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Ruošiantis \ NATO, reikia
modernizuoti Lietuvos gynybos
sistemą
Vilnius, liepos 15 d. (BNS)
— Kandidatuoti būsimuosiuose Lietuvos prezidento
rinkimuose ketinantis Valdas
Adamkus palankiai vertina
NATO sprendimą atverti są
jungos duris naujiems n a 
riams, kartu pabrėždamas,
kad Lietuva privalo daugiau
dAmesio skirti savo gynybai
stiprinti.
^JATO visiškai priartėja
prie Lietuvos sienos, tuo sustiprindamas Lietuvos tarptautuij saugumą Pirmą kartą demokratinių Vakarų valstybių
gynybinis aljansas paskelbė
Baltijos regioną esant esminiu
savo interesu, kokiu iki šiol
Baltijos šalis skelbdavo tik
Maskva", pažymima antra
dienį išplatintame V. Adam
kus pareiškime.
Pasak jo, Madrido susitiki-
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Pasaulio

naujienos

(Remiantis DPA, Reuter, BNS, INTERFAX. ITAR-TASS. BelaPAN. RIA žinių
agentūrų pranešimais.

Varšuva. Lenkijoje j a u antrą savaitę besitęsiant didžiuliam
potvyniui, dėl nesugebėjimo valdyti padėties vis labiau kriti
kuojama vyriausybė, o neparlamentine opozicija reikalauja
Lenkijos premjero \Vlodzimierz Cimoszevvicz atsistatydinimo.
Vienuoliktą dieną besitęsiantis potvynis jau nusinešė 36 au
kas. Paskutiniais duomenimis, vanduo buvo apsėmęs daugiau
kaip 400,000 hektarų arba 1.3 proc. visos Lenkijos teritorijos.
Atslūgusiose vietovėse gali kilti epidemijos, nes pranašauja
mas žymus orų atšilimas. Trūksta vaistų, o specialios brigados
nespėja naikinti kritusių gyvulių. Europos Sąjungos labdarin
ga organizacija ECHO skyrė Lenkijai ir Čekijai pusę milijono
dolerių, didelę paramą pažadėjo Vokietija.

mas ragina Lietuvą d a r tvirčiau siekti narystės šioje organizacijoje
ir „nedviprasmiškai buvo užsiminta apie
plėtimo etapą 1999-aisiais".
Tačiau, pažymi V. A d a m k u s ,
NATO pademonstravo, k a d
išlaikytiniai sąjungai nereika
lingi. Jis ragino Lietuvą su
kurti pajėgias gynybines struk
tūras ir sutelkti Lietuvos pi
liečius „modernios gynybos pa rengčiai"

Madridas.
Politinis baskų partizanų organizacijos ETA
sparnas HB antradienį perspėjo, kad vyriausybes pastangos
NATO y r a pasirengusi paizoliuoti maištininkus po jauno politiko nužudymo gali paašt
^
L į e t u v a i £ į . n*aujosios
rinti jų konfliktą su Ispanija. ETA maištininkams nužudžius
saugumo struktūros dalimi.
29 metų Miguel Angel Blanco, visoje Ispanijoje kilo protestai.
^ ^ ^
T a i
tvirtino ir ^
Pirmadienį Madride ir Barselonoje demonstracijose dalyvavo
Lietuvoje viešėjusi J A V val
daugiau kaip 2 mln. žmonių. Jpykę baskai, ilgai gąsdinti ETA
stybės sekretorė Madeleine
separatistų, po šios žmogžudystės puldinėjo HB būstines ir rė
Albright. Turime pasinaudoti
mėjus.
šia galimybe s u visa atsako
Vienas iš kandidatu busimuosiuose Lietuvos Į rv-zid. nto rink: įuose Arturas Paulauskas „Kauno dienoje" (07. 12)
Maskva. Rusijos saugumo vadovai ir Čečėnijos respublika
mybe sau ir pasauliui", sako pareiškė: ..Tai, kad Lietuvai rėkia įstoti Į \AT' > yra 'ik dešin •• < Į>olitikų elito nuomonė. Manau, priimant tokius
antradienį pasirašė laikinąją bendradarbiavimo sutartį, kuri
ma V. Adamkaus pareiškime.
svarbius sprendimus, reikėtų atsiklausti visų Lietuvos žmoni ų nuomones". A. Paulauskas dienraščiui sakė, jog ragina bendradarbiauti kovoje su tokiomis opiomis Šiaurės
reikėtų gerai pagalvoti, kas šiandien labiau reikalinga — NAT O, ar tiesiog geri kaimyniniai valstybių santykiai.
Kaukazo problemomis, kaip įkaitų grobimai, terorizmas, pre
Pasak A. Paulausko, dauguma Amerikos politikų skeptišk::: vertina Lietuvos norą tapti sąjungos nare. .,Tai
kyba ginklais ir narkotikais, pranešė Rusijes Federalinio sau
brangiai kainuotų ir NATO organizacijai, ir Lietuvai. Tai pa':estų kiekvieną žmogų", sakė jis. (Elta)
Nuotr.: Arturas Paulauskas, neseniai viešėjęs Amerikoje, susitiko su eile JAV Kongreso atstovų, visuomenes gumo tarnyba. Demonstruodami pagerėjusius santykius, Rusi
veikėjų, f Iš kairės) A. Paulauskas, JAV Kongreso narys Joe Kr')llenberg(R-MI). Appropriations Committee narys jos ir Čečėnijos pareigūnai pasirašė sutartį, kuria numatoma
Variuva, liepos 14 d. tematikai, rašo, k a d Lietuvos užsienio reikalams, geras Lietuvos draugas, palaikantis „HC R 10" pareiškimą (kuriame Kongresas raginamas suremontuoti karo nuniokotą, per Čečėniją nutiestą naftotiekį.
palaikyti Lietuvą, Latviją ir Estiją siekiant NATO narystės . bei „Lietuvos ryto" atstovas Gintautas Alksninis.
(BNS) — Valdančioji Lietuvos konservatorių vadovas Seimo
Koroliov. Rusijos skrydžių valdymo centras paprašė, kad
Seimo dauguma nepaiso „iš pirmininkas V y t a u t a s Lands
būtinuosius kosminės stoties „Mir" remonto darbus vietoje su
Kronkaitis bei Lietuvos ka sirgusio įgulos vado Vasilij Ciblijev atliktu Britanijoje gimęs
kairiųjų kilusio prezidento, bergis perėmė užsienio politi
riuomenės inspektorius Algi JAV astronautas Michael Foal, antradienį pranešė NASA pa
negaili jam pažeminimų, o jo kos sritį, iki šiol priklausiusią
mantas Garsys minimi, kaip reigūnas. Antradienį buvo nuspręsta atidėti rizikingus remon
vaidmenį apriboja iki simbo prezidentui, ir p r a k t i š k a i j a u
lio", teigia Lenkijos laikraštis pradėjo savo r i n k i m i n ę kam
V i l n i u s , liepos 15 d. (BNS) juokais parašyta", tikino J. dedantys ypač daug pastangų to darbus pažeistoje kosminėje stotyje „Mir", kurie turėjo būti
pakeisti Lietuvos kariuome
„Trybuna".
— Lietuvos krašto apsaugos Kronkaitis.
paniją.
atlikti šios savaitės pabaigoje.
Prancūzų dienraščio straips nės įvaizdį ir priartinti ją
Lenkijos socialdemokratų
„Savo užsienio kelionėmis ir viceministras Jonas KronkaiBelgradas. Slobodan
Miloševič
bus vienintelis kandi
laikraštis teigia, kad Algirdas pasisakymais jis leido supras tis teigia, kad dalis Lietuvos nyje JAV kariuomenėje tarna visais požiūriais prie vakarie
datas
Jugoslavijos
Federacijos
prezidento
rinkimuose, kurie
Brazauskas vis d a r nekelia ti, kad Lietuvos užsienio poli kariuomenės bus perginkluota vęs KAM viceministras J. tiškų s t a n d a r t ų .
įvyks šį mėnesį, pirmadienį paskelbė dvi parlamento komisijos.
savo kandidatūros į Lietuvos tiką gali vykdyti b e preziden amerikiečių gamybos šauna
Dabar S. Miloševič yra Serbijos, didžiausios iš buvusios komu
prezidentus todėl, kad „iš to. Seimo p i r m i n i n k a s nepra maisiais ginklais M16 ir M14.
nistinės Jugoslavijos respublikų, prezidentas. Jugoslavijos fe
aukšto prezidento krėslo ge leidžia progos susitikti s u kitų Dalis M16 šautuvų j a u y r a
deraciją, 1991-1995 metais „apkarpytą" per karus su Kroatija
riausiai matyti, jog valstybės valstybių vadovais i r elgiasi gauta ir dar ketinama įsigyti
bei Bosnija, be Serbijos dar sudaro maža Juodkalnijos respubli
vadovo titulas be Seimo dau kaip 'ąuasi' prezidentas", p a  šautuvų M14.
V i l n i u s , liepos 15 d. (BNS) žuvusiųjų artimiesiems teis
ka.
gumos paramos yra tuščias žymi „Trybuna".
J . Kronkaitis nenurodė, ko — Buvęs „Jedinstvo" organiza mas priteisė iš V. Ivanovo
Jeruzalė. Izraelio ministras pirmininkas Benjamin Netadalykas".
„Trybunos" nuomone, dau kia dalis kariuomenės bus ap cijos vadas Valerijus Ivanovas didžiausią įmanomą kompen nyahu antradienį užsipuolė Jungtines Tautas dėl Generalinėje
„Trybunos" vertinimu, A giausia galimybių tapti Lietu ginkluota ir kiek šių amerikie antradienį nuteistas 1 me saciją — po 10,000 litų.
V. Ivanovas už antivalstybi Asamblėjoje svarstomo nutarimo, reikalaujančio, kad JT narės
Brazauskas tokiu būdu nori vos prezidentu t u r i J A V buvęs tiškų ginklų ketinama įsigyti. tams laisvės atėmimo.
„Mes
turime
ir
kitokių
ginklų
1991 metų sausio 13-osios nę veiklą j a u buvo nuteistas nutrauktų paramą žydų gyvenviečių statybai. Pasiūlymas pra
laimėti laiko apsispręsti, „ar gamtosaugininkas
Valdas
—
k
a
i
kurie
sovietų
gamybos
aukų
apšmeižimu kaltintas 3.5 metų kalėti 1994-aisiais. šo valstybes užtikrinti, kad asmenys a r firmos neremtų gyven
verta vėl imtis tos didelės, Adamkus. Tačiau j e i rinki
tačiau turinčios daug kartumo muose nedalyvaus nei jis, nei ginklai y r a geri", sakė vice nuteistasis buvo suimtas Vil Vėliau bausmė j a m buvo viečių Vakarų Krante a r Gazos sektoriuje, bei uždrausti ten
gaminamos produkcijos importą.
niaus 2-osios apylinkes teismo sumažinta 7 mėnesiais.
taures".
Algirdas B r a z a u s k a s ,
dau ministras.
Sankt Peterburgas.
Rusijos imperatorių šeimos palikuo
N e n u t r a u k ę s savo veiklos,
Dienraštis „Lietuvos aidas" salėje iš karto po nuos
„Trybuna", pirmadienio nu giausia galimybių tapti Lietu
nys
Sankt
Peterburge
pirmą
kartą po kelių dešimtmečių susi
perspausdinto prendžio paskelbimo ir išvež Rusijos pilietis V. Ivanovas
meryje beveik puslapį skyrusi vos vadovu turi A r t ū r a s P a u  antradienį
rinko,
kad
liepos
17
dieną
paminėtų
paskutiniojo caro mirties
prancūzų laikraščio „Le Figa tas į Lukiškių kalėjimą. Per prieš kelerius metus vos iš
Lietuvos prezidento rinkimų lauskas.
metines.
Romanovai
dalyvavo
šv.
Mišiose
už Nikolajų II ir jo
ro" straipsnį, kuriame be kita 14 dienų jis galės apskųsti vengė deportavimo iš Lietu
šeimą,
kuriuos
1918
metais,
tuo
po
Rusijos
revoliucijos,
nužudė
ko teigiama, kad „amerikiečių nuosprendį V i l n i u s apygar vos.
bolševikai.
Didieji
kunigaikščiai
Andrėj.
Michail
ir
Nikita
bei
dos
teismui.
tankai ir lėktuvai turėtų ne
*
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kiti
šeimos
nariai
padės
gėlių
ant
jų
protėvių
kapo
ir
atidarys
t r u k u s paįvairinti žalią Lietu
Teismas taip pat priteisė
r a gavo Sveikatos apsaugos Romanovų šeimos nuotraukų parodą.
vos
peizažą".
Tai
viceministrui
moralinę
kompensaciją jo
gančių
karių
konfliktas
kilo
Vilnius, liepos 14 d. (BNS)
ministerijos medicinos eksper
apšmeižtųjų
sausio
13-ąją
Varšuva. Artimiausius 15 metų narystė NATO kasmet Len
— Pabradės užsieniečių regis liepos 11 d. vakarą. Abi ša kelia šypseną.
tų komisijos, tyrusios genoci
_Nėra jokios kalbos apie lėk žuvusiųjų šeimoms. Septynių
kijai kainuos apie 200 mln. dolerių, tvirtina Lenkijos užsienio
travimo centro direktorius Ed lys pateikia skirtingas barnio
du įtariamo Aleksandro Lilei
vardas Tuinyla po savaitgalį priežastis. P a s a k kinų, apsau tuvus ir tankus iš Amerikos. per sovietų kariuomenės vyk kio sveikatą, išvadas. Komisi reikalų ministras Dariusz Rosati. Tai sudarys 4 procentus Gy
perversmą
Lietuvoje
nybos ministerijos biudžeto. Lenkijos spauda pažymi, kad Len
vykusių riaušių žada centre ga juos varė iš valgyklos ir Aš m a n a u , kad čia buvo tik dytą
ja nustatė A. Lileikiui kelias
neleido
baigti
valgyti.
Tuo
tar
kijos ginkluotosios pajėgos ir taip atsilieka nuo kitu valstybių.
įvesti tvarką.
sunkias ligas, kurios dėl ligo
„Turi būti tvarka. Demok pu kariai teigia, k a d a n t vieno
nio amžiaus yra nepagydomos,
ratija — tai nėra netvarka", iš jų kinas šliūkštelėjo karštos
informuoja „Lietuvos rytas"
pirmadienį sakė direktorius. arbatos.
(07.15). Išvadose rašoma, kad
Prie maištaujančių
kinų
Jis pažymėjo, kad pradėjęs ei
negalima A. Lileikio apklausti
ti šias pareigas, Užsieniečių prisijungė ir kitų tautybių
Vilnius, liepos 15 d. (BNS) kienes kvietimą atvykti pasi
ar atlikti kitų
procesinių
rytas"
'20,000
lit
ų
,
o
kandida
V
i
l
n
i
u
s
,
liepos
15
d.
(BNS)
registravimo centrą jis rado pabėgėliai. 200-300 žmonių
veiksmų, nes stiprus susijau — JAV pirmoji ponia Hillary svečiuoti į Lietuvą. Apie t a i
to
į
prezidentus
Artūro
Pau
—
Vilniaus
radijo
stotis
„Znad
panašų į nuostabų kurortinį minia nuvertė dalį vidinės Wilii" per keturias dienas su lausko sūnus t ė v vardu paau dinimas gali sukelti mirtį. Clinton norėtų atvykti vizito į Seimo narę vėliau informavo
miestelį. „Santykiai tarp nele mūrinės tvoros i r puolė cent rinko daugiau kaip 60,000 litų kojo 1,000 litų.
Generalinis
prokuroras K. Lietuvą. Tai ji sakė Lietuvos H. Clinton administracijos va
galų ir administracijos buvo ro štabą. P e r riaušes lengvai nukentėjusiems per potvynį
Seimo narei Vilijai Aleknaitei dovė. Kol kas dar neaiški H.
Negausias sav santaupas Pėdnyčia „Lietuvos rytui"
per daug liberalizuoti", sakė nukentėjo du kareiviai ir vie Lenkijoje.
Abramikienei per praėjusią Clinton apsilankymo Lietu
sakė,
kad,
susidarius
tokiai
nelaimės ištikti-ns kaimy
E. Tuinyla, pažymėdamas, nas kontrolierius, buvo išdau
savaitę Vienoje I Austrija* vy voje data.
situacijai,
A.
Lileikio
bylą
Radijo stoties darbuotojai nams aukoja ir vaikai — kai
kad migrantai galėjo lankytis žyti štabo pirmojo a u k š t o lan
kusią Tarptautinę moterų kon
Liepos 9-11 dienomis Vienos
teks
sustabdyti.
sakė, kad pinigai į bankų
ir administracijos patalpose. gai. Taip pat per sumaištį pa sąskaitas plaukia kas minutę, kurie atiduoda už surinktus
ferenciją.
konferencijoje
dalyvavusios
* P o k a l b i s u L i e t u v o s lai
Direktorius pažadėjo, kad bėgo 98 nelegalai, iš kurių pir o kai kas labdarą atneša ir tie tuščius butelius j a u t u s pini
Lietuvos Seimo narė, kartu politikes iš viso pasaulio ati
madienį rytą buvo surasti 6 3 .
gus, kai kurie daužt taupykles v i n i n k y s t ė s įkūrėju, buvusiu
„daugiau to nebus".
su Bulgarijos ir Čekijos at darė puslapį kompiuterių „In
siai
į
stotį.
ir neša į maiše! i s supiltus ilgamečiu jos vadovu Alfonsu
Dabar centre gyvena 739
Jis nesakė, kiek vidaus tar
stovėmis, skaitė pranešimą ternet" tinkle, kuriame keisis
Kol k a s daugiausia pinigų
R a m a n a u s k u , kuriam didžioji apie moterų vaidmenį posocia- pasiūlymais apie moterų daly
nybos antrojo pulko karių pri nelegalai, kai, steigiant cent paaukojo dienraštis „Lietuvos centus.
„Znad VVilii", :>enktadienį dalis klaipėdiečiu dėkinga už
sijungė prie nuolat centrą sau rą, buvo n u m a t y t a 400, o kri
listinėje demokratijoje.
vavimą visuomeniniame gyve
paskelbusi
akcija „Vilniečiai tai, ka jis davė uostamiesčiui
tiniu
atveju
—
600
vietų.
valės parodyti konkretų objek
gančių 30 kareivių, tačiau sa
Konferencijoje
dalyvavusi nime. Lietuvoje taip pat b u s
Evaldas Tuinyla mano, kad tą, kurį įrengti gali padėti ES. — nukentėjusiems potvynio ir jo žmonėms, spausdina JAV prezidento žmona pareiš ku:iama
kė, kad jų „daug'.
tokia
valstybine
E. Tuinyla tvirtino, kad jau metu Lenkijoje", r įkas ketina „Respublika". A. Ramanaus kė norą asmeniškai pasikal strategija. Pagalbą t a m žada
Pirmadienį rytą vyko nele 35 nelegalų, pabėgusių iš cen
galų ir centro vadovybes dery tro per riaušes, surasti nebe beveik aiški būsimojo centro rinkti iki liepos pabaigos, o kas stebisi: „niekaip negaliu bėti su šiomis pranešėjomis. Amerikos centras Vilniuje.
bos, tačiau, pasak E. Tuinylos, pavyks. „Esu beveik įsitiki vieta, tačiau konkretizuoti at rugpjūčio pradži'v • surinktas suprasti (gal vyriausybės va Dovanų iš Lietuvos H. Clinton
migrantų reikalavimai lieka nęs, kad jie jau Baltarusijoje", sisakė. Tačiau jis pažymėjo, lėšas išgabens j ; >tvynio ap dovai supranta?) — jei par gavo savo plaukų spalvos gin
KALENDORIUS
duosime savo laivyną, k a m taro karolius.
kad centras būtinai turi būti semtą Lenkiją.
neaiškus. ,Aš nežinau, ko jie sakė direktorius.
L i e p o s 16 d.: M a r i j a ,
Vienuoliktą di' ną besitę- tuomet prie Klaipėdos univer
Artimiausiomis dienomis įsteigtas netoli Vilniaus. „Sos
nori", sakė jis.
JAV pirmoji ponia prisiminė
Leonora.
Vitalijus, Dundutis.
siteto
kuriamas
J
ū
r
ų
institu
siantis
potvynis
I
turi
paaiškėti,
k
u
r
bus
perkel
•nkijoje
jau
tinėje įsikurusi Vidaus reikalų
Jau pradėta remontuoti per
pernai viešėjusi Taline ir pri
tas.
Negi
tik
tam,
kad
nesinešė
36
žmoi
tas
Užsieniečių
registravimo
ų
gyvybes,
L
i
e
p
o
s
17 d.: A l e k s a s ,
ministerija. Migracijos depar
riaušes nuversta vidinė mūri
ėmė V. Aleknaitės Abrami1
išsimokslinę
už
Lietuvos
mo
šimtai
laikomi
c
centras
iš
Pabradės.
Kitą
sa
Irmengarda
(Irma. Darius, Gi
igusiais
be
tamentas,
vertėjai,
žurnalis
nė tvora ir stiklinti išdaužyti
administracijos pastato lan vaitę j Lietuvą atvyksiantiems tai, kanai, galintys greitai žinios, o be vand- iŠ, elektros kesčių mokėtojų pinigus j ū  laivų savininkai skirs savo rėnas. 1933 m žuvo lakūnai
Europos Sąjungos specialis ateiti į ĮI.UMMM'". sake direk ir maisto liko tuk amini pie reiviai taptų pastumdėliais šalių laivų kapitonus, štur Steponas Darius ir Stasys Gi
gai.
rėnas
pigių vėliavų laivuose, nes manus ir mechanikus".
tinės I^nkijos gyv įtoju
Nelegalų kinų ir juos sau- tams Lietuvos pareigūnai pri- torius.

Lenkijos spauda apie
Lietuvos prezidento rinkinius

Kariuomenė apginkluojama
amerikietiškais šautuvais

Paskelbtas nuosprendis
„Jedinstvo" vadui

Pabradės užsieniečiu
registravimo centre vėl n e r a m u

Surinktos nemažos lėšos
nukentėjusiai nuo potvynio
Lenkijai

JAV prezidento žmona žada
aplankyti Lietuvą
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„KURŠIŲ MARIOS" —1997
METŲ ČIKAGOS SKAUTŲ
STOVYKLOS VADOVAI IR
VADOVĖS
js. fiL Taiyda RudaityteChiapetta yra „Kuršių Ma
rios" stovyklos jūrų skaučių
pastovyklės viršininkė.

1/
js. fil. Taiyda Rudaityte-Chiapetta

Sesė Taiyda į LSS „Nerijos"
jūrų skaučių tunto ūdryčių
veiklą įsijungė 1976 metais.
Būdama darbšti ir uoli greit
persiėmė skautamoksliu ir
vystė vadovės privalumus.
Pati dar labai jauna būdama
jau buvo skinama vadovauti
jaunesnėms sesėms jūrų jau
nių ir jūrų skaučių laivų
vadės pareigose.
1985 m. LSS Vidurio rajono
stovykloje buvo sporto vadovė.
Pradėjusi studijuoti universi
tete, 1987 m. įsijungė į Akade
minį Skautų sambūrį. Buvo
Akademinės skaučių draugo
vės Čikagoje vicepirmininkė ir
kandidačių globėja. Čikagos
tuntų stovyklose buvo stovyk
los komendante, stovyklos vir
šininkė. Bendroje tuntų sto
vykloje buvo prityrusių skau
čių pastovyklės viršininkė.
Buvo jūrų jaunių skyriaus vir
šininkė. Dalyvavo visuose LSS
Seserijos ir Brolijos ruoštuose
suvažiavimuose. Dalyvavo Ju
biliejinėje ir Tautinėje stovyk
lose. Noriai talkina įvairiuose
skautiškuose darbuose ir ren
giniuose Ypač uoli Kaziuko
mugei pasiruošimo darbuose
ir mugės pravedime. Už parei
gingumą ir darbštumą vado
vybės apdovanota PAŽANGU
MO ir ŽUVĖDROS žymeni
mis.

draugovėje, 1988 metų Tau
tinėje stovykloje davė skautės
įžodį. Uoliai lankydama suei
gas, gilinosi skautamokslyje,
kurį praktikoje įgyvendino
stovyklose ir iškylose. Turė
dama geros vadovės privalu
mų, gana anksti pradėjo reikš
tis vadovavime jaunesnėms
skautėms, pradėdama paskiltininkės, skiltininkės, draugi
ninkės pavaduotojos ir draugi
ninkės pareigose. Tuntų sto
vyklose buvo pionierijos va
dovės, iškylų vadovės ir
vandens apsaugos direktorės
pareigose.
1993 m. Jubiliejinėje stovyk
loje buvo iškylų vadovė. 1995
m. stovykloje — prityrusių
skaučių pastovyklės viršinin
kė. Sesė Vilija yra labai veikli
ir energinga skautė, niekada
neatsisakanti padėti. Yra bai
gusi LSS „Gintaro" vadovių
mokyklą. 1996 m. dvi savaites
su s. fil. Vytauto Januškio va
dovaujama „Lituanicos" skau
tų grupe dvi savaites praleido
įdomioje, daug kantrybės ir fi
zinės ištvermės pareikalavu
sioje iikyloje New Mexico
Philmont kalnuose. Šioje išky
loje jai teko skiltininkės parei
gos.

vsl. tn. Vilija Januskytė

Sesė Vilija priklauso ASS ir
yra Akademinės Skaučių
draugovės jaunų akademikių
globėja.
Sesė Vilija mėgsta sportą ir
iškylavimą. Yra baigusi Mai
ronio lituanistinę mokyklą ir
šoko „Spindulio" tautinių šo
kių grupėje.
Biologijos studijas universi
Sese Taiyda yra baigusi Kr.
Donelaičio lituanistinę prad tete baigė bakalauro laips
žios ir aukštesniąją mokyklas, nius.
o taip pat ir Pedagoginį litua
Senj. Vilius Žukauskas,
nistikos institutą Daug metų
sūnus
Broniaus ir Virginijos
pnkiauso tautinių šokių šokė
Žukauskų,
1981 m. įsijungė
jų grupei. Daugiau negu 10
„Litunicos"
tunto
jūrų skautų
metų dirba lituanistinėje Mai
ronio mokykloje. Lemonte.
Baigusi pedagoginius mokslus
Concordia universitete jau tre
ti metai dirba Carter pradžios
mokykloje, Čikagoje — dirba
su antro skyriaus mokiniais.
Sesei Taiydai linkime sėkmės
ir niekad nepavargti dirbant
jaunimui vadovavimo ir auk
lėjimo darbą.
vsl. t.n. Vilija JanuŠkyt*
.Kuršių Marios" stovykloje
bus prityrusių skaučių pasto
vyklės viršininkė.
Sesė Vilija skautauti .Auš
ros Vartų" skaučių tunte
prndejo būdama 5 metų am
žiaus. Po penketos metu idoni.»u> skautavimo paukštyčiu

sen.

Vilius Žukauskas

mmmmmmmm*

mmmmmmmmmmm

Stovyklaujančių „Lituanicos" tunto laivyno jauniausiųjų narių — bebrų Įžodis ant prieplaukos ežere. Šį sek
madienį čia vyks tradicinė juros diena, kurioje bus iškilmingai paminėtos LSS jūros skautų 75 metų ir jūros
skaučių 60 metų gyvavimo ir veiklos sukaktys.
Nuotr. J . T a m u l a i č i o

Vyriausia redaktorė Ad»niru*tratoTiu« - Valentinas Krumpli*
Moderatorių* - kam. Viktorą* Rimka*
• Administracija dirba kasdien nuo 8:30 iki 430, šeštadieniais nedirba.
• RedakoM dirba kasdien nuo 830 iki 4:00, arttartieruan nedirba.
• Redakcija už skalbimu, turini neatsako Skelbimų kainos atsiunčiamo*,
gavus prašymą ką nors skalbti.
• Redakcija straipsnius taiso »avo nuožiūra. Nenaudotu straipsnių
nesaugo- Pratarai siunčiant pasiliktii kopija.

SVEIKINAME
Sveikiname Čikagos skautes ir skautus, linksmai Rakė stouyklaujančius, ir „Kuršių Marių" stovykloje Jūros dienos
iškilmėmis gerbiančius LSS jūros skautų 75 metų Jubiliejų ir
jūrų skaučių 60 metų veiklos sukaktį.
Sveikiname seses jūros skautes ir brolius jūros skautus,
karo audrų nublokštus toli nuo Baltijos krantų, daugiau negu
pusšimtį metų svetimuose vandenyse ištvermingai nesančius
Lietuvos trispalvę, savyje išlaikiusius ir jaunesniems diegu
siems ilgesį ir meilę Tėvynei ir Baltijai.
Budėkite ir
Gero vėjo!
Danutė
Bindokienė
Jbraugo" vyr. redaktorė
J.V.S. Irena Regienė
.Skautybes kelio" redaktorė

KAS NAUJO PAS LIETUVOS
SKAUTUS
Daug darbo —
darbininkų mažai

Besteigiant naujus vienetus,
ar dirbant su esančiais labai
trūksta vadovų ir vadovių. At
sakydama į mano Velykinį
sveikinimą ir kvietimą Lietu
vos Skautijai įsijungti į vieną
Lietuvos Skautų sąjungą, atsi
liepė Vilkijos (Kauno rajone)
mišrios skautų,-čių draugovės
veiklon. Po kelių metų perėjo į jinėje stovykloje Rakė buvo draugininke Irena Valatkesausumos skautus. Skautau- skautų pastovyklės viršininko vičienė. Jos laiške atsispindi
damas padėjo savo vyresniam pavaduotojas. 1995 m. Čika Lietuvos skautų,-čių vienetų
broliui Karoliui dirbti su jau gos tuntų stovykloje Rakė bu dabartinė būklė. Laiško iš
nesniais skautais. Stovyklavo vo skautų ir prityrusių skautų traukas leido panaudoti spau
Rako stovyklavietėje vyku pastovyklės viršininkas. 1996 doje.
siose Čikagos tuntų stovyk m. Rakė vykusioje tuntų sto
„Jums rašo Irena Valatkelose. Baigė Dariaus Girėno ir vykloje antrą stovyklavimo sa- vičienė, gimusi 1957 metais.
Čikagos Aukštesniąją lituania- vaite buvo jaun. skautų pa Prieš trejus metus daviau
tinęs mokyklas, šoko tautinius stovyklės viršininkas.
skautės įžodį. Šios dienos už
šokius „Grandies" jaunimo anTadas Stropus yra patyręs miršti niekaip negaliu, turbūt
samblyje. Pradėjęs studijas vadovas. Visada linksmas ir ir negalėsiu. Mokykloje dirbu
universitete įsyungė į Akade- pasiryžęs patarnauti — nevel- jau 16 metų. Matau kokiu ke
minį Skautų sąjūdį, yra Korp! tui kviečiamas stovyklose va- liu eina mūsų jaunimas, ko jis
Vytis senjoras. Illinois univer- dovo pareigoms.
nori ir ko siekia. Matau ir ko
sitete Urbanoje studijuoja Tadas lankė ir baigė litua kiais siekiais ir ambicijomis
mokyklas,
šoko vadovaujasi kai kurie pagyve
miškininkyste. Brolis Vilius nistines
užaugo veiklių skautų šei- „Grandies", „Vilties" ir „Per- nę žmonės. Dabar Lietuvoje
moję — abu jo tėvai vaikystėje kūno" tautinių šokių šokėjų daug kas Šaukia, rėkia, arba
ir jaunystėje buvo veiklūs grupėse, dainuoja „Dainavos" verkšlena, nes gyventi sunku,
Jjtuanicos" ir „Aušros Vartų" ansamblio chore ir „Daina- tačiau sąžiningai dirbti, dirbti
tuntuose, skautiška veikla vos" ans. vyrų oktete. Priklau- su pasiaukojimu, mažai kas
pasižymi jo vyresnis brolis so Akademinio Skautų sąjū- nori. Vadovauti ir būti aukš
Karolis ir jaunesnė sesutė džio Korp! Vytis. Už pavyz- čiau visų, tai norinčių yra dau
Rima.
dingą pareigų atlikimą LSS giau.
Šių metų „Kuršių Marios" apdovanotas PAŽANGUMO ir
Broli iš užjūrio, kad Jūs
stovykloje Rakė senj. Vilius TĖVYNĖS SŪNAUS žymenižinotumėt, kiek čia yra darbo.
Žukauskas bus iškylų vado- mis.
Mėgiamiausi užsiėmimai—
vas.
slidinėjimas, kelionės dvi
pa. senj. Tadas Stropus
račiais ir dalyvavimas lietu
„Kuršių Marių" stovykloje viškoje veikloje.
antrą savaitę bus skautų pas Universitetą baigė įsigyda
tovyklės viršininkas. Boda mas mechaninės inžinerijos
mas 6 metų, Tadas įsijungė į bakalauro laipsnį, šiuo metu
„Lituanicos" tunto vilkiukų universitete ruošiasi verslo
eiles. Uoliai skautaudamas, administracijos
magistro
metų slinktyje
įgijo daug laipsniui. Nors ir labai užsiė
skautiško patyrimo ir pasi męs studijomis, Tadas vis dar
ruošė vadovavimui jaunes randa laiko skautavimui.
niems skautams ir prityru
vsl. tn. Rima Žukauskai
siems skautams. Jaučiasi la
bai dėkingas vs fil kun. Anta tė „Kuršių Marios" stovykloje
nui Saulaičiui ir vs fil Donatui bus vakarinių programų koor
Ramanauskui už skatinimą dinatorė.
Sesė Rima „Kernavės" tun
nepasiduoti sunkumams ir su
teikimą vadovavimui reikalin te skautauja nuo 1983 metų.
Stovyklavo beveik visose jos
gų žinių.
1983 m. vasarą, davęs skau skautavimo metu vykusiose
vsl. t o , Rima Žukauskaite
to vyčio įžodį, dalyvavo .Auš Čikagos tuntų stovyklose. Va
ros" stovykloje, Kanadoje. Il dovės pareigose dalyvavo Cali- būreliui, pravedusiam skiltigesnį laiką dirbo su skautais fornijos skautų „Rambyno" ir ninkų kursus Čikagos ir To
„Lituanicos" tunto „Perkūno" Kanados „Romuvos" stovyk ronto skautams ir skautėms.
draugovėje. Dalyvavo draugi lose. Stovyklavo 1988 m. Tau Vadovybės apdovanota LSS
ninkų kursuose, o taip pat ir tinėje ir 1993 m. Jubiliejinėje PAŽANGUMO ir VĖLIAVOS
žymenimis.
„Dainavos" bei „Beaumont" stovyklose.
Sesė Rima labai mėgsta dai
Sesė Rima yra baigusi Čika
stovyklose vykusiuose skau
tams surengtuose tautinio nuoti. Priklausė s. Ramutės gos Lituanistinę mokyklą.
Kemėžaites-Kazlauskienės va ..Grandis" jaunimo ansambly
auklėjimo suvažiavimuose.
1988 m Tautinėje stovyk dovautam „Dainuojančių ker~ je Šoka tautinius šokius ir pri
loje buvo skautų pastovyklės naviečių" būreliui, kasetėn klauso „Antro kaimo" teatralų
viršininko pavaduotojas. 1992 įdainavusiam visas Jubilieji grupei ir Akademiniam Skau
m. buvo „Perkūno" draugovės nių ir Tautinių stovyklų dai tų sąjūdžiui. Studijuoja Čika
draugininkas 1993 m. Jubilie- nas. Pnkiauso vyr. skaučių gos universitete.

Jei kiekvienas iš mūsų vyres
nių sąžiningai dirbtumėm su
savo draugovėmis, negailėda
mi nei savo laiko, nei savo
sveikatos,
nesivaikytumėm
savo asmeninių principų ir
užsispyrimų, tai Lietuva tik
rai greičiau atsikeltų Vietos
prie jaukaus ir šilto lauželio
Lietuvoje tikrai visiems už
teks. Aš tik noriu visus para
ginti atlikti daugiau gerų dar
belių Lietuvai, dažniau pasi
melsti, dažniau prisiminti
Dievą, daugiau mylėti vienas
kitą. Man labai sunku kalbėti
apie visus Lietuvos skautus,
bet ai tik tiek žinau, kad kuo
daugiau įtrauksime jaunimą,
tuo daugiau užkrėsime savo
draugovių brolius ir seses ak
tyviai veiklai. Mano mišrioje
draugovėje yra 30 skautų ir
skaučių. Amžius irgi įvairus
— nuo 10 iki 18 metų. Šie
mano kaimo ir miestelio vai
kai tikrai nuostabus. Jie jau
daug ką padaro dėl tos savo
tėviškėlės. Štai ir šį šeštadieni
(balandžio 19 d.) tvarkėme
Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė- vidaus ir kraujo ligos

5640 S. ftiestrj Rrj.
Tel 773-686-2802
Pirma. 9 v.r. - 7 v.v.
Antr, Trač. ir Penkt 9 v.r. - 3 v.p.p.
Ketvd 10 v.r. - 7 v.v. šettd ir M.
dienomis reikalingas suattanrnas.
Sumokama po vizito.

Ringovės piliakalnį. Nors kai
kurių rankutės dar ir mažos, o
padarė tikrai daug, nes reikė
jo iškirstus ir išpjautus me
džius ir krūmus sutempti į
krovas, o šakas ir brūzgynus
sudeginti. O kiek daug dar
laukia įvairių kitų gerų darbe
lių?
Kai atvyksite į Lietuvą, tai
mielai prašome atvykti ir pas
mus į Vilkiją, daugiau susi
pažinti su mūsų draugove".
Tai vienas iš keletos laiškų,
kuriame atsispindi šio meto
skautiškos veiklos polėkiai
draugovėse Lietuvoje. Reikia
tikėtis, kad prasidėjus vasaros
stovykloms tos draugovės ir jų
šaunios draugininkės, kaip se
sė Irena iš Vilkijos, suskris į
bendras Lietuvos Skautų są
jungos ir Lietuvos Skautijos
stovyklas, peržengiant kažkie
no statomas barikadas, kad
1998 metais Aštuntoje Tauti
nėje stovykloje liepsnotų ben
dras visų Lietuvos skautų ir
skaučių laužas.
j.v.s. Bronius Juodelis
(Pabaiga)
Specialybe- vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6187 S. Archer Ave. (prie Auatin)
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LIETUVOJE ATGAIVINTAS
ŽEMDIRBIŲ PARLAMENTAS

Danutė

Pagaliau

JONAS DAUGĖLA
Per „Vilniaus radiją" aną
vakarą prezidento patarėjas
žemės ūkio reikalams net pa
kartotinai pareiškė, kad šiuo
metu Lietuvai žemės ūkis yra
iš viso nereikalingas. Jis tur
būt užmiršo, jog istorija mus
moko, kad net ir didžiausios
imperijos žlugo, kai jų žemės
ūkis nebepajėgė išmaitinti sa
vo žmonių.
Senoji LDDP-jos vyriausybė
visai nesirūpino mūsų kaimu
ir jo žmonėmis. Atstačius ne
priklausomybę, trumpu laiku
apie 200,000 žemdirbių įsigijo
nuosavus ūkius. Tačiau vy
riausybė ne tik nepagelbėjo
jiems tuose ūkiuose tinkamai
įsikurti, bet dėjo visas pastan
gas juos vėl atgal sugrąžinti į
bendrovių vardais pasivadinu
sius kolūkius.
Tėvynės sąjungos vyriau
sybė iš pat pirmųjų savo veik
los dienų suskato kurti naują
žemės ūkio politiką. Naujasis
Seimo pirmininkas V. Lands
bergis pareiškė: „Stiprus ūki
ninkas ne tik mūsų šalies eko
nomiško savarankiškumo ga
rantas — jis tautinės kultū
ros, kalbos, papročių puoselė
tojas: daugelio mūsų didžiųjų
dorovinių vertybių šaknys —
kaime. Atgims kaimas — at
gims Lietuva" („Valst. Ik.", Nr.
41).
Seime nauju žemės ūkio
komisijos pirmininku išrink
tas V. Lapė. Jis yra tiesiog
gaivališkai susijęs su mūsų
kaimo žmonėmis ir gerai
pažįsta jų gyvenimo sunku
mus. V. Lapė ir visi kiti jo
komisijos nariai gerai žino,
jog, norint paruošti žemės
ūkiui tvarkyti tinkamus įsta
tymus, yra būtina sudaryti
sąlygas, kad dėl šių įstatymų
galėtų pasisakyti ir patys
žemdirbiai. Nei viena politinė
partija išimtinai ūkininkų rei
kalais nesirūpina.
Žemės ūkio šalyse daž
niausiai žei dirbių savivalda
yra įgyvend įama per demok
ratiškai tvarkomus Žemės
ūkio rūmus. Lietuvoje pirmąjį
Žemės ūkio rūmų įstatymą to
meto Seimas priėmė 1925 m.
Pagal šį įstatymą Ž. ū. rūmų

Prof. A. Stancevičius.

nariais buvo per agronominius
rajonus išrinkti ūkininkų at
stovai. Jie sudarė Rūmų ta
rybą ir išrinkdavo valdybą
juos atstovauti ir j ų nutari
mus bei nuomonę Seimui pa
reikšti.
1926 m. buvo šiek tiek apri
bota Lietuvos valstybinė de
mokratija. Tuo pačiu ir Rūmai
nebeteko savo pirminės pas
kirties. Jie liko lyg pagalbinė
Žemės ūkio ministerijos įstai
ga. Jie derino gamintojų orga
nizacijų veiklą, organizavo
ūkininkams agronominę pa
galbą, rūpinosi ūkiška spau
da, jaunaisiais ūkininkais ir
pan.
Bolševikinis pavergėjas tuo
jau sunaikino ne tik Ž. ū.
rūmus, bet taip pat fiziškai
sunaikino ir visą tradicinį
mūsų ūkininkų luomą. 1990
m. kovo 1 1 d . atstačius neprik
lausomybę, visų pirma buvo
dedamos pastangos sunaikinti
kolchozinę ūkininkavimo tvar
ką ir įtvirtinti mūsų žemdirbį
nuosavame
žemės
sklype.
Kūrėsi asmeniniai ūkiai.
Prof. A. Stancevičiaus pas
tangomis tuojau buvo atgai
vinti ir Žemės ūkio rūmai. Jis
bandė juos sukurti tokius, ko
kie buvo pirmosios nepriklau
somybės
metais.
Tačiau
LDDP-jos vyriausybė ir toliau
palaikė komandinį žemės ūkio
reikalų tvarkymą. Seimas Ž.
ū. rūmus, kaip žemdirbių savi
valdos apraišką, įstatymais
neįteisino. Seimo nariai į visas
Stancevičiaus bei jo talkinin
kų pastangas žiūrėjo įtartinai
ir priešiškai.
Naujoji Seimo Ž. ū. reikalų
komisija skubiai peržiūrėjo,
j a u senokai Stancevičiaus pa
ruoštą, Ž.ū. rūmų įstatymą ir
Seimas pagaliau 1997.05.20 šį
įstatymą priėmė. Stancevi
čiaus ir Lapės pastangos paga
liau apsivainikavo laimėjimu,
o tuo pačiu laimėjo ir mūsų
kaimo žmones. Vėl buvo su
kurtas žemdirbių parlamen
tas. O žemdirbių pirmininku
liko prof. A Stancevičius.
Pagal šį naują įstatymą Ž.ū.
rūmų nariais gali būti tik
žemdirbių organizacijos, ku
rias valdo ir tvarko koopera
tiniais pagrindais patys žem
dirbiai. Akcinės bendrovės ir
akciniais pagrindais tvarko
mos organizacijos Rūmuose
savo atstovų turėti negali. Tad
Rūmai ir atstovauja tik tikra
j a m žemdirbių luomui.
Pirmiausia bus sudarytos
sąlygos Ž.ū. rūmų valdybai pa
reikšti savo nuomonę dėl visų,
su žemės ūkiu susijusių, įsta
tymų. O taip pat Rūmai galės
ir Seimui siūlyti savo pa
ruoštų įstatymų metmenis.

PALAIMINTASIS
JURGIS MATULAITIS
Tęsinys.
Už kitus negaliu
kalbėti, bet tikiu, kad ne tik
aš, bet daug daug pasigedo
a.a. Arkiv. Jurgio ir kaip
aukščiausio autoriteto įvai
riuose mokslo, auklėjimo ir
šiaip gyvenimo neaiškumuose
ar ginčuose. Kaip jis pav. leng
vai
išsprendė
seiniškio
„Šaltinio" atgaivinimą, kaip ir
dabar neduoda marijonams
ramybės jo mintis statyti di
desnę salę Marijampolės para
pijai ir daug daug kitų gyvų
reikalų, kuriuos jis judino,
rodė kelius, kaip juos realizuo
ti.
Kaip darniai pas Arkiv.
Matulevičių jungėsi Lietuvos
reikalai su Bažnyčios univer
salumu, matome iš jo darbų
bei pastangų Lietuvos bažny

tinės provincijos sudaryme ir
Unijos su rytais reikale. Kaip
iš vienos pusės jis padarė Šv.
Tėvui patvirtinant tikrai ne
priklausomą Lietuvą religiniu
atžvilgiu nuo kitataučių baž
nytinių provincijų įtakos, taip
iš kitos vėl pusės jis matė to
kios laisvos katalikiškos Lie
tuvos reikšmę pasauliui mi
sijų darbe ar atskilusių nuo
tikros Bažnyčios Rytų. Ir ma
ne ragindamas prisidėti prie
to darbo, kiek tai leis aplin
kybės, įrodė tiek gilaus supra
timo šio klausimo, taip ryškiai
troškimas nėra nesubrendusiu
vaiko ar jaunuolio troškimas,
užsiliepsnojus jausmams. Bet
jis trokšta tapti paprastu tada,
kada jau vainikuotas žymaus
daktaro garbe, kada Vakarų

Ramybė po dienos darbų.
O, be to, naujai atgaivinti
Ž.ū. rūmai visoje valstybėje
ugdys žemės ūkio kooperaciją.
Bus dedamos pastangos, kad
visos žemės ūkio pramones ir
prekybos įmonės būtų peror
ganizuotos kooperatiniais pa
grindais, pačių ūkininkų val
domos. Tad ir šių įmonių
pelnas turėtų sugrįžti patiems
gamintojams. Tuo būdu bus
sudarytos sąlygos, kad patys
žemdirbiai tvarkys ž. ūkio ga
minių eigą — nuo lauko a r
tvarto iki pat prekystalio.
Ūkininkai bus apsaugoti nuo
įvairaus plauko vertelgų iš
naudojimo.
Šiandien dideliame pavojuje
yra atsidūrusi cukraus pra
monė. Visi cukraus fabrikai
priklauso akcinėms uždaroms
bendrovėms. Daugumą
šių
bendrovių akcijų yra supirkę
siauras prekybininkų būrelis.
Daugelis jų yra užsieniečiai,
kurie į cukraus pramonę in
vestavo savo kapitalą. Cukri
nių runkelių augintojai į šias
uždaras bendroves visai ne
įleidžiami. Užsieniečiai sten
giasi, kad Lietuvos cukrus vis
daugiau būtų gaminamas ne
iš mūsų žemdirbių užaugintų
cukrinių runkelių, bet iš im
portuotų pigių, žemos kokybės
cukrinių nendrių ir kitokių
dirbtinių žaliavų. Tuo būdu
jau baigiama sunaikinti pel
ninga cukrinių runkelių au
gintojų bendrija.
Rajonuose Rūmai organi
zuos vietinius savo rajoninius
skyrius. Per šiuos skyrius bus
naujakuriams organizuojama
agronominė pagalba, vykdoma
savanoriškos talkos pagrin
dais. Žemės ūkio bendrovėse
yra dar likę ne maža išmoks
lintų ir patyrusių žemės ūkio
specialistų. O, be to, daug
naujų ūkių yra įsigiję ir juos
sumaniai • tvarko išmokslinti
agronomai. Bus stengiamasi,
kad jie visi savo žiniomis ir
patyrimu pagelbėtų tos apy
linkės ūkininkams. Tuo pačiu
bus atstatytos mūsų senojo
kaimo kaimyniško bendraviEuropos profesoriai lenkėsi,
kaip prieš žymiausią socio
logą, kada jam buvo siūloma
garbė, kada jis visus žavėjo
Petrapilio Katalikų Akademi
joj savo garsiomis paskaito
mis.
Kai koks keistuolis Ameri
koj, ieškodamas tuščios gar
bės, ant ledo išsėdi keletą va
landų, tai spauda mini jį kaip
didvyrį. Tuo tarpu, kai pasau
linės garbės pasiekęs mokslo
vyras, tos garbės išsižada arti
mo labui, trokšdamas
tapti
paprastu, šituo niekas nesi
žavi, niekas nemini. Tas fak
tas parodo, kokioje baisioje
tamsybėje šiandien žmogus
paskeudęs.
Bet mums dar nevėlu. Ark.
Jurgio dvasia dar gyva, jo dar
bai dar šviečia ir niekuomet
neužges, nes amžini. Tik rei
kia tas didžiąsias jo savybes
pasisavinti ir įgyvendinti. Jei
svetimo asmens reikalai bus
kaip savi. jei artimui bus duo

Nuotr Algio Jakšto

VISUR DUONA SU PLUTA
„Tėviškės
žiburiai"
š.m.
07.08 išspausdino straipsnelį
„Rūpi pašto
pavėlavimai".
J a m e — tos pačios problemos,
kurios kamuoja ir „Draugą",
tad verta susipažinti. Straip
snelį perspausdiname ištisai
su padėka autorei RSJ.
Didelis „Tėviškės žiburių"
administracijos ir leidėjų rū
pestis — kasdien girdimi pre
numeratorių
nusiskundimai
dėl pavėluoto laikraščio pris
tatymo. Per paskutinį pus
metį valdyba tarėsi su Kana
dos pašto atstovais, norėdama
išsiaiškinti, kur galima kreip
tis ir kaip pagreitinti „TŽ"
pristatymą. Dažnai girdėti,
jog pačiame Toronte ir apy
linkėse prenumeratoriai gau
na savaitraštį pirmadieniais
a r antradieniais, t.y. po savai
tės nuo išsiuntimo.
Buvo duotas telefono nu
meris, kuriuo paskambinus
galima palikti adresą, kad
būtų įmanoma pasekti, ku
riuose rajonuose patarnavi
mai daugiausia šlubuoja. At
rodo, kad skambino daug skai
tytojų. Pašto tarnautojai tei
sindamiesi pradėjo kaltinti
„TŽ". Savaitraščio leidėjai yra

patvirtinę, kad „TŽ" kiekvieną
antradienį yra išvežami į paš
tą prieš 9:30 v.r. dažniausiai
jau 9 v. Buvo pakviesti pašto
atstovai, kurie patikrino eks
pedicijos eigą, etiketes, rūšia
vimą į maišus pagal pašto ko
dus. Visi pareigūnų nurody
mai ir siūlymai dėl šios eigos
buvo įgyvendinti. Be atvangos
administracijai teko aiškintis
nepatenkintiems prenumera
toriams, kad daroma viskas.
kas
įmanoma.
Surinktas
pluoštas adresų (per dvi die
nas buvo devyni nusiskundi
mai), kuriuos pašto atstovė
pažadėjo pasekti, nors spau
dos leidinių klasės adresa
tams normaliai to nedaro.
Buvo pasekta
laikraščio kei š c e n t r i n ė s įstaigos į

lionė

atskiras stotis, kalbėta su
laiškanešiais. Jie tvirtinę, išnešiojantys į namus, kai jiems
atneša į stotį. Nuostabu, kad
tą savaitę, visi gavo „TŽ'
penktadienį. Kaip sakė pašto
pareigūnė, geriau negalima
tikėtis. Praėjo tikrinimo sa
vaitė — ir vėl užplūdo nusis
kundimų banga, kartojosi vė
lavimas. Atrodo, paveikaus
būdo pagreitinti pašto prista
tymą nėra. Pasakyta, kad rei
kalas yra tiriamas vidinės
pašto komisijos. Galima tik
teirautis vietinėje pašto sto
tyje tvirtinant, jog „TŽ" laik
raštis išvežamas į paštą pasto
viai kas antradienį. Kaip ir
visose įstaigose skundžiantis
yra reikalingas mandagumas
bei kantrybe. Visada reikėtų
sužinoti su kuo kalbama, jų
pareigybę, viršininko pavardę.

mo nuotaikos. Vėl daugelis
sezoninių darbų bus vykdoma
kaimyninių talkų būdu.
Lietuvoje yra vėl atstatyti
Ž.ū. rūmai tikrąja šio žodžio
prasme. Seimo įstatymas nu
mato jų veiklos ribas. Tuo
pačiu yra užbaigta žemdirbių
savivalda. Bet Rūmų pirmi
ninkas ir steigėjas prof. A.
Stancevičius Lietuvos žem
dirbius įspėja „Kad Ž.ū. rūmų
įstatymas būtų naudingas,
„TŽ" leidėjai ketina šiuo
žemdirbiai turi pajausti di klausimu vėl tartis rudenį.
desnę atsakomybę už savo sudaryti anketą, kurioje skai
veiksmus. Tam reikia burtis į tytojai galėtų
užregistruoti
įvairias žemdirbių gamybines, laikraščio gavimo datas. Val
profesines, kultūrines organi dyba yra dėkinga tarnauto
zacijas, aktyviai dalyvauti jų jams už nuolatines nuošir
veikloje, negailint savo jėgų. o džias pastangas, o skaityto
kartais ir lėšų" („Valst. Ik.", jams už kantrybę ir padėties
supratimą.
Nr. 48).
dama daugiau kaip sau ir jei
to viso pagrinde pasiaukoji
mas ne iš tuščios garbes, bet
iš artimo meilės, tamsybes
greitai bus išblaškytos.
Jei ark. Jurgis vienas įsten
gė tiek daug padaryti, kokia
šviesa sušvis, jei šimtai jo
pėdomis eis. Jei vieno asmens
tvirtas tikėjimas gali kalnus
perkelti iš vienos vietos į kitą,
koks bus pajėgumas tokio
tikėjimo, kuris iepsnos ne vie
no asmens, b«t visos tautos
širdyje.
Šviesa šviečia tamsybėse,
neužmerkim akių!
Kun. K. Zajančkauskas,
MIC
„Šalt nis". 1934. Nr 44
Kančių taurė iki d u g n o
Mano prietels X, kaip kiek
vienas prietelis, turįs gerą
nuomonę apie savo draugą,
mano. jog aš galįs apibudinti,
aptarti ir įvertinti žmones.

Jau
daugiau
kaip
ly
mėnesių per 30.000 Amerikos
ir NATO narių kariuomenes
dirbtiniu būdu stengiasi pa
laikyti taiką
Bosnijoje-Herzegovinoje t a r p serbų, kroatų
ir Bosnijos musulmonų, vie
nok toji taika d a r labai trapi
ir kiekvienu metu gali suskil
ti į nesulipdomas skeveldras.
JAV prez. Bill Clinton pe
riodiškai primena t a u t a i , kad
labai n e t r u k u s visi ameri
kiečiai kariai sugrįš iš Bosni
jos. kaip buvo šios operacijos
pradžioje p a ž a d ė t a . Tačiau
procesas yra d a u g kornplikuotesnis, negu viešai kalbama.
Nors per tą laiką, kai NATO
taikos palaikymo daliniai ats
kyrė tarpusavyje bekovojančius serbus nuo Bosnijos mu
sulmonų, pasiekta kai kuriu
laimėjimų, net įvykdyti de
mokratiniais pagrindais vy
riausybes rinkimai, taika stovi
ant labai netvirtų kojų. galbūt
daugiausia del to. k a d gyven
tojų tarpe dar d a u g neapykan
tos, neužgijusių
netolimos
praeities žaizdų. Skriaudėjai
ir kankintojai vėl gyvena kar
tu su savo a u k o m i s , a t r a n d a 
mi vis nauji m a s i n i a i kapiny
nai, sugriauti
miestai
ir
gyvenimai. Visa tai didina
įtampa ir trukdo k u r t i rames
nę ateitj. Padėtis labai pasi
keistų, jeigu didieji k a r o nusi
kaltėliai butu n u b a u s t i . Ne
paisant, kad T a r p t a u t i n i s Ha
gos tribunolas kai kuriuos
p a s m e r k ė už akių. jie tebėra
laisvi ir nuolat p r i m e n a šiur
piuosius įvykius.
Daug kartų t a r p t a u t i n i u o s e
sluoksniuose buvo išreiškia
ma kritika del NATO pajėgų
delsimo susidoroti su k a r o nu
sikaltėliais, juo labiau, kad
žinomos ne tik jų p a v a r d e s ,
bet jų gyvenamos vietos. Da
bar yra vilčių, kad šis neveik
lumas baigiasi.
Liepos 14 d. paskelbta, kad
Hagoje T a r p t a u t i n i s tribuno
las pirmąjį Bosnijos karo nu
sikaltėlį nuteisė 20 metu
kalėjimo, o liepos 10 d. paga
liau sumedžioti d a r du serbai.
pasižymėję žiauriais nusikal
timais — vienas s u i m t a s , an
trasis žuvo s u s i š a u d y m o su
NATO kariais metu.
Nors šis įvykis plačiai ko
mentuotas, vienok tie du ser
bai buvo tik mažos žuvelės, li
kusios
tinkle,
kai
pačios
stambiosios lengvai išneria į
laisvę. Iš tikrųjų tų n i e k a s net
nemėgina žvejoti, nors progų
ne kartą pasitaikė. Pagal 1995
m. Dayton. OH. įvykusį susi
tarimą. NATO turi teise Bos
nijoje areštuoti karo nusi
kaltėlius ir perduoti teismui.
Daugelis tiki. kad. kol tai
neįvyks, tikroji taika Bosni

Bindokieat-

prisirengė
joje neįmanoma, juo labiau
kad buvęs Bosnijos serbų va
das Radovan Karadzie ir jo ar
mijos vyriausias
generolas
Katko Mladie ' p a s t a r a s i s ir
dabar tebevadovauja kariuo
menei) nėra praradę savo
įtakos ir iš užkulisių kurst'
neramumus, didina įtampą
Be šių dviejų, bene labiausia:
pagarsėjusių, priskaičiuoja.".,:
dar apie pusšimtis karo nukaltelių. kuriems gresia teis
mo procesas, jeigu, žinoma
,,atsiras proga juos areštuoti"
Nei Karadzie su Mladie, nei
kiti per daug nesisaugoja
NATO kariuomenes ir dažnai
tiesiog pasimaišo jos kelyje,
vis tiek išvengdami laisvės
atėmimo Reikia tikėti, kad
pirmieji du areštai nebus pas
kutiniai,
nes
karo
nusi
kaltėliu nubaudimas yra vie
nintelis tikras pastovios tai
kos Bosnijoje laidas.
K i e k v i e n a medikas žino,
kad žaizda negali užgyti, kol
ji neišvaloma, nepašalinamos
ją nuolat erzinančios bei gili
nančio priežastys. Panašus
principas veikia ir visuo
menėje, kai ji įsiūbuojama
skriaudų, smurto ar nuos
kaudų audrų kol nebus pa
šalinami viso to dirgikliai, ne
galima tikėtis taikos. Ši pa
dėtis iš dalies ryški visose, iš
sovietų
imperijos
neseniai
išsilaisvinusiose, tautose, taiil\ ir Lietu%oje
Artėjant prezidento rinki
m a m s , vel girdime senus kal
tinimus kiekvienam, populia
resniam kandidatui bei aps
kritai politikui, jis pnklause
KGB. jis buvo komunistų par
tijos šulas, jis tarnavo oku
pantui. Teisybę ne visuomet
taip lengva rasti, ypač jei kai
tinimai skleidžiami platesniu
mastu. Galbūt Lietuvai rei
kėtų pasekti Lenkijos pa
vyzdžiu ir priimti ..patik
rinimo įstatymą*, kuris nese
niai patvirtintas Lenkijos par
lamente. Pagal jį. visu kan
didatuojančiu į aukštuosius
valdžios po>tus bylos turi būti
peržiūrimos ir aiškiai nusta
tyta, ar asmuo ..išpažino" ko
munistine ideologiją, ar jo
veikla sovietiniais laikais bu
vo kenksminga savo 'autai.
Tuo norima užkirsti kelią
šmeižtams ir ita r inejimams.
kuriais be atodairos drabstomasi.
Šis bylų peržiūrėjimo meto
dą^ taikytinas ne tik politi
kams, bet kiekvenam. kuris
įtariamas ar kaltinamas pra
eities skriaudomis. Galbūt tai
geriausias būdas išaiškinti ir
nubausti tikrai nuskaltusius,
nubraukiant d< mes nuo kai
kuriu, neteisingai apkaltintų,
vardo

Užtat manęs prašė parašyti čia paduodu. Būtent: nieku tus. Kiekvienas galėjo sakyti
ką nors apie švento atminimo nesudrumsčiamoji jo ramybė, visa be baimeneskubė
Vyskupą Matulevičių Prisi nepalyginamasis
k a n t r u m a s damas, apie visa pasitarti Ir
pažįstu, nesu žmonių žinovas, ištyrimuose, meilumas, užuo labiausiai erzinančiais klausi
o tolimam kaime gyvendamas, j a u t a kenčiantiems, nepaisant mais Vyskupas neparnešdavo
maža ką galėjau žinoti apie to. kad patys buvo kalti savo pusiausvyros Nes jeigu virši
Vyskupą. Daugiausia žinojo kentėjimų: teikė p a r a m o s sun ninkas mėtosi ir nedali pa
Kurijos ir Vilniaus miesto ku kenybėse, padėdavo nusiminu sėdėti, jei pats daug šneka ir
nigai, mažiausia kaimo, prie siems ar nelaimingiems ir 1.1
neduoda progos prabilti atsi
kurių aš priklausau Taip pat
pradėtąją
Štai kai kurie maži jo gerų lankiusiam, arba
nežinau, kam tie dalykai pa savybių išrodymai,
kuriuos kalba nutraukia, k u n - paval
tarnaus. Bet kadangi manęs pasitaikė pačiam pastebėti, ar diniu pajėgs susikaupti ir
prašė ir kad tai buvo mūsų iš patikimų ir tikru žmonių prisiminti vi<a. ka norėjo pa
vyskupas, su kuriuo iš parei išgirsti.
sakyti" Nėra reikalo išrodinėti
gos turėjau santykių, nors re
Kai į Vilnių įėjo bolševikai, šio bruožo Vyskupo būde. —
tai, ir turėjau įdomautis jo as tuoj Vyskupo
kambariuose nes \ i-i to esame liudininkai.
meniu ir todėl turėjau susida įgyvendino dvi ateistes. kurioJ o nepalyginamasis kantru
ryti apie jį bent kokią nors as turėjo laikyti prieštikvbines mas taip pat visur pasirodyda
meninę nuomone
Pasitaikė paskaitas. Vyskupas su pa
vo Kai šovinistai jį paskelbė
susidurti su įvykiais, kurie prastu sau r a m u m u kentė litvomanu, tada kiekvienas.
apibūdino vyskupo asmenį, — tokią kaimynystę Iš buto ne kaip sakoma, jam lipo ant
todėl ką žinau ir pamenu, tuo pasišalino, nepabėgo nei nesi galvos ir k:>-kart garsiau
noriu patarnauti mano drau slėpė. J o r a m u m a s visur buvo šaukė jį esant neteisingą ir
gui.
šališką vyskupijos valdyme.
pastebimas. P r i i m d a m a s su
Mano dėmesį pagavo kai ku reikalais, išklausydavo jų ra
(Bus daugiau i
rie Vyskupo būdo požymiai, miai ir įsigilindavo i kiekviena
arba jo dvasinis išsitobuli- reikalą iki galui Tasai jo ra
nimas. kurio vien nuotrupas m u m a s paveikdavo interesan
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DRAUGAS, trečiadienis, 1997 m. liepos mėn. 16d.
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PAREISIU, NEBIJOK,
PAREISIU
Šiltas, užu širdies griebian- amžino poilsio vieta, kur jau ir
tis, buvo vyr. redaktorės Da- tvorelė baltai nudažyta... Visnutės Bindokienės vedamasis kuo
pasirūpins
Lietuvos
gegužės 28 d. „Drauge". Jame Rašytojų sąjunga, Žemait— tokios jautrios, gilios min- kiemio seniūnija, Ukmertys apie lūdną likimą žmo- ges
rajono
visuomeninės
gaus, kurį, jo paties žodžiais, organizacijos. Apie būsimą
„visi paliko užmiršimui"... Tai perlaidojimą rašoma vietos
Londone. Anglijoje, didžiąją laikraščiuose „Ukmergės diesavo gyvenimo dalį praleidu- na", „Gimtoji žemė" ir kt. Besio ir kūrusio poeto Vlado lieka mums atlikti Didž. BriŠlaito prisiminimas jo mirties tanijos įstatų reikalavimus,
antrųjų metinių proga. Tačiau susitarti su vienu iš vietinių
poetas anaiptol neužmirštas, laidotuvių biurų, atliksiančių
Štai birželio 7 d. „Draugo" lite- palaikų sudeginimą ir paratūriniame priede Vytautas ruošimą išsiuntimui. SupranGirdzijauskas gražiai pristato tama, bendromis pastangomis
šį „liūdnąjį poezijos princą" jo reikės sutelkti lėšas, kad šį
dešimtajai, jau pomirtinei, projektą galėtume įgyvendinti
poezijos rinktinei Lietuvoje — atlikti paskutinį patarnapasirodžius. „Ukmergės die- vimą poetui, Ukmergės girti
noje" apie jį plačiai pasakoja nazijos auklėtiniui,
buvęs jo klasės draugas UkPirmosios aukos su šiltais
merges Antano Smetonos gim- žodžiaL jo atminimui jau ateinazijoje gyd. Henrikas Gintau- na. Nėra abejonės, kad Vlado
tas. Šiltai apie jo jaunystės Šlaito mokslo draugai, Amerimetus pasakoja artimi Vlado koje, Kanadoje bei kitur gyveŠlaito pažįstami, kaimynai iš nantys ukmergiečiai, jo poezigimtojo Žemaitkiemio, mažo jos gerbėjai bei literatūros
miestelio Ukmergės apskri- mylėtojai kiekvienas savo datyje. Šio miestelio kapinėse lėle prisidės. Gal ir Lietuvių
palaidota ir jo motina Antani- rašytojų draugija ar kitos vina Šlaitienė, visą penkiasde- suomeninės organizacijos prišimt metų nepamačiusi savo sidės. Čia verta paminėti kilvienturčio sūnaus, kuris, bū- n ų Lietuvos Dukterų draugidamas religingas ir principin- j o s rūpestį, pastoviai rėmus
gas patriotas, taip ir nenu- Vladą Šlaitą jo ilgos ir sunkios
važiavo savo gimtojo krašto lįgos metu.
aplankyti: jam buvo nepakeAukas prašoma siųsti Sofijai
liamas ruso kareivio įvaizdis Jelionienei, 7209 Whittier Dr.,
Lietuvoje.
Darien, IL 60561. Šiam tikslui
O paskui? Paskui ant jo atidaroma sąskaita banke,
akių, vieno jo eilėraščio žo- Kiekvienam aukotojui bus
džiais. „ėmė leistis rūkas"... II- pasiųstas padėkos laiškas; augainiui jis visai aptemdė poeto kotojų pavardės bus skelbiagyvenamąjį pasaulį. Nebėga- mos spaudoje,
lėdamas užrašyti savo minčių.
Didelė padėka „Draugo" reus tai labai išgyveno, uisi- daktorei Danutei Bindokienei
sklendė savyje ir visiškoje vie- u± parodytą prielankumą. Iš
natvėje, senelių prieglaudoje, anksto tariame AČIŪ visiems,
1995 m. gegužės 28 d. mirė. į kuriuos kreipiamės su viltiPalaidotas Londone.
mi ir šiomis poeto Kazio
Ir štai atsirado žmonių, no- Bradūno eilėraščio „Lietuvoje"
rinčių padėti jam, nors ir po eilutėmis:
mirties, grįžti į gimtąjį
Pareisiu, nebijok, pareisiu,
Pareis ir mano kapo
Žemaitkiemį ir amžiams at
kryžius —
gulti prie jo taip mylėtos moti
Aš jį nešte parnešiu...
nos. Apie ją dar 1949 m.
Poeto Vlado Šlaito
išleistame pirmajame savo
bičiuliai
eilėraščių rinkinyje „Žmogiš
kosios psalmės" jis rašo: „O,
-^^—
mano mama, / aš kasdien tave
• Mažeikių mieste veikia
lyg žaizdą / nešu pro miglą ožkų veislynas. Jį įsteigė bumano ašarų ir dūmus. / Nuo vusi zootechnikė Irena Girdtavo ašarų sutirpo bėgiai, / vainienė. Šiuo metu ji augina
nuo tavo ašarų aitrumo".
14 ožkų, neseniai įsigijo ZaneMalonu pranešti, kad Lietu- no veislės ožį. Dabar Mavoje Vlado Šlaito, parkeliau- žeikiuose litras ožkos pieno
jančio iš priverstinės — tik- kainuoja pustrečio lito. Nors
raja to žodžio prasme — trem- Lietuvoje ožka pagal tradiciją
tinio kelionės, labai laukiama, laikoma skurdžių šeimų gyvuJau gautas užtikrinimo raš- lįu> tačiau jų iš I. Girdvaitas. kad poeto palaikai su jam nienės įsigyja ne tik pasiturinpridera pagarba ir iškilme bus t ys gyventojai, bet įr prabanpalaidoti Žemaitkiemio ka- gj u n a m u sav in..ikai, vertipinėse, kur j a m yra paruošta nantys ožkų pieną.
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NAUJA LIETUVOS
ATEITININKŲ
FEDERACIJOS
VALDYBA
Lietuvos ateitininkų federa
cijos (LAF) nepaprastoje kon
ferencijoje Kaune lieposl4 d.
išrinktas naujas organizaci
jos pirmininkas, taryba ir pat
virtintas statutas.
LAF konferencijoje savait
galį slaptu balsavimu naujuo
ju LAF pirmininku išrinktas
Kauno Vytauto Didžiojo uni
versiteto, Katalikų teologijos
fakulteto absolventas, leidinio
„Bažnyčios žinios" redaktorius
Vygantas Malinauskas. Jam
25 metai.
Konferencijoje taip pat iš
rinkta ir 10 žmonių LAF tary
ba, į kurią įeina Seimo pirmi
ninkas Feliksas Palubinskas,
vyriausybės patarėjas religijų
klausimais Petras Plumpa,
užsienio reikalų ministerijos
patarėjas Egidijus Vareikis ir
kiti.
Dar 5 žmonių tarybą arti
miausiu metu išsirinks ir pat
virtins užsienio lietuvijos atei
tininkai.
Susitikime nutarta pasiųsti
sveikinimo telegramas popie
žiui Jonui Pauliui II ir Lietu
vos Vyskupų konferencijai.
Konferencijoje Palangoje da
lyvavo Seimo pirmininkas Vy
tautas Landsbergis, Švietimo
ir mokslo ministras Zigmas
Zinkevičius, buvę federacijos
vadai, Seimo nariai.
Ateitininkams kurorto baž
nyčioje šv. Mišias aukojo Vil
niaus arkivyskupo augziliaras
Jonas Boruta, Kauno arkivys
kupas Sigitas Tamkevičius,
Telšių Antanas Vaičius, užsie
nyje gyvenančių lietuvių kata
liku vyskupas Pauiius Balta
kis.
(BNS)

KAUNIEČIAMS —
SUOMIJOS
AUKŠTOSIOS MOKYKLOS
DIPLOMAI
Po įtemptų ketverių metų
studijų 70 Kauno vadybos ir
teisės instituto studentų gavo
Šiaurės Karelijos aukštosios
politechnikos mokyklos diplo
mus. 1993 m. su minėta mo
kykla pasiraSius bendradar
biavimo sutartį, ne vienerius
metus institute studijuoti,
marketingo, informatikos, biz
nio, ekonomikos, buhalterinės
apskaitos specialybių dalykus.
Diplominių darbų komisija
Suomijoje, vadovaujama Šiau
rės Karelijos politechnikos
aukštosios mokyklos vicepre
zidento Raimo Saarelaineno,
net tris mėnesius nagrinėjo,
svarstė ir recenzavo kauniečių
diplominius darbus. Juos gi
nant Kaune, be prof. habil. dr.
V. Gronsko, prof. B. Martinkaus, dr. V. Pukelienės ir ki
tų, dalyvavo ir keturi Šiaurės
Karelijos politechnikos aukš
tosios mokyklos atstovai.
Lietuvos Mokslo tarybos
posėdyje informuota, kad Suo
mijos diplomai Lietuvoje yra
pripažįstami. Dėl studijų už
sienyje Kauno vadybos ir
teises institutas yra pasirašęs
sutartis su Sankt Peterburgo
Valdymo ir ekonomikos bei
Prancūzijos Dunkerko tarp
tautinių prekvbos institutais.
(KD)
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KALINIAI NORI
STUDIJUOTI
Vilniaus griežtojo režimo
pataisos darbų kolonijoje 20
nuteistųjų nuo gegužės vidu
rio pradėjo klausyti Vilniaus
universiteto teikiamų paskai
tų ir seminarų, kai pataisos
kolonijoje pradėta įgyvendinti
nauja socialinė programa.
Antradienį universiteto rek
torius Rolandas Pavilionis su
grupe dėstytojų atvyko į kolo
niją aptarti simbolinio mokslo
semestro rezultatų ir pasi
kalbėti apie tolesnių studijų
galimybes. Rektoriaus many
mu, kai kurie kaliniai gali
rimtai siekti aukštojo išsila
vinimo, o kitiems studijos bent
jau praskaidrina niūrią būtį.
Iš 947 daugiausiai už va
gystes nuteistų vyrų studijuo
ti panoro 34. Tačiau keletas
neteko šios galimybes už vi
daus tvarkos pažeidimus, o ki
tiems tiesiog pritrūko entu
ziazmo. Penki Vilniaus koloni
joje kalintys nuteistieji jau
anksčiau yra baigę aukštąsias
mokyklas.
Nuteistieji labiausiai domisi
teise, ekonomika, psichologija,
informatika. Trys iš jų mokosi
žurnalistikos ir norėtų leisti
vietos laikraštį bei rengti radi
jo laidas. Manoma, kad rude
niop šį sumanymą pavyks
įgyvendinti.
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„DRKUGE"

PO V I E N Ą D O L E R Į !
Pirkite siuntimui l Lietuvą
per

TRANSPAK

Spaudos vajus Lietuvai".

1997 m.
Atminimui už miruajut
.UETUVOS VAIKŲ VILClAT aukojo:
a * . Jono 8MsdMBo a»it: Aldona ir Vyta* Saimininkaa - $25;
a*n.: Irena Vainora* - $50;
•tn.: Vytautas Graužini*-$25;
u . t t v a * o Aramo Mažufcaan.: Antanas Mažiulis-$50;
U . Eurjanjos VatoesUene* a n t : Kostas ir Juzė Norvia - $50;
i a Alnos SkrUB*Jaelen** atn.: Enata Skrupsketie - $100,
U . motinos Antanai Jony* a*n.: Loreta Kasparas-$100;
a a . OHtanloi Oanutoo Parak>*noa am.: dr. Alex Pareigi* - $100;
a * . Vandos Da»ta6rtsn*o atn.: Jurgis Jurgutis - $20,
a a . Anasfcs 9tonkus tam.: Francas A. DMingham, Jackson Tutts
Cole & Black, LLP - $600;
Lena Nixon, Dawn Young, Eugenijus ir Irena Vilkas, Adolfas ir Elena
Švažas, Manta Rockuvien*. ZeJma Poderys, Zuzana Juškevičiene,
Knstma Meredus, Jonikų aeima - $375;
a a . VTnoss ZaurtanSs - LialiMianti aan.: dr RAGIneWa - $100;
M . Antanlnoe BeMMonte atn.: Edwardas, Danute, Jonas, Dawn
Eringtai, Bron* Kežaisn* - $150;
M . Antano Pssuhonio aftn.: Alfonsas Rimbą, U p Maigasant,
Bronė Seleniene, Juozas Suopys, Alf. Ing. Lukas, Vladas Slkas,
Antanas ir Vida Peštai, V. ir E. žebraviciai - $135;
a a . Pairo Pranto aan.: Zita Rudvalia - $25;
aJLKadrreawlJaaivnlr«i>a*n.:DonalaaUogkTtaa, Bruno irLudse
Shotas. Jonas Stankus, Vytautas Graužinie, Ags Rhnien*, VUsss k
Gražina Damijonaitie, Robart ir Vida Brown, Eugerajus k Vida Pstruftoniai. Julua ir Birut* Lintakas, EmNiia Gaškiene, Alokdss Čepėnas,
Liudaa ir AJbina Ramanauskas, NataMa ir Vytautas AukatuoHe,
Vladas ir Irena Mase. Alphone* ir Audrey Pareigia, E.V. Gečas, Lucy
ShUkas, Vadovas ir Margarita Momkua, Stasys TiksviCrus, Antanas
ir Viktorija Valavičius. Valerija Čepaitiene ir Giedri CepaMa, Stasy*
•r Lmda Kybartas, Adotfaa D»gs4a, Sigut* ir Juozas Užupis, Geno
vaitė ir Vytautas Mueonia, Mykolas ir Zita Deveikis, Kazimieras ir
Ona Bagdonas Leonas ir Nijolė Maskeliūną*, Ona Pautienė, Vladas
ir Eugenija Rackua, Irane ir Albertas Kerok*. Rimas ir Viktutė
Siiionaa, Sofija Ptenienė, Asta ir Vytautas Reitnerte, Lena Kafnowska, Jeronimas GaižutJa, Petraa ir Ilona Dapkus, Bronius Užuaiersa,
Adoma* ir Regina Dkttbaf*. Abina Savickas, Edvardaa SuUbs,
Raimundaa Rimkua, Marija KapacineMenė, Ema Ziobrtanė, D. ir A.
MisHjliai. Zita BaRrarnonas, Alga ir Rima Tamošiūnas, Gintarė ir Kurt
Thaue, Peter NarutJe. Violeta KrnKionss. Chartaa ir Data ZuraMa.
Gražina ir Antaną* Vaičaiti*. Aras ir Audra Lintakas, Irena SeMenė.
Donata* ir Daina SUiOnas, JuRua Karas*. Jolanta ir Vytautas M*r>
naa. Edward ir Anelė Pocių*, Stasys ZtleviCkie, Sasnauskas išima,
Lina ir Araa Zlioba. Etgijue ir Al* Lak*. Teodoras MMkus. Vkaaua
Lekeckaa. Joną* ir Joana Krutulis. Ona Rusenaa, Laimutė Tomau,
Genė ir Vincas Ankus. Rima* DomaneUs. Law Offlcea of ZurnbsMa.
Marytė Banky- $1,990.

Uljaučlšm* mirusiųjų mrtlmuo&lus Ir nuoilrdUml
dėkojam* aukotojam*. „U»tuvoa Valkų vlltla" pododa nogaluojanUom; tačiau turtntloma viltį Ir omHntlams paavalktl Llotuvoa vaikučiams.

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

EKONOMIKA — ŽVILGSNIS IŠ
LIETUVOS
IŠ PRAEITIES KLAIDU
NEPASIMOKĖ
Naujų litų spausdinimo kon
kursą laimėjo anksčiau lietu
viškus pinigus sugadinusi ben
drovė.
Netrukus Tarptautiniame
arbitraže turėtų prasidėti Lie
tuvai ypač svarbios bylos na
grinėjimas, — rašo „Lietuvos
rytas". Daugiau kaip 4 mili
jonų dolerių žalos atlyginimo
per Tarptautini arbitražą iš
Lietuvos banko pareikalavo
Lietuvoje 1992 m. liūdnai pa
garsėjusi JAV bendrovė „US
Banknote Corporation". Šiuo
metu ji vadinasi „American
Banknote Corporation". Ši
bendrovė į Tarptautini arbi
tražą kreipėsi po to, kai Lietu
vos bankas, pripažinęs ją
naujų litų spausdinimo kon
kurso laimėtoja, vėliau jos
paslaugų atsisakė.
JAV bendrovė gerą vardą
Lietuvoje sugadino 1991-1992
m. pateikusi mūsų valstybei
prastos kokybės, nuo klastoji
mo beveik neapsaugotus, 10,
20 ir 50 litų banknotus.
500 ir 1,000 litų banknotai
ekspertų buvo pripažinti visai
netinkami naudoti ir niekada
neišvydo dienos šviesos. Kaip
rašo „Lietuvos rytas", Lietu
vos bankas nesutiko leisti net
nufotografuoti 500 ir 1,000
litų banknotų, kurie, laikomi
banko saugyklose, pakeitė
spalvą. Tik vieninteliai 100
Jitų banknotai yra patenkinaįnoa-fcokybės ir naudojami iki
šiol.
1993 m. „American Ban
knote Corporation" buvo pri
versta pripažinti Lietuvos pre
tenzijas dėl nepatenkinamos
litų kokybės ir tai, kad pinigų
gamyba buvo uždelsta. Ben
drame Lietuvos vyriausybės,
Lietuvos banko ir JAV ben
drovės pasirašytame memo
randume bendrovė įsipa
reigojo veltui perspausdinti
10, 20 ir 50 litų banknotus bei
sumokėti dar 400,000 litų
kompensaciją. Banknotai buvo
perspausdinti, tačiau „Lie
tuvos rytas" išsiaiškino, kad
pusė kompensacijos sumos te
buvo sumokėta prieš metus.
Iš neoficialių šaltinių „Lie
tuvos rytas" sužinojo, kad
praėjusių metų pavasarį Lie
tuvos vadovai susirūpino, jog
10, 20 ir 50 litų banknotų gali
užtekti neilgam.
Netrukus
buvo surengtas konkursas

naujam pinigų spausdinimo
kontraktui sudaryti. Lietuvos
banko valdyba konkurso nu
galėtoja vėl paskelbė „Ame
rican Banknote Corporation".
Beje, apie rengiamą konkursą,
jo dalyvius ir nugalėtojus ne
buvo paskelbta jokios viešos
informacijos.
Lietuvos bankas konkurso
nugalėtoją paskelbė, bet su
JAV bendrove sutarties dėl pi
nigų spausdinimo nepasirašė.
Todėl ji ir padavė Lietuvą į
Tarptautinį arbitražą.
Lietuvos banko valdybos pir
mininkas Reinoldijus Šarki
nas yra tvirtai įsitikinęs, kad
Lietuvos bankas bylą Tarp
tautiniame arbitraže laimės,
nes kontrakto su .American
Banknote Corporation" atsisa
kyta pagrįstai. Pasak Lietuvos
banko vadovo, derinant kon
trakto turinį, paaiškėjo, kad
bendrovė nėra pasirengusi
spausdinti tokios kokybės li
tus, kokios pageidavo Lietuvos
bankas.
Beje, „Lietuvos ryto" žinio
mis, praėjusią vasarą, renkan
tis naują pinigų spausdintąją,
buvo pateikta ir pinigų ek
sperto iš Australijos Kęstučio
Lyniko išvada, jog „American
Banknote Corporation" dar
nėra pasirengusi gaminti pa
tikimus nuo klastojimo litus.
Kaip rašo dienraštis, jam ge
rai žinoma, „kaip vienas labai
atsakingas Lietuvos banko
specialistas tiesiog sekiojo iš
paskos K. Lyniką, neleisda
mas jam vienam net pa
žįstamų aplankyti. Matyt, jis
buvo ypač suinteresuotas, kad
K. Lynikas kam nors neprasi
tartų apie tai, jog „American
Banknote" vėl pretenduoja į
litų spausdinimo kontraktą, ir
viešai nepareikštų savo ne
pritarimo".

Tuo tarpu „Verslo žinios" tvir taip pat investuoja Lietuvoje",
tina, kad turimi dokumentai — rašo G. Jakševičienė.
rodo, jog abi bendrovės įšaldo
Kitos didžiausios investuoto
cukraus kainas. Iš dokumentų jos yra Skandinavųa, Vokieti
matyti, kad ir .Vilniaus preky ja ir Didžioji Britaruja. Iš viso
ba" nuo metų pradžios cukrų dabar Lietuvoje yra užre
pardavinėja 15-20 procentų gistruota apie 5,000 įmonių su
mažesne nei valdžios nustaty užsienio kapitalu.
ta 2.50 lito už kilogramą kai
G. Jakševičienė pažymi, jog
na.
svarbiausia yra tai, kad mūsų
Gegužes viduryje Žemės ir investuotojai nenusivylė Lie
miškų ūkio viceministras Do tuva ir daro naujas investici
natas Stanikūnas paragino jas. Pavyzdžiui, naftos ben
cukraus pardavėjus spręsti drovės plečia savo veiklą
nejudamos ir, jo manymu, ne Lietuvoje, šiemet jos ketina
naudingos perdirbėjams cuk investuoti dar 60 mln. dolerių
raus kainos problemą. Susi ir statys dar daugiau degali
kaupus lietuviško cukraus nių. Kitas pavyzdys — „Sie
pertekliui, Žemės ir miškų mens" įmonė, Klaipėdoje ga
ūkio ministerija nenorėjo duo minanti laidų sistemas auto
ti leidimų konditerijos fabri mobiliams „Renalt". šiemet ji
kams įvežti užsieninio cuk ketina steigti dar 300 darbo
raus. Tuo pasinaudojusi ben vietų, tuomet įmonėje dirbtų
drovė „M & A" ir pardavė kon 1,200 žmonių.
diterijoms pigesnio cukraus.
Kas Lietuvoje vilioja už
Vieno cukraus fabrikų Lie sienio bendroves? Šiemet at
tuvoje „Pavenčių cukrus" va likti Investicijų agentūros ty
dovų skaičiavimu, jei ši ben rimai parodė, kad didžiausios
drovė pardavinės cukrų pigiau reikšmės turi darbo jėga. „Ji
nei jo savikaina, fabrikas pa ne tik pigi, palyginti su ki
tirs 6 a k litų nuostolio. Dar tomis Vidurio ir Vakarų Euro
pridėjus turimus 10 mln. litų' pos valstybėmis, bet ir pakan
skolas, net grėstų bankrotas. kamai efektyvi. Vidutinis mė
nesio darbo užmokestis Lietu
voje tėra 170 dolerių. Pvz., fi
LIETUVA VERSLO
nansų skyriuje vidutinis dar
ŽEMĖLAPYJE
bo užmokestis — 337 doleriai,
Lietuvos investicijų agen o žemės ūkio — tik 88 dole
tūros generalinė direktorė Ge riai, šie skaičiai mums pa
novaitė Jakševičienė „Res lankūs, palyginti su užmo
publikos" priede „Rinka" rašo, kesčiu kaimyninėse Baltijos
kad daugėja tiesioginių už valstybėse, Lenkijoje ir Čeki
sienio investicijų į Lietuvą. joje".
Vis daugiau užsienio bendro
Šalia kitų privalumų Lietu
vių pripažįsta lietuviškos ga va turi investuotojams palan
mybos veiksmingumą ir pasto kią vyriausybę, kuri nusitei
vumą. Šiuo metu investicijos į kusi su investuotojais pradėti
Lietuvą siekia 572 mln. dole dialogą. Kaip pastebi G. Jak
rių.
ševičienė, investuotojams bus
Didžiausias investicijų šal sudaromos labai palankios
tinis yra JAV, kuriai atstovau sąlygos trijuose pramonės cen
ja tokios bendrovės, kaip truose — Šiauliuose, Klai
„Coca Cola", „Motorola", „Phi pėdoje ir Kaune — kuriamose
lip Morris", JKraft Jacobs Su- laisvosiose ekonominėse zo
chard". „Ir mes tikrai jau nose. Pvz., daugiau kaip 1 mi
esame verslo pasaulio žemė lijono dolerių investicijos šiose
lapyje — juk 'McDonald's' zonose pirmuosius 5 metus ne
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LIETIMŲ FONDAS
UTHUANIAN FOUNDATION, INC,
14911 1Z7thStr«*. L«nort.lL 00430
T*. 630-257-1616 Fax. 630-257-1647

CUKRAUS „KARAS*'

aukMoįM, jm.afnoMįo,

Paskutiniąją gegužės savai
tę uždarosios akcinės ben
drovės „Vilniaus prekyba" kon
troliuojami cukraus fabrikai
ėmėsi kraštutinių priemonių
ir neleidžia išvežti iš jų san
dėlių firmai „M & A cukrus"
priklausančio cukraus, kurį
pastaroji jau pardavė Lietuvos
konditerijos fabrikams.
„Vilniaus prekyba" teigia,
jog cukraus siuntos sustabdy
tos dėl to, kad kompanija „M
& A" jį parduoda mažesne nei
vyriausybes nustatyta kaina.

mm* po
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Sx$10 Karoblis dr. Vytautas. f M M M I
$750,449.91; Stulpinas Statys atm. įn.: Stulpinienė Uudmsa, $345; 2ygas Apolonija ir Juozas atm. įn.: Baftutens
Danu*, $1,035
2x320 Beirute Aleksas atm. Įn.: Baltutiene Danutė $220,
Machertas Raminta ir Algirdas, $400.
1 x $30 Skirtus Antanas atm. įn.: 2 asm., $250.
$ x $ I O „X", $650; Chainas Viktoras, $1,400; Dobs Vincas atm.
Įn.: Kamiene 2fcutė. $400;,.X", $560; LauOca Juozas stm.
įn.: LaučMsnė Izabele. $405; Luitas Barbora ir Juozas,
$1,100.
1 x$100 Apeitus Nele ir Vytautas. $1.500; BeDetas Jonas. $1,350;
Gečien* Saule atm. Įn.: Gečas Anonsas, $800; Kwsdsr dr.
Edward, $000; Laukasis Juozas, $450; Rattausksa Eugsnte. ir Pranas, $500; SeeJsy Rephaet, $2.100; Šimkus
Brone ir Aistesndtas (miręs), $1.400; JT, $2400; Vy
gantas* Kristina Rasa, $100; Vygantą— Morta Aldona.
$100; vvotoeenko Danutė, $300; 2emeJte Alsios, $100;
Žigaite Augustinas atm. įn.: ZJgsJJs Gelažius Marta, $747.
2x$180 Brokiene Urtutė atm. įn.: Rugienius JOrtna Ir Vitas, $100,
ir 4 M. asm., $150; Dragūnas Dertjs ir Gedminas, $250.
1 x $170 RUnekisn* Terese atm. įn.: Rugienius JOrtna ir VRM,
$100; Janusai Zuzana Ir Antanas. $2$; Zsparackas
Yotenda ir Algis, $28, Ir 2 kt asm.. $170.
4 x $800 Baltrušaitis Justinas atm. įn.: Oaltruėaėte Gaudomas,
$1,200; Baltutis Vytautas atm. įn.: Baftutene Ona, $2,600;
Bičiūnas Angelė ir Jonas atm. įn.: Grteze-Jurgektvteiui
Stasys. $200; KaraMnas Aleksas, $200.
1 x $870 KuMsne Emate. atm. įn.: Kutkus Vytautas, $119;
nes kun A.. $50; Waftsr March, $40; Zaparackas Yotanda ir Akte. $25, ir 18 kt asm., $670.
1 x $800 Omanos Lietuvių Moterų Klubas, $1.780.
1 x $880 dr. Vandos Sruogienės Stipend^ų Fondas: įm. Prunskiene
dr. Atana, $200; CipėjausksMė B.. $150; Baras Elona ir
Stasys, $100; Slavėnas Mary ir Jutus, $100; SutMtnt
Ada, $100; Genienė Danutė, $60; Gimbutas dr Jurga,
$60, JakievKiua-YakM dr. Janina, $80; Kelertienė dr. Vio
leta, $60. $2,320.
18 v I soc $4,780.00
Lietuvių Fondo pagrindiniam kapitalui gauta aukų iki
1997.IV.30 - 6,727,383 dot. Gautomis paMkanonte parėmė

um*M^*Mm*mm**Mmwįmlm4IHi0**A
Suda»ykHe testamentus ir bent dsjį turto peJMrna Lietuvių Fondui:
LITMUANIAN FOUNOATK3N, INC., A NOT-FOR-PROFIT TAX
EXEMPT ILLINOIS CORPORATION. Visi remkime Lietuviu. Fondą,
nes Lietuvių Fondas remia lietuvybė.

Naujoviška veralo paslauga Vilniuje.

Nuotr. Banhitės Kroaienės

bus apmokestinamos, o kitus
10 metų mokės 50 proc.
mokesčius.
„Lietuva sparčiai žengia rin
kos ekonomikos keliu. Mūsų
darbo jėga efektyvi, kvalifi
kuota ir produktyvi. Dėl mūsų
mažų darbo kaštų, patogios
strateginės padėties, Lietuva
yra ideali vieta verslui tiek
Rytų, tiek ir Vakarų rinkoms.
Mūsų vyriausybė yra palanki
investuotojams, mūsų valiuta
pastovi ir mes turime savą in
vesticijų agentūrą", — apiben
drina G. Jakševičienė.
ŽIRGININKYSTĖ KOL
KAS NEPELNINGA
Lietuvoje šiuo metu yra apie
80,000 arklių, tačiau tik 2,000
— sportiniai žirgai. Daugelis
arklių
augintojų
„Res
publikos" priede „Aikštė" pa
brėžia, kad sportinių žirgų au
ginimo verslas kol kas nėra
pelningas, o Lietuvoje užau
ginamų žirgų veislė neatitin
ka geriausių Europos žirgų ly
gio. Laikoma geru rezultatu,
jeigu Lietuvoje užaugintas ris
tūnas 1,600 m. nubėga per 2
minutes ir 19 sekundžių.
Tačiau, norint tarptautinėse
varžybose kažką pasiekti,
reikia, kad šį nuotolį žirgas
įveiktų bent per 1 min. 59 sek.
Lietuvos ir užsienio jojikai vis
dar nenoriai perka Lietuvoje
užaugintus žirgus, nes jie ne
gali konkuruoti su geriausiais
pasaulio žirgais. Lietuvos žir
gų augintojai labai pavėluotai
išėjo į Vakarų Europos, kitas
rinkas.
„Aikštė" rašo apie Širvintų
žirgyno problemas. Čia visos
viltys dedamos į Lietuvos
ristūną Banditą. Jis gimė
Amerikoje, keturmetį Banditą
nusipirko suomiai ir augino jį
9 metus, o prieš 3 metus už
12,000 dolerių pardavė Šir-
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vintų žirgynui. Jau per 30
vaikų turintis Banditas yra
bene vienintele Lietuvos žir
gininkų viltis pakilti iki tarp
tautinio lygio.
Širvintų žirgyno vadovas,
garsiausias Lietuvos važny
čiotojas Pranas Navalinskas
sako, kad dar neseniai beveik
visa Lietuva jodinėjo jų
žirgyno žirgais, o dabar per
metus nuperka vos kelis.
Užsieniečiai dažniausiai
perka turistinius, o ne lenkty
ninius žirgus. „Vidutiniškai už
turistinį prašoma 1,500 dole
rių. Sportinių jojamųjų žirgų
kaina Lietuvoje yra dar gera.
Pvz. pernai iš Nemuno žir
gyno žirgas buvo nupirktas už
50,000 dolerių. O štai dvi
mečiai ristūno Bandito jauni
kliai kainuoja 7-8 tūkst. dole
rių. Tuo tarpu Suomijoje
užaugintas Bandito kumeliu
kas buvo parduotas už 2 mln.
600 tūkst. Suomijos markių
tai maždaug pusė mln. dole
rių", — sakė P. Navalinskas.
Visame pasaulyje geras veis
linis žirgas yra turtingo
žmogaus privilegija. Į tai Pr.
Navalinskas atsakė: „Kai vie
šėjau Suomijoje, teko duoti in

terviu televizijoje. Žurnalistas,
sužinojęs, kad laikau per 100
žirgų, pasiteiravo, ar atskridau nuosavu lėktuvu. Atsa
kiau, kad turiu tik apgadintą
automobilį... Jeigu turėčiau
bent vieną pasaulinio lygio
žirgą, jj pardavęs 10 metų
galėčiau sočiai gyventi ir au
ginti kitus arklius. Bandito
palikuonys visa viltis.
Jei
pasiseks — išsilaikysiu, jei ne
pasiseks — skursiu".
• Elektros energijos aps
kaitos prietaisų bendrovė
„Skaiteks" Vilniuje įveikė fi
nansinę krizę ir per 5 šių
metų mėnesius gavo 280,000
litų grynojo pelno. Pernai ben
drovė patyrė 4 mln. litų nuos
tolį.
• Viena didžiausiu Lietu
voje apatinio trikotažo bend
rovių „Utenos trikotažas"
keičia savo prekybos strate
giją ir siekia užkariauti kuo
daugiau Lietuvos rinkos. Tris
dešimtmetį švenčianti įmonė
atidarė naują savo gaminių
parduotuvę Vilniuje. Iš viso
Lietuvos miestuose dabar
veikia 16 firminių „Utenos tri
kotažo" parduotuvių.
Rima Jakutytė

Mūsų mielam giminaičiui

A.tA.
JUOZUI VASIUKEVIČIUI
iškeliavus į Amžinąją Tėvynę, jo žmoną ANTANINĄ,
dukras JOANĄ AUGIENĘ ir DANUTE TARBŪNIENĘ su šeimomis, sūnų RIMVYDĄ ir kitus arti
muosius nuoširdžiai užjaučiame
Antaninos pusseserė
Marija Mariūnienė su vyru Viktoru
Pusbrolis Jonas Naujokaitis

DRAUGAS, trečiadienis, 1997 m. liepos mėn. 16 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Baltininkų vasaros atos
togos — šienapjūtė labdaros
laukuose. Su amžinu meilės
jautrumu savo tėvynei padė
kime atstatyti Lietuvą. Po
komunistų siautėjimo, kai
„stabilūs" vyrai, „stabiliai"
pildė savo kišenes, Lietuva
paskendo skolose. Dabar apie
30,000 vaikų nelanko mokyk
los. Ypač vargsta Vilniaus
krašto, Rytų Lietuvos vaikai.
Daug jų ir alkani, ir neturi
drabužių, o dar blogiau su ba
tais. BALFe galima rasti daug
laiškų, kuriuose rašoma, kad
didelė šeima gyvena tik su vie
na pora batų, tad vaikai pasi
keisdami jais avi ir taip lanko
mokyklą. Minėdami šiemet
Lietuvos mokyklos 600 metų
įkūrimo sukaktį, prasmingiau
siai ją švęsime, jei padėsime
beturčiams vaikams, pames
tinukams, našlaičiams lankyti
mokykją. Aukokime BALFui,
kuris nuo pirmųjų veiklos
metų rūpinasi lietuvių švie
timu, mokyklų rėmimu.

Čikagos skyriaus ramovėnai rengia metinę išvyką
i gamtą, į International
Friendship Gardens, Michigan City, IN, prie nepriklauso
mos Lietuvos Respublikos pre
zidentams pasodintų eglių ir
jų
garbei pastatytų
pa
minklėlių, liepos 20 d., sekma
dienį. Aplankymas ir pagerbi
mas vyks 12 vai. Čikagos
laiku. Visuomenė kviečiama
dalyvauti.

LINKI MUMS GEROS
VASAROS!
Šiuo metu Dainavos stovyk
lavietėje vyksta jaunučių atei
tininkų stovykla. Redakciją
maloniai nustebino antradie
nio ryte faksu iš Dainavos
gautas laiškas, kuriame ra
šoma: „Mes esame jaunučių
ateitininkų stovykoje ir rašo
me pranešti, kad skaitome
Draugą' kasdien per mūsų
skaitymo valandėlę.
Mums patinka Jūsų straip
sniai apie Hong Kongą ir lie
tuvišką gyvenimą. Dėkojame
už Jūsų darbą spausdinti
įvairiausius straipsnius. Lin
kime geros vasaros!"
Po laiškeliu pasirašo ber
niukų 12 būrelis — .Ateiviai":
Darius Radvila, Saulius Kliorys, Kęstutis Aukštuolis, Pau
lius Rukšėnas, Simas Laniausas, Gintaras Pečiulis, Tomas
Tatarūnas, Andrius Mikaila ir
Aidas Idzelis. Būrelio vadovas
yra Marius Vygantas.
Tai tikrai gražus pavyzdys
net suaugusiems! Dėkojame
.Ateivių" būreliui ir vadovui
Mariui.
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sime stovyklauti.
PAGALVOKITE NR. 8
Lina Dabrilaitė,
Bostono lit. m-los VI sk.
L Kaip ilgai egzistavo Ber
mokinė lyno gėdos siena? 2. Kas mate
matikoje sugalvojo „pliuso" ir
MAN PATINKA VASARA „minuso" ženklus? 3. Kuria di
dumo yra didžiausias Lietu
Vasara jau tuoj ateis. Aš su voje „širšynas"? 4. Kurivyi*
Marąuette Parko Lietu
šeima važiuosiu į Cape Codą. seniausia JAV-se garbėsTfefcuviu namų savininkų drau
Mes ten žaisime vandenyje. gija? 5. Ant stogo paplotėlis
gijos susirinkimas šaukia
Po to, mes važiuosime į Nerin kabo. 6. Ant šulinio dugno
mas šį penktadienį, liepos 18
gos stovyklą i r į skautų sto kampelis.
d., 7 vai. vak., Švč. M. Marijos
vyklą. Mums ten bus labai
Gimimo parapijos salėje. Kvie
smagu. Kai grįšiu iš stovyklų,
čiami dalyvauti visi apylinkės
visą dieną žaisiu su draugais
PAGALVOKITE NR. 7
lietuviai namų savininkai,
ir kariausime vandenyje. Man
ATSAKYMAI
nors jie ir nepriklauso draugi
labai patinka vasara.
jai. Šis susirinkimas yra labai
Kristina Lingertaitytė,
L Antipopiežius Hipolitas,
svarbus mūsų apylinkės atei
Bostono lit. m-los VI sk. po 18 metų priešinimosi, susi
čiai.
mokinė. taikė su popiežiumi Kalikstu
Naujasis Čikagos arki
ir tapo šventuoju. Jis mirė 235
vyskupas
Francis
E.
MANO
metais („L.E." 8-268, Boston,
BŪSIMOS PARODOS
George, OMI, maloniai at
MĖGSTAMIAUSIAS
1956). 2. Moterų biliardo 1972
BALZEKO MUZIEJUJE
sakė į Šv. Kazimiero Lietuvių
ŽIEMOS
metų
varžybose, pasaulio
Lietuvos generalinis gar kapinių sklypų savininkų
SPORTAS
čempione
tapo lietuvaitė Jani
bės konsulatas Čikagoje draugijos pasveikinimą
Balzeko Lietuvių kultūros
jo
na
Balsytė
(„Respublika" —
bus uždarytas nuo liepos 14 įvesdinimo proga tokiu laišku: muziejus Čikagoje stengiasi
Man labiausiai patinka sli
iki rugpjūčio 4 d. Po atostogų „Aš niekuomet nesiliauju, aktyviai bendradarbiauti su Kryžiuočiai užpuolė Lietuvą, žudė ir plėSė nekaltus žmones. Įsiveržę i dinėti, nes labai smagu nuo Julius, 1995.V.6). 3. Rusijos
konsulatas (6500 S. Pulaski dėkodamas Dievui savo mal Lietuva. Šio bendradarbiavi ūkininko trobelę, jie nužudė tėvą ir motiną, o mažytį sūnelį Alpi pagrobė. aukšto kalno greitai leistis. prezidentas Boris Jelcin, turi
aštuonis rankų pirštus. („U.S.
Rd.) dirbs tik pagal susita dose už jus. Tegul Dievas, mo vaisius: dvi reikšmingos
Piešė V. Griforovič Taip pat smagu keltuvu keltis
News", Nr. 4, 1996.1.29 ir
rimą antradieniais, trečiadie mūsų Viešpats Jėzus Kristus, parodos. Pirmoji — Lietuvos
į kabią. Iš čia galima matyti „Newsweek", 1995J0.6). 4.
niais ir ketvirtadieniais, tarp suteikia jums išmintį ir didžiųjų kunigaikščių privile
„Lietuviškos studijos I sudur visą apylinkę. Aš priklausau
JUOZAS DAUMANTAS
10 vai. r. ir 1 vai. p.p. Susitar įsijautimą Jį geriau pažinti. gijų ir raštų, kurie šiuo metu
tiniai vardažodžiai". Medžiagą slidinėjimo klubui savo lanko New York 5. Rogės. 6. Tink
ti prašoma telefonu 773-582- Tegul Jis laimina jūsų troš saugomi Martyno Mažvydo
Partizanai buvo svarbūs rinko iš A. Juškos dainų rinki moje mokykloje. Žiemos metu, las, žuvys, vanduo.
5478 arba faksu 773-582- kimus, kad išgyventumėte tą bibliotekos Rankraščių sky žmonės. Jie surašyti Lietuvos nio, Donelaičio raštų ir kitų tuoj po pamokų, mes autobusu
0961. Atsakovui atsiliepus, didžią viltį, kuriai Jis jus riuje. Šie spalvoto rašalo, ant istorijoje. Partizanai pradėjo veikalų. Tai buvo reikšmingas išvažiuojame slidinėti. Vyk
LAUMĖS IR RUDUOS
prašoma palikti žinią ir savo pašaukė, ir tą brangų pa pergamento parašyti raštai iš veikti Lietuvoje apie 1944 me lietuvių kalbos žodžių darybos stame į „Mt. Holly" slidinėti.
telefono numerį. Konsulato veldėjimą, dalinamasi tarp XV-XVTII a., dabar baigiami tus, kai rusai antrą kartą tyrinėjimas. Lietuvių kalbos Praėjusiais metais už gerą sli
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