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Vokietijos kancleris 
supažindintas su Lietuvos 

pasiekimais kelyje į ES 
Vilnius, liepos 1 d. (BNS) — 

Lietuvos premjeras Gedimi
nas Vagnorius informavo Vo
kietijos kanclerj Helmut Kohl, 
kad Lietuva yra visiškai pa
jėgi pradėti pilnavertes dery
bas kartu su pirmosiomis kan
didatėmis į ES, nes pagal ob
jektyvius ekonomikos refor
mos ir demokratijos pasieki
mus nenusileidžia kitoms Vi
durio Europos valstybėms. 

„Turime pagrįstą viltį, kad 
būsime įvertinti objektyviai, o 
ES sutiks su Lietuva pradėti 
realias • derybas", rašoma G. 
Vagnoriaus laiške H. Kohl, 
antradienį pranešė vyriau
sybės spaudos tarnyba. 

Ministras pirmininkas infor
muoja H. Kohl apie pa
gerėjusius Lietuvos ekonomi
kos rodiklius, pasiekimus 
teisės harmonizavimo ir de
mokratijos plėtojimo srityse. 

„Tai leido Lietuvoje sukurti 
draugišką regioninę aplinką, 
palaikyti puikius santykius su 
visais kaimvnais. Itin ryž

tingai pradėjome kovoti su or
ganizuotu nusikalstamumu, 
stiprinti rytinę Lietuvos sieną, 
suvokdami, kad ji taps ES sie
na", rašo G. Vagnorius. 

Laiške pažymima, kad Lie
tuva laukia derybų pradžios ir 
ryžtingai baigia reformų pro
gramą. „Po sėkmingų parla
mento rinkimų naujoji konser
vatorių ir krikščionių demo
kratų vyriausybė šiais metais 
sutelkė visas pastangas svar
biausiam uždaviniui — 
sparčiai ir kruopščiai rengtis 
narystei ES", teigia premje
ras. 

Jis pabrėžia, kad labai svar
bu, jog atsižvelgiant į kandi
dačių pasirengimą, būtų nu
matoma derybų pabaiga, o ne 
pradžia. 

„Suprantame, jog tik dalis 
naujų valstybių įstos į ES po 
4-5 metų. tačiau realios dery
bos galėtų su visomis poten
cialiomis kandidatėmis, o ne 
tik su 3 ar 5 valstybėmis", 
rašo G. Vagnorius. 

Š.m. birželio 8 d. Dievo Apvaizdos parapijos Kultūros cent' 
apygardos suvažiavimas, kuriame buvo išrinkta apygarrf: 
Anužis — atstovas iš Lansing. MI, apylinkės, Liuda Rūgi 
pids, MI. apylinkes. 

JAV sulaikyti imigrantai iš 
Lietuvos kaltinami 

branduolinių ginklų 
kontrabanda 

Vilnius-Vašingtonas, lie
pos 1 d. (Reuter-BNS) — Du 
Lietuvos gyventojai Miami, 
FL. buvo suimti už bandymą 
parduoti branduolinius bei 
kitokius ginklus JAV slaptie
siems agentams, apsimetu
siems Kolumbijos narkotikų 
prekeiviais, pranešė JAV 
muitinės pareigūnai. 
Siūlomi ginklai dar nebuvo 

atgabenti, sakė specialusis 
Miami muitinės regiono agen
tas Dennis Fagan. 

{tariamieji Aleksandras Pro-
grebešskis ir Aleksandras Da-
ričevas pirmadienį Federali-
niame teisme savo kaltes ne
pripažino. Jiems buvo pateikti 
kaltinimai sąmokslu, siekiant 
be leidimo įvežti sprog
stamąsias medžiagas ir rake
tas ir nelegaliai pervežti bran
duolines medžiagas. 

Abu kaltinamieji buvo įka
linti, {tariamieji penktadienį 
buvo suimti viešbutyje, esan
čiame netoli JAV muitines 
Miami būstinės. Iš pradžių 
muitinės atstovas klaidingai 
pavadino juos Rusijos pi
liečiais. 

Muitinės agentai įtaria
muosius suėmė dar nebaigus 
tvarkyti rusų gamybos raketų 
„Strela" ir "Igla" nugabenimo į 
Puerto Rico, kadangi baimino
si, jog ginklai gali tuoj pat at
vykti. 

{tariamųjų siūlyti ginklai 
buvo iš rankų paleidžiamos 
„žemė-oras" klasės raketos. 
Vakaruose geriau žinomos 
kaip SAM-14 („Strela") ir 
SAM-16(„Igla"). 

Pagal susitarimą, agentai 
turėjo susimokėti iš anksto, 
įtariamieji galvojo palikti 
Ameriką dar prieš atplaukiant 
ginklams. 

„Mes nenorėjome, kad jie 
išvažiuotų iš Jungtinių Val
stijų", teigė specialusis agen
tas. 

Tyrimas prasidėjo 1995 m., 
kai jungtinis amerikiečių ir 
rusų padalinys „Odessa" tyre 
vogtų automobilių bylą ir or
ganizuotų nusikaltėlių iš bu
vusios Sovietų Sąjungos, pasi -

vadinusių „Raudonaišiais vy
rukais"' („Redfellas"), veiklą. 

Suėmimo dokumentuose tei
giama, kad įtariamieji agen
tams susitikimuose Miami ir 
Londone pirkimui pasiūlė są
rašą rankinių bei kitokių 
„žemė-oras" klasės raketų. Jie 
pateikė brošiūras apie rusų 
„Strela" ir „Igla" raketas. Vy
resnysis JAV prokuratūros pa
tarėjas Richard Gregorie 
sakė, kad viename pokalbyje 
užsiminta apie „40 raketų už 
vieną milijoną". 

„Tuo metu jie paklausė, ar 
mūsų nedomina branduoliniai 
ginklai. Tai žinoma padidino 
mūsų dėmesį", sakė D. Fagan. 

Tyrėjai atsisakė apibūdinti 
branduolinius ginklus, ar jų 
šaltinį, tik patvirtino, kad tai 
buvo taktiniai branduoliniai 
ginklai. 

{tariamieji teigė, kad gink
lus pateikti turi Bulgarijos 
valstybinis ginklų tiekėjas 
,.Armimex", šaltojo karo me
tais turėjęs SSRS leidimą so
vietinių ginklų prekybai. 

Įtariamų ginklų 
prekeivių suėmimas 
Lietuvos pareigūnus 

Amerikoje užklupo kaip 
„lietus iš giedro dangaus" 

Lietuvos ambasada ir ge
neralinis konsulatas JAV bei 
..Interpolo" įstaiga Lietuvoje 
antradienį dar nebuvo oficia
liai informuoti apie dviejų imi
grantų iš Lietuvos, kaltinamų 
ginklų kontrabanda, suėmimą 
Floridoje. 

Lietuvos ambasadorius Al
fonsas Eidintas sake sužinojęs 
apie dviejų Lietuvos gyventojų 
suėmimą iš žiniasklaidos. 

Ambasadorius neatmetė 
galimybės, kad į JAV federali-
nių pareigūnų pinkles pakliu
vę asmenys nėra Lietuvos pi
liečiai, o naudojasi padirbtais 
pasais. 

..Interpolo" Lietuvos valsty
binio biuro inspektorius Arū
nas Rakauskas sake, kad vie
nas iš sulaikytųjų Floridoje 
yra žinomas ir Lietuvoje. Anot 

patalpose. Southfield, MI, įvyko JAV LB Michigan 
valdyba. Iš kaires: Jonas Urbonas ižd., Saulius 

:.ienė — pirm., Vytautas Jonaitis — iš Grand Ra-

Europos Taryba baigia darbą 
Lietuvoje 

Vilnius, liepos 1 d. (BNS) — 
Europos Tarybos parlamen
tinės asamblėjos sesija Lietu
vą įvertino kaip atitinkančią 
ET reikalavimus, ir rugsėjį 
Lietuvos stebėjimas gali būti 
užbaigtas. 

Seimo užsienio reikalų 
komiteto narys Bronislovas 
Kuzmickas antradienį spau
dos konferencijoje sakė, kad 
sesijoje, vykusioje birželio 22-
27 d. Strasbūre, Lietuvos 
klausimas buvo svarstomas 
naujai įsteigtame stebėjimo 
komitete. 

B. Kuzmickas teigė, kad šis 
komitetas labai teigiamai 
įvertino demokratijos vysty
mąsi Lietuvoje ir bendrą so
cialinę situaciją. Tačiau, pa
sak jo, lietuviams reikėjo labai 
nuodugniai aiškinti, kokie 
įstatymai pakeis nebegaliojan-
tį prevencinio sulaikymo įsta
tymą. Taip pat daug dėmesio 
buvo skiriama mirties baus
mės panaikinimui. 

Stebėjimo komisijos nariai 
vienbalsiai pasisakė už tai, 
kad komitetas baigtų stebėti 
Lietuvą ir visa medžiaga būtų 
perduota paskutiniam stebė
jimo vertinimo etapui — rug-

pareigūno. Vilniaus Vyriau
siasis policijos komisariatas 
šių metų kovo mėnesį pas
kelbė Aleksandro Progrebešs-
kio paiešką ir paprašė ieško
mojo duomenis išplatinti „In
terpolo" kanalais. Tačiau, A. 
Rakausko teigimu, kol nėra 
gautas oficialus JAV žinybų 
patvirtinimas, negalima drą
siai teigti, kad sulaikytasis 
yra tas pats Lietuvos ieško
mas A. Progrebešskis. 

Vilniaus Vyriausiojo polici
jos komisariato pareigūnų tei
gimu Aleksandrui Progrebeš-
skiui yra iškelta baudžiamoji 
byla, kurioje jis yra kaltina
mas sukčiavimu. Anot komi
sariato pareigūnų, neatmeta
ma galimybė, kad sulaikytasis 
iš tiesų nėra tas pats asmuo. 
o tik naudojasi jo pasu. 

Pareigūnai pabrėžė, kad ne
turi duomenų apie kitą suim
tąjį — A. Daričevą. be to, ne
gavo oficialaus patvirtinimo ir 
apie A. Progrebešskio suėmi
mą. 

Lietuvos generalinis konsu
las New Yorke Petras Anusas 
sakė, kad sulaikytieji asmenys 
turi teisę prašyti pasimatymo 
su savo valstybės ambasados 
ir konsulato atstovais, tačiau 
iki šiol toks prašymas negau
tas. 

sėjo pabaigoje vyksiančios ET 
parlamentinės a*' mblėjos se
sijos posėdžiui. 

..Ten didelių ginčų neturėtų 
kilti. Ruošiantis Lietuvos sto
jimui į Europos S-jungą, reik
šmingas slenkstis jau per
žengtas", pabrėžk 
kas. Pasak jo, gar 
kiai ir triukšming.; 

•J. Kuzmic-
i nepalan-
prasidėjęs 

Lietuvos stebėjimas jau yra vi
sai arti sėkmingos pabaigos. 

Prieš dvejus metus Lietu
voje viešėjęs ET parlamenta
ras Gheorghe Frunda parašė 
pareiškimą, kuriame pateikė 
labai neigiamas išvadas apie 
kalinių ir tautinių mažumų 
padėtį. Lietuva dėl to jau 2 
metai aiškinasi su ET. Tačiau 
šiemet pavasarį, dar kartą 
lankydamasis Lietuvoje, jis 
pabrėžė teigiamus pokyčius. 

Centro sąjunga Vyriausiajai 
rinkimų komisijai grasina 

teismu 
Vilnius, liepos 1 d. (BNS) 

— Centro sąjunga ketina pa
duoti į teismą Vyriausiąją rin
kimų komisiją VRK), jei ji ir 
toliau darys „politinius spren
dimus" ir neleis JAV lietuviui 
Valdui Adamkui kandidatuo
ti prezidento rinkimuose. 

Kaune nustatytos 
nuolatinės mitingų 

ir demonstracijų 
vietos 

Kaunas, liepos 1 d. (BNS) 
— Kaune nuo liepos 1 d. pro
testo mitingus, piketus ir de
monstracijas bu? galima reng
ti tik trijose savivaldybės skir
tose miesto vieti.se. 

Miesto valdyba posėdyje an
tradienį nustatė, kad nuola
tinėmis susirinkimų vietomis 
nuo šiol yra laikomas Dainų 
slėnis, Nemuno sala bei Ne
muno ir Neries įpių santaka. 
Norintys rengti susirinkimus, 
galės pasirinkti vieną iš trijų 
minėtų vietų. 

Pasak Kaun< mero konser
vatoriaus Henr.so Tamulio, šį 
sprendimą teki priimti, nes 
pastaruoju metu padaugėjo 
prie miesto mc-'ijos rengiamų 
susirinkimų, k ;rie trukdo sa
vivaldybės ir įplinkinių įs
taigų darbu" - j ams dirbti. 

Šiais metai- prie merijos 
mitingus ir pik tus organiza
vo radikalios organizacijos 
Lietuvos lais ės sąjunga 
(LLS) ir nacionalinė partija 
..Jaunoji Lietuva". Jos pirmi
ninkas Vytautas Šustauskas 
sakė. kad toki būdu Kauną 
valdantys kon rvatoriai mė
gina apriboti pozicinių par
tijų veiklą. „M* - nesiliausime 
ir toliau organizuoti demons
tracijas centrinėse miesto 
gatvėse, ir dar mėnesi keti
name surengt protesto mi
tingą Laisves ;• joje", sakė V. 
Šustauskas. 

V. Landsbergis ir Varšuvos 
prezidentas aptarė savivaldybių 

bendradarbiavimą 
Viln ius , birželio 30 d. (BNS) 

— Pirmadienį Seimo pirmi
n inkas Vytautas Landsbergis 
susitiko su Varšuvos miesto 
prezidentu Marcin Svvięcicki, 
atvykusio dviejų dienų oficia
laus vizito į Lietuvą. 

Svečias sake, kad Varšuva 
šiek tiek pavėluotai mezga ry
šius su Vilniumi, tačiau pridū
rė, kad „iš tikrųjų abi sostines 
jau seniai bendrauja". 

M. Svvięcicki informavo Sei
mo pirmininką apie sumany
mą įkurti Lietuvos-Lenkijos 
savivaldybių forumą. ..Bend
ras institucijas kuria mūsų 
valstybių parlamentai , vyriau
sybės bei prezidentai. Metas 
susieiti ir savivaldybėms", sa
kė j is . 

Pasak Seimo spaudos tar
nybos pranešimo. V. Lands
bergis teigiamai įvertino Foru
mo idėją ir pabrėžė, kad Lie

tuva ir Lenkija susiduria su 
panašiomis problemomis, tad 
ir jų sprendimo būdai gali būti 
panašūs. 

I i . Svvięcicki mano, jog dau
giausia dėmesio reikėtų skirti 
savivaldybių savarankiškumo, 
finansavimo, decentralizavimo 
problemoms. Pasak Varšuvos 
prezidento, svarbu palaikyti 
ryšį su vyriausybėmis ir nelik
ti nuošaly, kai Seimai ruošia 
įstatymus, susijusius su savi
valdybėmis bei jų veikla. 

Susitikimo metu taip pat 
buvo pasikeista nuomonėmis 
apie abiejose valstybėse vei
kiančias savivaldybes vieni
jančias organizacijas, jų for
mas ir struktūrą, kalbėta apie 
šilumos ūkio perdavimą savi
valdybėms, tartasi dėl bendra
darbiavimo rengiant Adomo 
Mickevičiaus 200 gimimo me
tinių paminėjimą. 

Lietuvos banko vadovas 
atsistatydins, „Taurui" bus 

iškelta bankroto byla 

Centro sąjungos pirminin
kas Romualdas Ozolas spau
dos konferencijoje antradienį 
„empyriniu" faktu pavadino 
pagrindinį VRK argumentą, 
kad V. Adamkus neturi teisės 
kandidatuoti į prezidentus, 
nes trejus metus nuolat negy
veno Lietuvoje. 

„Jei pradėtume juridiškai 
nagrinėti šį teiginį, supras
tume, kad tai ne įrodymas, o 
politinis teiginys", sakė R. 
Ozolas ir pagrasino VRK pa
duoti į teismą. Jis pripažino, 
kad Centro sąjunga suklydo, 
siūlydama Konstitucijos patai
sas, nes V. Akamkus „neturi 
juridinių kliuvinių". 

R. Ozolo manymu, teismas 
privalės vadovautis tik juri
dinėmis nuostatomis, pagal 
kurias V. Adamkus visus kan
didatui reikalingus bruožus 
atitinka. 

Se imas atmetė 
prez idento sprendimą 

sustabdyt i 
nuosavybės į s tatymą 
Vilnius, liepos 1 d. (BNS) 

— Seimas antradienį dar 
kartą patvirtino savo spren
dimą dėl nuosavybės atstaty
mo tvarkos ir atmetė prezi
dento pasiūlymus, kaip pato
bulinti įstatymą. 

80-čiai parlamentarų balsa
vus už, 24 prieš ir 15 susilai
kius. Piliečių nuosavybes tei
sių į išlikusį nekilnojamąjį 
turtą atstatymo įstatymas bu
vo priimtas pakartotinai. 

Dabar prezidentas Algirdas 
Brazauskas, kuris birželio 
pradžioje Seimo priimto įsta
tymo vykdymą sustabdė, pri
valės pakartotinai priimtą 
įstatymą pasirašyti ne vėliau 
kaip per tris dienas. 

Tačiau opozicines LDDP 
frakcijos vadovas Česlovas 
Juršėnas ketina rinkti Seimo 
narių parašus del naujojo 
įstatymo patikrinimo Konsti
tuciniame teisme, todėl jo ga-

Vilnius , liepos 1 d. (BNS) 
— Lietuvos banko valdybos 
pirmininkas Reinoldijus Šar
kinas pripažino savo netiesio
ginę kaltę, paskiriant „Tauro" 
bankui 17 mln. ekiu (apie 80 
mln. litų) paskolą. 

Pirmą kartą keli Seimo na
riai viešai pasiūlė R. Šarkinui 
atsistatydinti . Antradienį kal
bėdamas Seime, R. Šarkinas 
teigė esąs pasiryžęs tuoj pat 
parašyt i atsistatydinimo pa
reiškimą, . jei nuo to visiems 
bus lengviau". 

Paklaus tas , ar nejaučia kal
tės dėl 17 mln. ekiu iššvais
tymo, tuomet buvęs finansų 
ministru R. Šarkinas sakė: 
„Galbūt kaltė tikrai yra — gal 

Liberalai 
susigrąžino pergalę 

rinkimuose 
Švenčionių rajone 
Švenč ionys , birželio 30 d. 

(BNS) — Liberalų sąjunga per 
pakartot inius rinkimus sek
madienį gavo 10 mandatų 
Švenčionių rajono taryboje, 
tuo susigrąžindama pergalę 
rinkimuose, kurią iš jos del 
pažeidimų buvo atėmęs teis
mas ir Vyriausioji rinkimų 
komisija (VRK). 

Keturios politinės jėgos tu
rės po 3 deputatus 25 vietų 
taryboje: konservatoriai, Len
kų rinkimų akcija. Moterų 
partija ir LDDP. Krikščio
nims demokratams atstovaus 
2 deputata i . Valstiečių parti
jai — vienas. 

Liberalų sąjunga laimėjo 
Švenčionių rajone ir kovo 23 
d. vykusius rinkimus, tačiau 
beveik visos juose dalyvavu
sios partijos apskundė rezulta
tus , motyvuodamos, kad buvo 
perkami rinkėjų balsai ir ne
buvo sudarytos vienodos sąly
gos visoms partijoms rinkimu 
metu. 

VRK ir Vilniaus apygardos 
teismas pripažino buvus 
šiurkščių rinkimų įstatymu 
pažeidimų, kurie turėjo įtakos 
rinkimų rezultatams, ir pri
pažino to balsavimo rezulta
tus Švenčionyse negaliojan
čiais. 

liojimas greičiausiai 
sus tabdytas 

bus dar 

reikėjo protestuoti, nevykdyti 
vyriausybes nutarimo, tačiau 
aš manau, kad ministras ne
turi teises nevykdyti nutari
mo, arba jis nebegali būti mi
nistru". 

Lietuvos banko valdyba an
tradienį nutarė kreiptis į teis
mą del bankroto bylos iškėli
mo nemokiam „Tauro" ban
kui. 

Lietuvos bankas, birželio 
13-30 d. patikrinęs „Tauro" 
banką, nusta tė , jog pastarojo 
įsipareigojimai kreditoriams 
39.564 mln. litų viršijo turto 
grynąją vertę. 

Vilniaus apygardos teismas 
antradienį gavo ir paties 
„Tauro" banko ieškinį del 
bankroto bylos iškėlimo. Pra
dėti banko bankroto procedū
rą praėjusį penktadienį nu
tarė „Tauro" akcininkai. 

* Krašto apsaugos minis
t ras Česlovas Stankevičius an
tradienį išvyko į Bosniją, kur 
aplankys Lietuvos kariškius, 
dalyvaujančius NATO vado
vaujamose Stabilizavimo pajė
gų (SFOR) operacijose. Minis
trą kelionėje lydi kariuomenes 
vado pavaduotojas pulkinin
kas Valdas Tutkus, motorizuo
tos pėstininkų brigados ..Gele
žinis vilkas" vadas Vytautas 
Žukas ir Tarptautinių ryšių 
depar tamento tarptautinių or
ganizacijų skyriaus viršinin
kas Robertas Šapronas. Kelio
nę organizavo Danijos gyny
bos ministerija. 

* Didžiojo Lietuvos Kuni
gaikščio Gedimino 2-ojo laip
snio ordinu Lietuvos preziden
tas Algirdas Brazauskas ap
dovanojo JAV ambasadorių 
Lietuvoje James W. Swihart. 

Trejų metų kadenciją Lietu
voje baigiantis diplomatas ap
dovanotas už paramą plėto
jant Lietuvos ir JAV tarpvals
tybinius ryšius bei draugišką 
abiejų valstybių tautų bendra
darbiavimą. 

KALENDORIUS 

Liepos 2 d.: Procesas. Rus-
tenis, Napoleonas. Lengvinas. 

Liepos 3 d.: Šv. Tomas, 
apaštalas: Anatolijus, Leonas, 
Vaidilas, Rytis. 
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DRAUGAS, trečiadienis, 1997 m. liepos men. 2 d. 

DIDŽIOJO UŽMOJO 
VYKDYMAS 

Mielos Seses, 

Su pavasariu ir vasara — 
jaunosios sesės iškylauja, sto
vyklauja. Tai puiki proga pa
tirti skautybe kaip linksmą 
žaidimą. Bet skautės kelionė
je tas linksmas žaidimas tam
pa ir jos didžiojo užmojo vyk
dymu. Jaunoji sesė žaidimų 
pagalba, sveikoj aplinkoj, atvi
ram ore stiprina savo svei
ka tą ir ugdo savo būdą, su 
paskatinimu geriems veiks
mams, teisinga laikysena, su
teikiama proga iniciatyvai, sa
vęs kontrolei, pasitikėjimui 
savimi ir savęs vadovavimui. 
Tame ir glūdi skautybės kūrė
jo Baden-Powellio didysis ge
nijus: ne išviršine „dresūra", o 
iš vidaus plaukiančiu entu
ziazmu sesė įpareigoja eiti 
šiuo brendimo keliu. Šioje sri
tyje kaip tik ir pasireiškia va
doves asmenybė ir gabumai, 
jos nepakeičiamas pavyzdys 
bei laikysena. 

Būdo ugdyme ir charakterio 
susiformavime jaunoji sesė at
siveria daugybei vertybių. 
Tarp jų viena iš pagrindinių 
yra: kaip ji bendrauja su gy
vuoju Dievu . Atviroj gamtoj 
kviečiama pajusti kūrinijos 
stebuklą ir jos Autorių: Gam
tos pažinimas... teikia geriau
sių priemonių berniukų protui 
ir mintims atskleisti... Dievas 
Kūrėjas dar ryškiau stoja 
prieš berniuko akis ir Jo ste
buklinguose kūriniuose, kas 
drauge su aktyviu Jo valios 
pildymu, tarnaujant kitiems 
ir, sudaro konkretų tikybos 
pagrindą .. O pasaulėžiūrą ji 
susidaro, reikšdama pagarbą 
Dievui ir art imui bei pagarbą 
sau. kaipo Dievo tarnaitei. 
(Baden Powell) Religiniam 
lavinime tad paliečiame pačią 
skautybės širdį. J ją atsiremia 
ir įstatai, ir šūkis, ir įžodis. 

Skautų sąjūdyje Dievui pa
reigos reiškimo detalės palie
kamos daugiausia vietinių au
toritetų rankose, tačiau lau
kiama, kad kiekvienas skau
tas priklausytų kokiai nors 
tikybinei grupei ir lankytų jos 
pamaldas. Baden-Povvellis 
kalba apie stovykloje kasdie
nines m a l d a s ir savai t ines 
pamaldas . Joms siūlo kuo pa
prasčiausią charakterį-

Tiek bendrai skautavime, 
tiek ir religiniam lavinime 
svarbu parinkti t i nkamą la
vinimo būdą . Skautybės stei
gėjas tvirtina. .Tikyba tegali
ma persiimti, bet negalima jos 
mokyti. Tai nėra drabužis, 
dengias išorę ir dėvimas tik 
sekmadieni Tikyba yra tikra 
berniuko būdo dalis, sielos 
išsiugdymas... Tai asmenybės 
bei vidaus įsitikinimo, o ne in
struktavimo reikalas" Todėl 
jis ir kviečia berniuką ir mer
gaitę eiti gamtos pažinimo ke
liu. Ten visa vyksta be žmo
gaus pagalbos, bet pagal Die
vo Kūrėjo dėsnius. 

Gyvendama ir veikdama at
virame ore. pasinėrusi Į gamtos 
pažinimą, mergaite sužadina 
savo vaizduote ir pradeda su
vokti Amžinybę ir didžiąją 
Kūrėjo schemą, kurioje žmo
gus toks menkutis. Šie daly
kai nepaprastai žavi mergaitę, 
sukelia didelį smalsumą, lavi
na pastabumą ir tiesiai veda į 
Dievo Rankos šiame stebuklų 
pasaulyje atpažinimą. 

Iš to ir plaukia Sesėms va
dovėms kvietimas: vesti savo 
jaunąsias seses šio nuosta
baus atradimo keliu. Ar ga
lime įsijungti į gražesnę kelio
nę už tą, kurioje jaunosios 
sesės lavina savo būdą, for
muoja savo charakterį ir kuria 
savo asmenybę Amžinosios 
Meiles artumoj? Iš to ir ateina 
mums visiems iššūkis: būti 
Prisikėlusio Kristaus liudyto
jais savo jaunesniems bro
liams ir sesėms. 

Budėkime, Sesės! 
s. G e d i m i n a s Kijauskas, 

S J 
Iš „Vadovės užrašai" Nr. 2 

LSS „Gintaro'* vadovių lavinimo mokyklos vedėja vs. fi. Gilanda Matonienė 
kursantes supaž ind ina su mais to gamin imo gamto je būdais. 

„KURŠIŲ MARIOS" STOVYKLON RAKĖ 
VYKSTANČIŲ DĖMESIUI 

Čikagos skautų ir skaučių 
tuntų „Kuršių Marios" stovyk
la Rakė vyks š.m. liepos 12-26 
d. Visi užsiregistravę stovyk
loje dalyvauti broliai, sesės ir 
jų tėveliai prašomi atidžiai 
perskaityti šiuos stovyklos va
dovybės pranešimus, kad iš
vengti galimų nemalonumų. 

S tovyklos l ankymas 
Tėveliai ir svečiai kviečiami 

lankytis stovykloje vidurinį 
savaitgali — liepos 19-20 d. 
Šeštadieni visose pastovyklė-
se bus vykdoma kasdieninė 
darbotvarkė. Sekmadienį šv. 
Mišios ir Jūros dienos iškil
mės vyks prie ežero. Svečiai, 
pageidaujantieji tą savaitgalį 
stovyklauti, prašomi atsivežti 
savo palapines. Užsiregistravę 
ir susimokėję mokestį, galės 
stovyklauti svečiams numaty
toje vietoje. Automobilių aikš
tėje stovyklauti NEBUS lei
džiama. Pageidaujama, kad 
svečiai apsistotų apylinkės 
moteliuose. 

Stovyklautojai negalės nau
dotis telefonu, išskyrus ne
laimės atveju. Laiškai skau
tams ir skautėms bus mielai 
laukiami. Stovyklos adresas ir 
telefonai: 

Camp Rakąs. 1918 East 
Havvley Road. Custer. MI 
49405. 

Telefonai (Area code 616): 
Ambulatorija — 757-3440; 
, Aušros Vartai"—757-3372: 
„Lituanica" — 757-2791; 
„Kernavė" — 757-2572; 
„Nerija" — 757-3693: 

D r a u s m ė 
Mandagumas, draugišku

mas, paklusnumas ir tvarkin
gumas sudaro stovyklinio gy
venimo pagrindus 

S tovyklon nesivežamą: 
peilių (jaunesniems skautams/ 
ėms); didelių radijo aparatų/ 
„boom boxes; saldainių ir bet 
kokio kito maisto; degtukų: 
žvakių; vaistų; „firecrackers"; 
elektroninių žaidimų; alkoho
linių gėrimų bei narkotikų. 

Draudžiami daiktai bus pai
mami. Alkoholinių gėrimų bei 
narkotikų vartojimas stovyk
loje griežtai draudžiamas vi
siems stovyklautojams. Sto
vyklos vadovybė naudos visas 
priemones šių taisvkliu lev-
vendimmui. Ypatingu atveju 
bus susisiekiama su stovyk 
lautojo/jos tėvais. Pakartotinai 
nesilaikantis stovyklinės tvar

kos jaunuolis/ė 
mas/a namo. 

bus siunčia-

Apranga 
Išeiginė un i fo rma : unifor

miniai marškiniai ir kakla
raištis, uniforminės trumpos 
kelnės (skautėms ir jaunes
niems skautams mėlynos, 
skautams „olive", o ne „blue 
jeans"'. sportiniai ar „hiking" 
batai ir uniforminės kojinės 
(skautėms baltos, jaunes
niems skautams mėlynos, 
skautams ilgos ,,olive"7raudo-
nu viršum BSA kojinės). Jū rų 
skautai/ės kreipiasi į savo pa-
stovyklių viršininkus. J aunų 
šeimų stovykla nustato savo 
stovyklinius reikalavimus sa
vo nuožiūra. Stovyklaujantys 
tėvai skautai/ės. prašomi dė
vėti skautiškas uniformas. 

Skautams, neturint iems il
gų „olive7raudonu viršum 
BSA kojinių, jos bus parūpin
tos stovykloje, o tėvams po 
stovyklos pasiųstos sąskaitos. 

Darbo u n i f o r m a : Tunto, 
Brolijos. Seserijos, ar Jūrų 
skautų stovykliniai marški
niai, kaklaraiščiai, trumpos 
uniforminės kelnės (skautėms 
ir jaun. skautams mėlynos, 
skautams ..olive"), sportiniai 
ar ..hiking" batai, baltos ar 
mėlynos kojinės. Naujus tuntų 
stovyklinius marškinius bus 
galima įsigyti pas Končius, 
tel. (6301 257-1315. 

Mais tas 
Stovyklautojams palapi

nėse neleidžiama turėti mais
to ar saldainių, todėl prašoma 
stovyklon valgomų dalykų ne-
sivežti ir ją nesiųsti. Laisva
laikiu bus atidaryta stovyklos 
krautuvėlė, kurioje bus ga
lima nusipirkti saldainių ir kt. 
Turintieji alergiją kuriam 
maistui, prašoma apie tai pa
žymėti sveikatos anketoje. 

Vaistai 
Be stovyklos medicinos se

sers, ar gydytojo sutikimo bei 
nurodymo, neleidžiama sto
vykloje naudoti bet kokius 
vaistus. Jei stovyklautojo svei
katai reikalinga naudoti vais
tus, tas reikalavimas turi būti 
paaiškintas sveikatos lape. At
vykęs stovyklon toks stovyk
lautojas vaistus privalo pa
duoti ambulatorijai, kurioje 
bus pasirūpinta, kad vaistai 
būtų teikiami nurodytu laiku. 
Bet kokie kiti vaistai drau

džiami ir iš stovyklautojų bus 
paimti. 

B a g a ž o su vež imas 
Bagažas . į Pasaulio Lietu

vių centrą suvežamas ketvir
tadienį, liepos 10 d., nuo 7 iki 
9 v.v. Leidžiama pasiimti po 
du lagaminus kartu su mieg
maišiu ir ,-lovute. Stovyklau
tojų bagažas sužymimas šio
mis spalvomis: 

Seserijos rajonas — geltona; 
Brolijos jtaj. — raudona: 
J a u n ų Seimų — žalia; 
J ū r ų skaučių — mėlyna. 

Vykimas i stovyklą 
Autobusas į stovyklą išvyks 

šeštadienį, liepos 12 d., nuo 
PLC, Leroonte. Renkamės 
7:30 v.r. Autobusas išvažiuos 
8 v.r. punktualiai . Besivėluo-
jančių nebus laukiama. Dėvi
ma stovykane darbo unifor
ma. Pasi imama sumuštinis ir 
atsigėrimasi Pakelyje bus sto
j a m a gamtoje pavalgyti. Auto-
busan priimama tik kuprinė. 
Sergančių vaikų stovyklon ne
priimsime. 'Autobusas iš sto
vyklos į PLC, Lemonte, grįš 
šeštadienį, liepos 26 d., maž
daug 4 v p.p. Stovyklon vyk
stantieji savo priemonėmis, 
prašomi atvykti šeštadienį 1 
v.p.p., o pasibaigus stovyklai, 
vaikus iš stovyklavietės pa
siimti 11 vai. ryto. 

S t o v y k l o s p r o g r a m a 
Pastovyklių vadovai/ės yra 

atsakomingi už jų globoje 
esančių skautų/čių darbotvar
kės ir programos atlikimą. 
Dieną vyks skautamokslis, 
rankdarbiai , gamtos pažini
mas, iškylos (su baidarėmis, 
jodinėjimas arkliukais ir kt.) 
Šv. Mišios bus aukojamos nu
statytomis dienomis. Vakari
nėse programose: laužai, šo
kiai, liaudies vakarai. Šįmet 
kelsime Jūra tės ir Kastyčio 
puotą jūros dugne. Prašoma 
seses atsivežti tinkamą marių 
mergelių — undinių aprangą. 
Broliai atsiveža jūros žvejų 
aprangą. 

Visa .-tovyklos programa 
pravedama lietuvių kalba. 
Stovyklautojai raginami kal
bėti lietuviškai. 

T u r i n t k l aus imų , k r e i p 
k i t ė s i pas tovyk l ių v i rš i 
n i n k u s : 

Jū rų skaučių ir ūdryčių: 
Taiyda Chiapetta - 708-839-
4438; 

J ū r ų .-kautų: dr.Algis Pau
lius -708-584-5527; 

Paukštyčių: Julija Plačaitė -
708-479-6293; 

VYDŪNO 
FONDO 
ŽINIOS 

\yduno fondo tarybos po
sėdis š.m. gegužės 31 d. vyko 
Vydūno fondo/ASS būstinėje, 
Lemonte. Dalyvavo 13 narių. 
Posėdžiui pirmininkavo tary
bos pirm. Leonas Maska
liūnas. Posėdi pradėjo, primin
damas, kad šiemet sukanka 
45 metai, kai buvo įsteigtas 
Vydūno fondas Dar gyvenant 
Vokietijoje, tokio fondo mintį 
iškele fil. Bronius Kviklys. 
Prasidėjus emigracijai, nema
žai akademikų skautų iške
liavo ( Ameriką ir dalis jų 
įsikūrė Čikagoje. Taip, 1952 
m. kovo 23 d., Korp! Vytis 
sueigoje buvo nutarta įsteigti 
fondą padėti studijuojantiems 
lietuviams, telkiant lėšas pas
koloms, lituanistikai, knygų 
leidimui ir. bendrai, lietu
viškos kultūros rėmimui. To 
fondo pradininkai buvo Algir
das Stepaitis, jau mirę Juozas 
Ivanauskas ir Albertas Ven
gry s. ASS vadija pasiūlė fon
dui Vydūno vardą. Buvo kreip
tasi į patį Vydūną, kuris 
mielai sutiko, kad jo vardu 
būtų pavadintas tas fondas. 

Savo prisiminimais kaip kū
rėsi fondas, kaip buvo ieš
koma būdų telkti lėšas, pasi
dalino Leonas Maskaliūnas, 
Vytautas Mikūnas ir Algirdas 
Stepaitis. Nutarta rudenį pa
ruošti platesnį sukakties pa
minėjimą visuomenei. Miru
sieji VF veikėjai buvo pri
siminti trumpu susikaupimu. 

Visuomenei remiant, ASS 
narių pastangomis fondo 
veiklą nenutrūko per 45 me
tus . Galima paminėti, kad 
paskolas gavo 210 studentų ir 
paskirta 60 negrąžinamų sti
pendijų studijuojantiems litu
anistiką. Įvairiems darbams 
buvo skirta daugiau 600,000 
dol. 

Posėdyje buvo peržvelgta 
metinė veikla ir finansiniai 
reikalai bei atskaitomybė. VF 
valdybos pranešimą atliko 
pirm. Vytautas Mikūnas. Jis 
pateikė smulkių darbų ir iš
laidų planą. Didžioji dalis lėšų 
paskirta studentų paramai: 
paskoloms, negrąžinamoms 
stipendijoms Lietuvoje studi
juojantiems, partizanų ir 
tremtinių vaikų studijoms ir 
kitai paramai. Trys naujos sti
pendijos (po 1,000 dol. kiekvie-
aa) skirtos pagerbti: prof. Igno 
Končiaus vardo Vilniaus uni
versitete, prof. Stepo Kolupai
los — Vytauto Didžiojo univer
sitete ir fil. Broniaus Kviklio 
— Klaipėdos universitete. Stu
dentams Lietuvoje paskirta 30 
stipendijų po 150 dol. Stu
dentų paramai viso paskirta 
32,500 dol. 

Be paramos studijoms, di
delė dalis lėšų skiriama knygų 
leidimui. Lietuvos istoriją to
liau rašo prof. E. Gudavičius. 
Pirmasis tomas jau paruoštas 
spausdinimui. Dr. Bronius 
Makauskas jau paruošė istori
jos tekstą vertimui į anglų 
kalbą, kurį sutiko atlikti Ed
vardas Tuskenis. Prel. ps. 
Juozas Prunskis dosniai re
mia VF veiklą ir vėl paskyrė 
10,000 dol. knygų leidimui. 
Vienas leidinys j au paruoštas, 
tai kun. Stasio Ylos malda-
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knygė JSkautų maldos", kurią naujas kandidatas Antanas 
iliustravo dailininkė fil. Zita Rauchas. Visi buvo išrinkti. 
Sodeikienė. Buvo papildytos paskolų 

VF pagrindinės metinės pa- skyrimo taisyklės. Tas papil-
jamos yra aukos gautos už dymas liečia Amerikoje studi-
kalėdinius atvirukus. Praėjusį juojančius Lietuvos studentus, 
rudenį, nemažas būrys ASS Po studijų grįžę į Lietuvą jie 
narių ir talkininkų kelias die
nas praleido būstinėje ruoš
dami kalėdinių atvirukų iš
siuntimą. 

Piniginius reikalus tvarko 
investavimo komisija ir valdy
bos iždininkas fil. Liudas Ra
manauskas, kuris pateikė 
metinę apyskaitą. Jis veda fi
nansinę atskaitomybę ir su
renka paskolas iš studijas bai
gusiųjų skolininkų. Kartais 
toks darbas nelabai dėkingas. 
Revizijos komisija, padariusi 
patikrinimą, rado, kad knygos 
tvarkingai vedamos ir yra visi 
pateisinamieji dokumentai. 
Investavimų komisija pra
nešė, kad gauta 8.3% pelno. 
Po TO taryba patvirtino metinę 
atskaitomybę. 

turi grąžinti paskolas. Jos 
gražinamos litais VF įga
liotiniui Lietuvoje. Lietuvoje 
studijuojantiems yra skiria
mos negrąžinamos stipendijos. 

Posėdyje buvo svarstyta 
ateities veikla ir padaryti pa
siūlymai. Vienas tokių planų 
yra tęsti jaunimui skirtus va
saros darbus. Jų metu būtų 
supažindinami su lietuviškąja 
visuomenine veikla ir institu
cijomis. Čikagoje yra muziejai, 
archyvai, spaudos, socialinės 
pagalbos įstaigos ir kt. Į 
planavimo komisiją sutiko 
įeiti Danutė Eidukienė, Jonas 
Damauskas, Virginjįa.jMačiu-
lienė ir Ritonė Rudaiticnc. 

Tikimės, kad sukaktuviniai 
metai paskatins visus, ypač 

Pagal VF nuostatus 4 tary- jaunesniuosius ASS narius, 
bos nariai baigė savo 3 metų prisidėti ir toliau tęsti Vydūno 
kadenciją. Pasiūlyta perrinkti fondo darbą 
Joną Dainauską, Virginiją 
Mačiulienę, Vytautą Mikūną 
ir Algirdą Stepaitį. Pasiūlytas 

I r e n a K a i r y t ė 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe- vidaus ir kraujo ligos 

5540 S. PulaiH Rd. 
Tai. 773-585-2802 

Pirmd. 9 v.r. - 7 v.v. 
Antr.. Trec. ir Penkt. 9 v.r. • 3 v.p.p. 

Ketvd. 10 v.r. • 7 v.v. Sestd. ir kt. 
dienomis reikalingas susitarimas. 

Sumokama po vizito. 

DR. ALGIS PAUUUS 
O R T O P E D I N Ė S L I G O S 

C H I R U R G I J A 
1185 Dundee Ave., Elgin. IL 60120 

Tat. (708)742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VtZNAS, M.D..6.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Tai. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą 

DR. HE t RAS V. KISIELIUS 
INKSTU. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgu* 
172 Schiller St.. Elmhurst. IL 60126 

630-941-2800 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 70S-O4-1120 

Skaučių: Dana Genčiūtė -
773-778-3170; 

Prityrusių skaučių: Vilija 
Januškytė - 630-257-5078; 

Vyr. skaučių: Marytė Utz -
708-423-0307; 

Vilkiukų: Edis Leipus -708-
349-2723; 

Skautų: Ričardas Chiapetta 
-708-839-4438, arba Tadas 
Stropus -815-836-1845; 

Prityrusių skautų: Gražutis 
Matutis - 281-892-0488; 

Jaunų šeimų: Vytenis Lie
tuvninkas - 630-257-8617. 

Stovyklos vadovybė 

CarcMac Diagnoaia, LTD. 
6132 S. KedzieAve. 
Chicago, IL 60629 
T*. 773-436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M. D 
S. PRASAD TUMMALA. M D 

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 
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RUSIJOS ŽAIDIMAI 
KAUKAZE 
ZENONAS PRŪSAS 

Nesu buvęs Kaukaze, bet iš 
Vienuolio ir iš Krėvės raštų 
esu susidaręs įspūdį, kad tai 
yra labai gražus pasaulio 
kampelis, apgyventas karšta
košių, bet šiaip gan taikingų. 
kalniečių. J ie priklauso dau
geliui tautų ir tautelių, kurios 
tarp savęs per tūkstančius 
metų gana gražiai sugyveno 
Iš jų didžiausios yra armėnai. 
gruzinai ir azerai (azerbai-
džanai), visų maždaug po 5 
milijonus. Armėnų pačioje 
Armėnijoje gyvena tik apie 3 
milijonus, o 2 milijonai paskli
dę po visą pasaulį, ypač po 
Kaukazą ir po Artimuosius 
Rytus. Armėnai yra labai 
gabūs pirkliai, daugelio laiko
mi dar geresniais, negu grai
kai bei žydai. Visos yra labai 
senos tautos. Iš kiek ma
žesniųjų tautų gal labiausiai 
žinomi čečėnai (apie 1 milijo
nas). Jų visų nelaimė, yra 
kaip ir mūsų, lietuvių: ir jie 
gyvena apsupti didesniųjų 
tautų. Taip pat ir antikiniais 
laikais, ir viduramžiais dau
gelis prekybinių kelių tarp 
Azijos ir Europos ėjo per Kau
kazą. Todėl visą laiką teko 
gintis nuo juos bandančių už
kariauti imperialistiškai nusi
teikusių tautų: graikų, ro
mėnų, arabų, mongolų, ira
niečių, turkų. Nuo jų arba pa
vykdavo apsiginti, arba oku
pacijos buvo ne per ilgos. Tik 
19 šimtmetyje jie neįstengė at
sispirti intrygas mėgstančiai 
Rusijai. Ji visą Kaukazą oku
pavo ir su trumpa pertrauka 
1918-1920 metais jį valdė iki 
1991 metų. Sugriuvus sovie

tinės Rusijos imperijai, Ar
mėnija, Azerbaidžanas, Gruzi
ja ir Čečėnija pasiskelbė ne
priklausomomis valstybėmis. 
Gaila, kad dabar iš 15 buvu
sių Sovietų Sąjungos respu
blikų tik Baltijos kraš tus ir 
Azerbaidžaną galima laikyti 
tikrai nepriklausomomis val
stybėmis, nes tik jos savo teri
torijose neturi Rusijos karinių 
pajėgų. Tiesa, ir čečėnai jų ne
turi, bet jų politinė padėtis 
tebėra labai miglota. Ir Gruzi
joje, ir Armėnijoje rusai laiko 
nemažus savo kariuomenės 
dalinius. (Kaip įžvalgus buvo 
mūsų Vytautas Landsbergis, 
pirmasis iš Baltijos valstybių 
įkalbėjęs Jelciną išvesti rusų 
dalinius iš Lietuvos!). Gruzi
joje Maskvai pavyko sukir
šinti abchazų tautelę, ją ap
ginkluoti tankais ir moder
niaisiais ginklais, kas Gruziją 
privertė įsileisti nemažai Ru
sijos dalinių, kad numalšintų 
abchazus. Armėnija taip pat 
susigundė Rusijos pagalba ka
re su Azerbaidžanu dėl ma
žos, daugiausia armėnais ap
gyventos, Kalnų Karabacho 
salos Azerbaidžano teritori
joje su 130,000 gyventojų. Ar
mėnai šį karą laikinai lai
mėjo, bet dabar turi klausyti 
Rusijos nurodymų. 

Tai dėl nelemto armėnų 
karštakošiškumo. Juk buvo 
galima šią problemą išspręsti 
be karo. Pavyzdžiui, maža 
Azerbaidžano teritorijos dalis, 
panašaus dydžio, kaip ir Kal
nų Karabachas, yra fiziš
kai Armėnijos teritorija at
skirta nuo Azerbaidžano pa

grindinės dalies, kaip pa
vyzdžiui, Karaliaučiaus sritis 
yra atskirta nuo Rusijos. Prie 
Karaliaučiaus dar galima Ru
sijai prieiti per Baltijos jūrą, o 
prie šios srities (Nachičeva-
no provincijos) Azerbaidžanas 
gali prieiti t ik arba per Ar
mėniją, arba per Iraną, abiem 
atvejais per labai kalnuotas 
teritorijas. Armėnija galėjo 
pasiūlyti Azerbaidžanui tokį 
planą: sudarykim sąlygas 
Kalnų Karabacho armėnams 
persikelti į Nachičevaną, o 
Nachičevano azerams į Kal
nų Karabachą. Kai šis pro
cesas bus gerokai pažengęs, 
mes atsisakysim nuo preten
zijų į K. Karabachą, o jūs 
mums perleiskite Nachičeva
ną, galbūt mums truputį pri
mokėjus. Panašiai yra pada
riusi Lietuva su Latvija po I 
pasaulinio karo: kad gavus 
Lietuvai labiau negu Latvijai 
reikalingą Šventosios uostą 
Baltijos jūroje, Lietuva už tai 
Latvijai davė porą lietuviškų 
valsčių šiaurės Lietuvoje. Pro
blema išsisprendė be karo, 
kaimyniškai. Ne Armėnija. J i 
nu ta rė ginčą išspręsti karu su 
Rusijos pagalba. Dabar laiki
nai turi K. Karabachą su 
siauru koridoriumi per Azer
baidžano teritoriją, bet kokia 
kaina! Dėl mažo žemės ga
balėlio gali prarast i visą Ar-
mėjiną Rusijai. 

Kodėl rusai taip veržiasi į 
Kaukazą? Priežastis yra pa
prasta — skystasis auksas — 
nafta, kurios ištekliai Kauka
ze yra apskaičiuojami bilijo- davusi Armėnijai per vieną bi-

6,000 pėdų aukščio. Pigiau nomines pagalbos. Bet to ne
būtų eiti tik per Rusijos teri- daro, nes gal nenori užpykinti 
toriją į jos Novorosijsko uostą 
prie Juodosios jūros, aplen
kiant Kaukazo kalnus. Bet šis 
variantas yra nepriimtinas ne 
tik Azerbaidžanui, bet ir jo 
partneriams, nes naftos eks
ploatavimas priklausytų nuo 
Rusijos malones bei nuotaikų. 
Galutinis sprendimas bus 
padarytas per ateinančius 12-
18 mėnesių. Atrodo, kad Azer
baidžano prezidentas Haidar 
Alijev jau yra beveik apsis
prendęs už vamzdynų tiesimą 
l Turkijos uostą Cayhan. Būtų 
visai aplenkta Rusija. Tarp
tautinės energijos bendrovės, 
įskaitant ir Unocol, Amoco ir 
Exxon, jau yra pasirašiusios 
su Azerbaidžanu apie 15 bili
jonų dolerių vertės kontraktų. 
Vamzdyno nutiesimas kainuo
tų apie 2 bilijonus dolerių. 

Visai iš šio projekto išjungta 
Rusija jau pradeda vykdyti 
šantažą. Jos korta yra Ar
mėnija. Paskutiniu laiku Ru
sija perkėlė į Armėniją 32 
Scud-B raketas ir 8 raketų iš-
šovėjus (launchers) tolimes
niam karo vedimui prieš 
Azerbaidžaną. Kol kas Ameri
ka dėl to nėra protestavusi. 
J u k Valstybės departamente 
tebesėdi įtakingi Albright 
pavaduotojai rusofilai Talbott 
ir buvęs JAV ambasadorius 
Rusijoje Pickerington (pagal 
kai kuriuos žurnalistus, pvz., 
Bob Novak, Pickerington esąs 
dar didesnis rusofilas, negu 
Talbott). Rusija iki šiol yra 

Danutė Bindokiene 

nais tonų. Didžioji dalis yra 
Azerbaidžano teritorijoje, ypač 
Kaspijos jūroje, prie pat dvie
jų milijonų gyventojų dydžio 
Baku miesto, kur gyvena 30% 
Azerbaidžano gyventojų. Kai 
kas galvoja, kad Azerbai-

lijoną dolerių vertės ginklų. 
Karas tarp Armėnijos ir Azer
baidžano gali vėl greit įsi
liepsnoti, iš dalies dėl to, kad 
dabartinis Armėnijos minist
ras pirmininkas yra didelis 
nacionalistas Kočarian, gimęs 

džanas gali pasidaryti antruo- Kalnų Karabache. Jis yra 

1987 m. birželio 28 d., pal arkivysk Jurpo Matulaičio l*';itifik.-icijos iš
kilmių proga popiežiui Jonui Pauliui. II įteikiamos Arkivyskupo relikvi
jos. Įteikia tuometinis marijonų generolas kun Donaldas Petraitis. MIC 

ju Kuwaitu a r net ir antrąją 
Saudi Arabija. Mažesni naftos 
ištekliai yra likusioje Kauka
zo dalyje, pavyzdžiui, Čečė
nijoje. Rusai varvina seilę, 
kaip meška prie medaus pilno 
bičių avilio, bet kol kas Azer
baidžanas elgiasi kaip neprik
lausoma valstybė. Eksploata
vimui šios naftos reikės tiesti 
vamzdynus į Vakarų ar į Azi
jos r inkas. Azerbaidžano 
valdžia dėl to yra įkūrusi 
Azerbaijan International Op-
erating Co. (AIOC), kurios 
40% kapitalo turi Amerikos 
bendrovės, bet paskutinį žodį 
turi Azerbaidžanas. 

Yra keletas pasirinkimų 
kaip šią naftą pristatyti rin
koms. Pigiausia būtų vamz
dyną tiesti per Armėniją į 
Juodąją jūrą, bet to nebūtų 
galima daryti dabar, kada 
Azerbaidžanas ir Armėnija 
tebėra karo stovyje. Brangiau
sia būtų tiesti per Gruziją ir 
Turkiją į Turkijos uostą Cay
han prie Viduržemio jūros, 

pareiškęs: prie jo nė vienas 
lašas Azerų naftos neišplauks 
į tarptautines rinkas! („Wall 
St. Journal", gegužės 14 d.). 
Armėnija, gavusi iš Rusijos 
Scud raketų bei 100 moder
niškų T-72 tankų ir 50 šar
vuočių, dabar kariškai yra 
daug stipresnė už Azerbai
džaną. Scud raketos yra labai 
pavojingos. Irakas, jas turė
damas Persų įlankos kare, jo
mis terorizavo Saudi Arabiją 
ir Izraelį. Jas yra lengva pa
slėpti kalnuotoje teritorijoje. 
Naujo karo atveju Armėnija 
galėtų sukelti terorą Baku 
mieste, apsuptame didelių 
naftos ir benzino sandėlių. 
Tai gąsdina Azerbaidžano 
partneres, Amerikos naftos 
bendroves ir dėl to jos jau 
skundėsi Vašingtonui, bet be 
pasekmių. Galvojama, kad 
Vašingtonas nenorįs užpy
kinti Maskvos prieš Madrido 
konferenciją liepos mėnesį. 
Amerika taip pat galėtų pa
spausti ir Armėniją, nes, pa

neš tai būtų ilgiausias kelias, g a l gyventojų skaičių, ji po Iz-
einąs per daugelį kalnų iki raelio gauna daugiausia eko-

įtakingos armėnų bendruo
menes Amerikoje. 

Šio Maskvos žaidimo pa
grindinis tikslas: atbaidyti 
Vakarų energijos bendroves 
nuo investavimo į Azerbai
džaną. Kadangi Amerika tyli, 
kai kas pradeda spėlioti, kad 
Amerika yra slaptai sutikusi 
atiduoti visą Kaukazą Mask
vos „įtakos sferai". Būkime op
timistais ir tikėkimės, kad tai 
yra tik gandai. 

PERLAIDOTI 
GEN. T. DAUKANTO 

PALAIKAI 

Birželio 27 d., kaip praneša 
BNS, iš Buenos Aires į 
Lietuvą penktadienį parve
žami buvusio Krašto apsaugos 
ministro brigados generolo 
Teodoro Daukanto palaikai. 

Urną su palaikais atgabens 
Lietuvos informacijos biuro 
Argentinoje direktorius Artū
ras Mičiūdas. Kartu kaip do
vana Vytauto Didžiojo karo 
muziejui bus atvežtas genero
lo archyvas: laiškai, dieno
raščiai, prisiminimai, pranešė 
Krašto apsaugos ministerija. 

Palaikams perlaidoti suda
ryta komisija, kuriai vadovau
ja krašto apsaugos vicemi
nistras Jonas Kronkaitis. I 
komisijos sudėtį įeina Už
sienio reikalų ir Krašto apsau
gos ministerijų, Kauno miesto 
savivaldybės bei Vytauto Di
džiojo karo muziejaus atsto
vai. 

Pirmadienį vyks generolo 
palaikų, pašarvotų Kaune Ka
rininkų ramovėje, lankymas. 
Antradienį Šv. Mykolo Ar-
changelo (įgulos) bažnyčioje 
už velionį bus laikomos gedu
lingos mišios. Po jų urna su T. 
Daukanto palaikais bus palai
dota Karmėlavos kapinėse. 

Brigados generolas T. Dau
kantas 1924-1925 m. buvo 
Lietuvos krašto apsaugos mi
nistru, 1930-1935 m. dirbo 
Lietuvos atstovu Pietų Ameri
kos valstybėse. Sugrįžęs į Lie
tuvą, jis dirbo įvairiose atsa
kingose pareigose. Sovietams 
okupavus Lietuvą, buvo įka
lintas VI forte. Prasidėjus ka
rui, generolą iš kalėjimo iš
vadavo Kauno sukilėliai. 

1944 metais, nespėjęs susi
tikti su žmona ir dukra, jis 
pasitraukė į Vokietiją, vėliau į 
Argentiną. Ten T. Daukantas 
įsijungė į užsienio lietuvių vi
suomeninę veiklą. 

Jis mirė 1960 metais ir buvo 
palaidotas Sarandi kapinėse 
Buenos Aires. Jo žmona palai
dota Kaune Karmėlavos ka
pinėse, dukra Daina Daukan-
taitė Gineitiene gyvena Kau
ne. 

• Ogiausias Lietuvoje su
dėtinis ežero pavadinimas — 
Didžiarauliškių ežeras (21 rai
dė). Jis tyvuliuoja Trakų r a j , 6 
km. šiauriau Aukštadvario. 

O gal Trojos arklys? 
Labiausiai atmintin įsirėžė 

kareiviai... Ištisos voros sunk
vežimių, šarvuočių ir unifor
muotas, šaltais, nesišypsan
čiais veidais, rankose su
spaustais ginklais karinių 
pajėgų personalas. Tiesa, jų 
uniformos naujutelaites, ži
bančiom sagom ir su Įvairiais 
papuošimais, o kariai labai 
jau disciplinuoti, žengia iškil
mių žingsniu, daro aštrius, 
tvarkingus posūkius, bet vis 
dėlto stebinčios minios vei
duose rūpestis: juk ta pati ka
riuomene dar nelabai seniai 
vykdė žiaurų savo vadovybes 
įsakymą ir vartojo smurtą 
prieš beginklius tautiečius, 
demonstravusius Tiananmen 
aikštėje. 

Britų valdymo metas pasi
baigė Jų vėliava paskutinį 
kartą iškilmingai nuleista ir 
visas Hong Kongas supleveno 
raudonomis vėliavomis: po 
šimtmečio ši teritorija grįžo 
teisėtai savininkei — Kinijai, 
kurios prezidentas Jiang Ze-
min pareiškė, kad ..Hong 
Kongo žmones ir toliau valdys 
Hong Kongą", kad jų laisvės 
ir teisės nebus varžomos Visa 
Kinija džiūgaujanti, nes paga
liau baigėsi ,.šimto metų gė
dos laikotarpis..." 

Tai kam tuomet tie 4.000 
Kinijos ginkluotų karių, atvy
kusių į Hong Kongą sausuma, 
laivais, lėktuvais9 Kam tas 
karinės jėgos demonstravi
mas 9 Kiek ilgai galės laisvai 
savo protestus komunistinės 
santvarkos varžtams reikšti 
demokratijos šalininkai, ku
rių būrelius jau matėme pačią 
pirmąją Hong Kongo Kinijai 
grąžinimo dieną? Juos akylai, 
bet pasyviai, stebėjo ir kariai, 
bet, matyt, įsakymo iš
sklaidyti demonstruojančius 
kol kas nebuvo gavę... 

Mūsų atmintyje šis valdy
tojų pasikeitimas iššaukė kitą 
vaizdą: 1940 metų birželio vi
durį, kai tėvynės miestų 
gatvėse pasirodė svetimos ka
riuomenės voros — ir sunk
vežimiai, ir šarvuočiai, ir tan
kai... Iš kai kurių langų taip 
pat plevėsavo raudonos vėlia
vos, o būreliai žmonių, oku
pantų simpatikų, šaukė 
.,ura". mojavo raudonomis 
skarelėmis ar veliavaitėmis. 
Ne taip šauniai pasipuošę ir 
išsimankštinę buvo Lietuvos 
okupanto kariai, nes jų nefil
mavo pasaulio televizijų žur
nalistai, nesiuntė to įvaizdžio 
į kiekvieną žydrąjį ekraną. į 
kiekvieną laikrašti Anuomet 
jie žygiavo mūsų tėvynės ke
liais ir gatvėmis tik su vienu 
tikslu — pavergti, nors sovie-
tijos vada garsiai šaukė, kad 
ateina ne kaip okupantai, o 
kaip kviestieji išvaduotojai, 
sukurti Lietuvai rojų. 

Hong Kongas šiuo metu turi 
kone dukart daugiau gyven
tojų, kaip 1940 metais Lietu
va — susikimšę 415 kvadrati
nių mylių plote gyvena 6.4 
mln. žmonių, t.y.. 15,421 gy
ventojas tenka vienai kv. my
liai! Jie nepalyginamai tur
tingesni už kiniečius, kurių 
metinio uždarbio vidurkis yra 
apie 600 dol.. kai tuo tarpu 
Hong Konge — daugiau kaip 
26.000 dol. Sakoma, kad ki
niečiai turi daugiausia pasau
lyje dviračių, nes tai pagrin
dine transportacijos priemo
nė, bet Hong Konge yra dau
giausia motorizuotų susisieki
mo priemonių, didžiausiu pre
kinių laivų skaičiumi pasižy
mintis uostas ir aerodromas... 
Vadinasi, ekonomija stipri, 
kaip ir iki 1940 m. birželio 
vidurio Lietuvoje. 

Anglai Hong Kongą valdė 
lengva ranka, gavę jį savo 
globon, kai Kinijos imperato
rius, norėdamas sustabdyti 
britų ir kitų europiečių labai 
išplėstą verslą opiumu, už
draudė jų transporto laivams 
įplaukti į Kinijos uostus. Iš to 
kilo pirmasis angių-kiniečių 
karas, istorijoje žinomas 
„Opiumo karo" vardu (1832-
1842 m.). Kinija karą pra
laimėjo: buvo pasirašyta Nan-
kingo sutartis, pagal kurią 
Hong Kongas perleistas britų 
valdžion 100 metų. Šįmet lie
pos 1 d. tos sutart ies laikas 
pasibaigė ir teritorija grąžinta 
Kinijai. 

Vakariečiai j au seniai reiš
kia susirūpinimą, kad Hong 
Konge demokratijos daigai 
bus netrukus išrauti arba 
bent griežtai suvaržyti. Ta
čiau yra galimybių, kad ne Ki
nija pakeis Hong Kongą, bet 
atvirkščiai — Hong Kongas 
gali būti ta rytum Trojos ark
lys, įvestas į komunistinio 
režimo tvirtovę. Juk niekas 
taip nepaveikia „proletarinės 
ideologijos", kaip akivaizdus 
materialistinių gėrybių pavyz
dys. Ar ilgai Beijingo vyriau
sybe galės kontroliuoti savo 
valdomas mases, kai jos su
pras, kad laisvosios rinkos 
ekonomija žada kur kas ge
resnį gyvenimą, kaip raudo
noji doktrina? Jeigu, žinoma, 
komunistinė Kinijos vyriau
sybė nesiims skaudaus Hong 
Kongo gyventojų persekioji
mo. Vargiai j ie tuo atveju ga
lėtų tikėtis vakariečių pagal
bos, nes jau nuo 1980 m. Ame
rikos valdžia yra suteikusi ir 
vis iš naujo patvirt ina, Kinijai 
labiausiai pageidaujamo ver
slo partnerio statusą. Nesu
stabdė to titulo nei Tianan
men aikštes žudynes, nesu
stabdytų ir Hong Kongo gy
ventojų persekiojimai. 

PALAIMINTASIS 
JURGIS MATULAITIS 

Tęsinys. 

Arkivyskupo Jurgio asme
nybė reiškėsi per visą gyve
nimą heroiškomis dorybėmis. 
ypač Dievo ir artimo meile. 
Kokioje dvasioje jis savo gyve
nimą tvarkė, būdamas našlai
tis, varganas piemenėlis, stu
dentas, profesorius ir vysku
pas, parodo jo paskutinė prie
saika 1926 m., kai jis Romoje 
prie Šv. Petro karsto pasi
žadėjo: „Nei aš pats. nei vie
nuolija, nei jos nariai netar
nausime jokiems pašaliniams 
tikslams, bet vien Dievui, 
Bažnyčiai ir sielų išganymui". 
Garbingasis Dievo Tarnas 
norėjo sudegti Dievo garbei ir 
Bažnyčios gerovei, kaip žvakė 
ant altoriaus nuo meilės ir ug
nies kaitros. 

Būdingi yra jo žodžiai, ku

riuos jis pasakė, žengdamas į 
Vilniaus vyskupo sostą: „No
riu būti atlaidūs piktiems, pa
rama silpniems, užuovėja ge
riems... Pasitikėkite manimi! 
Atverkite savo širdis ". Dabar 
mes turime danguje pas 
Viešpatį didį užtarėją, kuriam 
galime atverti savo širdis ir 
savo rūpesčius. Tad šiandien 
džiaugiamės, kad sėkmingai 
užbaigus beatifikacijos proce
są. Jo šventenybė Jonas Pau
lius II teikėsi paskelbti palai
mintuoju Dievo Tarną Jurgį, 
lietuvių tautai minint savo 
Krikšto 600 metų jubiliejų. 

Sėsto Centenano della Cristia 
nizzazione della Lituania, 1387-
1987 

Beatificazione del S*?rvo di Dio 
Jurgis Matulaitis Basilica Vatica-
na. 28 GiuĮcno 1987. 

N u o lopš io ligi 
a l t o r i a u s 

Už keturių kilometrų į šiau
rę nuo Marijampolės Šešupė 
vingiuoja Lūginės kaimo lau
kais. Žmonės šiaip savo kas
dieninėj kalboj seniau vadino, 
ir dabar kai kas vadina Ori-
nais, nes čia tokiomis pavar
dėmis gyveno du ūkininkai. 
Kaimas nedidelis — tik aš
tuoni gyventojai. Visu pakraš
čiu srauni, apaugusi krūmokš
niais, Šešupė — riba skirianti 
Lūginę nuo Puskelnių kaimo. 
Spygliuotai lapuotas Šunska-
girės miškas — antroji kaimo 
riba. 

Šiame lygios Suvalkijos 
kampelyje a.a. arkivyskupas 
Jurgis Matulevičius išvydo pa
saulį. 

Matulaičių ūkis, žiūrint iš 
Marijampolės puses, stovi gale 
kaimo, prie pat miško. Vieta 
ypatinga. J ų lauką iš vienos 
pusės siekia miškas, iš kitos 

pusės — Šešupė, tekanti pro 
pat Matulaičių sodą ir, su
sidūrusi su aukštu sodo kran
tu pasisuka kiton pusėn, suda
rydama statų kampą. J Še
šupe čiurlena apaugęs me
džiais mažas upeliukas, ap
supdamas dalį trobų ir sodą. 
Ūkis, žiūrint nuo kito upės 
kranto, stovi lyg ant kalnelio, 
kurio apačia puošia Šešupės ir 
upelio medžiai bei krūmai. Iš 
miško pušis per Matulaičių 
lauką eina kelias iš Marijam
polės į Šunskus, be to, 
mažesnis krlelis — pro pat so
dybą. Šis daugiau tinka pės
tiems keleiviams, einantiems 
miškan tiesiai lieptais per 
Šešupę. Tr<>bos erdvios, tvar
kingai sustatytos. Iš tolo atro-
do.čia gyvenama labai turtin
go ūkininko 

Iš tikrųjų arkivyskupo Jur
gio tėvai — Andrius ir Uršule 
Matulytė - Matulaičiai gyve
no pasiturinčiai, gražiai ir pa
vyzdingai. Jau pati žemelė ne

buvo šykšti: derlinga, nuotaki. 
Anksti pavasarį išdžiūdavo, 
anksčiau galėdavo arti bei sėti. 
Be to, gerai įdirbdavo. Labai 
puikiai javai užderėdavo. 

Dabar šioji vieta jau yra sve
timų rankose. Jonas Matulai
tis, velionio brolis, dar prisi
pirkęs daugiau žemės, kun 
laiką pagyveno, paskui, 1905 
m. rudenį, pardavė p. Juo
zaičiui. Tačiau beveik viskas 
stovi toje pat tvarkoje, kaip 
buvo prie Matulaičių. 

Andrius Matulaitis buvo pa
vyzdingas katalikas, gerai 
gyvenęs su kaimynais, gailes
tingas vargšams Uršule Ma
tulaitienė — išmintinga, pa
maldi moteris Ir Dievas lai
mino jų namus: Matulaičiai 
išugdė penkis sūnus ir tris 
dukteris. Vyriausias — Felik
sas. Mokėsi: vėliau valsčiaus 
raštinėj raštininkavo. Mirė 
jaunas. Magdelena ištekėjo 
netoli nuo tėviškės. Klevines 
kaiman, už Mačio. Trečias iš 

eilės — Jonas. Jam tėvai pa
vedė namus. Parsidavęs pirko 
Marijampolėj namus ir ten su 
žmona apsigyveno. Mirė 1919 
m. Vladas išėjo į Bliūdžiškių 
kaimą. Marijampolės parapi
joj. Marijona ištekėjo už Radze
vičiaus ir gyveno Kalvarijoj. 
Emiliia buvo ištekėjusi už pa
sienio prižiūrėtojo. Gyveno 
prie Vokietijos sienos. 'And
rius mokėsi ir baigė Marijam
polės gimnaziją. Vėliau studi
javo Maskvoj. Baigęs ten tar
navo ilga laiką banke P" 
karo. grįžęs į Lietuvą, buvo 
valstybes taupomųjų kasų val
dytoju. Mirė 1932 m. Kaune 
Taigi visi. išskyrus Vladą, jau 
mirę. 

Šeimoje jauniausias — Jur
gis. Lyg papuošalas jau seny
vo Matulaičių amžiaus. Gimė 
1871 m. balandžio 13 dieną. 
Pakrikštytas vienuolio marijo
no kun. Jurgio Čėsnos Mari
jampolės bažnyčioje balandžio 
20 dieną Pirmasis vardas — 

Jurgis, antrasis — Boleslovas. 
Vienuolis turbūt ir nesvajo

jo, kad kūdikis, ant kurio pylė 
krikšto vandenį, bus jo pa
sekėjas, jo mylimos del rusų 
priespaudos baigiančios nykti 
vienuolijos atnaujintojas. 
Kun. Česnai buvo brangi ši 
vienuolija, nes jam teko dvi
dešimt metų būti jos vyriausiu 
vadovu. Jurgutis tik gimęs su 
jais susiduria. Vėliau jį moko 
tikybos tiesų, rengia išpažin
čiai, šv. Komunijai. Jis klauso 
marijonų pamokslu bažnyčioj 
ir tikybos pamokų mokykloj 
bei gimnazijoj. 

Jurgutis, kaip jauniausias, 
motinos labiau mylimas augo 
ir stiprėjo katalikiškos šeimos 
aplinkoje. Tėvelis džiaugėsi 
vaiko laime. Tačiau Dievo 
buvo kitaip lemta. 1874 m 
lapkričio 13 d. miršta dar ne
senas tėvelis, turįs 55 metus 

( Bus daugiau ) 
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EKONOMIKA. ŽVILGSNIS 
IŠ LIETUVOS 

UŽ VIEŠBUTI UŽSIPRAŠYTA PER DAUG 
Valstybei nepavyko už 15.6 

mln. litų parduoti 87 proc. jos 
valdomų „Naujojo Vilniaus" 
buvusio „Turisto") viešbučio 

akcijų. Tai pustrečio karto 
daugiau, nei ver t inamas vieš
bučio tu r tas , rašo „Lietuvos 
rytas". 

Gegužes viduryje Lietuvos 
privatizavimo agentūra turėjo 
baigti nagrinėt i viešo konkur
so dalyvių paraiškas, tačiau 
taip ir nesulaukė nė vieno 
prašymo įsigyti viešbutį. „No
rinčių . pirkt i buvo daug, 
tačiau, matyt , užsiprašyta per 
didelė kaina", — sakė vieš
bučio direktorius Alvitis Lu-
Koševičius. Tokios pat nuo
monės laikosi ir privatizavimo 
agentūros pareigūnai. Tik 
Valstybinio turizmo departa
mento, kuris valdo valstybei 
priklausančias viešbučio akci
jas, direktoriaus pavaduotojas 
Juozas Raguckas tebetvirtina, 
kad kaina už šį viešbutį nebu
vo per didelė. Pasak jo, 
nesėkmę leme kiti dalykai. Jis 
mano. kad gal buvo mėginta 
pažaisti tokius žaidimus, ku
rie įprasti privatizuojant, t.y. 
•ikėtis. kad antrajame etape 
kaina bus sumažinta. Neigia
mai galėjo atsiliepti ir tai, kad 
iki šiol neišspręstas žemės 
r.uomo? klaus imas . Kol kas 
viskas aišku tik del sklypo, 
kurį užima viešbutis, tačiau 
nesutvarkyti automobilių sto
vėjimo aikštelės, vidinio kie
melio žemės nuomos doku
mentai. Kadangi viešbutis da
bar perstatomas, galimas 
dalykas, kad pirkėjai laukia 
darbų pabaigos, tada pastatas 
įgis didesnę vertę . 

..Naujojo Vilniaus" direk
torius Alvitis Lukoševičius 
sako. kad pernai viešbutis 
gavo 1.2 mln. litų gryno pel
no, aptarnavo 10,000 svečių. 
Viešbučio užimtumas — 60 
proc. — vienas didžiausių Lie
tuvoje. 

Kadangi viešbučiui puikiai 
sekasi, valdininkai sako. jog 
ruošiantis dar kartą siūlyti 
pirkti viešbutį, nėra reikalo 
mažinti jo kainos. Yra pa
siūlymų jį baigti gerai sutvar
kyti, o tada jis jau kainuotų 
4.5 mln. dolerių. 

ENERGETIKAMS 
G R E S I A BYLA 

Po to. kai Lietuvos energeti
kai baiandžio mėnesį nesu
mokėjo už 1995 m. pirktą ma
zutą, bendrovė _Mobil Sales 
and Supply Corporation", pra
radusi bet kokią viltį susi
kalbėti Lietuvoje, ketina jiems 
kelti bylą New Yorke. — rašo 
„Verslo žinios". 

Jei „Lietuvos energijai" teks 
bylinėtis už Atlanto, bendro
vei gali būti priteista su
mokėti 4 mln. dolerių baudą. 
Jei bendrovė nemokėtų bau
dos, tai atsakovas. Lietuvos 
vyriausybe, gali netekti savo 
turto užsienyje. 

Tuo tarpu Lietuvos energe
tikai tvirt ina, jog kartą jau 
yra sumokėję „Mobil Sales 
and Supply Corporation". Mat 
ši įmone reikalauja mokėti ne 
už jos tiektą mazutą, bet fir
mos „Dega" parduotą kurą. 
Kas sieja šias bendroves 
„Verslo žinioms" paaiškinti 
niekas negalėjo. 

DAUGIAUSIA 
INVESTAVO JAV IR 

VOKIETIJOS 
VERSLININKAI 

Daugiausia į Lietuvos ūkį 
investavo JAV, Vokietijos, 
Švedijos, Didžiosios Britanijos 
bei Liuksemburgo verslinin
kai. Taip teigia Lietuvos in
vesticijų agentūra. 

Naujausiais Lietuvos inves
ticijų agentūros duomenimis, 
JAV tiesioginės investicijos 
sudaro 662.6 mln. litų. Vokie
tijos — 300.8 mln., Švedijos — 
275 mln. Iš viso iki šių metų 
tiesiogiai buvo investuota be
veik 2,3 milijardo litų iš 45 
užsienio valstybių. Daugiau
sia užsienio investicijų gavo 
prekybininkai ir automobilių 
remontininkai. Antroje vietoje 
— pašto ir ryšių, trečioje — 
maisto prekių ir gėrimų įmo
nės. 

Didžiausia tiesioginė inves
ticija teko įmonei „Klaipėdos 
nafta". JAV, Kolumbijos bei 
Olandijos korporacijos tiesio
giai investavo 172.6 mln. litų. 

Lietuvos investicijų agen
tūros žinovė Dalia Jasins
kienė „Lietuvos rytui'' sakė, 
kad praėjusiais metais, paly
ginti su 1995, Lietuva gavo 60 
proc. daugiau investicijų. Pra
ėjusius metus galima laikyti 
lūžio metais — Lietuva jau 
laikoma pakankamai patrau
klia investuoti valstybe. 

Metinės investuotojų ap
klausos duomenimis, 83 proc. 
investuotojų plėstų veiklą Lie
tuvoje. 

CLASSIFIED GUIDE 
R E A L E S T A T E M I S C E L L A N E O U S 

Parodoje „Agro Balt" eksponuoti lietuvi?.-., fermentiniai sūriai 

LAISVALAIKIU — 
PREKYBA 

PAPUOŠALAIS 

Lietuvoje vis daugiau žmo
nių, norinčių prisidurti prie 
atlyginimo, laisvalaikiu par
davinėja kosmetiką, galante
riją, bei kitas smulkias pre
kes. 

Vilnietė Regina Grivickie-
nė, privačios mokyklos „Jauni
mo perspektyva" savininkė, 
prieš porą metų pradėjo pla
tinti Anglijos firmos „Ca-
bouchon" papuošalus, — rašo 
„Lietuvos rytas". Anot Regi
nos, lietuvės labiau vertina 
auksą, nes mano. kad tai vie
nas būdų investuoti pinigus. 
Po namus platintojos ne
vaikšto ir nesiūlo papuošalų, 
kaip tai įprasta JAV ir Angli
joje. Moterys bijo, kad jų nea
piplėštų. Be to, įbauginti žmo
nės vengia bet kam atidaryti 
duris. Paprastai apie platina
mus papuošalus žmonės suži
no vieni per kitus. 

Regina turi kelias dešimtis 
nuolatinių pirkėjų, nuolat įsi-
gyjančių sagių," auskarų, vė
rinių už nuo 30 iki 300 litų. 
Dažniausiai papuošalus plati
na kirpėjos, manikiūrininkes 
ir kosmetikės. 

Lietuvos pirkėjai nėra tur
tingi ir mėgsta pirkti bliz
gučius, kainuojančius 50-150 
litų. Taip pat pageidauja uni
versalių papuošalų, pvz., sa
gių, kurias galima dėvėti kaip 
pakabučius. Kartą į Vilniaus 
„Vaivos" parduotuvę užsukęs 
apiplyšęs, nesiskutęs vyriškis 
nustebino pardavėjas — už 
tūkstantį litų nusipirko dvi 
sages, vaizduojančias vorus ir 
vieną smauglį. Papuošalų pla
tintojos pastebėjo, kad mote
rys labiau gaili pinigų, negu 
vyrai... 

P I C E R I J A — VERSLO 
RYŠIAMS APTARTI 

Vilniuje, Algirdo gatvėje ati
daryta picerija „Fortas", Pa
sak ją projektavusios Lietuvos 
ir JAV bendros įmones „Jung
tinės pajėgos " vadovo Algirdo 
Kaušpėdo, tai ideali vieta su
sitikimams. ..Forto" interjeras 
nukreiptas „į pinigų darymą". 
Vienas kavines, kurioje iš viso 
yra 120 vietų, galas triukš-
mingesnis ir demokratiškes-

nis, tačiau palaipsniui interje
ras pereina į ramesnį ir bai
giasi atskira sale, tinkama 
ne itin didelės bendrovės akci
ninkų susirinkimui. 

Kaip rašo „Verslo žinios", 
kavines savininkai apskaičia
vo, kad „Fortas" yra pačiame 
Vilniaus centre, nes, jų nuo
mone, šioje sostinės vietoje 
yra daugiausia privačių įmo
nių ir kontorų. Netoliese ban
kas „Snoras" ir Lietuvos tau
pomasis bankas, didžiule bal
dų parduotuve, viešbutis 
„Centrum" ir kt. 

Virtuvė „Forte", bent jau iš 
pradžių, žada būti paprasta — 
14 rūšių picos nuo 5 iki 16 
litų. sriubos ir salotos. Alaus 
mėgėjams siūlomas 3 rūšių 
pilstomas alus. 

LANKĖSI FINANSŲ 
SPECIALISTAI 

Balandžio viduryje 18 pa
saulio finansų ir investicinių 
bendrovių atstovų, lydimų 
JAV finansų korporacijos „J. 
P. Morgan" specialistų, pusan
tros dienos praleido Lietuvoje, 
mėgindami susipažinti su 
daugeliui jų nepažįstama vals
tybe, rašo „Lietuvos rytas". 

Finansų ministerijos Tarp
tautinio skyriaus direktoriaus 
pavaduotoja Rūta Skyriene 
sake. jog kol kas negalima 
kalbėti apie konkrečius susi
tarimus Lietuvoje, tačiau du 
trečdaliai apsilankiusiųjų do
misi Lietuvos vertybinių po
pierių rinka, kur galima gauti 
palyginti didelį pelną. R. Sky
riene sake. kad „kai kas pa
manė, jog čia atvyksta inves
tuotojai, pasirengę tiesiogiai 
investuoti į Lietuvos įmones. 
Iš dalies jie teisūs, nes paskui 
juos atvyks ir kiti pasaulio 
verslo atstovai, kurie domėsis 
ne tik euroobligacijomis ir ak
cijomis". 

Pasak pareigūnes, „galiu 
prognozuoti, kad šiemet įvyks 
persilaužimas ir tiesioginių in-
vestiticijų srityje. Manau, kad 
šįmet Lietuvoje bus investuo
ta daugiau negu kitose Balti
jos šalyse. Latvijos ir Estijos 
potencialas susilpnėjo sr jų 
plėtros tempas sulėtėjo. Gal
būt didysis šuolis įvyks ne 
šįmet, nes realus strateginių 
objektų privatizavimas pra
sidės kitąmet, tačiau jau šį
met investuotojai turėtų įsi
drąsinti". 

„MOTERYS 
VERSLE' 

Tokiu pavadinimu priedą 
išleido „Verslo žinios Socio
logų duomenimis, Lietuvos 
moterys ne tiek yra \aržomos, 
kiek pačios vengia aktyvias 
veiklos. Kas ketvirta Lietuvos 
moteris sociologų yra pri
pažinta neverslia, nes mieliau 
renkasi mažiau aprr.okamą, 
tačiau apsaugotą nuo bank
rotų ir kitų rinkos ak.brokštų, 
valstybinį darbą. 

„Moterys versle" pr.stato ke
letą energingų veršininkių. 
Viena jų — Irena Kučins-
kiene. Penkių restoranų ir 
karčiamų savininkė po 3 mė
nesių žada turtingi ms Vil
niaus svečiams atve -:: naujo 
viešbučio apartamentų duris. 

I. Ručinskienė vėrsią pra
dėjo prieš 10 metv Verslo 
sėkmės receptas — cepelinai. 
Anot šeimininkės, jų gardumo 
Vilniuje nesugebėjo pralenkti 
niekas iki šiol, jų skonio pas
laptis tebesaugoma. Tuomet 
kavinėje „Saulėtekis" tebuvo 3 
staliukai, prie kurių per dieną 
buvo suvalgoma pa 300-400 
porcijų cepelinų. Dabar tokiais 
cepelinais galima pasivaišinti 
naujausiame, nuo gegužės vei
kiančiame, Irenos restorane 
„Vakaras". 

Prieš tai tose patalpose I. 
Ručinskienė prekiavo čekiš
kais kailiniais. Pavasariop 
kailinių verslui sustojus, ati
darė restoraną, tačiau rudenį 
čia bus galima vėl nusipirkti 
ir kailinių. 

Dabar didžiausias versli
ninkės džiaugsmas — nauja
sis 4 aukštų ir tiek pat 
žvaigždučių turėsiantis vieš
butis. Atidarymas numatytas 
rugpjūčio mėnesį. Viešbučio 
stilius — prabangaus rusų 
dvaro imitacija. Viešbutyje 
bus 60 vietų. 25 kambariai, 
konferencijų salė. sveikatingu
mo kompleksas. Statinio verte 
— apie 16 mln. litų. Paskolą 

suteikė Lietuvos taupomasis 
bankas. Naujasis viešbutis 
įsikūręs pušyne, šaiia I. Ru
činskienei priklausančio resto
rano „Naktinė pauKŠtė", dir

bančio visą parą. Taip pat dir
ba ir jos dvi karčiamos. 

Užbaigusi viešbutį, Irena 
Ručinskiene ketina imtis 
mėsos perdirbimo verslo. Lu-
ciūnų kaime Anykščių rajone 
jau pastatyta mėsos perdirbi
mo įmonė, į ją gabenama ir 
montuojama 1 mln. litų vertės 
čekiška įranga. Verslininkė 
žada aprūpinti darbu 120 
žmonių. Rudenį ji su partne
riais iš Rinijos planuoja pa
leisti grūdų perdirbimo įmonę. 

O štai, 20 metų dainavusi 
Nacionalinėje filharmonijoje, 
solistė Vida Gabartienė jau 
šeimininkauja savo viešbu
tyje. Tai dviejuose nameliuose 
įrengti 8 numeriai, kuriuos 
tvarko savininkės šeima. 

Mintis pastatyti savo vieš
butį V. Gabartienei kilo prieš 
17 metų, viešint Portugalijoje. 
„Mus apgyvendino privačiame 
viešbutyje, ant kurio sienų ka
bojo nuotraukos iš šeimyninio 
albumo, o savininkas mumis 
rūpinosi kaip šeimos nariais", 
prisimena ji. J i sake. jog dide
lę gyvenimo dalį praleidusi 
viešbučiuose, intuityviai jautė, 
kad jos viešbutis turi būti ne 
toks, kokį įsivaizduoja archi
tektai. Todėl suplėšė profe
sionalų parengtą projektą ir 
pati ėmėsi darbo. Popieriuje ji 
stengėsi išreikšti tai, ką matė 
parodose, žurnaluose, gyven
dama Kanadoje. 

Paskui derėjosi su valdinin
kais, gobelenų audėjais. „Ne
lengva buvo Lietuvos gaminto
jams įrodyti, kad padarytų tai, 
ką užsakai, o ne siūlytų tik 
tai, ką jie gamina", sakė vers
lininkė. 

Pačiai savininkei jos 
viešbutis panašus į tikrą bi
telės korį- Viešbučio svečiai 
čia kas rytą tradiciškai pus
ryčių kviečiami prie bendro 
stalo valgomajame. Namų at
mosferą sukuria visa šeima. 
Finansininko darbas teko vy
riausiajam sūnui Ugniui, 
maistą ruošia marti. Pati savi
ninke rūpinasi tik svečiais. 
Sezono metu padeda dirbti 
vienas studentas. 

R i m a J a k u t y t ė 

^ 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(773) 586-5959 
(708)425-7161 

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

E L E K T R O S 
(VEDIMAI—PATAISYMAI 

Tunu Chicaojos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBILIO, NAMŲ, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapoiis ir Off. Mgr. Aukse 
S Kane kalba lietuviškai 

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 WMt 9Sttl 

Tel. (706) 424-8654 
(773)581-8654 

STASYS CONSTRUCTION 
M I S C E L L A N E O U S 

ieškome 2 oa/bininkų, su M m a 
ar be, valyti komercinius pastatus 

Reikalavimas: žalia kortelė ar 
darbo leidimas. $425 „gross" į 

sav. Padėsime surasti butą. 
. Skambinti: 773-737-0032 

PARDUODU AUDI 5000 S 
1987 m. AUTOMATAS 

148,000 mylių, 
Kaina $1,400 

Tei. 773-925-3291 

HELPWANTED 
One fuH tjme liquor 

store-tounge cashier, 
6600 S. Kedzie 

Tat. 773-925-6264 

ChHdcaro needed for two children 
(ages 2 & 4) Mon-Fri, 4-7pm. 
Mušt be experienced. reliable 
and loving. Mušt speak some 

English. Call Susan at: 773-77W217 

Staliaus darbai, rusių, vonių ir virtu
vių įrengimas; priestatai; kerami
kos plyteles; „sidinga", „soffits", 

„decks*. „gutters, plokšti ir„ahing1e* 
stogai; cementas, dažymas. 

Turiu darbo draudimą. 
S.Benetf* Te/. 690-241-1812 

Nebrangiai parduodu šviesios 

spalvos pianiną, taip pat 2 lempų 

staliukus ir 1 „coffee tabte" 

Tei. 773-476-6193 

V A L O M E 
KILIMUS, BALDUS 

IK G R I N D I S 
J. B U B N Y S 

7 7 3 - 7 3 7 - 5 1 6 8 

RE/MAX 
HOME CENTEJI 
( 7 7 3 ) 7 3 5 - 6 0 0 0 

£ VIDAS 
POŠKUS 

Perkant/parduodant 
nekilnojamą turtą 

' Profesionalus ir greitas 
patarnavimas 
Informacija paskolų, 
investicijų klausimais 

Only LOT take you to so many 
destinations in Eastern Europe 
so easily. On LOT, y o u c e n fty 
nonstop from New York or Ct i ieago 
to the new International terminai 
• t Warsaw Okecie Airport , 
From mere, connections ere eeay to 
Riga, Tallinn, Moscow, St .Petereburg, 
Kiev. Lvov, Minsk and Vilnius. 
So take advantage of LOT's k m farea, 

Buvusi Cikapete R. 
terų verslininkių i,; 
atidarydama ..Ritos 

; papkutf v i d u r y 
Mivojf. pirmoji praric 
•rtuvf". d.iN.ir -.U'i •• •• 

. :<n:'t sėkmingiausiu mo-
V':niujr gaminti „piM« 
i-pietf ean plačiai 

TEN 
CITIES 
TWO 
CONTINENTS 

ONE-
AIRLINE \THE POLISH AIRLINE 

Call your taurei af cnt or 
1-800-223-0593 or visit 

http://www.lot.com 

http://www.lot.com


RENGINIAI ČIKAGOJE 
LIEPOS MEN. 

4 d ieną— Lietuvos Vyčių 
metinė JAV Nepriklausomy
bės šventės gegužinė Stankū
nų sodyboje, Pines, IN. Pra
džia 12 vai. 

6 d ieną — Vytauto Didž. 
Šaulių rinktinės gegužinė 
(žurnalui „Trimitui") Saulių 
namuose. 

— PLC gegužinė, PLC, Le-
monte. 

13 d ieną — Šv. Kazimiero 
seserų vienuolijos vasaros fes
tivalis vienuolyno kieme. 

20 dieną — Amerikos Lie
tuvių Tautinės s-gos Čikagos 
skyriaus gegužinė Ateitininkų 
namų sode. 

— Išvyka prie prezidentinių 
eglių ir paminklėlių Interna
tional Friendship Gardens, In
dianoje. 

25-27 d i eną — Vasaros 
festivalis ant Western Ave. 
tarp 43-47 gatvių. Penktadie
nį (25 d.) nuo 6 v.v. iki 10 v.v. 
Šeštadienį ir sekmadienį (26 
ir 27 d.) nuo 10 vai. ryto iki 10 
v.v. 

RUGPJŪČIO MĖN. 

3 d ieną — „Draugo" gegu
žinė Marijonų sodelyje. 

10 d ieną — Lietuvių 
Krikščionių Demokratų s-gos 
Čikagos skyriaus gegužinė-
išvyka 1 vai. p.p. Vlado ir Li
dijos Šoliūnų sodyboje, Willow 
Springs, IL. 

—PLB v-bos pirm. Broniaus 
Nainio pranešimas apie Vil
niuje vykusį K PLB Seimą, 
Pasaulio Lietuvių centre, Le-
monte, ruošia JAV LB Lemon-
to apylinkės v-ba. 

i ? dieną — PLC gegužinė, 
PLC, Lemonte. 

24 d ieną — Illinois Lietu
vių Respublikonų lygos gegu
žinė PLC sode, Lemonte. 
Pradžia 12 vai. 

31 d ieną — LB Vakarų 
apygardos gegužinė PLC, Le
monte. 

RUGSĖJO MĖN. 

1 dieną — Labor Day ALTo 
gegužinė Anio ir Aldonos Gri
nių sodyboje, Lockport, IL. 

4-7 d ieną — Santaros-
Šviesos suvažiavimas Pasau
lio Lietuvių centre, Lemont, 
IL. 

6 dieną — Maironio litua
nistinės mokyklos pirmoji 
mokslo metų diena ir mokinių 
registracija PLC, Lemonte. 

7 dieną — LB Lemonto 
apylinkės gegužinė PLC, Le
monte. 

—Tautos šventes minėjimas 
Šv. Antano parapijos salėje, 
Cicero, IL. Ruošia LB. Pradžia 
12 vai. 

—„Lietuvių balso" išvyka-
gegužinė Anio ir Aldonos Gri
nių sodyboje, Lockport, IL. 
Pradžia 1 v.p.p. Informacijoms 
skambinti „L.B." administra
cijai tel. 773-776-3399. 

12 d ieną — Rimo Čiur
lionio tapybos darbų paroda 
Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejuje. Paroda tęsis iki spalio 
20 d. 

14 d ieną — Zarasiškių 
klubo gegužinė Šaulių salėje. 

—PLC pietūs, ruošiami 
PLC, Lemonte. 

—Pianisto Andriaus Žlabio 
koncertas 3 v.p.p. Jaunimo 
centre. Rengia Amerikos lietu
vių radijas. 

21 d i e n ą — „Draugo" meti
nis pokylis Martiniąue poky
lių salėje. 

27 d i e n ą — Maironio litua
nistinės mokyklos metinis 
pokylis. 

28 d i e n ą — Šv. Kazimiero 
seserų vienuolijos rėmėjų me
tinis pokylis „Polonia" salėje. 

— Čikagos ir apylinkių Ne
kalto Pr. M. Marijos seserų 
rėmėjų metinė vakariene. Šv. 
Mišios 3 v.p.p. T. Jėzuitų ko
plyčioje. 4 vai. Jaunimo centro 
didž. salėje metinė vakarienė 
ir programa. 

— Čiurlionio galerijos Lietu
vai skirtos dailės darbų kolek
cijos katalogo pristatymas 3 v. 
p.p. Čiurlionio galerijoje, Jau
nimo centre. Kartu vyks ir ko
lekcijos paroda. 

— Lietuvių fondo golfo die
na Lieponių Old Oak golfo 
laukuose. 

SPALIO MĖN. 

4 d i e n ą — Operečių ir lie
tuvių kompozitorių koncertas 
Lietuvių Dailės muziejuje, Le
monte. Rengia „Draugas". 

— Lithuanian Mercy Lift 
metinis pokylis 6 v.v. „Spirit 
of Chicago" laive Navy Pier. 

5 d i eną — Operečių ir lie
tuvių kompozitorių koncertas 
Jaunimo centre. Rengia 
„Draugas". 

— Šakiečių klubo „Oktober-
fest" Šaulių namuose. 

— Seserų pranciškiečių rė
mėjų 5-tos apygardos seimas 
11 vai. ryto Šv. Mišios Mari
jonų koplyčioje. 12 vai. - pie
tūs. 1 v.p.p. - posėdžiai. 

11 d i e n ą — Lietuvos Duk
terų dr-jos pokylis Jaunimo 
centre. 

12 d ieną — Lietuvių Kul
tūros muziejaus tanų knygų 
parodos atidarymai 3 v.p.p. 
Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejuje. Paskaita - „M. Maž
vydo Katekizmo religinė reikš
mė". Arūnas Baublys ir kun. 
Antanas Saulaitis. 

— „Armonikos" koncertai: 
PLC, Lemonte — 12 vai. vidu
dienį ir 4 vai. p.p. Jaunimo 
centre, Čikagoje. 

18 d i e n ą — Jūros skautų 
metinė „Puota jūros dugne", 
PLC, Lemonte. 

19 d ieną — „Margučio II" 
koncertas Jaunimo centre. At
liks Bostono Vyrų kvartetas. 

— Pietūs Šv. Antano para
pijai paremti, parapijos salėje 
Cicero, IL. Ruošia LB. Pradžia 
12 vai. 

24, 25 i r 26 dieną — Mo
ters savaitgalis PLC, Lemon
te. Rengia PLC renginių komi
tetas. 

26 d ieną — Anglijos Lietu
vių klubo metinis narių susi
rinkimas 12 vai. Šaulių salėje. 
10 vai. ryto šv. Mišios už mi
rusius narius. 

— Martyno Mažvydo minė
jimas — paroda, paskaita, me
ninė programa 3 v, p.p. Balze
ko Lietuvių kultūros muzie
juje. 

— Čikagos Lietuvių Moterų 
klubo madų paroda Rosewood 
West restorane, W. 131 Street 
ir Cicero Ave., Crestwood, IL. 

LAPKRIČIO MĖN. 

5 d ieną — Zarasiškių klubo 
pusmetinis narių susirinki
mas Šaulių namuose. 

6 d ieną — Venezuelos Lie
tuvių dr-jos pusmetinis narių 
susirinkimas 1 v. p.p. Šaulių 
namuose. 

8 d ieną — Lietuvių fondo 
pokylis PLC, Lemonte. 

DRAUGAS, trečiadienis. 1997 m. liepos men. 2 d. 

Š.m. kovo 22 d. , po supažindinimo su Vlado Baltrušaičio monografija, jo šeima prie a.a. Vlado portreto. Iš 
kaires: žmona Lionė, sūnus Putinas, dukra Karilė ir dukraites Vejūne bei Aura 

9 d ieną —LB Lemonto apy
linkės valdybos ruošiami pie
tūs PLC didž. salėje, Lemonte. 

— Panevėžiečių klubo meti
nis narių susirinkimas 12 vai. 
Jaunimo centro maž. salėje. 
10 vai. r. šv. Mišios už miru
sius narius. 

— Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos 7 0 metų sukakties 
paminėjimo pokylis 2 v.p.p. 
„Landmark" salėje, 6800 W. 
Archer Ave. 

15 dieną — Operos tradici
nis pokylis su menine choro 
programa ir metiniais laimė
jimais Jaunimo centre. 

16 d ieną — Rudens madų 
paroda PLC, Lemonte. 

— Kultūrinė popietė 12 vai. 
Šv. Antano parapijos salėje, 
Cicero, IL. Ruošia LB. 

21 d i eną — Suvalkiečių 
draugijos metinis narių susi
rinkimas Šaulių namuose. 

22 d ieną — 47-tas metinis 
LFK „Lituanica" futbolo klubo 
pokylis PLC, Lemonte. 

23 d ieną —Lietuvos Ka
riuomenės atkūrimo 79-tos su
kakties minėjimas Šaulių na
muose. Rengia ramovėnai. 

26 d ieną — Šakiečių klubo 
metinis narių susirinkimas 
Šaulių namuose. 

26 — 30 d ieną — Mokslo ir 
Kūrybos simpoziumas Jauni
mo centre. Vyks parodos, pa
skaitos ir plenarinės sesijos. 

30 dieną — Tilžės Akto pa
skelbimo 79-sios sukakties mi
nėjimas Šaulių namuose.Ren
gia Mažosios Lietuvos Rezis
tencinis sąjūdis, dalyvaujant 
šauliams ir visuomenei. Pra
džia 2 v. p.p. 

GRUODŽIO MĖN. 

6 dieną — Mugė PLC, Le
monte. 

7 dieną — Tauragės klubo 
metinis narių susirinkimas 
Šaulių namuose. 

— Mugė PLC, Lemonte. 

13 d ieną — Kalėdinių pa
puošalų pamokos (su Bernice 
Kasarski) Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje. 

21 d ieną — PLC rengiamos 
Kūčios, PLC, Lemonte. 

31 d ieną — Naujųjų Metų 
sutikimas PLC, Lemonte. 

— Naujųjų Metų sutikimo 
pokylis Jaunimo centre Ren
gia Lietuvių Opera. 

1998 METAI 

VASARIO MĖN. 

15 d ieną — ALTo rengia

mas Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjimas Maria mo
kyklos salėje. Pradžia 2 v. p.p. 

KOVO MĖN. 

19 d i e n ą — ..Draugo" meti
nis koncertas Jaunimo centre. 
Atlieka „Aras" iš Toronto. 

BIRŽELIO MĖN. 

7 d i e n ą — Čikagos ateiti-
. ninku Šeimos šventė ir Ateiti
ninkų namų gegužinė. 

1968 m. l iepos 1 d. Jung
tines Amerikos Valstijos, Di
džioji Britanija, Sovietų Są
junga ir kitos 58 valstybės pa
sirašė sutarti pristabdyti 
branduolinių ginklų gamybą. 

Iki 1847 m. l iepos 1 d. 
laiškų siuntėjai turėjo patys 
pasirūpinti, kad pašto ženk
liukai priliptų prie voko, o nuo 
tos datos Amerikoje išleisti 
paklijuoti ženkliukai. Deja, ir 
jie ne visuomet prilimpa... 

Mylimam Tėvui 

A.tA. 
KAZIMIERUI LIETUVNINKUI 

mirus , K VYTENIUI LIETUVNINKUI, teisiniam 
patarėjui , ir visiems Velionio artimiesiems reiškiame 
širdingą užuojautą. 

Vydūno Fondas 

Mirus Tėveliui, Seneliui ir Uošviui 

A.tA 
KAZIUI LIETUVNINKUI 

nuoširdžią užuojautą reiškiame LIETUVNINKŲ ir 
PRANCKEVIČIŲ šeimoms. 

Amerikos Lietuvių Montessori draugija ir 
„Žiburėlio" mokyklėlė 

Per Lietuvių Katalikų Religinę Šaipą, 
šv. Rašto vienos knygos lietuvių kalba spausdinimui 

1997 m. iki birželio 20 d. aukojo: 

$5,000 Sir Daniel Donahue, kun. Algirdas Olšauskas, prel. Sta
sys Žilys. 

$1,000 Arkivysk. Jonas Bulaitis, Pranas ir Rožė Mačernis, 
mons. Leon J.Peck, Putnamo seselės. 
Kun. Juozas Aranauskas. Aušros Vartų parapija (Kan), 
Aidona Gaurys*. 
Kun. Matas Gyvas. kun. Kazimieras Pugevičius, Sofija 
Pu-nputis. 
Dcina Anužis, Aldona O.PIoplys, Richard ir Regina 
šleoetys. 
Kun. Alfonsas Babonas, kun. Victor Skilandžiūnas*. 
ku". VVilliam L.Wolkowich. 

$132.94 Kun. J. Sakevičius. 
$110 Kun. Vrto E. Mikolaitis. 

Ona Adomaitis, American Lithuanian R.C. Federation, 
Elena Augulis, prel. Antanas Bertašius, Zenonas Bun-
ga-das, Birutė Ciplijauskaitė, kun. dr. Petras Dauknys, 
ku^. Pranas Gaidamavičius*, Maria Zigaitis-Gelažius, 
Ma7 Gallagher, Peter Griganavičius, Saulius 
Ja"kauskas, Regina Jautokas. Helen P.Johnson, A. 
Va s-Labokas, MD, Karolis Lambertas, kun. George 
Malin, Česlovas Masaitis, Vytautas A.Mažeika, kun. 
Stasys Maziliauskas, Algis ir Vaida Mikuckis, kun. 
Lecnard Musteikis, VValter Noyalis, Alfonsą Pažiūra, 
Arkanas ir Dalilė Polikaitis, Mindaugas Putrimas*. Algis 
Rajlinaitis, Alphonsus R.Romeika. Antanas Seidukas, 
Adolph Šležas, p.p. Stančius, Veronica Starinskas, 
Frank Sujeta, Aldona Zailskas. Pranas ir Julia 
Za'anka, Linas ir Živile Vaitkus, Juozas ir Elona 
Va šrtys, Marija Vilutis. 
Jo^-as Andrulis*, Jonas P.Kavaliūnas, Peter Kiskunas, 
p.p A.Kuolas*, Aldona Rimkus. 
Teklė Bogušas, Pranas Gasparonis. Nancy Lewis 

$350 

$300 

$200 

$150 

$100 

Su giliu liūdesiu pranešame, kad 1997 m. birželio men. 
30 d., sulaukęs 74 metų, staigiai mirė 

A.tA. 
IGNAS MILIAUSKAS 

Gyveno Čikagoje, Brighton Parko apylinkėje, Amerikoje 
išgyveno 47 metus. 

Gimė Lietuvoje, Simne, Alytaus apskrityje. 
Nuliūdę liko: žmona Stefanija Levušyte; dukterys Rasa. 

Dalia Riley ir jos vaikai, Christopher ir Rebeka; sūnus Jonas, 
marti Elena, vaikai Victorija, Kristina ir Patricia, sūnus Rim
vydas, marti Judy. vaikai Anastasia ir Amber; žmonos sesuo 
Terese Glambiene su vyru Justinu ir jų sūnus Algis; krikšto 
dukra Irena Glambaite-Juškiene su šeima; broliene Marija 
Miliauskienė-N'eniene su šeima. Lietuvoje liko: sesuo Aldona 
Uloziene su šeima; svainis Jonas Levušis su šeima ir mirusių 
brolių ir seserų vaikai. 

Velionis priklausė Brighton Parko Namų savininkų 
draugijai ir Lietuvių Bendruomenei 

Bus pašarvotas Gaidas-Daimid laidojimo namuose liepos 
men. 2 d., trečiadienį nuo 3 vai. iki 9 vai. vakaro, 4330 S. Ca-
liforma Ave. 

Laidotuves įvyks ketvirtadienį, liepos men. 3 d. Iš laidoji
mo namų 9:00 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Nekal
to Prasidėjimo bažnyčią. 4400 S. California Ave., kurioje 9:30 
vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios už velionio sielą. 

Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietu
vių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, dukterys , sūnūs, anūkai ir kiti gi
minės. 

Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. (773) 523-0440. 

Mylimai 

A.tA. 
ELENAI DAINAUSKAITEI 

VOLSKIENEI 
mirus . Velionės brolį fil. J O N Ą ir seserėną fil. JONĄ 
RIMVYDĄ su žmona fil. J Ū R A T E VIRGINIJA ir ki
tus ar t imuosius širdingai a t jaučia 

Vydūno Fondas 

T r a g i š k a i ž u v u s 

A.tA. 
ps. GAILEI EIDUKAITEI 

KUNSTMANIENEI 
r e i š k i a m e n u o š i r d ž i a u s i ą u ž u o j a u t ą jos M a m y 
te i , b u v u s i a i L S S S e s e r i j o s Vyr . S k a u t i m n k e i , 
v .s . fil. D A N U T E I E I D U K I E N E I , _ tėvui E D 
M U N D U I , v y r u i L I N U I , s e s e r i m s J Ū R A T E I , VI
DAI i r D A L I A I , b r o l i a m s A L V Y D U I ir S A U L I U I 
bei j ų š e i m o m s . 

Šioje s u n k i o j e v a l a n d o j e m e s d a l i n a m ė s J ū s ų 
s k a u s m u ir k a r t u l i ū d i m e . 

LSS Seserijos Vadija 

L i ū d i m e s u v i s a i s g e d u l o p a l i e s t a i s , Viešpač iu i 
p a š a u k u s 

A.tA. 
KAZIMIERĄ LIETUVNINKĄ 

v i e š n a g ė s m e t u t ėvynė j e L ie tuvo je . 
N u o š i r d ž i a u s i ą u ž u o j a u t ą r e i š k i a m e žmona i 

A D E L E I , uošvei A D E L E I J U Š K I E N E I , d u k r a i 
Ž I B U T E I i r ž en tu i P R A N U I , s ū n u m s VYTE
N I U I i r G I N T A R U I s u š e i m o m i s bei s e s e r i m s 
U R Š U L E I B A L S K I E N E I . M A R I J A I V A L I U K E 
V I Č I E N E I i r A G N E I Ž I T K I E N E I su š e i m o m i s . 

Lietuvos Dukterų draugija 

$80 

$20 

kanadUM* 

A.+A. 
Inž. KĘSTUČIUI BISKIUI 

Lietuvoje mirus , žmonai dr MEILUTEI su šeima. 
broliui inž. GEDIMINUI ir brolienei dr. B I R I T K I 
reiškįu gilią užuojauta 

Beata TrumpauskaiteDobbin 



DRAUGAS, trečiadienis, 1997 m. liepos men. 2 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

P e n k t a d i e n į , l i epos 4 d., 
y r a A m e r i k o s N e p r i k l a u s o 
m y b ė s š v e n t ė . „Draugo" ad
ministracija, redakcija ir 
spaustuve nedirbs. Dienraštis 
su šeštadieniniu priedu išlei
džiamas ketvirtadienį. Lin
kime visiems gražaus, sau
gaus ir poilsingo savaitgalio. 

C i c e r o , IL. , Šv. A n t a n o 
p a r a p i j o s mokykloje, 1500 
S. 49th Court, liepos 9 d., 
trečiadienį, t a rp 7:30 ir 9 vai. 
vak.. vyks anglų kalbos pamo
kos naujai šiame krašte apsigy
venusiems lietuviams. Pamo
kas praves čia gimusios 
lietuvaitės Vida Kuprytė ir Ire
na Giečiūtė. Norintieji pra
mokti praktiškos-kasdienines 
anglų kalbos, kviečiami atvyk
ti liepos 9 d. ir užsiregistruoti. 
Daugiau žinių suteiks Min
daugas Baukus, paskambinus 
708-863-9849. 

„ D r a u g o " p o b ū v i s g a m 
t o j e r e n g i a m a s r u g p j ū č i o 3 
d., sekmadienį. Visi kviečiami 
(tik nelietaus ar audros debe-
svs). 

P a s i ž i ū r ė k i t e į la ikrodį! 
Visi žinome, kad šiame krašte 
yra kelios „laiko zonos". Net 
taip netoli nuo Čikagos esan
čios Michigan valstijos laik
rodžiai rodo vieną valandą 
vėliau... Taigi, d a r k a r t ą pri
mename, skambinantiems į 
„Draugo" redakciją ar admi
nistraciją: valandos yra — Či
kagos l a i k u — nuo 8:30 iki 
4:30. Tik tuo laiku telefonu at
siliepiama. 

I l l inois u n i v e r s i t e t o Či
kagoje B a l t u s tudi jų vasa
r o s institutas kviečia į dr. Au
driau? Dundzilos paskaitą 
„Dievo s a m p r a t a baltų religi
joje". Paskai ta anglų kalba, 
vyks penktadienj. liepos 11 d.. 
7 vai. vak., Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje. Po paskai
tos — vaišes. Daugiau infor
macijos bus suteikta, paskam
binus 312-996-7196. 

Kauno Technologi jos an
samblio „ N e m u n a s " koncer
tas Jaunimo centre bus pirma
dienį, liepos 7 d., 7 vai. 
vakare, o tos pačios dienos 12 
vai. nemuniečiai pasirodys 
Čikagos miesto centre. Visi 
kviečiami pasigėrėti. 

SKELBIMAI 
x V y t a u t o Didžiojo šaulių 

r inkt inė ruošia gegužinę sek 
m a d i e n į , l i epos 6 d. Pradžia 
12 vai. Šaulių namuose, 2417 
W. 43 St., Chicago. Pelnas ski
r iamas Šaulių sąjungos žur
nalui „Trimitas". Bus skanių 
lietuviškų patiekalų gausūs 
laimėjimai, veiks ša l t inė l i s" , 
o šokiams gros ir visus link
smins Kosto Ramanausko or
kes t ras Visi šauliai ir lietu
viškoji visuomenė kviečiama 
atsi lankyti , linksmai praleisti 
laiką ir paremti žurnalą. 

(sk) 
x R u g s ė j o 21 d. 2 va i . p . p . 

T ė v i š k ė s p a r a p i j o s bažny
čioje „Tauragio" kamerinis or
kest ras gros Povilo Mieliulio 
6-tąją simfoniją. Pirmoji sim
fonija pagrota Ziono parapijoje 
1984 m.: antroji — Taikos pa
rapijoje 1986 m.; trečioji ir 
ketvirtoji — 1995 m. Tėviškės 
parapijoje. Penktoji buvo gro
ta, kaip vargonų preliudas 
1996 m. Vilniaus koncerte Šv. 
Jonų bažnyčioje. Vilniuje. 

(sk) 
x T R A N S P A K įstaiga LE-

MONTE veikia savaitgaliais: 
penktd. 3 v.p.p. — 7 v.v.; sekmd. 
8:30 v.r. — 1 v. p.p. Transpak 
tel. Lemonte: 630-257-0497. 

(sk) 
x G a l i u p a d ė t i l ega l i a i 

g a u t i „SOC. S E C U R I T V 
kortelę, vairavimo leidimą 
( d r i v e r ' s l icense) ir vizų 
pratęsimą. Ed Šumanas, te l . 
1-708-246-8241. 

(sk) 

A D V O K A T A S 
G I N T A R A S P . ČEPĖNAS 
6436 S Pulaski Rd Chicago. IL 60629 

(112 bl i šiaure nuo Balzeko muzieiaus) 
Tel.: 773-582-4500 

14325 S Bell Rd., Lockport. IL60441 
Tel. 708-301-1866 

Valandos pagal susitarimą 

x „Žiburė l i s" , l ietuvių 
Montessor i mokyk lė l ė , šiuo 
metu priima naujų mokinių 
registraciją. Dar yra vietos po
pietinėje pamainoje. Dėl infor
macijos skambinkite vedėjai 
Vidai S l a p š i e n e i , tel. 630-
968-3057. 

(sk) 

x Kun. A, Sau l a i t i s , SJ , 
atnašaus šv. Mišias Union 
Pier, MI šį sekmadienį, l iepos 
6 d. 11 vai . r y t o Michigan 
laiku. „Gintaro" vasarvietėje. 
Visi kviečiami dalyvauti. 

x. Un ion P i e r Lietuvių 
d raug i jos metinė gegužinė 
įvyks sekmadienį, l iepos 13 
d. 1 va i . p .p . Michigan laiku 
„Gintaro" vasarvietėje. Vasa
rotojai, apylinkės lietuviai ir 
visi svečiai mielai laukiami. 

x P r a n e š a m e , kad š.m. 
b i rže l io mėn. 30 d. mirė Ig
n a s M i l i a u s k a s . Bus pašar
votas trečiadienį, birželio 20 d. 
nuo 3:00 iki 9:00 v.v. Gaidas-
Daimid laidojimo namuose. 
4330 S. Ca l i fo rn ia Ave. 

x A m e r i c a n Trave l Ser
vice r a š t i n ė b u s uždary ta 
n u o l i epos 4 d. iki l iepos 7 
d. Linkime visiems mūsų 
klientams linksmo, bet sau
gaus savaitgalio. 

x Kathy Da l i a s , Milling-
t o n MI , pratęsdama globoja
mo našlaičio metinį mokestį 
atsiuntė $150. Našlaičio var
du dėkojame! „Lie tuvos Naš
laičių g lobos" komi te tas , 
2711 W . 71 St. , Chicago, IL 
60629. 

(sk) 

A d v o k a t a s J o n a s G i b a i t i s 
Civilines ir kriminalines bylos 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago. II. 60629 

Te l . 1-773-776-8700 
Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak 

Sešud 9 v r iki 1 vai p p 

A D V O K A T A S 
V y t e n i s L i e t u v n i n k a s 

4536 VV. 63 th S t r e e t 
C h i c a g o , IL 60629 

{Skersai gatvės nuo „Draugo" 
T e l . : 773-284-0100 

Valandos pagal susitarimą. 

x TRANSPAK praneša: 
„Lietuvos rekordų knygoje už
fiksuota, kad didžiausio tiražo 
plokštele — arti 100.000 eg
zempliorių — Laimono Norei
kos skaitoma Maironio poezi
ja . Pirmąkart L. Noreikos 
„Maironis" buvo išleistas 1971 
m. dviejų tūkst . egz. tiražu". 
Pinigai ir s i u n t i n i a i į Lie
tuva Maisto siuntiniai. 
TRANSPAK, 4545 W. 63 St., 
Chicago, I L 60629, tel . 773-
8381050. 

(sk) 

Č ikaga vėl puotauja! Visą 
savaitę — iki 6 liepos — 
Čikagos gražiojoje paežerėje, 
Grant Parke, kepa, verda ir ... 
valgo dešimtys tūkstančių 
žmonių, atvykusių iš arti ir 
net labai toli. Vyksta labai 
sėkmingas vasaros renginys, 
pavadintas ..Taste of Chica
go". Šiemet savo patiekalus 
lankytojams siūlo 65 restora
nai, maisto pasirinkimas la
bai didelis ir įvairus. Parkas 
atidaromas kasdien nuo 11 
vai. r. iki 9 vai. vak. Kadangi 
labai sunku rasti automobiliui 
pastatyti vietą, rengėjai ragi
na žmones važiuoti miesto su
sisiekimo priemonėmis. 

Koks čia „laimės šul i
nys", jeigu jo dugne padangė 
švytuoja? Kad tame „šulinyje" 
atsilankiusieji į „Draugo" po
būvį gamtoje, rengiamą rug
pjūčio 3 d., sekmadienį, galėtų 
sau laimę sužvejoti, reikia 
daug laimikių. „Draugas" bū
tų labai dėkingas, jeigu per
žiūrėtumėte atliekamų gražių 
daikčiukų sankrovas ir pado
vanotumėte pobūvio laimėji
mams. 

J e i g u šiemet č ikagieč ia i 
p l a n u o j a turėti vartotų daik
tų išpardavimą savo garaže ar 
kieme, turi išsiimti specialių 
leidimą. Pagal naują įsta
tymą, priimtą pernai rudenį, 
kiekviena šeima per metus 
gali turėti du tokius 
išpardavimus; jie turi pra
sidėti 9 vai. r. ir baigtis su 
saulėlydžiu. Neturintieji leidi
mo turės mokėti pabaudas, 
kurios siekia nuo 50 iki 500 
dol. Labdaros organizacijos, 
bažnyčios ir mokyklos yra at
leidžiamos nuo mokesčio. Lei
dimai gaunami „Sanitation" 
įstaigose, o jų adresus suži
nosite, jeigu paskambinsite 
mero ,,Office of Inquiry and 
Information" 312-744-5000. 

Nuoširdžiai dėkojame už 
gražų Ateitininkų namų rei
kalų garsinimą" rašo Ateiti
ninkų namų. Lemont, IL, val
dybos vardu Aldona 
Kamantienė, padėką „sutvir
tindama" 100 dol. auka. 
..Draugas" su malonumu ne
mokamai pagarsina lietuviškų 
organizacijų, ypač labdaros, 
renginius, veiklą, bet dažnai 
už tai net ačiū nepasakoma. 
Todėl labai džiaugiamės Atei
tininkų namų dovana ir esa
me dėkingi. 

Gera naujiena, besidomin
tiems Čikagos miesto archi
tektūra ir svarbiųjų pastatų 
istorija. Šią savaitę miesto 
savivaldybės „Department of 
Planning and Development" 
išleido 700 puslapių knygą 
(„Inventory of Chicago land-
marks"). kurioje yra aptarta 
17,000 žymių Čikagos pa
statų. Knygą čikagiečiai galės 
rasti savo apylinkės knygy
nuose ir įvairiose miesto savi
valdybės įstaigose. Čikagoje 
yra apie pusė milijono pa
statų, kurių 3.5 proc. laikomi 
istorines ar architektūrinės 
vertės.Vėliau knyga bus par
davinėjama po 25 dol. 

J e i g u a t s i l ankytumėte į 
..Draugo" administraciją, ras
tumėte kelis stalus, apkrautus 
puikiais lietuviškais leidiniais 
— knygomis. Visos laukia ge
ros lietuviškos širdies, kad nu
pirktų, priglaustų ir namo 
parsineštų, o paskui su malo
numu perskaitytų.Visos j o s 
t ik po 1 dolerį! Ir tik labai ri
botu laiku, nes, kaip šiame 
krašte įprasta, paskelbtas lie
tuviškų knygų išpardavimas. 
Poezi ja , proza, a t s imin i 
mai , mokslinės knygos — 
t ik po dolerį- Jei jau turi te 
savo knygyne, nupirkite kelias 
ir per ..Transpak" papiginta 
kaina pasiųskite Lietuvos bib
liotekoms. ..Draugo" knygyno 
vedėja turi adresus ir mielai 
patarnaus. Nepraleiskite pro
gos! 

ŽVAIGŽDUTE 
Įsteigtos Lietuviu Mokytojų Sąjungos Chicagos skyrimts 

Redaguoja J. Piktas. Medžiagą «ų«ti 3206 W 65th Place, Chicago, IL 80629 

PARTIZANAI 

Ar tave yra ka- mušęs, ku
riam tu nieko nepadarei, ir 
nutarei mušti atgal? Todėl 
Lietuvoje įsikūrė partizanai, 
kitaip žinomi MiĮko Broliai. 

Iš rytų a tvyk baisus ir 
neįsivaizduojama.- priešas — 
rusai, dar žinomi kitais var
dais kaip komun.stai, enkave
distai, bolševiką.. Partizanai 
dažniausiai buvo jauni vyrai, 
kurie priklausė Lietuvos ka
riuomenei ir kiti. kurie nebu
vo turėję šautuvo. Ne visi 
priešai atvyko iš rytų, kiti 
buvo savi lietuviai, kurie iš
davė savo kraštą 

Viskas vyko baigiantis ir pa
sibaigus II pasauliniam karui. 
Kiekvienas part.zanas turėjo 
slapyvardį, dėvėjo Lietuvos 
kariuomenės unubrmą. Parti
zanai įsikūrė tam, kad Lietu
va atgautų savo laisvę ir viso
kiais būdais trukdė priešui. 
Jie buvo tikri Lietuvos gynėjai 
ir kovojo už Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę 

Gin tau tas St i rbys , 
Filadelfijos Vir.co Krėvės lit. 

m-los mokinys („Audra"). 

KAIP ŽMONĖS 
PAVADINO KNYGAS 

Kadangi šie metai yra lietu
viškos knygos metai, truputį 
pakalbėsime apie knygas. 

Be knygos šiandien sunku 
įsivaizduoti mūsų gyvenimą. 
O kažkada žmones ne tik kny
gų neturėjo, bet dargi neži
nojo, kaip tokį daiktą vadinti. 
Lietuviai čia ne išimtis: dau
gelis tautų su knygomis susi
pažino palyginti ne taip jau 
seniai. Pavyzdžiui, pirmosios 
ranka parašytos rusiškos kny
gos atsirado 11 amžiaus vidu
ryje, prancūziškų knygų pra
džia yra 842 metai, o lenkiškų 
— 13 amžius. Kai kurių Sibi
ro tautelių kalbomis knygos 
išleistos tik šiame šimtmetyje. 

Lietuviškos knygos amžius 
— 450 metų. o apie kokias 
nors anksčiau ranka rašytas 
lietuviškas knygas neturime 
jokių žinių. 

Tikriausiai esate girdėję, 
kad senovėje knygas rašydavo 
ne tik ant popieriaus, bet ir 
ant akmenų, kaulų, ant molio 
ar medžio plokštelių, ant odos. 
žievės, palmės ar kurio kito 
medžio lapų. Spausdintos kny
gos atsirado gerokai vėliau. 
1445 metais Europoje pirma
sis knygas spausdinti pradėjo 
vokietis Johan'as Guten-
ber'as. Tačiau cia būtina pri
durti, kad Kinijoje knygas 
spausdino jau 6 amžiuje. Tie
sa, kad kinai dar nemokėjo 
rinkti atskirų raidžių, o visą 
puslapį išpjaustydavo len
telėje ir paskui spausdindavo. 
Bet 11 amžiaus viduryje kinai 
pirmieji pasaulyje išrado ren
kamąsias raidos. Jas gamino 
iš molio arba medžio. 

Algirdai Saba l iauskas 

(Bus daugiau 

KITI APIE MUS 
J a n Baudoin de 

Cour tenay (1845-1929) 
(Tę.-inys) 

Boduenas de Kurtene susi
rašinėjo su A. Baranausku iki 
1895 metų. Jis siuntė Bara
nauskui įvairią literatūrą, 
skatino (ragino jo kalbinius ir 
matematinius tyrinėjimus, rū
pinosi jo darbu spausdinimu. 

BdK artimai bendradarbiavo 
su kalbininku K Jauniumi . 
Susitikimai su Jauniumi j am 
duodavo „stiprų akstiną mąs
tyti". Galima spėti, jog Jau
niaus mintys yra turėjusios 
tam tikro poveikio susiformuo
jant BdK pažiūroms baltų ir 
slavų kalbų giminystės klausi
mu. Abu jie neigė baltų-slavų 
prokalbę. Per Jaunių BdK su
sipažino su K. Būga. Mokytoją 
ir mokinį siejo labai draugiški 
ryšiai. 

BdK lietuvių kalbos kursą 
dėstė Kazanės, Dorpato, St. 
Peterburgo universitetuose. 
Su studentais skaitė K. Done
laičio raštus. 

1885 m. BdK antru kartu 
lankėsi Lietuvoje. Visą mėnesį 
gyveno Veliuonos apylinkėse. 
Kaune susitikdavo su A. Bara
nausku ir K. Jauniumi. J is 
buvo išrinktas Lietuvos moks
lo draugijos garbės nariu. 

BdK buvo pavergtų tautų 
gynėjas. J is išleido brošiūrą 
(knygelę) „Nationalinis ir teri
torinis autonomijos požymis", 
už ką atsidūrė caro valdžios 
kalėjime. 

BdK santykiai su lietuviais 
nenutrūko jam dirbant ir ki
tuose universitetuose; ypač su 
lietuviais jis bendravo, dirbda
mas Peterburge. BdK apie lie
tuvių k. pasakė šiuos reikš
mingus žodžius: „Lietuvių k. 
priklauso prie tų kalbų, kurios 
formos yra nepaprastai įdo
mios ir svarbios taip pat ir 
bendrajai kalbotyrai. Norėda
mi tiksliai suprasti šias for
mas, lietuvių kalbos turime 
mokytis pastoviai tiesioginiu 
stebėjimu". 

VASARA 
Iš padangių mėlynųjų, 
Iš aukštų 
Saulė beria spindulėlių 
Mum šiltų. 

Gėlėmis marguoja pievos 
Ir laukai... 
Dagiliukų — pilni krūmai 
Ir miškai. 

Nuo žiedų bitelė grįžta 
Su medum, 
Su dulkelėm ant kojelių 
Geltonom. 

Skynimėliai kvepia uogų 
Kupini, 
Su krepšeliais ten skubėkim 
Tekini.' 

V ik to ras Š i m a i t i s 

PAGALVOKITE NR. 5 
ATSAKYMAI 

1. Vienintelis Lenkijos ka
ralius bei Lietuvos valdovas 
Aleksandras 1506 metais buvo 
palaidotas Vilniuje (Sruogie
nės „Lietuvos istorija" 350 
psl., Chicago, 1956 + R. Kas
paras „Draugas", Nr. 64, Chi
cago, 1996.111.30). 2. Žvaigž
dės temperatūrą sužinome vo
kiečių fiziko Wilhelmo Wien'o 
(1864-1928) dėsnio keliu: 
išmatuojame žvaigždės spek
tro intensyviausios dalies li
niją ir apskaičiuojame žvaigž
dės temperatūrą (L.E. 28-326 
ir 34-610, Boston, 1963 ir 
1966). 3 . Lietuvoje ilgiausių 
ūsų išmatavimas yra 22 centi
metrai arba 8 inčai ir vienuoli
ka šešioliktųjų. Juos turi 01-
ševskis. Usų konkursas įvyko 
Vilniuje 1995X29 („Draugas", 
Nr. 57, 1996.111.13). 4. Avį 
kerpa.5. Akiniai. 6. Grikiai. 

PAGALVOKITE NR. 6 

1. Kodėl Vilkaviškio, Mari
jampolės. Kalvarijos vietovių 
gyventojai yra vadinami 
„kapsais" arba „Kapsukais"? 
2. Kada Gudijos valstybė atsi
sakė „Vyčio" ir jį pakeitė nau
ju herbu? Atsiuntė k u n . d r . 
E. Gerul is . 3 . Koks yra 
įprastas gatvės pavadinimas 
daugelyje JAV valstijų mies
tuose? 4. Kuri vyno gaminimo 
kompanija yra didžiauisia 
JAV-ėse? 5. Aš ponaitis kaip 
karalaitis, mano ūsai kaip 
patūsai. 6. Atbėgo bėgutis 
žiemos riestu snukeliu. 

NAMAI, Į KURIUOS 
PAREINU 

Taip buvo gaila palikti savo 
seną kiemą. Kur buvo taip 
jauku, gera, šilta. Visi veidai 
pažįstami, linksmi. Taip gera 
buvo sutikti kaimyną, grįž
tantį iš darbo namo. Dar nu-
sišypsodavom vienas kitam, o 
retkarčiais net užkalbindavo. 

O čia taip keista, kiemas 
nematytas, nei vienas veidas 
nepažįstamas. Pasirodo taip 
baugu, negera; visi spokso, net 
akis įbedę į naujus žmones. 
Kitas dar su purvinais pirš
tais parodo. Tiesa, vis prisime
nu savo senąjį kiemą. Ryškiai 
mėlynai nudažytą suoliuką, 
gražiai žydintį palangėje dar
želį, visus slaptus kampelius. 

Vis dar negaliu priprasti 
prie naujos laiptinės, draugų, 
kiemo. Vaikštau dar persik
reipusi. Taip nejauku, {einu į 
laiptinę, praveriu savo naujų 
namų duris. Jos taip keistai 
girgžda, tarytum verkdamos ir 
gailėdamos savų šeimininkų, 
einu į vidų. Kambariai dideli, 
platūs, storomis sienomis. O 
mano senasis kambarys buvo 
toks mažutis, jaukus. Mano 
draugas kiekvieną dieną lauk
davo sugrįžtant namo. To seno 
draugo, kambariuko, vis prisi
menu užuolaidas, kilimą, 
mažą kampelį, kuriame galė
davau pasislėpti nuo savųjų. 

Bet nieko, manau viskas 
pasikeis. Aš priprasiu. Įsitai
siau į patį mažiausią kam
barėlį ir ten gyvenu. Negaliu 
sakyti, kad man čia jau labai 
blogai, bet tiktai reiks pripras
ti. Taip apžiūrėjau visus kam
barius. Nupėdinau į virtuvę. 
Oho, kokia jinai didelė, bet 
dar prastai atrodo, visa purvi
na, nešvari, dar net bebuvo 
sukaltos lentelės. 

Po kiek laiko aš supratau, 
kad savi namai yra brangiau
si, jais reikia džiaugtis. Nėra 
niekur geriau, kaip namuose 
— šilta jauku. Ne, bet mane 
slegia ta pati mintis, kodėl 
mes palikome savąjį kiemą, 
mano mažutį kambarėlį, ku
riame užaugau, pradėjau 
žengti pirmuosius žingsnius. 
Senieji namai buvo mano lai
mė, džiaugsmas, kuriuose no
rėjau gyventi ilgai ilgai. 

Bet vis tiek savo naujuosius 
namus, gal negreitai, o gal 
netrukus reiks palikti. Nors.... 

R i t a Ivonytė , 
Dauniškio vid. mokykla, 8 C 

klasė, Utena. 

Su pakąra (nuolankumu, 
nusižeminimu) danguje, su 
uparu (užsispyrimu, atkaklu
mu) pekloje. 

Negimusį pakrikštija, nemi
rusį pakavoja (palaidoja). 

Kad ir sena, bili pana. 
Ir savo neprietelio negali iš

sižadėti. 
Tiek nereikia apžioti, kiek 

negali atkasti. 
Savo neturėdamas, kur nu

sižiūrėdamas. 
Nemokės gyventi — neturės 

nieko. 
Ko pats sau nenori, tai ir 

kitam nedaryk. 
Blogo nepraleidęs, gero ne

sulauksi. 

199«)-1997 mokslo metų ('"ikagos 1 it mokyklos abiturientai I* kairės I eil auklėtoja Rūta Jautokien^. Dalia 
Sa ta i t e Stefute L'tz. Ktfle Milavickaiė. Adele KoOytė. II eil D a n u s Norvilas. Laura Dainyte. Algis Paulius. 
Alyte Stankevič iū te ir Sean J u t s a s Nuotr J o * Kul io 




