji.

rodymo, skautai tęsė savo
programą. Su dėmesiu buvo iš
klausyti mažųjų deklamuojami
eilėraštukai, kuriems jie rūpes
tingai buvo pasiruošę. Gražiai
skambėjo vaikų giedamos gies
mės, sesės Cox akordeono pa
lydimos. Ši graži šventė buvo
baigta skautiškame rate supin
tomis rankomis
giedant

Svečiams susėdus prie stalų ir'
uždegus žvakes, LSS vietininkė
s. Laima Bagdonavičienė pak
vietė kun. Burkauską palaimin
ti valgius, sukalbėti maldą ir
pasidalinimu kalėdaičiais pra
dėti Kūčias. Salė sujudėjo,
susiūbavo, nes vaikai su kalė
daičiais rankose bėgo sveikinti
tėvelių, draugų, tėvai vaikų,
vietose sėdinčių nedaug beliko.
Po šios malonios pradžios pradė
ta vaišintis tradiciniais šventės
valgiais.

Valandos jūsų patogumui

Kūčioms gerokai įpusėjus,
skautai pasirodė su trumpu
vaidinimėliu „Grigo ratai".
Paskui scenon buvo pakviesti
„Kanklių" ansamblio iš Lietu
vos nariai: trys kanklininkės,
viena solistė ir du su ragelių in
strumentais. Jie daugiau negu
valandą žavėjo dalyvius, o ne
buvo planuota, nės apie jų
atvykimą sužinojome tik dvi
dienas prieš Kūčias. Publika
labai šiltai įvertino šį jų
koncertą, o skautams buvo
praturtinta jų Kūčių vakaro
programa. Po kanklininkų pasi

„Lietuva brangi" ir „Ateina
naktis".
Nors skautiškas būrys Phila
delphijoje negausus, gerų vado
vų globoje gali daug pasiekti.
Taip pat labai džiaugiamės turė
dami lietuvišką parapiją, kuriai
vadovauja — administruoja
kun., P. Burkauskas. Taip čia
puoselėjamos lietuviškos tra
dicijos. Tikimės, kad jauna
jai kartai jas tęsiant jos čia
gyvuos dar daugelf metų.
Sese Danutė

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINES LIGOS
CHIRURGIJA
1185DundseAve,Ekjin,IL60120
Tat (708) 742-0255

Valandos pagal susitarimą

Nijolė StankevkJIOtė, M.D.
Bojrd Certited. bttcmal Madkina

Holy Cross ProtaMtonal PavMon
3fl.Soutn
-ithuanian Ptaza CL atCatifornla Ava.
773-471-7879

U.
• 1 3 1 a. Kastas* Ava.
CMeafo, IL SOSM
Tas. 312-4M-7700

I , M.D.
S. PftASAD TUMMALA, M.D.
širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

DR. V. J. VASARIENI
DANTŲ GYDYTOJA
4S17 W. S3 St., Burbanlc, IL
Tai. 70S-423-S114
Valandos susitarus
DR. L D. RETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
•"^•"# • • PVą^aVBVV FfJBJ., I M S B F y N*)SMV PL

DR. A. B. OLEVICKAS
GYDYTOJAS m cmnuRGAS

SPECIALYBĖ - AKIŲ UGOS
M M W. M St Tat (7M) 4SM1t1
Valandos pagal tusnrimą
Pirmd 3v p p -7v.v..antr 1230-3v.p.p
trecd uždaryto, katvd 1 - 3 v p p
9 y.r. -12 » P*.

M . JOVITA K I M U S
Kab Chicagoj* uždarytas
9525 S. 79tti Ava. Hiefcory HM* IL
Tai. (701) H H t l I
Valandos pagal susitarimą

C. DBCKER, 0OS, f.C.
4447 W. I t * « . , Oak Laam, R.
Pirmas apyi su Norttmastam utvto
diplomu lietuviams sutvarkyt dantis už
priamamą kainą. Paciantai priimami
absoliučiai punktualiai
(I
Ka». ast fJ1f) 471-

vioAs J. mmmm, M.O.
KARDIOLOGA8 - ŠMMES LIGOS.
7711 t . M a n Av*.,

1 myKa į vakaru* nuo Kartam Ava
T 1 . (7—) ISS I I H
Valandos pagal susitarimą
^ • • ^ • • • • ^ • ^ • • • • • • • • • B B B s s s s M a a a a a a B s s s s a B

DR. PETKAS V. KISIELIUS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
gydymas bw chirurgija

171 tchSHi at, mmmm, n. aaiaa
7fla-t41-MM
/alandos pagal susitarimą
Vakarus ir savaitgaliai* tat 7M-M4-1120
Spacialyba - Vidaus ligų gydytojas
Kalbama lietuviškai
41*7 S. Archer Ava. (pri* Ausfln)
Valanda* pagal susitarimą
Tat. (311) S4S-77M

i

ARAS ŽUOSA, M. D.
INDflt RUDAITIS, O.D.
AKIŲ LrGOS - CHIRURGIJA
1020 E Ogden Ava

Suite 310

Naperville. IL 60563
(•30) S 2 7 - 4 0 M
3825 Highland Ava To«r*r 1.Surte3C
Doamars Grov*. IL 60515

fJBBj 43*41 M

SUNKŪS ŠIANDIENINĖS
DEMOKRATIJOS
EGZAMINAI

Danutė

Dulkė

JONAS DAUGĖLA
JAV dažnomis progomis yra džios viršūnes įkopti. Jos turi,
vadinama „didžiųjų demokrati pagal pasaulėžiūrinius ir ideo
jų šalimi". Pasibaigus šiltie loginius įsitikinimus suoi gani
siems ir šaltiesiems karams, zuoti visą tautą.
Amerika prisiėmė pareigą
Daug metų demokratinės san
skleisti visame žemės gaublyje tvarkos pranašumu galėjo di
demokratijos idealus ir žūt džiuotis JAV. Bet, deja, šis
būt įgyvendinti demokratinę gražus pavyzdys šiandien yra
santvarką visose, iš bolševizmo jau gerokai nublukęs. Pakanka
išsivadavusiose, šalyse. Vyrau tik prisiminti paskutiniuosius
ja tikėjimas, kad, jeigu visos mūsų prezidento ir Kongreso
žemės tautos gyventų demokra rinkimus. Rinkimų įkarštyje
tijoje, galutinai išnyktų bet naudojamos propagandos prie
kokių ginkluotų susirėmimų pa monės dažnai prasilenkė su bet
vojai. Pasaulyje būtų įgyvendin kokiomis pagrindinėmis civili
ta amžinoji taika, būtų sunai zuotos žmonijos elgesio taisyklė Vietovėse, kurios turi laimę didžiuotis jose veikiančiomis lietuviškomis šeštadieninėmis mokyklomis, stengiasi
kinti visi ginklų fabrikai, o visi mis. Visą šią rinkimų eigą TV jų mokinius įjungti į Vasario Šešioliktosios bei kitų tautinių švenčių minėjimus, tuo sudarant tęstinumą tarp
medžiaginiai ištekliai būtų pa pagalba galėjo stebėti viso vyresniųjų ir jaunesniųjų užsienio lietuvių kartų. Viena gausiausių mokiniais mokyklų už Lietuvos ribų yra
Maironio lit. mokykla, Lemont, IL. Čia jos penktojo skyriaus mokiniai, pasipuošė tautiniais drabužiais, ragina
naudoti mokslo, švietimo ir. pasaulio žmonės.
visus
lietuvius dalyvauti Vasario 16-sios minėjimuose.
kultūrinio gyvenimo pažangai
O blogiausia, kad rinkiminė
puoselėti.
propaganda pareikalavo iš kan teko nugirsti, kad jie būtų sugeba tuos idealus apginti.
žymiausia Klaipėdos krašto gy
Jeigu tikėti Jungt. Tautų sta didatų neišmatuojamai daug pi pastebėję didesnius pažeidimus.
Pirmosios nepriklausomybės venimo vaizduotoja lietuvių
tistikos duomenims, tai per nigų. Tiems pinigams sukaup Galbūt tik rinkiminėse būstinė prisiminimai ir šiandieninė prozoje.
paskutini dešimtmeti demokra ti kandidatai buvo priversti se buvo pastebėti kai kurie patirtis rodo, kad lietuvių tauta Ją išgarsino 1935 metais pasi
tinėmis laisvėmis besidžiau ieškoti įvairių, dažnai neleisti organizaciniai trūkumai.
yra subrendusi savo valstybinį rodęs pirmasis romanas „Aukš
giančios žmonijos skaičius padi nų, šaltinių ir net naudoti sve
Svarbiausia, kad, vykdant vi gyvenimą tvarkyti demokrati tųjų Šimonių likimas" — gimi
dėjo. 1970 m. buvo tik 65 demo timųjų valstybių agentų pagal sus šiuos pasikeitimus, buvo niais pagrindais. Paskutinieji nės epas, kuriame atskleidžia
kratinės valstybės, o šiandien bą. Be abejo, už visas šias gerai išpildyti demokratinės Seimo rinkimai parodė, kad ir ma tragiška XVIII-XIX amžių
jau jų yra net 115. Visų pirma dovanas kandidatai savo gera santvarkos reikalavimai. Nie naujoji mūsų politikų karta Klaipėdos krašto lietuvių istori
tenka džiaugtis, kad demokra dariams turėjo pažadėti įvairių kur nebuvo pavartotos smurto demokratijos egzaminą išlaikė ja. Už šį romaną 1936 metais
tinė santvarka yra prigijusi paslaugų.
ar apgaulės priemonės. Visas ir labai geru pažymiu: Šiandie rašytojai buvo paskirta valsty
veik visose Lotynų Amerikos
Rinkimai jau seniai pasibaigė rinkiminis įkarštis praėjo tvar ninė mūsų tautos demokratija bės premija.
valstybėse. Šiandien jau demo ir visi balsai suskaičiuoti. Bet kingai, be didesnių išsišokimų. neabejotinai gali gražiu pavyz
I. Simonaitytė taip pat parašė
kratija skverbiasi į Azijos ir iki šiol tikrosios išrinktųjų Buvo išvengta didesnių šmeižto džiu švytėti ir visoms kitoms, romanus „Pavasarių audroj",
Afrikos žemynus. Tik gaila, jog veiklos dar nematome. Girdime ir demagogijos apraiškų.
naujam laisvės gyvenimui pri „Be Tėvo", „Vilius Karalius",
mūsų krašte yra įsitikinimas, tik Clinton ir Gingrich nuodė
Rinkimams pasibaigus, nete sikėlusioms, tautoms.
autobiografinę trilogiją „...O
kad geriausia priemonė skleisti mių nagrinėjimą ir specialių ko ilgai laukti, iki buvo sudary
buvo taip", „Ne ta pastogė",
demokratiją yra pinigai.
tardytojų pranešimus. O tie ta naujoji vyriausybė. Ta vy
SUSITIKIMU SU I.
„Nebaigta knyga", apysakas
Netenka abejoti, kad pagrin apklausinėjimai irgi mums kaš riausybė iš pirmų dienų pradėjo SIMONAITYTE UŽRAŠAI „Pikčiurnienė", „Paskutinė
dinis demokratinės santvarkos tuoja milijonines sumas. Be abe savo darbą energingai tvarkyti
Kūnelio kelionė", kitus kū
pažymys yra laisvi, demokratiš jo, visi šie vaizdai didesnio per ketverius metus gerokai „Klaipėdiškė" — taip pava rinius.
ki rinkimai. Tad vos tik bet ku susižavėjimo demokratija ne pašlijusi valstybės gyvenimą. dintus profesoriaus Domo Kau- .
(Elta, 01.21)
riai tautai išsivadavus iš vergi sukelia.
Seimas jau priėmė keletą įsta no susitikimų su lietuvių litera
jos pančių ir įvykdžius pir
Kai tik pirmą kartą B. Clin tymų kovai su korupcija ir tūros klasike Ieva Simonaityte KALĖDINIS MOKSLEIVIŲ
muosius rinkimus, JAV vyriau ton buvo išrinktas prezidentu, •kriminaliniais nusikaltimais, užrašus išleido Lietuvos Rašyto
KONCERTAS
sybė atskubėdavo su piniginė visi kalbėjo, kad šios valstybės naujoji vyriausybė jau spėjo jų sąjungos leidykla. Knyga
mis paramomis ir dovanomis. valdymo deglas buvo perduotas padaryti kelis administracinius skirta šiemet minimoms rašyto
Sausio 5 dieną Marijampolės
jos 100-osioms gimimo me dramos teatro salėje įvyko
Bet buvo atvejų, kad demokra į naujos kartos rankas. Visi pri pakeitimus.
tinei santvarkai atstatyti buvo siminė, kad senoji karta demo
tradicinis moksleivių kūrybos
Šiuo metu prezidentas ir vy tinėms.
naudojama ir ginklo jėga (Haiti, kratijos egzaminus išlaikė. Bet riausybė priklauso skirtingoms Ši beveik dviejų šimtų pusla koncertas „Kalėdų nakties
Jugoslavija).
dabar pamatė, kad naujoji kar politinėms partijoms. Konstitu pių knyga — D. Kauno dienoraš žvaigždė sužibo", kurį organiza
Tačiau gyvenimo patirtis pa ta šiuos egzaminus dar tik ren cija prezidentui suteikia ypač tis, gimęs po jo pokalbių su I. vo ses. Danutė Vitkauskaitė,
rodė, kad demokratijos idealams giasi laikyti, ir vargu ar greitai stiprią valdymo galią ir teises. Simonaityte paskutiniaisiais mokytojos Danutė Klevienė ir
pasaulyje puoselėti pinigai ir išlaikys.
Tačiau iki šiol visa tai netrukdė penkeriais rašytojos gyvenimo Sidona Malžinskienė. Pusantros
ginklai nėra pe įos geriausios
Ir mūsų tauta, vos tik atsta prezidentui palyginti sklandžiai metais. Čia pateikiami ne tik valandos trukusio koncerto pro
priemonės. O ypač šios priemo čius nepriklausomybę, valsty bendradarbiauti su vyriausybe atsiminimai apie rašytoją, bet ir gramoje dalyvavo per 250 moks
literatūros klasikės samprotavi leivių iš visų Marijampolės
nės silpnos, kai norima demo bės valdymą patikėjo demokra ir Seimo pirmininku.
mai
apie kūrybą, gyvenimą, mokyklų. Koncerto pradžioje
kratiją įtvirtinti ilgesniems tinėms jėgoms. Bet tada ji
Aną dieną buvo labai malonu
dalyvius bei žiūrovus pasveiki
laikams.
tebebuvo tiesiog apsvaigusi per „Vilniaus radiją" išgirsti, Mažosios Lietuvos likimą.
Demokratinę santvarką nule naujos laisvės aušra. Ir, skęsda kad šiandien mūsų žmonės pra I. Simonaitytės 100-osios gi no šv. Ark. Mykolo parapijos
mia ne vien rinkimai. Šiuo atve ma tame svaigulyje, net nepa dėjo tiesiog mylėti politikus, mimo metinės Lietuvoje mini klebonas kun. Kęstutis Brilius,
ju yra būtinos ir kitos sąlygos. juto, kad laisvais rinkimais reikšti jiems pagarbą, o politi mos visus šiuos metus — rengia MIC. Pasak jo, šiuo metu per
Laisvais rinkimais išrinkta vy susigrąžino atgal, tik kitu var kos žodis nebevadinamas nešva mi iškilmingi minėjimai, jubi televiziją peršamas menas tėra
liejinės parodos, konferencijos, tik pamėgdžiojimas. Meno išta
riausybė turi sugebėti pateisin du pasivadinusius, komunistus. riu verslu.
kos yra Dievas. „Jei prarasim
Pereitais metais ši klaida
ti jai duotą tautos pasitikėjimą.
Tenka prisiminti, kad šian leidžiamos rašytojos knygos.
Tuojau po rinkimų turi būti buvo atitaisyta ir rinkimus vėl dien į politiką Lietuvoje atėjo Priekulės miestelyje, kuriame dvasingumą, kurti nebegalė
sukurta stipri ir nepriklausoma laimėjo demokratinės jėgos. Ano nauja karta, užaugusi ir subren nuo 1961-ųjų iki 1978-ųjų metų sim", — sakė klebonas. Visus
teisinė sistema. Bet svarbiausia meto mūsų laisvės pranašas V. dusi bolševikinės vergijos me vasaromis gyveno rašytoja, pa koncerto dalyvius apdovanojo jo
sąlyga demokratijai įgyvendinti Landsbergis vėl buvo sugrąžin tais. Trumpi septyneri nepri vasarį planuojama atidengti klausęsi „Trys karaliai". Kon
ir išlaikyti yra gerai organizuo tas vadovauti valstybiniam gy klausomo gyvenimo metai paro Dalios Matulaitės skulptūrą certą parėmė Vilkaviškio vys
kupijos katechetikos centras bei
tos partijos. Partijos negali būti venimui. Šiuos paskutiniuosius dė, kad ir šioje kartoje yra mūsų „Šventvakarių Ėvė".
vien pakopomis atskiriems as rinkimus stebėjo pasaulio poli tėvynainių, kurie savo širdyje Lietuvių literatūros klasikė I. Šv. Ark. Mykolo parapijos
menims arba jų grupėms į val tikai ir spaudos atstovai. Ne- išlaikė demokratijos idealus ir Simonaitytė (1897-1978) yra Caritas.
_
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ZENONAS PRŪSAS

Po keleto metų perėjau prie
individualių fabrikų problemų išsprendimų (troubleshooting), apie gamybą ir produkto kokybę, kaip ją su
grąžinti į ankstyvesnį stovį ar dar pagerinti, nepakeliant
produkto savikainos. Dainai būdavo taip. Viskas
vykdavo patenkinamai, bet staiga, dėl nežinomų priežas
čių, pablogėdavo arba gamyba, arba produkto kokybė.
Tekdavo ieškoti priežasčių — tarytum būti technikiniu
detektyvu.
Mano bendradarbiai daugiausia buvo chemijos inži
nieriai, ypač fabrikuose. Tipiška akademinė šios srities
programa daugiau stengiasi paruošti naftos rafinerįjų
specialistus, nes ten didelė dalis baigusiųjų studijas nuei
na dirbti. Jie pripratę dirbti su mažai tesikeičiančia, gan
vienoda žaliava. Pavyzdžiui, Saudi Arabijoje vakar iš
siurbta nafta daug nesiskiria nuo šiandieninės. Netgi
ji per daug nesiskiria nuo Texas, Oklahomoje ar Venecu
eloje išsiurbtos naftos. Todėl distiliavimo procesu rafinerijoje perdirbus naftą į benziną ir į kitus produktus,
paprastai kiekvieną kartą gaunama ta pati kokybė.
Daugiausia ir kitų cheminės pramonės šakų naudo
jamos žaliavos yra gan homogeniškos. To negalima
pasakyti apie popieriaus pramonėje vartojamą žaliavą
— medieną. Mat, Amerikoje yra apie 1,000 medžių
veislių, kurių mediena labai skiriasi viena nuo kitos.

.

Netgi tos pačios medžių veislės mediena gali gerokai
skirtis, priklausomai nuo dirvožemio, klimato (vėjų), ar
išaugusi šiauriniame, ar pietiniame kalno šlaite, ir t.t.
Beveik visos šios medžių veislės naudojamos popieriaus
gamybai. Pasikeičia medžių veislių sudėtis, pasikeičia
ir" popieriaus savybės. O jos turi nesikeisti: popierius,
pagamintas šiandien, neturi skirtis nuo popieriaus,
pagaminto vakar.
Tai buvo labai sunki užduotis, kaip bandymas
iškepti kiekvieną dieną to paties skonio duoną iš kvie
tinių, ruginių ir miežinių miltų mišinio, kai šių miltų
santykis kasdien keičiasi ir kai tas santykis nėra
žinomas. O tonoje popieriaus gamybai skirtų medžio
skiedrų gali būti 20 ar net daugiau medžio veislių, neži
nant jų santykio. Popieriaus savybės ypač pasikeičia,
jei į procesą patenka apipuvusios medienos ar medienos
skiedros, per ilgai užsigulėjusios lauke per lietus bei
kitokius oro pasikeitimus. Keista, kad technikinis per
sonalas tokių dalykų dažnai nepastebi. Kai mane pra
dėjo siuntinėti į fabrikus nustatyti, kodėl gamyba ten
sutriko, nuvykęs pirmiausia eidavau į popiermarlkių ir
į medžio skiedrų sandėlius. Dažnai ten ir būdavo
pasislėpusi problema.
Problemos atsirasdavo ir dėl beveik nepateisinamų
fabriko personalo padarytų klaidų, ir tada kartais bū
davo sunkiau surasti ne problemos priežastį, bet kaip
nuslėpti kaltininką. Kitaip pasidarysi nepopuliariu. Pa
vyzdžiui, turėjau du atvejus dviejuose fabrikuose.
Viename žiemą labai pablogėdavo popieriaus lankstomumas. Kad gautų reikalaujamą šios savybės
minimumą, patikrinant popierių, fabrikas turėjo naudo
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Šiandien nesunku atpažinti
katalikus: daugumas visą
dieną vaikšto su tamsiu tašku
ant kaktos. Tai pelenų
žiupsnelis, kuriuo tikinčiųjų
kaktą
pažymėjo
kunigas
Gavėnios pradžios proga.
Tačiau dabar ne vien katali
kai praktikuoja šį atgailos
ženklą — episkopatai, liutero
nai, metodistai, Jungtinės
Kristaus bažnyčios nariai ir
kai kurie kiti taip pat pradėjo
Gavėnios pradžią ir savo reli
ginių bendruomenių narių
kaktas žymėti pelenų tašku.
Kai prieš daug metų atvy
kome į Ameriką, kažkaip nu
stebino tos pelenuotos kaktos
Gavėnios pradžioje. Lietuvoje
tokios mados nebuvo ir dėl to
daugeliui ši praktika atrodė
paviršutiniška, tarytum tikin
tieji norėjo viešai pasirodyti,
pasigirti, kad jie tą rytą buvo
bažnyčioje ir yra labai mal
dingai nusiteikę, pasiryžę lai
kytis visų Gavėnios reikala
vimų. Ilgainiui pripratome
prie pelenuotų kaktų, kaip ir
prie kitų vietinių papročių.
Pelenais pažymėti kaktą at
rodė net logiška: kam gi
Gavėnios pradžia turėtų būti
pradedama Pelenų diena?
Žmogui nelengva prisi
pažinti klydus, ir dar viešai.
Tą kasdien sutinkame savo
gyvenime, savo aplinkoje, tiek
amerikietiškame, tiek lietu
viškame pasaulyje. Nepai
sant, kad neatitaisytos klaidos
kartais padaro daug žalos, supriešindamos, suskaldydamos
visuomenę, jnešdamos daug
disonanso į veiklą, vis dėlto
žmogus turi kažkokį įgimtą
dėsnį verčiau kaltinti kitus,
bet neprisipažinti, kad galbūt
reikia visų pirma iš savo
„akies išsiimti rąstą, o paskui
artimo akyje ieškoti krislo".
Galbūt Gavėnios pradžia,
pelenų žiupsnelis (jeigu ne
ant kaktos, tai giliai sieloje)
mums primins, kad kelias į
dvasinį prisikėlimą, į Velykų
džiaugsmą nėra labai lengvas
ir niekas negali juo sėkmingai
eiti be to atgailos ženklo.
Mūsų liaudis Gavėnią vadin
davo septynių mylių tiltu, ku
rio gale žydi nuostabi lelija.
Jeigu norime tą leliją pasiek
ti, reikia, keliaujant tuo ilgu
tiltu, „paskandinti sunkų
krūvį", nejučiomis susikau
pusį sieloje. Tai galime atlik
ti, tik prisipažinus, kad vis
kas, ką šiame gyvenime
laikome didžiausiomis ver
tybėmis, ilgainiui pasidaro
nebesvarbu.
Dar
niekas
neišrado lagamino, dėžės ar
maišo, į kurį galėtume susipa-

ti visokias, savikainą pakeliančias, priemones. O priežas
tis buvo paprasta: elementarios klaidos popieriaus
lankstumo matavime laboratorijoje. Tai nebuvo
gamybos problema. Kitame fabrike sumažėjo popieriaus
nepermatomumas. Kad jį atstatytų, fabrikas turėjo pa
didinti naudojimą titano dioksido, kuris yra gan bran
gus mineralas. Irgi buvo kaltas ne popierius, o tik opacimetras, naudojamas nepermatomumui matuoti. Jį
pataisius, prapuolė ir problema.
Suradus priežastį, man reikėdavo parašyti raportą.
Abiem atvejais galėjau tik asmeniškai pasikalbėti su
fabriko technikiniu personalu ir jiems pasakyti, kad
„prašovė pro šalį", paskui raporte tik parašyti, kad pro
blema prapuolė, o priežastis nėra žinoma. Bet
nepaklausiau kadaise mano mamos duoto patarimo:
vaikeli, niekuomet nesigirk (mano mama niekuomet ne
buvo gyvenusi Amerikoje). Parašiau raportuose, kaip ten
buvo iš tikrųjų, o po to manęs į tuos fabrikus daugiau
nebepakvietė atvažiuoti. Gal pabijojo, kad ir vėl surasiu
kokią elementarią problemos priežastį, ir dėl nemokšiš
kumo jiems vėl teks raudonuoti. Dėl to labai neaigraužiau: užteko darbo kituose fabrikuose, bet jau buvau
diplomatiftkesnis Paaiškėjo ir kitas dalykas; dirbant
technikinį darbą popieriaus pramonėje, yra svarbiau
turėti „gaspadoriškos galvosenos" gyslelę, negu didelį
teorinių žinių bagažą. Juk per 36 metus man teko nau
doti tik aritmetiką ir truputį gimnazijos lygio algebros
bei geometrijos. Niekad neteko panaudoti nei aukštos
niosios matematikos, nei puslapio dydžio medienos
chemgos formulių.

Bindokienė
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kuoti
savo
žemiškąsias
brangenybes ir nusinešti į
Amžinybę.
Tai nereiškia, kad žmogus
visais amžiais to padaryti
nebemėgino. Daugelio tautų, o
taip pat ir lietuvių, archeolo
giniai radiniai rodo, kad se
novės žmonės savo mirusiuo
sius laidodavo su daiktais, ku
riuos jie brangino, vartojo ir
mėgo šiame gyvenime. Buvo
tikima, kad visa tai bus reika
linga ir būsimajame.
Krikščionybė parodė žmo
nėms kitą būdą pasiruošti į
Didžiąją kelionę: susipakuoti
ne medžiaginį, o dvasinį tur
tą. Tik toks bagažas tėra
įsileidžiamas j Amžinybę, tik
jis neatimamas „paskutinės
žemiškosios stoties muitinėje".
O vis dėlto sunku priimti
neginčijamą tiesą, kurią aki
vaizdžiai primena kunigas,
pažymėdamas kaktą pelenais
Gavėnios pradžioje: ..Žmogau,
esi dulkė..." Pati mūsų pri
gimtis trokšta gyventi, bijo
mirties. Tai, bene, kiekvie
nam
gyvam
sutvėrimui
įdiegtas tam tikras apsaugos
jausmas. Gyvybė yra per
brangi, kad jos nevertintume,
nesaugotume. Žmogus, nors
išskirtas iš kitų gyvių, nors
apdovanotas nuostabia protavimo-supratimo dovana, nors
žino, kad turi nemirtingą
sielą, vis dėlto sudreba prieš
nežinomybę, kuri laukia ana
pus mirties slenksčio. Net
nepagydomi ligoniai, net me
tų naštos prislėgti seneliai,
net nevilties ir skausmo rūke
beklaidžiojantys nelaimingie
ji, stengiasi įsikabinti į dar
vieną dieną, dar savaitę, dar
metus šioje Žemėje.
Tačiau Gavėnia tik praside
da Pelenų diena. Nepakanka
vien to tamsaus taško ant
kaktos, kad pasiruošimas di
džiausiam pasaulio istorijos
stebuklui — Dievo Sūnaus
pergalei prieš siaubingiausią
žmonijos priešą-mirtį, būtų
užbaigtas. Bažnyčia mums
kelią į to stebuklo išsipildymą
nusmaigsto gairėmis, pagal
kurias
ir
turime
eiti
minėtuoju septynių mylių til
tu. Suprantama, tos kelionės
tikslas nėra eilinis, tad ir
priemonės jam pasiekti —
sunkiai įgyvendinamos. Pra
dėdami ilgąją kelionę į Velykų
džiaugsmą, palinkėkime vieni
kitiems stiprybes ir tarkime:
„Iki pasimatymo to septynmy
lio tilto pabaigoje", kai mūsų
kelionė bus sėkmingai už
baigta.

tono ir celiuliozės fabrikuose, išsibarsčiusiuose beveik
po visą Ameriką. Tai buvo geros sąlygos „ambasa
doriauti", ypač esant pietinėje JAV dalyje. Dėkojau
Dievui, kad turiu akcentą. Ten tuoj klausdavo: ii kokios
esi „kontrės"? Užsimegzdavo kalba ir būdavo proga
pasišnekėti apie Lietuvą. Ten daugumai ai buvau pir
masis sutiktas lietuvis. Kartais nepastebėdavo akcen
to ir palaikydavo mane .jankiu". Kai pasakydavau savo
vardą ir pavardę, nesunku būdavo išsiginti dėl , Jankyatės".
Jau pradėjęs dirbti, 1965 metais pasakiau virši
ninkams, kad nemėgstu viršininkauti, todėl nesu suin
teresuotas administraciniu darbu (tai labai patiko
daugeliui mano bendradarbių: vienu konkurentu ma
žiau!). Noriu dirbti tik technikinį darbą. Be fabrikų
technikinių problemų sprendimo dar teko dirbti prie
naujų fabrikų planavimo, jų paleidimo į gamybą bei tos
gamybos optimizavimo, o taip pat teko lankyti daug
technikinių konferencijų ir kitų bendrovių fabrikų.
Rodos, 1964 metais man davė titulą: Principal Research
Scientiest, kuris jau priklauso egzekutyvo kategorijai,
bet beveik be administracinių pareigų. Viena mano
misijų buvo, panaudojant prezidento Clinton išsi
reiškimą, „nutiesti bendrovei tiltus į dvidešimt pirmą
šimtmetį". Buvo viena rimta problema, žiūrint 20-30
metų į'priekj. Bendrovė gamina daug aukitos kokybės
vadinamo kreidinio popieriaus, kuriam tenka naudoti
aukitos kokybės celiulioae, gaunant tik apie 45 tonas
celiuliozės iš 100 tonų medienos (sausu pagrindu).
(Bus daugiau)

Daug laiko teko praleisti bendrovės popieriaus, kar

.
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APIE PLB SEIMĄ

DRAUGAS, trečiadienis, 1997 m. vasario mėn. 12 d.

MES ŽIŪRĖJOME Į TA
PAČIA ŽVAIGŽDĘ
; Būna akimirkų, kurias norė- čioti vakare vieni. Šie siaubo
I tusi sustabdyti, pratęsti, pasi- šešėliai mus persekioja iki šiol
I likti atminčiai kaip kokį reliktą ir negalime jaustis laisvi lais
• ar brangakmeni, idant jis nuo- vame pasaulyje, dažnai būname
• lat primintų — gyvenimas neat- nepasitikintys, ne itin tikri —
: sižiūrimas,
neišsemiamas nejaugi iš tiesų mes laisvi?
I gražumo ir gėrio šaltinis. Tokias
Skrendant Skandinavuos oro
- akimirkas išgyvenome ir mes, linija, mus lydėjo itin ištai
; manau su tuo sutiks ir mano gingas patogumas mielos ir pa
'. bendrakeleivė, Šiaulių dramos slaugios patarnautojos, nuolat
Z teatro aktorė, Olita Dautar- vaišinusios gardžiais danų
" taitė, jog susitikdami su valgiais, gėrimais ir skanumy
• tėvynainiais anapus Atlanto. nais, žavėjo įgulos disciplina,
; Praėjusių metų gruodžio pra- kultūringa elgsena, dėmesys
: džioj buvome pakviesti Lietuvos k e l e i v i a m s (Ko ne visada
l fronto bičiulių draugijos pirmi- pasakysi apie vietines JAV oro
• ninko Los Angeles Juozo Kojelio linijas). Skandinavų oro linijos
; ir Zigmo Brinkio j tradicinę lėktuve, tikro „oro banginio"
pilve gera ir jauku, kaip namie,
; literatūros popiete.
1 Laikas visada eina mūsų prie- t u užmiršti skrendąs per
"kyje ir nelaukia vėluojančių. neramius vandenynus, lediniuo-Nespėjome apsidairyti, o jau tą Grenlandiją ar Amerikos
• tuoj bus mėnuo, kai mes pasku- snieguotus kalnagūbrius, virš
"tiaj karta žvelgėme i tirštuose milijonų žmonių gyvenimų ir
rūkuose skendintį New Yorką, likimų — mažų žiburiuojančių
»kuriame ir prie geriausių norų, t a š k e l i ų . Š v i e s e l ė s — t e n
; netgi su žiūronais nuo Hudson žmonės, jų tarpe ir Jūs, mieli
I upės kranto niekaip neįmano- tautiečiai, su kuriais nesima
Zma buvo įžvelgti „Laisvės" tėme penkias dešimtis metų. Ką
- statulos kontūrų. O Olita jos dar pasakysime Jums, apie ką
•nė nemačiusi. Ką gi — kitą kalbėsimės po tokio ilgo nesi
įkartą. Laikas svečiuotis — lai- matymo? Ar sugebėsime patei
Kas namo. Viešnagė baigėsi, sinti Lietuvos fronto bičiulio
'. nusileido Fronto bičiulių scenos Juozo Kojelio pasitikėjimą
•uždanga, išsiskirstė tautiečių pakviesti į jubiliejinę literatūros
popietę Los Angeles mieste? Kai
- veidai, į mus žvelgę ir Čikagos
Jūs palikote karo liepsnose
' Jaunimo centre, atsisveikinom
pleškančią tėvynę, aš dar buvau
su mielais New Yorko „Vers
bamblys, glausčiausi prie tėvo
mės" bičiuliais.
ir motinos, — evakuoti iš namų,
Nelengva blaiviai ir objek
Vadžgirio parapijos molyje
tyviai įvertinti įvykius ar nau
išraustam bunkery. Jūs išvyko
jai sutiktus žmones, kai jie vi
te, o mes likome augti ir gyventi
sai dar čia pat — vakar, užva
savo likimus. Ar įmanoma bus
kar, tebegirdi jų balsus, tebema
po tiek laiko rasti bendrą kalbą,
tai šiltus, susijaudinusius akių
suprasti vieni kitus ir ar turė
žvilgsnius, šypsenas, kartoji ir
sime ką pasakyti vieni kitiems?
stengiesi įsiminti vardus bei
Antrojo pasaulinio karo liepsnos
pavardes Aišku, tik viena, kad
sustingo į nepereinamą ir ne
pasaulyje stebuklai tebevyksta,
peržvelgiamą geležinę uždangą.
nes jąos su Dievo pagalba ilgai
Niekada nereikia kankintis
ir kantriai, metais, net ir
dėl to, kas bus, jeigu bus... kai
dešimtmečiais, kuria patys
susitinki su žmonėmis akis į
žmonės. Tokios išvykos ir susi
akį, klausimai sprendžiasi sa
tikimai, kuriuos turėjome per
vaime. Susitikę ir mes atra
nai gruodyje, gyvenime būna ne
dome vieni kitus iš naujo. Jau
taip dažnai, jie tama biografijos
nuo pirmo susitikimo tapo
dalimi, o atminimai lydi metų
šilčiau, kai už Los Angeles
metus. Ar ne stebuklas, kad tu
„palaimingųjų angelų miesto"
be jokių KGB leidimų ir charak
— oro uosto stiklinės sienos iš
teristikų iš partinių organų, gali
vydome su puokštėmis gėlių
gauti lėktuvo bilietą; nuvyksti
rankose Juozą Kojelį ir Zigmą
į Vilniaus oro uostą, niekas
Brink). Jų akyse tebešvietė
nenaršo tavo mantos, iki apa
gyva Lietuva. Pasirodo, kad
tinių kelnių ir marškinių, čekis
mes, net nesi tarę, žiūrėjome į
tams ieškant valiutos ar pavo
vieną ir tą pačią žvaigždę, pana
jingų .ankraščių. Tu sėdi į
šią į tą, kuri mus lydi visą kelią
puikų ir patogų lėktuvą ir per
spoksodama pro iliuminatorių
pusantros valandos, net —
viename taške, lyg įkalta
valandą! atsiduri kalėdinėm
danguje vinis. Mes gi kalbė
girliandom švytinčioje Kopen
jomės jau tada, kai būdamas
hagoje, ir, be niekieno palydos,
Vadžgirio gimnazistas, net
bastaisi po ramų, nuostabų
neparuošęs pamokų, bėgdavau
miestą — šitiek metų uždraus
pe arimus pas kai* ayną paklau
tų vaisių! — net ramiausiai gali
syti radijo, paslaptingojo „Phi
paliesti nuo vakaro vėsos
lips": „Čia kalba Amerikos
sudrėkusį „Anderseno" petį,
balsas iš New Yorko..." Kokie
rymantj prie šaligatvio. Žiūri,
neatsiklausomi ir saldūs kaip
ar r.e sapnas? Net siaubas
uogos buvo tie šykštūs sakiniai,
apima, pagalvojus apie jaunysžinutės, išgirstos pro sovietinio
wy turėtas išvykas \ vadinamas
saugumo gaišintuvų džeržgesį,
soclageno šalis: Lenkiją, VDR,
užčiuoptos sąvokos, tarsi per
Vengriją, Čekoslovakiją — kiek
jaučių maurojimą ir paršų
reikėdavo iškėsti pažeminimo ir
žviegesį: laisvės kibirkštys ant
patyčių, ne tik išvykstant per
įdžiūvusio parako, trupiniai
sieną, lyg būtum baisiausias
saldžiojo vilties nektaro — mes
žmonijos priešas Ranką paduoti
ne vieni, mes teisūs; mes turime
mūsų Raitijos kaimynei Dani
išsivaduoti. Tai iš Jūsų lūpų
jai, o šitiek Hešimtmečių ji buvo
sklido meilė tėvynei radijo
mano kartos sapnas. Už ką mes
bangomis teisiai į mūsų Širdis —
buvorr.H tarsi geležiniu kardu
ji mums buvo kaip trokštančiam
atskirti nuo šių erdvių ir romių
vanduo, kaip džiovininkui
gatvv.j viešių ir linksmų žmo
ozono gurkšnis. Argi ne Jūs
v
nių ' -du. tokiu panašių į mus?
žvelgėte doros ir sąžinės akimis
Ka^ atfygins ta okupacijos
i mus iš slapta atkeliavusių
skriaudą - nv.i« pavogtą gyvelaikraštukų, žurnalų ar knygų
1
n ma' Arti galima nesijaudinti
lakštų, žiūrėjote į mūsų sąžines
r neM rcr '^girdus mūsų kai
ir klausėte: ar atidavei tėvynei,
:<ur:i')- cinikus ir laisvės
ką privalai, ar nenuklydote nuo
priešu:- ..kas iš tos nepriklau
kelio, ar nepavargote? Mums
somybes9 Bene geriau?" Viskas,
tapo dvigubai drąsiau ir
hrr.lau Laisve — tai yra
jaukiau, pajutus Jūsų brolišką
gyvenimas Kiek čekistėlių
petį, nes per Jus apie mus jau
agentu butu kulniavę iš paskos,
žinojo pasaulis ir tiesa anksčiau
jeigu būtume be niekieno paly
ar vėliau — iškils į paviršių.
dos panorėję, kažkokiu būdu at
Mes didžiavomės Jumis, gėrėjovykus į Kopenhagą, pasivaikš

Apie Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės (PLB) valdybos
veiklą, numatytus darbus ir
kitus reikalus pranešinėjame
bendraraščiais, siuntinėdami
juos Kraštų Bendruomenių bei
Jaunimo sąjungų valdyboms,
JAV LB Tarybos nariams, o
paskiausiu laiku ir JAV LB
apygardų bei apylinkių valdy
boms. Svarbesnius iš jų siuntinėjame VIII PLB seimo na
riams, spaudai (beveik visus) bei
Lietuvos ambasadoms, konsula
tams.
Apie PLB seimo vietovę pra
nešėme 1996 kovo 20 bendraraščiu nr. 22.
Bendraraščiu nr., 23 1996 bir
želio 14 pakartojome pranešimą
apie seimo vietovę, programos
komisiją ir pranešėme jos adre
są.
Bendraraščiu nr. 24,1996 rug
sėjo 11 vėl pakartojome seimo
vietovę ir pranešėme tikslią da
tą.
Taip pat padarėme ir 1996
gruodžio 20 bendraraščiu nr. 25
Visus tuos bendraraščius iš
siuntinėjome užsienio lietuvių
laikraščiams.
PLB seimo vietovę ir datą pra
nešėme ir 1997 sausio pabaigo
je asmeniškais adresais (iš viso
6100) išsiuntinėtame PLB val
dybos lankstuke „Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenė".
Žiema Aukštaitijos valstybiniame parke.
Visoms Kraštų Bendruome
Nuotr. L a i m o n d o R u t k a u s k o
nėms pranešėme kiekvienai
numatytą atstovų į Seimą skai
čių ir visais tais raštais taip pat
mes Jūsų darbais ir sumanumu, smerktas ar nepagerbtas, jeigu
raginome juos išrinkti pagal
gal kitąsyk net pervertindami, jis padarė viską, ką galėjo šiame
PLB Konstituciją bei savo kraš
tačiau tai buvo mūsų stiprybė, pasaulyje padaryti ne vien dėl
tų įstatus ir nurodėme datas, iki
pasitikėjimas ir viltis, — esame savęs.
kurių atstovų sąrašus atsiųsti
okupuoti, bet laisvi dvasioje, ne
Tėvynė (tai mes supratome, PLB valdybai, kad laiku galė
vergai.
žiūrėdami į Jus) ne vien gražūs tumėm parūpinti jiems trans
Taigi, mes nebuvome nepažįs miestai, laukai, ežerai ir upės, portą, nakvynes, maitinimą bei
tami ir nesavi, nors ir atskirti ne vien bočių praminti takai ir kitus patarnavimus seimo vieto
tūkstančiais mylių Atlanto bei pilys; tėvynė tai visų pirma — vėje.
kitų erdvių. O kad šiandien — žmonės! Mes matėme susi
Tačiau spaudoje skaitome,
mes du Lietuvos vaikai sėdame tikimų vakarais šviečiančią
kad
net ir toks informacijos
SA oro linijos lėktuve ir tuo Jūsų akyse, už t ū k s t a n č i ų
srautas
ir PLB valdybos įstaigos
pačiu keliu, lydimi tos pačios mylių nuo gintarinės Baltijos
Lemonte
kažkur įstrigo ir jau
žvaigždės, grįžome namo, tai radome tebeplakančią gyvą
nebe
dėl
mūsų
kaltės ne visus
taipogi Jūsų dovana, Jūsų dar Lietuvos širdį Čikagos ir New
PLB
seimu
besidominčius
žmo
bų saldusis vaisius. Nesvarbu, Yorko didmiesčių triukšme, ir
nes
pasiekė.
kad mes labai trumpai kalbėjo po jaukiomis žemės rojaus Los
Todėl vėl prašome užsienio
mės ir matėmės, kad salės Angeles palmėmis — kokia
lietuvių
spaudos patarnavimo
nelūžo nuo norinčių susitikti — didelė Lietuva ir kokia gyvy
ir,
juo
naudodamiesi,
dar kartą
Dieve duok šitokių vienminčių binga.
pranešame,
kad:
salių Lietuvoje, kai užtenka
Kas išmatuos ir pasvers Jūsų
Pasaulio L i e t u v i ų Bend
vieno sakinio, eilėraščio posmo,
meilės ir ištikimybės tėvynei ruomenės IX seimas įvyks Lie
taiklesnio žodžio ir pajunti, kaip
dydį, atiduotos duoklės svarbą, tuvoje, Vilniuje, Gedimino pr.
mūsų širdys plaka vienu ritmu,
tą kantriai i š p u o s e l ė t ą ir 53, Lietuvos Seimo trečiuosiuose
kvėpuoja ta pačia banga, mes
išnešiotą tikrosios laisvės viziją, rūmuose, 1997 liepos 1-7 d.
vėl pasijuntame esą vienos
kuria drąsinote ir mus, gelbė Seimo programą ruošianti Ire
Motinos vaikais. Atsiveria ta
dami Lietuvą nuo išnykimo. nos Lukoševičienės vadovau
pati pasąmonės gelmė, kurioje
Nėra tokio „ačiū", kuris galėtų jama komisija, bendradarbiau
krauju įrašyta šventa pareiga —
išreikšti šią svarbą. Tegu mūsų dama su PLB valdyba numatė
kur bebūtume, ką beveiktume
darbai ir mintys susitinka po te maždaug tokią jo eigą:
mums nevalia išsižadėti Tėvy
pačia žvaigžde ir verpia kantriai
Seimas prasidės liepos 1, va
nės, ne mes Ją sutvėrėme, ne
vieną ir tą patį siūlą, iš kurio kare, atstovų susipažinimo va
mes turime teisę Ją apleisti. Ne
išausime didelę drobę pridengti karone. Liepos 2 d. bus pradinės
mes Ją, o Ji pasirinko mus,
mažą žemės lopinėlį prie Balti iškilmės ir prasidės seimo po
pagimdė ir išaugino gyvenimui,
jos nuo visų priešų negandos ir sėdžiai; vakare numatytas Lie
ir ne Ji kalta, kad atsidūrėme
išnykimo.
tuvos partizanų pagerbimas.
imperijų kryžkelėje ir Jos
vaikus audros išblaškė po platų
Sėkmės Jums! Iki naujų pa Liepos 3, 4, 5 d. tesis seimo
posėdžiai. Liepos 5 d. — darbų
pasaulį. Kas turi jėgų, noro ir simatymų ir susitikimų!
pabaiga. Liepos 6 d. — Kara
galimybių, tas grįš atgal į Jos
Eugenijus I g n a t a v i č i u s , liaus Mindaugo šventė —
pavargusį glėbį, o kas negalės,
savo ir tuo pačiu minėjimas. Liepos 7 d. seimo
tas mylės ją iš tolo ir nebus pa
Olitos Dautartaitės vardu. išvyka į Lenkiją pas Punsko ir

O^uoširdžiai soetkinome
£)oaną ir Uytautą
Cįrybauskus

f#
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, auksinių vestuvių proga.
! Linkime kuo geriausios
sveikatos, laimes ir s ė k m ė s , !
o taip pat, kad ateinantys
metai atneštų kuo daugiau • • 8 a M 6 F ^ B &
*?
giedrų dienu Jūsų bendrame g y v e n i m e . Dar d a u g
metų tikimės grožėtis Joanos gražiu d a i n a v i m u ir
Vytauto sėkmingais sportiniais pasiekimais.
Linkime, kad dar ilgai rusentų jaukus j ū s ų
: š e i m o s židinys.
Valė Jurkienė, Aldona Riek Seimour, Antanas Grybauskas,
Nelyte irjerry Zoloto, Videta ir Mike Gehl ir jų šeimos.

Seinų lietuvius.
Kraštų Bendruomenės, dar
iki šiol neatsiuntusias mums
seimo atstovų sąrašų, pakar
totinai prašome paskubėti juos
išrinkti ir iki kovo 1 pranešti
PLB valdybai jų vardus, pavar
des, adresus, telefonus, faksus ir
kuriems iš jų reikės parūpinti
nakvynes, nes tai yra paskutinė
data užsakyti viešbučius ar
bendrabučius Vilniuje.
Norintiems papildomų žinių,
štai adresai: P L B valdyba:
14911 127th Str., Lemont, IL
60439. Tel. 630-257-8714, Pax
630-257 9100; PLB a t s t o v y b ė
Lietuvoje: Gedimino pr. 53,215
kamb. (Seimo techniška organi
zatorė) Vilnius, Lietuva, Tel.
61-34-41, Fax 22-68-96; Prog
ramos komisija: 11 Wincott
Dr., Apt. 910, Etobicoke, Ont.
M9R 2R9, Canada. Tel. 416246-9506.
Bronius Nainys
PLB valdybos pirmininkas

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE

MISCELLANEOUS
ELEKTROS
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI
Turiu Chicaops miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai.
garantuotai ir sąžiningai.
773-77»-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS
AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS,
W GYVYBĖS DRAUIMMAS.
Agentas Frank Zapots ir Oft. Mgr. Aukse
S. Kana kaba lietuviškai.
FRANK ZAPOUS
3208V*We»t95th Street
Tel. (706) 424-8654
(312)5S1-aS64
J K S CONSTRUCTTON
„Shingle" stogai ir visų rošių
apkalimai (siding): medžio,
aluminiaus ir kt. Turiu darbo
draudimą. R. Jankauskas,
tel. 708-969-2658

GREIT
PARDUODA
^
RE/MAX
REALTORS
(773)586-5959
(706) 425-7161

RIMAS L. STANKUS
• Perkant ar parduodant
• Grertas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS kompiutengir FAX payatoa
•
•
•
•

Nuosavybių įkainavimas veRui
Perkame ir parduodame namus
Apartmentus ir žema
Pensininkams nuotakia

N o b c e b hereby given. pursuant to "An Act in
r.-ljtiun to the uše oi A s s u m t d Business Name in

IEŠKO DARBO

the cooduct or transaction of Business in the
State," a-, amendrd. that a t-rrtifu jtion was filed
bv the undersigned vvith the County Clerk of

Moteris ieško bet kokio
darbo. Gali prižiūrėti
vaikus, senelius
ir gyventi kartu.
Skambinti: 954-941-3727

Cook County FUe No D039920 on the 24<h of
January, 1997 under the Assumed Name of
VYTAS' HOME

fttPROVEMENT

vviththe

business located at 3534 VV 6Sth St.,
Chicago. IL 60629. The true n a m e and
lesnicncc address of the ovvner is
Vytautas Bagdonas
3534 W. 6 5 * S t Chicago, IL 60629

Gediminas Pranckevičius
Greitai ir sąžiningai
užpildo pajamų mokesčiui
(income tax)
Reikalui esant,
atvyksta i namus.

Vid. amžiaus moteris, turinti darbo
leidimą, ieško darbo. Gali prižiūrėti
ligonius, senelius, padėti namų ruoJoje
ir gyventi kartu. Moka vairuoti auto.
Darbą gali pradėti kovo 1 d.
TeL 77J-S47-4903

MISCELLANEOUS

TeL 708-656-2550
arba 708-656-1293
FOR RENT
Arti 66 St. ir Kedzie Ave. pnes
Marcjuette parką išnuomojamas
vyresnio amžiaus žmonėms gražus,
modernus butas naujasniame name.
Yra šaldytuvas, virykia, skalbimo
džiovinimo mašinos, vieta automobiliui
pastatyti. TeL 708-656-6599

STASYS CONSTRUCTION
Staliaus darbai: rūsių, vonių ir
virtuvių įrengimas; prietaisai;
keramikos plytelės; „sidings",
„soffits", „decks", „gutters",
plokšti ir „shingk" stogai; ce
mentas, dažymas. Turiu darbo
draudimą.
S. Benehs tel. 630-241-1912

ŽEMAITĖ AMERIKOJE
DAUA NOREIKAITĖ KUCENIENĖ, PH.D.

'•

•

Julijos Žemartės-Žymantienės lankymasis Šiapus Atlanto,
1916-1921 metais, jos darbai, kūryba, veikla pristatoma,
pasiremiant to laikotarpio periodika dar neatspausdintais
laiškais ir grožines literatūros palikimu Amerikoje. Žvelgiama
į Žemaitę kaip į pirmąją lietuvių rašytoją, klasikę, pergyvenu
sia egzodą Amerikoje ir šio šimtmečio pradžioje p imtąją
aprašiusią ateivių praradimą: tėvynės ilgesį, kalbos
dezintegraciją, bei imigrantų nepritapimą naujame krašte,
pirmąją lietuvę feministę Amerikoje, pavojingą politikę ir
naujų viešnių prozoje autorę.
Knyga gaunama DRAUGE. Kaina — 20 doL Su
persiuntimu — 17 tfoL Illinois gyv. prideda State sale tax
1.75 doi.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
SUTEMOS
1ttt-1t40
Kazy* tarpa
iiri

Leidėjo žodyje Tomai Rerneikto, Ph.D. rato: „Autortue
prW»»Himn rato remdamaili ttoaugotafc dokumentai
kurtuos M M Ir paUapa po Išvijimo H Uatuvo* atstovybe*
Barfyne". to <*&^ * * * * * * * *
rm*a*HM*r*n*
ekautffos leidykla Chfcagoj*. UMytto „Uetuvos krortka" _
AB „Vtopa" Cr»k*go-VTIr*» 1996, dkktfo formato, 489 pat.,
Kama au perekintimu JAV — 199.09
P.S.niinojeu* gyvent įjai dar prideda valstijos mokes
čio 8.76% (91.76).

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

DRAUGAS FOUNDATION
4545 W 63rd St . Chicago. IL. 60629
Aukos yra nurašomos nuo Federafinių mokesčių.

m

«P
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DRAUGAS, trečiadienis, 1997 m. vasario mėn. 12 d.
Nuo Nepriklausomybės atgavi
mo 1990 m. užsienis investavo
JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba
Lietuvoje maždaug 450 mln.
informacijos skyrius
dolerių arba maždaug po 121
Algirdas Rimas, 1711 Wainwright Dr., Reston, VA 22090 dolerį vienam šalies gyventojui.
Tel.: (700) 471-1711
Aplinka užsienio investici
joms Lietuvoje beveik nepakito,
šalies įvaizdis užsienyje taip ir
Pranešame, kad iių metų vasario mėnesio 10 dieną mirė
liko gana miglotas. Lietuvos
profesore, daktare Vanda Daugirdaitė-SruogMne, Lietuvos
investicijų agentūros generali
istorijos ir daugelio knygų autorė. Buvo įvairių laikraščių ir
nis direktorius Algis Avižienis
žurnalų,
taip pat ir,.Margučio'* bendradarbė. Profesorė Vanda
„Lietuvos rytui" sakė, kad
Sruogienė taip pat buvo Lietuvių Enciklopedijos bendradar
daugelis buhalterių *^mk*i*nm pirminiais apklausos duome
LIETUVA DAR NETURI
bė, viena ii Pedagoginio Lituanistikos Institutą Čikagoje
dokumentus jau perrašinėja nimis, „investuotojai, kaip ir
MOKESČIU SISTEMOS
steigėja, Lituanistikos Instituto narė, Tarptautinės Moterų
pagal E. Turčinavičienėa anksčiau, labiausiai nepaten
Federacijos narė, priklausė Lietuvos Dukterų draugijai ir dau
Taip mano naujoji Vals siūlymus.
kinti neprognozuojamu ir
geliui lietuviškų organizacijų.
Apskaitos programos plati komplikuotu Lietuvos muitinės
tybinės mokesčių inspekcijos
Lietuvoje buvo Kauno m valstybinės gimnazųos inspek
viršininkė. Pirmą kartą Sis pos nančių firmų atstovai tokį ir mokesčių inspekcijos darbu.
torė, o Vilniuje — Kunigaikštienės Birutės girna** >•
tas patikėtas moteriai — buvu nuolaidų traktavimą laikraščiui Dažni įstatymų ir nutarimų
direktorė. Amerikoje — Auroros kolegijos prefcssrė. Pit
siai Vilniaus mokesčių inspekci vadino nesąmone ir sakė, jog kė pasikeitimai,
Vanda Sruogienė buvo Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio >>«.
valdininkų
jos viršininko pavaduotojai, 44 sinimasis apmokestinti ne nekompetencįja ir įsitikinimas,
to patikėtinio Jono Daugirdo, gnsjuaio 1443 mrtfiH. palikuonė
metų Nijolei Pitrėnienei. Nau gautas pajamas prilygsta norui
ir Lietuvos įkaito rašytojo Balio Sruogos naši*.
kad užsieniečiai gali ir turi
joji viršininkė kritiškai vertina gauti pelno mokestį už pinigus,
Jos pačios pageidavimu, atsisveikinimo nebus, o pelenai
mokesčių .administravimą. Ji prarastus bankrutavusiame mokėti, investuotojams vis dar
palaidoti
Lietuvoje. Norintieji velione prisiminti, prašome
kelia siaubą". Tačiau agentūros
aukoti Lietuvių fondui, pažymint, kad auka skiriama Lietuvos
sieks išgyvendinti skirtingą banke.
istoriją studijuojančiam jaunimui paremti.
įstatymų aiškinimą ir priešiš BIRŽIEČIAMS PASISEKĖ vadovas pasidžiaugė, kad pernai
investuotojai atkuto, tačiau iki
kumą tarp inspektorių ir mo
Giliam liūdesy liko: duktė Dana, vaikaitė Aušrinė, vai
šiol nėra vienos užsienio inves
kesčių mokėtojų. Ji mano, kad
kaitis Algis su žmona Becky, provaikafe* AUaa. Taip pat
Biržų akcinė pieno bendrovė, ticijų skaičiavimo metodikos,
reikėtų daugiau pasitikėti pirmoji Lietuvos gamybinė įmo
giminės: Sofija Gedvilienė, GabriUejns Gedvfla eu i
ir Jurgis Daugirdas su šeima.
verslininkais ir sukurti ne, nusprendusi kapitalą pa todėl pernykščių užsienio inves
liberalesnę baudų sistemą, didinti užsienio investuotojams, ticijų suma gali gerokai skirtis.
pripažindama, kad mokesčių išleisdama 24 mln. litų akcijų Tačiau finansų rinkos ekspertai
Vilniaus universiteto Jaochim Lelewel salo.
mokėtojams yra labai sunku. emisiją, gruodžio 19 d. sulaukė neabejoja, kad pernai inves
tuota tikrai ne mažiau 100 mln.
A.tA.
Pokalbyje su „Lietuvos ryto" stulbinančio pasisekimo — dolerių.
• 1780 m. vasario 18 d. mi bos iSliko poema „Metai", šešios
žurnaliste Nijolė Pitrėnienė užsieniečiai ne tik nupirko visą
Agr. POVILUI ŽUMBAKUJI
Lietuvos investicijų agentūros rė Kristijonas Donelaitis — pa eiliuotos pasakėčios, kuriose jis
sakė, jog jai nelabai patinka ter akcįjų emkįją, bet jų paklausa
minas „gerinti mokesčių su 3 kartus viršįjo pasiūlą, — rašo vadovas teigė, kad agentūros są saulietinės lietuvių literatūros išjuokė ponus, kritikavo įvairias
mirus, sūnų POVILĄ su žmona, dukras DANGUOLE
raše dabar yra 28 . didžiausi pradininkas. Nuo 1743 iki gyve ydas, guodė „būrus". Donelaitis
rinkimą". Pasak mokesčių Verslo žinios".
PAŠKIENĘ ir IRENĄ PABEDINSKIENE su išimo
administratorės „dabar ne
Tarptautiniai investuotojai iš investuotojai. Daugiausia per nimo pabaigos buvo Tolminkie gimė 1714 m. sausio 1 d. Lazdy
mis, ir visus kitus gimines bei artimuosius, nuošir
feodalizmo laikai, kai atjodavo viso norėjo nupirkti Biržų nai investuota į maisto pra mio klebonas (buvo baigės Ka nėliuose, netoli Gumbinės.
džiai
užjaučiame ir kartu liūdime.
prievaizdas ir surinkdavo akcinės pieno bendrovės akcįjų monės, telekomunikacijų ir naf raliaučiaus universiteto Evan
• 1941 m. sausio 16 įkurta
mokesčius. Norėtųsi, kad už 20 mln. dolerių. 26 tarp tos produktų rinką. JAV elekt gelikų liuteronų teologijos fa
Čikagos Lietuvių Agronomų tąjunga
mokesčiai tiesiog būtų mo tautiniai investuotojai, nu ronikos ir telekomunikacijų su kultetą). Iš Kr. Donelaičio kūry Lietuvos Mokslų akademija.
„Motorola"
kami".
sipirks specialiąją akcijų sivienijimas
Paklausta, ką darys, jeigu ir emisiją, mokėjo po 734 litus už Lietuvoje — JAV tabako ir
šiemet nepavyks papildyti iždo akeįją, nors jų nominalas yra 6 maisto pramonės susivienijimą
„Philip Morris". „Motorola"
tiek, kiek planuota, ar siūlys di litai.
Lietuvos
rinkoje jau investavo
dinti mokesčius ir griežtinti
Biržų pieno bendrovė savo
40
mln.
dolerių.
„Philip Morris"
„represijas", N. Pitrėnienė pristatymą pradėjo gruodžio 7 d.
investicijos
vertinamos
38 mln.
sakė: „Manau, kad mokesčiai Londone. Iš maždaug 60 firmų,
dolerių,
tačiau,
pasak
A
Avi
jau dabar dideli ir nebūtų tei Kopenhagoje, Helsinkyje ir
singa dar juos didinti Tai viena Vienoje susipažinusių su Biržų žienio, „Philip Morris" stato
priežasčių, dėl kurių mokesčiai akcine piano bsaėVssą d»ng»^ naują tabako fabriką ir netru
slepiami. Biudžetą vykdysime nei pusė jų — 30, norėjo įsigyti kus vėl susigrąžins didžiausio
ne didindami mokesčių tarifus. biržiečių akcįjų. Akcįjų emisįją investuotojo Lietuvoje titulą.
Reikia siekti, kad įmonė laiky išplatino Vilniaus bankas kar
Tradiciškai daug Lietuvoje in
tų garbės reikalu mokėti mokes tu su investicijų agentūra vestuoja naftos įmonės. Dau
čius ir turėti gerą reputaciją. „Nomura International".
giausia jų investirijų skiriama
Manau, kad būtina atsisakyti
degalinėms statyti. Norvegijos
lengvatų ir mažinti mokesčių LOTERIJOS BILIETAI- naftos įmonė „StatoiT jau in
•
tarifus. Mokesčių inspekcijos MIRAŽAS NORINTIEMS vestavo 25 mln. dolerių, „Shell"
kovoja su padariniais. Di
PRATURTĖTI
20 mln., o Rusijos ,.Lukoil" be
džiausia problema — 'kiauros'
veik 17 mln. dolerių.
Lietuvoje lošimų verslas kles
sienos. Tačiau šios problemos
Pasak A Avižienio, dar 150
jau ne mūsų sritis. Kontra ti. Vien valstybinė įmonė
mln.
dolerių investirijų galima
banda iš dalies turėtų būti „Lietuvos loto" šiuo metu pla
•
būtų
laukti iš grupės Danijos
mokesčių policijos funkcija. Tik tina 4 loterijų bilietus; po 1 litą
pažabojus kontrabandą, galima ksinuoja „Dobilas", „Loto bendrovių, norinčių išgauti
tikėtis didesnių biudžeto 6x36", „Aitvaras" h- 2 litus - naftą ir bendrovėje „Minijos
pajamų. Reikia apmokestinti „Papūgėlė", rašo „Lietuvos nafta" jau investavusių 5 mln.
dolerių, tačiau plėtros procesą
nemokančiuosius mokesčių". rytss".
Trys kauniečiai sudėjo po 100 stabdo labai didelis mokestis—
APMOKESTINS
litų ir atliko eksperimentą — bendrovės turės mokėti net 29
NEGAUTAS PAJAMAS
nusipirko 100 .Aitvaro" ir 60 proc nuo išgautos naftos preky
„Papūgėlių", taip pat 100 „mili bos apyvartos.
„Verslo žinios" pranešė, kad jonieriaus" bilietų, kainuo
biudžeto deficito „užspausta" jančių po 1 litą. Pastarąją lote NETIKĖTI ENERGETIKU
Rolando Matiliausko vadovau riją platina nepelno įmonė
NUOSTOLIAI
jama Finansų ministerija ren „Žalgirio loto". Iš 100 .Ait
• Visa diena paskirta jūsų širdies sveikatai
• Susitarkite dėl jūsų kraujo apytakos
giasi dar stipriau papurtyti le varų" buvo atsilošta 60 Utų. Už
Akcinė bendrovė „Lietuvos
įvertinimo (Early Advantage Heart
galų, mokesčius mokantį verslą juos vėl pirkta 60 .Aitvaro" energija" dėl gamtos išdaigų šią
• švęskite su mumis valstybinį sveikatos
Check).Tik$35.
Mat valdžia nutarė apmokes bilietų, kurie laimėjo 22 litus. žiemą jau patyrė per 1.2 mln.
Širdies mėnesį
tinti nuolaidas, su kuriomis Bilietai žaidėjams žada 5; 10, litų nuostolių ir nepardavė
buvo parduotos prekės ar 60, 100 ir 10,000 litų laimė
• Pasikalbėkite su mūsų gydytojais
elektros energijos beveik už 0,3
paslaugos. 100 litų vertes preke jimus. Iš 160 bilietų nebuvo
• Patikrinimai Veltui:
mln.
litų.
pardavės su 20 proc. nuolaida jokių kitų laimėjimų, išskyrus
širdies
• J>a«iv*i«nlriH» alraniai* uflojtsdŽJaJS,
Kaip rašo „Verslo žinios", tai
prekybininkas kelių mokestį 1 ir 2 litus.
Kraujo spaudimo
pasidžiaukite dovanėlėmis.
mokės nuo 100' litų, o pirkėjui
Dar liūdniau žaidėjams bai didžiausi energetikų nuostoliai
Cholesterolio *
dovanotus 20 litų nurašys į ne gėsi eksperimentas su „Papū per pastaruosius 3 metus. Dėl
tektis bei išskaičiuos iš grynojo gėle". Iš 50 bilietų 16 buvo sunkios žiemos ir gamtos iš
("Patariama nevalgyti, bet nebūtina)
pelno. Taigi už negautus pini laimingi, bet visi laimėjmai po daigų gruodį Lietuvoje neveikė
gus mokės iki 29 proc. pelno 2 litus. Sumokėjt 100 litų ir iš per 2,300 transformatorinių.
šv. Kryžiaus ligoninės klinikos yra patogiai ir lengvai
Aukštos
įtampos
laidai
buvo
mokestį.
lošė 32 litus, žaidėjai nutarė
prieinamos apylinkėse
Be to, kaip rašo „Verslo ži „Papūgėlės", daugiau nepirkti. apledėję iki 10 centimetrų sto
HOLY CROSS
FORD CITY MALL
HOLY CROSS
nios", naujajai skaičiuotei gali
Laimingesni buvo .Miujonie- rio. Neatlaikiusios ledo ir snie
go
svorio
lūžo
atramos,
nutrūko
FAMILY MEDICAL
OUTPATIENT*
7601 S. CICERO AVE.
būti suteikta galia veikti į pra riaus" bilietai. D 100 bilietų
eitį, iki pat 1994 m. sausio 1 d. atsilošta 66 litai, iš pastarųjų - laidai.
CENTER
PHYSICIANS CENTER
Nors energetikai skaičiuoja
Taigi panašu, kad pasipinigauti dar 33. Tarp .Milijonieriaus"
4 1 5 0 W. 55THST.
6084
S. ARCHER AVE.
rengiamasi iš trejų metų kalė laimėjimų žaidėjai rado 1,2,6, milijoninius nuostolius, šio
įvyko vyriausybė nepripažino
dinių, naujametinių bei sezo 26 litų laimėjimus.
HOLY CROSS
ninių išpardavimų. Tokį pasiū
HOLY CROSS
„Lietuvos loto" direktorius stichine nelaime ir kompen
lymą pateikusi Finansų minis .Lietuvos rytui" sakė, kad kiek sacijų energetikams nežada.
FAMILY MEDICAL CENTER
PHYSICIAN OFFICE
terijos Apskaitos metodologijos vienos valstybinės įmonės „Lietuvos energijos" elektros
OAK LAVVN
PAVIUON
departamento buhalterė eksper loterijos tiražas — po 1 mln. tinklųtarnybosviršininkas Vai6
9
T
H
S
T
AND
6
4
1
7
W.
877
H
ST
tė Elena Turčinavičienė siūlo... bilietų. 4 loterijos - 5 mln. litų. das Bancevičius sakė. kad dabar
HOLY CROSS
CAL,FORN,A
nerašyti į sąskaitas, kad prekė O įstatymai garantuoja, kad ti energetikai planuoja apdrausti
H O S P I T A L
buvo parduota su nuolaida ir raže turi būti ne mažiau, kaip elektros tinklus pavojingiau
siose, dažniausiai nenutrūks
nurodyti tik naująją, šiuo atve 60 proc. laimėjimų.
HOtrOMHlMMi rsMi)Nvmn>HY n IF Slėnys o* Si C.ASIM*
tančiose atkarpose. Tai būtų
ju ne 100 litų, o 80 litų prekės
didelė draudimo sutartis, į
kainą. Pasak vieno apskaitos
ĮVAIZDIS TR PTNIGAI
kurią pretenduotų ne viena
žinovo, pradėjusi diegti naują
draudimo
bendrovė, sakė jis.
požiūrį i nuolaidas, Finansų
Pernai užsienio bendrovės ir
ministerija skatina dvigubą verslininkai Lietuvoje inves
Jakutyte
buhalteriją. Yra žinių, kad tavo maždaug 100 mm. dolerių.

A.tA.
Prof. dr. Vanda Daugirdaitė
Sruogienė

ŽVILGSNIS I LIETUVOS
EKONOMIKĄ

YOUR

HEART IS

TALKING.

•

Saturday,
February 11
10:00 a.m.
to
2:00 p.m.

SVEIKOS ŠIRDIES

DIENA

Informacijai skambinkite (773)'471-8600

•

DRAUGAS, trečiadienis, 1997 m. vasario mėn. 12 d.

ČIKAGOJE IR
Kovo 1 d., šeštadienį, Ateiti
ninkų namuose, Lemonte, ren
giama vakarienė, kurios pel
nas skiriamas užsienio ir
Lietuvos ateitininkų paramai.
Rengėjas—Ateitininkų federa
cijos fondas, o rengimo komi
teto pirm. yra dr. Petras Kisie
lius. Kviečiama dalyvauti visa
Čikagos bei apylinkių visuo
menė, kuriai rūpi lietuviško
jaunimo auklėjimas.
Kun. Edis Putrimas, jaunas,
energingas ir jau plačią vagą
pastoraciniame darbe išvaręs,
atvyksta iš Toronto (Canada)
vadovauti
vienos
dienos
Gavėnios susikaupimui Ateiti
ninkų namuose. Susikaupi
mas bus šį šeštadienį, vasario
15 d.; registracija 8:30 vai.
ryte, o pradžia punktualiai 9
vai. r. Dar galima registruotis
pietums, paskambinant Irenai
Polikaitienei, 630-257-2022. Į
susikaupimą kviečiami ir neateitininkai.
„Lietuviška prigimtis atida
ro pasaulio duris" — tai K Pa
saulio lietuvių jaunimo kon
greso šūkis. Kongresas vyks
liepos 17-27 d. JAV rytinėse
valstijose.
Visas lietuviškas
jaunimas kviečiamas dalyvau
ti — kaip atstovai arba tik
dalyviai. Informacija teikiama
ir registruotis galima adresu:
PLJK, P.O. Box 283, Manhasset, NY 11030; tel. 510-8500640. Iki vasario 16 d.
užsiregistravusiems teikiama
nuolaida.
A n t a n a s i r D a l i l ė Polikaičiai, gyv. Los Angeles, CA,
negalėdami atvykti į Lemontą
kovo 1 d. dalyvauti Ateitininkų
labdaros vakarienėje, kurią
rengia Ateitininkų federacijos
fondas, atsiuntė 100 dol. auką.
Tai gražus pavyzdys ir ki
tiems, negalėsiantiems šiame
renginyje dalyvauti, ateitinin
kams.

Kliorienė.
Tuojau po programos vaišės,
kurias ruošia savanoriai - talki
ninkai, vadovaujami Jadvygos
Budrienės. Visi prašomi prisi
dėti prie vaišių paruošimo,
Lietuvos Respublikos
garbes konsulas Čikagoje Va skambinant J. Budrienei tel.
clovas Kleiza, LSS Vyriausia 486-3912. Po oficialiosios prog
skautininke Rita Pencylienė ir ramos jaunimui ruošiama spe
dienraščio „Draugo" vyr. re ciali programa su vaišėmis.
daktorė Danutė Bindokienė
Rengėjai — ALTo Clevelando
kviečiami atidaryti Čikagos skyrius - pirm. Algimantas Pauskautų bei skaučių Kaziuko tienis ir LB Clevelando apylinkė
muge, vyksiančią kovo 2 d. Jau - kopirm. Ada Stungienė ir konimo centre. Atidarymas bus pirm. dr. Viktoras Stankus —
11:15 vai. r. JC didžiojoje prašo visus gausiai dalyvauti
salėje. Visuomenė kviečiama visuose šventės renginiuose. Or
atsilankyti į šį metinį skautų ganizacijos prašomos dalyvauti
renginį ir paremti lietuvišką su vėliavomis.
jaunimą auklėjančios organi
Kaip iš šventės programos
zacijos darbą.
matome, ji bus žymiai skir
Lietuvių
Bendruomenės tingesnė, išskyrus Padėkos
Melrose Parko apylinkė ir Mišias šventovėse. Ji bus ir
Melrose Parko Lietuvių klubas jaunatviška, ir įdomi, ir jun
rengia Vasario 16-sios minėjimą gianti visą mūsų telkinį.
vasario 23 d., sekmadienį, 1 vai. Šventės rengėjai išsiuntinėjo
p.p., Eagles salėje, 147 Broad- laiškus, prašydami aukoti Lie
way, Melrose Park, EL. Maloniai tuvos reikalams. Aukos bus
kviečia visuomene dalyvauti. renkamos ir minėjimo salėje.
Lėšos reikalingos Lietuvos pro
pagavimui JAV valdinėse įstai
gose, išeivijos kultūrinei ir po
tasaa«BBSsssBS^B^BaaBBBB«B^aa«BBBBaaBwaaaaaaaa*BBSBBs*aa*<
litinei veiklai paremti. Vien tik
išlaikyti dvi (JAV LB ir ALT su
V A S A R I O 16-SIOS Š V E N T Ė latviais ir estais) įstaigas
Washingtone su apmokamais
Lietuvos Nepriklausomybės pareigūnais pareikalauja dide
atstatymo 79-ji metinė sukaktis lių išlaidų. Kiekvieno nuošir
Clevelande bus minima vasario daus lietuvio auka mūsų Tėvy
16 diena, sekmadienį. 10 vai. r. nės šviesesnei ateičiai yra labai
— šv. Mišios Dievo Motinos reikalinga ir vertinama.
šventovėje. Prie* Misiąs bus
Visi dalyvaukime Vasario
pakeltos vėliavos prie Laisvės
16-osios prisiminimo šventėje!
paminklo. 11:30 vai. r. šv.
V. Rociūnas
Mišios Šv. Jurgio bažnyčioje.
11:30 vai. r. šventinės iškilmės BUS PAMINĖTA VASARIO
ir meninė programa Dievo Moti
ŠEŠIOLIKTOJI
nos parapijos auditorijoje.
Lietuvos Nepriklausomybės
Meninėje programoje dalyvau atkūrimo šventę Athol, Mass,
ja: Dievo Motinos parapijos lietuviai minės vasario 23 d.
choras „EXULTATE", solistės Šv. Pranciškaus
parapijos
Aldona Stempužienė ir Virgini salėje 1:30 vai. p.p. Meninę
ja Bruožytė-Muliolienė, „Gran programos
dalį
atliks
dinėlės" jaunųjų ir veteranų „Berželio" tautinių šokių vie
grupės, Šv. Kazimiero lituanis netas
iš
Hatford,
CT.
tinės mokyklos mokiniai, litu Minėjime dalyvaus Gardner,
anistinio ugdymo „Švyturio" Mass, miesto meras Charles
kursų ir kanklininkų grupes. Manės ir perskaitys miesto
Programoje dalyvaujančių skai proklamaciją. Lietuvos Vyčiai
čius siekia net 170 asmenų. visuomenę kviečia minėjime
Viso šio renginio vadovė ir koor gausiai dalyvauti.
dinatorė muz. Rita Čyvaitė-

APYLINKĖSE

IŠ

/steigtasLutuvią

Redaguoja J. Plačas.

x A u k s i n i o v e d y b ų jubilie
j a u s proga Valė ir Jonas
Pleiriai paaukojo $100 Lithua
nian Mercy Lift. Sveikiname
50- metų jubiliejaus proga ir dė
kojame už auką.
(sk.)
x T R A N S P A K įstaiga LE
MONTE veikia savaitgaliais:
penktd. 3 v.p.p. — 7 v.v.; sekmd.
8:30 v.r. — 1 v. p.p. Transpak
tel. Lemonte: 630-267-0497.
(sk)

z Velykiniai siuntiniai pa
s i e k s L i e t u v ą tikrai prieš
Velykas, jei pristatysite juos į
x Galiu p a d ė t i legaliai gau
Bsdtta Ezpreas iki vasario 18
ti „SOC. S E C U M T Y " kortele,
d. Amerikietiški maisto siun
vairavimo leidimą (driver's
tiniai
tik $38. Pristatykite siunlicense) ir vizų pratesimą. Ed
tinius į Balną B i p i e e s . 8827 8.
Šumanas, t e l . 1-708-24*8241.
(sk) P u l a s k i Rd., C h i c a g o , IL
• 0 6 5 2 . Daugiau sužinosite
ADVOKATAS
paskambinę nemokamu tele
fonu: 8 0 0 - S P A R N A I arba
GINTARAS P . ČEPČNAS
h436 S Pulaski Rd.. ChKrago, IL 60629 800-772-7624.
1 2 bl t šiaurę nuo Balzeko muzjejaus)
(sk)
Tel.: 773-582-4500
x TRANSPAK
prmneim:
U32S S. Bell Rd.. Lockport. IL60441
„Nuo metų pradžios Lietuvos
Tel. 708-301-*866
darbo birža įdarbino 4.4 tūks
Valandos pagal susitarimą
tančio žmonių, spalio mėnesį į
Advokatas Jonas Cibaitis
darbo biržą kreipėsi 15.4 tūks
C-.vihnės ir kriminalinės bylos
tančio bedarbių. Didžiausias
6247 S. Kedzi* Avenue
nedarbas lapkričio mėnesio pra
Chicago, IL «*W
džioje buvo, kaip ir anksčiau,
Tel. 1-773-776-8700
Druskininkuose — 15.6%, Tau
Darbo vai nuo 9 iki 7 vai. vak
ragėje —14.4%, Švenčionyse —
šeštad 9 v.r iki 1 vai p p
12.2%. Mažiausias nedarbas
Prienuose 1.9%, Plungėje —
ADVOKATAS
2.6%".
Vytenis Lietuvninkas
Pinigai, siuntiniai ir komer
4536 W. 63th Street
c i n ė s siuntos į Lietuvą. Maisto
Chicago, IL 60629
siuntiniai. T R A N 8 P A R 4545
(Skersai gatvės nuo „Draugo")
W. 6 3 St., Cbicago, IL 60628,
Tel.: 773-284-0100
tai. 772-688-1050.
Valandos, pagal susitarimą.

(sk)

M<±ytojų Sąjungos
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ATSAKYMAS
Uždavinys: m + I = I - I
Sprendimas: m + I = IV
Minuso ženklą reikia pridėti
prie paskutinio vieneto.

Linksmi šį rytą
Iš lovų kėlėm,
Mokyklon ėjom
Su vėliavėlėm.

LIETUVOS LAISVĖS DIENA
ELIZABETH, NJ
LB Elizabeth, NJ apylinkės
ruošiamas
Vasario 16-sios
minėjimas vyks vasario 23 d.,
sekmadienį, lietuvių parapijos
salėje, 211 Ripley Place, Eliza
beth, NJ. Už Lietuvą bus pasi
melsta Šv. Petro ir Pauliaus
bažnyčioje 11 vai. r. Mišiose.
Tuoj po maldų parapijos salėje
bus minėjimas. Kalbą pasakys
dr. Petras Anusas, Lietuvos
Respublikos generalinis kon
sulas New Yorke. Taip pat bus
parodyta nauja vaizdajuostė iš
Lietuvos.
Po
minėjimo—
pabendravimas ir užkandžiai.
LB Elizabeth apylinkės val
dyba kviečia visų New Jersey
apylinkių
lietuvius
šioje
šventėje dalyvauti, nes, kiek
žinoma, jau, deja, niekas nebe
rengia.
VASARIO 16 MINĖJIMAS
WAUKEGAN, IL
Waukegano LB apylinkės
valdybos ruošiama Lietuvos
Nepriklausomybės
šventės
minėjimas bus šį sekmadienį,
vasario 16 d. Pradžia 1 vai. p.p.
šv. Mišiomis Marytown ko
plyčioje, 1600 West Park Ave,
Libertyville, EL. Mišias aukos
ir pamokslą pasakys kun. An
tanas Saulaitis, SJ. Minėjimo
akademinė ir meninė dalis
vyks Libertyville Civic Center pa
talpose, 135 West Church Street,
Libertyville, IL, 2 vai. p.p.
Meninės programos dalį atliks
tautinių
šokių
grupė
„Klumpė", bus deklamacijų,
dainų
ir
kavutė
su
užkandžiais. V/aukegano LB
apylinkės valdybai vadovauja
pirm. Vilija Malakauskienė.
Artimesnių ir tolimesnių vie
tovių lietuviai kviečiami gau
siai minėjime dalyvauti.

Chicogosskyriau

MedZiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 60629

VASARIO 16

ARTIIRTOU]

Skelbimai
x Š i e a s m e n y s globoja Lie
tuvoje n a š l a i č i u s . Pratęsdami
globą kitiems metams atsiuntė
kiekvienas po $150: Marija Bajorūnienė, Pompano Beach,
FL, O n a Biliūnienė, Alezandris, VA, St. P e t e r s b u r g o Vy
čių 147 k u o p a , per iždininke
Mariją Gelažiene, A l d o n a Andrijonienė, Oak Lawn, IL. Lie
tuvos našlaičių vardu dėkoja
me!. L i e t u v o s N a š l a i č i ų glo
bos" k o m i t e t a s , 2711 W. 71
S t , C b i c a g o , I L 60829.
(sk.)

^ ŽVAIGŽDUTE
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ATSAKYMAS
1. Egipto ir Kretos salos
gyventojai žvakę vartoja nuo
3,000 m prieš Kristaus gimimą.
2. Primityvios alyvos lempos
buvo pradėtos vartoti 20,000 m.
prieš Kristaus gimimą. 3. Kinie
čiai 166 m. prieš Kristaus gimi
mą buvo pirmieji pastebėję dė
mes ant Saulės. 4. Plūgą išrado
šumerai 3,500 m. prieš Kris
taus gimimą, o ratą jie išrado
3,300 m. prieš Kristaus gimimą,
5. Paraką išrado kiniečiai 270
m. po Kristaus gimimo.

Ne ėjom — bėgom,
Vejuosi sese
Kūliu įvirstam
Abu į klase.
Toli už slenksčio
Nusviedęs lazdą
Žvalgaus — virš medžių
Trispalvė plazda.
Šuoliuoja Vytis,
Iškėlęs kardą,
O aš — minėdama
Tėvynės vardą.
Kovon už laisvę
Žygiuoti noriu
Šauniam pulkely,
Tarp savanorių.
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Tegyvuoja laisva Tėvyn* Lietuvai
PieM dail. P. OaaaoUUa

Jonas MJnelga

TRYS MINĖTINOS DIENOS
Šį kartą arti viena prie kitos
atsirado minėtinos dienos: Už
gavėnės, Pelenų diena ir Vasa
rio 16-ji. Gavėnios tema dar bus
progos pakalbėti. Vasario 16-ji
yra lietuvių tautai brangiausia
diena. Jei jos nebūtų buvę, šian
dien nešvęstume ir Kovo
11-sios. Apie Vasario 16-sios
reikšmę daug aiškinti nereikia,
nes visi gerai žino. Visos
lietuviškos mokyklos rengia
minėjimus, mini visos Lietuviš
kos organizaojos ir visuomeni
niai vienetai. Tuose minėjimuo
se pakartojama šios šventės
reikšmė. Mano pareiga primin
ti, kad visi dalyvautumėte tuose
minėjimuose ir atliktumėte
skirtus įsipareigojimus, jei bū
site kviečiami. Neužtenka žinoti
šios šventės atsiradimo istorija,
svarbiau yra šią šventę pajusti
savo širdyje, išreiškiant meilę
savo tėvynei, narsiems kovoto
jams už laisvę ir padėkoti Die
vui už tą brangią dovaną. Die
vas myli Lietuvą. Užtenka pa
galvoti, kokios milžiniškos jėgos
buvo mestos, kad mūsų tauta
būtų nušluota nuo žemės pavir
šiaus, tačiau stebuklingu būdu
tos jėgos buvo sunaikintos ir
Lietuvos laisvė vėl pražydo,
kaip graži gėlė. Kad ta gėlė visą
laiką žydėtų, reikia ją globoti,
prižiūrėti ir ja rūpintis. Dievas
leido būti mums laisviems ir tą
laisvę atidavė į mūsų pačių ran
kas. Nuo mūsų pastangų pri
klausys Lietuvos laisvės ateitis.
Redaktorius
ŠV. JONAS
KRIKŠTYTOJAS
Šventas Jonas Krikštytojas
buvo Jėzaus pusbrolis. Šv. Jonas
buvo vyresnis už Jėzų. Jie buvo
geri datugai. Šv. Jonas apkrikš
tijo Jėzų. Herodas pasodino šv.
Joną į kalėjimą, nes jis pasiprie
šino Herodui apsivesti su savo
brolio žmona. Jis norėjo nužu
dyti šv. Joną, bet negalėjo, nes
labai daug žmonių tikėjo, kad
Jonas buvo šventas. Kartą He
rodas suruošė pokylį. Jis pa
žadėjo savo žmonos dukrai pa
tenkinti jos prašymą. Ji norėjo
šv. Jono galvos, kad ji jai būtų
atnešta ant lėkštės. Herodas
taip ir padarė.
Tadas Kasputis,
Detroito „Žiburio"
1H. m-los mokinys

MANO ŽIEMOS
ATOSTOGOS
Šias žiemos atostogas aš pra
leidau su šeima kartu. Kūčių
vakarą nuėjome į bažnyčią, pas
kiau važiavome pas pusseserę
Giną. Ten visi gražiai susėdo
me. Mano sesutė Angelika ir
Gina perskaitė Kūčių maldą.
Mes visi pasidalinome plotkelėmis, paskiau valgėme. Buvo atė
jęs ir Kalėdų senelis. Jis atnešė
daug dovanų Kalėdų rytą at
sikėlėme anksti. Radome daug
dovanų po eglute. Pietų metu
giminės susirinko pas mus.
Buvo smagu.
Naujuosius metus sutikome
namuose. Buvo labai šalta
lauke. Žaidėme ir žiūrėjome TV.
Labiausiai patiko slidinėjimas
King Pine. Mes ne tik slidinė
jome, bet vakare rogutėmis lei
domės nuo kalno.
Laikas prabėgo greitai. Rei
kėjo važiuoti į namus. Atostogos
pasibaigė, bet jos buvo labai
smagios.
Loreta Kazakaitytė,
Bostono lit. m-los mokinė
KITI APIE MUS
Dar vienas de Sosiūro moki
nys prancūzas mokslininkaskalbininkas:
Antoine Meillet (1888-1936)
Lyginamosios kalbotyros studįjas baigė Paryžiaus aukštojoje
mokykloje. 1924 m. Mejė buvo
išrinktas Paryžiaus instituto
Mokslo akademijos nariu. Ilgai
buvo Paryžiaus kalbininkų
drauguos pirmininku. Mejė
įsteigė Paryžiuje Slavistikos
institutą ir buvo kalbos tyri
nėjimo žurnalo redaktorius. Ke
liolika užsienio mokslo akade
mijų ar kitų mokslo įstaigų
Mejė buvo išsirinkusios savo
nariu ar garbės nariu. Jo moks
linis palikimas milžiniškas: 24
knygos, 540 straipsnių bei dau
gybes kitų recenzįjų.
Jis lietuvių kalba, kaip ir kitų
baltų kalbų faktais plačiai ope
ravo savo pagrindiniuose veika
luose. Prancūzų kalbinėje
spaudoje jis recenzavo daugelį
baltistikos leidinių, jų tarpe K.
Būgos „Kalbą ir senovę", J. Jab
lonskio 1922 m. „Lietuvių kal
bos gramatiką" ir kt. Mejė
keletą kartų Paryžiuje yra
skaitęs lietuvių kalbos kursą.
Tris kartus lankėsi Lietuvoje,
kur susipažino su lietuviais
kalbininkais Būga, Jablonskiu
ir kt. Kauno universitete skaitė
paskaitą apie lietuvių kalbos
reikšmę indoeuropirSų kalboty
rai, įvairiomis progomis jis yra
pabrėžęs lietuvių k. senumą.
Yra garai žinomas jo posakis:

(Žiūrėkite brėžinėlį)

„Tas, kuris nori žinoti, kaip
kalbėjo mūsų proseneliai, turi
atvažiuoti pasiklausyti, kaip
kalba lietuvis valstietis". Jo
paskaitų Paryžiuje klausė ir lie
tuvis J. Bukota. Su juo skaity
davo A. Baranausko „Anykščių
šileli". J- Jablonskį jis pavadino
geriausiu lietuvių kalbos moko
v u Jo raštai buvo išversti į dau
gelį pasaulio kalbų. Prieš gyve
nimo pabaigą apako, jam padė
jo jo žmona ir mokiniai, kurių jis
turėjo daug. Jo mnkaliiiM kapi
talas labai didelis, čia pažymėta
tik maža dalis, daugiausia kas
liečia lietuvių tautą ir jos kalbą.
UŽGAVĖNIŲ TAUTOSAKA
Eina „Užgavėnių ubagės" (el
getos), juokingas giesmes giedodamos, tų namų šeimininkus
šlovindamos ir gausios išmaldos
prašydamos. Juokingos baidyk
lės, bet dar juokingesnės jų
„giesmės". Tokioms ubagėms
tokia ir išmalda: pyrago gaus
negaus, bet botagu per šonus ar
per kuprą (nugarą) tai tikrai ga
li gauti, o šaltu vandeniu ir
šlapio sniego gniužulu stengiasi
kiekvienas pavaišinu. Jei Užga
vėnių ubagės įsigauna (įeina) į
vidų, tai visus geradarius begarbindamos, sugeba nuo karte
lės dešras „nugarbinti", arba iš
puodo lašinius į amžiną atilsį
padėti.
(Žemaitija)

Atrodo, kad brėžmėlis vaiz
duoja žiemos sportą. Sujungę
taškus, sužinosite piešinio
smulkmenas. Parašykite, ką
vaizduoja ir kokią sporto rūšį.
(5 taškai)
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Ūkininkas turėjo 100 arklių ir
pasistatė 12 tvartų. Jis galvojo,
po kiek arklių reikės talpinti į
kiekvieną tvartą. Pasiėmė po
pieriaus lapą, ten kažką braižė
ir jam išėjo, kad į kiekvieną
tvartą tilps tik po vieną arklį.
Kaip tas ..gudrusis" ūkininkas
taip suskaičiavo? Pamėginkite
ir jūs išspręsti šį uždavinį.
(5 taškai)
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Augina mane darželyje. Vieną
raidę man pakeitus, būsiu
iitėgatsniisiisisi margaičių žaisŪbagai,-ės vaikšto su terbo- liukas. Kas aš?
mis, išmaldos prašinėdami.
(5 taškai)
Jiems liepia poterius kalbėti, —
nekalba, sakosi esą pavargėliai.
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Jie gauna mėsos, lasiniečių, bly
Pašalinkite nesvarbius daly
nų. Ubagai liejami vandeniu.
, (Padubysys) kus iš surašytų raidžių eilės ir
parašykite, kas liks.
SNVESAVRABRUBISUASSD* * *
MAELNYKYUSS
(5 taškai)
Ubagais rėdosi (rengiasi)
moterys. Jų aprėdalas gana
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įvairus ir juokingas, nes visos
mūvi vyriškomis kelnėmis.
1. Kelis kartus lietuvis krep(Žagarė) šininkas Pranas Lubinas buvo
išrinktas į „Ali American
Stars" rinktinę? 2. Kas pirmasis
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išrado liepsnosvaidį — flameATSAKYMAS
thrower? 3. Kurio amžiaus bū
1. Abėcėlė » 7 raides
damas, musikas Bethovenas ap
2. Šaltis moko šaltukus,
kurto? 4. Kada cukrus atsirado
Kaip statyti namukus,
Europoje? 5. Kas pirmieji paste
Kaip žodelį skiemenuoti,
bėjo, kad kometos uodega visa
Ir dainelę padainuoti.
da nutolusi nuo saulės, nepaisant į kurią pusę kometa keliau
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tų?
ATSAKYMAS
U i visus teisingus ir plačiau
paaiškintus
atsakymus, skiriaLaive buvo 21 vyras. Keleivių
ma
10
taškų,
o u i trumpus ir
tarpe buvo 19, o su dviem laivo
apytikrius
6
taikai.
įgulos nariais — 21. Buvo 38 mo
Atsiuntė
kana,
sk*.
R
terys.

