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Lietuva kelyje \ Europos
Sąjungą
Lietuvos UR ministras
p a s k a t i n o E S diskusiją
dėl derybų pradžios

čjk Pasaulio
R1A ir tl.TA

komisijos patikrinimą, tačiau
visiškai nesutinka su jos reko
mendacijomis dėl derybų pra
džios.
Liepos mėnesį EK rekomen
davo, kad ES pradėtų derybas
tik su penkiomis iš 10 Vidurio
bei Rytų Europos valstybių
bei su Kipru.

V i l n i u s - S t o k h o l m a s , rug
sėjo 9 d. (BNS) — Kitą savaitę
Briuselyje susirinkę Europos
Sąjungos užsienio reikalų mi
nistrai t u r ė t ų pradėti diskusiją dėl kriterijų, pagal ku
P r e m j e r a s regina
riuos valstybės — kandidatės
neatidėlioti derybų
bus kvieėiamos pradėti dery
pradžios
bas įstoti į E S .
Ministras pirmininkas Gedi
Įtraukti tokį klausimą į die
notvarkę pažadėjo ES pirmi minas Vagnorius pareiškė,
ninkaujančio Luxemburgo UR kad Lietuva atitinka pagrin
ministras J a c ą u e s Poos, pri dinius narystės Europos Są
ėmęs Lietuvos UR ministrą jungoje reikalavimus ir para
gino pradėti derybas dėl pri
Algirdą Saudargą.
„Visiškai aišku, kad kol kas ėmimo drauge su pirmosiomis
nė viena \ E S pretenduojanti kandidatėmis.
„Galima įsivaizduoti ekono
valstybė neatitinka 1993 m.
Kopenhagoje suformuluotų na minius, psichologinius ir ypač
rystei keliamų kriterijų, ta politinius padarinius, jeigu
čiau kas galėtų atsakyti, pagal Europos Sąjungos plėtimąsi
kokius kriterijus vienas jų nulemtų geopolitiniai ar isto
žadama pakviesti pradėti de riniai motyvai, jeigu praeityje
rybas, o k i t a s — nepakviesti", patirta skriauda būtų trak
sugrįžęs į Vilnių žurnalistams tuojama kaip Lietuvos politi
nis t r ū k u m a s šiandien", sakė
sakė A. S a u d a r g a s .
„Mes norime atsakymo, ką G. Vagnorius, antradienį kal
tiksliai t u r i m e padaryti, kad bėjęs politinėse diskusijose
derybos dėl narystės prasidėtų Stokholme ES ir Baltijos val
ir su Lietuva", pabrėžė mi stybių santykių klausimais.
Pasak
premjero
atstovo
nistras.
Anot jo, Luxemburgo už spaudai, daugelis diskusijoje
sienio reikalų ministras J. kalbėjusių politikų pažymėjo,
Poos sutiko, k a d toks Lietuvos kad Lietuva iš esmės j a u yra
pageidavimas yra pateisintas pasiruošusi derėtis su ES, ir
ir pažadėjo šį klausimą pa būtina leisti pradėti derybas
siūlyti kitą pirmadienį į Briu visoms trims Baltijos val
selį susirinksiančių ES valsty stybėms.
bių ministrų diskusijai.
Liepos mėnesį Europos Ko
*Jei derybos su kandida misija (EK) paskelbė savo re
tėmis į E S bus pradėtos ne komendacijas pradėti derybas
kandidatėmis,
kartu, Lietuva turi aiškiai su šešiomis
t
a
r
p
kurių
mjnima
tik viena
žinoti, kokį konkretų lygį turi
pasiekti, k a d derybos būtų Baltijos valstybių — Estija.
dabar
pradėtos ir su ja", pabrėžė A. Lietuvos diplomatai
vykdo aktyvią kampaniją E S
Saudargas.
užsiti
Lietuvos ministras šį kartą sostinėse, siekdami
Luxemburge taip pat sakė, krinti paramą Lietuvos siekiui
kad
Lietuva , vertina labai pradėti derybas kitų metų
kruopščiai atliktą Europos pradžioje.

Teismas grąžino V. Kvietkauską
vadovauti valstybiniam radijui
ir televizijai
V i l n i u s , rugsėjo 9 d. (BNS)
— Vilniaus antrasis apylinkės
teismas antradienj grąžino
Vytautą Kvietkauską į Lie
tuvos
Nacionalinio
radijo
(NRTV) ir televizijos generali
nio direktoriaus pareigas ir
priteisė NRTV tarybai išmo
kėti j a m beveik 10,570 litų
kompensaciją už priverstines
pravaikštas.
Antradienį teismo teisėja
J a n i n a Baublienė patenkino
V. Kvietkausko ieškinį dėl ne
teisėto atleidimo iš pareigų
sausio mėnesį. Teismas nu
sprendė grąžinti jį į ankstes
nes pareigas ir įpareigojo
NRTV tarybą sumokėti V.
Kvietkauskui priteistą kom
pensaciją.
Teismo n u t a r t i s turi būti
vykdoma skubiai, o per 14
dienų atsakovai ją dar gali
apskųsti teismui. Tai padaryti
žadėjo NRTV tarybos pirmi
ninkas R i m a n t a s Gučas.
Tuo t a r p u V. Kvietkauskas,
po atleidimo iš NRTV genera
linio direktoriaus pareigų li
kęs toliau vadovauti komerci
nei Vilniaus televizijai, žurna
listams po teismo posėdžio
t e i g ė j a u trečiadienį 9 vai. pa
sirodysiąs NRTV.
NRTV tarybos atstovai teis
me siūlė V. Kvietkauskui
„sudaryti taikos sutartį", ta

čiau jis nesutiko pareikalavo
bylą nagrinėti iš esmės. NRTV
tarybos atstovai pripažino V.
Kvietkausko ieškinį tik iš da
lies ir sutiko sumokėti kom
pensaciją už 9 mėnesius tru
kusią priverstinę pravaikštą.
Atsakovai tvirtino, kad V.
Kvietkausko grąžinti į anks
tesnes pareigas neįmanoma,
nes pasikeitė generalinio di
rektoriaus statusas, jo kaden
cija sutrumpėjo nuo 5 iki 3
metų. pasikeitė naujosios ta
rybos darbo principai.
Atsakovai siūlė V. Kviet
kauskui tenkintis kompensa
cija, tačiau pastarasis teigė,
kad „ne pinigai svarbiausia".
V. Kvietkausko advokatas
Vincas Verseckas tvirtino, kad
atsakovai pripažįsta neteisėtą
generalinio direktoriaus atlei
dimą ir, tokiu būdu, pripažįsta
ieškinio pagrįstumą. Advokato
teigimu, nėra visiškai jokių
teisinių kliūčių V. Kvietkaus
kui grįžti į generalinio direk
toriaus pareigas. Jis pabrėžė,
kad darbo sutarties 42 str. nu
rodoma, kad be priežasties at
leidus darbuotoją iš pareigų,
teismas jį grąžina į darbą.
Ankstesniojo' Seimo, ku
riame daugumą turėjo LDDP.
suformuota NRTV taryba per
nai gruodžio 13-ąją V. Kviet
kauską išrinko NRTV genera-
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Maskva. Buvęs Rusijos Saugumo Tarybas ST -ekretonus
Ak-ksandr Lebed paragino Rusijos ir NVS valstjribit] .aidžią iš
siaiškinti, kiek yra branduoliniu užtaisu, kūnais buvo apgink
luota SSRS Generalinio štabo Vyriausiosios žvalgybos; valdybos
(VŽV) specialiosios paskirties bngacia. Interviu pirmadienį A.
Lebedis pranešė, jog 1996 m. rudenį, dar būdamas Rusijos Sau
gumo Tarybos sekretoriumi, gavo informaciją, kad ši bngada
turėjo branduoliniu užtaisu. ,,kune buvo įmontuoti į 60 iš 20
centimetrų lagaminus"'. A. Lebed pabrėžė, jog ..lagaminas yra
idealus ginklas branduoliniam terorui". ..Dabar svarbu išsiaiš
kinti, kiek lagaminų' liko Rusijos ter.tonjoje ir kiek ju yra
NVS šalyse. Juk pagrindinė VŽV specialios paskirties brigadų
dalis buvo dislokuojama Sovietų Sąjungos pasienio apygar
dose7', sakė jis.
Vašingtonas.
JAV prezidentas Biil Clinton antradien; buvo
numatęs vėl prašyt; reformuoti politiniu kampanijų finansavi
mą. Savo kalbą jis turej pasakyti tą pačią diena, kai Senato vy
riausybės reikalu komisija rengė svarstymą del 1996 m. pada
rytų numanomų lesų rinkimo pažeidimų. Pasak Reuter. B.
Clinton administracija suteikė nemaža pasiaugu didiesiems
Demokratų partijos DP; rėmėjams. Komisija paskyrė visą ant
radienį buvusio DP pirmininko Don Fovvier parodymams iš
klausyti. B. Clinton ne kartą tvirtino siekiąs uždrausti dide
lius nereguliuojamus politiniu:- įnašus, kurie per pernykščius
rinkimus sukėlė tiek problemų. Tačiau anksčiau jis taip pat ža
dėjo toliau rakti lėšas savo partijai ir nesiimti ..vienašališko
nusiginklavimo", kai respublikonai reoka panašaus dydžio su
mas, ruošdamiesi 199S-ųju metu Kaagreso rinkimams.
Šiluva, rugsėjo 8 d. (Kitai — Sekmadienį, rugsėjo 7-ąją, Li<-uvoje buvo surengta tradicine maldininkų Pagerbi
mo, padėkos ir vilties eisena Kelmė-Tytuvėnai-Šiluva.
Nuotr.: Tarp eisenos dalyvių — Lietuvos Seimo pirmininkas prof. Vytautas Landsbergis antras iš dešines

Nauji paskyrimai Lietuvos
diplomatinėje tarnyboje
Vilnius, rugsėjo 10 d. (BNS)
— Seimo užsienio reikalų
komitetas vienbalsiai pritarė
visų keturių vyriausybės siū
lomų naujų ambasadorių kan
didatūroms.
Planuojama į naująją amba
sadą Turkijoje paskirti dabar
tinę ambasadorę Estijoje Hali
ną Kobeckaitę, o vietoje jos —
dabartinį laikinąjį patikėtinį
Austrijoje Rimantą Tonkūną.
Ambasadoriumi
Vašingtone
numatomas Užsienio reikalų
ministerijos sekretorius Sta
sys Sakalauskas, o Kazachs
tane — dabar užsienio reikalų
ministro patarėju dirbantis
buvęs Seimo narys ir derybi
ninkų su Rusija vadovas Vir
gilijus Bulovas.
Ambasadorius Taline, Va
šingtone ir Kazachstane bei
dar kelių Lietuvos diplomati
nių atstovybių vadovus vy
riausybė buvo numačiusi keis
ti dar birželio viduryje.
Dabartinį ambasadorių Va
šingtone Alfonsą Eidintą yra
numatoma perkelti vadovauti
ambasadai Kanadoje, o am
basadorius Kazachstane Juo
zas Ašembergas buvo at
šauktas dar gegužės mėnesį.
Seimo Užsienio reikalų koliniu direktoriumi, tačiau po
40 dienų, jį atleido iš pareigų
jau naujojo Seimo suformuota
taryba. Tuomet j a m buvo
pasiūlyta 3 mėn. vidutinio at
lyginimo pašalpa. Tačiau ne
buvo įmanoma pasiūlyti kito.
jo pareigas atitinkančio, dar
bo. Laisvų vietų sąraše tuo
met tebuvo pagalbinių darbi
ninkų ar šaltkalvių pareigos.
Teismas V. Kvietkausko ieš
kinį ryžosi patenkinti tik po
Konstitucinio teismo gegužės
pabaigoje priimto sprendimo,
kuriuo pripažįstama, kad per
nai gruodžio mėnesį priimtas
Seimo nutarimas dėl naujos
NRTV tarybos sudarymo prieš
tarauja dviems Konstitucijos
straipsniams Tai reiškia, kad
tuomet neteisėtai buvo suda
ryta naujoji NRTV taryba,
kuri iš generalinio direkto
riaus
pareigų atleido V.
Kvietkauską.

miteto
pirmininkas
Mečys
L a u r i n k u s antradienį po posė
džio žurnalistams sakė, kad
komitetas vaidina vis svarbes
nį vaidmenį ambasadorių sky
rimo procedūroje, nors kol kas
teturi patariamąjį balsą. Ta
čiau, pasak komiteto pirmi
ninko, jeigu parlamentarai ne
būtų pritarę kandidatūroms,
būtų ieškoma kitų diplomatų.
„Kol k a s yra toks bendras su
s i t a r i m a s , o ateityje Užsienio
reikalų komiteto reikšmė bus
n u m a t y t a dabar svarstomame
Diplomatinės tarnybos įstaty
me", sakė M. Laurinkus.
Artimiausiu metu vyriau
sybė t u r i pasiūlyti prezidentui
Algirdui Brazauskui paskirti

šiuos keturis diplomatus. Pa
sak A. Brazausko patarėjo Ne
rio Germano, prezidento de
kretas „bus pasirašytas gal
net šį mėnesį".
Seimo
UR
komiteto
posėdyje antradienį dalyvavo
tik trys diplomatai — H. Kobeckaitė, S. Sakalauskas ir V.
Bulovas.
Balandžio mėnesį vyriau
sybė yra pasiūliusi taip pat
atšaukti iš Prancūzijos amba
sadorių Ričardą Bačkį, Šve
dijos — Romualdą Kalonaitį.
Suomijos — Petrą Auštrevičių. Baltarusijos — Viktorą
Baublį. Taip pat pasiūlė at
šaukti ambasadorių
Dalių
Čekuolį iš atstovavimo Lietu
vos siekiams NATO, tačiau
palikti jį ambasadoriumi Bel
gijoje. Nyderlanduose ir Luxemburge.

Latvija savanaudiškai
politizuoja Būtingės terminalo
statybą
R y g a , rugseo 9 d. (BNS)
— Kai kurie Latvijos parei
gūnai politizuoja naftos termi
nalo statybą Būtngėje. ir Lat
vija dangstosi ekologiniais ar
g u m e n t a i s , siekdama paslėpti
ekonominę konkurenciją.
Tokią nuomorę laikraščiui
„Neatkariga Riti Aviže" pa
reiškė Lietuvos Seimo pirmi
n i n k a s Vytautas Landsbergis.
„Žinoma, yra ekonominė
konkurencija, ir bogai, kad jai
užmaskuoti Lat ija nesąži
ningai naudoja ekologinius ar
gumentus... Ta
dalykinis,
ūkinis reikalas .r jį reikia
spręsti ekonomi; ese derybo
se", mano V. Lane.sbergis.
Laikraštis rraneše. kad
Latvija turi k mpromisinių
siūlymų dėl Būtingės, suda
rančių galimybe Lietuvai in
vestuoti į Ventsj :lio uostą, at
sisakyti plaukiojančio uosto ir.
e s a n t reikalui, -ugrįžti prie
terminalo statyb >s Klaipėdoje
arba bendradari auti su Lie
pojos uostu.
V. Landsbei-is pažymėjo
apie tokius siūlymus nieko ne
girdėjęs ir n e d a i n a v ę s nė vie
n a m e Lietuvos vyriausybės
posėdyje, kuriam" apio tai bū-

tų ouvę kalbėta.
Be to. jis pareiškė, jog Lat
vijai prieštaraujant, kaimy
ninė valstybe galėtų ketinti
išplėsti nedidelį Šventosios
žvejybos uostą, esantį netoli
Būtingės. ..Tuomet Latvija
taip pat galėtų prieštarauti,
šitai taip pat galėtų nepatikti
Liepojai ir Ventspiliui, ir tai
natūralu", sakė jis.
Paklaustas, a r laiko nenau
dingomis galimas derybas dėl
Būtingės naftos terminalo,
taip pat tas. kurios buvo veda
mos iki šiol, politikas pažy
mėjo, kad Būtingės termina
las — Lietuvos vidaus reika
las, bet jį svarstyti galima.

Edinburgas.
Škotija. Buvusi D. Britanijos ministrė pirmi
ninkė Margaret Thatcher antradienį laikraščio ..The Scotsman" straipsnyje perspėjo, kad darbiečių vyriausybės planai
įkurti atskirą Škotijos parlamentą gaii suskaidyti Britaniją.
Buvusios konservatorių ministrės pirmininkes 1979-1990 m.'
straipsnis pasirodė iikus dviem dienoms iki Škotijoje rengiamo
referendumo, kuriame balso teisę atskiro parlamento klausimu
turi beveik 4 milijonai škotu. ..Tokie pasiūlymai reiškia mūsų
bendros istorijos neigimą", rase baroniene M. Thatcher.
Jeruzalė. Vidurio Rytu taikos procesas ..paleisiąs nuteka
muoju vamzdžiu", pasakė Egipto prezidentas Hosn: Mubarak.
kurį antradienį pacitavo Izraelio kairiosios pakraipos laikraštis
..Haaretz". H. Mubarak per pastarąsias 24 vaiandas perdavė
Izraelio premjerui Benjamin Netanyahu aštru žodinį pareiški
mą, kuriame vertinama padėtis regione. JAV Valstybes sekre
tores Madeleine Albright vizito šiame regione išvakarėse H.
Mubarak įspėja, kad. jeigu ateinančiais mėnesiais nebus paju
dėta link taikos, tai ..gali lemti strategines permainas, kunos
atneš neigiamų pasekmių visoms nuosaikioms jėgoms Vidurio
Rytuose".
Banja Luką Bosnijos serbu ultranacionaiistu vadovai pir
madienį pasislėpė Banja Lukos viešbutyje po to. kai žiugo už
drausta protesto demonstracija prieš prezidentę Biijaną Piavšič. Tai buvo didžiausias ultranacionaiistu pralaimėjimas nuo
tada. kai prieš du mėnesius B. Plavšič pradėjo konfrontaciją su
valdančiosios SDS partijos vadovais, kaltindama juos serbų
respublikos sužlugdymu per korupciją. I valdančiosios SDS
partijos kvietimą atsiliepė mažiau negu 150 karo nusikaltimais
kaltinamo Radovan Karadžič remejų. įtemptomis valandomis
prieš trumpą ir vėlavusią demonstracija liudininkai pranešė
matę mažiausiai 50 pistoletais ginkluotų demonstrantų. B.
Plavšič ištikima policija buvo uždraudusi demonstracija, būgš
taudama, kad iš Rytu Bosnijos atsiųsti jos dalyviai gaii gnebtis smurto. Tačiau, išskyrus išpuolius prieš automobilius, inci
dentų nepasitaikė Tarptautinio aukštojo įgaliotinio Bosnijoje
pavaduotojas amerikietis generolas Jacąues Klem apibūdino
demonstraciją, kaip ..apgailėtiną", ir įspėjo konservatyviuosius
nacionalistus, kad Vakarai greitai neteks kantrybes del ju ban
dymų kliudyti taikos procesui.
Varšuva. Lenkijos vyriausybe pneme sprendimą pirkti Iz
raelio gamybos prieštankines raketas ..NTD". penktadienį pra
nešė laikraštis ..Zycie Warszawy~. Pasak pranešimo, raketomis
bus apginkluoti lenkų kariniai sraigtasparniai ..Huzar" Tai
bus daugiamete sutartis, kurio vertė sieks maždaug vieną mili
jardą dolerių. Sandoris bus Lenkijos gmkluotojų pajėgu moder
nizavimo 15 metų programos daiimi.

Maskva. Rusijos kosminės stoties ..Mir" įguia antradienio
rytą vėl paleido pagrindinį stoties kompiuterį- pranešė Skry
džių valdymo centro atstovas. Del techninių gedimu stoties
kompiuteris neveikė maždaug parą. Pirmadienį. sug< lus Kom
piuteriui, giroskopiniai prietaisai automatiškai išsijungė, stotis
prarado orientaciją į Saulę, del ko nutrūko energijos tiekimas
* Vokietija p a d ė s Lietu ir teko išjungti dalį stoties prietaisų. Žinovų teigimu, buvo
vai stojant į Europos Sąjungą, manoma, kad įgulai teks pakeisti visą pagrindinį kompiuterį.
pareiškė žurnalistams po su bet vėliau pavyko sutaisyti sugedusią dalį.
sitikimo su Seimo pirmininku
* A n t r a d i e n i o n a k t į del
Vytautu Landsbergiu ir už
sienio reikalų ministru Algir dideles audros ir smarkaus
du Saudargu Lietuvoje dvi bangavimo buvo uždarytas
Rugsėjo 10 d.: Nikalojus.
dienas viešėjusi
Vokietijos Klaipėdos uostas. Antradienio Salvijus. Konstancija. GražiBundestago pirmininke Rita rytą bangos Baltijos jūroje de. Dargvile.
Suessmuth. Jos nuomone, yra sieke 3 metru aukštį, o vėjo
Rugsėjo 11 d.: Protas. Hia
labai svarbu, kad Liet" a stiprumas — 20-27 metrus per
cintas.
Sungaife, Gražuolis
sekundę.
Laivams
neleidžia
žinotų, kokios yra k,
. • :>>s
1960
m.
Čikagoje
mirė geogra
ma
nei
išplaukti,
nei
įplaukti
i
stojimo į Europos Sąjunga per
fas,
visuomenininkas
Kazys
Klaipėdos
uostą,
taip
pat
nespektyvos, kadangi nėra laiko
Pakštąvvksta
krovos
darbą:
laukti.
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PRANAS ŽIŽMARAS —
LIETUVIS-SKAUTAS-ŽMOGUS
IŠ PASAULIO, KURIO NEBĖRA
lyvavo Lietuvos patriarcho,
dr. Jono Basanavičiaus, drau
govės Garbės Nario, laido
tuvėse.
Brolis Pranas mokėjo išnau
doti visas progas palaikyti lie Lietuviško skautavimo Australijoje 50 metų sukaktuvinėje „Eukaliptų seeelyje" stovykloje. Iš k.: I eil. _ j v s fil
tuvybę okupuotos Vilnijos jau Vytautas Vaitkus - ASS atstovas, vs Narcizas Ramanauskas - LSB atstovas, Australijos rajono vadas Henrikas
Antanaitis, spauda ir archyvai - vs Bronius Žalys, draugininkas Juozas Lukaitis. II eil. — v.sk. Zita
nime. Jis rengė sporto varžy Prašmutaitė - Tiekimo skyrius, 8. Povilas Kviecinskas -- „Džiugo" tunto tuntininkas, s. Birutė Pra&mutaite
bas, iškylas, sueigas. Vilniaus skautininkų Ramovė, ps.R Skeivys - draugininkas, v.sk. vsl. Daina Sliterytė - „Aušros" tunto tuntininkė, v s
lietuviai ne kartą turėjo pro Rasa Statkuvienė - LSS atstovė, ps. Ona Prašmutiene - draugininke, p«. Antanas Pocius - „Vilniaus" tunto tun
gos pasididžiuoti „Gedimino" tininkas ir ps. Algis Milvydas.
draugove ir jos vadovu, pvz.
AUSTRALIJA
kai jie laimėjo I vietą lenkų
skautų rengtame bėgime ap
„DŽIUGO" TUNTO
link Vilniaus miestą, arba
IŠKYLA
Gedimino bokšte, lenkų su
„Romuvos" 35-mečio sukak denį nuleistas ąžuolo lapų
sierzinimui, iškelta trispalvė.
tuvinė stovykla vyko rug vainikas išplaukusiems į am
Šeštadienį, 19-tą balandžio,
Nepailstančio brolio Prano
pjūčio 3-17 d. Pirmą savaitę žinybę pagerbti. Po tradicinių gražią rudenio dieną skautai
dėka,' „Gedimino" draugovė
įžodžio apeigų, visi ėjo į val
gavo leidimą dalyvauti I Tau oras, išskyrus porą šaltokų gyklą paragauti sukaktuvinio ir jų tėveliai, pasiruošę kartu
naktų,
buvo
labai
geras.
Sto
paiškylauti, rinkosi netoli nuo
P r a n a s Žižmaras
tinėje Lietuvos skautų stovyk
pyrago. Laužui vadovavo J.
loje 1928 m. Į šią stovyklą vyklautojus gerai ir sočiai Žukauskaitė iš Čikagos ir I. Melbourno esančiame „Jells"
Apie šį nepaprastą asmenį Žižmaras atsivežė savo skau maitino prityrusios šeiminin Pivoriūtė. Jį uždegė LSS tary parke.
Išsikepę „BBQ" dešreles ir
girdėjau dar būdama maža. tus nešinus juoda vėliava, vi kės. Programa buvo gerai pa bos pirm. v.s. B. Banaitienė.
Mano tėvas, visad žavėjęsis siems primindamas, kad Vil ruošta su iškylomis arčiau ar Liepsnojantį laužą paįvairino papietavę, vadovų buvome
suskirstyti į grupes žaidi
skautybe, apie jį dažnai pa nius okupuotas. 1938 m. į Algonąuin parką.
virš ežero šaudomos raketos. mams.
Rugpjūčio
9
popietę
iš
JAV
kalbėdavo. Man tada įsiminė Žižmaro paruošti Vilniaus
Dainos, šokiai skambėjo į to
Žaidimai buvo įdomūs ir
keista, vaikiškai ausiai egzo krašto sportininkai dalyvavo I atvyko vyriausioji LSS vado lius per ežerą ir miškus. Pa
vybė
ir
dalyvavo
vėliavų
nu
kartais
kėlė daug juoko. Visi •
tiška, pavardė — Žižmaras. lietuvių
Tautinėje olimpia
leidimo iškilmėse. I aikštę sirodymai 'tavo ivairūs ir rungtyniavome bėgimo lenk
Kažkas žvilgančio, žėrinčio, iš doje.
buvo atneštas sukaktuvinis geri. Pasakoti prisiminimai iš tynėse, bėgimas nešant apel
marių? Greitai po Lietuvą
Gyvybingas, sumanus, rite 4x6 pėdų gražiai papuoštas pirmųjų stovyklavimo metų siną ant šakutės, guminių au
pasklido ir garsiosios dvikovos rišką romantiką sugebėjęs ap
papildė lauas programą.
linių batų metimu į tolį,'
žinia, paskatinusi net pra- vainikuoti konkrečiais dar pyragas su įrašu „35 metai".
Po laužo ir tylos sk. vyčiai ir lenktynės maišuose. Garsiai
džiokėlius mokinukus garsiai bais, Pranas Žižmaras lietu Jį nešė 3 skautės ir 3 skautai,
atskirai vy4 skautės«už - sto šaukėme, kai vienoje pusėje
traukti — „tupi lenkas ant vių atmintyje įsiamžino, kaip blykčiojo foto aparatai.
vyklos ribų atliko tradicinį tėveliai, o kitoje — mūsų va
Po
vėliavų
nuleidimo
visi
kalniuko, žiba akys, kaip kip paskutinės dvikovos Lietuvos
budėjimą prieš įžodį. Kiti sto dovai tempė storą virvę.
žygiavo
į
Jūrų
skautų
pastošiuko!" Skaudi Vilniaus istori žemėje laimėtojas.
vyklę prie ežero, kur įgulos vyklautojai ,ir svečiai salėje Tėveliai laimėjo — tuntinin
ja ir pikti lenkų išpuoliai tada
1938 m. Lietuvos-Lenkijos
(deja ir dabar) kėlė karštą santykiams smarkiai paaštrė vadas ps. dr. D. Birgiolas va domėjosi S...K. Batūros rodo kas sakė, kad iš mandagumo
dovavo sueigai. Iš laivo j van momis skaidrėmis iš pirmųjų skautai jiems leido laimėti.
pasipiktinimą net vaikuose.
jus, Vilnijos lenkai rengė ar
stovyklavimą metų „Romu Po žaidimų visi buvo apdo
Netikėtai užtikusi straipsnį šius antilietuviškus susirinki
Toks lietuvis, kaip Žižma voje". Ne viej&as vadovas tenai vanoti saldainiais ir šoko
apie Praną Žižmarą „Vilniaus mus, kur būdavo visaip iš3ave
rado >j vilkiukų drau- ladais ir kaip olimpiadoje —
halse" (1997 m. sausis) mintį koneveikiama Lietuva ir lietu ras, negalėjo neužkliūti visagalei NKVD. 1940 m. jis buvo govėje. Auštant sk. vyčiai atli- medaliais, tiktai popieriniais.
j» 90 m. gimimo jubiliejų, viai.
komunistų suimtas ir išvežtas k o i žod i- Maždaug tuo pačiu
Smagiai praleidome dieną.
džiaugiuosi proga šį ypatingą
Po vieno tokio susirinkimo,
skautą priminti skaitytojams. kuriame Lietuva buvo ypač į Komijos lagerius, kur po 4 m. metu ir vyty skautės kandi Dalyvavo maždaug 50 skautų
Pranas Žižmaras gimė 1907 įžeista pagarsėjusio šovinisto, mirė badu. Jį gražiai prisime datės. Visi linksmai dainuoda ir tėvų. Ačiū sesei skautininmi į stovyklą grįžo saulei te kei Onai ir jos vyrui skauti
m. Rusijos Peterburge. Nuo lenkų
karininko
Chom- na kartu kalėjęs lenkas vilnie kant,
i.,.
ninkui Linui už sumaniai pra
mažens jis buvo visa savo dva Chomskio, Žižmaras sutiko jį tis W. VVielhorski savo kny
Sekmadieni,
rugpjūčio 10 vestus žaidimus ir dovanas.
sia vilnietis, kaip ir iš ten kilę garsioje Vilniaus kavinėje goje: „...33 m. Pranas Žižma
Broliai — Tomas ir
jo tėvai. Po rusų revoliucijos, „Zacisze" ir visų lankytojų aki ras, nors buvo mūsų politinis buvo iškilmių diena. Pradėta
Paulius Kviecinskai
šeimai grįžus į Vilnių, Pranas vaizdoje, skėlė Chomskiui an priešas, bet kilnus, riteriškas ekumeninėmis. pamaldomis,
lankė mokytojų seminariją tausį, metė pirštinę, pakvies ir geras žmogus. Pamėgau aš kurias laikė-v.s. fil. kun. A.
Saulaitis ir ey. liuteronų kun.
iki lenkai ją uždarė), vėliau damas jį į dvikovą. Kovėsi jį".
Dovanos, kruopščiai paga
s. A. Žilinskas, pasakęs ir su
studijavo teisę Vilniaus uni kardais. Laimėjo Žižmaras —
Prano Žižmaro tremties isto
mintos
buvusio „Romuvos"
versitete: Varšuvoje baigė fizi 3:0. Visa Lietuva tąsyk džiū riją išstudijavo, dokumentavo kakčiai skirtą pamokslą. Skai valdybos pirm. A. Grybo ir
nio lavinimo institutą, ir tą gavo, kad nors simboliškai, ir aprašė archyvų tyrinėtojas tinius skaitė skautai,-ės ir padėkos juostos, išaustos s. L.
svečias iš Otavos p. Radžius.
discipliną dėstė Vytauto Di tačiau tikrai senovės riterių Algirdas Šerėnas.
Giesmes pravedė J. Žukaus Sendžikienės ir vyr. sk. A.
džiojo gimnazijoje, Vilniuje.
Žižmaras — žibantis-žėrinbei kunigaikščių tradicijos
Škėmienės, tuntininkų buvo
kaitė ir I. Pivoriūtė.
tis-žvilganti
tėvynės
meilės
ki
rėmuose,
buvo
aplaužyti
lenįteiktos visiems stovyklavietės
Pranas buvo jaunuolis ideabirkštis, nuskriejusi Lietuvos Po pamaldų
draugovės pirmūnams, projektuotojams,
hstas-entuziastas, ir tą entu komanų ragai.
nužygiavo iki stovyklos vartų buvusiems pirmininkams, šei
Lietuvai Vilnių atgavus, istorijon iš skautiško laužo!
ziazmą skyrė Vilniaus krašto
Nebėra
Žižmaro
pasaulio...
ir su daina ir vėliavomis grįžo mininkėms. Ilgamečiams sto
lietuvių jaunimui. Nepaisant Žižmaras buvo paskirtas Vil
;
dingo
r
tų
laužų
kaitra...
į vėliavų aikštę, kur paradą vyklos ūkio vedėjams, K. Pa
viską varžančios lenkų okupa niaus sporto apygardos pirmi
Sesė Nijolė priėmė LSS tarybos pirm. v.s. jaujui ir R. PaŠkauskui, tunticijos, 1926 m. jis jkūrė lietu ninku. Prieš pat sovietų oku
(Naudotasi biografine me B. Banaitienė, Brolijos VS v.s. ninkams pristačius, buvo
viu .-kautų ..Gedimino'" drau paciją jis dar surengė šaunias
govę ir jai vadovavo iki 1935 lengvosios atletikos Vilnius- džiaga iš „Vilniaus balsas", fil. A. Sekas, Seserijos VS v.s. įteikti ordinai Už Nuopelnus
R. Penčylienė, Kanados rajo su rėmėjo kaspinu. Minėjimas
1997 m. sausio 31 d.)
m. O 1927 m. ši draugove da- Kaunas rungtynes.
no vadė v.s. fil. R. Žilinskienė, užbaigtas sustojus į ratą su
Brolijos ir Seserijos atstovai dainuojant „Dievui; Tau tėvy
ps. A. Simonavičius ir ps. J. ne ir žmonijai" ir malda
Neimanienė bei stovyklos va „Ateina naktis". Atsisveikinta
dovybė. Pražygiavo 178 sesės su tais, kurie važiuoja namo.
ir broliai. Stovyklautojams Stovyklautojams liko dar sa
vėliavų aikštėje išsirikiavus, vaitė malonaus stovyklavimo,
sukakties proga žodžiu sveiki į kurį įsijungė Montrealio
no LSS vadovybės nariai; „Geležinio Vilko" tunto 16 vil
raštu — stovyklavietės pir kiukų ir skautų su tuntinin
mūnas v.s. V. Skrinskas (jo kų, v.s. G. Nagiu ir pav. s. A.
sveikinimą perskaitė vaikaitis Gapučiu. Minėjimui vadovavo
sk. vytis T. Skrinskas), j.v.s. v.s. fil. R. Žilinskienė.
M. Vasiliauskienė, Otavos lie
Sukaktuvinės stovyklos vė
tuvių dvasios vadas kun. dr. liavų
aikštę
nepaprastai
V. Skilandžiūnas. Visi svei puošė v.s. fil. kun. A. Saukintojai pasidžiaugė, kad laičio rūpesčiu originaliai
,„Romuva" gyvuoja ir linkėjo, pagamintos senovės Lietuvos
kad dar ilgai gyvuotų. Kalbėti kunigaikščių vėliavos, kurių
buvo pakviestas stovykla buvo iškabinta 49, o salėje 20.
vietės ieškotojas, suradėjas ir Be to, salė buvo papuošta sto
užpirkėjas v.s. F. Mockus. Jis vyklų ženklais, fotografijomis,
vaizdžiai papasakojo, kaip architekto s. dr. A. Kulpa1962 m. buvo ieškoma ir nu vičiaus paruoštais statybos
pirkta dartinė „Romuva".
Darnu pintines" — Detroito ir Clevelando skaučių ir skautų stovyklos stovyklautojai Dainavos stovyklavietėje.
projektais, skautų,-čių pieši-

„ROMUVOS" 35-MEČIO
SUKAKTUVINĖ STOVYKLA

DRAUGO prenumerata yra mokama ii anksto
metams
Vi metų 3 mėn.
JAV
$95.00
$55.00
$35.00
Kanadoje ir kitur
(US.) $110.00
$60.00
$40.00
Tik šeštadienio laida:
JAV
$55.00
$40.00
$30.00
Kanadoje ir kitur
(US.) $60.00
$45.00
$35.00
Užsakant i Lietuva;
(Air cargo)
$100.00
$55.00
Tik šeštadienio laida
$55.00
Užsakant į užsieni
oro paštu
$500.00
$250.00
Tik šeštadienio laida
$160.00
$85.00
Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokiene
Administratorius - Valentina* Krumpli*
Moderatorius - kun. Viktoras Kimteli*
• Administracija dirba kasdien nuo 830 iki 430, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien nuo 830 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimu turini neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių
nesaugo. Prašome siunčiant pasilikti kopiją.

Dr. ALGIRDAS KAVAUONAS
Specialybe- vidaus ir kraujo ligos

5540 S. PuJaaM Rd.
Tai. 773-586-2802
Pirrnd. 9 v.r. - 7 v.v.
Antr., Treč. ir Penkt 9 v.r. - 3 v.p.p.
Ketvd. 10 v.r. - 7 v.v. S«std. ir kt.
dienomis reikalingas susitarimas.
Sumokama po vizito.

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS L I G O S
CHIRURGIJA
1185 Dunctee Ave., Elgin, IL 60120

Tai. (708)742-0255
Valandos pagal susitarimą

Et)lmJNDAŠvANAŠ,kb.M
Specialybe - Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6187 S. Archer Ave. (prie Austin)

Tai 773485-7756
Valandos pagal susitarimą

DR. Ar? TfiAŠ V. KISIELIUS
INKSTU. PŪSLES m PROSTATOS
gydymas bei chirurgija
172 Schiller St., Elmhurst, IL 60126
630441-2609
Valandos pagal susitarimą
Vakarai* ir savaitgaliai* tel. 70MM-1120

ARAė&jdhAkb.
INDRĖ RUDAITIS, O.D.
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA
1020 E.Ogden Ave.. SuR* 310
Naperville. IL 60563

VlbAŠ J NCMfČKAŠ. H.6.

TaL (630)527-0090

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kezie Ave.
Chicago, IL 6 0 6 5 2
Kab. tel. (773) 4 7 1 - 3 3 0 0

3825 Highland Ave..
Tower 1 .Surte 3C
Dovunere Grove. IL 60515

d& Ak ėtlvEČKAš .
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS
3900 VV.96 St Tel 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.

TaL (830)436-0120
DR. L PŠfREIKJŠ
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd.,Hiek©ry"Hilfs, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.

Tai. (706)598-4056
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS
D A N T Ų GYDYTOJA

Ava., Htokny HMs, R.
n s štAkEtičm. BSI9625 8.7961
Tai. (706) 5 9 8 4 1 0 1
Board Certrfied, Internal Medicina
Valandos jūsų patogumui
Hoty Croee ProfeeeJoneJ Psvtton
3fl.Soutt
Lrthuanian Ptaza Ct at Caltamta Ave.
Creeago, IL 60829

Tai. 773-471-7879

SKAUTŲ RENGINIAI
Čikagoje
Rugsėjo 12 d. — Filisterių
Skautų s-gos, Čikagos sky
riaus vakaronė „Camelot" res
torane, Hickory Hills.
Rugsėjo 21 d. — Visų trijų
Čikagos skautų ir skaučių
tuntų bendra tradicinė iš sto
vyklų sugrįžimo sueiga ir „Lituanicos" tunto vadovybės pa
sikeitimas vyks PLC, Lemonte, tuoj po 9 vai. r. šv. Mišių.
Spalio 17 d. — Jūrų skau
tų 75 metų ir jūrų skaučių 60
metų veiklos sukakties iškil
minga sueiga-minėjimas PLC,
Lemonte. Pradžia 7:30 v.v.

Valandos pagal susitarimą

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
4647 W. 103 St, Oak Ltwn, IL
Pirmas apyl. su Northwestem un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
už prieinamą kainą. Pacientai
priimami absoliučiai punktualiai
Susitarimui (kalbėti angliškai)

Tel.706-422-8260

bk V.J. VAŠAlflĖNĖ
D A N T Ų GYDYTOJA

4817 W. 83 St, Burbank, IL
TaL 7 0 8 - 4 2 3 4 1 1 4
Valandos susitarus

Balandžio 3-5 d. — Aka
deminio
Skautų
sąjūdžio
ruošiamos Studijų dienos,
VVoodstock, IL,
ČIKAGOS SKAUTŲ,-ČIV
DĖMESIUI

Spalio 18 d. — Jūros skau
tų metinė „Puota jūros dug
ne", PLC, Lemonte.
Spalio 18 ir 19 d. — Lietu
vių Skautų s-gos Tarybos aki
vaizdiniai posėdžiai PLC, Le
monte.
Spalio 31 d. — Akademinio
Skautų sąjūdžio, Čikagos sky
riaus metinė šventė.
Lapkričio 1 d. — Akademi
nio Skautų sąjūdžio, Čikagos
skyriaus metinė šventė.

Visų Čikagos skautų,-ciu
tuntų bendra sueiga sekma
dienį, rugsėjo 21 d., vyks PLC.
Lemonte. Visi ir visos „Aušros
Vartų7„Kernavės", „Lituanicos" ir „Nerijos" tuntų sesės ir
broliai dalyvaujame 9 vai. r.
šv. Mišiose Pal. J. Matulaičio
misijoje. Po Mišių bendra su
eiga, kurioje vyks tradicinės iš
stovyklų grižimo apeigos ir
„Lituanicos" tunto vadovybės
pasikeitimas. Visi dėvime išei
ginėmis uniformomis. Turint
klausimų - kreipiamasi į tuntininkus.
FILISTERIU VAKARONĖ

niais. Visi rodiniai sukėlė
daug prisiminimų. Sukaktu
vinės stovyklos ženkliuką su
projektavo vyr. sk. R. Birgiolienė.
F. M.
„Tėviškės žiburiai"
1997.08.26

FSS Čikagos skyriaus vaka
ronė penktadienį, rugsėjo 12
d. vyks „Camelot" restorane,
Hickory Hills, IL. Visi filiste
riai kviečiami dalyvauti. Apie
dalyvavimą prašoma iš anksto
pranešti fil. Ramonai Kaveckaitei, tel. 708-499-0687.

NUO DOMINAVIMO I
BENDRADARBIAVIMĄ
Seimo pirmininko Vytauto Landsbergio kalba
Vilniaus Konferencijoje rugsėjo • d.
Lietuva ilgus šimtmečius
turėjo tris kaimynus, su ku
riais santykiai badavo, švel
niai tariant, ambivalentiški.
Tai Vokietija, Lenkija, Rusija
— vartojant apibendrintus da
bartinius valstybių pavadini
mus. Jų siekis: dominuoti, pa
jungti ir absorbuoti Lietuvą,
nedaug skyrėsi nuo panašių
santykių kitose Europos sri
tyse. Kadaise ir Lietuva
turėjo didelių dominavimo
siekių, tačiau pastaruosius du
šimtus metų ji tiktai gynėsi
nuo visiško išnykimo grėsmės,
priešinosi aneksijoms, sve
timųjų dominavimui ir asimi
liacijai. Trumpi atkuriamos
nepriklausomybės
laikotar
piai XX šimtmetyje buvo suvo
kiami kaip proga ir pareiga
sutvirtinti tautą prieš naujus
išbandymus. Antrasis tų lai
kotarpių — tai yra, dabartis
— irgi turi šių bruožų: jį tebe
lydi tam tikras nežinomybės
šešėlis bei reikmė pasirengti
blogesniam atvejui, galimiems
išmėginimams. Konkretesnių,
bent jau politinių, Lietuvos
saugumo garantijų stoka iš
Vakarų pusės tik sustiprina
žmonių būgštavimus dėl Lie
tuvos ateities. Rytuose dar
daug netikrumo.
Vis dėlto verta glaustai ap
tarti santykius su minėtais
trimis kaimynais.
Su Vokietija — be prob
lemų. Nebent viena detalė
būtų verta dėmesio. Vokietijos
politikai nevengia sąžiningai
viešai prisiminti apie jų šalies
atsakomybę už visų Baltijos
valstybių saugumą, tačiau šis
nusistatymas jų politikoje pa
sireiškia gan atsargiai, ypač
kai kalbama apie mūsų val
stybinį saugumą. Parama, po
litinė apsauga — veikiau ne
tiesiogiai.
Su Lenkija turime gerus,
konstruktyvius tarpvalstybi
nius santykius. Juos apibrėžė
du baziniai dokumentai —
1992 m. saus o 13 d. deklara
cija ir 1994 m. balandžio 26
d. sutartis, — o taip pat nor
malūs pragmatiniai abipusės
naudos motyvai. Lenkija pri
ėmė pasiūlytus strateginės
partnerystės ir „Lietuvos sau
gumas yra Lenkijos saugu
mas'' apibrėžimus, ji konk
rečiai remia Lietuvos siekį
tapti Europos Sąjungos ir
NATO nare. Šių metų pra
džioje pasiūlyta dviejų valsty
bių parlamentų asamblėja jau
tapo tikrove, ją sekė prezi
dentų ir Vyriausybių bendra
darbiavimo susitarimai. Vie
nas šios raidos rezultatų yra
ir dabartinė valstybių vadovų
konferencija Vilniuje, Lenki
jos ir Lietuvos strateginės
partnerystės samprata dar ne
virsta statusu, tačiau bendrų

tikslų erdvė šiame Centrobaltiškame Europos bendra
darbiavimo
regione
jau
brėžiama visai aiškiai.Tai de
mokratija, pastovumas, tarp
tautinis saugumas.
Savo ruožtu, Lietuva nuo
1990 m. gegužės 12 d. palaikė
glaudų ir struktūrizuotą val
stybių vadovų bendradarbia
vimą su Latvija bei Estija, o
nuo 1992 m. ligi 1994 m.
išplėtojo trilypes parlamentų,
vyriausybių ir prezidentų
bendradarbiavimo
formas,
kaip dabar su Lenkija. Tuo
būdu Lietuva natūraliai tapo
jungiamąja geopolitine gran
dimi juolab didesnėje tarpval
stybinio bendradarbiavimo er
dvėje nuo Talino iki Varšuvos.
Santykiai su Rusija — su
dėtingiausi. Daugiausia taip
yra dėl pačios Rusijos su
dėtingumo. Šių santykių rai
doje per pastaruosius metus
kai ką būtina priminti.
Sovietų Sąjungai degraduo
jant ir atsidūrus gilioje 19891991 m. krizėje, Rusijoje
reiškėsi politinių demokrati
nių reformų bei savaran
kiškumo siekis. Ši kylanti
naujoji Rusija suteikė Lietu
vai itin svarbios politinės pa
ramos tragiškąjį 1991 m.
sausį ir po to vasarą, kai buvo
baigta rengti ir pasirašyta
tarpvalstybinių santykių pa
grindų sutartis. Rusija joje
pareiškė apie visišką atkurtos
Lietuvos
nepriklausomybės
pripažinimą ir pasmerkė so
vietų įvykdytą 1940 m. Lietu
vos aneksiją. Lietuva taip pat
pripažino — galbūt pirmoji —
Rusiją kaip suverenią valsty
bę, dar tebeegzistuojant So
vietų Sąjungai. Rusija pri
pažino Lietuvos teisę pačiai
pasirinkti gynybos ir saugu
mo priemones, jungiantis į
bet kurias tarptautines struk
tūras, taigi ir į Šiaurės Atlan
to sąjungą. Lietuva įsipa
reigojo palankiai spręsti rusų
gyventojų pilietybes klausi
mus ir neleisti priešiškų Rusi
jos demokratijai jėgų veikimo
Lietuvoje. Tai buvo didelis po
zityvus lūžis ir iššūkis kartu.
Sovietinių represinių jėgų
kerštą Lietuva patyrė jau po
dviejų dienų Medininkų žu
dynėse, o Rusija — rugpjūčio
mėnesį. Abi valstybės tada
buvo vienoje barikados pusėje
prieš komunistinę diktatūrą
ir jos puoselėjamą nežmo
niškumo nuostatą, neva „is
torija pateisina priemones".
Mūsų priemonės buvo taikios
ir žmoniškos, joms nereikėjo
pateisinimų.
Rusijai pajudėjus, tautų
kalėjimas turėjo greitai griūti.
Lietuvos politika — remtis
kuo geresniais santykiais su
B. Jelcinu ir savo ruožtu pa

GYVENIMAS KREPŠINIO
AIKŠTĖJE IR ŠALIA JOS
VYTAUTAS GRYBAUSKAS
(Tęsinys)
„Kovas" su tuo sutiko, nu
lenkė galvą. Ir būtų ramiai
padėjęs tašką, jei „Šarūnas"
būtų bent vienerias rungtynes
sužaidęs su „Kovu" kur nors
kitur, šalia „Kempteno".
Keliems mėnesiams po tur
nyro Kemptene praslinkus,
didžiulį turnyrą ruošė Sheinfeldas. „Šarūnas" sutiko daly
vauti, bet paskutinėmis dieno
mis pranešė, kad žaidėjai yra
„nusimaitinę" ir turnyre ne
galės dalyvauti.
Augsburge leidžiami „Žibu
riai" apie turnyrą rašė (patei
kiame iškarpą):
Krepšinio laidynės
Scneinfelde

Dalyvavo aštuonios pabaltiečių komandos. Lietuviai
krepšininkai pranašiausi
Pirmos
didesnio
masto
krepšinio žaidynės tarp stip
riausių Pabaltijo tautų vie
netų tremtyje, įvyko š.m. gegu
žės mėn. 24-26 d. Sheinfelde.
Savo jėgų išbandyti neatvyko
tik Luebecko latvių Ryga ir
mūsų Šarūnas, kuris pasku
tinėmis dienomis telegrama
pranešė, kad esąs per daug
„nusimaitinęs" ir žaisti ne
galės.
Iš kaimynų: estus atstovavo
simpatinga Geislingeno ekipa,
latvius — Wuerzburgo YhtCA

remti suverenią bei demokra
tinę Rusįją — pasirodė teisin
ga abiem atžvilgiais: ir prin
cipinguoju, ir pragmatiniu.
Deja, toliau dalykai klostėsi
vis painiau. Sugriuvusio so
vietinio tautų kalėjimo pir
miausia ilgėjosi buvę jo pri
žiūrėtojai. Netrukus ėmė il
gėtis ir ta dalis liaudies, kuri
nesuvokė laisvės arba ne
mokėjo ja naudotis. Užsienio
politiką Rusįjoje vėl ėmė lemti
senojo mąstymo žmones, ku
riems Lietuvos ir kitų dviejų
Baltijos valstybių nepriklau
somybė atrodė kaip .nuos
tolis", praradimas, bet ne de
mokratuos ir
teisingumo
laimėjimas. Vėl pradėta for
muoti RUSUOS dominavimo
politika su atitinkamais už
mojais. 1 žeidžiama reikštis
įtampos kėlėjams, kurie pas
kui sako: „Žiūrėkit, atsirado
įtampa". Politikų tarpe vėl
reiškiasi daugiau antivakarietiškų, tuo pačiu ir antibaltiškų, asmenybių. Gerai, kad
jų įtaka neapima visuomenės.
Viešosios nuomonės apklausos
pastaruoju metu. Rusįjoje
atskleidė, kad paprastiems pi
liečiams daug dalykų atrodo
kur kas paprasčiau, žmo
niškiau. Per 70% apklaustųjų
Rusįjoje buvo tos nuomonės,
kad jungtis, ar nesįjungti į
NATO — tai pačios Lietuvos
reikalas. Rusijos santykius su
Lietuva 30% atsakovų api
būdino kaip „draugiškus", o
kiti 49% — kaip „normalius".
Mūsų požiūriu, santykiai su
Rusija — normalūs, o prie
šingai teigiantys Rusįjos pa
reigūnai bei Dūmos atstovai
daro žalą savo pačių valsty
bei. Jie lyg norėtų įtvirtinti
tezę, kad Rusija tebėra pasau
lio problema, kad buvusiose
SSRS valdose vis dar pa
grįstas nerimas, nebaigus nor
malizuoti santykių, nespėjant
įtvirtinti demokratinio valsty
bių sambūvio principų.

Baltarusija, bet demokratijos
likimui negalime būti abejin
gi
Geresnio pasaulio, bendradabiaųjančio pasaulio, statyba
prasideda nuo pasitikėjimo
statybos. Mūsų pasitikėjimo
naująja Rusija pastatas turėjo
ir tebeturi garus pamatus.
Likimas man lėmė prisidėti
prie jų statybos 1990-1992 m.,
kai kartu su prezidentu B.
Jelcinu įstengėm išspręsti
daug sunkių, bOtent, abipusio
supratimo ir pasitikėjimo pa
grindu. Tačiau vėliau, toliau
statant šį pasitikėjimo pas
tatą, jo sienose atsirado nep
rojektuotų plyšių. Paminėsiu
tik vieną problemą.
Prieš šešerius metus Lietu
vos pasieny, Medininkuose,
buvo žvėriškai nužudyti sep
tyni Lietuvos pareigūnai.
Juos suguldė ant grindų ir
nesipriešinantiems
peršovė
galvas — žinoma enkavedistų
ir nacistinių budelių maniera.
Kai kurie to veiksmo kaltinin
kai (ar bent jau smarkiai
įtariamieji) gyvena Rusijoje.
Teisinio
bendradarbiavimo
sutartis tarp Lietuvos ir Rusi
jos egzistuoja. Ji pasirašyta,
ratifikuota, bet šiuo atveju ji
lieka tik popieriuje. Deja, Rusįja pridengia teroristus, ven
gia tokio teisinio bendradar
biavimo, bet Lietuva nepa
mirš savo žuvusiųjų. Stebu
klingai išlikęs aštuntasis to
pasienio posto .pareigūnas,
muitininkas Tomas Šernas,
kuriam sovietų teroristai taip
pat buvo peršovę galvą, jaučia
pareigą kalbėti už savo
žuvusius tarnybos draugus, ir
aš jam pritariu. Bet kuri di
plomatija, net lanksčiausia,
turi ribas, kurias nubrėžia
sąžinės ir garbės samprata.
Kad neatsidurtum anapus jų,
turi kalbėti, prisiminti ir
tikėtis, kad Rusįjos teisė
tvarka galų gale bendradar
biaus.

Tiesą sakant, to demokrati
nio sambūvio niekad nėra per
daug. Nedidelės valstybės čia
gali įnešti svarbų indėlį. Vi
suotiniai pripažįstama, kad
Lietuvos ir kitų dviejų Balti
jos valstybių atkurtoji nepri
klausomybė sumažino įtampą
ir netikrumą dideliame Euro
pos regione, kad jų demokrati
nio tarptautinio bendradar
biavimo su kaimynais įnašas
vaidina kaskart svarbesnį tei
giamą vaidmenį. Tai pavyz
dys, kaip iš dominavimo zonos
einama į bendradarbiavimą,
ir ką reiškia laisvė, pasiekta
nesmurtinėmis priemonėmis,
be tautinių konfliktų ar pilie
tinių karų. Nepastovumo į Šią
sritį gali atnešti nebent de
mokratijos stoka kaimyninėje
Baltarusijoje, ir štai čia su
sirūpinusi Europa turėtų ma
tyti bei pažymėti tam tikrą
Rusįjos atsakomybę. Lietuva
neturi didelių tarpvalstybinio
bendravimo problemų nė su
viena kaimyne, taip pat su

Tai tas pat, kaip tikėti, kad
Rusįja žengs demokratijos ke
liu, darysis teisine valstybe.
Aš tuo tikiu, mes turime tuo
tikėti, netgi padėti; ir vis
dėlto panašu, kaip yra sakęs
Strasbūre prezidentas Lennart Meri, kad šis Rusįjos ke
lias bus ilgas ir skausmingas.
Tiesa, tada tebevyko karas
Čečėnijoje. Kolonijinis karas
(200 metų trukmės, anot pre
zidento B. Jelcino), iš kurio
Rusįja vis dėlto įstengė pasi
traukti ir pasirašyti taiką. Tai
buvo nepaprastos reikšmės
žingsnis ilgaamžėje ekspansionistinėje Rusįjos istorijoje
— didžioji valdytoja, labiau
siai vertinusi jėgą ir plotą.
štai eina į demokratiją, į europietiškas normas!
Lietuvos parlamentarai,
palaikantys draugystės ryšius
su čečėnįjos parlamentarais,
užvakar gavo Rusijos vizas
kelionei pas kolegas į jų
švenčiamą Džochar-Galoje ne
priklausomybės šventę. Po to,

sportininkai ir Darmstadto
Kurso, pastarosios sudėtį su
darė aukščiausi iaidėjai, vie
nas net 197 cm,Lietuvos spal
vas gyni tolimų metimų spe
cialistai Kempteno OSK, kieti
Dillingeno atstovai, pajėgiau
sias anglų zonos vienetas U
Goetingeno, vikrūs Tuebingeno akademikai Vyties sudėtyje
ir šventės surengimo kaltinin
kas vietinis Kovas.
Kiek vėliau Kemptene vyko
kitas turnyras. Baigmėje .Ša
rūnas" nugali .Kovą" 39:35; ir
neatrodė, kad botų „nusimaitinęs". Po to vyko dar 3-4
turnyrai — juos laimėjo .Ko
vas". .Šarūnas" niekur nebedalyvavo, net lietuvių pirme
nybėse.
Kaip ten bebūtų, 1947 m.
antroje pusėje „Šarūno" gretos
pradėjo retėti. Rugsėjo mėn.
jis susįjungė su Kempteno
GSK klubu ir pasivadino
„Margiu".

Nuo tada krepšinio rink
tinės pagrindą sudarė „Kovo"
iaidėjai, o kapitono pareigos ir
vadovavimas žaidimui teko
man. įtikinančiai buvo įveikti
latviai ir estai trečioje, dvi
amerikiečių karių komandos
ir pagaliau įspūdinga pergalė
prieš Vokietijos rinktinę. Prie
2,000
žiūrovų
laimėjome
44:26. Pagarba neseniai įsikū
rusiai lietuvių sporto sąjungai
FASKAS, kuri pajėgė gauti
oficialias rungtynes tarp val
stybinės rinktinės ir „dypukų". Po to vokiečių laikraščiai
rašė: „Litauischer Basketball
ganz gross!"...
Netrukus rinktinė išvyko į
Prancuzųą. Ir čia rinktinės pa
grindą sudarė „Kovas". Bet
prieš tai dar keletą eilučių
apie .Kovą".
(Bus daugiau)

kai praėjusiais metais Rusijos
institucijos nepriėmė net per
siųsti laiško į ČeCėniją, dabar
matome didelius pokyčius i
gera. Tai leidžia tikėtis, kad
ir Šiaurės Atlanto sąjungos
priartėjimas su ištiesta Rusi
jai partnerystės ranka netru
kus nebeerzins ir nebaugins.
Pasitikėjimo rūmui pakaitalo
nėra, nebent griuvėsiai.
Yra tam tikra tautų ir val
stybių elgsena, kurią aš ma
tau, kaip galimybę ir būdą
išvengti konfliktų ir kraujo
praliejimo. Reikia atviromis
akimis stebėti pasauli su viso
mis jo grėsmėmis, o ne slėptis
nuo jų; rodyti gerą valią ben
dradarbiauti ir taikiai sugy
venti su kaimynais, kaip ly
gus su lygiu ir laisvas su
laisvu, o atsisakyti blogos va
lios viešpatauti ir valdyti.
Dominavimas — tai vieš
patavimas, kuris lengviausiai
pamina teisę. Prie trečiojo
tūkstantmečio slenksčio tautų
teisė gina svarbiausią tikslą:
išlaikyti bendruomenės kul
tūrinį identitą ir saugoti įgytą
laisvę. Jei tautų teisė ne
turėtų prasmės, o normalus
patriotizmas būtų vertinamas
vien tik neigiamai, mes rizi
kuotumėme atsidurti tuščiavi
durėje visuomenėje.
Didžiosios valstybės kartais
veikia taip, lyg jos vienos ir
tebūtų pasaulyje. Tačiau pa
saulis — turtingesnis, ir čia
gali glūdėti jo gyvybingumas,
išsigelbėjimas. Visų didžiųjų
valstybių neginčijama galia ir
atsakomybė turėtų būti papil
dyta mažesniųjų solidarumu
ir kūrybingumu, jų teise gy
venti ir pareiga išsaugoti
kultūros tapatybę.
Mažesniosios tautos, —
konkrečiai aš galvoju apie
Lietuvą, — yra gerai suvoku
sios gyvastingą kultūros pri
gimtį, kaip dvasinę jėgą ir
pašaukimą pasauliui, kad jis
nebūtų dvasiškai nuskurdin
tas, netaptų suvienodintai pil
kas ir monotoniškas. Pasau
lyje iš tikrųjų nėra didelių ar
mažų tautų, čia visos didelės
tiek, kiek turi geros kūrybinės
valios.
Mažosios tautos, be to, turi
Apvaizdos duotą privilegiją.
jos labiau apsaugotos nuo do
minavimo pagundų, nuo agre
sijos nuodėmių. Ir tarptauti
nio bendravimo kultūra joms
turi gilesnę, gal net gyvybinę.
reikšmę. Iš bendravimo ran
dasi sambūvis, prasideda ben
dradarbiavimas.
Neabejoju,
kad mažesniosios tautos per
kultūrą, kuri yra ir kito arba
kitokio partnerio supratimas
bei solidarumas, gali atlikti
svarbų politinį vaidmenį.
Mūsų prie Baltijos dar nesu
vokia kaip rakto, nors esame
visos šios vis dar dvipusės Eu
ropos ateities raktas. Esu
. įsitikinęs, kad bendradarbiau
jančioje demokratinėje Euro
poje ir Lietuvai rasis jos ver
tas vaidmuo.

Danutė

Bindokierė

Politika ir kritika
Sakoma, kad žmogus, kuris
labai bijo ugnies, neturėtų pa
sirinkti ugniagesio profesijos.
Panašiai ir politikas, kuris ne
nori, kad kiekvienas jo žodis
butų analizuojamas ir sveria
mas; kiekvienas, bet kuomet
gyvenime skersiau žengtas
žingsnis, atidžiai matuojamas,
o kiekviena dėmele jo charak
teryje — pakišama po padidi
namu stiklu, tai turėtų mintyje,
prieš kandidatuodamas į bet
kurį aukštesni valdžios postą.
Taip visuomet būvu: politi
ka artimai draugauja su kriti
ka. Galbūt jos yra net seserys.
Pagal amerikiečių patarlę,
žmones, kurie „gyvena stikli
niuose namuose, yra labai
aiškiai matomi". 0 labiausiai
to smulkmeniško dėmesio su
silaukia kandidatai į preziden
tus. Bent demokratinėje san
tvarkoje, kuri kaip tik galbūt ir
skiriasi nuo totalitarinio re
žimo tuo. kad galima ne
varžomai savo nuomonę 'net
labai neigiamą) pasakyti apie
politiniame gyvenime įtakin
gus asmenis.
Pernai įvykę šio krašto pre
zidento rinkimai dar. be abejo.
ne visiems pranyko užmarš
tyje, o jau kalbama apie bū
simuosius ir pagrindinius kan
didatus, besitaikančius užimti
Bill Clinton vietą. Demokratų
partija. bent šiuo metu.
numačiusi propaguoti dabar
tinį viceprezidentą. Iki šio!
tvirtinta, kad nei Al Gore toli
mesnėje, nei artimesnėje praei
tyje neįmanoma rasti bent kris
lelio, galinčio užtemdyti jo
galimybes kandidatuoti ir
laimėti. O vienok pastaruoju
metu žiniasklaidoje vis daž
niau pasirodo užuominų, kad
viceprezidentas nelabai etiškai
elgėsi, kai reikėjo pamedžioti
lėšų praėjusiems prezidenti
niams rinkimams. Galima ti
kėtis, kad Respublikonų parti
ja prie šios temos daug kartų
sugrįš, nebent rastų kitą ka
butį. Juk visuomet daug leng
viau prakišti savo kandidatą,
jeigu kitos partijos siūlomą as
menį galima apkloti įtarimų
šešėliais.
Tai nėra priekaištas tik vie
nai kuriai JAV partijai. Jis
apskritai tinkantis ir mūsų tau
tai, ir kitoms. Kartais nusi
skundžiami', kad Lietuva per
lėtai slenka- į demokratijos
aukštumas, vienok pastebė
kime, kaip kruopščiai kandi
datuose į prezidentus ieškoma
nenuoseklumų ar klaidų, sten
giantis į jas atkreipti balsuo
tojų dėmesį. Iš dalies tai geras
ženklas: kaip kitaip tauta galės
išrinkti geriausią iš geriausių?
Kandidatuojantis turi suprasti
..žaidimo taisykles", prieš
ryždamasis šiam žingsniui.
Vargas naivuoliui, kuris jau

čiasi turis imunitetą nuo bet
kokios kritikos. Deja. tokių ap
saugos skiepų dar neišrasta.
Suprantama, kad kandidato
rėmėjams ir jo partijai labai
nemalonu neigiamesni pasisa
kymai, tačiau ir pats kandida
tas turi jausti atsakomybę už
savo veiksmus bei žodžius.
Kaip sakoma: ,.Žodis žvirbliu
išskrenda, bet jaučiu su
grįžta". Kartą patekęs į vi
suotini publikos dėmesį, as
muo negali tikėtis per daug
privatumo. Jo visi veiksmai ir
žodžiai tampa visuomenine
nuosavybe, kuri gali būti pa
naudojama jo naudai, bet ir ne
naudai.
Lietuviai apskritai megzta
politikuoti ir pakritikuoti —
tai parankus užsiėmimas, ypač
neįsijungusiems į jokią veikią.
tik iš šalies ją stebintiems. Ge
ras pavyzdys: praėjusią vasarą
Vilniuje įvykęs Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės seimas.
Negalime paneigti fakto, kad
lietuvių visuomenės (o taip pat
JAV Krašto valdybos) santy
kiai su PLB nebuvo jau labai
glaudūs, kartais iššaukę net
nemažus nesutarimus, tačiau
visa tai jau praeityje. Antra
vertus, kaip iš PLB seimo
aprašymų akivaizdžiai pa
matėme, šios organizacijos
apimtis yra daug platesnė, nors
esame pratę ją matuoti tik
Šiaurės Amerikos lietuvių rei
kalų matu.
Seime buvo išrinkta nauja
PLB valdyba. Vos tik jos
sąstatas paskelbtas spaudoje,
pasigirdo daug įvairių nuomo
nių, o kai kur nedelsiant
pradėjo kunkuliuoti kritikos
šaltinėliai ir dygti nepasitenki
nimo piktžolės, puoselėjamos
net kai kurių asmenų, dalyva
vusių seime ir turėjusių progą
pareikšti savo nuomonę dėl
renkamųjų.
Kodėl nepalaukti ir ne
pažiūrėti, kaip bus dirbama?
Kodėl, jeigti pasitaikys ne
sklandumų ar klaidų, tuoj pat
neišsiaiškinti, o užkulisiuose
murmėti, kol nepasitenkinimas
įleis tokias gilias šaknis, kad
išrauti nebus lengva?
Mūsų tiek nedaug dar no
rinčių ir galinčių dalyvauti vi
suomeniniuose darbuose. Už
uot sujungę pajėgų likučius,
dar vis skaldomos. Juk visi tu
rime tuos pačius tikslus: ir
PLB, ir Kraštų LB. ir ALTas.
ir kitos didesnes ar mažesnės
visuomenines
organizacijos.
Laikas pradėti prasmingus tar
pusavio dialogus, nes knaisio
jimasis po mūsų veiklos pama
tais duoda naudos tik lietu
vybės ir Lietuvos priešams.
Galbūt politiką ir kr- .ą
reikėtų išsiųsti bent taK«aų
atostogų. Tik ne kartu!

Scheinfeldo IiSK "Kovas*, išeivijos lietuviu k r ^ i m o 194. m čempionas I* k 1 eil — Vytautas Grybauskas.
Stasys GinCiauskas ir Algis Jokūbaitis II eil
Jonas Gružauskas. Alps Birutis. Aleksas Lauraitis ir Tautvy
das Gailius.
Nuotr D a u g ė t o s

M

DRAUGAS, trečiadienis, 1997 m. rugsėjo mėn. 10 d.

CLASSIFIED G U I D E

UNIVERSITETAS
VALSTYBĖS IR TAUTOS
SARGYBOJE

MISCELLANEOUS

YftJV Constntction
Statome ir remontuojame namus
Garantuojame greitą ir
kokybišką darbą.

PILYPAS NARUTIS

REAL ESTATE

GREIT
PARDUODA

RE/MAX
^
(Tęsinys)
Vidmantas: 7 0 8 * 7 2 8 - 9 4 0 0
REALTORS
Labai išsamiai aprašyti fa
Okupantas diktavo savo pla
(773) 586-5959
nus: „Palaipsniui visos specia kultetai ir katedros nuo 1951
(708) 425-7161
iki
1990
metų
(užkliudant
ir
lybės buvo papildytos naujo
mis disciplinomis: rusų kalba 1991-1995 metus), išminint vi
STIPENDIJOS!
RIMAS L. STANKUS
(1944), marksizmo-leninizmo sus dėstytojus, sritis ir darbus
L i e t u v i ų Prekybos Rūmai ieško
pagrindais, politinė ekonomi Kaune, o taip pat Kauno filia
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
s t u d e n t ų $2,000 stipendijai.
ka, kariniu parengimu (1945), luose: Panevėžyje, Šiauliuose,
• Nuosavybių įkainavimas vaitui
P r a š y m a i turi būti įteikti
• Perkame ir parduodame namus
i k i 1997 m. spalio 1 d.
fiziniu auklėjimu, saugumo Klaipėdoje.
R a š y t i arba skambinti:
• Pensininkams nuolaida
Skaitant įdomu buvo pajusti
technika, gamybos organizavi
Mr. D a v i d G a i d a s
mu ir pramonės ekonomika kaip visi profesoriai ir studen
11028 Southwe*t Hwy.
(1947) Mokymo trukmė pail tai dirbo įsikibę savo specia
MISCELLANEOUS
P a l o s Hills, IL 6 0 4 6 5
lybėje „nesidairydami" į šalis,
ginta iki 5 metų".
T e l . 708-974-4410
Kompiuteriai KTU Informatikos fakultete
„Dėstytojų mokslinius var su intencija parodyti Maskvai,
ELEKTROS
dus ir laipsnius turėjo tvirtinti kad — „dirbam", bet giliai
[VEDIMAI—PATAISYMAI
MACHINIST
Turiu Chicagos miesto leidimą.
Aukščiausioji atestacinė komi širdyje ir protu visą darbą vie bei
DOVANA „AUŠROS"
menedžerių
draugija tai dinamiškiausią vystoma
Experienced Bridgeport machinist for
Dirbu užmiesty Dirbu greitai.
ningai
kreipė,
kad
Lietuvai
MUZIEJUI
sija Maskvoje" (p. 119).
„AIESEC bei Kauno valdybos gyvenimo sritis. Kompiuteriai
garantuotai ir sąžiningai
job shop needed immediately. Minimum
būtų
nauda.
Penki Amerikos lietuvių su
„1950 m. spalio 31 d. SSRS
773-77S-3313
8 yrs. exp. Excellent benefits & working
ir pramonės inžinerijos stu naudojami studijose, moksle
KLAUDIJUS PUMPUTIS
conditions. Plenty of overtime. Schiller
Visuomeninio gyvenimo apy dentų
ministras S. Kazanovas išlei
organizacija
„Kau- bei administraciniame gyve kurti atminimo medaliai ir
Pk. area. Some English necessary.
Lietuvos monetų kolekcija —
do įsakymą Kauno universi braiža, Maskvos padiktuota, STIEN"...
nime.
847-678-1616
AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS,
tai
Anglijoje
gyvenančio
lietu
gana
paprasta,
nuolatinė
kova
tetą reorganizuoti į Kauno
Leidinyje atiduodama pa
8am to 5pm Mon. thru Fri.
IR GYVYBES DRAUDIMAS.
1993 m. įgyvendinama IBM vio Kazio Jankaus dovana
Politechnikos Institutą (PLI). už būvį, buities reikalavimų garba ir tam tikriems okupaci
Agentas Frank Zapoks ir Off. Mgr.
bendrovės programą: „Insta Šiaulių „Aušros" muziejui.
S Karve kalba Retuvitkai.
Instituto struktūrai keičiantis padiktuota veikla: užmokes jos meto vadovams:
liavo
skaičiavimo
centre
du
FRANK ZAPOUS
Šiaulių
kraštiečio,
Kuršėnų
išaugo KPI fakultetai Pane čio, sveikatos ir net poilsio or
„Akad. K. Baršausko tauri
3208 1/2 W*tt 9 6 * Street
vėžyje, Šiauliuose, Klaipėdo- ganizavimas tiek studentams, asmenybė, Sugebėjusi atsispir galingus kompiuterius IBM valsčiuje gimusio K. Jankaus į
Tel. (708) 4244654
tiek dėstytojams. Tik kolekty ti neretai griežtiems ir grės 4381 Ri4". Mokslo darbuotojų Šiaulius atvežti keturi sidabri
(773)581-8654
je".
1951 -1971 metai skaitomi viniu būdu buvo galima išsi mingiems Maskvos centrinės atliktų ir atliekamų darbų niai ir vienas bronzinis meda
,D.C.
kiekybinio augimo: 1960 gavo kovoti arba ką nors pasiekti.
valdžios nutarimams..., vado duomenų bazė sujungta su IN lis skirti žymiems Lietuvos
bendrove* aaSSSae, ieško dart***o.
TERNET.
žmonėms
ir
datoms
atminti.
leidimą statyti Akademini
kuns gautų vietą gyventi vaitui už namo
KPI partinė organizacija per vaujant rektoriui M. Martypriežiūrą, valymą ir mažus remonto
Knyga gražiai iliustruota Vilniaus universiteto 400 me
miestelį. 1971 - 1980 metus prievartą siekė vis didesnės naičiui ir V. Domarkui pavyk
| darbus $5 į vai. už „landscaping* damą:
tų
jubiliejui
ir
Lietuvos
kara
universitetinio
gyvenimo
nuo
vadina kokybinio augimo me įtakos institute: 1951 m. KPI davo šia prasme sėkmingai
žolės pjovimą, kiemo varymą, apankos
tais. 1981 - 1990 vadina bren partinėje organizacijoje, buvo sekti prof. K. Baršausko pa traukomis. Pridėtos 1991- liui Mindaugui skirtus meda
tvarkymą. Jei nori. galt dirbti 12 vai. i
dieną. Būtina turėti vairuotojo lakamą
1995 metais pasirašytos tarp lius sukūrė užsienio lietuvių
dimo metais.
60 komunistų, 1975 m. turėjo vyzdžiui" (p. 346).
KnąMK tai. 202-244-2373
Knygoje pateikiami visų — 480, o 1987 m. — daugiau
Atžymima: „Nemažas stu tautinio bendradarbiavimo su skulptorius Vytautas Kašubą.
Vertingą prieškario Lietuvos
specialybių mokymo planai.
nei 6,000 narių.
dentų ir darbuotojų būrys au tartys. Pridėta universiteto
rW»rdsJ»Au*>mot¥»
valdymo
ir
jo>
padalinių
siste
varinių
centų bei sidabrinių
Vienas iš institute dėstomų
Leidinyje- bandoma labai to dringomis 1991 m. sausio die
Perkame,
MMOnkttfMM ir
dalykų vis tik man liko nesu lerantiškai pasisakyti kas link nomis saugojo Lietuvos Aukš ma ir dabartinis personalas. litų kolekciją K. Jankus gavo
darne
ataornobSua.
Nuvežama
prantamas, tai — „dizainas". Lietuvos komunistų. Pasisa čiausios Tarybos — Atkuria Pabaigoje aprašomas universi iš vieno žydų kilmės Belgijoje
klijentus į auto. ve/žytoM.
Pavarčiau visus žodynus, net koma: „Pavienių komunistų mojo seimo rūmus Vilniuje bei teto bibliotekos tobulinimas. gyvenusio kolekcionieriaus.
Kreiptis: Rkras arba — H t
ir tarptautinį lietuvių kalbos veikloje buvo ne tik pozityvių, radijo ir televizijos objektus 1996 m. Lietuvos vyriausybė
K.. Jankaus namuose BernM. 708-201-0688 arba 708417-0816
žodyną, bet tokio žodžio nera bet ir negatyvių darbų... Pozi Kaune. Du iš jų — studentai pritarė LIBIS projektui, kad: lio mieste Anglijoje saugoma
dau. Sukurtas ir specialus tyvi veikla ir tuomet, ir dabar Virginijus Druskis ir Riman „LIBIS projekto realizavimas vertinga apie 700 knygų bi S$?*^
•M*^
8-X5W?
Mokslinio tyrimo centras — vertinama teigiamai, o nega tas Juknevičius — paaukojo padėtų modernizuoti tradici blioteka — populiarios mok
Raflcalnga psoeJbs vyru)
„Vibrotechnika".
Nepaaiški tyvi, piktadariška buvo dorų savo gyvybes už Tėvynės lais nius Lietuvos bibliotekų pro slinės literatūros, žinynų, en
gyv. Oak Lawn. $350 į sav.,
nama kokie darbai tokiam žmonių smerkiama anais lai vę".
ciklopedijų kolekcija. Ją išei
cesus".
maždaug 50 vai. darbo.
centrui priklauso. Pats žodis kais, smerkiama ir dabar", (p.
vijos
lietuvis ketina padovano
Knyga parodo, kaip univer
Reikalingos siuvėjos
Universitetas modernizuoja
Skambinti tarp 6 v.v. ir 9 v.v.
„Vibrotechnika" iš svetimų žo 332).
lengviems rūbams siūti.
mas. Padaryta Mokslinių ty sitetas atlaikė visas Lietuvos ti kuriai nors gimtosios šalies
T«l. 708-424-4407
džių sukurtas nieko neišsako.
Taip pat užbaigėjos (siūti rankomis)
Duotoji lentelė 18.1 parodo rimų sistemos reforma. Sus okupacijas, stovėjo ir tebestovi bibliotekai.
Galėtų būti bent skliauste studentų skaičių vasaros dar tiprėjo ryšiai su užsieniu. vadovaujamoje pozicijoje, ir
Skambinti: 773-202-1205
Didelę užsienio valstybėse
liuose paaiškinta, kad ir ne bo ir poilsio stovyklose: 1951 1995 metais į užsienį buvo dabar padeda keltis ir kilti išleistų lietuviškų grožinės li
arba (po 5 v.v.)
technikos sričių skaitytojas m. — 750 studentų, 1960 m. išvykęs 71 studentas, ir jie ten Lietuvai pasaulio tautų tarpe. teratūros knygų biblioteką jis
773-625-8658
galėtų suprasti koks cia mok — 1,440 studentų, 1968 m. — išbuvo 273 mėnesius. Univer Tenka pasidžiaugti
tokiu jau padovanojo Vokietijoje Va
slas. Skaitant surandama 2,400 studentų..."
sario 16-osios lietuvių gimna
siteto kompiuterizavimas — kruopščiu leidiniu.
STASYS' CONSTRUCTION
naujų žodžių kaip: „oro kondi
zijai. (LR)
Kad nereiktų studentams
Staliaus darbai, rusių, vonių ir virtu
cionavimas", „vibropoziciona- važiuoti į Rusiją „plėšinių
vių įrengimas; pnestatai; kerami
vimas", „relaksacija" — tokie plėšti", sugalvojo darbo sto
kos plytelės; „sidings", „softits",
žodžiai reikalingi paaiškini vyklas Lietuvoje.
decks", „guttere, plokšti ir„shingie"
mo.
stogai; cementas, dažymas.
Nors sovietiniais laikais įta
Turiu darbo draudimą.
Tenka žavėtis, kad Lietuva kingiausia studentijos orga
S.BenmtiM Ta/. 930-241-1912
DRAUGO REKLAMA
labai giliai įsiveržė į naujų nizacija buvo Komjaunimas,
mokslų sritį, neatsitikdama bet: „Pažymėtina, kad ir kom
nuo naujų modernių, visame jaunimo ir profsąjungos pirmi
pasaulyje
progresuojančių nis kolektyvas buvo ta pati —
mokslų. Buvo išleisti net 14 akademinė grupė".
tomų „Kauno politechnikos in
1951 m. studentų komjau
stituto moksliniai darbai:. nuoliai buvo 27 procentai, bet
Išvardintas gausus moksli 1953 m. 53 proc., 1955 m. —
ninkų būrys, dirbęs 23-jose ty 65 proc., nuo 1965-1990 m.
OCIDBER 4™
OCTOBER 5™
rimo laboratorijose. Išvardinti komjaunimui priklausė 88-96
ir patraukliai nufotografuoti procentai... (p. 334).
Sunday 11:30 AM- 4:30 PM
SaturdayllAM-6PM
145 mokslininkai laureatai
Maskva bandė valdyti Lie
(lentelė 13.6) gavę už moksli tuvą ir savais metodais išau
• Lithuarrian Arts&Grafts
nius darbus premijas nuo ginti paklusnią sau kartą.
1958 iki 1995 metų.
Atžymėta ir kitų studentų
• FolkI>inring&SuTgirig
Aprašoma, kaip į mokslinį organizacinė veikla. „Studen
darbą buvusi įtraukta ir stu tų kultūros klubas" finansuo
• TraditionaI Food & Drink
dentija. Mokslinį darbą skati jamas iš instituto sąmatos
no Studentų
dalyvavimas rengė paskaitas, pokalbius
• "Linksmasis Subatvakaris"
mokslinėse Pabaltijo respu mokslo, literatūros, meno, or
blikų konferencijose... (mano ganizuodavo teatrų, koncertų,
"WBekend Dance" Sat 8 FM
pabraukta). Konferencijos bu muziejų lankymą. Veikė ko
vo šaukiamos (lentelė 14.2) lektyvai: Akademinis choras,
• LottBry-GrandFVizj $1,000
Kaune, Taline, Rygoje, Mins orkestras, ansambliai, etno
ke, Kišiniove, Kaliningrade. grafinis ansamblis ir t.t.". (p.
Nuostabu, prie Pabaltijo buvo 340)
St Casiiiii's Guirch Grounds
Only LOT take you to ao many
priskaitomas — Kaliningra
destinatlons In Eastern Europa
2718 St George Street
das (Karaliaučius), Minskas ir
to aaally. On LOT, you can fly
Laisva Lietuva
Kišiniovas. (Istorinės baltų
nonatop from New York or Chtcago
Los Angeles, CA 90007
to
the new International terminai
žemės? — mano klaustukas).
Aprašoma iš instituto (KTI)
at Wartaw Okecie AirporL
Ryšiai su Vakarais, ne į universitetą (KTU) persior
From thert, connectiona are aaay to
peržengus „geležinės uždan ganizavimas.
Riga, Tallinn, Moacoar, St.Petereburg,
PARKINGAT
gos", buvo menki.
Lietuvos persitvarkymo Są
Kiev, Lvov, Minak end Vilnius.
take advantage of LOT a low fares,
MARSHALL KS.
Jdomi pastaba: „Ryšius su jūdžio veikiama, instituto par
CONTINENTS So
and fly to Eastern Europa in the
užsieniu smarkiai trukdė tai, tinė veikla pakriko... prasidėjo
luxury of • new fleet of Boeing
SPONBOREDBYTHE
kad Kauno miestas SSRS partijos irimas... Vieni pasili
Generalinio Štabo buvo pris ko TSKP nariais,kiti nuėjo į
UTHUAN1ANkirtas prie uždarų miestų" (p. LDDP, treti atsidūrė kitose
AVER1CAN
ODNt^UNmr
273).
partijose, ketvirti
partinę
A I R L I N E \THEPOLISHAIRLINE
11.2 lentelė suskaičiuota veiklą nutraukė (p. 332).
CaU your trarel agent ©r
nuo 1951 iki 1990 metų baigu
1995 m. pavasarį atsikūrė
1-800 223-0993 or visit
siuosius 62,071 studentus. Tai korporacija „Plienas". 1996 m.
http: / /www.lot .com
labai žavus ir pagirtinas lietu Valdybos fakultete pradėjo
vių skverbimasis į mokslą.
reikštis studentų ekonomistų
.,.....:•••••>:•:

••:••*&.'.•:<•••••••:.y.....

Lietuvių Dienos

TEN

CITIES

TWO
ONE

JAV LB E k o n o m i n i ų R e i k a l ų Taryba
informacijos s k y r i u s
Algirdas Rimas, 1711 VVainvvright Dr., Reston, VA 22090
Tel.: (700)471-1711

EKONOMIKA. ŽVILGSNIS IŠ
LIETUVOS
P A B R A N G U S I ŠILUMA
P A D I D I N O INFLIACIJĄ
Infliacija liepos mėnesį buvo
1.1 proc. arba pusšešto karto
didesnė, palyginti su birželio
mėnesiu. Infliacijos šuolį lėmė
liepos mėnesį į 9.4 proc. pabrangęs karštas vanduo, elek
tra, kuras bei padidėjusios
būsto išlaidos. Liepą 0.8 proc.
atpigo poilsis ir kultūra bei
maisto produktai. Labiausiai
pabrango sveikatos apsauga
— 0.6 proc.

specialistai, pagal Europos
Sąjungos PHARE programą
atlikę tyrimus, siūlė net už
daryti Mažeikių įmonę. Skai
čiuojama, kad be Mažeikių,
benzino kaina pakiltų iki 4
litų už litrą. „Mažeikių nafta"
reguliuoja kainų procesą.
O dėl lietuviško benzino ko
kybės Lietuva galinti būti
švari kaip Šveicarija. Nors
Lietuvoje kasmet padaugėja
po 90,000 automobilių, tačiau

ATOMINE ELEKTRINE
VALDO UŽSIENIEČIAI

visų rūšių Mažeikių benzinas
neetiliuotas, jame sieros ma
žai. Lietuvoje ir užsienyje atsi
rado nuolatinių
„Mažeikių
naftos" produkcijos pirkėjų.
Bendrovė užima 40 proc. Lie
tuvos rinkos. Likę produktai
eskportuojami. Nemažai dy
zelinio kuro per Ventspilio

kiausią partnerį, o neapsiribo
ti derybomis su viena kompa
nija.
Europos reikalų ministrė
Laima Andrikienė teigia, kad
kontrakte su „Liono vandeni
mis", jei toks bus pasirašytas,
vienas svarbiausių dalykų bus
nurodyti viršutinę ribą, virš
kurios negali pakilti vandens
kaina.

„LIONO VANDENYS"
NIEKAIP NEPATENKA Į
VILNIŲ
Užsitęsusių Vilniaus val
džios bei Prancūzijos vanden
tiekio ir komunalinių pas
laugų tiekimo įmonės „Lyonnaise des Eaux" derybų ato
mazga nukelta į rudenį. Šią
datą liepos pabaigoje nurodė
prancūzų įmonės prezidentas
Jerome Monod, viešėjęs Vil
niuje.
Jei Lietuvos vyriausybė ir
Vilniaus miesto valdžia neapsispręs iki rugsėjo pabaigos ar
spalio pradžios, „Liono van
denys" atsisakys savo planų
investuoti Lietuvoje. Prancū
zų firma jau 6 metus derasi su
Vilniaus savivaldybe dėl sos
tinės vandens ūkio tvarkymo,
bet iki šiol nėra gavusi jokio
konkretaus atsakymo.
Kaip rašo „Lietuvos rytas",
ir vyriausybei, ir sostinės
valdžiai pasirodė nepriimtinas
prancūzų bendrovės preziden
to pasiūlymas steigti eks
ploatacinę „Vilniaus vandenų"
bendrovę. Ją steigtų „Liono
vandenys" kartu su savo part
neriais iš Danijos ir Vilniaus
banku. Ši bendrovė valdytų
sostinės vandentiekį, kuris pa
tektų į privačias rankas.
Jau po pirmųjų prancūzų
pasiūlymų prieš 6 metus buvo
kilęs didžiulis kai kurių mies
to tarybos ir visuomenės at
stovų pasipiktinimas, kad ke
tinama parduoti vieną di
džiausių miesto turtų — van
denį. Iki šiol Vilniaus miesto
taryba nesiryžo nei atmesti,
nei pritarti prancūzų ben
drovės pasiūlymams. Derybos
su „Liono vandenimis" pa
gyvėjo šių metų pradžioje, kai
į jas įsikišo Europos reikalų
ministerija. Ministrė Laima
Andrikienė ne kartą teigė, kad
svarbiausia — konkrečiai at
sakyti į bendrovės pasiūly
mus, priešingu atveju pran
cūzai visai nebeinvestuos Lie
tuvoje.
Europos reikalų ministerijos
iniciatyva „Liono vandenims"
buvo pasiūlyta įsigyti iki 30
proc. „Vilniaus vandenų" ak
cijų. Dabar „Vilniaus van
denų" įstatinis kapitalas ver
tinamas 280 mln. litų. Pran
cūzams šis pasiūlymas iš es
mės pasirodė priimtinas. Tie
apskaičiavo, kad tam reikėtų
maždaug 110 mln. litų investi
cijų. Tačiau prancūzai pa
reiškė ir norą steigti eks
ploatacinę „Vilniaus vandenų"
bendrovę.
„Lyonnaise des Eaux" opo
nentai Lietuvoje teigia, kad
Prancūzijos bendrovė ketina
investuoti tik į ūkio valdymą,
o pačią vandentiekio sistemą
tvarkys didindami vandens
tiekimo tarifus. Tačiau inves
ticijų labiausiai reikia griū
vančioms Vilniaus vandentie
kio sistemoms.
Lietuvos vandens tiekėjai,
beje, siūlo skelbti tarptautinį
konkursą ir išsirinkti paran

mšM

Vėliau atidarytas „Hotel Al'
Italy", kuris 1945 m. buvo
pavadintas „Astorijos" vardu.
1985 m. viešbutis buvo rekon
struotas. Dabar jo savininkai
yra Vilniaus miesto savival
dybė ir Švedijos investuotojai.
Rekonstrukciją atlieka Šve
dijos statybos bendrovė.
Teigiama, kad viešbutis bus
19 a. pabaigos dvasios.

„LIETUVOS
TELEKOMO" KAINA —
MILIJARDAS DOLERIŲ
„Lietuvos telekomo", numa
tyto privatizuoti kitais metais,
kaina turėtų būti ne mažesnė,
kaip vienas milijardas dolerių.
Taip mano ryšių ir informati
kos ministras Rimantas Plei
kys.
Vyriausybės
konsultantu
privatizuojant „Lietuvos telekomą" po tarptautinio konkur
so iš 7 pretendentų išrinktas
Šveicarijos bankas „Union
Bank of Switzerland". Konsul
tantas turės kartu su Lietuvos
institucijomis parengti Teleko
mo privatizavimo planą, sufor
muoti pardavimo strategiją.
Pagal išankstinius planus,
per pirmąjį
privatizavimo
etapą kitais metais numatoma
parduoti iki dviejų trečdalių
„Lietuvos telekomo" akcijų.
Pasak ministro Rimanto
Pleikio, vyriausybė sieks apsi
drausti nuo „nepatikimų" in
vestuotojų. Pasirašomose pri
vatizavimo sutartyse būtinai
bus numatyta, kad strategi
niai investuotojai tam tikrą
laiką negali parduoti jiems
priklausančio akcijų paketo
spekuliaciniais tikslais, pa
vyzdžiui, pakilus akcijų kainai
biržoje.
Ministro teigimu, „Lietuvos
telekomui" perėjus į užsienio
investuotojų rankas vietos
vartotojai bus ginami, nes
būsimiems įmonės šeiminin
kams tarifus už paslaugas bus
leidžiama didinti tik iki tam
tikros nustatytos ribos.
„Lietuvos telekomas" yra
viena iš 13 parduoti numatytų
šalies strateginių įmonių.

AMERIKOS BENDROVĖ
REKLAMUOJA
„ASTORUOS" VIEŠBUTI
JAV bendrovė „Radisson",
bendradarbiaujanti su Skan
dinavijos SAS oro linijomis,
pradėjo reklamuoti viešbutį
„Astorija", kuris lapkričio mė
nesį bus atidarytas Vilniuje,
Didžiojoje gatvėje.
„Astorija" bus didžiausias
Lietuvoje
kompiuterizuotas
verslo klasės viešbutis. Jame
bus 61 kambarys, 40 proc. jų
ketinama skirti verslo žmo
nėms. Viešbutyje yra 3 konfe
rencijų salės, restoranas ir ba
ras. Svečiai galės naudotis
kompiuteriais, fakso ryšiu, jei
reikės — sekretorės paslaugo
mis.
„Respublika", remdamasi
„Radisson" SAS generaliniu
valdytoju Piteriu Anker Moleriu, rašo, kad viešbutis orien
tuojamas į verslininkus, todėl
ir aptarnavimo kokybė bus ge
resnė. Apartamentų kainos
bus nustatomos kompiuteri
niu tinklu, jos bus panašios į
kitose valstybėse veikiančių
„Radisson" viešbučių kainas.
Viešbutyje bus teikiama dau
giau paslaugų.
Pastate Didžiosios g.35 nuo
1901 m. buvo svečių namai.

Pirmojo Ignalinos atominės
elektrinės bloko paleidimas,
turėjęs po remonto įvykti lie
pos 15 dieną, bus nukeltas į
rugsėjo vidurį, nes
jėgainė
neįvykdė
tarptautinių
ek
spertų komisijos pagrindinių
šešių rekomendacijų, — rašo
„Lietuvos rytas".
Penki komisijos nariai yra ž
Vakarų valstybių, po vieną iš
Lietuvos ir Rusijos. Komisija
per trejus metus atliko elek
trinės saugos analizę, pagal
kurią visoms saugumo pro
blemoms išspręsti reikės maž
daug pusės milijardo litų.
Ignalinos atominės elektri
nės vadovas Viktoras Ševaldinas teigia, kad neįvykdyta
tik viena komisijos rekomen
dacija, tačiau komisija nesuti
ko, kad pirmasis blokas būtų
paleistas rugpjūčio 'viduryje.
Blokas pradės dirbti ne anks
čiau kaip rugsėjo viduryje. Po
jo paleidimo planiniam remon
tui bus stabdomas antrasis
blokas.

uostą pernai parduota Euro
pai. „Mažeikių nafta" yra
pajėgi ir viena patenkinti Lie
tuvos poreikius. Bendrovės va
dovai, bevažinėdami po už
sienį, išsiaiškino, kokie reika
lavimai įmonei bus keliami 21
amžiuje, kaip reikia keisti ir
tobulinti gamybą. Į įmonės
pertvarkymą planuojama in
vestuoti per 100 mln. dolerių.
Pertvarkymas užtruks pus
trečių metų. Viskas daroma,
kad pagerėtų benzino kokybė.
Mažeikių naftininkai yra in
vestavę į „Būtingės termi
nalą". Jeigu jis jau veiktų,
uždirbtų Lietuvai rimtus pini
gus. Tačiau ir dabar tikimasi,
kad terminalas bus reikš
minga „Mažeikių naftai".
Rima J a k u t y t ė

PADĖKA
A.tA.
PRANAS ANDREJAUSKAS

k

Mažeikių naftos perdirbimo
įmonė 1991 m. turėjo savo
apyvartinių lėšų ir perdirbo
11 milijonų tonų naftos. Ta
čiau, kai Rusijoje įvyko inflia
cija ir buvo paleistos naftos ir
jos produktų kainos, reikalai
pasisuko į prastąją pusę.
1992-93 m. ekonominė krizė,
galingų konkurentų „Shell",
„Statoil", „LUKoil", „Nešte"
veržimasis į Lietuvą, kai
kurių naftą perdirbančių įmo
nių bankrotas ir Rytuose, ir
Vakaruose, privertė priimti
kompromisų nepripažįstančios
rinkos iššūkį, — rašo „Res
publikos" priedas „Rinka".
Šiuo metu akcinė bendrovė
„Mažeikių nafta" atsigauna.
Šiemet planuojama perdirbti 6
mln. tonų naftos.* Nors pra
ėjusių metų antrąjį pusmetį
įmonė jau dirbo pastoviai ir
pelningai, susidariusių nuo
stolių dar nepavyko padengti.
Pernai pavyko gauti iš JAV
„Merrill Lynch" banko 19 mln.
dolerių paskolą. „Mažeikių
nafta" išėjo į tarptautinę fi
nansų rinką. Tuo pat metu
vyko derybos su kitu JAV ban
ku CS „First Boston" dėl 40
mln.
JAV dolerių paskolos
apyvartinėms lėšoms papildy
ti. Šių metų vasario mėn. pasi
rašyta sutartis dėl EURO
obligacijų išleidimo. Mažei
kiečiai pirmieji išleido tokią
obligacijų emisiją Baltijos iš
buvusių sovietinių respublikų
kraštuose. Tai pakėlė įmonės
prestižą pasaulyje.
Dabar svarbiausia — pasto
vus žaliavos tiekimas. Įmonė
turi tik vieną žaliavos tiekimo
šaltinį — naftotiekį „Družba",
kuriuo tiekiama Rusijos nafta.
Kol nėra Būtingės terminalo,
ši problema bus opi.

vietoje nekrologo 1997 m. rugpjūčio mėn. 2 d.

Įmonės generalinis direkto
rius Gediminas Kiesus tvirti
na, kad būtina geriau ginti ir
savo rinką. Deja, Lietuvoje
dar 1993 m. buvo taip, kad
Mažeikių naftos produktai
kainavo daugiau, nei įveža
mieji. Politinės jėgos Rytuose,
finansinės Rytų ir Vakarų
grupuotės buvo patenkintos
netvarka Lietuvos energeti
koje. Tais pačiais metais An
glijos, Vokietijos, ir Danijos

mmĖĖĖĖm

Gyveno Oak Lavvn, IL anksčiau N Carolina
Mirė 1997 m. rugpjūčio 8 d., 11:15 vai. ryto sulaukės 88 metu
Gimė Vokietijoje. Amrikoje išgyveno 46 m.
Nuliūdę liko: mylima drauge Terese Markus, podukros Diane
Kimball ir Wanda Gutierrez, vyras Mano; anūkai: T'.rry. Gary
su žmona Laura. Michael ir Seleną su vyru Juan; keturi
proanūkai; seserys: Marta, Anna ir Meta; daug sūnėnu ir duk
terėčių.
Velionis pašarvotas trečiadienį, rugsėjo 10 d. nuo 3 iki 9 v v
Gaidas-Palos laidojimo namuose. 11028 Southwest Hwv
Palos Hills, IL.
Laidotuvės įvyks ketvirtadieni, rugsėjo 11 d., 10 vai ryto. iš
Zion Evangelical Lutheran bažnyčios, 9000 S. Ilenard, kurioje
velionis bus pašarvotas nuo 9 va!, ryto. A.a. Jurgis bus palaido
tas Bethania kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdusi šeima.

A.tA.
IRENA E. KRASAUSKAITĖ
KRIKŠČIŪNIENĖ

Giliame liūdesyje likę: žmona Monika, podukra
Virginija su dukra Lidija ir giminės Lietuvoje.

A.tA.
Pranui Andrejauskui mirus,

A.tA.
JURGIS KIAUPA

Laidotuvių direkt. David Gaidas. Jr. Tel. 708-974-4410

Gimęs 1916 m. gegužės mėn. 29 d., sunkios ligos išvargin
tas, šį pasaulį apleido 1997 m. liepos mėn. 27 d. ir buvo
palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse rugpjūčio mėn. 19 d.
Gili padėka kun. S. Ropolui ir kun. V. Čyvui už atnašautas
šv. Mišias Šv. Vardo bažnyčioje St. Petersburg, FL.
Dėkojame kun. V. Rimšeliui už šv. Mišių auką ir Velionio
palaikų palydėjimą į kapines Čikagoje.
Ačiū draugams ir pažįstamiems taip gausiai dalyvavusiems
St. Petersburge bei Čikagoje ir šv. Mišių aukotojams.
Ačiū visiems už pareikštas užuojautas asmeniškai, laiškais
spaudoje.
Širdingą padėką reiškiame aukojusiems a.a. Prano
Andrejausko atminimui. Aukos skirtos Lietuvos Dukterų
draugijai ir tremtiniams bei našlaičiams Lietuvoje.

„MAŽEIKIŲ NAFTA"
ATSIGAUNA

DRAUGAS, trečiadienis, 1997 m. rugsėjo men. 10 d.
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Sakoma, kad mums dar būnant mažyčiais kūdikėliais, vos
peržengus slenkstį į žemišką pasaulį, Didžiojo Tvėrėjo kny
goj įrašyta kiek metų, mėnesių, dienų ir minučių mums skir
ta buvoti šioje gražioje žemėje, išgyventi fizinius ir dvasinius
skausmus, džiaugsmus, džiaugtis suteiktomis Dievo malo
nėmis, ar verkti dėl neišsipildžiusių svajonių. Tačiau iš to
liausių tolių atklysta mūsų žemėn vasara su liūtimis, žaibais
ir perkūnijomis. Nuvargusią širdį apsupa ramybė ir, pasku
tinei Pratoo gyvenimo minutei atėjus, Angelas Sargas pamo
jo pirštu ir pakvietė sekti jį. Ir tu nuėjai. Tamsi uždanga
nukrito už tavęs ir atsidūrei prieš šviesias duris, kurioms
atsivėrus išvydai Dangaus sodą, kurio kiekvienas kampelis
yra kvepiantis vandens žiedais, pilnas saulės šviesos.
Kiekviena siela susiras ten savo kelią, kalbėsis su pažįsta
mais, sveikins draugus, kurie jau seniai mirę, pasakos kas
per tą laiką atsitiko žemėje, ir bus daug džiaugsmo, kai vieni
kitus atpažinsite.
Mes kiekvienas savo mintyse improvizuojame skirtingus
vaizdus ir išgyvenimus, net vizijas, susijusias su atsiskyrimo
momentu šioje žemėje. Deja, mes niekada nesužinosime tai
nei iš mylimiausių, nei artimiausių žmonių. Gal dėl to
nelaukiama mirtis visus baugina. Gal ne mirtis, gal tik
nežinia... Niekada nesužinosim, su kokiomis mintimis mūsų
velionis Pranas, ilgus mėnesius kentėjęs, peržengė ribą tarp
Šiapus ir Anapus.
Pranas Andrejauskas amžinam miegui užmerkė akis š.m.
liepos mėn. 27 d. 8:20 vai. ryto, palikdamas giliame skausme
žmoną Moniką Andrejauskienę, jos dukrą Virginiją ir jos
dukraitę Lydiją.
Velionis Pranas gimė 1916 metais Skiemonių miestelyje ir
valsčiuje, Utenos apskrity, ūkininko šeimoje, kurioje buvo 3
broliai ir sesuo. Pranas buvo jauniausias. Mokėsi ir dirbo
Kaune vyresnio brolio Kosto globoje, kuris ėjo aukštas
pareigas Saugumo departamente. Todėl, užėjus bolševikams,
Kostas buvo priverstas slapstytis, nes buvo ieškomas
enkavedistų. Jie, suėmę Praną, norėjo sužinoti brolio Kosto
slapstymosi vietą ir jo veiklą. Nors ir kaip kankinamas,
daužomas ir spardomas, Pranas brolio neišdavė, bet vėliau
Kostas pasidavė, kad išgelbėtų brolį nuo kankinimų.
Likusiame Prano gyvenime nuo tų kančių liko ir skaudžios
pasekmės. Jis daug kentėjo fiziniai, nes sudaužytos galvos
skausmai lydėjo jį iki mirties.
Brolis Kostas buvo suimtas ir išvežtas Sibiran su šeima
Ten išvergavo 19 metų. Lietuvon grįžo su žmona ir dviem
dukrom ir palaužta sveikata...
Velionis Pranas visą laiką šelpė brolį, kenčiantį Sibire ir
niekada nesustojo visakeriopai padėti broliui, jo dukroms ir
jų šeimoms, jiems grįžus Lietuvon.
Amerikon atvykęs, Pranas korespondenciniu būdu baigė
inžinieriaus mechaniko kursą ir dirbo Sargent - Lundy kom
panijoje, mechaniko „designer" pozicijoje. Išėjęs į poilsi,
atsikėlė į St. Petersburg, FL ir 1982 m. vedė Čikagos operos
ir įvairių koncertų solistę Moniką Kripkauskienę.
Buvo amžinasis Lietuvių klubo narys, buvo įsijungęs į
visuomeninę veiklą. Priklausė ALTui ir, jaunystėje,
Šviesiečių d-jai. Mylėjo visą šeimą, mylėjo Lietuvą Tėvynę
Buvo tvarkingas, sąžiningas ir aukštų moralinių principų
žmogus. Dar prieš Lietuvai atstatant nepriklausomybę.
Tėvynėje apsilankė du kartus. Važiavo aplankyti savo mirš
tančio brolio tremtinio ir jo šeimos. Išeivijoje, kiek Čikagoje,
tiek St. Petersburge, buvo paslaugus ir naudingas
visuomenės narys.
Ilsėkis, mielas Pranai, tebūnie Tavo sielai mieli Viešpaties
sodai. Mes ilgai Tavęs pasigesime ir melsimės, kad tavo
gyvenimas Anapus nebotų toks skausmingas, kaip šioje
žemėje.
Dalia Mackialienė

Gyveno Hickory Hills, LL anksčiau Evergreen Park. IL.
Mirė 1997 m. rugsėjo 7 d., sulaukusi 93 metų.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 47 m.
Nuliūdę liko: sesers vaikai - Cezans, Romas, Juozas ir
Gražina Ugianskiai su šeimomis, giminaitis ir globėjas
Vytautas Krasauskas su šei ma ir kiti gimines J A \ .
Australijoje, Kanadoje ir Lietuvoje.
Velionė buvo a.a. Mato žmona ir a.a. dr Irenos Gražinos
Kogoniec motina.
Velionė pašarvota rugsėjo 10 d. trečiadienį nuo 3 iki 8 v v
Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, rugsėjo 11 d. Iš laidojimo
namų 10 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10:30 vai. ryto gedulin
gos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus palaidota
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažystamus daly
vauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: sesers vaikai, jų šeimos ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus----.
tel. 800-994-7600.

A.tA.
STASEI SMLLGIENEI
mirus, giliai liūdintiems sūnui VIRGIUI ir svainei
ONUTEI, ilgamečiams „Grandies" šokėjams, ir ki
tiems artimiesiems reiškiame gilią užuojautą.
Tautinių šokių grupė ..Grandis"

PADĖKA
AJA.
EDVARDAS ŠIŠAS
Mano mylimam Vyrui Edvardui mirus 1997 m. rugpjūčio 2
d., nuoširdžiai dėkoju prelatui A.Olšauskui už šv. Mišias,
atnašautas Los Angeles Šv Kazimiero bažnyčioje, ir kun. A
Volskiui už rožini Santa Monikoje ir už apeigas Sv. Kryžiai
kapinių mauzoliejuje. Dėkoju Janinai Čekanauskienei ir mu
Viktorui Raliui, taip pat Alfai Pažiūrienei už šv Ra;"
skaitymą.
Dėkoju karsto nešėjams: Aleksui Griciui. Pranui Urbanui.
Antanui Mažeikai. Pranui Visvydui. Juozui Dženkaičiui ir
Jonui Mažiuliui.
Dėkoju pareiškusiems užuojauta laikraščiuose: Amerikos
lietuvių tautines sąjungos LA skyriui, Liucijai ir Antanui
Mažeikoms. Julijai ir Jonui Patroniams. Rūtai Šakienei.
Pranui Skirmantui. Feliksui Masaičiui. Petru. Maželiui,
mūsų mieliems New Jersey draugams Genutei ir Kazimierui
Trečiokams, užprašiusiems šv. Mišias.
Esu itin dėkinga mielajai draugei Dana: Paškevičienei už
aukotas šv. Mišias ir gėles, juo labiau už dažna stiprinimą
žodžiais man skaudžiu metu. taip pat mielai Raišai
Urbanienei už gėles ir nuolatinę pagalba mano sergančiam
vyrui. Dėkoju už šv Mišias Jadvygai Kontrimienei. M
Barauskienei, Stellai ir Vytautaui Abraičiams. J B
Dženkaičiams. penams Mitkevičiams ponams Balčiūnams. E.
Liaugaudienei. p p Juškaičiams. p p. Butkams. A
Pažiūrienei. R. Aneliauskienei. Vilijai Karalienei; Marijai ir
Jonui Šimoniams už a.a. Edvardo atminimui vietoje geliu
auka Lietuvos Dukterų draugijai
Dėkoju G. Sirutienei ir A. Markevičiui Vytautui Šeštokui
už pranešimą per lietuvių radiją Taip pat visiems
galėjusiems dalyvauti apeigose bei palydėti mano mylima
Vyrą Edvardą Amžinybėn ar atsiusti širdį guodžiančias užuo
jautas, tanu širdingai: ačiū. ačiū Atleiskite, jei kun pavarde
liko pamiršta. Esu visiems dėkinga
Liūdinti Janina Šišienė.

DRAUGAS, trečiadienis, 1997 m. rugsėjo mėn. 10 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Prelatas Juozas Prunskis yra įsteigęs fondą, kurį
tvarkyti pavedė JAV LB Soci
alinei tarybai. Mecenato pa
geidavimu ir nurodymu, gau
tais procentais reikia apdo
vanoti ir pagerbti asmenį, su
laukusį daugiau kaip 65 m.
amžiaus, už nuopelnus katalikiškoje-labdaringoje veikloje.
Organizacijos ir pavieniai as
menys prašomi siūlyti (tik
raštu) kandidatus. Jų atrinki
mui ir įvertinimui sudaryta
komisija: Birutė Jasaitienė,
dr. Petras Kisielius, Marija
Remienė ir Juozas Žygas (pir
mininkas). Siūlant, parašyti
trumpą to asmens biografiją ir
apibūdinti jo veiklą. Pasiū
lymai turi būti gauti iki š.m.
lapkričio 1 d. Siųsti adresu: J.
Žygas, 9604 S. Karlov, Oak
Lawn, IL 60453.
Lietuvių operos sezonas
prasideda šį penktadienį,
rugsėjo 12 vai., 7:30 vai. vak.,
Jaunimo centre. Bus statoma
linksma operetė „Čigonų baro
nas". Operos valdyba kviečia
visus buvusiuosius narius ir
naujus dainininkus atvykti į
šią pirmąją repeticiją.
Ketvirtadieni, rugsėjo 11
d., 7 vai. vak., „Seklyčioje"
įvairiais imigracijos klausi
mais kalbės ir į paklausimus
atsakinės Čikagos miesto ad
vokatas, imigracijos reikalų
specialistas Diego Bonesatti.
Visi susidomėję, ypač neseniai
į šį kraštą atvykę, kviečiami
seminare dalyvauti. Advoka
tui vertėjaus Aldona Šmulkštienė, tad nebus jokių ke
blumų, nemokantiems anglų
kalbjB.^—-

Biržų gimnazija ruošia
savo 75 metų įkūrimo pa
minėjimą, kuris vyks rugsėjo
20 d. Biržuose. Daugiau infor
macijos apie galite gauti, pas
kambinę 773-476-5381.
MARQUETTE PARKO
LIETUVIŲ NAMŲ
SAVININKŲ
DRAUGIJOS VALDYBA
PRANEŠA
Ryšium su neseniai Marąuette Parko apylinkės ang
liškoje spaudoje pasirodžiu
siais kai kuriais pareiškimais
apie apylinkės nesaugumą,
norime pranešti, kad buvęs
vicepirmininkas Joe Kulys
nuo š.m. kovo 7 d. iš Marąuette Parko Lietuvių namų
savininkų valdybos yra pasi
traukęs. Jo atsistatydinimas
buvo priimtas, todėl jis negali
rašyti laiškų ar straipsnių
Namų savininkų organizacijos
vardu. Jis gali rašyti tik savo
vardu.
Valdybos posėdyje, įvyku
siame rugsėjo 5 d. vakare,
buvo dar kartą patvirtintas
toks valdybos narių sąrašas:
Juozas Bagdžius, pirminin
kas; Matas Juknius, vicepir
mininkas; Helen Juozapa
vičius, korespondentė anglų
kalba; Zita Bagdžiuvienė, sek
retorė; Stasė Rudokienė ir
Mindaugas Stakėnas, finansų
reikalams; Antanina Repšie
nė, korespondentė lietuvių
kalba; dar valdybai priklauso
Kazimieras Maldėnas ir Steven Mihajlovic.
A. Repšienė
Valdybos korespondentė

SKELBIMAI
x „Maironio" lituanistinė
mokykla rengia metinį balių
visai šeimai rugsėjo 27 d.,
šeštadienį, 5 v.p.p. PLC
didžiojoje salėje, Lemont, TL.
Bus vakarienė ir šokiai.
Vaikams - loterija ir žaidimai.
Kviečiame taip pat senelius,
mokinius ir visuomenę. Kaina:
$15 asm., $8 vaikams nuo 5-13
m. Vaikams nuo 4 m. ir jaunes
niems - veltui. Rezervacijos:
D. Siliūnienė, tel. 630-8523204.
(sk.)
x Andrius Žlabys jau sugrį
žo į JAV. Jo koncertas Čikago
je, Jaunimo centre bus rug
sėjo 14 d., 3 vai. p.p. Bilietai
- „Seklyčioje", Marąuette Par
ke ir „Lion Frame" galerijoje,
Lemont, IL. Visi kviečiami.
(sk.)
x Suteiksiu pilną prie
žiūrą savo namuose pensinin
kui (maistas, slaugymas, gy
dytojas ir 11). Tel. 813-3630340.
(sk.)
ADVOKATAS

GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 S. Pulaski Rd.. Chicago. rL 60629
(1 /2 bl i Šiaurę nuo Balzeko mu/ieiaus)
Tel.: 773-582-4500
14325 S Beii Rd.. Lockport. IL60441
Tel 708-301^866
Valandos pagal susitarimą,
Advokatas Jonas Gibaitis
Civihr.es 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

Sol. Algirdu Brazis kas
met labai uoliai platina bilie
tus
į
„Draugo" pokylį.
Šiemetinis pokylis, rengiamas
rugsėjo 21 d. Martiniųue
salėje, nėra išimtis. Per A
Brazį po stalą užsisakė: Estelle
Rogers,
Lithuanian
American Chamber of Comerce ir Midland Savings &
Loan. Bus labai malonu visus
tuos svečius susitikti pokylyje.
Tarp kitko primename, kad
pokylio pradžia 4 vai. — pa
bendravimu, o vakarienė 5
vai. popiet. Bilietus įsigyti ir
stalus užsisakyti dar galima
„Draugo" administracijoje.
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Visų Čikagos skautų,-čių
tuntų bendra sueiga sekma
dienį, rugsėjo 21 d., vyks PLC,
Lemonte. Visi ir visos .Aušros
Vartų7„Kernavės", „Lituanicos" ir „Nerijos" tuntų sesės ir
broliai dalyvaujame 9 vai. r.
šv. Mišiose Pal. J. Matulaičio
misijoje. Po Mišių bendra su
eiga, kurioje vyks tradicinės iš
stovyklų grįžimo apeigos ir
„Lituanicos" tunto vadovybės
pasikeitimas. Visi dėvime išei
ginėmis uniformomis. Turint
klausimų - kreipiamasi į tuntininkus.
Pasibaigus vasaros ren
giniams gamtoje, grįžtame
atgal į sales. Pasaulio lietuvių
centro rudens sezono atidary
mo pietūs-šventė bus rugsėjo
14 d., sekmadienį. Palaiminto
jo Jurgio Matulaičio misijos
bažnyčioje 11 vai. r. šv.
Mišiose giedos, o vėliau PLC
didžiojoje salėje dainuos Lie
tuvos Vyčių choras,.vadovau
jamas muz. Fausto Strolios.
Kviečiami visi, po plačias apy
linkes pasklidę, lietuviai į
PLC rudens sezono atidarymo
pietus. Bus skanus maistas
(argi PLC Seimininkės kitokį
svečiams patiektų?), puiki
programa, draugai, pažįstami.
PLC yra visų lietuviški namai,
pagalvokime, kas botų, jei jų
neturėtume...

x TRANSPAK praneša:
„Dainininkė Rosita Čivilytė
Švedijoje, Karlsham mieste
laimėjo konkursą .Baltic Sea
Festival '97. Kartu su konkur
su ,Grand Prix' R. Čyvilytei
atiteko 25 tūkst. Šveduos
kronų (apie 13 tūkst. litų).
Konkurse dainininkė atliko
vieną dainą lietuviškai, kitą angliškai". Pinigai, siunti
niai ir komercinės siuntos į
Lietuvą. Maisto siuntiniai.
TRANSPAK, 4546 W. 63rd
St., Chicago, IL 60629. Tel.
773-838-1050.
(sk.)
x Amerikos Lietuvių
klubas, šiaurinėje N.J. valsti
joje, pirm. Louis Sliažis, at
siuntė Lietuvos našlaičiams
$200. Dėkojame! „Lietuvos
Našlaičiu globos" komite
tas, 2711 W, 71 Str„ Chica
go, IL 60629.
(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)
z Galiu padėti legaliai
gauti „SOC. SECURITY"
kortelę, vairavimo leidimą
(driver*s license) ir vizų
pratęsimą. Ed Šumanas, tel.
1-708-246-8241.
(sk)
x Lietuviu Prekybos Rū
mai skelbia Glofo Dieną
š.m. rugsėjo 24 d., Old Oak
Country Club, 143 & Parker
Rd. 5 mylios į vakarus nuo
Route 45. Kainos: golfas ir
pietūs - $60 (įskaitant vyną,
alų ir „soft" gėrimus), tik gol
fas - $35, tik pietūs - $25.
Laukiame narių, svečių su
šeimomis. Pelnas skiriamas
stipendijų fondui. Informacijai,
rezervacijai kreiptis: David
Gaidas, 708-974-4410.
(sk.)

Lietuvos Vyčių 112 kuo
pa pradeda savo rudeninę
veiklą pirmuoju poatostoginiu
susirinkimu
antradienį,
rugsėjo 17 d., 7:30 vai. vak.,
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos salėje Valdyba nori
pranešti, kad ateityje susirin
kimai bus kas ketvirtą
mėnesį: rugsėjo, gruodžio, ko
vo ir gegužės mėnesiais. Kuo
pos biuletenis bus siunčiamas
prieš kiekvieną susirinkimą,
tad prašoma ji pataupyti, kad
lengviau botų prisiminti da
tas. Šiame susirinkime bus
renkama nauja kuopos valdy
ba ateinantiems metams. Po
susirinkimo visi galės pasi
vaišinti.

IŠARTI IR TOLI
LOS ANGELES, CA
JAV LB VAKARŲ
APYGARDOS VEIKLA
JAV LB Vakarų apygardos
metinis suvažiavimas įvyko
1997 metų gegužės 25 dieną.
Tai buvo paskutinė proga
rinkti atstovus į LB Tarybą;
buvo norima sudaryti progą
vienu atvykimu žmonėm pa
balsuoti ir dalyvauti suva
žiavime. Atrodo, pasisekė: XV
LB Taryboje ši apygarda gavo
teisę turėti 6 atstovus: jie yra
— dr. Zigmas Brinkis, Ina
Bertulytė-Bray, Violeta Ged
gaudienė, Angelė Nelsienė,
Antanas Polikaitis ir Vytautas
Vidugiris. Prie jų prisidės
naujas apygardos pirmininkas
Zigmas Viskanta. Naujos val
dybos sudėtis yra: Zigmas Vis
kanta, pirmininkas, ir nariai
— V. Burokas, V. Gedgaudi
enė, A Nelsienė, A. Petru
lienė, A. Ragauskas, A. Sekas,
M. Sodeika, D. Varnienė, R.
Venckus ir V. Vidugiris. Val
dyba pasiskirstys pareigom
vėliau.

MftMMaSS

*v«* arttnbų OAtm.

Lietuvos karalius Vytautas, kurio karališką vainiką pagrobė lenkai.
PieAėVLVŲeikis

LIETUVA
Man močiutė rašė laišką
Apie Lietuvą seną.
Apie Darių Girėną,
Apie Kauną ir Šiluvą...
Taip aš noriu ten nuskristi,
Ten už jūrų, vandenų.

KITI APffi MUS

„Nemaža dalis latvių kalbi
ninkų vienokiu ar kitokiu
būdu nusipelnė ir lituanisti
kai. Štai buvęs Vilniaus ar
chyvaro
padėjėjas
Janis
Spruogis sudarė senųjų Že
maičių krašto vietovardžių
Kaip aš ten keliaučiau?
žodyną.
Ilgametis Rygos uni
Gal traukiniu greitu?
versiteto
profesorius Juris
Taip labai norėčiau
Plakis
parašė
platų mokslo
Pamatyt gražiu vaizdų!
reikalams skirtą lietuvių kal
bos vadovėlį. Tragiškai pačia
Vaikščioja ten žmonės,
me kūrybinių jėgų sužydėjime
Meldžias Aušros Vartuose,
gyvenimą
baigęs
Alvilas
Jie nešioja retežėlius,
Augstkalnis tyrinėjo senuo
Meldžias iš maldaknygių.
sius lietuvių kalbos pamink
lus, lietuvių liaudies dainų
Gal, močiute, kitą kartą
eilėdarą. Tačiau ypač daug lie
Aš nuskrisiu ten toli,
tuvių kalbos mokslo baruose
Ten, kur vaikai bėginėja,
pasidarbavo žymiausias latvių
Kur gražioji Lietuva!
kalbininkas Janis Endzelynas,
Sigita Newsom, kuris, turbūt, buvo ne tik pats
Los Angeles Šv. Kazimiero didžiausias latvių kalbinin
lit. m-los mokinė. kas, bet ir apskritai viena pa
čių aukščiausių latvių mokslų
šnjNE
viršūnių".
.
Kasmet Katalikų bažnyčia
rugsėjo mėn. 8 d. švenčia Die
Janis Endzelynas
vo Motinos Marijos Gimimo
(1873 • 1961)
šventę. Lietuvos liaudis tą
šventę yra pavadinę Šiline. Jis buvo labai gabus. Graikų
Daug žmonių prisimena savo ir lotynų kalbas jis mokėjo
gimtadienius, stengiasi juos taip, kad mėgino šiomis kalbo
iškilmingiau švęsti savo drau mis rašyti eilėraščius. Yra iš
gų ir artimųjų tarpe bei gauti likęs Endzelyno sąsiuvinis,
prisiminimui, kad ir mažą do kuriame yra dvylikos lietuvių
vanėlę. Marija yra Dievo Moti liaudies dainų vertimas. Per
na, kuri davė mums Pasaulio aštuonerius metus Dorpato
Išganytoją, todėl Jos gimtadie (dabar Tartu) universitete
nis yra labai svarbus visiems Endzelynas magistro laipsniu
krikščionims, vertas didesnio baigė dvi specialybes — kla
pagerbimo, negu eilinio žmo sikinę ir slavų kalbotyrą. Nei
gaus. Vytautas — Lietuvos latvių, nei lietuvių, nei prūsų
karalius, labai gerbė Mariją, kalbų universitete jam studi
savo vainikavimo karaliaus juoti neteko: trečiąją — baltų
vainiku dieną pasirinko rug kalbotyros specialybę jis įsi
sėjo mėn. 8 d. Lietuvoje — Ši gijo pats savarankiškai. Stu
luvoje net aštuonias dienas dijų metais susidomėti baltų
švenčia Marijos gimtadienį. kalbomis jį skatino žymiausių
Ten susirenka šimtatūkstan to meto baltistų darbai.
tinės minios žmonių Mariją
(Bus daugiau)
pasveikinti. Čikagoje, Mar
ąuette Parke, Švč. M. Marijos
APIE SALIŲ
Gimimo parapija irgi švenčia
PAVADINIMUS
Šilines, kaip ir Šiluvoje —
(Tęsinys)
aštuonias dienas.
Geras
vaikas
visuomet
Žinome ir dar naujesnių val
džiaugiasi, jei yra giriama jo stybių pavadinimų. Jeigu jūs
motina. Mes gerbiame Mariją, pažvelgsite į Afrikos žemėlapį,
nes Ji yra Jėzaus Motina. išleistą prieš 1957 m., tai va
Gerbdami Mariją, me* pager karinėje šio žemyno dalyje
biame ir Jėzų, nes kas giria prie Atlanto vandenyno rasite
korinį, tas giria ir kūrėją.
šalį Aukso krantas. Tačiau
Redaktorius

veltui ieškosite tokios šalies
vėliau išleistuose žemėlapiuo
se. Kas čia atsitiko? Pasirodo,
1957 m. kovo 6 d. šios šalies
sostinėje, Akroje, nuo valdžios
rūmų buvo nukabinta Anglijos
vėliava, ir Afrikoje po ilgos ko
vos iš kolonįjinės priespaudos
išsivadavo dar viena šalis.
Naujosios valstybės vyriau
sybė nutarė atsisakyti kolo
nistų primesto šalies pavadi
nimo ir davė jai Ganos vardą.
Mat šiuo vardu savo kraštą
nuo senų laikų vadino viena
šios valstybės gentis. Taigi
kartais net ir dieną galima
nurodyti, kada atsirado vals
tybės pavadinimas.
Daug sunkesnis mūsų vals
tybės vardo klausimas. Iki šiol
mokslininkams žinomuose do
kumentuose Lietuva pirmą
kartą minima 1009 m. Štai
kas rašom anuose metrikuo
se: ,1009 m. Šventas Bruno
nas, vadinamas Bonifacijumi,
arkivyskupas ir vienuolis, ant
rais savo atsivertimo metais
Rusįjos ir Lietuvos pasienyje
pagonių trenktas į galvą, su
18 saviškių vasario 23 d. nu
keliavo į dangų". Minėtas do
kumentas parašytas lotynų
kalba. Tik šis, tiek ir kiti
vėlesni rusų dokumentai rodo,
kad jau tada mūsų krašto pa
vadinimas buvo ištariamas
kaip ir šiandien. Tačiau iš kur
šis žodis atsirado, kodėl mūsų
kraštą vietiniai gyventojai ar
jų kaimynai pavadino Lietu
va?
Algirdas Sabaliauskas
(Bus daugiau)
PAGALBA BĖDOJE
Kas yra geras draugas? Aš
manau, kad geras draugas yra
žmogus, kuris padeda, kai esi
bėdoje. Geras draugas visada
užstos, kai kiti žmonės apie
mane blogai kalbės. Draugas
nepadarys to, ko tu jam neda
rytum.
Aš turiu du gerus draugus.
Šie draugai atitinka abejoms
toms taisyklėms. Mano du
geriausi draugai yra: Aras
Dumbrys ir Julius Griauzdė.
Jie turi tas pačias ypatybes
kaip ir aš. Kartais jie po pa
mokų ateina pas mane nakvo
ti.
Povilas Žukauskas,
Čikagos lit. m-la
LAUKIU VASAROS
Šiais metais aš labai laukiu
vasaros atostogų, nes aš eisiu
į „Summer band". Aš groju
trompete, turėsiu du koncer
tus. Vasarą mokykloje nebus
pamokų iki rudens. Vasaros
metu aš stovyklausiu ir lanky
siu „Day Camp". Kad ir vasa
ra, bet aš dar lankysiu pianino
pamokas. Kitais mokslo me
tais aš jau būsiu šeštame sky
riuje. Dėl to, ką aš čia pasa
kiau, labai laukiu vasaros
atostogų.
Darius Aleksiūnas,
5 sk. mokinys
Čikagos lit. m-la
VILKOLAKIAI

kolakio? Šaunant, vilkolakio
nebuvo galima nušauti. No
rint vilkolakį nušauti, reikia
turėti sidabrinių arba auksi
nių daiktų arba pinigų. Juos
sukapojus užtaisyti šautuvą.
Jei tų daiktų neturėtum, už
tektų grūdų iš kviečių varpų,
per Žolines pašventintų. Su
jais net patį velnią galėtum
nušauti. Bet jeigu nėra nei si
dabro, nei grūdų, reikia šau
tuvą apsukti per galvą ir perkišus atbulą per tarpą kojų,
pagriebti ranka ir skubiai
iššauti.
Deimantė Žukaitė,
Lemonto Maironio lit. m-los
9 sk. mokinė („'95 Mes dar
gyvi")
ATOSTOGOS
Aš laukiu mokslo metų pa
baigos, nes man nereikės taip
anksti keltis ir nereikės atlikti
mokyklos namų darbų. Va
sarą užsidaro visos mokyklos,
galima važiuoti maudytis, kai
labai karšta. Vasarą norėčiau
praleisti stovykloje, pas tetą ir
namuose.
Agnė Gedvilaite,
5 sk. mokinė
Čikagos lit. m-la
PAGALVOKITE NR. 15
ATSAKYMAI
1. Mūsų valdovai pistoletais
nešaudė. Tą ginklą išrado Cą:
millo Vettelli 1540 m. (Desk
Reference, p. 107, N.Y., 1993;
L. E. 23-63, Boston, 1961). 2.
Napoleono heraldiškai simbo
linis ženklas buvo ,Bitė" (AC.
Fox — Davies, A Complete
Guide to Heraldry, p. 260,
N.Y., 1978). 3. Didžiausia pa
saulyje auksinė Budos statula
yra Pietų Kinįjos Guanduno
provincijoje. Ji yra 2.5 metro
aukščio. Joje yra 180 kg auk
so, 10 kg platinos ir daug
brangakmenių. (.Respublika",
Nr. 6, Vilnius, 1996.01.09). 4.
Pirmoji moteris 1917 metais
išrinkta į JAV Kongresą buvo
Jeanette Rankin. 5. Žemė. 6.
Saulė patekėjo.
PAGALVOKITE NR. 16
1. Ką reiškai vardas Jonas?
2. Ar žodis J3eklyčia" yra lie
tuviškas žodis? 3. Darbščios
lietuvės moka megzti ir nerti.
Koks įrankis yra vartojamas
kai mezgama ir kai neriama?
Atsiuntė kun. dr. E. Gerulis.
4. 1969. 08.20 pirmas žmogus
įmynė koją ant Mėnulio pa
viršiaus. Kaip jis vadinosi ir
kuriai valstybei priklausė? 5.
Auksinis obuolėlis pro langą
šviečia. 6. Auksu mesta, sida
bru austa, deimantiniu peiliu
rėžta.

SVEČIUOSE
Atvykusią į svečius Daivutę,
teta ragina:
— Suvalgyk, mieloji, dar
vieną lėkštę!
— Ačiū, teta, aš lėkščių ne
valgau, — sako mergaitė.

BATUKAI
Vilkolakiai būdavo į vilką
Mažasis Simukas aunasi
paversti žmonės. Vienas bū
batukais,
bet jam nesiseka ap
das paversti žmogų į vilkolakį
siauti.
buvo, kad žmogus botų per
— Per maži jau tau šitie ba
vestas per žemėje įsmeigtus
tukai,
— sako močiutė.
šermukšnio kuolelius. Iš vilko
— Ne per maži, bet vienas
lakių vėl pasidarydavo žmo
mano kojos pirštas per ilgas,
nės.
Kaip atskirti vilką nuo vil — aiškina Simukas.

