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NATO dokumento projekte 
Baltijos valstybių prisijungimas 

numatomas ateityje 
Madridas, liepos 8 d. (Reu-

ter-BNS) — NATO vadovų su
sitikimas antradienį pasiekė 
kompromisą, prisijungti prie 
sąjungos pakviesdamas Lenki
ją, Čekiją ir Vengriją, o Rumu
niją ir Slovėniją įvardindamas 
galimomis ateities plėtimo 
kandidatėmis. 

NATO užsienio reikalų mi
nistrai susitarė, kad buvu
sioms komunistinėms valsty
bėms, dabar nepatekusioms į 
sąjungą, bus garantuotas „at
virų durų" principas. 

Pagal pasiektą kompromi
sinį susitarimą, pietryčių Eu
ropos ir Baltijos regionus 
NATO įvardins kaip esminius 
savo tikslams, tačiau nenu
statys šių valstybių priėmimo 
į sąjungą datos, sakė pasitari
mo dalyviai. 

Tačiau aukšto rango Pran
cūzijos pareigūnas teigė, kad 
NATO sutiko iš naujo peržiū
rėti plėtimo procesą organi
zacijos penkiasdešimtmečiui 
skirtame susitikime 1999 me
tų balandį. 

„Žvelgdami į narystės sie
kiančias valstybes, su dideliu 
susidomėjimu pripažįstame ir 
vertiname teigiamus poslin
kius link demokratijos ir įsta
tymo viršenybės kai kuriose 
pietryčių Europos valstybėse, 
ypatingai Rumunijoje bei Slo
vėnijoje", sakoma pareiškimo 
projekte. 

„Tuo pat metu, mes pri
pažįstame Baltijos regiono 
valstybių pasiektą pažangą di
desnio pastovumo ir bendra
darbiavimo atžvilgiu", sakoma 
jame be atskiro buvusių So
vietų Sąjungos respublikų Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos pami
nėjimo, nenorint supykdyti 
Rusijos, griežtai prieštarau
jančios jų prisijungimui prie 
NATO. 

„Šių tikslų įgyvendinimo 
progresas yra labai svarbus 
mūsų visuotinam taikios, lais
vos, klestinčios ir nepadalin
tos Europos tikslui, todėl į jį 
bus atsižvelgta tolesniame 
naujų narių priėmimo proce
se". 

Septynios Europos sąjungi
ninkės, vadovaujamos Prancū
zijos ir Italijos, ragino, kad 
pirmojo plėtimo etapo metu 
būtų priimtos ir Rumunija su 
Slovėnija, tačiau JAV ir pen
kios kitos sąjungininkės reika
lavo apriboti sąrašą tik trimis 
valstybėmis. 

Nepasiekę sutarimo dėl 
daugiau nei trijų narių, pla
tesnio plėtimo šalininkai nu
sprendė nepatekusias kandi
dates bent jau išskirti antrojo 
plėtimo etapo perspektyvoje. 

Tačiau Jungtinės Valstijos, 
susiduriančios su stipriu Kon
greso pasipriešinimu gynybi
niam sąjungos plėtimui, pasi
sakė prieš tvirtus pažadus, ar 
konkrečių datų nustatymą 
daugiau nei trims naujosioms 
narėms. 

Prancūzijos prezidentas 
sustabdė dokumento 

priėmimą 
Prancūzijos prezidentas 

Jacąues Chirac sulaikė pla
nuotą NATO sprendimą pri
imti tris buvusias komunis
tines Rytų Europos valstybes, 
antradienį pareikalaudamas 
stipresnių įsipareigojimų 
toms, kurios nepateko į pir
mąjį plėtros ratą. 

Anot NATO viršūnių pasi

tarimo Madride dalyvių, J. 
Chirac pareikalavo, kad 
NATO generalinis sekretorius 
Javier Solana pakeistų pa
reiškimą, kurio projektą iš 
principo patvirtino NATO 16 
užsienio reikalų ministrų, ir 
įvardytų Rumuniją ir Slovė
niją kaip kandidates būsima
jam plėtimuisi. 

Lie tuvos poli t ikai iš 
NATO pareiškimo t ikėjosi 

daugiau a i škumo 
Lietuvos diplomatai Madri

de antradienį su atsargiu opti
mizmu komentavo NATO 
viršūnių susitikime patvirtin
tą baigiamojo nutarimo pro
jektą. 

„Teoriškai galima buvo 
tikėtis, kad bus stipresnis pa
reiškimas, tačiau netgi ir šis 
kompromisas yra neblogas, 
nes akivaizdu, kad mes kartu 
su Rumunija ir Slovėnija esa
me rimti kandidatai į NATO 
antrajame plėtimosi raunde", 
pasakė aukštas URM pa
reigūnas, Madride stebintis 
NATO vadovų pasitarimą. 

Anot Lietuvos pareigūno, 
projekto „tekstas yra neblo
gas", nors apie Baltijos valsty
bes kaip kandidates į NATO 
plėtros antrąjį ratą galima su
prasti tik iš konteksto. 

Baltuos valstybės tikrai 
n ė r a pralaimėjusios, te igia 

Lie tuvos UR min i s t r a s 
„Tos valstybės, kurios pa

reiškė norą tapti NATO 
narėmis, yra įvardytos", an
tradienį sakė Lietuvos užsie
nio reikalų ministras Algirdas 
Saudargas. Pasak jo, nors ofi
cialiame dokumente apsiriboj
ama formuluote „Baltijos val
stybės, siekiančios narystės 
NATO", ir neminimi konkre
čiai Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos pavadinimai, „niekam ne-
kela abejonių, apie ką kalba
ma". 

„Tokia formuluotė palieka 
atvirumą kitoms Baltijos re
giono valstybėms prisijungti", 
sakė Lietuvos UR ministras, 
ir ši formuluotė veiks iki 1999 
m. įvyksiančio kito NATO vir
šūnių susitikimo bei galės būti 
pritaikyta, jei norą integruotis 
į NATO pareikš kitos regiono 
valstybės. 

A. Saudargo teigimu, ne
derėjo ir laukti, kad Madrido 
nutarime būtų nurodytas ant
ro plėtimosi etapo laikas. 

„Nemanau, kad būtų gali
ma skirstyti į laimėtojus ir 
pralaimėjusius. Baltijos vals
tybės tikrai nepralaimėjo", sa
kė A. Saudargas. 

JAV ir Baltijos 
prezidentu susitikimas 

Madride neįvyks 
Trečiadienį planuotas JAV 

ir trijų Baltijos valstybių pre
zidentų susitikimas neįvyks. 

Estijos ambasadorius 
NATO Juri Luik pareiškė, kad 
šalys palaikė tokį susitikimą 
dabar nereikalingu, nes kitą 
sekmadieni Vilniuje lankysis 
JAV Valstybės sekretorė 
Madeleine Albright. Ji planuo
ja susitikti su Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos UR ministrais. 

Anot Estijos diplomatų, re
miantis JAV vyriausybės šal
tiniais, Baltijos ir JAV susi
tarimas, kuriame bus nustaty
ti JAV ir Lietuvos, Latvijos 
bei Estijos tarpusavio santy
kiu pagrindai , gali būti pasi-
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Atgimimo metais į Lietuvą sugrįžęs monsinjoras Vytattt 
Avikilų kaime, pasidalinti su beglobiais vaikais, atidi, 
namuose gyventų pamestinukai ir našlaičiai. Prieš 6 i D 
vaikai, 1992 m. liepą buvo pašventinti pirmųjų trijų na::: 
iškilmingai pažymėta kaimo statybos pabaiga. Dešimt>;-

Nuotr.: Vaiko tėviškės namų atidarymo iškilmių ak:-
Italijos (ketvirta iš kairės) Maria Rosa Zanini ir jos vyra-

- Kazlauskas nutarė savo tėviške Marijampolės rajone, 
ii jiems nemažą žemės sklypą, kuriame pastatytuose 
-tus j buvusią Kazlauskų sodybą atsikraustė pirmieji 
.: pamatai, o šiemet, birželio 19 d., Avikilų kaime buvo 
modernių namų dabar gyvena 120 vaikų, 
irka. Tarp svečių — pagrindiniai finansiniai rėmėjai iš 
Domenico Pasuello. 

G, Vagnorius: Lietuvos reformos vertinama kaip politinis t™-
, •<•• , • • • m T . <• . kūmas. Vien geopolitiniai ar 

neatsil ieka nuo kitu Vidurio Europos valstybių 
Vilnius, liepos 8 d. (BNS) t a r n y b ° s pranešimo, premje-

— Lietuvos premjeras Gedimi- r a s Pabrėžia, kad ES pie
nas Vagnorius tikisi, kad dan t i s , anksčia . patirtoji Lie-
Prancūzija ir jos premjeras 
Lionei Jospen parems teisėtus 
Lietuvos siekius pradėt i dery
bas dėl narystės Europos Se-

tuvos skr iauda neturėtų būti 

istoriniai vertinimai padidintų 
žmonių nepasitikėjimą ateiti
mi, pakenktų Lietuvos ir Bal
tijos pastovumui bei saugu
mui, pažymima G. Vagnoriaus 
laiške naujajam Prancūzijos 
premjerui. 

jungoje. 
Laiške Prancūzijos premje

rui, kurį pirmadienį perdavė 
Paryžiuje viešintis preziden
tas Algirdas Brazauskas , Lie
tuvos vyriausybės vadovas pa
brėžia, kad, baigianti reformų 
programą, Lietuva laukia de
rybų dėl narystės Europos 
Sąjungoje pradžios. 

G. Vagnorius pažymi, kad 
pagal objektyvius ekonomikos 
reformos ir demokratijos pa
siekimus Lietuva nenusilei
džia kitoms Vidurio Europos 
valstybėms. 

Pasak Lietuvos premjero, 
tik dalis valstybių įstos į ES 
po 4-5 metų, tačiau tikros de
rybos galėtų vykti bent su 7 
galimomis kandidatėmis, o ne 
su trimis ar penkiomis val
stybėmis. 

Pasak vyriausybės spaudos 

Trumpai iš Lietuvos 
(Remiantis ž:r..ų agentūrų BNS, Elta, Reuter, AFP, R1A pranešimais) 

* „Respublika" (07.05), tęs
dama prezidento rinkimų 
temą, rašo, kad Amerikoje dar 
yra Fondas Stasiui Lozoraičiui 
į prezidentus remti. Fondą 
suaukojo Amerikos lietuviai. 
Šiuo metu jame yra likę apie 
34,000 JAV dolerių. Valdas 
Adamkus, kuris buvo vienas iš 
S. Lozoraičio rinkimų kampa
nijos vadovų, yra ir vienas šio 
fondo tvarkytojų. Po praėjusių 
prezidento rinkimų JAV lietu
vių laikraštyje „Draugas" pas
kelbtoje ir V. Adamkaus pasi
rašytoje pinigų panaudojimo 
ataskaitoje teigiama, kad liku
tis bus panaudotas „kitiems 
rinkimams Lietuvoje". „Res-
publika" kai kurių dabartinių 
kandidatų i prezidentus klau
sė — ar jie yra linkę pasinau-

NATO vadovus Madride pasitiko 
l ietuviu jaunimo piketas 

Madridas-Vilnius, liepos 8 vių piketas sukėlė didelį spau-
d. (BNS) — Kelios dešimtys dos susidomėjimą. J ie nuolat 
jaunuolių iš Lietuvos antra
dienį surengė t r iukšmingą pi
ketą Madride prie rūmų, ku
riuose prasidėjo NATO vadovų 
susitikimas. 

Apie trisdešimt Lietuvos 
jaunųjų konservatorių, krikš
čionių demokratų, demokra
tų, liberalų čia surengė akciją 
s i e t u v o s j aun imas už NA
TO", ragindami sąjungos val
stybių vadovus priimti Lie
tuvą. 

Lietuviai dalino atsišauki
mus, kuriuose rag inama pri
imti Lietuvą į NATO, laikė 
plakatą „Lithuania — to NA
TO", o keli yra apsirengę vie
nodais marškinėliais, an t ku
rių parašyta po vieną raidę. 

yra filmuojami, fotografuojami 
ir turėjo galimybę savo nuo
monę pareikšti Ispanijos, Por
tugalijos, Vokietijos ir Šve
dijos televizijų koresponden
tams. Tačiau lietuviai studen
tai nesusitiko su valstybių 
vadovais ar politikais, kurie į 
susitikimą atvyko pro kitus 
var tus . 

Po to lietuviai dar žada vyk
ti tęsti akci. >s prie Rusijos, 
Vokietijos ir JAV ambasadų 
Madride, o vakare ketina su
rengti piketą prie Ispanijos 
karal iaus rū: ų, kuriuose bus 
surengta iškilminga vakarienė 
visiems valst> !>ių vadovams. 

I. Venskūna t ė sakė, kad ki
tose vietose turėtų prisijungti 

Visiems juos dėvintiems iŠ- daugiau piketuotojų. Jos 
sirikiavus, ant krūt inių gali- žiniomis. į M; dridą yra iš viso 
ma perskaityti „Lithuania", o 
ant nugaros — „NATO — 
now". 

Viena akcijos dalyvė, jaunų
jų konservatorių atstovė Indrė 
Venskūnaitė sakė, kad lietu-

rašytas rugsėjį Vašingtone per 
Baltijos valstybių prezidentų 
susitikimą su JAV prezidentu 
Bill Clinton. 

atvykę apie šimtą akcijos 
„Lietuvos jau- imas už NATO" 
dalyvių. 

Jokių konflikto su Ispanijos 
policija lietuMai piketuotojai 
neturėjo. Pareigūnams jie iš
aiškino savo ' ikslus. ir jiems 
leista laisvai " ikš t i s maždaug 
už 300 metru įuo pastato, ku
riame vykst; NATO vadovų 
susitikimas. 

doti šiais pinigais? V. Adam
kus sakė, kad jis pats, 
į trauktas į rinkimų kampa
niją, liks nuošaly priimant 
sprendimą. „Amerikoje į to
kius reikalus žiūrima labai 
jautriai", sakė V. Adamkus. V. 
Landsbergis, paklaustas, ar 
pasinaudotų tais pinigais, sa
kė: „Jei šie pinigai buvo rinkti 
a.a. S. Lozoraičiui, tai dėl jų 
panaudojimo reikia atsiklaus
ti jo žmonos Danielos. Pats aš 
tų pinigų tikrai neprašysiu". 
Kitas kandidatas į prezidento 
postą — Artūras Paulauskas 
sakė, kad jei pagal fondo nuos
tatus galėtų jais pasinaudoti, 
tai gal ir pats kreiptųsi finan
sinės pagalbos. „Tai būtų net
gi moralinis demokratinių 
tradicijų pratęsimas", sakė jis. 

* Lietuvoje daugėja pri
vač ių miškų savininkų. Pri
vačius miškų plotas jau siekia 
350,000 hektarų, o tai sudaro 
17 proc. visų Lietuvos miškų. 
Numatoma, kad privatūs miš
kai ateityje sudarys apie 40 
procentų Lietuvos miškų. 

* Lie tuvoje v i s i ška i už
d r a u s t a tabako gaminių re
klama. Seimas atmetė Tabako 
kontrolės įstatymo pataisas, 
kuriose buvo siūloma tabako 
gaminių reklamą tik apriboti. 
Nuo šiol įstatymas numato, 
jog pirmą kartą pažeidus taba
ko reklamos draudimą bus 
skiriama 5,000, o antrą kartą 
— 10.000 litų bauda. 

* K a u n o t a r y b o s , valdybos 
nariai, komitetų ir komisijų 
pirmininkai, savivaldybėje 
dirbantys visuomeniniais pag
rindais, nuo šiol gaus kompen
sacijas už sugaištą laiką. Po 
ilgų diskusijų nuspręsta val
dybos nariams ir komitetų pir
mininkams už sugaištą laiką 
posėdžiuose ir pasitarimuose 
kas mėnesį mokėti po 10 mė
nesinių algų, tai yra, 950 li-
tų.Tarybos nariai gaus 285 li
tus, o komisijų pirmininkai 
bei referentės — beveik 200 li
tų. 1997 m. šioms kompensaci
joms miesto valdininkams rei
kės 100.000 litų biudžeto lėšų. 

NATO aukščiausiojo lygio 
susitikimas Madride: 

Madridas, liepos 8 d. (BNS-Reuter-DPA.. NATO valstybių 
vadovai antradienį po oficialaus konferencijos Madride atidary
mo pradėjo darbą. Pasitarimas prasidėjo, prie apskritojo stalo 
kiekvienam valstybių vadovui iš eiles paskelbiant savo nuos
tatą. Nepavykus pasiekti sutarimo, susitikimas buvo nutrauk
tas, ir prasidėjo uždaras posėdis, kuriame dalyvauja tik delega
cijų vadovai ir po du padėjėjus. 

Prancūzijos prezidentas Jacąues Chirac aiškiai perspėda
mas JAV, NATO vadovams sake, jog sąjunga negalės išlikti, jei 
Europos ir Amerikos jėgų pusiausvyra tiek kariniame, tiek po
litiniame NATO sparnuose nepasislinks europiečių naudai. 

JA V prezidentas Bill Clinton dar pirmadienį pakvietė nau
joms NATO ir Prancūzijos deryboms del Paryžiaus grįžimo į 
karinį NATO sparną iki šių metų pabaigos, tačiau jis atmetė 
pagrindinį J. Chirac reikalavimą, kad JAV perleistu vadovavi
mą Neapolyje esančiam „pietiniam" NATO štabui į europiečių 
rankas. 

Rusija eilinį kartą pasmerkė NATO plėtimąsi į Rytus. Opo
zicinis Rusijos laikraštis ,,Sovetskaja Rossija" liepos 8 dieną 
pavadino valstybinės gėdos diena, nes Kremlius ..kapituliavo" 
ir leido NATO plėstis. Rusijos prezidentas Boris Jelcin, kuris 
nusprendė nevykti į susitikimą Madride, pakartojo, jog Rusijos 
ir NATO Pagrindų akto pasirašymas nereiškia Rusijos pritari
mo sąjungos plėtimuisi. Komunistiniai prezidento priešininkai 
kaltina jį Rusijos išdavyste. „Nezavisimaja gazeta" mano, jog į 
NATO, nepaisant Rusijos prieštaravimų, galiausiai bus pa
kviestos ir Baltijos valstybes. Maskva buvo pareiškusi, kad to
kiu atveju iš naujo pažvelgs į savo santykius su NATO. Komer
cinė NTV televizija priminė, kad susitikimas Madride sutampa 
su susitarimo, 1807 m. caro Aleksandro I ir Napoleono pasira
šyto Tilžėje, metinėmis. Pagal šį susitarimą. Rusija ir Prancū
zija tapo sąjungininkėmis, tačiau tai nesutrukdė joms po 5 me
tų pradėti tarpusavio karą. 

Lenkįjos ministras pirmininkas Wlodzimierz Cimoszewicz 
pareiškė, kad diena, kai Lenkija bus pakviesta į NATO, gali 
įeiti į istoriją kaip Jaltos sistemos Europoje pabaiga ir nulemti 
Lenkijos ateitį demokratinio pasaulio struktūroje. 

Estija nesuinteresuota pasirašyti NATO ir Baltijos valsty
bių susitarimo, nes tai užmegztų ypatingus santykius su sąjun
ga ir labai ilgam atmestų galimybę Estijai, Latvijai ir Lietuvai 
tapti šios organizacijos pilnateisėmis narėmis, pareiškė Estijos 
ambasadorius NATO Juri Luik. Tokį susitarimą su NATO siū
lė pasirašyti Prancūzijos prezidentas Jacąues Chirac, jį su 
NATO pasirašys Ukraina. 

Aplinkos apsaugos organizacija „Greenpeace" pareiškė, 
kad NATO išplėtimas yra tik pretekstas perginkluoti pakvies
tas įsijungti į sąjungą Rytų Europos valstybes. Madride išpla
t intame „Greenpeace" pareiškime sakoma, kad Vengrijos. Len
kijos, Čekijos, Rumunijos ir Slovėnijos kandidatūros pasirink
tos todėl, kad šių valstybių rinkos yra tinkamiausios ginklų 
pramonei. „Greenpeace" teigimu, Vengrija, Lenkija. Čekija ir 
Rumunija turės įsigyti karinių lėktuvų ir kitos karinės įrangos 
už 10 mlrd. dolerių, kad jų karinės pajėgos atitiktu NATO rei
kalavimus. 

Ispanijos ministras pirmininkas Jose Maria Aznar NATO 
viršūnių susitikimo Madride atidaryme išreiškė tvirtą Ispani
jos pasiryžimą prisijungti prie NATO karinės vadovavimo 
struktūros per artimiausius mėnesius. Jis sake. kad yra paten
kintas iki šiol derybose su NATO pasiektais rezultatais. Ispani
ja reikalavo vadovauti Iberijos regionui.) kurį patenka visa jos 
teritorija, Kanarų salos ir Gibraltaro sąsiauris. 

* L i e t u v o s Seimo pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis 
ir Maskvos vyriausybes minis
tras Vitalij Morozov liepos 4 d. 
apsvarstė lietuviškų maisto 
produktų tiekimą Maskvai. 
Pas V. Landsbergį apsilankęs 
V. Morozov pabrėžė, kad Mas
kva dabar importuoja maisto 
produktus iš daugelio valsty
bių, tačiau visų vertingiausi 
yra seni ryšiai. ..Maskvie
čiams gerai pažįstami lietuviš
ki maisto pramones gaminiai". 
pažymėjo svečias. Jis informa
vo, kad įvežamiems Lietuvos 
mėsos produktams taikomos 
tokios taisyklės, kaip ir Vo
kietijai, Anglijai. Prancūzijai 
ir kitoms Europos valstybėms. 
nes jos visos priskiriamos tai 
pačiai grupei, o už prekes at
siskaitoma tik pinigais. 

* T a r p t a u t i n ė par lamen
t a r ų grupė Čečėnijos proble
moms kreipėsi į pasaulio val
stybių parlamentų vadovus, 
prašydama materialiai parem
ti Čečėnijos parlamenta. Šios 
grupės generalinis sekretorius 
Algirdas Endriukaitis sakė, 
kad toks prašymas įteiktas ir 
Lietuvos Seimo vadovvbei 

* Lie tuvos S e i m a s n u t a r ė 
iš Švenčių dienu sąrašo iš
braukti gegužės 1-ąją — Tarp
tautine darbo dieną. Gegu
žės 1-oji perkelta į Atmintinų 
dienų sąrašą. J šį sąrašą taip 
pat įrašyta birželio 1-oji — 
Tarptautinė vaikų gynimo die
na, bei birželio 23-ioji — 
Birželio sukilimo diena. Dabar 
Švenčių sąrame liko aštuonios, 
o Atmintinų dienu sąraše — 
21 diena. 

* Seimas b i rže l io 24 d. 
prieme gyventojų indelių 
draudimo įstatymo pakeiti
mus. Nuo kitų metų bus 100 
proc. kompensuojami indeliai 
litais iki 5.000 Lt, o indelių 
valiuta kompensacija — 90 
proc. indėlio sumos. n<> di
desnės nei 5.000 Lt. Jei 
indelis bankrutavusiame ban
ke buvo nuo iki 10.000 Lt. bus 
kompensuojama 90 proc. su
mos, valiuta — 80 proc. 

KALENDORIUS 
Liepos 9 d.: Veronika, Mar 

celina, Ryte, Antė, Vida. 
Liepos 10 d.: Rufina, S<-kun 

da, Amalija, Prud« ncija. 

mailto:DRAUGAS@EARTHUNK.NET
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SKAUTYBĖS 
kelias 

R e d a k t o r ė j . v . s . I r e n a R e g i e n e 

MALVINA JONIKIENĖ 
M o t i n a — S k a u t ė — 

Vadovė 

1967-1969 m. kadencijos LSS 
Skaučių Seserijos Vyriausioji Skau
tininke vs Malvina Jonikiene. 

Palaimintojo Jurgio Matu
laičio misijos koplyčios skliau
tais š.m. gegužes 28 d. skam
ba Rasos Poskotimienės groja
ma lietuviškos skautybės dai
nos .Atgimė tėvyne, gimėme ir 
mes" melodija. Pro saliutus ir 
ašaras paskutinėn kelionėn 
išlydime vs Malviną Jonikienę 
— buvusią Lietuvių Skaučių 
seserijos Vyr. Skautininke, 
vadovę, auklėtoją, gražios Šei
mos motiną. 

_Kiek atminimų — atsiti
kimų. 

Gyvų kitados. 
Vienas už kito brėško ir 

švito 
Anapus ribos!" (Maironis) 
Pirmieji atsiminimai man 

prasideda Vokietijoje apie 
1947 m. „Vyčio" lietuvių sto
vykloje. Uchtėje. Sesės Malvi-
nos šeimoje, tam vienam kam
barėlyje, auga du vaikučiai, 
bet esame čia ir mes — jos vy
resnių skaučių kandidačių 
būrelis. Mes nuolat čia sve-
čiuojames. kalbamės, drau
gaujam, guodžiamės, net ne
juntamai esame gražiai auk
lėjamos. 

Mūsų šeima iš Uchtės iš
vyksta j Argentiną anks
čiau nei kiti ir sesė Malvina 
skuba suruošti man vyr. 
skautes įžodi, nugalėdama ne 
vieną kliūtį. Ar žinojai tada, 
mieloji Vadove, kaip daug pa
darei jaunam žmogui? 

vs Malvina Kanišauskaitė 
Jonikiene — skautė, mokyto
ja, jauniausia sesele ta rp 
dviejų seserų ir dviejų brolių 
Lietuvos savanorių ir mylima, 
pasiaukojusi Alvydo, Jorūnes 
ir Vaidučio mama. 

Lietuviškoji skautybė į savo 

eiles sesę Malviną patraukė 
1926 m. Panevėžyje, kur net
rukus ji buvo vyr. skaučių 
draugininke. 

Mokytojų seminariją j i baigė 
1933 m. Auklėtoj a-moky toj a 
išbuvo visą savo gyvenimą. 
Gyvendama Lemonte, dar 
prieš dešimtmetį j i dalyvavo 
„Maironio" lituanistinės mo
kyklos darbuose. 

Lietuvių Skautų sąjungą 
puošia sesės Malvinos gausūs 
darbai; 1960-63 m. ji buvo 
Skaučių seserijos vadijos sek
retore; 1964-66 m. — Vyr. 
Skautininkės (vs. Onos Zails-
kienės) pavaduotoja; 1965 m. 
Kanadoje ji buvo Seserijos va
dovių stovyklos viršininke, 
kur skautybėje lavinosi netoli 
100 jaunų vadovių; 1967-69 
m. — Skaučių seserijos Vy
riausia Skautininke. Vėliau 
LSS programų bei naujos 
šakos įvedimo studijinės komi
sijos pirmininkė, JSkautų 
aido" administratorė, 1985-90 
m. — Skaučių seserijos Gar
bes gynėja. 

Kai man paskambino viena 
iš „Draugo" redaktorių jvs . 
Irena Regienė, kad parašyčiau 
apie mūsų Sesę, abi prisi
minėm tuos gražius trejis me
tus, kai darbavomės kar tu vs 
Malvinos Jonikienės sudary
toje Skaučių seserijos vadijoje. 
Ta vadovybės kadencija buvo 
didžiulės šventės ženkle — 
1968 m. šventėme Lietuvos 

. nepriklausomybės ir lietu
viškosios skautybės auksinį 
jubiliejų. Nors sesė Malvina 
sakydavo, kad jai maloniau 
būtų surinkti išdykėlių skiltį 
ir su jomis skautauti , negu 
priimti paradus, bet savo ka
dencijos metu ji gražiai pa
traukė vadoves ypatingiems 
darbams, konkursams. J i , at
rodė, be vargo rasdavo bend
rą, mandagią kalbą net ir su 
tomis sesėmis, kurių „aš" pa
kildavo aukščiau skautybės. 
krikščionybės. Būdama Vy
riausia Skautininke, sesė Mal
vina aplankė visus skaučių 
vienetus JAV, Kanadoje ir 
Anglijoje. Tam ji atidavė visas 
savo atostogas. Ne kartą ar
čiau gyvenusios Seserijos va
dijos narės ateidavom su gė
lele išleisti Vyr. Skautininke į 
kelionę. 

1967 m. St. Catherines 
mieste, Kanadoje, buvo su
ruoštas gausus Seserijos vado
vių suvažiavimas. Pilnas auto
busas vadovių iš Čikagos va
žiavome visą naktį. Ir. kad 
mes dainavom! Sesė Malvina 

^ 

if" *~ sM 
wr *M 
1 'x1^ 

V** "*fl 
L A *** Wr 
W ^ ^ 

T 

i 
i* 

•JĮ ̂ if^UB m&-^ ^y 
* 

*m ttL 

m M » —*am 

s* 

t 

*WmrJr 1 w W " 
• 

• | 
*\2"S,J 

i * ' 

-

\& MM w */ 
T, 

i 

f -••• 

1 

i 
i 

i 
^B 
H L jĘm w • 

/ 

te ' 
1967-1969 m. kadencijos LSS Seserijos vadija. Iš k. I eil. — vs Ona Rozniekiene, VS vs Malvina Jonikiene,ps. 
kun. Pranas Garšva. II eil. — vs Grasilija Meiluviene. vs Sofija Statkiene, s Birute Koziciene, ps Irena Regiene. 
s. Sofija Kunstmaniene, s. Birutė Vindašienė ir vs Ale Namikiene 

paryčiais ir sako: „ach, kad 
visą laiką taip būtų..." Pri
važiavus Kanados sieną, ke
lios sesės sėdėjo ant ryšulių 
sustingusios, nes ten buvo 
naujos uniformų medžiagos, 
kurias skautėms į Kanadą 
„importavo" Seserijos vadijos 
narė vs Regina Kučienė. 

Tų metų rudenį Rako sto
vyklavietėje 70 skaučių daly
vavo vadovių stovykloje. 

1968 m. — V Tautinė sto
vykla Rakė, MI. 700 lietu
vaičių skaučių žygiavo į 
vėliavų aikštę su ta įprastine, 
nuolatine, j a u kelintos kartos 
dainuojama „Atgimė tėvynė, 
gimėme ir mes"... 

Lietuvių skautavime yra pa
protys, kad Tautinėse, Jubilie
jinėse stovyklose vadovauja 
tos kadencijos vadovai. Besi
ruošiant V Tautinei stovyk
lai, sesė Malvina pasakė: „Aš 
stovyklausiu, bet nebūsiu vir
šininke. 50 metų yra didelė 
šventė, tai pagerbkime tomis 
pareigomis tas, kurios skauty-
bę kūrė", — ir pakvietė vs 
Megą Barniškaite būti V Tau
tinės stovyklos viršininke. 

1969 m. įvyko sėkmingas 
suvažiavimas Dainavoje, iš
leistos kelios skautamokslio 
knygos ir baigta ruošti spau
dai didelė knyga-albumas 
„Lietuvių Skaučių Seserija". 

Prieš baigdama Vyr. Skauti
ninkės pareigas, Malvina Jo
nikienė 1969 m. liepos mėn. 
rašė Skaučių Seserijos vadijos 
biuletenyje „Gabija": 

„Senovės romėnų posakis 
sako: "Ko dievai neapkentė, tą 
mokytoju padarė'. Tas posakis 
tinka ir jaunimo vadovams,-
ėms. Vadovės darbas sunkus 
'nors dažnai ir malonus), rei
kalaująs šventos kantrybės ir 
pamėgimo. Bet. sese, dirbi 
auklėjimo darbą savo noru, 
niekieno neverčiama, dirbi tik 
skautiškos pareigos vedama 
jaunesnės sesės gerovei. Tu, 
sese vadove, savo taktu, meile 
ir tau patikėtų sesių pa
žinimu ir jų supratimu gali jas 
paveikti taip. kad jos visuomet 
sakys: Tą. ką aš šiandien tu
riu, gavau iš skautybės per 
savo vadovę'". 

Ačiū, Sese Malvina. 
Alė Namik iene 

KAS NAUJO PAS LIETUVOS 
SKAUTUS 

s m. vasario '2 d 
kiene 

Į)ii - . k r i t i m o 
aplanke P\.( 

uvažiaviman Cikadoje iŠ Įvainų JAV ir Canados atvykusių, -ikautininkių būrys 
[>>mont<\ jjyvenu«ia buv I»SS Seserijos Vvmusią Skautininke vs Malviną Joni-

Nuotr Viktoro Kučo 

Nors platus Atlantas ir jūros 
skiria mus nuo laisvę atgavu
sios Lietuvos, kurioje dar 1938 
metais buvo duotas skauto 
įžodis, po daugiau 50 metų 
Vakarų pasaulyje sėkmingai 
nešus „žaliąją vėliavą su mūsų 
balta lelija", pagal v.s. Vlado 
Vijeikio stovyklinį maršą, la
bai norisi, kad ta skautiškoji 
lelija plazdėtų ir Lietuvos pa
dangėje, vedant jaunimą 
skautybės keliu į šviesesnę at
eitį. 

Kai Lietuvos mokslo ir švie
timo ministras Zigmas Zinke
vičius, besilankydamas JAV 
Pasaulio lietuvių centre, Le
monte, pranešime pareiškė, 
kad dabartinei Lietuvos mo
kyklai labai t rūksta lietu
viškos dvasios, j is buvo pak
laustas ar jaunimo organi
zacijos — skautai ir ateitinin
kai padeda mokyklinio jauni
mo tautinės dvasios ugdymui, 
kaip kad vykdoma išeivijoje 
per 50 metų? 

Atsakymas buvo liūdnas. 
Šiandieninė Lietuva jaunimo 
auklėjime tokios pagalbos ne
turi. Iš kur j ^ bus? Skautai su
siskaldę, nėra susiklausymo, 
vienybės, t ą skautiško broliš
kumo, tinkamos vadovybės su 
reikiamu pareigų supratimu. 

Nuo 1992 metų besitęsiantis 
Lietuvos skautų susiskaldy
mas, dabar besireiškiantis 
dviejose grupėse, sudaro blogą 
jaunimo auklėjimo organizaci
jos įvaizdį tėvų ir visuomenės 
tarpe. Lietuvos Skautų sąjun
gos (LSS) vadovybė stengiasi 
išlaikyti LSS organizacinę 
struktūrą su Brolija, Seserija 
ir ASS, kaip ji buvo pradėta ir 
tęsta per 22 metus nepriklau
somoje Lietuvoje, sėkmingai 
išlaikyta išeivijoje per 52 me
tus iki dabar, naudojant pa
saulinę skautų ir skaučių auk
lėjimo sistemą su tautiniu pa

grindu ir tautiniais įsipa
reigojimais savo veiklos ap
raiškose. Lietuvos Skautiją, 
atmetusi Brolijos ir Seserijos 
auklėjamąją struktūrą su ber
niukams ir mergaitėms skir
tinga veiklos metodika, prak
tikuoja mišrių vienetų veiklą, 
daugiau dėmesio skirdama 
tarptautiniam bendravimui. 

Lietuvos Seimo nariai S. 
Čirba ir Vyt. Cinauskas į pa
sitarimą Seime 1997.05.15 pa
kvietę Lietuvos Skautų sąjun
gos tarybos pirmininką A. 
Berkevičių, Lietuvos Skauti-
jos tarybos pirmininką M. 
Rastikį, G. Vaidelį ir S. Ged
gaudienę. Posėdžio tikslas bu
vo suartinti LSS ir LS, kad jos 
susijungtų, sudarant vieną 
Lietuvos skautų organizaciją 
ir išklausyti Stefos Gedgau
dienės valdžios institucijoms 
siunčiamus skundus dėl taria
mos mergaičių diskriminacijos 
LSS ir LS veikloje, norint su
kurti atskirą trečiąją grupuotę 
— Lietuvos Skaučių Seseriją 
Neturint konkrečių duomenų 
apie tariamąją skaučių diskri
minaciją, atskiros Skaučių 

Seserijos steigimas nebuvo pa
remtas. 

Pagal pasitarimo protokolą, 
surašytą S. Čirbos buvo 
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LS Vilkijos (Kauno raj.) draugovės prityrę skautai ir skautės, su vadove Irena Valatkevičiene.1996 m. vasarą 
grįždami iš Palangoje vykusios stovyklos „Palanga 96", apsilankė Kretingoje prie grafo Tiškevičiaus rūmų. 

tarybos pirmininko A. Berke-
vičiaus prašymas Valakam
piuose buvusią komjaunimo 
stovyklaviete perduoti LSS 
vadovybei, kurioje 1998 me
tais būtų ruošiama 8-ji LSS 
Tautinė stovykla. Taip pat jis 
siūlė sudaryti bendrą koordi
nacinę tarybą iš visų skautų 
organizacijų. Tokia taryba at
liktų visų susijungimo i vieną 
Lietuvos Skautų organizaciją 
darbus. J is pabrėžė, kad dėl 
apsijungimo iš LSS pusės jo
kių kliūčių nėra. Neturėdama 
LSS ir LS paramos atskiros 
Seserijos steigimui, Stefa Ged
gaudienė pasisakė už iki 1940 
metų Lietuvoje veikusios LSS 
organizacinę struktūrą. 

Lietuvos Skautijos tarybos 
pirm. Mečislovas Raštikis Sei
mo pasitarime teigė, kad no
rint priklausyti Tarptauti
niam skautų biurui (WOSM) 
— struktūra yra nepriimtina, 
kai yra Brolijos ir Seserijos 
atskiros šakos (mūsų turimo
mis žiniomis tokių WOSM rei
kalavimų iš viso nėra). Dėl 
iLSS ir LS susijungimo M. 
Raštikis sakė, kad iškels koor
dinacinės tarybos klausimą 
artimiausiame LS tarybos po
sėdyje. 

Anksčiau Švietimo ministe
rijos sukviestame LSS ir LS 
tarybų pirmininkų posėdyje 
abi skautų organizacijos buvo 
paprašytos išvystyti artimesnį 
skautų ir skaučių vienetų bei 
stovyklų bendravimą, ypač be
siruošiant 8-jai Tautinei sto
vyklai 1998 metais. LSS ruo
šiamuose vadovų,-vių kursuo
se, Vilniuje, š.m. rugpjūčio 
mėnesį, numatyta pakviesti ir 
grupę jaunų vadovų iš Lietu
vos Skautijos vienetų. 

Veikla v i ene tuose 

Plačiai susirašinėjant su 
LSS ir LS vienetų vadovais 
bei vadovėmis, matosi, kad 
tvirtesnei skautiškai veiklai 
Lietuvoje t rūksta patyrusių, 
skautiškai subrendusių va
dovų,-vių, kad jų paruošimui 
trūksta personalo ir tinkamų 
sąlygų. Čia daug galėtų padėti 
vasaromis išeivijos LSS patyrę 
vadovai ir vadoves Deja, ini

ciatyvos abiejose Atlanto pu
sėse kol kas nesimato tokiam 
konkrečiam bendravimui. 

Lietuffj*'"" Skautų sąjungos 
vadovai,-vės stengiasi auklėti 
skautiškąjį Lietuvos jaunimą 
savai tautai, Lietuvai, daly
vaujant tautiniuose ir valsty
biniuose renginiuose, kaip kad 
rašoma laiške ir rodoma nuo
traukose. Lietuvos Skautiją 
labiau domina turistiniai žy
giai ir išvykos į užsienį. 

LSS Vilniaus skautai ir 
skautės nuolat dalyvauja tau
tinių, valstybinių švenčių mi-

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe- vidaus ir kraujo ligos 

5640 S. Pulaakj Rd. 
TaL 773-586-2802 

Pirmd. 9 v.r. - 7 v.v. 
Antr., Treč. ir Penkt 9 v.r. - 3 v.p.p. 
Ketvd. 10 v.r. - 7 v.v. Sestd. ir kt. 
dienomis reikalingas susitarimas. 

Sumokama po vizito. 

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS 
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Tai. 0708)742-0256 
Valandos pagal susitarimą 

Ca/cfac Ofagnoaja, LTD. 
6132 S. KedzieAve. 
Chicago, IL 60629 
TaL 773-430-7700 

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

širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

VlbAŠJ.NlMlČKAŠ,lJl.b. 
KARDIOLOGAS - SlRDIES LIGOS 

7722 S. Kezie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel (773) 471-3300 

DR. AŠ. ėlIvtČKAŠ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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3900 W.95 St Tai. 706-422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

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

penktad ir seStad 9 v r - 12 v.p.p. 

rėjimuose. Jų aktyvios veiklos 
visuomenėje dalyvavimo pasė
koje į LSS vadovybę kreipėsi 
mokyklų direktoriai, mokyto
jai, prašydami pagalbos stei
giant skautų,-čių vienetus 
Kaune, Širvintuose, Lentva
ryje, Elektrėnuose, Vilniuje, 
vidurinėse mokyklose, Kaišia
doryse, Panevėžyje, Šiauliuo-
se,Paberzėje, Baltojoje Vokėje 
ir Alytuje. 

(Bus daugiau) 
Br. Juodel i s 
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TaL 773-586-7755 
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LIETUVOJE ĮSIGALIOJO 
SVEIKATOS DRAUDA 

DR. KAZYS AMBROZAITIS 

S e p t y n e r i ų m e t ų m a i š a t i s 

Atsistačiusi Lietuvos respu
blika paveldėjo nemokamą gy
dymą, kur is j auna i valstybei 
buvo finansiškai nepakelia
mas. Socialiai buvo neteisin
gas, nes partija ir valdininkai 
gaudavo ištaigingą gydymą, o 
paprast i darbininkai buvo ig
noruojami, daugelis paslaugų 
buvo j iems neprieinama. Tai 
buvo griežtai centralizuota 
sistema, ku r įsakymai ateida
vo iš Maskvos, o vietoje juos 
interpretavo ir vykdė partijos 
skirti gydytojai a r kiti no
menklatūros valdininkai. Gy
dymas buvo atsilikęs apie 30 
metų, palyginant su Vakarais. 
Pr iva taus gydymo būdas buvo 
nežinomas ir nesuprantamas, 
išskyrus tuos atvejus, kai pa
cientas ateidavo į polikliniką 
su krepšeliu dešros ir buteliu 
degt iries. 

J a u 1991 m. spalio 30 d. 
Aukščiausioji Taryba patvirti
no valstybinę sveikatos kon
cepciją ir pareikalavo, kad vy
riausybė iki metų galo pa
ruoštų įs tatymų reikiamus pa
pildymus ir pakeit imus bei pa
ruoštų Nacionalinės sveikatos 
tarybos s tatutą . Buvo paruošti 
net ke tur i sveikatos priežiūros 
įstaigų įstatymo projektai, 
prasidėjo ilgos diskusijos iš
rinktame Seime. 1993 m. ge
gužės mėn. buvo sudarytas 
Sveikatos apsaugos organiza
cijos reformos biuras (SARB), 
į kurį buvo pakviesta per šim
tą specialistų, užsienio konsul
tan tų . Šalia to, prie projektų 
rengimo da r dirbo ir medikų 
organizacijos. Sveikatos mi
n i s t ra i keitėsi, kiekvienas or
ganizavo vis papildomus ko
mi te tus sveikatos įstatymų 
projektams ruošti. Užsienio 
pagalbos dėka, medicinos lygis 
pamažu kilo, atsirado daugiau 
vaistų, aparatūros . Buvo pa
ruošti medicinos praktikos ir 
farmacijos statymų projektai, 
kuriuos Seimas priėmė ir vėl 
iš naujo tobulino. Tuo tarpu 
nomenkla tūra buvo nepajudi
nama , jaunieji gydytojai skun
dėsi, kad medicinos pažanga 
neįmanoma, kol nebus atsisa
kyta sovietinės tvarkos. Gydy
tojai privačios medicinos prak
tikos nesuprato, nes nebuvo 
t inkamo sveikatos draudimo. 
Privačia praktika pirmieji 
pradėjo iš dalies verstis dantų 
gydytojai (stomatologai). Žy
mią pagalbą suteikė užsienio 
gydytojai. Keletas išvyko į 
užsienius ir tapo specialistais. 
Sveikatos apsauga priklausė 
nuo valstybės biudžeto. Visi 
gydytojai buvo valdžios tar
nautojai. Ligoninių ir gydytojų 
skaičius buvo per didelis, pa

gal gyventojų skaičių. Valsty
bei nemokamas gydymas daug 
kainavo. Ligoniai buvo laiko
mi ligoninėse kelis kartus il
giau, negu Vakaruose priimta 
laikyti. Ligoniai, eidami į li
goninę dažnai turėjo atsinešti 
savo vaistus, tvarsčių, net pa
pildomo maisto. Gydytojai 
pradėjo valdžiai grasinti strei
ku. 

Pagrindinis 
pers i tvarkymas 

Pagaliau šiais metais buvo 
priimtas privalomo sveikatos 
draudimo įstatymas, kuris įsi
galiojo liepos 1 dieną. Tai re
voliucinis posūkis, kuris ati
darė duris ir privačiai prakti
kai. Pradedant draudos medi
ciną sudaromas atskiras vals
tybinio draudimo fondo biu
džetas. J is atskiriamas nuo 
valstybės ir savivaldybių biu
džetų. Įvedamas dirbantiems 
privalomas draudimo mokes
tis. Lėšos visas sveikatos 
priežiūros įstaigas pasiekia 
per Valstybinę ligonių kasą ir 
teritorines ligonių kasas, su 
jomis valstybė sudaro sutar
tis. Svarbiausias pasiekimas 
finansų tvaryme bus tai, kad 
bus tiksliau paskirstomos lė
šos. Gydytojai ir ligoninių vir
šininkai negalės sauvaliauti, 
jų atlyginimas nustatomas pa
gal ligoniui suteiktas paslau
gas. Daugiau priimsi ligonių, 
gausi didesnį atlyginimą. Iki 
liepos 1 dienos ligoninės gy
dytojams buvo išmokama už 
„lovų" skaičių, nepaisant, ar 
jos buvo tuščios, ar pilnos. 

Sol idarumo principas 

Įvedamas privalomas svei
katos draudimas visiems gy
ventojams. Už gydymą moka 
visi. Kas daugiau uždirba, tas 
daugiau ir moka. Dirbantis 
žmogus moka už teisėtai ne
dirbantį, sveikas už sergantį, 
jaunas už seną. Priešingai ko
munizmo „rojui", dabar įgy
vendinamas krikščioniškas so
cialinis teisingumas bent svei
katos apsaugos srityje. Dėl to, 
dėmesys atkreipiamas į šei
mos gydytojus, tokia specia
lybė jau kuris laikas atsirado 
Amerikoje. Teks ir Lietuvoje 
šią specialybę paskubomis pa
ruošti. Kol tokie specialistai 
bus paruošti, atsirandančią 
spragą užpildys terapeutai ir 
pediatrai. Tokiu būdu nauja
sis draudos įstatymas iš es
mės pakeičia gydytojo prak
tiką ir jo uždarbį. Atsiranda 
konkurencija: kas geriau pa
tarnaus ligoniui. Pacientas 
gali pasirinkti gydytoją ir li
goninę, kur tik nori, jam dau-

Nepriklau8omybės aikštė Vilniuje. 

giau nekainuos. Gydytojas, 
norėdamas daugiau uždirbti, 
privalės geriau pacientą ap
tarnauti ir daugiau jų pri
traukti. Tai privačios prakti
kos principas. Poliklinikose 
dirbančių gydytojų specialistų 
atlyginimas irgi priklausys 
nuo atėjusių ligonių skaičiaus. 

P a s kurį gydytoją eit i? 

Visi turės pagal savo skonį 
ir norą užsirašyti pas gyd>-
toją. Je i to nepadarė, galės 
užsirašyti atvykęs į polikli
niką a r kitą sveikatos punktą. 
Susirgus eis pas savo gydy
toją, o jis nuspręs, ar pats gy
dys, a r siųs pas atitinkamą 
specialistą. Pagal reikalą ir 
pageidavimą, gydytojas gali 
pasiųsti savo pacientą bet kur 
visoje valstybės teritorijoje. 
Nedirbantiems ir nemokan
tiems valstybei mokesčių pa
tarianti iš anksto apsidrausti ir 
kas mėnesį mokėti draudimo 
įmokas. Gydytojui nereikės 
aiškintis, ar pacientas su
mokėjo draudimo mokestį, tuo 
rūpinsis teritorinės ligonių ka
sos ir mokesčių inspektoriai. 
Ligonių kasos įstaigose jau 
galima gauti visą informaciją 
apie sveikatos draudimą. 

Privatus draudimas 

Šalia privalomo sveikatos 
draudimo dar yra ir savano
riškas draudimas. Tai atitinka 
amerikietišką privatų drau
dimą. Gyventojas gali pasi
rinkti jam priimtiną draudimo 
planą, pagal kurį nuo įmo
kėtos sumos gaus atitinkamas 
medicinos paslaugas. Daugiau 
moki — daugiau gauni. Tuo, 
žinoma, pasinaudos tik 
nežymi gyventojų dalis. Pri
vačios draudimo įstaigos bus 
budriai valdžios prižiūrimos. 

Kaip su kaimo 
žmonėmis? 

Sveikatos ministras J. Gal
dikas teigia, kad naujas įsta
tymas numato suvienodinti 
valstybinių ir privačių medici

nos įstaigų teises, bus žymiai 
sumažinti mokesčiai už medi
cinos paslaugas kaimo gyven
tojams. Anksčiau, ūkininkai 
už save ir šeimos narius, dir 
bančius ūkyje, mokėjo 10% jų 
deklaruotos pajamų sumos. 
Dabar Seime įnešta to įstaty
mo pataisa, kad ūkininkas 
mokės tiktai 3.5% minimalios 
mėnesinės algos privalomo 
mokesčio už save ir šeimos 
dirbančius narius. Kaime gy
venantieji pilnamečiai ir netu
rintieji savo žemės ar pajamų, 
gali būti draudžiami iš specia
lių fondų ar kitų žemės ūkio 
programų finansavimo lėšų, 
pagal Privalomo sveikatos 
draudimo tarybos nustatytą 
tvarką. Ministras J. Galdikas 
spaudos konferencijoje pareiš
kė, kad pagal naująjį įstatymą 
ligonių kasa jau greitai nebus 
mokesčius renkanti instituci
ja. Medicinos punktai, ambu
latorijos, poliklinikos ir ligo
ninės priklausys savivaldy
bėms. Tokio potvarkio dar ne
teko matyti. Tai reikštų galą 
centralizuotai (sovietinei^ me
dicinai Lietuvoje. 

Kiekvienoje valstybėje svei
katos apsauga kainuoja vals
tybei panašiai, kiek krašto ap
sauga. Anglija ir Kanada ilgai 
diskutavo sveikatos apsaugos 

Nuoįr. Pranės Šlutienės 

planus ir jų finansavimą, ko! 
priėjo galutinos išvados. JAV 
tas klausimas dar ii- dabar yra 
diskutuojamas, nors „medi-
care ir niedicaid" sistemos yra 
gana stipriai įsitvirtinusios 
Pakeit imus arba „patobu 
linimus" politikieriai stengiasi 
įvesti, svarstant metinį val
stybės biudžetą. Jau prieš sep
tynerius metus Lietuvoje kon 
sultantai patarė kuo greičiau 
įvesti privalomu visuotini 
sveikatos draudimą, nes maža 
agrarinė valstybė nėra pajėgi 
gyventojams teikti nemokama 
modernia medicinos pagalba. 
Bendra ekonominė krašto 
padėtis to neleido pradėti. Vis 
tik keletą metu Lietuvos gy
ventojai naudojosi nemokamu 
gydymu, nors ir žemesnio ly
gio, nes nedaug lėšų buvo ski
riama krašto apsaugai ii 
švietimui. Sveikintina, kad 
dabartinė vyriausybė ir Sei
mas tai paskubino. Keikia ti
kėtis kai kurių perėjimo metu 
nesklandumų. Ministerija 

siunčia j apskritis savo pa
tarėjus. Maži nesklandumai 
nesutrukdys persitvarkymo. 
Džiugu, kad Lietuva, paga
liau, surado priimtiną solida
rumo principą. įgyvendinant 
teisingesnį sveikatos aprūpi
nimą. 

Danutė Bindokienė 

Paliktieji už durų 

Sveika motina su sveiku naujagimiu Klaipėdos ligoninėje 
Nuoti Pranės ŠIutienės 

Nepaisant dėtų pastangų, 
tik retas naivuolis butų ga
lėjęs tikrai tikėti, kad NATO 
narystes klausimais suvažia
vimas, prasidėjęs vakar (lie
pos 8 d.) Madride, pakryps 
Baltijos valstybių naudai. Vis 
dėlto svarbiausią rolę Madri
de šiandien vaidina ne pa
kviestieji, bet paliktieji už 
durų: Rumunija. Slovėnija, 
Lietuva. Latvija, Estija. 

JAV vyriausybes nariai 
reiškia abejones, a r apskritai 
verta remti prez. Bill Clinton 
norus pirmame ra te į NATO 
tikraisiais nariais priimti 
Varšuvos pakto valstybes — 
Lenkiją, Čekų Respubliką ir 
Vengriją. Tačiau jų pagrindi
nis argumentas turi dolerio, o 
ne politikos ženklą. Ir prezi
dentas sutinka, kad NATO 
praplėtimas Amerikos gyven
tojams kainuosiąs ta rp 150 ir 
250 milijonų dolerių kasmet 
per maždaug ateinančius 10— 
12 metų. 

JAV prezidentas taip pat 
kaltinamas, kad prieš rinki
mus, besistengdamas laimėti 
Rytų bei Vidurio Europos et
ninėms grupėms priklau
sančių šio krašto piliečių bal
sus, per daug jiems pri
žadėjęs, dėl to dabar taip už
sispyrusiai remia narystę į 
NATO jų kilmės kraštams. 
Tam tikra prasme tai dar 
kartą akivaizdžiai įrodo, kad 
prieš rinkimus prezidentinių 
ar kitų kandidatų ausys yra 
daug atviresnės, tik, deja. 
laimėjusieji ne visuomet pa
žadus prisimena. 

Yra ir kitokių nuomonių. 
Strobe Talbott „Time" žurnale 
(liepos 14 d. laidoje) primena, 
kad šiame šimtmetyje net du 
kartus Europoje kilo pasauli
nio masto karai, abukar t dėl 
susidariusių nepastovumų Vi
durio Europoje. Juose Ameri
ka prarado daugiau kaip pusę 
milijono gyvybių, o po II pa
saulinio karo išsivysčiusi san
tykių su Sovietų Sąjunga 
įtampa kainavusi per 13 trili
jonų dolerių. Todėl svarbu 
užtikrinti, kad 21-mame 
šimtmetyje Europoje vyrautų 
taika, o NATO išplėtimas yra 
geras taikos laidas. 

Ar Lenkijos bei kitų dviejų 
numatytų priimti į NATO val
stybių saugumas svarbesnis 
už Baltijos kraštų? Po inten
syvių derybų su Jelcinu 
Maskva pagaliau nusileido, 
arba — geriau sakyti — davė 
leidimą įjungti į NATO tris 
naujas nares, vienok daug 
kartų griežtai pakartojo: apie 
Baltijos valstybes negali būti 
nei kalinis! ..Durys joms yra 
visiems laikams uždarytos. 
Jeigu NATO mėgins tas duris 
bent truputį praverti, bus 

daug bėdos". Tai žodžiai Dmi-
tri Trenin, kuris yra Carnegie 
Endovvment for Internat ional 
Peace įstaigos Maskvoje vir
šininkas. Rusijos Dūmos Gy
nybos komiteto p i rmininkas 
A. Arbatov dar st ipriau iš
sireiškė: ..Jeigu Lietuva ban
dys įeiti į NATO. bijodama 
Rusijos spaudimo del Kalinin
grado, tai mes jai parodysime 
tikrą spaudimą..." 

Apskritai Amerikoje j au su
siformavusi nuomone, kad 
pirmosios pastangos išplėsti 
NATO narystę yra pavyku
sios, galbūt kažkada ateityje 
jas bus galima pakartoti , bet 
laikinai — užteks. Svarbiau
sia juk buvo pralaužti Mask
vos nusistatymą dėl naujų 
narių apskritai . Kadangi t as 
atlikta, tegul Rytų ir Vidurio 
Europa, užuot leidusi pinigus 
kariniam pasiruošimui pagal 
NATO reikalavimus, juos pa
naudoja gyventojų gerovei. 
Neužsimenama, deja. kad Eu
ropa, užuot vienijama, bus 
dar kartą padalinta, o Baltijos 
valstybes, kurių laisves sie
kiai sugriovė sovietiją, liks 
pilkojoje zonoje ir galimoje 
Maskvos įtakoje. Liks ir Uk
raina. 

Kiek kitaip pasisako „U.S. 
News and VVorld Report" 
žurnale (liepos 14 d.) Richard 
J . Newman, ana l izuodamas 
NATO pastūmėjimo rytų l ink 
galimybes bei pasekmes. Pa
gal jį, Baltijos valstybės ka ip 
tik turi daugiausia pagr indo 
bijoti Rusijos agresijos, bet jos 
paliktos už durų ner ibotam 
laikui. Čia dar kartą cituoja
mi Seimo pirmininko V. 
Landsbergio žodžiai: ,.Mes 
esame išnykimo pavojuje at
sidūrus tauta". Verta pas
tebėti, kad, ta rp tau t inės kri
zės atveju, amerikiečių žinia-
sklaida dažniausiai remiasi V. 
Landsbergio nuomone ir pasi
sakymais. 

Minėtame straipsnyje daug 
kartų minima buvusioji Lietu
vos okupacija ir daba r t inė 
pavojinga padėtis, ypač je igu 
Rusijoje valdžią per imtų 
kraštutinieji nacionalistai a r 
komunistai: sukurti incidentą 
arba pareikalauti daugiau tei
sių t ranzi tui į Karaliaučių, 
yra nesunku. Lietuva laikoma 
geriau pasiruošusi NATO na
rystei, turinti tvirtesnę kraš to 
ekonomiją, geresnius santy
kius su mažumomis kraš to 
viduje ir apskritai mažai atsi
liekanti nuo dabar svarstomų 
naujų NATO narių kvalifika
cijų. Tad kodėl Lenkija įsi
leista, o Lietuva palikta už 
durų, kaip šunelis ' ' Daugiau
sia dėl to. kad Maskva to 
nori... 

PALAIMINTASIS 
JURGIS MATULAITIS 

Tęsinys. 

J o kalba buvo paprasta, 
švelni. įtikinanti, persunkta 
nuoširdžia Dievo ir artimo 
meile. J i , kaip grynas tiesos 
žodis, skverbėsi į žmonių 
širdis ir nešė ten gausių vai
sių. 

Metai po metų greit bėgo. Ir 
štai , — kas galėjo tikėtis, — 
našla i tukas Jurgis , ko troško, 
pasiekė. J i s rimtai tam ren
gėsi ir iš tikrųjų buvo pasiren
gęs. Ketvirtaisiais Akademijoj 
studijų metais 1898 m. gruo
džio 19 d. Petrapilyje įšventi
namas kunigu. Belieka tik 
žengti prie altoriaus. Pirmą
sias šv. Mišias atlaikė Petra
pily. 

Kun. J . Sakev ič iu s 
„Arkivyskupas Jurgis Matule
vičius", Marijampolė, 1933 m. 

Marijonu vienuolijos 
atnaujintojas 

Dr. Jurgis Matulevičius, bū
damas Petrapilio Dvasinės 
akademijos profesorium, galu
tinai pasiryžo stoti į vienuo
liją. Bet vienuolijų yra gana 
daug, į kurią jų nukryps da
bar jo širdis? Gerai viską aps
varstęs, gal po ilgų svyravimų, 
pasiryžo stoti į Marijonų vie
nuoliją: marijonai jam buvo 
žinomi nuo pačios mažumės, 
gal jie j am savo karštais, pil
nais Dievo meilės pamokslais 
nejučiom buvo įkvėpę pirmuo
sius diegus, iš kurių ilgainiui 
širdyje subrendo tikrasis pa
šaukimas. J i s žinojo kun. ge
nerolo Senkaus, to uolaus Die
vo tarno, troškimą atgaivinti 
jau gęstančią vienuoliją. Pra

sidėjus 1909 m. atostogoms, 
nuvyko į Marijampolę su ap
galvotu sumanymu: Marijonų 
vienuolija turi būti slapta at
naujinta, ir prie to slaptumo 
turi būti viskas taikoma. Ge
nerolui kun. Senkui tas su
manymas pasirodė lyg iš dan
gaus atneštas. Kun. Jurgis 
Matulevičius, būdamas labai 
rimtas ir uolus kunigas, buvo 
jam gerai žinomas; todėl jo su
manymas buvo džiaugsmingai 
priimtas. Susitarus dėl pir
mųjų naujinimo reikalų, gene
rolas kun. V. Senkus įgaliojo 
kun. profesorių J . Matule
vičių, nuvykus į Rymą, į vie
nuolių kongregaciją, jo vardu 
tar t is apie gaivinamos Mari
jonų vienuolijos reikalus ir 
prašyti, kad jam pačiam (kun. 
Matulevičiui) tuojau leistų da
ryti įžadus. 

Slaptų vienuolijų globėjas 
Rusijos ribose tada buvo vys
kupas Kazimieras Ruške-
vičius (Ruškys), Varšuvos ar

kivyskupijos sufraganas. Jis 
buvo gimęs Sasnavoje, kur 
prie bažnyčios gyvendavo vie
nas Marijampolės marijonas. 
Marijonų vienuolijai jis buvo 
labai artimas ir generolo kun. 
Senkaus palankus bičiulis: 
tad ir sumanymas atnaujinti 
Marijonų vienuoliją buvo jam 
gerai žinomas. Jis taip pat 
parašė raštą į vienuolių kon
gregaciją, pranešdamas apie 
norimą atnaujinti Marijonų 
vienuoliją ir kartu prašy
damas šventąjį Sostą, kad 
kun. J . Matulevičiui butų leis
ta tuojau, be novicijato, daryti 
įžadus. 

Kun. J. Matulevičius, gene
rolo Senkaus įgaliotas ir vysk. 
K. Ruškevičiaus rekomenduo
tas, nuvyko į Rymą ir raštu 
prašė vienuolių kongrega
ciją, kad leistų atnaujinti Ma
rijonų vienuoliją, kad jos na
riai neturėtą jokių matomų 
ženklų (kad balto rūbo jiems 
nereikėtų nešioti), kad vietoje 

iškilmingų marijonų įžadu 
leistų daryti paprastus, k.id 
galima butu pertaisyti senieji 
marijonų įstatai pagal dabar 
tinius Bažnyčios nurodymus. 
kad kun. J. Matulevičius ga
lėtų tuojau, nelaikęs novicija
to. daryti pirmuosius metinius 
įžadus, kad kun. Bučys. Pe
trapilio Akademijos profeso
rius, galėtų pradėti novicijata 
ir kad kiti. norintieji stoti, 
pradėtų bandymą. Vienuoliu 
kongregacija tuo tarpu davė 
tik leidimą vysk. Ruškevičiui 
priimti į Marijonų vienuoliją 
kun. J Matulevičių ir kun. Pr. 
Bučį. o dėl kitų dalyku sake 
kreiptis trims mėnesiams 
praslinkus po priėmimo į vie
nuoliją ' 1909 m. rugp. 2 d.). 

Sugrįžus iš Rymo. generolas 
kun. V. Senkus, kun J. Matu
levičius ir Pr. Būčys nuvyko į 
Varšuvą, ir ten vysk. K. Ruš-
kevičius. pagal vienuoliu kon
gregacijos leidimą, savo na
minėje koplyčioje. Marijonų 

generolo Senkaus akivaizdoje, 
priėmė į Marijonų vienuoliją 
kun. J. Matulevičių, darantį 
vieniems metams neturto, 
skaistybės ir klusnybes įža
dus; kun. Pr. Bučį priėmė tada 
į noviciatą. Tai įvyko Varšu
voje 1909 m. rugp. 29 d. Po 
to buvo parašytas priėmimo 
aktas, kurį savo parašais pat
virtino visi ten dalyvavusieji, 
būtent: Marijonu Generolas 
kun. V. Senkus, kun. Matule
vičius, kun. Pr. Bučys ir paga
liau vyskupas Kazimieras 
Ruškevičius. kuris prispaudė 
ant jo ir savo antspaudą. Tas 
aktas jau ir buvo Marijonų 
vienuolijos pradžia. 

Bendrasis atnaujintosios 
vienuolijos tikslas yra Dievo 
garbe platinti ir patiems na
riams tobulėti, laikant tris 
Evangelijos pa ta r ta neturtą, 
skaistybe, klusnybe 

Specialus 'ypatingasis! vie
nuolijos tikslas yra: iš Dievo ir 
artimo meiles, kiek tiktai gali

ma, rūpintis kitų išganymu ir 
tobulybe. Šiam reikalui bro
liai: 1) patys įgyja mokslo, 
mokslą kelia ir kitus moko. 
būtent: steigdami ir tvarkyda
mi įvairių rūšių mokyklas, 
kolegijas, insti tutus, mokyklų 
fakultetus, prieglaudas bei 
bendrabučius: laikydami kon
ferencijas bei skaitydami pas
kaitas: leisdami ir pla t indami 
knygas bei periodinius kata l i 
kiškus laikraščius: 2 ' e ina 
ganytojų pareigas ir teikia pa
galbos pasauliniams kuni
gams, būtent: skalbdami Die
vo žodį. aiškindami krikščio
niškąjį mokslą, ypačiai liau
džiai: klausydami išpažinčių, 
keldami rekolekcijas, steigda
mi misijas — tiek katal ikų, 
tiek ir. kiek galima, neka ta-
likų bei netikinčiųjų šalyse: 
imdamies — tiek j aunuome
nes, tiek ir suaugusiųjų ir 
joms vadovaudami. 

' Bus daugiau * 
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BESIRŪPINANT TĖVYNĖS 
MIŠKŲ ATEITIMI 

Mes. lietuviai miškininkai, 
palikome savo mielas girias ir 
brangią tėvynę 1944 metais, 
kai rusų komunistai antrą 
kartą veržėsi okupuoti Lie
tuvą. Buvome sąrašuose su
naikinimui Sibire, nesutikome 
būti dvasiškai sunaikinti, pri
sitaikant ir pataikaujant oku
pantui ar susitepti brolišku 
krauju, vykdant jų įsakymus. 
Sunki ir beviltiška buvo sava
noriška tremtis, tačiau ne
nustojome mylėti ir ilgėtis Lie
tuvos, jos girių. 

Lietuvai laisvę atgavus, ją 
iplankem ir įsijungėm į da
bartinių Lietuvos miškininkų 
>iles. Ne fiziškai, nes j au per 
seni. bet dvasiškai su meile ir 
pjpesčiais dėl vis žiauriai nai
kinamų ir grobstomų Lietuvos 
miškų. Miškininkų sąjungos 
nuoširdžiai priimti ir paska
tinti, motyvuotais laiškais 
krašto prezidentui ir vyriausy
bei, padėjome priimti gerą 
miškų statutą ir palikti nepa
naikintą Miškų ministeriją. 
Apie tai mus užtikrino, prezi-
lento Brazausko pavestas, 
•šanceliarijos viršininkas Meš-
-tauskas. Tačiau po trejų metų 
vyriausybės nuomonė pasi
keitė ir M. Ū. ministerija buvo 
iždaryta, sujungta su Žemės 
r Miškų ūkio ministerija, o 

miškų valdymą suskaldė į 
.valstybinį" ir „ūkinį", kad, 
nūsų ir daugelio Lietuvos 
miškininkų nuomone, įnešė 
vompetencijų neaiškumą ir 
'p.limybę piktnaudojimui. 

Todėl vėl parašėm laiškus 
Seimo ir ministrų pirminin
kams, gavome jų atsakymus. 
Žinodami daugumos išeivijos 
lietuvių jautrų susirūpinimą 

MtoMi miškų likimu, spaus
diname čia mūsų raštų ir 
srautų atsakymų kopijas. 

Jonas Žebrauskas 

tus, už kuriuos savininkas 
nemoka mokesčių. 

3. Prisimenant pirmąją Lie
tuvos Žemės reformą (M. Kru
pavičiaus), negrąžinti buvu
siems savininkams miško 
daugiau, negu tos įvykdytos 
reformos buvo jiems palikta 
(25 ha), o dirbamos žemės 80 
ha. Didesni ūkiai galėtų būti 
tik kooperatinio pobūdžio, 
kaip jau gyvenime pasirodė 
praktiška. Tokiu būdu dides
nis žmonių skaičius dalyvaus 
žemės ūkyje. 

4. Miškų departamentas 
Žemės ūkio ministerijoje — tai 
jau išbandyta nepriklausomos 
Lietuvos sistema, kuri, deja. 
buvo miškams ir jų tvarkymui 
sunkiai pakeliama. Miškai sti
priai rėmė valstybės iždą, o jų 
našumui pakelti ar bent 
išlaikyti lėšų tekdavo beveik 
maldauti iš Žemės ūkio mi
nisterijos. Valstybės iždą teko 
gelbėti miškų prieauglio per-
kirtimais. Tarp miškų išsi
dėstę kaimai ir atskiri ūkiai 
bei gyventojai sunkino miškų 
apsaugą, o aiškaus Miškų at
kūrimo ir operatyvinio fondo 
nebuvimas neleido miškų na
šumą tinkamai pakelti. Dabar 
yra proga tų blogumų iš
vengti: miškų ribas išlyginti, 
miškų atkūrimo fondą skirti 
nuo produkuojamos medienos 
kiekio. Miškų valdymą ir tvar
kymą palikti laisvą nuo kitų 
žinybų, nes tai reikalauja spe
cialių studijų ir atsargaus, 
pasišventusiu darbo. Klaidos 
ištaisomos tik už šimtmečių 
arba niekad. 

5. Dabar sukurta Miškų de
partamento struktūra mus la
bai stebina. Neaiškus Gene
ralinės Urėdijos ir Departa
mento kompetencijų santykis. 
Galimybė pavojingam dublia
vimui ir trukdymui. Galimybė 

LMIS vald. pirmininkas 'spekuliantams ir jų įtako
jamai medžio pramonei nele
galiai veikti. Apsunkintas val
dymas ir kontrolė. Ši sistema 
didesnėje valstybėje (Lenki
joje) gal ir lengviau pritaiko
ma, bet mums nepadės pada
ryti miškų ūkio valstybei 
našesniu, kaip ir sovietinė sis
tema, kuri ir po šią dieną 
miškininkus dezorganizuoja ir 
pelną išbarsto. 

6. Vis dar girdime kaltini
mus, kad miškininkai neefek
tingai kovoja su organizuotu 
medžio piktnaudojimu (net 
kartais įtariami jame dalyvau
jant). Mums atrodo, kad prie 
dabartinės neaiškios teisė
tvarkos, policijos ir rubežių 
apsaugos (muitinių) ir krašte 
organizuoto nusikalstamumo, 
mafijos siautėji no. miški
ninkų kaltinti nereikėtų. Ka
daise mes turėjome tuos pa
čius juodų elementų apetitus. 
bet teisėtvarka ir policija 
mums sąžiningai talkino ir pa
vyko padėtį apvaldyti ir masi
nis piktnaudojimas sustojo, o 
smulkius atvejus buvo lengva 
tvarkyti. Džiaugiamės, kad 
tvarkote'prokuratūrą, bet ne
užmirškite ir teismų bei polici
jos ir muitinių. 

Praėjo tie laikai, kai miškai 
globojo ir gelbėjo Lietuvą. Be 
mūsų rimtos pagalbos jie liks 
išnaikinti, o be jų neliks ir 
Lietuvos. Gamtos apsaugos 
ministerija be miškų krašto 
sveikatingumo nepagerins, o 
priešams puolant, nebus kur 
ir pasislėpti. 

Gerbiamas Pirmininke. Jū
sų rankose dabar tėvynės vai
ras ir, mūsų įsitikinimu. Tam
sta vel būsite Lietuvos val
stybės prezidentu. Linkime 
Jums Aukščiausiojo pagalbos 
taikyti visur išmintį ir meilę 
su tvirta valia ir drąsia šir
dimi, kurią jau parodėt laisvės 
atkovojimo metu. Linkime, 
kad toks įeitumėte į mūsų 

CLASSIFIED GUIDE 

Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkui prof. V. Landsbergiui lankantis Čikagoje šį pavasarį. Lietuvių 
miškininkų sąjungos užsienyje pirm. Jonas Žebrauskas (antras £ kairės) turėjo progos pasikalbėti rūpimais 
klausimais. 

tautos ir valstybės istoriją. 
Priimkite šias mūsų pa

reikštas čia mintis ne kaip 
pamokymą ar kritiką, o tik 
kaip tėvišką balsą ir prašymą 
iš praeities, nes mes jau 
mirštanti karta, kuri nesusi
tepė priešų drabstomu Lietu
vai purvu nei nekaltu brolių 
krauju, o tik visomis išgalėmis 
rėmė ir gelbėjo Lietuvos bylą". 

Lie tuviu m i š k i n i n k ų 
išeivijoje sąjunga 

A t s a k y m a s J o n u i 
Ž e b r a u s k u i 

Esu dėkingas už laiške iš
reikštą aktyvią pilietinę po
ziciją. Malonu, kad Lietuvių 
miškininkų išeivijoje sąjunga 
ir Jūs . šios sąjungos valdybos 
pirmininkas, neliekate nuo
šalyje nuo mūsų visų val
stybėje vykdomų reformų ir 
dalijatės mintimis bei su
sirūpinimu, kaip išsaugoti 
Lietuvoje miškus. 

Jūsų laišką su pastabomis ir 
pasiūlymais dėl Miškų statuto 
išsaugojimo bei vertingomis 
mintimis perdaviau susipa
žinti k apsvarstyti Seimo 
Gamtos apsaugos komiteto 
pirmininkui A. Vaišnorui ir 
Žemės ir miškų ūkio r nistrui 
V. Knašiui. Jo vadovaujama 
ministerija atsakinga už Miš
kų ūki<> įstatymo projekto ren
gimą. 

Tikiuosi ir tolesnio mūsų 
bendradarbiavimo. 

Vy tau ta s L a n d s b e r g i s 

Apie Ž e m ė s ir mišku ūkio 
minis te r i ją 

Esame labai dėkingi Lietu
vių miškininku išeivijoje są
jungai ir asmeniškai Jums už 
rūpinimąsi Lietuvos miškais, 
jų būkle bei -valdymo ir tvar
kymo perspektyvomis, o faip 
pat už pateiktas pastabas bei 
pasiūlymus Lietuvos miškų 
ūkio reorganizavimo klausi
mais. Malonu. Kad mūsų ir lie
tuvių išeivijos miškininkų 
nuomonės daugumoje abejų 
sutampa. 

Atsakant į Jasų kreipimąsi, 
norėtųsi labiau akcentuoti 
šiuos dabartiniam Lietuvos 
miškų ūkiui aktualius klausi
mus ir problemas bei jų spren
dimo būdus: 

1. Lietuvos Respublikos Sei
mo 1997 m. birželio 5 d. pri
imtame ir netrukus įsiga
liosiančiame Lietuvos Respu
blikos piliečių nuosavybės tei
sių į išlikusi nekilnojamąjį 
turtą atkūrimo įstatyme nenu
matytas kompensavimas miš
ku už miesto žemę ir už tiems, 
kurie savo žemę gali atsiimti 
natūra. Taip pat įteisinta nuo
stata, kad Valstybinei reikš
mės miškai išlieka išimtine 
valstybės nuosavybė. 

2. Dabar svarstomose Mišku 
įstatymo pataisose numatytos 
nuostatos: kad „Valstybinės 
reikšmės miškams priskiriami 
iki 1940 metų buvusieji val-

Lietuvos Respublikos stybiniai miškai. išskyrus 
Seimo pirmininkas mažesnius kaip 25 ha miškus. 

Jonas Žebrauskas. 

Lietuvos R e s p u b l i k o s 
Seimo P i r m i n i n k u i 

Žinodamas mūsų išeivijos 
apskritai ir Lietuvių miški
ninkų išeivijoje sąjungos 
LMIS1 narių rūpesčius bei 

nuomones, o dabar susipa
žinęs vietoje su Lietuvos 
miškininkų ir Gamtos apsau
gos ministerijos pareigūnų 
nuomonėmis ir rūpesčiais, 
i ristu prašyti Jūsų Ekselen-
?iją ir kartu visą Lietuvos vy
riausybę išsaugoti Miškų sta
tutą, kurio svarstymas ruo
šiamas Seime, nuo nenau
dingų Lietuvos miškams pa
keitimų. Konkrečiai: 

i Nemažinti miškų ploto, 
nr'.yginant mišku už komu
nistų nusavintą turtą. Pri
vatūs savininkai mišką tuoj 
iškirs ir pavers beverčiais 
brūzgynais. Keliaudami Lietu
voje, matėme labai daug dirvo
nuojančios buvusios ariamos 
žemes plotų. Jei tai dar ne
privatizuota žemė, ar ją gavęs 
savininkas nepajėgia ar nesu
geba produktyviai tvarkyti — 
atiduokite ją tiems, kurie su
geba ir nori. 

2 Leiskite Miškų departa
mentui atpirkti privačių savi
ninku nuniokotus miškų plo-

R E A L E S T A T E MISCELLANEOUS 
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PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas pa'itnavirnas 
• Nuosavybių Įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI—PATAISYMAI 

Tur iu Chicagos miesto leidimą 
Dirbu užmiesty. D i rbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS P U M P U T I S 

AUTOMOBILIO, NAMU, SVBKATO*. 
IR GYVYBES DRAUDMAS. 

Agentas Frank Zapohs ir Off Mgr Auka* 
S Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 West 9Sth StnMt 

Tai. (708) 424-8*54 
(773) 581-8864 
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buvusieji dvaro miškai, jeigu 
j iems susigrąžinti nėra pre
tendentų, taip pat apsauginiai 
miškai iki 3 km pločio juostoje 
nuo Baltijos jūros ir Kuršių 
marių, ypač vertingi prie van
dens telkinių a r gyvenviečių 
esantys miškai bei miškų 
mokslinio tyrimo ir mokymo 
bei selekcinės sėklininkystės 
objektai. Šių miškų plotus 
tvir t int i turi Lietuvos Respu
blikos vyriausybė." Taip pat 
yra numatyta , kad „Žemė ir 
miškas miškų urėdijų ir val
stybinių parkų reikmėms gali 
būti paimama išperkant že
mės sklypus iš savininkų Lie
tuvos Respublikos vyriausy
bės nus ta ty ta tvarka". 

3. Šiuo metu Lietuvoje j au 
privatizuota arba yra privati
zavimo stadijoje apie 350 
tūks t . ha miškų. Miško savi
ninkais tapo apie 80 tūkst . 
Lietuvos Respublikos piliečių. 
J i e skat inami vienokia ar ki
tokia forma kooperuotis, sie
kiant palengvinti miško nau
dojimo, a tkūr imo ir priežiūros 
darbu įgyvendinimą. J a u įsi
kūrė Miško savininkų asocia
cija, į kurią jungiasi vis dau
giau privačių miškų valdytojų. 
J i glaudžiai bendradarbiauja 
-u valstybės įsteigta Miško 
savininkų konsultavimo tar 
nyba, galinčia suteikti ver
tingų konsultacijų visais su 
nrivačiais miškais susijusiais 
*eisiniais bei ūkiniais klausi
mais. Numatoma steigti vie
ningą privačių miškų tvarky
mo tarnybą. 

4. Panaikinus Miškų ūkio 
ministeriją, buvo įkur ta Že
mės ir miškų ūkio ministerija, 
kurios sudėtyje yra Miškų 
ikio depar tamentas bei Gene
ralinė miškų urėdija prie 
Žemės ir miškų ūkio ministe-

. įjos. Šių institucijų funkcijos 
nn-iskirstė taip: Miškų ūkio 
h par lamento kompetencijai 
priklauso visų Lietuvos miškų 
valstybinis. o Generalinei 
mišku urėdijai —- valstybinių 
miškų ūkinis valdymas. 

"i Priėmus Miškų įstatymo 
in t a i s a s . bus keičiami ir po
įstatyminiai aktai , kuriais bus 
reglamentuojama valstybinių 
bei privačių miškų valdymo 
bei priežiūros tvarka. Šiuo 
metu baigiami ruošti nauji 
privačių miškų tvarkymo ir 
naudojimo nuostatai , kuriuose 
be kita ko. numatyta miško 
savininkų atsakomybe už ju 
miško valdų tvarkymo ir nau
dojimo pažeidimus. Tuo pačiu 
bus teikiami Administraci
nių Teises pažeidimų kodekso 
straipsnių pakeitimai. 

Kar tu norime J u s informuo
ti, kad atnaujinta Jaunųjų 
miško bičiulių sambūrio vei
kla Siunčiame Jūsų žiniai 
sambūrio nuostatus ir medžia
gą npH jo veiklą. 

V. Mierkis 
Miškų ūkio 

departamento direktorius 

HELP WANTED 
English speaking live-in 5 to 6 days 

per week to assist okJer Lithuanian 
woman wrth housekeeoing. meals and 

some personai caro. Suburto near O'Hare. 
Call 847-692-4526 evenings 

I vakarus nuo Kedzie, 66 St. 
Unuomojamas modsmus 1 mieg butas, 
pirmame aukšte, su baidais arba be jų; 
visi apyvokos reikmenys, vieta auto. 
pastatymui. Vyresnio amžiaus 
žmonėms. Te». 708-656-6599 

DC: 
ieško darbininko, 

kuris gautų vieta gyventi veltui už namo 
priežiūrą, valymą ir mažus remonto 

darbus »S5 į vai. už Tandscapmg" darbą: 
žolės piovimą, kiemo valymą, aplinkos 
tvarkymą Kreipti: tat. 202-244-2373 

STASYS' CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir virtu

vių įrengimas; priestatai; kerami
kos plyteles; „sidings", „soffits", 

„decks", „gutters. plokšti ir„shing»e* 
stogai; cementas, dažymas. 

Turiu darbo draudimą. 
S.SavMtf* T1. 690-241-191* 

. NAUJOS KNYGOS • GAUNAMOS DRAUGE 

Trumpas Angių-Uetuvhj 
ir Lietuvių-Angių 

kalbų 2O0YNAS 
Sudarytoja L. Zabulienė 

20.000 žodžių. 
Kaina-$8.00 

Kaina su persiuntimu - $10.00 
lllipois valstiĮos gyv prideda $0.70 "Sales TSX* 

L IETUVIŠKI 
ANGLIŠKI 
PASIKALBĖJIMAI 

LITMU4MAM F.Hr,U*M 
PMPi.it BOOk 

UETUVISKI-ANGUSKI 
PASIKALBĖJIMAI 

B. Svecevičius 

Kaina - $8.00 
Kaina su persiuntimu - $10.00 

• M h ) valstiĮos gyv prideda $0 70 "Sales TaX" 

TEN 
CITIES 
TWO 
CONTINENTS 

ONE 
AIRLINE \THEPOLISHAIRLINE 

Call JOUT tearei afent ©r 
1-800-223-0593 or rlait 

http: / / www.lot.com 

Only LOT take you to so many 
destinations in Eaatarn Europa 
so easily. On LOT, you can fty 
nonstop Irom New York or Chieago 
to tha naw International terminai 
at Wareaw Okecie Airport. 
From there, connections are eaay to 
Riga, Tallinn. Moscow, St.Petaraburg, 
Klev, Lvov, Mintk and Vilnius. 
So take advantage of LOT's tow faree, 
and fty to Eaatarn Europa in tha 
luxury of a new fleet of Boeing 
767s and ATRa, 

http://PMPi.it
http://www.lot.com


JAV LB E k o n o m i n i ų Reikalų Taryba 
informacijos skyrius 

Algirdas Rimas, 1711 Wainwright Dr., Reston, VA 22090 
Td.: (700) 471-1711 

EKONOMIKA. ŽVILGSNIS 
IŠ LIETUVOS 

SUSTABDYTA „TAURO" 
BANKO VEIKLA 

Birželio 12 dieną Lietuvos 
banko valdyba mėnesiui at
šaukė didelių finansinių sun
kumų turinčiam „Tauro" ban
kui veiklos leidimą, nušalino 
banko valdybą ir sustabdė 
banko tarybos pirmininko ir 
prezidento Genadijaus Konop-
liovo įgaliojimus. „Tauro" ban
kas negali priimti indėlių, at
likti valiutinių operacijų, 
pirkti ir parduoti vertybinių 
popierių, išduoti paskolų. Ban
kui leista tik priimti 
grąžinamas paskolas. 

Kaip rašo JLietuvos rytas", 
Lietuvos bankas pasiūlė „Tau
ro" bankui išsirinkti naują 
valdybą, tačiau savo adminis
tratoriaus kol kas nepaskyrė. 
Krizės ištiktame banke nuolat 
dirbs Centrinio banko specia
listai. 

Didelių likvidumo problemų 
turintis bankas iki birželio 5 
dienos nepajėgė grąžinti pas
kutinio likvidumo paskolos, 
kurią „Tauro" bankui suteikė 
Lietuvos bankas. „Tauras" li
ko skolingas 13.7 mln. litų. 
Paskolos terminas galėjo būti 
pratęstas, tačiau Lietuvos 
bankas pareikalavo papildo
mų paskolos grąžinimo užtik
rinimų, kurių „Tauras" nepa
teikė. 

„Tauro" banke buvo laiko
mos „Lietuvos draudimo", 
„Sodros" sąskaitos, bet jos 
perkeltos į kitus bankus. A. 
Sleževičiaus vyriausybė „Tau
ro" bankui buvo patikėjusi 17 
mln. ECU, maždaug 181 mln. 
litų Europos Sąjungos pas
kolą, kurią „Tauras" perskoli-
no nepelningai dirbančioms 
verslo ryšiais su banku susiju
sioms įmonėms. Kartu su Lie
tuvos banko paskola „Tauro" 
banko įsipareigojimai valsty
bei jau viršija 95 mln. litų. 

Ekspertai tvirtina, kad 
„Tauro" banko žlugimas di
desnės įtakos Lietuvos finan
sų sistemai neturės, nes tai 
buvo mažas bankas, jame 
buvo laikoma nedaug indėlių, 
o pats bankas aptarnavo kor
poraciją „Lietverslas", kurio 
prezidentas yra tas pats G. 
Konopliovas, įmones. Didžiau
sius nuostolius gali patirti val
stybe, jei pasirodytų, kad ban
kui žlugus, užstatų yra nepa
kankamai. 

ATSISTATYDINA 
TAUPOMOJO BANKO 

VALDYTOJAS 

busimos permainos pačiame 
banke, — rašo „Respublika". 

Birželio 9 dieną Finansų 
ministras Algirdas Semeta 
spaudos konferencijoje užsi
minė, kad vyriausybė ketina 
netrukus iš dalies pakeisti 
taupomojo banko valdybą. Šio 
banko valdybos pirmininkas 
Vygintas Bubnys sako, kad 
jam ši žinia buvusi labai ne
tikėta. Finansų ministerijai 
priklauso beveik 75 proc. Tau
pomojo banko akcijų. Banko 
taryboje iš 5 narių keturi at
stovauja ministerijai. V. Bub
nys neabejoja valdybos narių 
— tarp jų yra 4 socialinių 
mokslų daktarai bei vienas 
doktorantas — kompetencija 
ir gerai vertina komandos 
darbą. 

Taupomajame banke dar
buotojai stebisi, kodėl vyriau
sybė atkreipė dėmesį būtent į 
šį, o ne į Žemes ūkio banką, 
kurio padėtis esanti gerokai 
prastesnė. Taupomasis ban
kas per 5 šių metų mėnesius 
uždirbo 4.74 mln. litų pelno, 
nors paskolų palūkanos suma
žėjo pusantro procento. 

Finansų ministras spaudos 
konferencijoje, aiškindamas 
valdybos keitimo priežastį, sa
kė, kad vyriausybė nori siekti 
dar didesnio banko pastovumo 
ir pelningumo. Patys banko 
tarnautojai juokauja, jog vy
riausybe pripažįsta, kad dir
bama gerai, bet nori dar ge
riau. Banko valdytojas V. 
Bubnys tvirtina, kad bankui 
pastaruoju metu jokios pagal
bos nereikia. 

Banko valdytojas V. Bubnys 
įteikė atsistatydinimo pareiš
kimą. Vilniuje plačiai sklando 
gandai, kad šio banko valdyto
ju taps likviduojamo akcinio 
inovacinio banko laikinasis 
administratorius, buvęs Lietu
vos banko valdybos pirminin
kas, Romualdas Visokavičius. 

Priminsime, kad 1995 m. pa
baigoje V. Bubniui buvo iš
kelta baudžiamoji byla. Jis 
buvo kaltinamas kyšio ėmimu. 
Kai kurios bendrovės už joms 
suteiktą pagalbą, privatizuo
jant banką apmokėjo paties V. 
Bubnio įsigytas akcijas, kaina
vusias 331,000 litų. Vėliau 
Generalinė prokuratūra, išty
rusi Taupomojo banko priva
tizavimo teisėtumą, iškėlė 
baudžiamąją bylą ir dėl oficia
lių dokumentų klastojimo. Abi 
bylos buvo sujungtos į vieną, 
tačiau po kurio laiko nuspręs
ta ją sustabdyti, kol bus su
laukta atsakymų iš užsienio. 
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Lietuvos Respublikos Prezidentūra Vilniuje. 
„Nordkalk Oy" prezidentas tQS„ g e n e r a l i n i s direktorius 
Christer Sundstrom patvirtino Vladislovas Gedvilas teigė, 

Artimiausiu metu Lietuvos 
Taupomajame banke buvo 
laukiama šventiško įvykio: gy
ventojų indėlių suma turėtų 
pasiekti milijardą litų. Tačiau 
jau dabar šį įvykį gožia 

KADMIS m AUKSAS 
BUS IŠGAUNAMI 

LIETUVOJE 

Iš Helsinkio į Lietuvą atsk 

šios bendrovės pasirengimą 
investuoti apie 3 mln. dolerių į 
kvarcinio smėlio gamybą, — 
rašo „Lietuvos rytas". 

„Nordkalk Oy" numato gry
ninti Anykščių kvarcinį smėlį 
ir išvalyti jį nuo retųjų metalų 
priemaišų. Surinktas vanadis, 
kadmis, paladis bei kiti retieji 
metalai taip pat būtų panau
doti. Kiekvienais metais kartu 
su kvarciniu smėliu Anykš
čiuose iškasama apie kilogra
mas aukso, tačiau net ir šis 
metalas kol kas tampa atlie
komis. 

Pasak „Anykščių kvarco" 
bendrovės generalinio direk
toriaus G. Vertelkos, kvarcinio 
smėlio žaliava yra antroji Lie
tuvoje pagal strateginę reikš
mę, nusileidžianti tik naftai. 
Investicinis projektas, numa
tantis lietuviškos žaliavos 
kelią į pasaulinę rinką, bus 
pateiktas svarstyti vyriausy
bei. 

„Nordkalk Oy" bendrovė 
prieš metus pradėjo domėtis 
vieninteliais Lietuvoje kvarci
nio smėlio telkiniais Anykš
čiuose, ištyrė šią žaliavą. Tyri
mai parodė, kad smėlis labai 
tinka šiuolaikinės elektroni
kos pramonei, tereikia išgry
ninti žaliavą, panaudojus pa
saulyje taikomas technologi
jas. 

Pasak „Anykščių kvarco" 
bendrovės vadovo, dabar be
veik pusė iškasamo smėlio yra 
nepanaudojama, nes Lietuvos 
stiklo pramonės įmonės įsten
gia lydyti tik rupius kvarco 
kristalus. 

INVESTUOTOJUS TEKS 
RINKTIS 

Akcinės bendrovės „Būtin
gės nafta" akcijų paketo daly
bos gali smarkiai keistis, paly
ginti su tuo, kas buvo planuo
jama gegužės pabaigoje. Tai 
paaiškėjo po lietuvių derybų 
Londone su Kanados bendrove 
IPL ir Rusijos naftos bendrove 
"Jukos", — rašo „Verslo ži
nios". 

Derybose abi bendrovės pa
reiškė norinčios įsigyti ne 
mažiau kaip po 33 proc. „Bū
tingės naftos" akcijų. Tačiau 
trečdalis akcijų turi priklausy
ti Lietuvos vyriausybei, į akci
jas pretenduoja viena Vokieti-

jog šios Kanados bendrovės 
norai esą milžiniški — ji pa
geidautų įsigyti kontrolinį ak
cijų paketą, užsitikrinti divi
dendus ir valdyti visą vamz
dyną nuo Novopolocko iki 
Būtingės. Pasak V. Gedvilo, 
j i ems atitektų viskas, todėl 
valstybei kažin ar apsimokėtų 
turėti tokį investuotoją į Bū
tingės terminalą". 

Ūkio ministras poslinkių de
rybose su IPL ir „Jukos" kol 
kas komentuoti nenori. 

SĖSLUMAS LIETUVIUI 
SVARBIAU UŽ ALGA 

Tuo įsitikino Vilniaus kon
sultacinės grupės moterys. 
Kaip rašo „Lietuvos rytas", 
per dvejus metus 80 vadovau
jančių darbuotojų 40 bendro
vių suteikusios darbo Vilniaus 
konsultacinės grupės darbuo
tojams įsitikino, kad vyresni 
kaip 30 metų lietuviai yra 
sėslūs, todėl keisti darbo vietą 
jie nesiryžta. Didesnis atlygi
nimas tokiais atvejais mažai 
ką lemia. 

Keturi penktadaliai Vil
niaus konsultacinės grupės 
klientų yra Skandinavijos 
įmonės, dirbančios arba norin
čios pradėti veiklą Lietuvoje. 
Pasirinktiems darbuotojams 
darbdaviai, priklausomai nuo 
pareigybės, siūlo pradinį atly
ginimą įmonių vadovams — 
nuo 3 iki 4 tūkst. litų. Jei 
įmonės rodikliai greitai ge
rėja, atlyginimas didinamas. 
Vilniuje sunkiausia rasti va
dovaujančių darbuotojų tarp
tautinių bendrovių padali
niams Lietuvoje, finansų di
rektorių. Labai mažai žmonių 
Vilniaus konsultacinė grupė 
įdarbina Lietuvos įmonėse. 
Lietuvos įmonių vadovai 
dažnai netikėtai arba atsisako 
paslaugų, arba darbuotojų 
ieško vienu metu per keletą 
firmų. Konsultantės pastebi, 
kad Lietuvos įmonės turi 
nemažai valdymo problemų. 

PINIGŲ UŽDIRBA IŠ 
GRŪDŲ IR M E D A U S 

Svėdasų klebonas Vladas 
Rabašauskas šį pavasarį pa
sėjo apie 12 ha miežių. Iš 
anksto pasirašęs sutartį ru
denį parduoti grūdus „Utenos 
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Prof. Justinas PikOnas (kairėje), kuris profesoriauja Vytauto Didžiojo 
universitete Kaune, o Amerikoje profesoriavo Detroito universitete (da
bar jau pensijoje) ir prof dr. Zigmas Zinkevičius, Lietuvos švietimo ir 
mokslo ministras, susitiko Dainavoje, Lietuvių fronto bičiulių studijų ir 
poilsio savaitėje birielio 8-15 d Nuotr Jono Urbono 

sumontavo terminalo naftos 
saugojimo rezervuarus, bent 5 
proc. akcijų nori įsigyti ir ter
minalo projektuotoja, JAV 
bendrovė „Fluor Daniel". Į ne
didelę akcijų dalį pretenduoja 
ir Lietuvos bendrovė „Ache-
ma". 

Pasak ūkio ministro Vinco 
Babiliaus, Būtingei būtų rei
kalingi visi minėti potencialūs 
investuotojai. „Jukos" galėtų 
užtikrinti naftos eksportą per 
Būtingę, dargi pasikviestų ki
tas Rusijos bendroves. Tačiau 
ji pageidauja, kad „Būtingės 
naftos" akcijų dalininkas būtų 
ir Europos rekonstrukcijos bei 
plėtros bankas. 

Kanados bendrovė galėtų 
pasiūlyti moderniausias naf
tos gabenimo priemones. Ge-

mykloms, klebonas tikisi gero
kai papildyti bažnyčios iždą. 

Tačiau parapijos miežiai 
augs žemėje, kurios juridinis 
statusas iki šiol neaiškus, rašo 
„Lietuvos rytas". Mat vieno 
kaimo gyventoja nusprendė 
padovanoti paveldėtosios tėvų 
žemės dalį Svėdasų parapijai, 
tačiau Lietuvos įstatymai kol 
kas neleidžia religinėms ben
druomenėms turėti žemės, o 
klebonas nenorėtų tapti dova
noto turto savininku. 

Iki karo Svėdasų parapija 
turėjo 10 ha ariamos žemės ir 
20 ha pievų. Pasak V. Raba-
šausko, tai didžiausias baž
nyčiai reikalingos žemės plo
tas. Prieš ketverius metus 
Svėdasų klebonas buvo priver
stas tapti oficialiai įregist-

gužės pabaigoje „Būtingės naf- ruotu ūkininku ir savo vardu 

išsinuomoti 5 ha buvusios pa
rapijos žemės, kad ji reformos 
metu nepereitų kitiems savi
ninkams. 

Keletas Svėdasų miestelio 
pastatų, anksčiau priklausiu
sių bažnyčiai, vienas po kito 
jai siūlomi atsiimti. Viename 
jų klebonas rengia keletą 
butų, kuriuose įkurdins se
nutes, nebeįstengiančias pa
vieniui gyventi. Kitą pastatą, 
kuriame gyvena kelios šeimos, 
parapija nusprendė palikti 
seniūnijai. Buvęs senosios 
klebonijos pastatas grąžintas 
bažnyčiai ir už simbolinį nuo
mos mokestį tebenaudojamas 
ligoninės. 

Svėdasų klebonas prisi
pažino, kad bažnyčios turto ir 
ūkio problemų vis gausėja. 
Klebonas dažnai pagalvoja, 
kad bažnyčiai jau reikia 
ūkvedžio, tačiau parapija ne
turi tiek pajamų, kad ryžtųsi 
išlaikyti tokį darbuotoją. 

Ne tik parapijoje, bet ir vi
soje Panevėžio vyskupijoje kle
bonas V. Rabašauskas garsė
jantis kaip bitininkas, tvirti
na, kad keliolika bičių šeimų 
klebonijos kieme yra jo asme
ninė nuosavybė ir laisvalaikio 
pramoga. Apie 30 metų bites 
laikantis klebonas sako, kad 
per tą laiką nežuvo nė viena jo 
bičių šeima. Geriausią pa
starųjų metų medunešio se
zoną, 1994 metų vasarą, 
Svėdasų klebono bitės sunešė 
daugiau kaip 100 kibirų me
daus. Praktiką parapijoje at
liekančius klierikus klebonas 
irgi bando sudominti bitinin-
kavimu. 

KRINTA 
EKSPORTUOJAMO 
SVIESTO KAINOS 

Lietuviško sviesto, skirto 
eksportui, kaina gegužės mėn. 
nuo 2.3 dolerių už kilogramą 
nukrito iki 1.8 dolerio. Lietu
vos Pienininkų sąjunga „Pieno 
centras" prognozuoja, kad eks
portuojamas sviestas ir toliau 
pigs. Centro duomenimis, Lie
tuvoje sviestą gamina 26 pie
no perdirbimo įmonės. 11 di
desnių tokių įmonių kovo 
mėnesį gamino nuo 40 iki 140 
tonų sviesto. Per mėnesį Lie
tuvos gyventojai suvalgo 1,000 
tonų sviesto. 

Akcinės bendrovės „Mari
jampolės pieno konservai" ge
neralinis direktorius Stasys 
Šablevičius „Verslo žinioms" 
teigė, kad vasarą sviestas vi
sada atpinga, todėl dalį svies
to vasarą stengiamasi pasidėti 
į sandėlius, nes parduoti po 
1.8 dolerio už kilogramą yra 
nuostolinga. 

• Lietuvoje yra mažiau
siai bankų iŠ visų trijų Balti
jos valstybių — 12. Latvija — 
turi 32, o Estija 14 bankų. 

• Naujoji Akmenė gali pa
virsti vien neturtingu Mažei
kių priemiesčiu. Pasak Ak
menės rajono mero Aniceto 
Lupeikos. dabartinį šios sri
ties gyvenimo lygį atspindi 
butų kainos rajono centre —' 
Naujojoje Akmenėje. Trijų ir 
keturių kambarių butą Naujo
joje Akmenėje galima nusi
pirkti už 4-5 tūkst. litų. Ma-

A.tA. 
ADOLFAS ŠVAŽAS 

B u v ę s L i e t u v o s k a r i u o m e n ė s k a p i t o n a s 

Gyveno Dovvners Grove. IL. 
Mirė 1997 m. liepos 6 d.. 
Gimė Rygoje, Latvijoje. Amerikoje išgyveno 48 m. 
Nuliūdę liko: žmona Elena, duktė Alvyda Žardinskienė, 

svaine Bronė Milkowski, jos dukterys — Regina Milkowski, 
Irene Snyder. jos vyras James ir jų vaikai: Jimmy, Jessica ir 
VVilliam; pussesere Barbora Skališiene ir sūnus Edvardas su 
žmona Elena bei kiti gimines. 

Priklausė Lietuvių Tautinei sąjungai. 
Velionis pašarvotas trečiadienį, liepos 9 d. nuo 2 iki 9 v.v. 

Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti 
Derby Rd.i. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadieni, liepos 10 d. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio 
misijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10 vai. ryto gedulin
gos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus palaido
tas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir paž(Stamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, duktė ir kiti artimieji. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus /Donald M. Petkus. 

Tel. 800-994-7600. 

AtA 
STANLEY GRIŠKEVIČIUS 

GRYSKEWIS 
Gyveno Čikagoje, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė 1997 m. liepos 6 d., 8:35 vai. vakaro, sulaukęs 74 

metų. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 44 m. 
Nuliūdę liko: sesuo Aldona, vyras Andrevv Lendraitis, 

gyv. S. Australia; dukterėčios: Regina Parker, Nijolė Costa su 
šeimomis, gyv. Australijoje. 

Priklausė Lietuvių Šaulių sąjungai. 
Velionis buvo pašarvotas liepos 7 d. nuo 6 iki 9 v.v. Gai-

das-Daimid laidojimo namuose, 4330 S. California Ave. 
Laidotuves įvyko liepos 8 d. Iš laidojimo namų 9 vai. ryto 

buvo atlydėtas į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapi
jos bažnyčią, kurioje buvo aukojamos 9:30 vai. ryto gedulin
gos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis buvo palai
dotas Tautinėse lietuvių kapinėse. 

Nuliūdę: sesuo, svainis, dukterėčios ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Gerald F. Daimid. Tel. 773-523-0440. 

Su didžiausiu ir giliu liūdesiu pranešame, kad 1997 m. 
liepos 7 d. mirė 

A.tA 
AGNIETĖ DAINIENĖ 

Ji gimė Lietuvoje, Laižuvos apylinkėje ir Amerikoje 
išgyveno 46 metus. 

Nuliūdę liko: vyras dr. Alfonsas Dainius ir sūnus Alfon
sas A. Dainius. 

A.a. Agnietė buvo palaidota Scranton vyskupijos, Mount 
Olivet kapinėse. 

Nuliūdę: vyras ir sūnus. 

A.tA. 
KAZIMIERUI LIETUVNINKUI 

mirus, Velionio žmonai ADELEI, sūnums: VYTE
NIUI, GINTARUI ir dukrai ŽIBUTEI PRANCKE-
VIČIENEI su šeimomis, buvusiems ilgamečiams 
„GRANDIS" ansamblio šokėjams, ir Velionio artimie
siems reiškiame gilią užuojautą. 

Jaunimo tautinis ansamblis 
„GRANDIS' 

PADĖKA 
Po mano vyro BRONIO RAILOS sunkios ligos ir mirties 

1997 m. balandžio 13 d., iš losangeliečių, iš visos Amerikos, 
Lietuvos ir plačiame pasauly išsklidusių priverstinių išeivių 
— giminių, mūsų draugų, jo kolegų — rašto brolių ir jo knygų 
skaitytojų esu gavusi man ir šeimai daug užuojautos laiškų, 
telegramų, gelių, šv. Mišių ir pavienių maldų, taip pat gerų 
žodžių per spaudą. Visa tai mane jaudino ir guodė, ramino ir 
suteikė stiprybes bei vilties. 

Visiems esu nepaprastai dėkinga. Negalėdama kiekvieno 
asmeniškai pasiekti, šiais žodžiais, iš visos širdies dėkoju bro
liams Lietuvoje ir mūsų bendro likimo lietuviams plačiame 
pasauly. 

Daneta Railienė 

žeikiuose butų kainos yra vi
dutiniškai 7 kartus didesnės. 
Svarbiausias darbdavys — 
bendrove .Akmenės cementas" 
mažina darbuotoju skaičių ir 
tai dar labiau apsunkina Nau
josios Akmenės gyventojų 
padėtį. 

• Lietuva parduos Mask
vai 2.000 tonų jautienos. 
Mėsos pirkimo ir pardavimo 
sutartį Lietuva ir Rusija pasi
rašė birželio 5 dieną tarptau
tinėje parodoje „VVorld Food 
Moscovv 97". 

Rima Jakutyte 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Jau kuris laikas skel
biame, kad „Draugo" kny
gyne vyksta vasarinis knygų 
išpardavimas — knygos tik po 
1 dolerj! Nesupraskite klaidin
gai: tai ne kažkokie atlaikai, 
kurių niekas niekuomet ne
norėjo pirkti, o geros, naujos, 
pirmaeilės prozos, poezijos, 
mokslinės knygos lietuvių kal
ba. Norėdami paįvairinti mū
sų tautiečių vasaros atostogas 
prasmingu užsiėmimu, taip 
pat sudaryti progą, kad būtų 
galima gerų knygų padovanoti 
bibliotekoms Lietuvoje, pa-
siunčiant jas papiginta kaina 
per Transpak firmą, siūlome 
šį išpardavimą. Mūsų knygy
no vedėja yra sudariusi iš
parduodamų knygų sąrašą. 
Jeigu kas pageidaus, sąrašas 
bus bematant pasiųstas. Pasi
naudokite proga, nes išpar
davimas yra vienkartinis ir 
netrukus pasibaigs. 

Kostas Stankus, Lockport, 
IL, besibaigiant Draugo fondo 
pavasario vajui, atsiuntė 195 
dol. su prierašu „noriu kada 
nors pasiekti tūkstantinę". 
Pusiaukelė jau pasiekta su 
500 dol. įnašais Draugo fonde. 
Labai dėkodami Kostui Stan
kui už stambų įnašą ir kilnius 
norus, neabejojame, kad jie 
bus pasiekti, šiuo pavyzdžiu 
paskatinant ir kitus Draugo 
fondo narius. 

SKELBIMAI 
z TRANSPAK praneštu 

„Šiemet soc. pašalpą gauna 
1075 kauniečių šeimos — per 
6700 asmenų. Tokia parama 
jiems teikiama todėl, kad pa
jamos kiekvienam šeimos na
riui mažesnės nei 120 litų. 
Pernai tokią paramą gavo 
apie pustrečio tūkst. šeimų, 
joms skirta apie 6 mln. litų". 
Pinigai ir siuntiniai į Lie-' 
tuvą. Maisto siuntiniai. 
TRANSPAK, 4546 W. 63 St., 
Chicago, IL 60629, tel. 773-
836-1050. (sk) 

x A. L. Tautinės sąjungos 
gegužinė rengiama sekma
dienį, liepos 20 d., pradžia 
12:30 v. p.p., Ateitininkų na
mų ąžuolyne, Lemont, IL. Ge
gužinėje jūsų laukia: pietūs, 
baras, laimėjimų stalai, drau
gai ir gera nuotaika. Visi ma
loniai kviečiami, visi laukia
mi. Sąjungos nariai prašomi 
neužmiršti atvežti laimikius. 

(sk) 
x Galiu padėti legaliai 

gauti „SOC. SECURITY" 
kortelę, vairavimo leidimą 
(driver's license) ir vizų 
pratęsimą. Ed Šumanas, teL 
1-708-246-8241. 

(sk) 
x TRANSPAK 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) 

Autobusas \ „Kuršių Ma
riu" skautu stovyklą Rako 
stovyklavietėje išvyks šį šeš
tadienį, liepos 12 d., nuo Pa
saulio lietuvių centro Lemon
te. Vykstantieji skautai ir 
skautės renkasi 7:30 vai. ryto. 
Autobusas išvažiuos punktua
liai 8 v.r. Besivėluojančių ne
bus laukiama. Kelionėje vilki
ma stovykline darbo unifor
ma. Pasiimama sumuštinis ir 
skardinėlė gėrimo — pakelyje 
bus stojama gamtoje pasi
mankštinti ir pavalgyti. Vyk
stantieji savo priemonėmis 
stovykloje laukiami 1 vai. p.p. 
Pasibaigus stovyklai, autobu
sas liepos 26 d., šeštadienį, 
grįš į Pasaulio lietuvių cent
rą maždaug 4 v.p.p. Stovyklon 
atvykusius savo priemonė
mis, tėvai prašomi liepos 26 d. 
iš sto/yklavietės pasiimti iki 
11 vai. ryto. Turint klausimų, 
kreipiamasi į stovyklos vado
vybę ar į tiesioginius skauto/ 
ės vadovus/es. 

Mūsų skaitytojai yra dos
nūs, pareigingi ir sąmo
ningi. Jie visuomet ateina į 
talką savo dienraščiui „Drau
gui". Paskelbus, kad „Draugo" 
vasaros šventei, kuri rengia
ma rugpjūčio 3 d., sekmadienį, 
reikia laimikių, jų į adminis
traciją jau atnešė: Eugenija 
Čiuras, Marija Gobušienė, 
Stefa Galesienė, Andrius Bal
trušaitis, Pasaulio lietuvių 
centro krautuvėlė „Astra", Al
bina Baublienė, Jonas Račas, 
Eugenija Barškėtienė, Berna-
detta Zeikienė, Jonas Latvys. 
Ar galėtumėte įsijungti į gera
darių sąrašą ir savo dovanėle? 
Dar nemažai jų reikia, kad 
„laimės šulinys" per greitai 
neišsektų. 

Čikagos skautai ir skau
tės, vykstantieji į Rako sto
vyklą Michigane, stovyklon 
gabenamus savo daiktus pra
šomi šį ketvirtadienį, liepos 10 
d. tarp 7 ir 9 vai. vakaro atga
benti į Pasaulio lietuvių cent
rą Lemonte. Leidžiama pa
siimti du nedidelius lagami
nus kartu su miegmaišiu ir lo
vele. Visi daiktai turi būti pa
žymėti savininko pavarde, 
vardu, vieneto pavadinimu ir 
stovyklaujamo rajono spalvos 
kaspinėliais: Seserijos— gelto
na, Brolijos — raudona, Jaunų 
Šeimų — žalia ir Jūrų skaučių 
rajonas — mėlyna. Autobusan 
pasiimti leidžiama tik kupri
nę. 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPČNAS 
6436 S Pulaski Rd . Chicago. IL 60629 

(1 '2 bl i Šiaure nuo Balzeko muziejaus) 
Tel.: 773-582-4500 

14325 S Bell Rd.. Lockport, IL60441 
Tel. 708-301-4866 

Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Cibaitis 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 

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

Seštad 9 v r iki 1 vai p p 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63th Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo") 
Tel.: 773-284-0100 

Valandos pagal susitarimą 

Čikagiečiams gerai pa
žįstamų Montgomery Ward 
& Co parduotuvių savininkai 
Šios savaitės pirmadienį pas
kelbė bankrotą. Bendrovė turi 
400 parduotuvių, darančių 
metinę apyvartą už netoli 7 
milijardus dolerių. Numato
ma, kad artimoje ateityje bus 
uždarytos kai kurios parduo
tuvės ir nemažai žmonių pra
ras darbą. 

Vilija Jakaitis iš Mt. Pros-
pect, IL, ne tik „Draugo" ad
ministracijai atsiuntė laimė
jimo bilietėlių šakneles, bet 
pridėjo 150 dol. auką dien
raščio leidimui paremti. Ačiū! 

„Nemuno", Kauno Techno
logijos ansamblio koncertai 
Čikagoje buvo labai sėkmingi. 
Pirmadienį, liepos 7 d., svečiai 
iš Kauno atliko du koncertus: 
Čikagos miesto centre vidur
dienį ir vakare Jaunimo cen
tre. Gausi amerikiečių publika 
gėrėjosi nemuniečiais, šokan
čiais, dainuojančiais ir muzi
kuojančiais miesto aikštėje, o 
Jaunimo centro salė taip pat 
buvo pilna. Linkime ansam
bliui geros sėkmės ir Utah val
stijos festivalyje. 

IŠ ARTI IR TOLI 
„VĖJELIS" LIETUVOS 
VYČIŲ 84-AME SEIME 

„Vėjelis", Dayton, Ohio, tau
tinių šokių šokėjų grupė, buvo 
įsteigta 1973 m. Šiuo metu 
grupėje yra 19 šokėjų — Lie
tuvos Vyčių 96-tos kuopos na
riai ir jų draugai. Šokėjų am
žius nuo 15 iki 40 metų. Da
bartinė mokytoja Molly Gei-
ger. Grupė yra šokusi įvai
rioms moterų profesionalių 
grupėms, vestuvėse ir kt. ren
giniuose, kasmet dalyvauja 
Tarptautinio festivalio — 
World Affair programoje, vyk
stančioje Dayton Convention 
centre, taip pat Vasario 16 
minėjime ir kt. 

Dayton Lietuvos Vyčių 96 
kuopa ir 84-tojo Seimo komite
tas džiaugsmingai laukia jų 
pasirodymo visiems daly
viams. „Vėjelis" savo atlieka
ma programa praturtins šio 
Seimo kultūros vakarą, ruo
šiamą penktadienį, rugpjūčio 
8 d., Dayton Aviacijos muzie
jaus teatre. Visuomenė kvie
čiama Kultūros vakare daly
vauti ir pasigėrėti Lietuvos 
Vyčių grupės grakščiai atlie
kamais šokiais. 

Regina Juškaitė 

IX PASAULIO LIETUVIŲ 
KONGRESO 

PRANEŠIMAS 

K Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Kongresas š.m. liepos 18-
27 d. vyks Massachusetts 
Maritime Academy, Cape 
Code, MA. Kongreso šūkis — 
„Lietuviška prigimtis atidaro 
pasaulio duris". Netrukus lie
tuviškas jaunimas iš JAV, Ka
nados, Lietuvos, Australijos, 
Vokietijos, Prancūzijos, buvu
sios Sovietų Sąjungos, Didž. 
Britanijos ir kitų kraštų su
važiuos dalyvauti studijų die
nose. Visą savaitę atstovai na
grinės kaip užmegzti, palaiky
ti ryšius tarpusavy bei su visa 
bendruomene. 

Dėkojame visiems, jau prisi
dėjusiems prie Kongreso ruo
šos ir Kongresą aukomis parė
musiems. 

Pranešam, kad dar ne per 
vėlu prisidėti ir dalyvauti! 
Jaunimas (18-35 m.) dar gali 
registruotis kaip atstovai ar 
savaitgalio dalyviai; skambin
kite Tomui Matusaičiui 516-
358-6103 ar Laisvydai Biel-
kus - 617-731-2269. 

Kviečiame visus — jaunimą 
ir visą bendruomenę dalyvau
ti: 

Susipažinimo vakare, liepos 
18 d. South Bostono Lietuvių 
Piliečių klube 7:30 v.v. 

Organizacijų mugėje, liepos 
19 d. Massachusetts Maritime 
Academy, 7:30 v.v. 

Boston Red Sox beisbolo 
rungtynėse, liepos 23 d. 7 v.v. 

Užbaigimo pokylyje, liepos 
26 d., Tara Hyannis Hotel and 
Resort, 7 v.v. 

Skambinkite Žarai Bielkus 
— 617-731-2269 su klausi
mais ir užsisakyti bilietus. 

Iki malonaus pasimatymo 
Kongrese! 

mK ŽVAIGŽDUTĖ 
^ ^ ^ \% įstrigtas Lietuvių M'okytojų SąjungosChicago* Skyriaus 

Mindaugas Pirmasis Lietuvos karalius 

BRAZILIJOS LIETUVIŲ 
ATSTOVAI PLB SEIME 

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės seime, vykstančiame 
Lietuvoje liepos pradžioje, 
Brazilijos Lietuvių Bendruo
menei atstovauja: Brazilijos 
LB pirm. Vera Tatarūnienė, 
valdybos nariai — Helena Ki-
riliauskaite Vincentini, Jonas 
Silickas, Angelina ir Arman-
das Tatarūnai. 

PAKELTAS l PRELATUS 

Birželio mėnesio viduryje 
Sao Paulo lietuvių telkinyje 
sėkmingai besidarbuojantis 
kun. Juozas Šeškevičius, po
puliariai vadinamas „Dėde 
Juozu", pakeltas į prelatus. 

Redaguoja J. Plačas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Ptace, Chicago, IL 60629 

EILĖRAŠTI... 
PARAŠYTI?! 

Mano mokytoja sakė 
Eilėraštuką parašyt. 
Oi, oi, oi! Aš pagalvojau... 
Kaip dabar čia padaryt? 

Čia Brazdžioniui būtų 
O Brazdžionis aš nesu. 
Jam žodžiai eina kaip iš 

pypkės... 
O man prilipma prie dantų. 

Ponios Danguolės aš gi 
klausiu: 

Gal geriau pašokt galiu? 
Jei nešokt — dainuot, 

skaityti... 
Gal net diktantą parašyt?! 

O apie ką čia parašysiu — 
Jei negaliu aš jums pašokt? 
O gal iš viso nerašysiu — 
Tai tik gausiu minus du. 

Linksniuoti — yra sunku, 
Asmenuoti — dar sunkiau. 
Bet eilėraštį sukurti... 
Čia vis darosi blogiau! 

Čia besėdint, begalvojant, 
Man išėjo dar geriau. 
Galvodams ką čia rašyti, 
Eilėraštį jau parašiau. 

Tomas Mikuckis, 
Los Angeles Šv. Kazimiero 

lit. m-los 6 sk. mokinys. 
-• 

DVI DIDELĖS 
ŠVENTĖS 

Liepos 4-ji Jungtinėms 
Amerikos valstijoms yra tas 
pats, kas mums Vasario 16. 
JAV yra laimingesnės, nes be 
pertraukos švenčia jau 221 
kartą. Mes galėjome džiaugtis 
nepriklausomybe tik 22 me
tus, po to slėgė žiauri okupaci
ja, kuri tęsėsi 50 metų. Mes 

\ sveikiname JAV ir linkime 
\ dar daug daug metų būti lais
vai ir nepriklausomai. 

Liepos 6 dieną Lietuva šven
čia karaliaus Mindaugo vai
nikavimą Lietuvos karaliumi. 
O nuo tos vainikavimo dienos 
jau praėjo 744 metai. Lietuvos 
valstybė gyvavo jau daug 
anksčiau, tik buvo kunigaikš
čių valdoma. Raštuose Lietuva 
minima jau 1009 metais. Tai
gi, už vienuolikos metų Lietu
va švęs savo 1000 metų jubi
liejų. Šiuo atžvilgiu JAV gali 
pavydėti Lietuvai. Gaila, kad 
ta šventė tik neseniai įvesta, 

' reikėjo ją seniai švęsti ir paro
dyti pasauliui savo garbingą 
praeitį. Lietuva ne tik sena 
valstybė, bet turi labai seną ir 
gražią kalbą, kurią viso pa
saulio mokslininkai-kalbinin-
kai labai gerbia ir aukštai ver
tina. Gaila, kad ne visi lietu
viai tą žino ir mažai vertina. 
Laikas susiprasti ir pradėti iš 
naujo atgimti. 

Redaktorius 

STOVYKLOS DARBAI 

Kelionė autobusu buvo įspū
dinga. Atvykusios kibome į 
darbą. Reikėjo atnešti 20 indų 
su vandeniu, sunku. Pasto-
vyklė buvojau įrengta, kadan
gi čia stovyklavo „A#G*M" 
mokyklos skautai. Antra die
na. Daina M. ir aš uždengėme 
„stogą" virš virtuvės, pasta
tėme drabužiams laikyti stalą, 
iškasėme duobę šiukšlėms. 
Užėjęs lietus mus gerai iš
maudė. Nina ir Alisa vyko į 
miestą išsiplauti drabužius. 

I Mūsų neleido dalyvauti vė

liavų nuleidime, kadangi ne
buvome tvarkingai apsirengu
sios. Čia tvarka yra griežta. 
Dievas, paukšteliai, uodai ir 
įvairūs vabalai yra su mumis. 

Auksė Rimaitė 
(„Žvaigždynų kelias") 

KITI APIE MUS 
Boris Aleksandrovich 

Larin (1893-1964) 

Rusas kalbininkas, susido
mėjęs baltų kalbomis, ypač lie
tuvių kalba. Jis buvo St. Pe
terburgo universiteto profeso
rius. Čia jis pateko • stiprių li
tuanistų tarpą, bet jau ne 
naujokas, nes anksčiau, dar 
būdamas studentu, dvi vasa
ras su kuprine ant pečių pra
leido Lietuvoje: Raseinių, Tel
šių, Panevėžio, Trakų apskri
tyse. Čia sustiprino universi
tete įgytas teoretines lietuvių 
k. žinias. Jis plaukiojo su sieli
ninkais Nemune, lankė dzūkų 
ūkininkų pirkias, gėrėjosi jų 
raštuotais rankšluosčiais ir 
juostomis. Jis stengėsi viską 
pamatyti, viską išgirsti. Va
sarą, nenorėdamas ūkininkų 
trukdyti nuo darbų, Larinas 
prie gyvulių bandos rasdavo 
bendrą kalbą su piemenimis. 
Nemunaičio apylinkėje pa
saką Larinui seka 8 metų 
amžiaus piemenukas Jasius 
Kucevičius. Larinas viską 
užsirašo. Kai Larinas paprašo 
pakartoti, piemuo supyksta, 
kad jis nemoka kaip reikiant 
lietuviškai. Iš Pranės Kucevi-
čiūtės, 10 m. mergaitės ir jos 
draugių, užrašinėja lietuvių 
liaudies dainas. Surinktas ži
nias paskelbia viešai, kad visi 
galėtų pasinaudoti. 

Būdamas profesoriumi, jis 
antrą kartą lankosi Lietuvoje. 
Susipažįsta su lietuviais kal
bininkais, rašytojais, kultūri
ninkais. Neužmiršta aplanky
ti ir jaunystės draugų, kurie 
jau suaugę, sukūrę šeimas. Jis 
išrenkamas Lietuvos Mokslų 
akademijos nariu. Kurį laiką 
pastoviai gyvena Vilniuje. 
Rašo apie lietuvių k. ryšius su 
kaimyniškomis kalbomis. Ty
rinėja atskirų žodžių kilmę ir 
prisideda prie kitų lituanisti
nių darbų. Nemažai laiko 
pašventė keliaudamas kal
binėse ekspedicijose. \ vieną iš 

tokių nebegalėjo nuvykti,nes 
sunkiai susirgo ir greitai mirė. 
Jis daug prisidėjo prie lie
tuvių k. tyrinėjimo ir platini
mo už Lietuvos sienų. 

MANO DRAUGAS 

Aš manau, kad kiekvienas 
žmogus turėtų turėti nors 
vieną gerą draugą, su kuriuo 
galėtų pasidalyti įspūdžiais ir 
paslaptimis. Tas draugas turi 
turėti geriausias ypatybes. Jis 
turi būti nuoširdus ir geras 
berniukas. Jam turėtų patikti 
juokai, jis turėtų būti links
mas. Aš turėčiau juo pasitikėti 
ir jis neturėtų manęs išduoti. 
Jam turėtų patikti žaisti svie
diniu ir elektroniniais žaidi
mais. Jis turėtų būti manda
gus ir švarus, kada ateina į 
mano namus. Mes galėtume 
kartu dirbti, ruošti pamokas 
ar lauke žaisti krepšinį. Nes
varbu, ką mes darytume, turė
tume būti patenkinti praleis
dami laiką kartu. Už tai To
mas yra mano geriausias 
draugas. 

Andrius Juška, 7 klasės 
mokinys Čikagos lit. m-la 

KAIP ŽMONĖS 
PAVADINO KNYGAS 

(Tęsinys) 

Ši nepaprastai sudėtinga 
knygos gimimo istorija, jos 
nueitas kelias kartais gražiai 
atsispindi ir įvairių kalbų žo
džiuose, kuriais vadinamos 
knygos. Juk kiekvienas žodis, 
sakydavo Kazimieras Būga, 
yra mums istorijos dokumen
tas. 

Kurie mokėtės anglų kalbos, 
be abejo, žinote, kad angliškai 
knyga book (buk), kurie 
mokėtės vokiečių kalbos, at
simenate, kad vokiečiai šį 
daiktą vadina das Buch. Ga
lime čia dar paminėti, kad 
švedai knygą vadina bok, 
(buk), olandai — boek (buk), 
norvegai - bok, danai — bog. 
Tačiau vargu kas iš jūsų 
žinote, kad anglai, vokiečiai ir 
kai kurios kitos tautos visai 
panašiai vadina ir vieną medį, 
būtent buką. Šis medis kar
tais auga ir Lietuvos par
kuose. Vokiškai jis vadinasi 

die Buche, švediškai bok, 
angliškai — beech ir t.t. 
Kodėl knyga ir medis vadina
mi panašiais vardais? Kaip čia 
atsitiko? Pasirodo, šių tautų 
protėviai rašė ant medinių 
lentelių, kurios daugiausia 
buvo gaminamos iš minėto 
medžio. Medžio vardu jie pa
vadino lenteles, o paskui tuo 
pačiu vardu pradėjo vadinti 
įvairiausias knygas, su anuo 
medžiu jau nieko bendra netu
rinčias. 

Mūsų seneliai storą knygą 
kartais pavadina biblija. Šis 
žodis į lietuvių kalbą per 
įvairius tarpininkus atkeliavo 
iš graikų kalbos. Graikiškai 
biblion reiškia tą patį, ką ir 
mūsų knyga. Iš čia kilę ir 
jums gerai žinomas žodis bib
lioteka. 

Algirdas Sabaliauskas 

(Bus daugiau) 

BAISUS VORAS 

Yra nuodingų vabalų. Vieną 
kartą vabalas atskrido iš erd
vių. Tas vabalas buvo voras. 
Jis turėjo aštuoniolika galvų. 
Jis visą laiką pats nusinuody
davo, nes jis nuodingus vora
tinklius suko. Vieną dieną jis 
išėjo iš savo voratinklio, nus
linko į miestą, kur jo visi bijo
jo, nes jis turėjo aštuoniolika 
galvų. Vienas jaunas rusas 
jam pasiūlė aprišti septynioli
ka galvų skarelėmis, kad nie
kas jų nematytų. Tada niekas 
jo nebebijojo. 

Jauniausiu berniuku 
būrelis „Vorai" 

JAS 1996 m. stovyklos 
laikraštėlis. („Keliaujame 

per Lietuvą") 

PAGALVOKITE NR. 6 
ATSAKYMAI 

1. Vilkaviškio, Marijam
polės, Kalvarijos, Veiverių vie
tovių gyventojai žodį kaip 
ištaria kap. Iš to ir kilo jiems 
pavadinimas „kapsai", „kapsu
kai" (L.E. 10-485, Boston, 
1957). 2. 1995 m. gegužės 14 
dieną, Gudijoje įvykusiame re
ferendume, dalyvavo 64.5% 
balsuotojų. Iš jų net 75% pasi
sakė, jog „Vytis" turi būti pa
keistas nauju herbu. Naujasis 
Gudijos herbas yra labai pa
našus į jų buvusį sovietinį (K. 
K. Miklas, „Darbininkas", Nr. 
32, Brooklyn, 1995.VHI.-25). 
3. Park Street. 4. Galio kom
panija. 5. Miežis (javas). 6. 
Rogės. 

PAGALVOKITE NR. 7 

1. Kuris antipopiežius (ne
tikras popiežius) tapo šven
tuoju? 2. Kada lietuvaitė tapo 
pasaulio moterų biliardo čem
pione? 3. Kiek pirštų turi Ru
sijos prezidentas Boris Jelcin? 
Atsiuntė kun. dr. E. Gerulis. 
4. Kuris JAV miestas turi 
didžiausią požeminį susisie
kimą? 5. Atbėga sesytės, 
užrietę nosytes. 6. Ateina aku-
lioriai (akiniai), išsigando gas-
padoriai (šeimininkai), namai 
pro langus išlindo. 

Jei nori gyventi, turi prie 
visko priprasti. 

Su noru viską padarai, jei 
nėra noro, tai negali. 

Nuo rūgščių obuolių dantys 
atšimpa, nuo rūsčių žodžių 
širdį skauda. 

Ne taip greitai padaryti, 
kaip pasakyti. 




