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Italijos prezidentas pradėjo
oficialų vizitą Lietuvoje
Vilnius, gegužės 20 d.
(BNS) — Lietuvos prezidentas
Algirdas Brazauskas antra
dienį savo naujojoje rezidenci
joje Vilniuje pasitiko oficia
laus vizito atvykusį Italijos
prezidentą Oscar Luigi Scalfaro.
Iškart po sutikimo ceremoni
jos prasidėjo Italijos ir Lietu
vos prezidentų pokalbis, vė
liau susitiko jų vadovaujamos
delegacijos.
Po delegacijų susitikimo Lie
tuvos ir Italijos užsienio rei
kalų viceministrai Albinas
J a n u š k a ir Patrizia Toia pasi
rašė nelegalių imigrantų grą
žinimo ir bevizio režimo di
plomatams sutartis. Pirmoji
sutartis turėtų įsigalioti, kai
valstybės susitars del bevizio
režimo visiems piliečiams.
Italija su pasigėrėjimu stebi
Lietuvos politikų pastangas
suartėti su NATO. o kita ver
tus — stiprinti geros kaimy
nystės santykius su Rusija.
pareiškė Italijos prezidentas
Oscar Luigi Scalfaro.
Po susitikimo su Lietuvos
prezidentu Algirdu Brazausku
surengtoje spaudos konferen
cijoje Italijos vadovas pabrėžė,
kad pasirašymui parengta Ru
sijos ir NATO sutartis sutei
kia Baltijos valstybėms pasto
vesnės ateities garantijų.
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.,Sutartyje nėra jokių agresi
jos nuostatų", sakė O. Scalfa
V a š i n g t o n a s . JAV Valstybes departamento atstovas spau
ro. J o nuomone, tik visų
dai Nicholas Burns pirmadienį pabrėžė, kad Rusijos ir NATO
Juodžiausias pesimistas" gali
susitarime nėra nieke, kas galėtų sustabdyti Baltijos valstybių
manyti, kad sutartis leis Rusi
narystę NATO. JAV prezidentas Bill Clinton sake neteikiąs di
jai uždrausti Baltijos valsty
delės
reikšmes Rusijos prezidento Boris Jelcin grasinimams
bių narystę NATO.
peržiūrėti santykius su NATO, jei buvusios sovietinės respubli
Lietuvos prezidentas A. Bra
kos prisijungs prie sąjungos. „Jei mes tebegalime dirbti su lais
zauskas taip pat pažymėjo,
va, demokratine Rusija, vadovaujama tokio žmogaus, kaip Bo
kad apie Rusijos ir NATO su
ris Jelcin, manau, pasaulis taps taikingesnis. Negalima visko
tartį prieš metus negalima
iškart išspręsti, tačiau e i n a m e teisinga linkme", sakė B. Clin
buvo net ir svajoti.
ton
Komentuodamas
Rusijos
prezidento Boris Jelcin pa
V a t i k a n a s . Popiežius J o n a s Paulius II antradienį privačios
reiškimą, kad Rusija neleis į
audiencijos metu priėmė motiną Teresę, kuri atvyko popiežiui
NATO stoti buvusioms SSRS
pristatyti religinio „Labdaros misijų" ordino naują vadovę se
respublikoms, prezidentas A
serį Nirmalą, atlydėjusią 86 metų motiną Teresę. „Ji dabar yra
Brazauskas pažymėjo, kad
ordino vyriausioji. Aš esu visiškai laisva", pristatydama seserį
Lietuva nebuvo Sovietų Są
Nirmalą, popiežiui sakė motina Terese. 62 metų indę seserį
jungos dalis, o buvo inkorpo
Nirmalą ordino vyriausiąja kovo mėnesi išrinko ordino narės,
ruota prieš savo valią.
Vytauto Jasinevičiaus nuotr.: Illinois lietuvių respublite.'ių valdyba (.iš kairės pirmoje eilėje) Vytautas Jasine- kai motina Teresė dėl širdies ligos atsistatydino iš pareigų.
viciuš, Regina Andrijauskienė. Rima Sell, Nijolė Maskaliu.iene, Kazimieras Oksas, Birute Vindašiene, Vladas
..Jūs prašote labai paprasto Andrijauskas; (antroje eilėje i Pranas Jurkus. Leonas Ma-kaliūnas, Danutė Milūniene, Anatolijus Milūnas ir
K i j e v a s . Ukraina ir toliau gamins trumpo ir vidutinio nuo
ir natūralaus dalyko — pri Mindaugas Baukus.
tolio raketas savo gynybai, nepaisant JAV spaudimo, pirma
pažinti jus Europos dalimi, ir
dienį pareiškė Ukrainos saugumo ir gynybos tarybos sekreto
Italija jus tvirtai remia", sakė
Todėl JAV LB Krašto valdyba rius Volodymyr Horbulin. Pasak jo. „300 ir 500 kilometrų nuo
prezidentas O. Scalfaro. Jis
tikisi, kad JAV Valstybės de tolio raketos gali būti naudojamos sienoms ginti". Šių raketų
taip pat žadėjo paramą Lietu
partamentas peržiūrės savo gamyba „reiškia darbo vietų ir technologinės galios išsaugoji
vai siekiant, kad teisė į sau
anksčiau priimtą sprendimą mą", pabrėždamas, kad U k r a i n a „nepažeidžia jokių tarptauti
gumą taptų realybe.
nutraukti pagalbos teikimą nių įsipareigojimų, jokios sutarties ir neketina tiekti savo rake
Lietuvai
ir paskirs naujos vy tų technologijos valstybėms, kurių moraline pozicija yra abejo
Tačiau tiesiai paklaustas, ar
riausybės
pasiūlytus konsul tina".
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Madride bus pakviesta į są
M i n s k a s . Baltarusijos opozicija bus priversta stoti ir prieš
spręsti.
senatoriui
Lauter
•
erg
(D-NJ).
Jungtiniu
Valstijų
Senato
jungą bent viena Baltijos val
oficialųjį Minską, ir prieš Kremlių, jeigu parengtas pasirašyti
stybė. Italijos prezidentas at Biudžeto komitetas vieningai
Rusijos ir Baltarusijos Sąjungos Statutas numatys konfederaci
senatorių
Richard
sakė, kad tokius klausimus pritarė
jos įkūrimą, pirmadienį spaudos konferencijoje Minske pa
reikia užduoti ..pranašams, o Durbin (D-IL) ir Slade Gorton
reiškė vienas Jungtinės piliečių partijos vadovų. Pasak jo, jeigu
inicijuotam pasiūlymui pra
ne politikams".
Baltarusijos šešios sritys įeis į Rusijos Federacijos sudėtį, A.
tęsti JAV finansinės pagalbos
Lukašenko gaus iš Federacijos vadovybės gana svarbias parei
teikimą Lietuvai ir Latvijai.
gas, tačiau, kaip ir Aleksandr Lebed, bus priverstas pasitrauk
V i l n i u s , gesižės 19 d.
JAV LB Krašto valdyba dar
Jis nespėlioju, ar dabar jau ti iš jų ir tapti laisvu politiku.
vasario mėnesį prašė senato (BNS) — Nepaprastos reikš seks kitų valstybių pastangos
V a š i n g t o n a s . JAV prezidentas Bill Clinton ketina dar vie
riaus Durbin padaryti viską, mės Europos istorijos lūžiu pripažinti Čečėnijos neprik
Vilnius, gegužės 20 d. nuomonių skirtumas, truk kas įmanoma, kad JAV Vals „Seimo pirmininkas Vytautas lausomybę.
„Manau
daug neriems metams pratęsti prekybos lengvatas Kinijai. Kalbėda
(BNS) — Lietuvos prezidentas dantis pasirašyti sienos pažy tybės departamentas po 1998- Landsbergis pavadino pra svarbiau nei deklaratyvus pri mas verslininkams Baltuosiuose Rūmuose, prezidentas nuro
Algirdas Brazauskas
gana mėjimo sutartį. Karaliaučiaus
ųjų finansinių metų nenu ėjusią savaitę pasirašytą Rusi pažinimas, yra konkretus ben dė, kad palankiausio prekybos statuso suteikimas y r a geriau
kategoriškai viešai pareiškė srities administracija siekia,
dradarbiavimas. Ir manau, sias būdas suinteresuoti Kiniją ir apsaugoti JAV tikslus, ne
trauktų techninės bei finan jos ir Čečėnijos taikos sutartį.
sieksiąs, kad Vištyčio ežeras kad visas Vištyčio ežeras pri
sinės paramos Lietuvoje vyk ,.BorisoJelcino asmenyje Ru kad iš Lietuvos pusės tokių paisant Vašingtono n e s u t a r i m ų su Pekinu. Prekybos režimo at
po lygiai priklausytų Lietuvai klausytų šiai Rusijos sričiai, o
apraiškų šaukimas pakenktų Kinijos gyventojams ir pakirstų JAV para
domoms programoms. JAV LB sija žengė netikėtą žingsnį ir bendradarbiavimo
Lietuva nori dalintis jį per
ir Rusijai.
išėjo
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tikrai bus", sakė V. Landsber mą Hong Kongui. Kinijai ruošiantis perimti šios britų kolonijos
Krašto valdyba mano, jog
„Padarysiu viską, kad ta pusę, remdamasi iki II pasau
valdžią.
laimėjusi,
o
laimėjusi
savo
gis.
sprendimas nutraukti pagal
Vištyčio ežero dalis, kuri pri linio karo galiojusia Lietuvos
pačios
imperializmą",
sakė
V i e n a . Turkijos kariuomene turėtų išeiti iš Siaurės Irako, o
bos teikimą Lietuvai yra ne
klausė Lietuvai iki okupacijos, sienos su Vokietija sutartimi.
Naujasis LKDP
Kipro turkai ir graikai — žengti taikos link. antradienį pareiš
teisingas ir pagrįstas politi pirmadienį spaudos konferen
priklausytų jai ir pasirašius
Dabar, pagal 1991 m. liepą
kė J T generalinis sekretorius Kofi Annan. Pasak jo, Irako teri
valdybos v a d o v a s nori
niais motyvais, todėl turėtų cijoje Seimo vadovas.
sienos sutartį su Rusija", pir pasirašytą tarpvalstybinę Lie
torinis vientisumas turi būti gerbiamas, o kitos vyriausybės tu
Pasak jo, sutartis pasirašyta
būti
grąžintas
JAV
Kongreso
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madienio vakarą prezidentas tuvos ir Rusijos sutartį, šalys
rėtų daryti deramą spaudimą Turkijai išvesti savo kariuome
tarp dviejų lygiaverčių valsty
pakartotinam
svarstymui.
autoritetą
Vilkaviškyje sakė vietiniams naudojasi buvusia SSRS ad
bių,
o
tai
liudija,
kad
Rusija
nę. Paklaustas apie padėtį Kipre, K. Annan išreiškė viltį kitą
Durbin-Gorton priimtas pa
gyventojams.
V i l n i u s , gegužės 20 d.
ministracine linija, skyrusią
pripažįsta savo buvusios kolo
mėnesį pamatyti šios salos graikų ir turkų vadovus New
BNS) — „Reikės suformuoti
Siena Vištyčio ežeru yra vie Lietuvą nuo Karaliaučiaus sri siūlymas tapo 1998-ųjų metų nijos teisę į nepriklausomybę.
Yorke.
JAV Biudžeto komiteto nuta
tokias veiklos nuostatas, ku
nintelis Lietuvos ir Rusijos ties.
Tokias išvadas A. Landsber
Lietuvos vadovas lankėsi rimu dalimi, o tai reiškia, kad gis sakė padare-, remdamasis rios pakeltų Krikščionių de
M a s k v a . Rusijos URM informacijos ir spaudos departamento
J T giria Lietuvą
Vištyčio pasienio užkardoje, JAV Senatas pritars Lietuvos savo patirtimi iš derybų su tu mokratų partijos prestižą Lie direktoriaus pavaduotojas Valerij Nesteruškin antradienį
tuvoje", dienraščiui „Lietuvos
susitiko su Vilkaviškio gyven ir Latvijos rėmimui 1998-ai- ometinės Sovietų
spaudos konferencijoje p a s a k ė , kad nemato tiesioginio ryšio
Sąjungos
sprendžiant
siais
finansiniais
metais,
pa
aidas" sakė Vytautas Janonis,
tojais. Marijampolės apskri
tarp Rusijos ir NATO dialogo ir oficialaus JAV Valstybes de
vadovais. „Pirmasis žingsnis į
šeštadienį išrinktas krikščio
pabėgėlių
ties, Vilkaviškio rajono bei dės stiprinti šių dviejų valsty Lietuvos
partamento atstovo Nicholas Burns teiginių dėl Šiaurės Atlan
nepriklausomybes
miesto vadovais. Šiuo apsilan bių demokratiją bei plėtoti pripažinimą buvo būtent tai. nių demokratų partijos valdy to sąjungos ir Baltijos valstybių santykių. V. Nesteruškin pri
problemas
bos pirmininku.
kymu A. Brazauskas norėjo laisvąją prekybą.
mine, jog pirmadienį Rusijos prezidentas Boris Jelcin „supran
kad buvome pakviesti į dery„Skaudus faktas: beveik mi tamai ir aiškiai pareiškė, kad Maskva iš naujo apsvarstys su
N e w Yorkas, gegužės 20 susipažinti su Lietuvos ir Ru
Nutarimas teikti pagalbą bas su Michailu Gorbačiovu
lijonas lietuvių, gyvenančių NATO pasiektus susitarimus, jeigu tokios idėjos įgis konk
d. (BNS) — Jungtinių Tautų sijos sienos nužymėjimo pro
Lietuvai ir Latvijai vieningai kaip savarankiškas partneKauno ir Vilniaus miestuose, rečias formas".
pabėgėlių reikalų įgaliotinio blemomis ir paspartinti dery
buvo priimtas, pritariant Biu- ris", sakė Seim< pirmininkas.
teišrinko vos tris mūsų depu
biuro New Yorke direktorius bas dėl sienos sutarties su
tatus Kaune", pripažįsta V.
T i r a n a . Albanijos politinei krizei vėl pagilėjus, premjeras
padėkojo Lietuvai už ..pastan Rusija.
Janonis, dirbantis statybos ir Bashkim Fino kreipėsi pagalbos į Vakarus, o vyriausybe antra
gas sprendžiant sunkius tarp
A.
Brazauskas
gegužės
dienį įspėjo apie galimas ..nenumatytas pasekmes". Pirmadie
urbanistikos viceministru.
tautinei bendrijai kylančius pradžioje patvirtino, kad nori
V. Janonis tepriminė, nį vykusiose ilgose derybom B. Fino neįtikino daugumos parti
uždavinius".
vykti į Maskvą susitikti su
kad partijos nariai yra „dau jų atšaukti galimą rinkimu boikotą. Vakarų valstybes anksčiau
Direktorius Soren Jessen Rusijos prezidentu Boris Jel
giausia
tie. kurie nebuvo įspėjo galinčios n u t r a u k t i pagalbą Albanijai, jeigu joje neįvyks
Petersen per susitikimą su cin. bet užsiminė, kad pagrin
Vilnius, gegužes 20 d. apie privatu -usitikimą su
!
valdžioje
sovietmečiu", todėl laisvi ir demokratiški rinkimai.
Lietuvos Seimo Žmogaus ir pi dinė kliūtis susitikimui yra BNS) — Izraelio ambasado V. Landsbergį ambasadorius
jie
visiškai
neturi vadovavimo
liečio teisių bei tautybių reika nebaigtos derybos del sienos rius Lietuvai Oded Ben-Hur nekalbėjo.
V a r š u v a . Popiežių Joną Paulių II Lenkijoje saugos apie
patirties
ir
„reikia juos pa
lų komiteto pirmininku Ema nustatvmo.
pasigenda ryškesnių pokyčių
sake pagei
O. Ben-Hu
70.000
pareigūnų, daugiau nei bet kurioje kitoje valstybėje, an
drąsinti,
paremti".
nueliu Zingeriu gyrė Lietuvos
lietuvių ir žydų santykiuose.
daująs, kad į 1 etuvą atvyktų
tradienį
rašo Lenkijos spauda. Per popiežiaus vizitą (prasidės
parlamentą, neseniai patvirti
mokytojai
iš
Izraelio,
kurie
„be
Rygoje reziduojantis amba
Lietuva sveikina
Rusijos patriarchas
gegužes 31 d.) jo saugumu rūpinsis 33.000 policininkų, bei
nusį 1951 metų Konvenciją
sadorius antradienį Vilniuje iškraipymų" si; .ažindintų Lie
Lietuvoje sieks
JAV Valstybės
33,000 Lenkijos Bažnyčios parengtų tvarkdarių. Popiežius po
dėl pabėgėlių statuso bei jos
susitiko su Seimo pirmininku tuvos moksler- as su lietuvių
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Lenkiją keliaus sraigtasparniu, kurį lydės keletas apsaugos
ir
žydų
santyk:
istorija.
Vytautu
Landsbergiu
ir
po
šio
1967 m. papildomą protokolą.
departamento
susitikimo žurnalistams sake
E. Zingeris praėjusį penkta
Vilnius, gegužės 20 d. sraigtasparnių. Miestuose Šventasis Tėvas važinės šarvuotais
Izraelio ambasadorius do
pareiškimą
vis dar pastebįs Lietuvoje an mėjosi karo r ;tais Vilniaus (BNS 1 — artėjančiu visos Ru automobiliais. Kai kurie keliones maršrutai laikomi paslaptyje.
dienį įvykusiame susitikime
Vilnius, gegužės 20 d. tisemitizmo požymių. Tačiau krašto saugu n; policijos vado sijos patriarcho Aleksij II vizi
pažymėjo būtinybę panaudoti
Lietuvos galią likviduojant (BNS 1 — Lietuva teigiamai konkrečiau nei apie tai. nei vu buvusio Al ksandro Lilei tu siekiama ne tik ganytojiškų zitą, įvyksiantį liepos 25-2T
KALENDORIUS
humanitarines krizes bei ap vertina JAV Valstybės depar
kio byla. Jis dabar apklausia tikslų, bet ir suartinti lietuvių dienomis.
tarė galimybę šiais klausimais tamento pareiškimą, patvirti erdvės, nei laiko atžvilgiu".
Gegužės 22 d.: Julija. Rita.
mas kaip liudininkas byloje, ir rusų tautas, sako kelione
..Smagu buvo patirti visišką
konsultuotis su Šiaurės vals nantį Baltijos valstybių gali
Pirmadienį JAV Valstybes iškeltoje tiria: I žydų žudynes besirūpinantis stačiatikių hie- Lietuvos vyriausybes supra Elena. Aldona. Eimantas 1996
rarchas.
tybių humanitarines pagalbos mybę įstoti į NATO. antra departamento atstovas spau Lietuvoje.
timą ir paramą", metropolitas m. JAV mirė Lietuvių Enciklo
dienį pareiškė aukštas Lietu dai Nicholas Burns, komen
tarnybų vadovais.
Smolensko ir Karaliaučiaus Kirilas sake rusų kalba Vil pedijos leidėjas Juozas Kapo
O. Ben-Hur r V. Landsber
Susitikime buvo nagrinėtos vos Užsienio reikalų ministe tuodamas Rusijos ir NATO gis taip pa: aptarė žydų
metropolitas Kirilas praėjusią niuje leidžiamam dienraščiui čius.
politinį susitarimą, pabrėžė, kultūrinio pal^imo Lietuvoje savaitę Lietuvoje susitiko su „Echo Litvy". „Galiu
pabėgėlių srautų reguliavimo rijos pareigūnas.
Gegužės 2 3 d.: Dezidenjus.
užti
priemones, padėtis Rytų ir Vi
Pasak pareigūno, „šis pa kad dokumente nėra „nieko, išsaugojimą be Lietuvos ir Iz valstybės ir Katalikų bei Sta krintai pasakyti, kad Lietu Andriejus. Merkurijus. Gertaudurio Europos regione, prane reiškimas patvirtina, kad nie kas galėtų sustabdyti" Baltijos raelio tolesn: bendradarbia čiatikių Bažnyčių vadovais, voje yra kuo palankiausia at tas 1946 m mirė aušrininkas.
prie vimą ekonominis, kultūros ir kad paruoštų pirmąjį istorijoje mosfera
šė Lietuvos misija prie Jungti kas, išskyrus NATO. neturės valstybių prisijungimą
busimam
vizitui", Mažosios Lietuvos Patriarchas
Visos Rusijos patriarcho vi- pažymėjo jis.
nių Tautų.
įtakos sąjungos pletimuisi nei Šiaurės Atlanto sąjungos.
Martynas J a n k u s
švietimo srityse

Lietuvos prezidentas neatiduos
Rusijai Vištyčio ežero

JAV Senato Biudžeto komitetas
siūlo nenutraukti pagalbos
Lietuvai teikimo

V. Landsbergis: Rusijos ir
Čečėnijos sutartis — lūžis
Europos istorijoje

Izraelio ambasadorius nemato
pokyčių lietuvių ir žydų
santykiuose
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Vi metų 3 men.
JAV
$95.00
$55.00
$35.00
Kanadoje ir kitur
(U.S.) $110.00
$6000
$40.00
Tik Šeštadienio laida:
JAV
$55.00
$40.00 S30.00
Kanadoje ir katur
(VS.) $60.00
$45.00
$35.00
Užsakant į Lietuvą:
(Air cargo)
$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

IR MES IEŠKOME
KITONIŠKUMO
Mielos S e s ė s ,
kai buvau pakviesta dabar
tinėje Skaučių Seserijos vadijoje „Gabijos" redaktorės pa
reigoms, mane sudomino min
tis, kad šį darbą gal galėčiau
šiek tiek praplėsti ir padažninti, pasidalindama su vadovė
mis mintimis, siūlymais, užsiė
mimais. Žodžiu, visu tuo, kas
lengvintų vadoves darbą.
Mano lentynose guli storos
knygos skautiškos veiklos už
rašų. Šiuose puslapiuose tais
užrašais su Jumis ir bandysiu
pasidalinti. Iš Jūsų prašyčiau
atsiųsti savosios veiklos min
tis, siūlymus, pageidavimus.
Kiekvienas vienetas turi savitą veiklos būdą, savitą veidą
ir skautišką sielą. Šiomis
žiniomis ir mintimis pasidalindamos visos praturtėsime.
Taigi, labai lauksiu!
.,Draugo" kultūriniam prie
de (1997 balandžio 5, Nr. 66),
randame
Prano
Visvydo
straipsnį „Kitoniškumo ilge
sys". Čia norėčiau pacituoti
kelias straipsnio mintis.
„Šiaip ar taip ilgimės kito
niškumo, nors savo
buitimi,
kaip dera, esame patogiai pri
siderinę prie visų
kitoniš
kumo trauka nei kiek nepa
sensta, kaip ir motinos viltis
net ir suaugusių vaikų atei
čiai. Ji linki jiems kažko. Lin
ki ne tik deramai protauti ir
elgtis, bet ir būti šiek tiek kito
niškais... Man rūpi kaip nors
sugalvoti nuostatą, gal geriau
pasakius, būdą gyventi mieste,
lyg turėčiau sparnus, o ne
įpročių kojas. Elgtis pagal kitų
pasiūlytą formulę nedera, nes
tai jau būtų ne kitoniškai, bet
epigoniškai. Tai būtų kopija,
imitacija...Visgi
esame žmo
nės, kuriems lemta ne sykį su
simąsčius smerkti dienų die
nas slegiantį vienodumą, Kiek
kartų atidžiau pažvelgęs į jūsų
akis, matau liūdną neišsipil
dymo žvilgesį.
„Bet ar dėl to verta per daug
sielotis? Turbūt manote, kad
atsakysiu neigiamai. O ne! At-

sakau teigiamai: verta! Ir dar
kaip! Stengtis susikaupti ir
mąstyti apie tai. Tegul die
viškoji formulė būna ir nesu
rasta, tegul ore sklando jos
įvairios galimybės... Svarbiau
sia, kad ši išganinga nuostata
vis tiek kažkur yra. Mes tai
žinojome ir dabar žinome.
Todėl jos ilgimės. Ir, žaisdami
ore, jos ieškome. Sparnų, spar
nų ieškome".
Neseniai šventėme Velykas.
Už langų — pats gražiausias
laikas — žydintis pavasaris.
Atgimstančioj gamtoj jaučia
me nepaprastą grožį ir nepa
prastą jėgą. Visa yra nauja!
Tokio pat atgimimo reikia ir
žmogui.Ir mums reikia savo
gyvenime padaryti visa nauja,
Gyvenimas yra kvietimas
tapti pilnutiniu žmogumi. Mes
ši kvietimą priimame per
skautybę ir skautišką gyvenimo būdą. Tai nuostabus kelias
ir nuostabi ta organizacija,
kuri moko mus „nesilenkti
zemėn verkšlenančiais gluosniais, bet — valią įtempus —
augti
į dangų
galingais
ąžuolais". Skautybė ir skautiškumas tik tada tampa pras
mingas, kai skautiško gyveni
mo kelias yra perkeliamas iš
vaikystės ir jaunystės į suau
gusio žmogaus viso gyvenimo
sielos ir dvasios būseną, dar
bus ir apsisprendimus.
Ir mes ieškome, ir mes il
gimės kitoniškumo — su vie
nu skirtumu. Mūsų ieškojimas
jau turi kelio ženklus, skau
tiško gyvenimo ženklus, o
mūsų grožio ir kitoniškumo il
gesy nedilstančiomis raidėmis
įrašyti poetės Juozės Vaičiū
nienės žodžiai:
Nieks nežino kur ta paukštė
skrenda,
Ir kodėl balta ji tarp juodų
varnų,
Jei kas numestą jos baltą
plunksną randa.
Tam negilios jūros, ne per
aukštos keteros kalnų.

„Aušros Vartų"/ „ K e r n a v ė s " t u n t o ,.Žolpienes" b ū r e ! vyr. s k a u t e s k a n d i d a t e s žiemos iškyloje g a m i n a s i m a i s t ą
lauko virtuvėje. Iš k. — B i r u t e A n k u t e , B i r u t ė J u r j o : .:e, Alytė S t a n k e v i č i ū t ė ir Stefutė Utz.
N'uotr. M a r y t ė s U t z

pušiai sesei ar globėjai. Nuo
vargiui užgniaužus kurios se
sės skautišką nuotaiką, kitos,
ją apsupusios, skatino nepra
rasti vilties.
prie valgyklos O mūsų šešetu
Kalvotais miško takeliais
SMAGI ŽIEMOS IŠKYLA
kas pernakvojome šiltame, ki nukeliavusios tris mylias, pa
P e n k t a d i e n i s , 1997m. ko- limais išklotame namelyje, ku galiau atsidūrėm pasirinktoje
riame, pagai praktiško skau- stovyklavietėje. Čia, pagal To
v o 7 d.
Pagaliau sulaukėme vyr. tavimo nurodymus, buvo žie mo nurodymus, pradėjome įsi
skaučių kandidačių ilgai sva- mai užsukta.- vanduo; t a d rengti stovyklavietę, aptarėme
joto žiemos stovyklos savaitga- naudojomės lauko išvietėmis darbotvarkę ir pasiskirstėme
lio. Po pietų kuprines ir mieg- ir vandenį at.-inešėme iš šuli darbais. Sesės, pasidalindamos trimis dideliais kastuvais,
maišius susikrovusios į sesės nio.
Š e š t a d i e n i s , k o v o 8 d.:
sukasė aukštą sniego kupetą,
Marytės autobusiuką, „Žolpie6:30 vai. ryto sesės Marytės kurioje vėliau reikės išsikasti
nės" būrelio vyr. skautės kandidatės — Birutė Ankutė, Bi- prižadintos^ apsirengėm ir į nakvynvietę — „ąuinzhee".
rutė Jurjonaitė. Alicija Stan- roges sukrovusios kuprines ir
Sesės Birutė Jurjonaitė ir
kevičiūtė. Stefutė Utz ir Indrė bendro naudojimo reikmenis, Stefutė Utz įrengė viryklą ir
Žukauskaitė
išvažiavome l nuėjome pusryčiauti į skautų užkaitė vandenį sriubai ir ka
amerikiečių skautų „Toma- valgyklą. P a s t i p r i n u s i o s , rin kavai. Pasisotinusios karšta
hawk" stovyklavietę, esančią komės įvairias ėjimo prie sriuba ir javainių pyragėliais,
Wisconsin valstijoje už Rice mones — slides a r b a snieg- išėjome susipažin-ti su stovyk
Nusifotografavome lavietės aplinka, pasidžiaugti
ežero. Šios kelionės tikslas bačius.
buvo dalyvauti žiemos stovyk (kol d a r sugenėjome šypsotis). žiemos gamta ir stengtis
lavimo kursuose,
pavadin Užsidėjusios sniegu keliavi išspręsti patarlės už-duotį (su
tuose „ Snovv Base - Spear- mo priemenes, užšalusiu eže rasti stovykloje pa-sleptą lobį
head High Adventure W i n t e r ru grįžome į savo namuką. Iš — mėlyną dei-manto formos
Camping". Čikagoje buvo šil čia, su kuprinėmis ant nuga medžio gabalą).
ta saulėta diena. S u n k u buvo rų, o sesei Alytei ,.pasikin
Sesės (su Tomo pagalba)
tikėti, kad už septyneto valan kius*' į rogutes, išsiruošėm į turėjo progos įsigyti slidinė
dų stovyklausime sniege. Iki žiemos žygį. S u m u m i s keliavo jimo patirties, išmokti naudo
pat stovyklavietės važiavome stovyklos paskirtas patarėjas tis sniegbačiais - „snovv-shoes"
sausais keliais. J u o arčiau sto — gidas, 22 m e t ų vyras, vardu ir su kitais skautais palenkty
vyklos, tuo daugiau sniego Tom. Nepažįstamo vadovo da niauti rogutėmis. Grįžusios į
matėsi pakelėse. Stovykla lyvavimas Kėlė ūpą ir skatino savo stovyklavietę, seses Ind
vietė turėjo dviejų pėdu sniego gerą nuotaiką be nusiskun rė ir Alytė ruošė vakarienę, o
pagrindą (...Snow base"). Nu dimų kuo goriau pasirodyti.
kitos iškasė sniego kupetoje
džiugome, nes visi užsiėmi
Diena buvo saulėta, bet la nakvynei guolį. Pavakarienia
mai turėjo vykti sniege.
bai šalta, s n i e g a s žėrėjo, lyg vusios ėjome dar kartą pasi
Kadangi vakare kelrodžiai deimantais a p i b e r t a s . Neilgai vaikščioti, kad sušiltume prieš
neapšviesti, o vieta m u m s ne ėjusios su.-lome nuo pastan lysdamos į paruoštus mieg
pažįstama, netoli pačios sto gų, lyg būtume keliavusios per maišius. Grįžusios greit sulin
vyklavietės teko kiek paklai didžiausiu? k a r š č i u s . Kad ne dome į savo guolius, nusidžioti. Nors atvykome t r u p u t į p e r k a i s t u s e, pradėjome nu rengėm viršutinius drabužius
pasivėlavusios, atlikome visas siimti p i r n u o s i u s drabužių ir sulindome į miegmaišius.
šio vakaro užduotis: užsire sluoksnius Dažnai stojome at Buvome nuvargusios.tad visos
gistravome, perėjome t r u m p ą sigaivinti \ a n d e n i u . kurį kiek greitai užmigome.
Gražaus pavasario, sesės!
kursą, aptarėm iškylos planą, viena nešėsi su savimi ir pa
Miegas, nors užtarnautas,
Nijolė Kersnauskaitė įsigijome reikalingus d r a b u  sistiprinti žiemos iškylai pri nebuvo labai patogus. Nepri
žius, miegmaišius, maistą ir taikytu saldainių, riešutų ir pratus prie siaurų, galvas ap
virimo įrankius. Naktipiečių vaisiu mišiniu. Fiziniai užsi gaubiančiu miegmaišių, buvo
metu viršininkas pasveikino ėmimai žiemos gamtoje reika sunku išsitiesti ir dar sunkiau
ir pristatė visus a t v y k u s i u s lauja žymiai daugiau jėgų ir apsiversti. Storos sniego sie
vienetus. Mums buvo kiek ne pastangų r<-gu kitais metų lai- nos sulaiko kūnų šilumą ir ne
Iškylos mokestį, užpildytus
jauku, nes buvome vienintelės kais. Šis žygis pareikalavo ne praleidžia garsų. Lubose rei
ir pasirašytus registracijos ir
merginos; tą vakarą šį padėtis tik jėgų. bet ir bendradarbia- kėjo išgręžti kelias skyles, kad
atpalaidavimo lapus (release
mums buvo naudinga. Visi vy- vimo. Reikt jo padėti
stumti nepasidarytų per šilta ir tvan
forms) reikia įteikti tiesiogi
rai, jų buvo maždaug 70. buvo rogutes kalnuotais takeliais ir ku ir nepradėtų tirpti sniegas.
niams vienetų vadovams/ėms
apnakvinti dideliame b a r a k e ne sykį padėti atsistoti sukluSiaura įėjimui aru'a ir žemos
iki š.m. gegužės 30 d. Regis
truotis privalo visi, įskaitant
vadovus/es ir tėvelius/padėjė
jus. Po gegužės 30 d. registra
cija bus uždaryta. Po registra
cijos uždarymo negalintiems
iškyloje dalyvauti pinigai ne
bus grąžinami.
Pilnai neužpildžiusiems at
palaidavimo nuo atsakomybės
lapų nebus leidžiama iškyloje
dalyvauti.
Iškylos vadovybė

PUSLAPIS IŠ SESIŲ
VEIKLOS DIENORAŠČIO

„DŽIAMBORĖ '97"
Čikagos skautų ir skaučių
savaitgalinė iškyla „Džiamborė '97" š.m. birželio 6. 7 ir 8
d. vyks dr. Leono ir Irenos
Kriaučeliūnų ūkyje, Lemont.
Illinois. Dalyvaus
.Aušros
Vartų"/„Kernaves"
skaučių
t u n t a s , „Lituanicos" skautų
tuntas ir „Nerijos" jūrų skau
čių tuntas.
Skautai ir skautės nakvos
dvi naktis, o jaunesnieji skau
tai ir skautes — vieną naktį.
Skautai ir skautės turi stovyklon atvykti penktadienį,
birželio 6 d., 7 vai. vak. J a u 
nesnieji skautai ir skautės stovyklon atvyksta šeštadienį,
birželio 7 d.. 8 vai. ryto. Iškyla
pasibaigs sekmadienį, birželio
9 d.. 10 vai. ryto. Tėvai pra
šomi vaikus nurodytu laiku
atvežti ir paimti iš stovyklos.
Registracijos lapai tėvams bu
vo išsiųsti kartu su prane
šimu apie šią iškylą, taip p
ir iškylai reikmenų sąrašu.
Iškylos m o k e s t i s : Jaunes
niems skautams/ems — 15
dol. (viena naktis). Visiems ki
tiems — 20 dol. 'dvi naktys).

GALITE ĮSIGYTI
NUOTRAUKAS
Yra daug gražių nuotraukų
iš v.s. Onos Siliūnienės gimta
dienio pobūvio. Dalyvavusieji
pobūvyje gali iki gegužės 31 d.
užsisakyti nuotraukas pas v.s.
Nijolę Užubalienė dienos metu
tel. 773-585-9500. Nuotraukos
darytos gero fotografo.

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
Administratorius - Valentinas Krumplis
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 skelbimų turirų neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašvma. ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių
nesaugo Prašome siunčiant pasilikti kopiją.

lubos teikė labai sandarią Reikėjo sugražinti visus pasi
aplinką.
skolintus reikmenis, išplauti
Sekmadienis, kovo 9 d.
maisto gaminimo priemones,
Rytas išaušo drėgnas, pilkas išskirstyti nenaudotą maistą;
ir apsiniaukęs. Pirmoji atsi tik tada su kitais grįžusiais
kėlė sesė Marytė. Greitai apsi skautais galėjome pietauti. Po
rengusi, kėlė kitas seses, pri pietų kiekvienam vienetui bu
mindama, kad mūsų laukia vo įteikti šių kursų ženkliu
baigiamieji darbai. Naktį lyno kai. Iššaukus mūsų vienetą, iš
jo su ledukais, tad viskas buvo brolių susilaukėme didelio plo
aptraukta plonu ledo sluoks jimo. Pasijutome dalimi pla
neliu, o žemė apibarstyta ledo čios skautiškos šeimos. Prieš
grūdeliais, kurie girgždėjo po išvykstant, reikėjo atlikti vie
kojomis. Staigmena! Tomas netui skirtą darbą — sunešti
mums paruošė pusryčius. Be kurą; tai buvo sukapotos me
liko sutvarkyti stovyklavietę, džių šakos, kuriomis apšil
susidėti savo daiktus į kup doma valgykla ir virtuvė.
rines ir grįžti trys mylias į
Atsisveikinusios su Tomu,
mūsų namuką,
susėdome į savo „karietą" ke
Gal dėl nuovargio, kelionė lionei į namus. Saulė prasi
atgal atrodė ilgesnė ir reikala skverbė pro debesis ir jos spin
vo daugiau pastangų šypsotis. duliai pasiliejo, vydami žiemos
Pasirinkome trumpesnį, bet šešėlius. Sesių akys merkėsi,
statesnį taką t a r p tankiai au nuvargusios galvos sviro a n t
gančių medžių. Rogės ir sesės automobilio sėdynių atlošų.
virto į visas puses. Paskuti Nors pavargusios, visos jautė
niai žingsniai pareikalavo di me pasididžiavimą nugalėju
džiausių pastangų. Grįžusios sios žiemos kliūtis.
negalėjome atsistebėti savo
Skautauti, reiškia gyventi!
prabangiu namuku. Ypač se
sėms didelį malonumą teikė
„Žolpienės" būrelio
švarių drabužių pamaina. Per
vyr. skautės kandidatės.
sirengusios sukrovėme visą
atsigabentą mantą į automo
EDMUNDAS VENAS, M.D..S.C.
bilį ir nuvažiavome į valgyklą.
Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybe- vidaus ir kraujo ligos

5540 S. Pulaakj Rd.
Tel. 773-585-2802
Pirmd. 9 v.r. • 7 v.v.
Antr. Treč. ir Penkt. 9 v.r. - 3 v.p.p.
Ketvd. 10 v.r. - 7 v.v. šeštd. ir kt.
dienomis reikalingas susitarimas.
Priimame „Mfciira Autgnmanf
Sumokama po vizito.

DR. ALGIS PAUUUS
ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA
1185 Dundee Ave.. Elgin. IL 60120
Tel. (708)742-0255
Valandos pagal susitarimą

Cardiac Diagnosia, LTD.
6132 S Kedzie Ave.
Chicago, IL 60629
Tel 773-436-7700
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
$. PRASAD TUMMALA, M.D.
Širdies ir kraujagyslių ligos
Valandos pagai susitarimą
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS SiRDIES LIGOS
7722 S Ke?:e A v e .
Cr-icagc. IL 60652
Kab re' (773) 471-3300

DR. AB. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPFCIALYBE AKIU LIGOS
3900 W 95 St Tel 708-422-0101
Valandos pa;ja' s.,sitar'mą
art r 12.30-3vp.p.

'•':•'. jMa'yra Kfcty.r! ' - 3 v p p
penktad •' Seštad 9 v - • 12 v p p

ir./>'i-h'

. kuriame jos nakvojo
Nuotr. Marytės Utz

Tel. 773-585-7755
Valandos pagal susitarimą
DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
gydymas bei chirurgija
172 Schiller St„ Elmhurst, IL 60126
630-941 2609
Valandos pagal su$<tahmą
Vakarais ir savaitgaliais tel. 706-634-1120
ARAS ZLIOBA, M.D.
INDRĖ RUDAITIS, O.D.
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA
1020 E Ogden Ave , Suite 310
Napervilie. IL 60563

Tel. (630)527-0090
3825 Highland Ave .
Tower i.Suite 3C
Downers Grove. IL 60515

Tol. (630)435-0120
UH.LPĖlHblKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd.,Hickory Hills. IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.

Tel. (708)5984055
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79th Ave., Hfcfcory Hite, IL
Tel. (708) 598-8101

""-VKI .Iv p p .'v.

Sese? ..žolpietes" išbando s t o g o s t i p r u m a savo p a s t a t y t o sniego namelio
žiemos iškyloje

Specialybe - Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6187 S. Archer Ave. (prie Austin)

NUOLE STANKEVIČIŪTE,
M.D.
f3';.vd Certified. Internal Medicine
Valandos ĮŪSLĮ patogumui
Hoty Cross ProfMMonai Pavtton
3fl South
ultiuanian Plaza Ct at CaKfomia Av«.
CNcago. IL 60829
Tel. 773-471-7879

Valandos pagal susitarimą
EUGENE C. DECKER, DOS, P.C.

4647 W. 103 St, Oek Lawn, IL
Pirmas apyl su Northvvestern un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
už prieinamą kainą. Pacientai
priimami absoliučiai punktualiai.
Susitarimui (kalbėti angliškai)

Tet.706-422-8260

DR. V.J. VASAITIENE
DANTŲ GYDYTOJA
4817 W. 83 St, Bunbank, IL
Tel. 708-423-6114
Valandos susitarus

RUSIJOS IR NATO
SUTARTIS GRASO
LIETUVAI

Danutė

O kur

ALGIRDAS ANTANAS GLIOŽAITIS
Oficialiai paskelbta,
kad didesnė, ieškojo savo vietos.
NATO valstybės: Belgija, Ka Bekariaudamos Europos vals
nada, Danija, Prancūzija, Vo tybės sudarinėjo įvairiausias
kietija, Graikija, Islandija, koalicijas, o tarpusavyje yra
Italija, Liuksemburgas, Olan buvusios ir partnerės, ir prie
dija, Norvegija, Portugalija, šininkės. Prisiminkime, pa
Ispanija, Turkija, D. Britanija, vyzdžiui, 1813 metų Rusijos,
JAV, Paryžiuje šių metų ge Prūsijos, Anglijos ir Švedijos
gužės pabaigoje pasirašys dvi koaliciją
prieš
Prancūziją;
šalę sutartį su Rusija. Kokia ji 1853-1856 metų Krymo kare
bus, kol kas žino tik jos pa Turkijos, Prancūzijos ir Angli
grindiniai rengėjai. Lietuva jos koaliciją prieš Rusiją ir t.t.
t u r i mažai galimybių ją įta
Iki XX a. pradžios ir vėliau
koti, tačiau ji nėra ir negali Europos didžiųjų valstybių va
būti abejinga šiai sutarčiai, dovai orientavosi ne į tautinės
nes šia sutartimi, kaip ir 1939 valstybės kūrimą, bet į impe
m. Molotovo-Ribentropo pak rinės sistemos plėtimą. Tokios
tu, bus įtakojamas ir lietuvių buvo Austro-Vengrija, Prūsija
tautos bei jos valstybinugumo (Vokietija), D. Britanija, Pran
likimas. Todėl nedviprasmiš cūzija, Olandija. Dėl imperi
kai suvokiame ir Lietuvos Re nių valstybių išplėtimo ir vyko
spublikos
politikų
tikslą, nepaliaujami karai.
aiškinant būsimos sutarties
Galiausiai JAV prezidentas
dalyviams Lietuvos siekius.
VVilsonas, 1918 m. sausio 8 d.,
Šia proga verta prisiminti, Kongresui pritarus, paskelbė
kas buvo Lietuva praeityje 9 garsiąją 14 punktų deklara
Nuo 1251 m. Lietuvos kara ciją. Vienas deklaracijos punk
lystė, vadovaujama karaliaus tų skelbė, kad kiekviena tauta
Mindaugo, o vėliau Lietuvos turi apsisprendimo teisę. Lie
Didžioji kunigaikštystė (LDKj, tuviai tokiam apsisprendimui
sujungusi daugelį tautų. LDK seniai buvo subrendę. Jie, nie
driekėsi nuo Baltijos iki Juo ko nelaukdami, 1918 metų
dosios jūros ir buvo savotiška vasario 16 d. Vilniuje paskelbė
užtvara, besiveržiantiems į atkuria Lietuvos valstybin
Vakarų Europą rytų slavams, gumą. Europos valstybės ne
mongolams bei karingų kry vienareikšmiškai sutiko šią
žiuočių ekspansijai į Rytų Eu žinią, neskubėjo Lietuvos Res
ropą. LDK atliko skiriamąjį ir publikos pripažinti. Tik dide
tvirtinantį vaidmenį, todėl bu lių pastangų dėka, Lietuvai
vo naudinga Europai. Deja. pavyko įsitvirtinti naujoje Eu
užtvaros vaidmenyje LDK ne ropos valstybių bendrijoje. Ga
galėjo ilgai išsilaikyti, nors ir liausiai Lietuvos Respbuliką
ieškota būdų: sudaryta 1569 1920 m. pripažino ir Tautų
m. sąjunga su Lenkijos kara Sąjunga.
lyste, bent keletas taikos su
Ar po Pirmojo pasaulinio
tarčių su Rusija (1372, 1408,
karo audrų Europai buvo rei
1449, 1494 m.) ir U .
kalinga Lietuvos Respublika,
Didžioji prancūzų revoliucija kaip valstybė su savo sienų
įtakojo Europos pertvarkymą, problemomis? Iš kitos pusės,
dėl -kurio per tris kartus kas, jeigu ne didžiosios vals
(1772, 1793 ir 1795 m.) Lietu tybės, besidalindamos įtakos
vos ir Lenkijos konfederaciją sferomis, sukūrė tas Lietuvos
tarp savęs pasidalino Rusija, sienų problemas. Antai sąjun
Prūsija ir Austrija-Vengrija. gininkės valstybės Paryžiaus
Lietuvai ir I nkijai ilgam bu Taikos konferencijoje, 1919
vo atimtas valstybingumas. metais nepanoro tinkamai įsi
Tai buvo bausmė už nesusi gilinti į Mažosios Lietuvos
gaudymą, kas dedasi kaimy Tautinės tarybos prašymą dėl
nystėje ir visoje Europoje bei susijungimo su Didžiąja Lietu
ryžtingumo stoka, priimant va ir nuo Vokietijos atskyrė
sprendimus. Lietuvos ir Len tik Klaipėdos kraštą.
kijos valstybių išnykimo Euro
pos valstybių bendrija lyg ir
nepastebėjo. Apie jas primin
davo tik senieji Europos vals
tybių atlasai, kuriuose karto
grafai buvo pažymėję šias
valstybes. Iškilusi Rusijos im
perija buvo suinteresuota, kad
Lietuva ir Lenkija, kaip vals
tybės, nebūtų net prisimena
mos. Atsirado galimybė Rusi
jos kariuomenei nekliudomai
žygiuoti į Vieną, Berlyną. Pa
ryžių, o prancūzų ir vokiečių
kariams į Maskvą...
Kariaujančioje
Europoje
kiekviena tauta, mažesnė ar

Realizuojant Molotovo-Ribent sikūrusią valstybę. Galiausiai laikinai pavesto administruoti
ropo paktą, Lietuvos Respubli Lietuvos Respublika tapo ir Karaliaučiaus krašto. Siūloma
k a išnyko iš Europos žemė Suvienytųjų tautų organiza jį demilitarizuoti, nes didžiu
liai karijomenės telkiniai ja
lapio, bet tai nesukėlė di cijos nare.
desnės reakcijos karo pavo
Kaip Lietuvą, didžiosios val me kelia grėsmė Baltijos vals
j a u s apimtose Europos vals stybės vertina dabar? Nors ir tybėms ir visai Europai.
tybėse.
keista, bet panašu, kad taip
Didžiosios valstybės, kurios,
Per Antrąjį pasaulinį karą pat,kaip ir 1939 metais...
pertvarkant Europą, praeityje
Lietuvą buvo okupavę ir vo
Lietuva, kuri daugelį de yra padariusios nemažai aki
kiečiai, ir rusai. J a m baigian šimtmečių buvo Rusijos itin vaizdžių klaidų, t a r p jų ir lie
tis Raudonoji armija ir sovie žiauriai skriausta (trėmimai, tuvių tautos bei jos valstybin
tinė okupacinė valdžia ypač žudymai, svetimo tikėjimo pri gumo atžvilgiu, neturi jokiu
žiauriai žudė Mažosios Lietu metimas, nutautinimas ir t.t.), pagrindo, priimant dabarties
vos lietuvininkus, tvirtino, jog nedviprasmiškai teigia, kad sprendimus, neatsižvelgti į
jie vokiečiai, tarsi tai būtų pa siekia priklausyti Europos de- Lietuvos Respublikos pama
teisinimas, o, nespėjus nužu- mokratijos stovyklai su kuria tuotus savo saugumo siekius.
dyti, ištrėmė. Taip žiauriai ją sieja tikyba, kultūra ir kita. Deja, jų pozicijos Čečėnijos at
elgtis su vietos gyventojais Deja Vakarų valstybės, žvilg- žvilgiu parodė, k a d pasaulio
Raudonajai armijai būtų buvę terėjusios į Rusiją, skelbia, dabarties politika tebėra tokia
kebliau, jeigu 1919 m. visa kad Lietuva neatitinka NATO pat amorali, kaip ir praeityje.
Mažoji Lietuva būtų prijungta standartų. Tai skuboti, ne vi Ar ji taps moralesnė ir kiek
prie Didžiosios Lietuvos.
sai pagrįsti ir itin pragaiš Rusijos — NATO sutartis bus
Šaltojo karo m e t u JAV, Ang tingi Lietuvai reikalavimai. įtakota Molotovo - Ribentropo
lija, Vokietija, Prancūzija, Ita Užmirštama, kas po 20 metų pakto įsitikinsime netrukus.
lija ir kitos valstybės s u d a r ė laisvės atokvėpio vėl sudarė
Abejotina, ar pasirašius Ru
koaliciją prieš SSRS (Rusiją). prielaidą, kad Rusija net pen sijos ir NATO sutartį, bus
Bandė kai kurios valstybės kiasdešimt metų vėl okupuotų ištaisytos praeities klaidos,
reikšti Rusijai protestus dėl Lietuvą. Nejaugi didžiųjų val nes tuomet, įvertinus impenLietuvos okupacijos, tačiau il stybių politikai taip staigiai nę Rusijos prigimtį, reikėtų
gainiui visai šią problemą užmiršo visai neseną praeitį, priversti ją visiškai demilita
užmiršo. Pavyzdžiui. 1975 m. kaip elgtasi Lietuvos Respu- rizuoti Karaliaučiaus kraštą,
Helsinkyje, Europos valstybių blikos ir Mažosios Lietuvos išgauti jos pasižadėjimą nie
saugumo ir bendradarbiavimo atžvilgiu 1945 metais Jaltoje kuomet pirmajai nepradėti in
pasitarime, apie Baltijos vals- i r Potsdame, kaip šaltojo karo tervencijos prieš bet kurią
buvusią
Sovietų
tybes visai neužsiminta. Ir tik m e t u Anglija ir Švedija pa- valstybę,
išeivijos pastangos nuolat pri- sielgė su Lietuvos Respublikos Sąjungos (Rusijos) sudėtyje ir
minė pasauliui apie okupuotą auksu,
užmirštama, kad pripažinimą, kad kiekviena
Lietuvą. Pasaulis Ur ameri SSRS (Rusija) sulaužė visas t a u t a t u r i teisę į savo valsty
kiečiai) j a u buvo pamiršę Wil- buvusias sutartis su Lietuvos bę. O gal Europoje ir Ameri
sono pripažintą
kiekvienos Respublika, kad nutautinimo koje b u s suprantama, kad
tautos teisę į savo valstybę. tikslu pakeitė lietuviškus ir stipri, globojanti Karaliau
Didžiosios valstybės, matyt, prūsiškus vietovardžius Kara čiaus kraštą , Lietuva gali tap
galvoja, jog ši teisė veikia, tik liaučiaus krašte į rusiškus, ti taikos proceso Baltijos re
joms sutikus. Gal todėl j a pa kad tebėra okupavusi Lietu gione kertiniu akmeniu ir tuo
sinaudojo tik žydai, po 2000 vos Respublikos ambasadų būti naudinga ne tik Europai?
metų atkūrę Izraelį, o kur pastatus Prancūzijoje ir Itali Kad Molotovo-Ribentropo pak
dams, tibetiečiams, čečėnams joje, kad vengia atlyginti oku t a s nepasikartotų, dar turime
ji net nepripažįstama...
pacijos metu padarytą žalą, laiko garsiai priminti Vaka
Įsivėlusi į alinančius k a r u s kad jau bando ignoruoti net rams, jog jų pačių naudai yra
Afganistane ir kitur, Helsin 1991 metų Lietuvs - Rusijos ne Rusijos federaciją (impe
kio akto spaudžiama nepa sutartį, o kai kurie aukšti Ru riją) ramstyti, o pasirūpinti
žeidinėti žmogaus teisių S S R S sijos pareigūnai j a u ima tautinių Europos valstybių
Proteguodamos
karingąją (Rusija), nebesugebėjo išsau reikšti teritorines pretenzijas tvirtumu ir vienybe.
Lenkiją, didžiosios valstybės goti imperijos ir pavergtos Lietuvai ir t.t. Nors keista,
vis tik nebegalėjo ignoruoti valstybės bei t a u t o s 1990 me tačiau didžiųjų valstybių, pa
• Europos centras, Valsty
Lietuvos. Ji tapo tarsi išlygi tais pradėjo didįjį išsilais dariusių lemtingas 1919 ir binio Prancūzijos geografijos in
namuoju svarsčiu, didžiosioms vinimą. Lietuva k a r t u su išei 1945 metų k'aidas (nutarusių stituto teigimu, yra 54°51'
valstybėms įtariai ieškant vis vija pademonstravusi tautos neleisti visai Mažajai Lietuvai šiaurės platumos ir 25° 19' rytų
naujų koalicijų balanso. O ir ryžtą ir išmintį, 1990 metų susijungti su Didžiąja Lietu ilgumos, t.y. prie P u m u š k i ų
pati Lietuva pasiskelbė neu kovo 1 1 d . paskelbė a t s t a t a n t i va), tokiu būdu padariusių kaimo (apie 20 km šiauriau
prielaidas lietuvininkų išnai Vilniaus miesto). Dabar Euro
trali, kitaip sakant, dėkit į bet valstybingumą.
kurią pusę! Šitokia Lietuvos
Kaip Europa sutiko šią kinimui Karaliaučiaus krašte, pos centrą Lietuvoje žymi pa
Respublikos
padėtis
ypač žinią 9 Neapsiriksime pasakę, šio krašto nuniokojimui ir mi minklinis akmuo. Beje, pamink
išryškėjo 1939 metais, pasi kad šiek tiek išsigandusi, dai litarizavimui, neslegia atsako lai, žymintys Europos centrą,
rašant
Molotovo-Ribentropo rėsi į Rusiją, laukė ką jinai mybės našta.
yra Užkarpatėje, Rachovo mies
paktą ir slaptuosius protoko darys ir, tik jai p a s a k i u s „pust
Lietuva labai aiškiai suvo to apylinkėse, bei Šiaurinėje Ru
lus prie jo, kuriais ji buvo pris idiot" (tegul būna), Islandijos kia savo saugumą per NATO munijoje. Tai ankstesnių geo
kiriama tai vienai, tai kitai ir Europos valstybės suskato narystę. Yra išsakytas Lietu- grafinių apskaičiavimų re
pusei ir net dalinama į dalis. pripažinti Lietuvą, kaip at- vos susirūpinimas dėl Rusijai zultatai.
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Naujoji Tautos fondo tarO:i .r v;i ii\ ba 23-jame suvažiavime, vykusiame Kultūros židinyje, Brooklyn, NY,
gegužes 3 d. Naujas.s tarybos pirm. Jonas Vilgalys — sėdi pirmasis iš dešinės; valdybos pirm. Algis Vedeckas —
stovi pirmasis dešinėje.
Nuotr. Salomėjos Narkėliūnaitės

JURGIS JANKUS

Anom dienom buvo labai neįprasta klausti vardo.
Dabar kitaip. Nueina vaikas į mokyklą, mokytojas pir
miausiai vardo klausia. Tad ir taip visi žinojo. Kai vai
kas atsirasdavo, visi sužinodavo kuo vardu pak
rikštytas. Reikėdavo berno ar mergos, žmogus iš
anksto susiklausinėdavo, kur galima būtų rasti. Kai
nuvažiuodavo samdyti, jau žinojo ne tik vardą, bet ir
kokius darbus dirba gerai, o prie kokių eina atbulas.
Net žydas karčiamoj pildamas ant bargo vardo neklausdavo. Kai nepažįstamas įeidavo pro duris, jis ku
rio nors pažįstamo paklausdavo, kas tas toks. Užtat ir
mergaitė, taip netikėtai paklausta paraudo, bet nesu
simaišė: jo klausima atvertė savo klausimu:
— Ar manai, kad mano vardas tamstai kelią paro
dys?
Čia jau ir ponaitis sumišo. Anų dienų žmonės
šnekėjo, kad ir jis paraudo, bet aš pati nenorėčiau
tikėti, kad vėtytas ir mėtytas, p pasauli prisitrankęs
bernas prieš kaimietę raustų. Nebent iš piktumo, kad
prasta, nors ir labai graži kaimo mergšė drįsta su juo
šnekėti taip.kaip gal tedrįso net reta jo luomo mer

gaitė.
Vis tiek jis šoko atsiprašinėti. Sakė gyvenęs ir
mokslus ėjęs užsieniuose, tai savo tėviškės apylinkes
dar menkai tepažįstas, o pažinti labai norėtų. Dabar
matąs, kad labai užsiėmusi, bet ar negalėtų kada vėl
užsukti. Ji galėtų su juo karti, pavažiuoti, kelius paro
dytų, kur kas gyvena pasakytų.
— Kad aš, matai Tamsta, visada užsiėmusi, tai
vargu ar turėčiau kada laiko pasivažinėti, o kai dėl
atvažiavimo, tai prašom. Čia ne dvaras. Mūsų vartai
atkili visiems.
Ir tuoj parodė kelią, kaip greičiausiai išvažiuoti į
vieškelį.
Čia ponaitis šoko aiškinti,kad jų vartai irgi vi
siems atverti, bet mergaitė nė nemirktelėjusi. Nors ir
su gražia šypsena, bet š a u t e atšovė:
— To Tamstele tai j a u nesakyk. Aną dieną ėjom
pro Šalį, matėm — buvo uždaryti. Norėjom dar pro
tuos gražius vartų virbus pažiūrėti, kas anapus vartų
yra, bet du šunes iš kažin k u r taip šoko, kad kone
aukštielninkos nenuvirtom. Gerai, kad vartai buvo
uždaryti, o tai tokie britvonai galėtų ir negyvai su
draskyti.
Ir vėl parodė kelią kaip išvažiuoti į vieškelį.
Parodė per kaimą, ir tą dieną turbūt visame kaime

prezidentas?

Prieš maždaug metus ta
svajonė atrodė visiškai nepa
siekiama, nes apie Lietuvos ir
kitų dviejų Baltijos valstybių
priėmimą į NATO nenorėta
net kalbėti. Tačiau politikos
vingiuose s u n k u numatyti,
kas už artimiausio posūkio
laukia. Po Boris Jelcin ir Bill
Clinton susitikimo Helsinkyje
šis klausimas pakrypo mums
palankesne linkme. Bet ar tik
rai pasikeitė Rusijos nuomo
ne, ar pakito tik jos išreiš
kimo žodžiai?
Tvirtinama, kad visoms vals
tybėms, išpildžiusioms NATO
narystės reikalavimus sutei
kiama lygi teisė įsijungti į šią
organizaciją. Taigi. Baltijos
tautos turi t a s pačias gali
mybes, kad kažkada, nenu
matytoje ateityje, bus priimtos
į NATO. Žinoma, jeigu nesi
priešins Rusija, kuriai vėliau
sioje sutartyje su NATO narė
mis suteikta kone veto teisė
blokuoti nepriimtinus ar „pa
vojingus" sprendimus.
Nors Maskvos ir NATO su
sitarimas sutiktas labai pa
lankiai, vadinant jį nauju ir
tvirtesniu Rusijos posūkiu de
mokratijos kryptimi, mums
atrodo, kad per anksti džiū
gauti, pasiremiant lietuviška
patarle: „Neik su velniu obuo
liauti, nes gali ir pintinės, ir
obuolių netekti..." Rusija nuo
pat Sovietų Sąjungos suby
rėjimo pastoviai deda pastan
gas, k a d Baltijos valstybės, o
ypač Lietuva, nebūtų priimtos
į NATO. Turėti Lietuvą savo
įtakos sferoje Maskvai labai
naudinga, nes ji Lietuvą laiko
tam tikra užtvara nuo Vaka
rų. Šių savo siekių Kremlius
lengvai neatsisakys, o vaka
riečių naivus pasitikėjimas jo
gera valia ir nuolatinis patai
kavimas Jelcinui kaip tik su
tvirtina viltis, kad ilgainiui
pastangos a t n e š norimus vai
sius.
Verta tačiau paminėti, kad
jau ir kai kurie įtakingi ameri
kiečiai, politikai bei žurna
listai, pradeda įžiūrėti pavojų
Lietuvai. Gegužės 20 d. „The
Washington Post" dienraščio
vedamajame Lally Weymouth
pateikia straipsnį „Landsbergi's Warning". J a m e labai
išsamiai ir logiškai išdėstomi
Rusijos kėslai ir galimos jų pa
sekmės Baltijos valstybėms,
labiausiai pabrėžiant Lietuvos
atvejį. Apskritai, kai Ameri
kos žiniasklaidoje kalbama
apie NATO narystę Baltijos
tautoms, dažniausiai sustoja
ma pri^ Lietuvos, kuriai, atro
do, teikiama daugiausia reikš
mės.
Lietuva ; r a atsidūrusi tarp
kūjo ir priekalo, ypač po Gudi
jos sąjungos su Maskva, nes
Rusija pagaliau yra priar
tėjusi prie Lietuvos sienų ry
tuose, kai vakaruose jau se

nebuvo akių, kurios nebūtų mačiusios ponaičio
apžergtos lineikos, viso kaimo šunų alaso lydimos, per
gatvės duobes liumpsinčios. Kai kas net mate, kaip
Bložės Rudis j a u į nuleistą blauzda kibęs, bet botagu
vikriai šmaukštelėtas cypaudamas į patvorį pasitrau
kęs. Nespėjęs ponaičio blauzdos paragauti. Paragavęs
tik botago.
Motina pro langą irgi matė keliu liumpsintį po
naitį. Manė, kad nubarškės kur pro šalį, bet kai pasu
ko į kelutį ir sustojo prie sodelio, net širdis sunerimo.
Niekas nematė ir neatsiminė, kad ponas geram į na
mus važinėtų. Galvojo, ar nebus tik senis jau ką nors
padaręs ir kokią bėdą užsitraukęs. Negalėjo sumesti,
ar eiti pasitikti, ar laukti ir žiūrėti, kokius vėjus jis
ims kelti, bet tuo tarpu jis emė kalbinti su drobe parei
nančią mergaitę, ir motina susigūžė prieangio kampe.
Iš karto krūptelėjo dėl ponaičio, o tuoj ėme krūpčioti
del dukters. J i s šnekėjo kaip jaunas malonus žmogus,
o toji papūtė šerį. lyg būtų didžiadvario ponaitė.
Užtat, kai tik ponaitis išvažiavo, šoko dukten barti,
kam ji tokia buvo, nes nežinai, ko kam gali rytoj dvare
prireikti. Žmogus netyčia užklydo ir atsidūrė kaip \
pasišiaušusį ežį.
— Netyčia?!... — nusišiepė mergaite. — Pažįstu jų
tokias netyčias. Visi įsityžo į tuos mano plaukus. Im

Bindokiene

niai graso pavojumi iš Kara
liaučiaus srities. Vytautas
Landsbergis (straipsnyje pa
minėta, kad jis paskelbęs savo
kandidatūrą būsimuose prezi
dento rinkimuose ir vadina
mas
Lietuvos
prezidentu,
užuot Aukščiausios Tarybos
pirmininku) svariais argu
mentais įtaigoja, kaip svarbu
Lietuvai
turėti
konkrečią
datą. kuomet bus svarstoma
jos narystė į NATO. Užuo
minos, kad tai atsitiks kaž
kada ateityje, nenuramina nei
Lietuvos, nei kitų Baltijos
tautų. Žinant, kaip vakarie
čiai, su JAV vyriausybe prie
šakyje, nuolaidžiauja Krem
liui, tokie migloti pažadai
nėra efektingi. Jeigu Lietuva
šiuo metu bus palikta už
NATO durų, o jos atidarytos
Lenkijai. Rusija gali tvirtinti,
kad vienintelis sausumos ke
lias į Karaliaučiaus sritį yra
per Lietuvos teritoriją. Kaip
lengva būtų „sukurti inci
dentą" ar rasti kitą pretekstą.
kad Maskva pareikalautų di
desnių teisių, o galbūt net
bazių Lietuvoje? 'Taip atsitiko
Gruzijoje.) Landsbergis teigia,
kad „rusai neturi istorinės at
minties. — ir paklausia: — Ar
Rusija tikrai siekia taikos, o
ne imperijos išplėtimo?"
Amerikos lietuviai, ypač
JAV LB Krašto valdyba deda
daug pastangų, kad Lietuva
būtų priimta į NATO. Tos pas
tangos yra gan veiksmingos.
kaip parodo gegužės 19 d- JAV
Senato biudžeto komiteto pri
imta sen. Richard Durbin (DIL) ir Slade Gorton (R-WA)
pasiūlyta pataisa, kad Lietu
vai ir Latvijai nebūtų nu
t r a u k t a parama. Ji labai rei
kalinga ne vien įvairiems civi
liniams projektams, bet ir
NATO narystei pasiruošti.
J a u ne pirmą kartą ma
tome, kad Vytautas Landsber
gis veiksmingai gina savo
tėvynės reikalus užsienyje,
ypač Amerikoje. Kadangi jo
v a r d a s čia žinomas ir jo as
muo gerbiamas, V. Landsber
gio balsas paprastai pasiekia
įtakingas ausis, kaip parodo ir
minėtas „VVashington Post"
vedamasis. Tačiau mums kyla
klausimas: kur Lietuvos prezi
dentas Algirdas Brazauskas 9
Kodėl jo nuomonių ir pasisa
kymų
nematyti
Amerikos
spaudoje? Ar jam nerūpi Lie
tuvos ateitis, ar jis nesisten
gia, kad Lietuva būtų priimta
į NATO? Nejaugi A. Brazaus
ko didžiausias dabartinis rū
pestis buvo kuo iškilmingiau
perkelti prazidentūrą į nau
jus rūmus? Sutinkame, kad
Lietuvos prezidentas gali šia
me krašte turėti mažiau įta
kos kaip JAV LB. bet V.
Landsbergis taip pat yra Ame
rikai užsienietis...

siu kada ir nusikirpsiu plikai. Nebebus vargo nei su
plaukais, nei su bernais. Kažin kada mane klausinėjo.
girdi, kur ta auksaplaukė gyvena. Sekmadienį
Morčiukė juokėsi, kad mane jis parsiveš į dvarą ir ro
dys visiem pravažiuojantiem ponams. Kiti. sake. tyčia
atvažiuosią pažiūrėti. Kai plikai nusikirpsiu. galės
žiūrėti.
Nors motina viską sužinojusi ir apsidžiaugė, kad
po tokio negražaus sutikimo, jis ne akių daugiau į tą
pusę nebesuks, bet jis pradėjo rodytis vėl ir vėl. Ir ne
tuščias. Tai su saldainiais, tai su krepšiu dvaro sodo
gėrybių, tai su kokiu dailiu daikteliu iš miesto. Ignacu
Juozui ėmė knieteti paširdžius. Iš karto mergaite pies
tu stojo, bet vėliau ėme apsiprasti, net jo atvežtų
saldžių gėrimų pradėjo išgerti, o ponaitis nenustojo
dvare gerą darbą siūlęs: tik prižiūrėti, kad kambarine
gerai kambarius išvalytų, žiūrėti, kad svečiams viskas
būtų laiku paruošta ir savo vietoje padėta. Dirbti nie
ko, tik žiūrėti, kad kiti savo padarytų, o paskum tik
būti kaip ir visos dvaro paneles.
Draugai Juozui visko siūle: ir lineikai ratus nu
maustyti, ir arkio pakinktus supjaustyti, ir j> patį ge
rai apmušti, bet Juozas taip nenorėjo.
Bus d a u g i a u .

DRAUGAS, trečiadienis. 1997 m. gegužes men. 2 1 d .

CLASSIFIED G U I D E

SYDNĖJAUS OLIMPINES NAUJIENOS
Iki 2000 inetų olimpiados
Sydnejuje yra dar treji metai,
tačiau pasiruošimai, statybos
ir nuotaika čia j a u tikrai olim
pinė. Iki šiol d a r joks renginys
Australijoje nebuvo toks bran
gus. Pasiruošimas olimpiadai
kainuos daugiau negu 2.5 bili
jono dolerių. Šiuo metu dieną
ir naktį vyksta naujojo olimpi
nio stadiono statyba. Šis sta
dionas talpins 110,000 žiūrovų
ir jo pastatymo kaina dabar
yra 665 milijonai dolerių. Čia
vyks atidarymo ir uždarymo
iškilmės ir atletikos varžybos.
Po olimpiados stadionas bus
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sumažintas ir talpins tik
8.000 žiūrovų. Palyginus su
kitais buvusiais olimpiniais
stadionais, Sydnejaus stadio
nas bus didžiausias, nes pvz.:
Los Angeles stadionas talpina
101.000. Seoulo 100,000,
Maskvos - 100.000, Atlanta 83.000. o Barcelonos
tik
60.000.
Sydnejuje olimpiada prasi
dės 2000 metų rugsėjo 15 d. ir
baigsis spalio 1 d. Olimpiadoje
dalyvaus 10,200 sportininkų,
atstovausiančių
200 valsty
bėms. Taip pat čia dalyvaus
5,000 technikinio personalo ir
15.000 spaudos, televizijos ir
radijo korespondentų. Olimpi
adoje bus varžomasi
27-se
sporto šakose. Turbūt pirmą
kartą olimpinių žaidynių is
torijoje bus tai, kad šios olim
piados rengėjai apmokės visas
kelionės išlaidas akredituo. tiems sportininkams ir oficia
liems asmenims, o taip pat at
gabens ir visą reikalingą ba
gažą,
įskaitant
lenktynių
žirgus, jachtas ir kt.
Žmonės jau klausinėja koks
būna oras Sydnejuje. Olimpia
dos metu Australijoje bus
ankstyvo pavasario pradžia.
Tuo metu šiame mieste b ū n a
sausiausias metų laikas. Oro
temperatūra būna 17-20 laips
nių Celsijaus. J a u dabar yra
didelis susidomėjimas olim
piniais bilietais. Numatoma
parduoti 5.5 milijono bilietų.
Juos bus galima įsigyti tik
1999 metais. 80% bilietų bus
parduodama Australijoje. Gal
vojama padaryti atskirus „Šei
mų" bilietus, su kuriais galės
eiti visa šeima. Kol kas dar
nenustatytos bilietų kainos.
Tačiau, turint pinigų, jau da
bar galima įsigyti vadinamus
..platinos" ir „aukso" bilietus.
Platinos bilietų yra tik 600 ir
vieno jų kaina yra 34.000 australieti.škų dolerių, maždaug
30.000
amerikietiškų
dol.
I'jiuguma šių bilietų skiriama
didiesiems olimpiados rėmė
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GREIT
PARDUODA

REALMART II. Inc.

^

Chicago.lL 6 0 6 2 9

RE/MAX
REALTORS
(773) 586-5959
{708)425-7161

&

BALYS BUDRAITIS
Broker Associate
P a t a r n a u j a įvairių nuosavybių
p i r k i m e bei p a r d a v i m e , m i e s t e ir
p r i e m i e s č i u o s e . Suinteresuoti
skambinkite

RIMAS L. STANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas

B U D R A I Č I U I
Bus m-585-6100
Fax. 773-S85-3997

• Nuosavybe įkainavimas veltui
• Perkame <r parduodame namus
• Pensininkams nuolaida

Pager 773-308-0307

MISCELLANEOUS

MISCELLANEOUS

Lietuvių fondo tarybos atstovai š.m. gegužes 9 d. su fcuno architekte Eugenija Balaišiene. Architektūros ir di
zaino firmos atstove, tvarkančia Čiurlionio meno rauzu as Kaune remontą, remiamą Lietuvių fondo. Iš kaires:
inž. Eugenijus Bartkus LF patarėjas, arch. Eugenija B:.aišienė, LF patikėtinių tarybos pirm. dr. Antanas Raz
ma: II eil.: dr. Ferdinandas Kaunas, Kęstutis Jecius, dr >ediminas Balukas ir Juozas Končius.

mojamos patalpos. Jei patalpų
paprašė asmenys nuslėpė fak
tus, tai klubas iš jų gali parei
kalauti civilinio ieškinio, re
monto ir moralinio nuostolio
atlyginimo. Tačiau, jei klubo
vadovybė žinojo, kad patal
pose kalbės rasinę neapy
kantą skelbiantis David Duke,
tai pasiteisinimo nėra. Negali
ma užsidaryt"' vien savo vi
suomenes ratelyje, ignoruo
jant Amerikos gyvenimo fak
tus ir kontraversiškus asme
nis.
Clevelando lietuviai yra nu
siminė ir susigraudinę, nes
retai į viešumą pozityviai pa
tenka koks su lietuviais susi
jęs įvykis, tai sekmadienio va
karo reklama tik neigiamai
juos pavaizduoja su policija,
smurtu, triukšmu ir areštais
bei kaip rasinės neapykantos
rėmėjais.
Aurelija M. B a l a š a i t i e n ė

SAVAITĖ LIETUVOJE

VERTINGAS ŽODIS LIETUVOS TURIZMUI
Turizmą propaguojant ir
skatinant Amerikoje yra lei
džiamas
žurnalas
.,Travel
Weekly". Tas ta malas pasie
kia maždaug iO.OOO turizmo
agentūrų. Balandžio mėnesio
32-ro numerio trečioji dalis
išimtinai yra skirta BalticNordic Europa:.
Tas puošnus, gerame popie
riuje, didelio formato, su spal
votomis nuotraukomis leidi
nys, kurio dideie dalis paskir
ta pristatant Lietuvą. Leidi
nio viršelį puošia įspūdinga,
spalvota Kryžių kalno nuo
trauka. Nuotraukos apačioje
užrašas: „Ali Eyes on Lithuania: Ancient Kingdom Looks
Tovvard The Future".
Atvertus leidinio
viršelį,
žurnalistė Dinah A. Sprite
kalbasi su Lietuvos turizmo ir
informacijos JAV ir Kanadai
direktorium Romu
Keziu.
„Tuo tarpu, keliauti į Lietuvą,
dėl per nepaKankamos rekla
mos, susidomėjimas yra men
kas, — saku Kezys. Į ten iš
Amerikos ir Kanados daugiau
sia keliauja lietuvių kilmės
Amerikos bei Kanados pi
liečiai ir gal tik koks 10<7c
kitų". Apsilankiusieji turistai
tampa
nustebinti,
pamatę
kiek daug icomių dalykų ir
vietų jie Lietuvoje suranda.
Miestai, ne taip, kaip kitur
Europoje, per karą mažai mi
tu A. Gore 'Alu Goru — taip
rašo „R") pačejo S. Velonskis.
Žydų kilmės S. Velonskis taip
pat teigia. kad jis dėl NATO
daug pastūmėjęs, o dabar turi
ir kitą misiją — kaip į Lietuvą
pritraukti p.'.igų. Čia tektų
priminti, kai prieš keletą
metų Lietuvos spaudoje Velonskiai buvo kaitinami įvai
riais piktnaudžiavimais, net ir
to netikusio ir pe r brangaus
lėktuvo įpiršimu prezidentui.
Prezidentas Brazauskas taip
pat naudojos; Simo Velonskio
finansinėmis paslaugomis sa
vo rinkimu kampanijos metu.
Praėjusios savaitės Kauno
valstybinio :r.uzikinio teatro
sodelyje pagerbtas, prieš 25
metus susideginusio. Romo
Kalantos atminimas. Dalyva
vo mažiau n< i šimtas tik vy
resnio amžiaus žmonių.
Penktadienį
prezidentas
Brazauskas persikraustė į
naujuosius Prezidentūros rū
mus — buvusiuose Menininkų
rūmuose. Ju restauravimas
truko 16 mėn. ir kainavo, ar
kainuos, apie 50 milijonų litų.
Atidaryme gaudė patrankos,
iš kurių šaudė 1792 m. Lietu
vos Didžiosios Kunigaikštys
tės uniformomis apsirengę ka
riai, o vėliau vyko iškilmės ir
prezidento priėmimas rinkti
niams svečiams. Ir aš ten da
lyvavau ir alų. midų su keptu
paršiuku ragavau..
J u o z a s Gaila

kentėję. Cia randamos senos,
iš 16-to šimtmečio pilys,
bažnyčios,
opera,
teatrai.
Esančios puikios galimybės
medžioklei, žuvavimui... Lie
tuviai esą skirtingi ne tik nuo
Rusijos, bet ir nuo kitų Balti
jos valstybių. Viduramžiais
Lietuva buvusi didžiausia ir
galingiausia valstybė Euro
poje. Jos sienos siekusios nuo
Baltijos iki Juodosios jūros.
Lietuvių kalba, nepriklauso
slavų kalbai. Ji yra artima
sanskrito kalbai. Keliai Lietu
voje. — puikūs. Juos drąsiai
gali palyginti New Jersey
Turnpike. Tai tik labai maža
dalelytė iš labai ilgo straips
nio, kurio viduryje — graži
Trakų pilies nuotrauka.
Kitame, daugiau negu pu
sės puslapio užimančiame,
straipsnyje pateikta plati in
formacija apie Lietuvos žmo
nes, klimatą, kalbą, istoriją,
pinigus, apsipirkimą, doku
mentus, kaip Lietuvą pasiekti,
lankytinas vietas. Žodžiu, visa
tai, kas susiję su keliavimu.
Prie to straipsnio prijungta
Gedimino pilies nuotrauka.
Ir dar viename straipsnyje
rašoma apie Lietuvą, Latviją
ir Estiją, kurios: „...džiaugiasi
pokomunistiniu renesansu".
Vargu ar galėtum geriau
rasti, kur Lietuva, kaip turiz
mui tinkamas kraštas, taip
šauniai būtų pristatytas.
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Lietuvoje padidėjo kandida
tų j prezidentus
sąrašas.
Krikščionių demokratų sąjun
ga (nemaišykime jos su Krikš
čionių demokratų partijai sa
vo kandidatu pask- 'bė dr.
Kazį Bobelį. Kaip žinote, jis
kandidatavo ir '93 metais, bet
nesurinko reikiamų 20.000
parašų. Pasikalbėjime su „Lie
tuvos rytu", dr. K. Bobelis vėl
teigia, kad jis jau nebėra Ame
rikos pilietis, tačiau JAV pilie
tybės atsisakymo teisinė pro
cedūra dar nėra pasibaigus.
..Gali praeiti penkeri ar net
dešimt metų, kol ją baigs JAV
teismai" yra tvirtinęs K. Bobeiis. Aš asmeniškai jį užjaučiu
;r suprantu jo kančias, lau
kiant dienos, kada pagaliau
galės atsikratyti JAV pilie
tybės, kuri yra tartum girnų
akmuo a n t kaklo. Negi nėra
TRIUKŠMAS P R I E LIETUVIŲ NAMŲ
šeivijoje teisininkų, kurie jo
CLEVELANDE
kančias galėtų sutrumpinti ir
Sekmadienį, gegužes 18 die jono prekybininkas su giliu padėtų atsikratyti tos nelai
nos vakare. Clevelande te pasipiktinimu televizijos žur mingos pilietybės?
levizijos
žiniose
dominavo nalistams pareiškė tokio daly
Buvo kalbama, kad kandida
..buvęs ramus 185-os gatves ko nesitikėjęs, nes tas rajonas to į prezidentus V. Landsber
rajonas", prie Lietuvių n a m ų
pasižymi tvarka ir draugiška gio rinkimų kampanijos šta
triukšmaujant miniai, blykš- atmosfera. Peršasi išvada, kad bui vadovaus Kanados lietuvis
čiojant policijos automobilių
lietuviai ir tame rajone prara A. Eimantas, tačiau del pasta
šviesom. Iš pranešimų pradėjo do draugus.
rojo pernelyg pompastiškos.
aiškėti, kad riaušės kilo todėl,
Landsbergį
liaupsinančios,
jog Lietuvių namų
salėje
Graudu buvo televizijoje pa kalbos Konservatorių konfe
kalbą sake buvęs Ku-Klux- kartotinai
girdėti
lietuvių rencijoje, jis buvo atmestas.
Klan vyriausias vadas David vardą tokiame nesimpatin nes partijai atrodė, kad to jau
Duke. žinomas kaip rasinės game kontekste, tačiau sunku per daug. Dabar kalbama apie
neapykantos propaguotojas. Re įsivaizduoti, kad klubo vado Amerikos lietuvio
Dariaus
porteriams pasiteiravus pas vybė nesionentuoja Amerikos Sužiedėlio galimybes.
klubo vadovybę, buvę pa gyvenime. Antra vertus, anot
„Lietuvos aide" rašoma: „Šal
aiškinta, kad salę išnuomavęs televizijos pranešimo. David tiniai prezidentūroje teigia,
asmuo nežinojęs, kokio turi Duke prieš vieną dieną kal kad Povilas Gylys gali pakeis
nio programa būsianti atlikta. bėjęs Parmos miesto rotušėje. ti A. Eidintą Amerikoje". Anot
J riaušių vietą atvykęs Cleve tačiau jokių protestų, riaušių to laikraščio .Apšmeižęs lietu
lando miesto tarybos ilgame ar triukšmo nebuvę. Galima vių išeiviją, A. Eidintas atsto
tis n a r y s ir lietuvių draugas būtų spėlioti, kad kas nors vauja mūsų šaliai JAV. Kana
Polensek su pasipiktinimu pa sąmoningai apskundė klubą ir doje ir Meksikoje" (!)
žadėjo tą reikalą išaiškinti. suorganizavo triukšmadarius
..Respublika" ilgame straips
Riaušių metu buvo išmuštas Kaip ten bebūtų, klubo vado
nyje rašo. kad. V, Landsber
priekinis klubo langas ir t r y s vybe privalo tiksliai žinoti,
giui lankantis Amerikoje, j a m
asmenys suimti. Vienas to ra
kam ir kokiu tikslu išnuo- susitikti su JAV vicepreziden-

padidintas ir pagerintas. Vien
Sydnejaus aerodromo vidaus
įrengimų padidinimui ir pa
gerinimui numatyta skirti 800
milijonų dol.
Svečiams ir
sportininkams vizas numato
ma išduoti iš anksto ir labai
greitai. Numatoma labai gera
apsauga. Be policijos ir specia
lių apsaugos pareigūnų, tvar
ką palaikyti padės arti 10,000
kariuomenės, laivyno ir avia
cijos personalo. Rengėjai ma
no, kad Sydnėjus kitą olim
piadą ruošt gali tikėtis tik už
kito 100 metų, tai šią būsimą
olimpiadą norima kuo geriau
siai paruošti.
Antanas Laukaitis
Lietuvos
TOK Attache
j a m s . Auksinių bilietų yra
2000
metų
Sydn<
y olimpiadai
34.400 ir vieno jų kaina y r a
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10.000 australiškų
dolerių.
Šių bilietų savininkai gales
eiti į visas olimpines varžybas
ir po to 30 metų galės daly
vauti šiame stadione vyk
siančiuose sportiniuose rengi
niuose. Šie bilietai parduoda
mi ir užsieniečiams.
Labai didelis dėmesys ski
riamas būsimam olimpiniam
kaimeliui. Jis bus didžiausias
iš visų iki šiol buvusių. Jį ap
šildys ir visą energiją teiks
saulė. Kaimelio plotas - 90
hektarų ir jo įrengimas kai
nuos arti 500 mil. dolerių. Čia
be individualių kambarių bus
ir 3-4 kambarių butukai, ku
riuose gyvens 3-4 sportinin
kai. Po olimpiados čia gyvens
5,000 asmenų. J a u dabar nu
matyti aukštaūgiams sporti
ninkams kambariai su specia
liomis ilgomis lovomis, tokio
mis, kad ir mūsiškiui Arvydui
Saboniui nebus problemų ge
rai išsimiegoti. Kaimelyje bus
paštas, krautuves, bankai,
valgyklos ir kt. Šis sportinin
kų priemiestis bus pavadintas
„Nevvington" Nuo pagrindinio
olimpinio stadiono jis bus
maždaug vieno kilometro at
stume. Taip pat šis bus ir pir
m a s kartas kai visi olimpiniai
sportininkai gyvens vienoje
vietoje.
Olimpiados metu visos mo
kyklos, koiedžai ir universite
tai bus uždaryti. Studentai ir
mokytojai, ypač mokantieji
vieną ar kelias užsienio kal
bas, bus kviečiami pagalbi
niais savanoriais, kurių numa
toma turėti arti 40,000. Daugu
ma įmonių ir verslo įstaigų
duos tarnautojams apmoka
mas atostogas, arba pakeis jų
darbo laiką. Dauguma miesto
gatvių bus uždarytos norma
liam judėjimui, taip, kad netu
rint specialių leidimų, nebus
galima įvažiuoti į miestą ir
reikės naudotis viešojo trans
porto priemonėmis, kuris bus
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ELEKTROS
IVEDIMAI—PATAISYMAI
T u n u C h i c a g o s miesto leidimą
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

STASYS
CONSTRUCTION
Staliaus darbai: rusite vonių ir
virtuvių įrengimas; prietaisai;
keramikos plytelės; „sidings",
„soffits", „decks", „gutters",

plokšti ir „shingle" stogai;
cementas, d a ž y m a s .

AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS,
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapolis ir Oft. Mgr Aukse
S. Kane kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOUS
3208 1/2 West 95th Street

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

Turiu darbo draudimą.
S. Benetis tel. 630-241-1912 ,

j

Išnuomojamas 4 kamto.
2 mieg. butas. Evergreen Pk., IL
S600 t men. Skambinti po 6 v.v.
708-424-0470

FOR SALE
Parduodu "Grand Prix"
Pontiac 1980 m. — $1500.
Skambinkite Renatai,
tel. 773-582-7790

UŽSIPRENVMERVOKITE

Tai- vienintelis užsienio lietuvių dienraštis.

MOLD MAKING
Lead'mg manufacturer of precision injection moids is seeking
the follovving qualified, expenenced indivlduals:
** E.D.M. OPERATOR
ni^S
" E.D.M. TRAINEE
" MANUAL & NC LATHE OPERATOR
"MACMNBT
** LEAD MOLO MAKER
Our toolrooms are bnght, clean. smoke-free. well ventilated and A/C
with modern, up to date equipment. We offer competitive wages,
exellent benefrt pkg.. (10 pd holidays. vacat'cn, profit sharing, 401K plan.
sec 125 med. & dep. care exp. plan. healtn ns.. etc..; and overtime.
COMMAND OF THE ENGLISH LANGUAGE A MUŠT Please contact:
NORTHVVESTERN TOOL & DIE
3445 W. Howard St.
Skokie, Tel. 847-677-9280
or
375 Renner Drive
Elgin, Tel. 847-697-2030
E.O.E. PRINCIPALS ONLY

P. Palys
ĮTEIKTOS
M. KATILIŠKIO IR
L. SUTEMOS PREMIJOS
Gegužes 12 d. Vilniuje,
Švietimo ir mokslo ministeri
joje, įteiktos išeivijos rašytojų
Mariaus Katiliškio ir Liūnės
Sutemos premijos.
Prozininko Mariaus Kati
liškio premija už geriausią
moksleiviškos prozos kūrinį
atiteko Rokiškio Juozo Tūbelio
vidurinės mokyklos abiturien
tei Vaidai Vėtaitei, o geriausiu
jaunuoju poetu pripažintas
Vilniaus Užupio vidurinės mo
kyklos dvyliktokas Karolis Gė
rikas. J a m paskirta poetės
Liūnes Sutemos premija.
Rašytojo Algimanto Zurbos
vadovaujamos vertinimo ko
misijos atrinkti moksleiviai
gavo 150 litų vertės premijas,
jie gales nelaikyti lietuvių kal
bos ir literatūros abitūros eg
zamino, nes jų žinios jau
dabar yra įvertintos dešim
tukais. Jeigu šie moksleiviai
norės studijuoti Vilniaus pe
dagoginiame
universitete,
jiems nereikės laikyti stojamo
jo lietuvių kalbos ir literatūros
egzamino.
Išeivijos prozininko Mariaus
Katiliškio ir jo našlės poetės
Liūnes Sutemos premijos Lie
tuvos moksleiviams paskirtos
penktą kartą. (Elta)
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Only LOT take you to so many
destinations in Eastern Europa
so easily. On LOT. you can fty
nonstop from New York or Chicago
to the ncw international terminai
at
Warsaw
Okecie
Airport.
From trtere. connections are easy to
Riga. Tallinn, Moscow. St.Petersburg,
Kiev, Lvov. Minsk and Vilnius.
So take advantage of LOT's low fares,
and fly to Eastern Europe in the
luxury of a new fleet of Boeing
767s and ATRs.

AIRLINE I THE PO LIS H AlR LINE
Call your travel agent or
1 8 0 0 2 2 3 - 0 5 9 3 or visit
http://www.lot.com

Pietų firmomis dėl naftos rei DRAUGAS, trečiadienis. 1997 m. gegužes mėn. 2 1 d .
kalų, tačiau, kad ir kaip keis
ta, nė viena iš jų nepareiškė čio ruože jau galima išgauti
Lietuvoje kol kas stabdo paly
noro investuoti į visą junginį. apie 35 mln. tonų naftos. Tai
ginti dideli mokesčiai už iš
Kadangi negaliu rasti tokio, gerokai daugiau negu Lietu
g a u n a m u s gamtos išteklius.
kuris norėtų įsigyti paketą, vos Vakarų pakrantėje.
Naftai taikomas 20 procentų
kyla klausimas, kam skubėti.
Geologijos tarnybos direk mokestis nuo pardavimo kai
Todėl ir teko įjungti stab torius Gediminas Motuzą tvir
nos, o jeigu telkinys surastas
džius".
tina, kad užsienio firmos pa valstybės lėšomis — dar 9 pro
Kaip rašo „Lietuvos rytas", rode susidomėjimą
naftinga centai.
Ckio ministras nėra įsitikinęs. Lietuvos sritimi. JAV. Dani
Išžvalgyti naftos ištekliai
kad sukūrus įmonių junginį, jos, Švedijos bendrovės — kol
tekės nafta ir pastoviai dirbs kas nedidelės — norėtų gauti Lietuvoje s u d a r o 278 mln. to
Mažeikiai. O pagrindinis tiks leidimus naftos paieškai ir im nų, o išgauti šiuo metu galima
las yra kaip tik garantuoti tis gavybos. G. Motuzos teigi 87 mln. tonų.
pastovų
„Mažeikių
naftos" mu, kitų valstybių investuo
darbą bei pastatyti naftos ter tojų platesnio masto veiklą
Rima Jakutyte
minalą Būtingėje.

JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba
informacijos skyrius
Algirdas Rimas, 1711 VVainvvnght Dr., Reston, VA 22090
Tel.: (700) 471-1711

ŽVILGSNIS Į LIETUVOS
EKONOMIKĄ
GALVOSŪKIS DEL
IGNALINOS ATOMINĖS
ELEKTRINĖS
J a u mažai kas tiki, kad Lie
tuva po 2000-ųjų liks „taikaus
atomo" valstybe, nors dėl to
n u m a t y t a apsispręsti tik 1998
m. — rašo „Verslo žinios".
Ignalinos atominė elektrinė
(IAE), nors ir saugiausia iš
naudojančių Černobylio tipo
reaktorių, dar nėra tokia sau
gi, kad atitiktų Europos reika
lavimus. Tai patvirtina ir
tarptautinių ekspertų, atliku
sių IAE saugumo analizę, re
komendacijos IAE vadovybei
ir vyriausybei. Rekomendacijų
įgyvendinimo kaina — apie
100 mln. dolerių.
Suprantamas
energetikų,
vyriausybės ir elektros energi
jos vartotojų interesas, kad
IAE būtų sustabdyta kuo
vėliau. Kaip rašo „Verslo ži
nios", juk pasaulis dar nesu
galvojo pigesnės elektros ener
gijos, už gaminamą atominėje
jėgainėje. O tai — šaltinis lo
pyti ne tik akcinės bendrovės
„Lietuvos energija", bet ir val
stybės biudžeto skyles. Juk
pirkdama iš IAE 1 kilovatva
landę už 5.7 cento, „Lietuvos
energija" ją parduoda po 14-20
centų ir tai dar sugeba Ignali
nos atominei įsiskolinti per
pusę milijardo litų.
Šiluminėse elektrinėse ga
minama elektros energija be
veik du su puse karto bran
gesnė. Kad Lietuvos šiluminės
elektrinės dirbtų didžiausiu
tempu, reikia dešimteriopai
daugiau mazuto ir gamtinių
dujų, už kurias ir dabar ener
getikai neįstengia sumokėti.
Tas apsisprendimas jau ant
nosies. Jei lietuviai nesuskubs
įgyvendinti tarptautinių spe
cialistų rekomendacijų, kurio
se minimi 7 Ignalinos atomi
nės elektrinės saugumo geri
nimo punktai, IAE negaus lei
dimo toliau dirbti ir jau 1998
m. birželio 30 d. teks galutinai
sustabdyti, jei ne visą elektri
nę, tai bent pirmąjį reaktorių.
Energetikos instituto moks
lininkai apskaičiavo, jog Lie
tuvai būtų kur kas pigiau su
rinkti reikalingus 100 mln. do
lerių rekomendacijoms įgyven
dinti ir, pakeitus kuro kana
lus, pratęsti pirmojo reakto
riaus darbą iki 2005 metų. o an
trojo — iki 2010 m. Tik tokiu
atveju gal dar liktų prasmė
tiesti elektros tinklus į Len
kiją, per kurią lietuvišką elek
tros energiją Vakarai pirktų
po 3.5-4 amerikietiškus cen
tus, o ne už IAE gaminamos
energijos savikainą. Tai pro
jektas, kainuosiantis apie 300
mln. dolerių, bet, specialistų
apskaičiavimais, nesunkiai atsipirksiantis.
Tuo tarpu Valstybinės ato
minės energetikos saugos ins
pekcijos viršininkas Saulius
Kutas „Respublikos" priedui
„Rinka" teigė, kad Ignalinos
jėgainė bus eksploatuojama,
jei bus saugi. Kartu jis iš
reiškė viltį, kad pavyks susi
tarti su Europos rekonstrukci
jos ir plėtros banku, kuris yra
suteikęs IAE saugumui page
rinti negrąžinamą 33 mln.
ECU paskolą, kad terminas li
cencijai išduoti būtų pratęstas
iki 1999 metų pabaigos.
Ignalinos atominės elektri
nės generalinis direktorius
Viktoras Ševaldinas tvirtina,
kad yra visos galimybės atei
tyje eksploatuoti pirmąjį reak
torių. Dabar jis sustabdytas
remontui ir kartu įgyvendi

nami visi saugumui pagerinti
numatyti projektai.
Kartu
IAE vadovas sako, kad „gal
vojant apie Lietuvos energeti
kos ateitį, reikia panaudoti
abu elektrinės energoblokus.
Reikia kaupti lėšų, reikalingų
jėgainei uždaryti, taip pat ir
naujiems, atitinkantiems šiuo
laikinius saugos ir ekonomi
nius reikalavimus blokams
statyti". S. Kutas, anksčiau
irgi pasisakęs už naujos ato
mines elektrinės statybą Lie
tuvoje dabar sako, kad „reikia
labiau panaudoti
vietinius
energijos išteklius, diegti pakaitalinę energetiką. Tačiau
viską daryti protingai. Situa
ciją reikia vertinti objektyviai,
viską pagrįsti moksliniais bei
ekonominiais skaičiavimais".

DOMISI VADOVŲ
TURTU IR PAJAMOMIS

Čiurlioniui paminklas Druskininkuose.

Nuotr. Pranės Šlutienės

ĮVEIKĖ NEAPYKANTĄ
Prieš 10 metų, gegužės 1
dieną, Sovietų Sąjungoje buvo
legalizuota privati veikla. Lie
tuvoje iškart buvo įregistruoti
pirmieji kooperatyvai, rašo
„Lietuvos rytas".
Pirmasis kooperatyvas Vil
niuje JBizonų slėnis" pavirto
griuvėsiais. Klestinčių resto
ranų sistema per 10 metų ta
po antruoju numeriu, įre
gistruotas „Stiklių" kooperaty
vas. Palangoje klesti resto
ranų, parduotuvių ir viešbučių
sistema „Du broliai". Pirmasis
meno dirbinių ir prekybos koo
peratyvas „Lietuvos suveny
ras" milijonų neuždirbo, bet ir
neprarado.
Kaip vertina šį dešimtmetį
ekonomikos ekspertai? Pažy
mima, kad prekių deficitą po
kelių privačios veiklos metų
pakeitė prekių
perteklius.
Parduotuvėse nebestinga deš
ros, tačiau stinga pinigų. Vi
suomenė išsiskyrė, išaiškėjo
galimybės, polinkiai ir su
gebėjimai. Lietuva patyrė, kas
yra bankrotas, nedarbas. Pri
vati dal'S nuo nulio padidėjo
iki dviejų trečdalių, kas ant
ras žmogus dirba dabar pri
vačiose įmonėse, sukuriančiose 70 proc. bendrojo vidaus
produkto.
Pirmieji verslo ėmėsi pogrin
dinių videosalių, siuvyklų, ke
pyklų turėtojai, statybininkai,
gėlininkai. Pasak „Lietuvos
suvenyro" įKūrėjo Šarūno Da
vainio, tarp jų buvo nemažai
meno žmonių, daug žydų,
smulkių aferistų. Beveik visi
— sovietmečiu persekioti už
privatų darbą.
Didėjant efektyvumui ir pa
jamoms, didėjo valdžios ir net
visuomenės
pasipiktinimas.
„Privatininkai — tai lapės,
įsiprašė trobelėn tik per
slenkstį — letenėlių pasišil
dyti ir iškapstė iš trobelės šei
mininką", — 1988 m. gegužę
savaitraščiui „Gimtasis kraš
tas" aiškino Vilniaus taksi
parko viršininkas Michailas
Kruglovas. Viršininką piktino,
kad individualūs taksistai,
kurių per metus padaugėjo 3
kartus, dirbo, kiek norėjo, o
buvusi pelninga valstybinė
taksi įmonė neįvykdė 1987 m.
trečiojo ketvirčio plano.
Pasklido gandai, kad „Bizo
nų slėnis" maitino dvėseliena,
todėl buvo uždarytas. Parduo
tuvėse pristigus cukraus, buvo
pranešta, kad cukrus kenkia
sveikatai ir pasiūlyta už
drausti cukraus vatos pūtėjus.
Pasak prof. Seimo nario
Kęstučio Glavecko, prieš 10
metų verslininkus rėmė jie
patys ir jų giminės. Tai galėjo
būti 5—6 proc. Lietuvos gy
ventojų. Dar 10 proc nejautė

jiems priešiškumo. Dabar yra
apie 80 proc. žmonių, neperko
pusių 50 metų, remiančių ver
slininkus ir privačią veiklą.
Rytų rinką verslininkai nau
jai įvertino, prasidėjus ekono
minei Lietuvos blokadai. Naf
tos produktų, žaliavų įmo
nėms tiekimas daug kam pa
dėjo uždirbti pirmuosius mili
jonus. Komercija suklestėjo,
tačiau komersantus visuo
menė smerkė. Kaina, kaip su
tartinis dydis, buvo pripa
žinta
tik
nepriklausomoje
Lietuvoje įkūrus prekių bir
žas. Prekių biržų krikštatėvis
K. Glaveckas teigė, kad 1990
m. įsteigus Lietuvos prekių
biržą, įvyko esminis lūžis —
buvo legalizuotas pirkimas ir
pardavimas.
Akademikas Eduardas Vil
kas sako, kad legalizavus pri
vačią veiklą, tapo pelningesnis
įvairių rūšių ekonominių nusi
kaltimų verslas. Apibendrin
damas laikotarpį nuo 1992 iki
1996 metų, ekonomikos dakta
ras
Eugenijus
Maldeikis
„Lietuvos rytui" sake, kad Lie
tuvos šešėlinės ekonomikos
rinkoje cirkuliuoja maždaug
500 mln. litų, o per metus šio
paslaptingo ūkio sektoriaus
sukuriamą produktą galima
vertinti maždaug 5-6 milijar
dais litų. Prieš 5 metus Lietu
voje vyravo ekonomika, kurią
E. Maldeikis vadino pilkąja,
nes ribos tarp oficialios ir
šešėlinės veiklos buvo sunkiai
nubrėžiamos. 1992 metus gali
ma vadinti aukso amžiumi
verslininkams.
Įmonių savininkai geriau
siais laiko verslo legalizavimo
metus. Laikotarpį nuo neprik
lausomybės atkūrimo versli
ninkai
vadina
stiprėjančio
trukdymo verslui metais. Di
džiausiais trukdymais laikomi
įvairūs draudimai: leidimai su
partneriais atsiskaityti
tik
nedidelėmis pinigų sumomis,
draudimai
turėti
sąskaitų
daugiau negu viename banke,
licencijų išdavimo tvarka ir
sąlygos, naujų technologijų ir
įrenginių, įvežamų iš užsienio
apmokestinimas, algų dydžio
reguliavimas ir kt. Verslinin
kai pripažįsta, kad pasikeitė
visuomenės požiūris į juos.
„Mus žmonės jau vertina kaip
darbdavius, nebevadina vagi
mis ar spekuliantais, tačiau
daugeliui valstybės valdinin
kų mes vis tebesame mokes
čius slepiantys sukčiai".
K. Glavecko nuomone. 10
privačios veiklos metų Lietu
voje prilygsta 20-30 JAV eko
nominės reformos metų šio
šimtmečio pradžioje. Lietuvoje
verslas plėtojosi daug intensy
viau negu kituose kraštuose.

Tačiau, profesoriaus apskai
čiavimais, per tą laiką pri
vačiomis tapo ne daugiau kaip
50 proc. šalies rinkų.
PERKA TIK
UŽSIENIEČIAI
Gegužės mėnesį sukanka
450 metų, kai Lietuvoje pra
dėtas gaminti stiklas. 1547
metais Lietuvos didysis kuni
gaikštis Žygimantas Augustas
suteikė privilegiją
Vilniuje
steigti stiklo manufaktūrą ir
prekiauti stiklo dirbiniais, —
rašo „Sostinė".
Gegužės pradžioje į bend
rovę Vilniaus stiklo studiją at
vyko Japonijos verslininkų de
legacija, kuri pratęs praėju
siais metais sudarytą preky
bos sutartį.Vilniaus stiklo stu
dija nuo praėjusių metų gau
na užsakymus iš Japonijos ir
JAV.
J a u kelerius metus Vilniuje
pagaminti spalvoto stiklo ga
miniai — vazos, indai, suveny
rai — pardavinėjami Vokieti
joje, Prancūzijoje, Italijoje ir
kitose Europos
valstybėse.
Anksčiau Vilniaus stiklo fabri
k a s buvusioje Sovietų Sąjun
goje garsėjo vitražinio stiklo
gamyba. Dabar vitražinis stik
las nebegaminamas, nes nėra
paklausos.
Buvęs Vilniaus stiklo fabri
kas, prieš pusmetį pasiva
dinės Vilniaus stiklo studija,
yra mažiausias iš 4, šiuo metu
Lietuvoje veikiančių, stiklo fa
brikų. Per savaitę jame paga
minama apie 3,000 įvairių me
ninių stiklo dirbinių. Lietu
voje šie gaminiai neturi pak
lausos, juos daugiausia perka
užsieniečiai.
Nuo pat fabriko įkūrimo
1920 metais j a m e vyrauja
rankų darbas. Žmonės dirba 3
pamainom, todėl stiklo masę
verdančios krosnys neužgęsta
visą parą. Vasarą jos išjun
giamos vienam mėnesiui. Ta
da visi darbininkai atostogau
ja.

SUSTABDĖ „LIETUVOS
NAFTA" STEIGIMĄ
Ckio ministras Vincas Ba
bilius sustabdė naftos įmones
„Lietuvos nafta" steigimo pro
cedūrą. Pagal Seimo priimtą
įstatymą, turi būti steigiama
„holdingo" bendrovė „Lietuvos
nafta", kuri valdytų bendrovių
„Būtingės nafta" akcijų pake
tus. Sis įmonių junginys jau
yra įtrauktas į šiais motais
privatizuojamų įmonių sąrašą.
Pasak Ckio ministro V. Ba
biliaus, „intensyviai vyksta di
alogas su Rytų, Vakarų ir

Kaip praneša „Lietuvos ry
tas", prezidentas, Seimo pir
mininkas ir premjeras bei jų
šeimos nariai oficialiai pas
kelbė savo pajamas ir turtą.
Prezidento Algirdo Brazaus
ko pateiktoje
deklaracijoje
įspūdingiausiai atrodo ginklų
kolekcija. Praėjusių metų pa
baigoje valstybės vadovas,
garsėjantis pomėgiu medžioti,
turėjo 10 — daugiausia me
džioklinių — šautuvų bei ka
rabinų. Prezidentui taip pat
priklauso butas Vilniuje, Čiur
lionio gatvėje ir gyvenamasis
namas su ūkiniais pastatais
Švenčionyse. Kaišiadoryse A.
Brazauskas turi 15 arų, o
Švenčionyse beveik pusantro
ha žemės. Vilniaus banke pre
zidentas laiko 4,741 lito
dydžio terminuotą indelį, šio
banko kreditinėje kortelėje —
4,450 litai. Praėjusių metų
pradžioje prezidentas turėjo
35,000 litų, o metų pabaigoje
ši suma padidėjo iki 50,000
litų. Šiuos pinigus jis laiko ne
banke.
Prezidento žmona Julija per
nai gavo 2,265 litus pensijos.
Ji turi sodo namą su 9 arais
žemės.
Seimo pirmininkui Vytautui
Landsbergiui
priklauso
4
kambarių butas ir garažas
Vilniuje, medinis vasarnamis
su ūkiniais pastatais ir 12 arų
žemės Kačerginėje. Seimo va
dovui priklauso per 5 ha
žemės Kauno rajone ir kom
pensavimo teisė į daugiau
kaip 4 ha miško.
V. Landsbergis pernai dole
riais JAV banke „Standard
Federal Bank" turėjo 126.412
litų dydžio sąskaitą. Pary
žiaus banke BNR frankais
laikė dar per 43,000 litų. Lie
tuvos Taupomajame banke
turėjo tik 562 litų sąskaitą.
Uždirbo Seimo vadovas pernai
daugiau kaip 51,000 litų
(įskaitant autorinius atlygini
mus už koncertus, straipsnius
spaudoje).
V. Landsbergio žmona Gra
žina pernai iš viso gavo per
9,000 litų pajamų. Nekilnoja
mojo turto ji neturi.
Ministras pirmininkas Gedi
minas Vagnorius pernai par
davė iš valstybės išpirktą 3
kambarių butą už 88,000 litų
ir garažą už 11,000 litų. Per
nai jis už 2,895 litus nusipirko
pistoletą. Metų pradžioje ne
banke laikomos 39,000 litų
dydžio santaupos metų pabai
goje sumažėjo iki 10,000 litų.
Naujasis Vagnorių šeimos
butas registruotas žmonos Ni
jolės vardu. Jie pernai pirko
trijų kambarių naują butą
Žvėryne už 118.000 litu.
NAUJI NAFTOS
TELKINIAI
Vidurio Lietuvos žemes gel
mėse slypi didžiuliai organi
nių medžiagų kiekiai, kuriuo
se gali būti apie 4.5 milijardų
tonų naftos. Tokie naftos iš
tekliai prilygtų arabų kraštų
naftos telkiniams. Kaip rašo
„Lietuvos rytas", naujausių ty
rimų duomenimis. Raseinių,
Ariogalos. Kudirkos Naumies-

A.tA.
FILOMENA ŠLAPKAUSKIENĖ
Adomavičiūtė
Gyveno Chicagoje, Marųuette Parko apylinkėje.
Mirė 1997 m. gegužes 20 d., 12 vai. ryto.
Gimė 1906 m. rugsėjo 25 d. Lietuvoje, Širvintuose, Ameri
koje išgyveno 48 m.
Nuliūdę liko: vyras Jonas, sūnus Algimantas, marti Rugiie; anūkai: Rugile Vv'athen su vyru Robert, Gintas su žmona
Edvyna; svainė Brone Repeikiene, daug sūnėnų ir dukterėčių
Lietuvoje.
Velione pašarvota ketvirtadienį, gegužės 22 d. nuo 3 iki 8
v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.
Laidotuvės įvyks penktadienį, gegužes 23 d. Iš laidojimo
namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedulin
gos šv.Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus palaidota
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Vietoje gėlių prašoma aukoti Lietuvos Našlaičių globos
komitetui.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: v y r a s , s ū n u s , anūkai ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus.
Tel. 800-994-7600.

DVIDEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A.tA.
JONAS VIRBYLA
Jau suėjo 20 metų, nuo mūsų mylimo Tėvelio, L'pšvio ir
Senelio mirties.
Jo netekome 1977 m. gegužes 21 d. Buvo palaidotas Šv.
Kazimiero lietuvių kapinėse.
Maloniai prašome draugus ir pažįstamus prisiminti a.a.
Joną savo maldose, pasimelsdami už Jo vėle.
Liūdinčios dukros su šeimomis: D a n u t ė Eičinienė,
Teresė Ančiulienė ir I r e n a Kubilienė.

Mielam Tėveliui

A4A.
HIACINTUI SUVAIZDŽIUI
mirus, jo s ū n u i A L G I R D U I , m ū s ų klubo n a r i u i , jo
žmonai I R E N A I , s e s e r i a i IRENAI, motinai KAZI
MIERAI ir k i t i e m s giminėms r e i š k i a m e gilią
užuojautą.
K a r t u liūdintys —
Cicero Lietuvių medžiotojų ir
žuuautojų
klubas

KAPŲ P U O Š I M O D I E N Ą — M E M O R I A L DAY
S E K M A D I E N Į , G E G U Ž Ė S 25 d i e n ą , 1997 m.

LIETUVIŲ TAUTINĖSE KAPINĖSE
įvyks įspūdingos

apeigos

• Iškilmės prasidės lygiai 11 valandą ryto šia tvarka: nuo steigėjų
paminklo prasidės eisena ir žygiuos iki paruoštos estrados. Eise
noje ir programoje dalvvaus I'ctro Zalubos vadovauiamas dūdų
orkestras.
•Amerikos legionierių Dariaus-Girėno Postas Nr. 271 ir Moterų
Auxiliary Unit Nr. 271 dalvvaus eisenoje ir pagerbs už laisvę
žuvusius karius.
•Giesmių programą atliks solistė Dalia Fanneli ir Petro Zalubos
dūdų orkestras.
•Pagrindinę kalbą pasakvs „Tėvynės" redaktorius Vytautas Kasniūnas
•Iškilmėse su vėliavomis dalyvauti kviečiami šauliai, NeoLithuanai. skautai
VISUS LIETUVIUS KVIEČIAME DALYVAUTI
RUOŠIAMOSE APEIGOSE
Lietuvių Tautinių Kapinių Vadovybė
Prašome visus dalyvius pavaikščioti po šias gražias kapines, apžiūrėti
puikius paminklus, prisiminti savo artimuosius Kapiniu įstaigoje pa
reigūnai suteiks |ums pageidaujamu informacijų Taip pat galima gauti
jvainų vainiku kapu puošimui

LIETUVIU TAUTINĖS KAPINĖS
8201 S o . K e a n A v e . , Justice. IL 6 0 4 5 8 . t e l . (708) 458 0638

DRAUGAS, trečiadienis. 1997 m. gegužės mėn. 2 1 d .

AČIŪ LITUANISTIKOS
KATEDROS
BIČIULIAMS

APYUNKESE
Partizanų globos fondas
s k e l b i a birželio mėnesį parti
zanams prisiminti. Tą šiurpią
ją birželio 14 d., prasidėjo mū
sų tautos naikinimas, jos kan
čios kelias. Tragiškojo birželio
minėjimas įvyks sekmadienį,
birželio 8 d.. 3 vai. p.p.. J a u n i 
mo centre. Birželio 15 d., sek
madienį.
12:30 vai. p.p..
minėjimas rengiamas Pasau
lio lietuvių centre. Lemonte,
kartu su Lemonto LB apy
linke. Pagrindinis kalbėtojas
bus Lietuvos laisves kovos

Adv. Povilas Ž u m b a k i s
bus pagrindinis kalbėtojas.
Cicero apylinkėje minint Tra
giškojo birželio įvykius. Minė
j i m a s rengiamas sekmadienį,
birželio 8 d., 12 vai., Šv. Anta
no parapijos salėje (po 11 vai.
lietuviškų Mišių).

Č i k a g o s s k a u t ų ir s k a u 
čių savaitgalio iškyla —
..Džiambore "97", š.m. birželio
6,7 ir 8 d. vyks dr. Leono ir
Irenos Kriaučeliūnų ūkyje, Lemont. IL. Užpildytus ir tėvų
pasirašytus registracijos ir at
sąjūdžio pirm. J o n a s Čeponis, palaidavimo lapus (release
partizanas ..Vaidila", iš Lietu forms) bei iškylos mokestį rei
vos. Visuomene
kviečiama kia įteikti iki gegužės 30 d.
gausiai dalyvauti bent viena tiesioginiams savo vienetų
vadovams. Nepilnai užpildžiu
me šių minėjimų.
siems reikalaujamus registra
cijos lapus, nebus leidžiama
Č i k a g o s ir a p y l i n k i ų N e  iškyloje dalyvauti.
k a l t o P r a s i d ė j i m o M. M a r i 
j o s s e s e l i ų r ė m ė j a i kviečia į
A t e i t i n i n k ų n a m ų gegu
metinį susirinkimą birželio 1 ž i n ė sekmadienį, birželio 1
d., sekmadienį. Mišios Švč. M. d. vyks tų namų sodelyje tuoj
Marijos Gimimo bažnyčioje už po 9 vai. Mišių ir Šeimos
gyvus ir mirusius rėmėjų na šventės akademinės dalies.
rius bus aukojamos 8 vai. r., o kuri vyks PLC
Lemonte.
tuoj po Mišių parapijos salėje N a m ų valdyba žada visus pa
vyks susirinkimas. Iš Lemon vaišinti skaniais lietuviškais
to atvyksta dalyvauti seseles pietumis. Visi kviečiami atsi
Stase ir Palmyra. Jos kalbės lankyti ir maloniai praleisti
apie seselių darbus bei veiklą sekmadienio popietę pavasa
čia ir Lietuvoje. Bus valdybos rio gamtoje. Vaikams bus pro
rinkimai, pusryčiai, laimėji ga su draugais pažaisti ir pa
mai, taip pat galimybė susi sportuoti.
mokėti nario mokestį. Malo
niai kviečiami visi nariai ir
LKVS-gos R a m o v ė s Čika
svečiai dalyvauti.
gos skyriaus mirusių ramovėnų kapai Lietuvių tautinėse
M e m o r i a l D a y M i š i o s Šv. kapinėse bus lankomi gegužės
Kazimiero lietuvių kapinėse ir 25 d., sekmadienį. Ramovėnus
šiemet bus aukojamos 10:30 ir jų šeimos narius 10 vai. r.
vai. ryto. Visi kviečiami a n k s  prašoma rinktis prie kapinių
čiau atvykti ir užimti vietas, administracijos pastato. Šv.
nes sol. Algirdas Brazis ir Lie Kazimiero lietuvių kapinės
tuvos Vyčių choras giedos šiai b u s lankomos gegužės 26 d.,
šventei pritaikytas giesmes pirmadienį, 9 vai. r. Prašoma
pusvalandį prieš šv. Mišias. rinktis prie Romo Kalantos
Atsilankykite.
paminklo. Kviečiame visus ra
movėnus ir jų šeimos narius
šiame prasmingame paminė
L"ž a.a. L e o n a r d ą P a u l i ų , jime dalyvauti.
jo mirties m e t i n i ų proga.
R o b e r t a s M o c k u s vargo
bus aukojamos Mišios šeš nais palydės sol. Algirdo Bra
tadienį, gegužės 31 d.. 9 vai. zio ir Lietuvos Vyčių choro gie
r., t. Jėzuitų koplyčioje. 56 ir dojimą per Kapų puošimo
S. Claremont Ave. Chicago. dienos šv. Mišios Šv. Kazi
IL. Liūdinti šeima kviečia vi miero lietuvių kapinėse. Pre
sus gimines, d r a u g u s ir pa liudinis giedojimas
prasidės
žįstamus dalyvauti Mišiose.
10 vai. ryto. Dalyvaukite.

PLB Lituanistikos katedra
šiais mokslo metais turėjo
daugiau negu 50 studentų, 2
doktorantus, 3 magistrantus
ir 2 stažuotojus. Kadangi be
veik visi bakalauro laipsnio
siekiantys studentai yra čikagiškiai, tai dėl jų buities są
lygų Katedra didesnių rūpes
čių neturi. Kitas dalykas aspi
rantai ir stažuotojai, kurių da
lis studijoms atvyksta iš Lie
tuvos. Jiems reikia bent ele
mentarios pastoges, šiokios to
kios globos pirmaisiais mėne
siais, kol jie įeina į naują gy
venimo ritmą, susipažįsta su
miesto t v a r k a . Labai malonu.
kad Čikagos ir kitų vietovių
lietuviai jiems atveria savo
draugišką ir dosnią širdį. Šie
met ypač norime už tai padė
koti Julijai Švabaitei-Gylienei.
Salomėjai ir Kaziui Dauliams,
Irenai Baleišienei, Aldonai
Markelienei. Daliai Sruogaitei, Violetai ir dr. Aleksandrui
Štromams, Ritai Kavolienei,
Henrietai ir Vytautui Vepštams. Laimai ir dr. E. Vander
Stoepams, Daliai ir dr. Jurgiui
Anysams. Nijolei Martinaity
tei ir K. Nelson, Aušrelei Liulevičienei ir visiems kitiems.
Tikimės, kad ir ateityje tokių
bičiulių atsiras. Ta pačia pro
ga nuoširdžiai dėkoja ne Pa
saulio Lietuvių Bendruomenei
ir Lietuvių fondui, kurių para
ma visada džiaugiamės.
PRISIMINSIME
KULTŪRININKĄ
J U O Z Ą KREIVĖNĄ
Gegužės 23 ir 24 d. (penkta
dienio vakare ir šeštadienio
ryte) bus prisimintas visuo
menės ir kultūros sričių dar
buotojas, a.a. Juozas Kreivė
nas, buvęs mokytojas, žurna
listas, redaktorius, vargoni
ninkas, chorų vadovas, palikęs
mums nepaprastos vertės mu
zikologijos archyvą. Gegužės
23 d.. 7 vai. vak., apie J .
Kreivėną jo 85 m. gimimo ir
10 metų mirties sukakties
proga kalbės buvusieji bendra
darbiai: dr. J. Račkauskas, J.
Dainauskas. J. Plačas, F.
Strolia, K. Skaisgirys, buvu
sioji mokinė D. Markelytė ir
kiti. Programai vadovaus A.
Jurkutė, veiks J. Kreivėno
darbus apžvelgianti parodėlė.

Gegužės 24 d., 10 vai. r., t.
Jėzuitų koplyčioje bus aukoja
mos Mišios už J. Kreivėno
sielą, po jų bus vaišės ir pa
x Wiliam U n a k i s , Morton bendravimas JC kavinėje, taip
IL. labai dosnus našlaičių
rėmėjas ir vėl. vaikų vargą pat Zilevičiaus-Kreivėno mu
sumažinti
atsiuntė
$100. zikologijos archyvo lankymas.
Dėkojame' „ L i e t u v o s Našlai J minėjimą atvyksta J. Krei
č i ų g l o b o s " k o m i t e t a s . 2711 vėno sūnus Narcizas su žmo
W. 71 St., C h i c a g o , IL na iš Floridos, duktė Onutė su
60629.
žentu Vytautu Bikulčium iš
(sk) Kalifornijos. Minėjimą rengia
ir visus dalyvauti kviečia Li
x T R A N S P A K įstaiga LE tuanistikos tyrimų ir studijų
MONTE veikia savaitgaliais: centras, Žilevičiaus—Kreivėno
archyvas
ir
penktd. 3 v.p.p. — 7 v.v.; sekmd. muzikologijos
8:30 v.r. — 1 v. p.p. Transpak komp. Vlado Jakubėno draugitel. Lemonte 630-257-0497.
E. S u l a i t i s
tek)

SKELBIMAI
x TRANSPAK
praneša:
„Seniausia sporto šaka — in
telektualinis žaidimas šach
matai. Lietuvoje jie žinomi
nuo XIII a. 1879 m. Klaipėdoje
įvyko Vokietijos
šachmatų
sąjungos kongresas. Pirmasis
šachmatų sporto būrelis įkur
tas 1887 m. Vilniuje". P i n i 
gai, siuntiniai ir k o m e r 
c i n ė s siuntos į Lietuvą. Mais
to siuntiniai. T R A N S P A K .
4545 \V. 63 St.. C h i c a g o , I L
60629, tel. 773-838-1050.
(sk)
ADVOKATAS

GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 S Pulaski Rd.. Chicago. IL 60629
(1 2b\ i $i<iurc nuo Bal/cko mu/ieiau-i)
Tel.: 773-582-4300
! 4325 S IMI Rd . L « kport. IL60441
rd 7K-39MM6
Vdlandob pagal susitarimą
Advokatas |onas Gibaitis
C :v ilirv. ir kriminalines bylos
6247 S. Kedzie A v e n u e
Chicago, II. 60629
Tel. 1-773-776-8700
Oarbova! nuo 9 iki 7 \al v.ik
5r$tad 9 v r iki 1 vai p p
ADVOKATAS
Vytenis l letuvninkas
4536 VV. 6 3 t h S t r e e t
C h i c a g o , II. 60629
(Skersai gatvė?! nuo ,,Draugo'
Tel.: 773-284-0100
Vateo d o s pagal susitarimą.

x
Kviečiame
visus į
„ S p i n d u l i o " tautinių šokių
grupes koncertą — _Linų
švente"' g e g u ž ė s 31 d., šeš
tadienį. 6:30 v.v. Slovėnų
Kultūros centre. 14255 Main
St., L e m o n t , IL. Auka $10.
Daugiau informacijos suteiks
Audra Lintakienė, t e l . 708387-9180.
(sk)

S e k m a d i e n į , g e g u ž ė s 25
d., apie 12 vai., visi lietuviai
prašomi dalyvauti prie Sibiro
tremtiniams atminti pastatyto
paminklo Lietuvių tautinėse
kapinėse. Bus pagerbti ir pri
siminti Lietuvos kankiniai,
rusų okupantų žiauriai kan
kinti ir pasmerkti mirti Si
bire. Kalbės Politinių kalinių
sąjungos pirm. inž. Pilypas
x J u o z a s B a c e v i č i u s pade Narutis.
da įsigyti vairavimo teises.
Tol. 708-403-7334.
Dr. V a l d a s S a m o n i s daly
<sk) vaus 41-tojoje LFB lietuviškų
x G a l i u p a d ė t i legaliai studijų savaitėje, ruošiamoje
g a u t i „SOC. SECURITY" birželio 8-15 Dainavoje. Bir
kortele, vairavimo
leidimą želio 12 d., ketvirtadieni, jis
( d r i v e r ' s l i c e n s e ) ir vizų kalbės svarbia Lietuvos eko
pratesimą. Ed .Šumanas, tel. nominio gyvenimo tema: ..Kas
šiuo metu trukdo užsienio in
1-708-246-8241.
vesticijoms
Lietuvoje 0 "
(sk)

mU
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Redaguoja J. Plačas.

^ *

ŽVAIGŽDUTE
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus
Įsteigtos Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus

Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 60629
Konkursiniai
galvosūkiai ;s M S J L E D A S J 5 B R.
prasidės vėl rudenį, maždaug 6 1 U 2 C D 1 S V Č K U N
L S R & A V L S S A M T A
spalio mėnesį. Vasaros metu
duosiu galvosūkių, mįslių, bet T B A D T A G U Ė K R V M
v R s N : G B A LT A 5 A
jie nebus konkursiniai. Visi
A B K Y Ž S D C Y O i_> M S
galės spręsti, nebus vertinami
5 u Ė R M K M UT S Y P J
taškais ir nebus skiriamos
i
A V 0 O C 8 Ė F E K T 5 u
premijos.
R M K A M GČ J Z P £ A c
Redaktorius . A C L l E T U V A F *l o o ;

INKILĖLIS
Skečias gluosnio
pumpurėlis.
Pievom saulė ritas:
— Tau, varnėne, inkilėlis
Dar nepadarytas!
Pasileidau į kiemelį:
— Labas rytas, vėjau!
Tam šnekučiui aš ramelį
Gražų prižadėjau!
Tėtis pjūklo nei plaktuko
Niekad nepavydi.
Čyru-čyru, tuku-tuku
Lyg koksai dailidė
Inkilėlis padarytas.
J a u keliu į uosį:
— Ei, varnėne, man kas
rytas
Švilpsi ir dainuosi'
J o n a s Minelga
MIRUSIOS KALBOS
(Pabaiga)
Todėl žydai savo naujojoje
valstybėje nutarė vartoti jau
prieš du tūkstančius metų jų
protėvių pamirštą
hebrajų
kalbą. Šios kalbos galima pra
mokti iš senųjų žydų raštų.
J ū s pasakysite, kad per du
tūkstančius metų gyvenime
įvyko daug pakitimų, atsirado
daug naujų daiktų, sąvokų, o
žodžių jam pavadinti senuo
siuose raštuose nėra. Tačiau ir
čia ne bėda: žmonės juk gali
kalbai sugalvoti naujų žodžių.
Taip daro ir dabartinės Izrae
lio valstybės gyventojai.
Deja. mirs kalbos ir ateityje.
O mirusi kalba yra skaudi ne
tektis visai žmonijai, nes kiek
viena kalba yra per tūkstan
čius metų susiformavusi pa
saulio dvasinės kultūros da
lelė. Jeigu sielojamės, kad kur
nors Indijoje mažėja tigrų ar
Afrikoje dramblių, į visokias
knygas įrašomi
baigiantys
išnykti paukščiai, žuvys, net
augalai, tai mirštančias kal
bas turėtume apgaubti kur
kas didesniu rūpesčiu negu
anuos dramblius, tigrus ar Be
lovežo girios stumbrus.
Algirdas Sabaliauskas
AUKSAPLAUKĖ
MERGAITĖ
(Pasaka)
(Tęsinys)
Nuėmė karališką vainiką
nuo savo galvos, nes j a m galvą
spaudė, numetė karališką ap
siaustą, nes jam pečius svėrė
(spaudė), per dienas ir naktis
prieš tą paveikslą stovėjo ir
nežinojo nė pats ką daryti.
Pagaliau išsiuntė iš savo
dvariškių vikriausius vyrus,
kad suieškotų ta mergaitę ir
ją, iš tėvų išprašę, atvežtų į
sostinę, kad jis galėtų su ja
apsivesti.
Karaliaus pasiuntiniai atra
do jos tėvus ir jiems pasakė,
ko karalius reikalauja. Pas
kiau pasiuntiniai tėvų pak
lausė:
— Ar Dievo Motina Marija
jums ją dovanojo?
— Taip' Iš Dievo ir Marijos
malonės mes tą dukterį tu
rime!
— Vežkite ją tuojau į sosti
nę, nes karalius nori su ja ap
sivesti. Laiminga valanda, ku
rią mes jūsų namų slenkstį
peržengėme!..
Susirūpino gražiosios mer
gaitės tėvas, nes jau buvo li
kęs našliu ir su antra moteri
mi buvo apsivedęs, kuri taip
pat turėjo dukterį- Tėvas sa
vąją labiau mylėjo, negu po-

Piešė P a u l i u s T r i m a k a s
Čikagos lit. m-los 3 sk. mokinys.

dukrą.
Tėvas užmiršęs visus rūpes
čius, pasakė savo dukteriai,
kad pasirengtų į kelionę.
Pamotė labai perpyko iš pa
vydo, kad ne jos dukteriai ta
laimė žadėta.
— Kad tu nesulauktumei! —
galvojo sau pamotė. Ji sugal
vojo podukrą nužudyti, o savo
tikrą dukterį karaliui už žmo
ną įpiršti.
Suvaidinusi esanti gera, pa
ėmė abi mergaites, įsodino į
vežimą ir išvažiavo.
(Bus daugiau)
GRIGORII
KONSTANTTNOVIČ
ULJANOV
(1859-1912)
Uljanovas gimė Rusijoje.
Baigė gimnaziją aukso meda
liu. Maskvos universitete stu
dijavo kalbotyrą. Mokėsi daug
kalbų, t a r p jų sanskrito ir lie
tuvių kalbą. Baigęs Maskvos
universitetą, neilgai ten profe
soriavo. Daug laiko profesoriu
mi ir rektoriumi buvo Varšu
vos universitete. Net Rygoje
buvo Švietimo ministro pava
duotoju. P a r a š ė „Senosios sla
vų ir lietuvių kalbos esamojo
laiko kamienai". Už šį darbą
gavo magistro laipsnį. Antras
veikalas „Baltų-slavų kalbos
veiksmažodžių kamienų reikš
mė". Už tai gavo daktaro
laipsnį. Už tuos veikalus gavo
M. Lomonosovo 1,000 rublių
premiją. Ta premija piniginiai
ne taip svarbi, svarbiausia
premijos vertinimas, nes ją
gaudavo
žymūs
asmenys.
Šiam Uljanovo veikalui, Fortunatovas parašė 158 p. didelį
atsiliepimą, kuriame visapu
siškai išnagrinėjo jo darbą, pa
pildė jį vertingomis savo pas
tabomis. Fortunatovas už tai
gavo Puškino vardo aukso
medalį. Uljanovo vardas yra
susijęs ir su A. Juškos žodynu.
Pasitraukus nuo redagavimo
J. Jablonskiui, Rusijos Mokslų
Akademija 1907 m. pakvietė
Uljanovą tęsti tą darbą. Jis re
dagavo raidę K. Taip gražiai
Rusijos Mokslų
Akademija
įvertino mokinio ir mokytojo
lituanistinius tyrinėjimus.
BAIGIASI GALVOSŪKIŲ
SEZONAS
Šiandien yra šio sezono kon
kursiniai galvosūkiai — pas
kutiniai. Dabar bus spausdi
nami tik galvosūkių atsaky
mai. Kai paskelbti atsakymai
„T.Ž.", jūsų atsakymai po to
gauti nebebus užskaityti. To
dėl nevėluokite ir laiku at
siųskite.
Po visų galvosūkių atsaky
mų paskelbimo, bus pranešta
visų gauti taškai ir premijos.
Yra gautas pasiūlymas, pre
mijas duoti ne pinigais, bet
Lietuvoje šiais metais iš
leistomis muzikinėmis ir dai
nų kasetėmis, skirtomis mo
kyklinio amžiaus jaunimui.
Siųsdami galvosūkių atsaky
mus man parašykite. Kaip jūs
norėsite, taip bus padaryta.

GALVOSŪKIO NR. 136
ATSAKYMAS
Kaip buvo pasakyta, Balio
pareiškimas buvo neteisingas.
Česlovas atvyko iš Pečlindos.
Česlovo pareiškimas teisingas,
Balys ne iš Šiauduvos, o iš Vilkulaukio. Domas turi būti iš
Šiauduvos. Tad trumpai: Ba
lys iš Vilkulaukio, Česlovas iš
Pečlindos ir Domas iš Šiau
duvos.
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GALVOSŪKIS NR. 157
(Žiūrėkite brėžinėlį)
Tarp tų taškų ir skaitmenų
yra pasislėpęs kažkas pavasa
riško. Sujungę taškus sužino
site paslaptį. Parašykite pa
vadinimą. (5 taškai)
0

V>

•1

0

.4

GALVOSŪKIO NR. 137
ATSAKYMAS
6 x 4: 3 = 8
9 + 7 -8 =8
5 + 2 + 1 =8

GALVOSŪKIO NR. 139
ATSAKYMAS
I. Washington — Martha
Custis.
II. Lincoln — Mary Todd.
III. Roosevelt — Anna Eleanor Roosevelt.
IV. Eisenhower — Mamie
Geneva Doud.
GALVOSŪKIO NR. 140
ATSAKYMAI
l e n t e l ę su žodžiais.
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19.

Garas — aras, abatas — ba
tas, adata — data, amatas —
matas, amatininkas — mati
ninkas, aplinka — plinka, aso
cialus — socialus, ašis — šis,
atokiai — tokiai, atomas —
Tomas, avynas — vynas, avis
— vis ir t.t. gali būti ir kiti
žodžiai.
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GALVOSŪKIO NR. 138
ATSAKYMAS
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GALVOSŪKIO N R . 158
Žemiau surašyta 10 lietuviš
kų žodžių. Su kiekvienu žo
džiu parašykite po trumpą sa
kinėlį, pasakydami, ką veik
tumėte su nurodytais daly
kais. Pvz. aikštėje žaisčiau.
1. Davinys, 2. degutas, 3.
draustinė, 4. dribsniai, 5.
durpės, 6. eketė, 7, feljetonas,
8. gniūžtė, 9. jodas, 10. keltu
vas.
Už kiekvieną gerai sudarytą
sakinėlį gausite po 1 tašką.
V. Augulytė
GALVOSŪKIS N R 159
Žemiau yra parašytas trum
pas eilėraštukas, bet iš jo iš
krito visos balsės ir dvibalsės.
J a s visas sudėkite, kad eilė
raštukas atrodytų visiems aiš
kus ir suprantamas.
Nuo suoliuko
—ts—st—j—/

i

I

GALVOSŪKIS NR. 156
(Žiūrėkite žodžių lentelę)
Surasti žemiau surašytus
žodžius, kurie įrašyti įvairiai:
lygiagrečiai,
statmenai
ar
įžambiai ir taip pat skaitomi .
Surastus žodžius apibrėžkite
rašikliu. Štai žodžiai: žmonės,
gamta, raštas, gėlytė, vasara,
žiema, ledas, Lietuva, Širdis,
pasaka, katė, baltas, juodas,
duobė, vardas, namas, snie
gas, uodas, žodis.
Šį galvosūkį sudarė Kris
tina Sakutė. (5 taškai)
BALNAS
Uždėjo ant arklio balną at
bulai.
— Tai kaip tu atbulai už
dėjai balną?
— O ką tu žinai, kur aš jo
siu?

—nt / s—1—

M—n/ g— v 1—l —ps—s—
k—.
K—/ k - j — 1 s/ —m—/ 1—
nkt
—š/ ž—m—1—n/ b—d b—
d—nkt...
—nt/ k - - k t - t s/ d—/ r—
g—uc—,
J—s/ m- -m t—/ gi—st—/,
p—č-.
—/ m—m- t—y k—m/ p—
t—?
—š/ p—sv—ks—/ t—j/ p—
t—.
A. Matutis
Skersiniai brūkšneliai skiria
žodį nuo žodžio. Kai sudėsite
visas balses ir dvibalses, sker
sinių brūkšnelių nebevarto
kite. (5 taškai).
GALVOSŪKIO NR. 160
Parašykite 30 žodžių, kurie
neturi vienaskaitos ir kurie
baigiasi galūne „AT. Nerašy
kite vietovių pavadinimų, kaip
Biržai, Zarasai, Mažeikiai... (5
taškai)
Atsiuntė
kun. dr. E. Gerulis

