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Lietuvos ir Rusijos siena turi
būti nustatoma viešai
Karaliaučius, lapkričio 18
d. (BNS) — Karaliaučiaus
miesto tarybos pirmininko Jurij Bogomolov nuomone, Lietu
vos-Rusijos siena dabar nusta
tinėjama „kuluaruose". „Nie
kas iš miesto tarybos depu
tatų, j a u nekalbant apie Kali
ningrado (Karaliaučiaus —
red.) srities gyventojus, iki
šiol nematė valstybės sienos
nustatymo sutarties teksto.
Todėl atsiranda abejonių, ar
jame atsižvelgta į tvirtus Kali
ningrado srities ryšius su Ru
sija", sakė J. Bogomolov.
Sutartis turi patvirtinti Lie
tuvos Seimas ir Rusijos Val
stybės Dūma. Kol dokumentai
nepateikti tvirtinimui, jų tu
rinys išlieka neskelbtinas.
Miesto tarybos pirmininkas
mano, kad, nustatant sieną,
būtina surengti srities gyven
tojų referendumą, nes šis Ru
sijos valstybės sienos ruožas
ribojasi tik su Karaliaučiaus
sritimi, ir visus galimus „pa
darinius" bei „šalutinius efek
tus" pirmieji patirs srities gy
ventojai. „Centras turi gerbti
tuos, kurie gyvena Rusijos re
gionuose", pareiškė J. Bogo
molov.
Atsakydamas į klausimą,
kokių neigiamų padarinių gali
atsirasti patvirtinus sutartį,
J. Bogomolov sakė manąs, kad
„pavyzdžiui, rytoj gali būti
įvestas įvažiavimas į Lietuvą
tik su vizomis, gali būti už
darytas 'oro koridorius', ir ke
lias į Rusiją pailgės, juk per
Lietuvą jis trumpiausias".
Karaliaučiaus tarybos pir
mininko nuomone, svarbu ne
tik žinoti, kur ir kas bus per
duota Lietuvai, o kas yra Ru
sijos. Pasak jo, svarbu suvokti
tai, kad ši sritis gali tapti poli
tikų „įkaite".
Komentuodamas miesto ta
rybos deputatų kreipimąsi į
Rusijos Valstybės Dūmos de
putatus, kurie įžvelgė pasi
rašomoje sienos sutartyje „toli
siekiančius padarinius, susiju
sius su istoriniais šios Rusijos
teritorijos formavimosi ypatu
mais", J. Bogomolov sakė. kad
deputatai „galvoje turi ne sri
ties perėjimą į kurios nors
užsienio valstybės sudėtį, o
galimą tvirtų ryšių su Rusija
nutraukimą".
Drauge J. Bogomolov nėra
prieš pačią valstybės sienos
sutartį, jis mano, kad sienos
nustatymo klausimas turi būti
sprendžiamas atvirai, daly
vaujant visiems srities gyven
tojams.
* Rusijos Baltijos karinis
laivynas apskundė Lietuvos
krašto apsaugos ministeriją
Karaliaučiaus srities arbitražiniam teismui, reikalauda
mas sumokėti įsiskolinimus
už karinės įrangos ir ginkluo
tės pirkimą per „Šeimos" ben
drovę. Viceministras Edmun
das Simanaitis
antradienį
spaudos konferencijoje sakė,
kad Baltijos laivynas prašo su
mokėti 4.770 mlrd. rublių. Jis
pranešė, kad šį Rusijos laivy
no karinio prokuroro prašymą
tirs Krašto apsaugos ministe
rija, kuri neketina dėl to
kreiptis į Lietuvos generalinę
prokuratūrą. Pasak E. Sima
naičio, tokį prašymą ministe
rija gauna ne pirmą kartą ir
jau yra atsakiusi, kad tokių
pretenzijų nepriima. Paskuti
nį kartą į jį buvo atsakyta šie
met birželį.
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Rusijos d i p l o m a t a i
n e k o m e n t uoj a
pareiškimo
Rusijos ambasada Lietuvoje
antradienį atsisakė komentuo
ti Karaliaučiaus miesto tary
bos deputatų kreipimąsi į Ru
sijos Dūmą, kuriame buvo
reiškiamas susirūpinimas dėl
pasirašytos Rusijos ir Lietu
vos valstybės sienos sutarties.
Rusijos ambasados Vilniuje
pirmasis sekretorius Boris
Kirilov sakė, jog ambasados
nuostata grindžiama tuo, kad
sutartis dėl valstybės sienos
pasirašyta prezidentų Boris
Jelcin ir Algirdo Brazausko, o
ją patvirtinti teks įstatymų
leidėjams — Valstybės Dūmai.
Deputatai, prilygindami Ru
sijos ir Lietuvos sienos klau
simą su „Kurilų salų, Krymo
ir Sevastopolio problemomis",
siūlė Dūmai šios sutarties ne
tvirtinti.
Sutarties pasirašymą griež
tai kritikavo kai kurie Rusijos
Valstybės Dūmos deputatai,
daugiausia kraštutinių kai
riųjų pažiūrų. Jie teigė, kad,
pasirašiusi sutartį dėl sienos,
Rusija turės atsisakyti Klai
pėdos krašto, kuris II pasauli
nio karo pabaigoje Potsdamo
konferencijoje buvo paskirtas
Sovietų Sąjungai.
Sutartys įsigalios, jas patvir
tinus Lietuvos Seime ir Rusi
jos Valstybės Dūmoje. Tikima
si,
kad Seime jos
bus
svarstomas dar šį gruodį, ta
čiau nežinoma, kada šis klau
simas bus įtrauktas į Dūmos
darbotvarkę.
Vilnius tikisi, k a d sienos
sutartis b u s patvirtinta
Lietuvos užsienio reikalų
ministerijos pareigūnas tikisi,
kad nepaisant Karaliaučiaus
miesto tarybos deputatų krei
pimosi į Rusijos Valstybės
Dūmą, Lietuvos ir Rusijos su
tartis dėl valstybės sienos bus
patvirtinta.
„Tikimės, kad šis kreipima
sis nesudaro pagrindo nuogąs
tauti", antradienį
pareiškė
Lietuvos diplomatas. BNS pa
klaustas, ar šis kreipimasis
gali turėti įtakos sutarčių pat
virtinimui Rusijoje, jis pasakė,
kad „tai yra Rusijos vidaus
reikalas".

Sovietmečio
režimas Lietuvai
„atsiėjo" 277
milijardų dolerių
Vilnius, lapkričio 18 d.
(BNS) — Antradienį spaudos
konferencijoje Krašto apsau
gos viceministras Edmundas
Simanaitis paskelbė, jog So
vietų okupacija, o vėliau Rusi
ja padarė Lietuvai žalos už
277.5 mlrd. JAV dolerių.
Viceministras
priklauso
ūkio ministro Vinco Babiliaus
vadovaujamai Lietuvos vy
riausybės komisijai, tiriančiai
1940-1991 Sovietų Sąjungos ir
1991-1996 Rusijos Lietuvai
padarytą žalą.
Komisija dirba nuo 1995
metų, ir, anot E. Simanaičio,
dabar galutinai suskaičiavo
Lietuvai padarytą žalą, o duo
menis išleis atskiru leidiniu.
E. Simanaitis nežino, ar Ru
sijos bus reikalaujama kom
pensuoti šią žalą. Jis taip pat
negalėjo atsakyti, ar sovietų
žalą yra apskaičiavę kitos šį
režimą patyrusios valstybės.

Pasaulio

naujienos

(Remiantis BNS, Reuter, DPA, AP, Interfax. ITAR-TASS, BelaPAN,
RiA ir ELTA žinių agentūrų pranešimas)

Vašingtonas.
N e p a i s a n t Bagdado grasinimų numušti
amerikiečių žvalgybinius lėktuvus, antradienį JAV lėktuvas
„U-2" sėkminingai įvykdė Jungtinių Tautų žvalgybos užduotį
virš Irako vidurinės dalies, p r a n e š ė JAV Gynybos departamen
tas. Priešindamasis JAV tikrintojų dalyvavimui J T ginkluotės
komisijos veikloje. I r a k a s j a u ne kartą grasino numušti tokius
žvalgybos lėktuvus, tačiau šis lėktuvas „be kliūčių paliko Irako
oro erdvę", pranešė Pentagono atstovas spaudai Ken Bacon.

Trijų Baltijos valstybių susitarimu, Lietuvoje, Latvijoje ir .Estijoje yra oficialiai pažymimos kiekvienos iš jų ne
priklausomybes dienos. 1918 m. lapkritio 18-ąją nepriklausomybę paskelbusios Latvijos pagerbimo iškilmes an
tradienį įvyko Vilniuje. Skambant Latvijos, Estijos ir Lietuvos himnams, buvo pakeltos ir garbės sargybų ri
kiuote pagerbtos trijų valstybių vėliavos. Iškilmėse dalyvavo Lietuvos Respublikos prezidentas Algirdas Bra
zauskas, Seimo vicepirmininkas Andrius Kubilius, kiti pareigūnai bei Latvijos ir Estijos ambasadoriai Lietuvoje
— Atis Sjanitis ir Alar Olljum.
.
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Lietuviai Europos Sąjungai
padėjo ruošti nutarimus
Viena, lapkričio 18 d.
(BNS) — Lietuvos URM atsto
vai Vienoje dalyvavo ruošiant
Europos Sąjungos ir bendra
darbiaujančių valstybių nuta
rimus dėl vizų politikos ir iš
davimo praktikos suderinimo.
J būsimos konferencijos or
ganizacinio komiteto posėdį
Austrija, Vokietija ir Luxemburgas pakvietė Lietuvą, Slo
vėniją ir Čekiją, kurių vizų po
litika laikoma labiausiai ati
tinkančia europinius reikala
vimus.
Pirmadienį ir antradienį
Vienoje posėdžiavęs organiza
cinis komitetas ruošė nutari
mų projektus kitą mėnesį Luxemburge vyksiančiai ES ir
bendradarbiaujačių valstybių
konferencijai „Vizų politikos
teisiniai ir politiniai aspektai".
Lietuvos diplomatai po or
ganizacinio komiteto posėdžio
sakė jame pateikę kelis pasiū
lymus, į kuriuos buvo atsi

žvelgta, ruošiant nutarimų
projektus. Lietuv;ai, be kita
ko. pasidalino vizų politikos
patirtimi valstybių, keliančių
nelegalios migracijos proble
mas, atžvilgiu.
Nutarimus ketinama priim
ti Luxemburgo konferencijoje
gruodžio 8-9 dienomis. Lietu

Estijos valiutos krizė Lietuvai
įtakos neturės
Vilnius, lapkričio 18 d.
(BNS) — Estijos kronos nu
vertėjimas yra neišvengiamas,
jei valstybei iš esmės nepadės
kokia nors stipri tarptautinė
finansų institucija, mano fi
nansų žinovė Margarita Star
kevičiūtė.
„Laukiama valiutos krizė
Estijoje dabar šiek tiek trukdo
ateiti į Lietuvą užsienio inves
ticijoms, todėl Lietuvai būtų
naudingiau, kad Estijos finan
sinių problemų baigtis taptų

Lietuva neribos pabėgėlių
priėmimo skaičiaus
Vilnius, lapkričio 18 d.
(BNS) — Lietuvos Seimas antradienį vienbalsiai pataisė
įstatymą „Dėl pabėgėlių Lietuvos Respublikos statuso" ir,
jam įsigaliojus, kasmet nebetvirtins pabėgėlių priėmimo
skaičiaus, ką, vyriausybei pa
siūlius, darydavo kasmet.
Tačiau, kaip išaiškino Jung
tinių Tautų Vyriausiojo pa
bėgėlių įgaliotinio valdyba.
pabėgėlių priėmimo nustatyta
norma reiškia valstybių pagei
davimą papildomai priimti
prieglobsčio prašančius asmenis, neskaičiuojant tų, kurie
atvyksta patys ir prašosi prie
globsčio.
Šios normos
nustatymas
užsieniečiams, kurie prašo su
teikti pabėgėlio statusą pagal
įstatymą „Dėl pabėgėlių Lietu
vos Respublikoje
statuso",
prieštarauja Lietuvos įsipa
reigojimams pagal 1951 m.
Ženevos Konvenciją ir 1967 m.
New Yorko Protokolą. Šiuose
dokumentuose
nenumatyta
galimybė riboti tokių asmenų
įleidimą bei pabėgėlių statuso
jiems suteikimą.
Liepos mėnesį
įsigaliojęs
įstatymas „Dėl pabėgėlių Lie
tuvos Respublikoje statuso"
numato prieglobsčio suteikimo
tvarką pabėgėliams iš kitų
valstybių.

vos atstovai pakviesti skaityti
joje du pranešimus.
Tokį aktyvų įtraukimą į
konferencijos
paruošiamąjį
darbą Lietuvos
diplomatai
vertina kaip neabejotiną jos
vizų politikos pripažinimą.
Vienos įtakingiausių šios su
tarties valstybių Vokietijos už
sienio reikalų ministras Klaus
Kinkei yra minėjęs 1998-uosius, kaip bevizio režimo me
tus Baltijos valstybėms.

Rugsėjį politini prieglobstį
Lietuvoje pirmieji gavo du
buvę Gruzijos gyventojai. Jo
dabar siekia per pusantro
šimto užsieniečių.
•—

Ar etiškai pasielgė
„Kauno diena"?
Vilnius, lapkričio 18 d.
(BNS) — Konservatorių frak
cijos Seime seniūnas Arvydas
Vidžiūnas paprašė Žurnalistų
etikos tikrintojo Danieliaus
Mušinsko ištirti, ar „Kauno
dienoje" paskelbtas anoniminis pareiškimą? nepažeidžia
žurnalistikos etikos principų.
Prieš tai Seimo konservato
riai pareiškė, kad jų vardu
prisidengę alkoolio kontra
bandininkai „ėmė klaidinti vi
suomenę".
Tėvynės sąjungos frakcija
taip įvertino .,Kauno dienos"
lapkričio 15 d. paskelbtą neva
frakcijos narių aišką, kuria
me piktnaudžia imu tarnyba
kaltinami keli vriausybės pa
reigūnai.
Seimo Tėvynės sąjungos
frakcija
mano. kad
nauji
valdžios veiksmai prieš machi
nacijas su alkoholiu „sukėlė
kontrabanda ir pinigų plovimu besiverčiančiu asmenų nepasitenkinimą".

aiškesnė kuo greičiau", sakė
M. Starkevičiūtė susitikime
su Pramonininkų konfederaci
jos atstovais antradienį.
Lietuva, priešingai nei kai
mynai, netrukus gali tikėtis
didelių investicijų. JAV ir kito
tarptautinio kapitalo plūdimą
į Vidurio Europos valstybes, iš
jų ir Lietuvos, lems Pietryčių
Azijos finansinė krizė, taip pat
didelės investicijos į Rusijos
naftos bei kitas strategines
įmones.
„Tarptautinis kapitalas vien
Rusijos rinkoje nėra saugus,
todėl jo dalis ieškos ramesnio
prieglobsčio Baltijos šalių rin
koje", sakė finansistė.
Lietuva, pasak jos, šia pras
me yra pastovi ir patikima
valstybė.
Lito nuvertėjimo galimybę ji
atmetė.
„Pagal įvairius skaičiavi
mus, maksimalus JAV dolerio
ir lito santykis dabar gali būti
1:4.20. tačiau iš tikrųjų jis gali
būti ir 1:3.80", sakė M. Star
kevičiūtė.
* Lietuviu kataliku mok
slo akademija pradėjo konfe
rencijų ciklą, skirtą didžio me
cenato, visuomenės veikėjo,
žurnalisto, daktaro, prelato
Juozo Prunskio 90-mečiui.
Pirmadienį mokslinė konfe
rencija vyko jubiliato gimtaja
me mieste — Utenoje.
* M i n i s t r a m s n e b e b u s ap
mokami pokalbiai tarnybiniu
nešiojamuoju telefonu. Prem
jeras Gediminas Vagnorius
pasirašė potvarkį, kuriuo iš
valstybės pareigūnų sąrašo,
kuriems apmokami pokalbiai,
išbraukti ministrai.
* Krikščioniu d e m o k r a t u
partija nesigaili
neiškėlusi
savo kandidato p n o d p "
rin
kimuose, bet p a r e m s i ..realių
galimybių politiką" Vytautą
Landsbergį. „Manau, pasielgė
me apgalvotai, nutarę neskal-

Erfurtas.
Prancūzija antradienį metė iššūkį savo bendra
darbiams Europoje, r a g i n d a m a apsnūdusią gynybinę sąjungą
paversti naudingu kariniu i n s t r u m e n t u ir priversti jį tarnauti
Europos Sąjungai a r b a leisti j a i išnykti. Prancūzijos UR minis
tras Hubert Vedrine s a k ė . kad pastarąjį dešimtmetį Vakarų
Europos Sąjunga (VES) smarkiai patobulino savo institucijas ir
organizacijas, tačiau jos darbai liko kuklūs ir simboliški. VES,
sudaryta iš 13 nuolatinių narių, ir yra JAV vadovaujamos
NATO dalis ir beveik visą gyvavimo laiką buvo laikoma sąjun
gos šešėlyje. Iki šiol VES nesugebėjo pateisinti savo narių vil
čių, kurias jie dėjo 1997 metais, iš naujo formuodami sąjungą
ir siekdami, kad ji išeitu iš NATO šešėlio bei taptų Europos Są
jungos gynybine ir s a u g u m o organizacija. 1998 m. Briuselio su
tarčiai, kuria buvo įkurta VES, sueis 50 metų ir tada ją pasira
šiusios valstybės turės teisę iš jos pasitraukti, pažymėjo H. Ve
drine.
Maskva. Rusijos UR m i n i s t r a s Jevgenij Primakov antradie
nį pranešė, kad derybose su Irako premjero pavaduotoju Tareą
Aziz ieškojo politinio budo išspręsti krizę, kilusią, kai Bagda
das n u t a r ė išsiųsti iš šalies Jungtinių Tautų ginkluotės tikrin
tojus amerikiečius. A n k s t ų antradienio rytą T. Aziz netikėtai
iš Maroco atvyko į Maskvą. Rusija veda derybas su Iraku, ieš
kodama taikaus diplomatinio krizės sprendimo, pirmadienį sa
kė J. Primakov, kuris yra Vidurio Rytų specialistas ir moka
arabų kalbą. Anksčiau JAV prašė Rusiją ir Prancūziją panau
doti savo tradicinius ryšius su Iraku kilusiai krizei spręsti.
Kairas. Atsakomybe už žudynes Egipto mieste Luxore an
tradienį prisiėmė musulmonų karingoji grupė „al-Gama'a alIslamiya". kuri savo išpuoliu jie siekė išlaisvinti grupės dvasinį
vadovą, kalintį J u n g t i n ė s e Valstijose. Grupes pareiškime sako
ma, kad 15 kariškių dalinys turistus prie šventyklos bandė pa
imti įkaitais, o per operaciją vienas grupės narys žuvo ir du bu
vo paimti į nelaisvę. Išpuolio tikslas buvo išreikalauti JAV ka
linčio jų vadovo, aklo dvasininko šeicho Omar Abdel-Rah-man
išlaisvinimo, kuris n u t e i s t a s už 1993 metų sąmokslą susprog
dinti Pasaulio prekybos centrą. Per šį žiauriausią nuo 1992 m.
islamistų išpuolį žuvo daugiau kaip 60 žmonių, kurių daugumą
sudarė užsienio valstybių — Japonijos, Šveicarijos, Didžiosios
Britanijos ir Prancūzijos — turistai. Taip pat žuvo keli polici
ninkai ir civiliai egiptiečiai.
Los Angeles. Izraelio premjeras Benjamin Netanyahu pir
madienį apkaltino I r a n ą bandymais gauti technologiją, kuri
įgalintų paleisti raketas su cheminiais ir biologiniais ginklais į
Izraelį, Europą ir JAV. I r a n a s gali kelti didesnį pavojų pasau
lio taikai, negu I r a k a s , teigė Izraelio premjeras Los Angeles
Pasaulio reikalų taryboje.' Sekmadienį Londone duodamas in
terviu BBC, B. N e t a n y a h u metė panašius kaltinimus. Pasak jo,
kol pasaulis susitelkęs į Iraką, „Iranas nematomas, nedrums
čiamas ir netrukdomas kuria baisia" tarpkontinentinių balisti
nių raketų ginkluotę.
Minskas. Svarbiausias didžiausios Baltarusijoje opozicinės
politinės organizacijos — Liaudies fronto 'BLF) tikslas — kad
atsistatydintų prezidentas Aleksandr Lukašenko, sakoma pir
madieni išplatintame B L F vadovo Zenon Pozniak kreipimesi į
baltarusių tautą. Kreipimesi pažymima, jog šiuo metu nėra ko
tikėtis teisinio apkaltos proceso, nes „respublikoje įvesta dikta
tūra", tačiau BLF darys viską, kas įmanoma, kad Baltarusijoje
būtų panaikinta prezidento institucija ir sukurta parlamentinė
respublika.
Gdanskas.
Pirmadienį Lenkijos ..Solidarumo" organizacijos
vadovas Marian Krzaklevvski pareiškė esąs sukrėstas doku
mento, kurį tą dieną Beijing pasirašė Lenkijos ir Kinijos prezi
dentai Aleksander Kwasniewski ir Jiang Zemin. Dokumente
sakoma, kad Lenkija pripažįsta Kinijos Liaudies Respubliką,
kaip vienintelę Kiniją, ir kad Taivvanas yra neatskiriama jos
dalis, o Kinijos vyriausybė yra vienintelė teisėta.
Bagdadas.
Irakas antradienį pasmerkė JAV, pasiuntusias
žvalgybinį lėktuvą ,.U-2", iš kurio, Irako teigimu, buvo fotogra
fuojamos karinės Irako bazės.
Gaza. Palestiniečių prezidentas Yasser Arafat ir islamistų
grupuotė ..Hamas" a n t r a d i e n i pasmerkė Egipte įvykdytą mu
sulmonų smogikų operaciją, kurios metu žuvo turistai. .Jai
siaubinga ir prieštarauja arabiškoms, krikščioniškoms bei mu
sulmoniškoms tradicijoms", sakė palestiniečių prezidentas.
„Hamas" atsakinga už savižudžių sprogimus, nusinešusius
daugelio žmonių gyvybes, tačiau irgi pasmerkė musulmonų
grupuotės ..ai Gama'a ai Islamiya" įvykdytas skerdynes.
dyti koalicijos partnerių rė
mėjų balsų", spaudos konfe
rencijoje pirmadieni sakė vie
nas krikščionių demokratų va
dovų, frakcijos Seime seniū
nas Povilas Katilius, pridur
damas, kad „viską labai rim
tai apsvarstyti" verčia tai. kad
šie prezidentu rinkimai yra
„lemiami jaunai Lietuvos val
stybei".
E'1-1

KALENDORIUS
L a p k r i č i o 19 d.: Matilda,
Dainotas. Tildą. Šviesmilas.
1899 m. Kudirkos Naumies
tyje mirė Lietuvos himno au
torius Vincas Kudirka.
L a p k r i č i o 20 d.: Feliksas.
Viskantas. Jovydas. Vaidvilė.
1882 m. gimė politikas Ernes
tas Galvanauskas.
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W. 63rd Street, Chicago, IL 60629-5589.
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offtces.
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Mažinant pašto išlaidas, pakvitavimai už gautas prenumeratas
nešaukiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus is
jo mokesti pažymima, iki kada yra užsimokėjęs.

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

DRAUGO prenumerata yr* mokama U anksto
metams
H metų 3 mėn
JAV
$95.00
$55.00
$35.00
Kanadoje ir kitur
(US.) $110.00
$60.00
$40.00
Tik ie*Udiemo laida:
JAV
$55.00
$40.00
$30.00
Kanadoje ir kitur
(U.S.) $60.00
$45.00
$35.00
Užsakant į Lietuvą:
(Air cargo)
$100.00
$55.00
Tik šeštadienio laida
$55.00
Užsakant į užsieni
oro pairu
$500.00
$250.00
Tik šeštadienio laida
$160.00
$85.00

GYVYBĖS VERSMĖ
Mielos Sesės,
Viskas prasideda paprasto
mis,
kukliomis,
jaudinan
čiomis apeigomis skautės Įžo
dis. Šios apeigos skautybe lydi
nuo pačios pradžios, jose slypi
ir pati skautiško gyvenimo
širdis. Susirenka visas viene
tas, visos uniformuotos ir.
kiek įmanoma, gražesnėje vie
toje, kad liktų gražūs 1 atsimi
nimai. Veidu prieš visą vie
netą išsirikiuoja vadovės, ku
rios jį veda prie vėliavos, susi
rinkusiųjų
ir viso sąjūdžio
ženklo. Susiformuoja ketur
kampis.

Skautiškoji šeima su pasi
tikėjimu priima pas save atei
nančiąja ir kartu įsipareigoja
ją įjungti į savo gretas. Mer
gaitė, pasitikėdama Dievo pa
rama, su pirmuoju savo skau
tišku saliutu, aiškiai taria:
„Brangindama
savo garbę,
aš pasižadu stengtis tarnauti
Dievui, Tėvynei ir Artimui ir
vykdyti skaučių įstatus".
Skautė, įsipareigodama savo
garbe, gėrį tegali pasiekti Die
vo malonei talkinant. Ji, kaip
tas j a u n a s berniukas" Jono
evangelijoje, atneša savo pen
kis duonos kepaliukus ir dvi
žuveles, kai jo paprašo. Kris
tus juos padaugina ir pamaiti
na minią, (jn 6-1-15).

Į keturkampio centrą žengia
j a u n a mergaitė. Kartais gali
būti jaunuolė ar suaugusi, jau
n a ar jaunutė, į skautybe
Jaudinančios akimirkos, kai
įsijungiame bet kuriame am j a u n a mergaitė laisvai įsipa
žiuje. Bet dažniausiai j a u n a reigoja eiti kilnių idealų keliu.
mergaitė, žengianti į subren Šis iškilmingas pažadas ją
dimo metus. Tai ne kūdikis, pačią pakelia į naujas aukš
bet tik jaunas žmogus, besi tumas, gerokai virš viduti
ruošiąs sužydėjimui. Ji stoja niškumo. Skautų šūkis ir
prieš vėliavą, „pasiruošusi": įstatai dabar bus jos kelrodis.
jos laikysena nėra tik ne Savo noru, nekontroliuojama
natūrali, laisva, o pilnoje pa ji pasiryžta rinktis gėrį. Iš to
rengtyje.
plaukia vidinis pasitenkini
J i ateina su pilnu noru tapti mas ir džiaugsmas. Prieš
skaute. Jos dalyvavimas šiose Dievą ir seses išsakytas jos
apeigose pasako, jog ji taps Pažadas tampa gyvojo van
skaute tik per Įžodį. Skauty- dens versme. Kas bus iš šios
bei nepriklausome, nepasi naujai trykštančios versmės?
rašome blankų: užtenka duoto Tik bala, greit išdžiūstanti
kaitroj? Upeliukas,
žodžio ir tai yra Įžodis. Nuo saulės
kiek
pavingiavęs
ir išnykęs
tos akimirkos tampame skau
pelkėse?
Ar
galinga
srovė,
tiškosios seserijos dalimi.
tampanti upe ir pagaliau susi
Prieš duodama Įžodį, skautė jungianti su beribe jūra? Ar
pilnai susipažįsta su laisvai skautybe padės jai atpažinti ir
pasirenkamais reikalavimais: išlaisvinti jai Dievo duotas
savęs neieškanti tarnyba, kas jaunystės dovanas ir pakreipti
dienis „geras darbelis" — „pir j a s kilnių idealų vykdymu?
moji skautės pareiga", nuošir Skautų įstatai jos asmenybės
dumas, pasiaukojimas, skais vystyme gali tarnauti tarsi jie
t u m a s yra pagrindinės do būtų upei krantai. Jie ją ves
rybės ir kartu iššūkis pasau toli, labai toli...
liui. Ji gerai susipažįsta su
Budėkime, Sesės!
Įstatais, kuriuos ji pažadės
s. Gediminas Kijauskas,
užlaikvti.
SJ

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
Administratorius - Valentina Krumplis
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
„Lituanicos" t u n t o bebrų įžodis stovykloje.

• Administracija dirba kasdien nuo 8:30 iki 430. šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba
• Redakcija už skelbimu turini neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
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• Redakcijastraipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių
nesaugo. Prašome siunčiant pasilikti kopiją.

Nuotr J . T a m u l a i ė i o

JUROS SKAUTAI KARIBŲ
JUROJE
Kai rudeniop jachta „Nemi gylyje. Krante matėsi mažas
r
ra I V iškeliama a n t k r a n t o , smėlio lopelis, kuris bu% o tik
iškraustomi visokie buitiniai iš jūros prieinamas. Iš ryto
reikmenys ir dalis instru mus pažadino žvejų šūkavi
mentų, — atrodo, kad per va mas, bet buvome j a u gerai iš
sarą gana priburiuota ir gali miegoję.
Anguilos sala priklauso An
ma ramiai laukti pavasario.
Bet žiemos viduryje pradedi glijai ir buriuotojams ne labai
pasiilgti krantuose šnarančių svetinga, nes y r a tik kelios ge
palmių, pasatų vėjų, bangų ros inkarvietės. Dėl narkotikų
žaidimo ir gražių saulėlydžių. prekybos jachtų lankymasis
Šį kartą atsidūrėme Sv. prižiūrimas.
Iš ryto reikėjo vėl laikinai
Martyno salos, Philpisburgo
uoste. Kiekviena sala t u r i sa panaudoti variklį. Pasiekus
vo istoriją. 1648 m. saloje išsi praėjimą tarp Anguilos ir Scekėlę prancūzai ir olandai pra rub salos, pakėlėme jau su radėjo ginčytis kam ši sala turi botos (sumažinus plotą) bures
priklausyti. Sutarė padaryti ir pasukome kursu į pietus.
lenktynes. Koks iš vadovų Bangavimas buvo nemažas ir
apeis salos plotą, tą dalį ir prisidėjęs lietus mus beveik
valdys. Prancūzas buvo a u k š  permerkė. Vėl atsiradome prie
tas, liesas ir greitesnis, todėl Šv. Martyho salos, kur nakapėjo 37 kvadratines mylias, čiai apsistojome Grande Case
olandas, būdamas t r u m p a s ir įlankoje. N'aktis ten nebuvo iš
storokas, laimėjo tik 21 kv. ramiųjų, nes iš tarpukalnės
mylią.
vis išsprūsdavo stiprūs vėjo
Susipažinę su jachtų nuoma- gūsiai su trumpalaikiu lietum,
vimo pareigūnu radome m u m s Jachtoje pro bliktį (denį) kai
paskirtą jachtą. Patikrinę in- k u r varvėjo, tad kelios ant
ventorių, dizelinį kurą, geria klodės sušlapo.
Kitą dieną vėl teko aukštas
mo vandens tankus ir saugu
mo priemones, išėjome apsirū bangavimas, dažnai lietaus
pinti maistu ir apsidairyti ap palydimas. Neturėjome ne
peršlampamos aprangos, nes
linkoje.
Iš ryto
palikome
įlan- tikėjomės turėti tik gerą orą.
Apėję šiaurinį salos pakraštį
ką.kurioje pastebėjau brigantiną „Bella Blonde", su k u r i a ir kairėje palikę Tintamarre
prieš kelerius metus buriavau. salą, pasukome į pietus. Tin
Diena buvo saulėta, p a s a t ų t a m a r r e sala yra privati ir bu
leidžiama tik į
vėjas lyg ir stiprokas. Dešinėje riuotojams
matėsi Simpson įlanka, kur krantą išlipti, kad nesusigun
yra oro uostas. Apsukę Basse dytų salos ožkas šaudyti, kas
Terre ir Falaise iškyšulius, j a u buvo atsitikę.
Kitą dieną nutarėme užsuk
apie pavakarį pasiekėme Mati
į Orientale įlanką. įplauki
rigot įlanką, prie kurios yra ir
to paties pavadinimo mieste mą iš abiejų pusių ribojo rifai
a n t kurių bangos kunkuliavo
lis.
Inkaravomės gal per ketvirtį ištikšdamos aukštai į orą. Rei
jūrmylės nuo kranto. Ten tu kėjo įplaukti 270 laipsnių
rėjome palaukti iš Bostono kompaso kursu, taikant į na
atskrendančio buvusio mūsų mą su raudonu stogu. To na
jūros skauto V. Valaičio. Jį mo nepastebėjome, bet laiky
turėjo sutikti R. N a m i k a s ir damiesi kurso įlankon įslinkoM. Empakeris su pagalbine me. Bandome inkaruotis pie
tinėje įlankos pusėje, bet vos
valtele nuplaukę į miestelį.
Sekmadienio rytą, t r u m p a i
pabuvoję miestelyje, išburiavome \ šiaurės rytus. Dešinėje
palikę Anguillitos salelę pa
siekėme Prickley Poar salelę,
kur trumpam sustojame. Nie
ko ten Įdomaus, nes negyvena
mos. Artėjo vakaras ir reikėjo
nutarti, kur praleisti naktį.
Arčiausiai buvo Anguilos salos
Road įlanka, bet girdėjome,
kad ten uosto kapitonas buvo
savotiškas jurininkas ir kai
kurioms jachtoms neleidžia
sustoti. Liko viena galimybė
siekti Crocus įlank,). Vejas
buvo jau iš priekio, t a d teko
panaudoti variklį. Jlanka buvo
apsupta stačių uolos sienų, gal
100 pėdų aukštumo, k u r tu
1
rėjo susikrovę lizdus šimtai
paukščių. Ten b e v e i k
nesi L...
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ant seklumos neužsėdome.
Nemalonus jausmas, kurį teko
patirti netoli Panamos San
Blas salyne ir porą kartų Ba
hamose. Teko inkaruotis neto
li šiaurinio pakraščio prie
gražaus paplūdimio. Sekančią
dieną saugiai išlindę iš įlan
kos su geru šoniniu vėju pasu
kome 155 laipsniu kompaso
kursu į prancūzų valdomą Šv.
Baltramiejaus (trumpai St.
Balths) salą. Prie vairo keis
davomės kas valandą, nes prie
aukštesnio bangavimo vairavi
mas buvo varginantis. Arti
nantis prie 9alos. teko pra
plaukti eilę iš vandens išsiki-

prancūzai. Gyventojų yra arti EDMUNDAS VfZINAS. U.D..S.C.
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
3,500.
Kalbame lietuviškai
Buvome nuburiavę į Saline' 6187 S. Archer Ave. (prie Austin)
(Druskinę) įlanką, kur radome
Tel. 77*585-7755
gražų paplūdimį, krištolinį
Valandos pagal susitarimą
permatomą vandenį, bet nak
DR. PETRAS V. KISIELIUS
voti nesiryžome, nes trūko
INKSTU. PŪSLĖS IR PROSTATOS
užuovėjos, buvo banguota ir
gydymas bei chirurgija
per arti rifai.
172 Schiller St., Elmhurst, IL 60126
630-941-2809
Dabar jachtos kursas buvo
Valandos pagal susitarimą
negyvenama Fourche sala.
Vakarais ir savaitgaliais tel 706-04-1120
Ten nedidelėje įlankoje stovėjo
ARASZLIOBA, B E
pora jachtų, bet pavakare jos
INDRĖ RUDAITIS, O.D.
išplaukė ir likome vieni. Sala
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA
— ištisas kalnas, gal pusės
1020 E.Ogden Ave.. Suite 310
Naperville. IL 60563
kilometro aukštumo ir ilgumo
Tel. (630)527-0090
3825 Highland Ave..
Tower 1 .Suite 3C
Downers Grove IL 60515

Tel. (630)435-0120
DR. L PETREIKIS
D A N T Ų GYDYTCJJA
9 0 5 5 S.Roberts Rd.,Hickory Hills, IL

1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.
Tel. (708)59£4055
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS
•
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79* Ave., Hlckory hito, IL
Tel. (708)598-8101
Valandos pagal susitarimą
..Aš pasižadu"... J ū r ų skautės įžodis Lietuvoje.

šusių uolų, keliolikos ar šimto
pėdų ilgio ir gal dešimties
pėdų aukštumo. Ant jų nebu
vo jokių šviesų, tad naktį
nebūtų ten saugu. Šv. Baltra
miejaus salos uostas Gustavia
buvo perpildytas, todėl, uosto
kapitono nurodymu, inkara
vomės prieuostyje. Man ten
atburiavus prieš trisdešimtis
metų uoste stovėjo gal tik trys
jachtos. Dabar net keleivinis
laivas su turistais ten buvo at
plaukęs, todėl gatvės buvo
žmonių užtvindytos.
Salą valdė prancūzai, mal
tos riterių ordinas, buvo pira
tai savo vadovietę įsirengę,
vėliau švedai, kurie įrengė
uostą ir pavadino savo kara
liaus vardu Gustavia. Nuo
187* m. čia šeimininkauja

apaugusi krūmokšniais, kak
tusais ir išdžiūvusia žole.
Sustojame apie 50 pėdų nuo
kranto, nes visur buvo gilu.
Krantas buvo akmenuotas,
aukštai kalne karstėsi kelioli
ka ožkų. Ten vandens nebuvo,
turbūt ožkoms užteko ryto ra
sos. Naktį atrodė jog esame
didelėje duobėje. Nesimatė jo
kios šviesos, išskyrus jūros
ošimą, nesigirdėjo jokių garsų.
Anksti rytą palikę įlanką nu
stebome; prapuolė pasatų vė
jas ir bangos. Iš pietvakarių
pūtė lengvas vėjas su kuriuo
pasiekėme Simpson įlanką.
Ten išleidome V. Valaitį kelio
nei į namus. Su atsigavusiu
pasatu grįžome į Philipsburgo
uostą, kur grąžinome jachtą.
j.v.s. B. Stundžia

jautė bangavimo, tad inkarąVOmėS m a ž d a u g 2 0 - 2 5 p ė d ų
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DR. V J. VASAITIENE
DANTŲ GYDYTOJA
4817 W. 83 S t , Burbank, IL

Tel. 708-423-6114
Valandos susitarus
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab tel 773-471-3300

DR. AB. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS
3900 W95St Tel. 706-422-O101
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 šeštad. 9 v.r. - 12 v.p.p.
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RUTH JŪRATE NESAVASBARSKY.M.D.
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Barsky Dermatological Aaaoriates
Dermatologijos ligų, odos vėžio
spacialybe
Kosmetinė chirurgija
* Raukšles * Saulės dėmės

'i

120 Oak Brook Canter Mal #318
Oak Brook, IL 00623

Tel. 630-571-2630
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Iškilmingoje sueigoje sesių įžodį gerbia „Nerijos" jūrų skaučių t u n t o vadij o s n a r e j s . fil. Taiyda C h i a p e t t a
Nuotr J . T a m u l a i č i o

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C.
4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL
Pirmas apyl. su Northvvestem un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
už prieinamą kainą. Pacientai
priimami absoliučiai punktualiai.
Susitarimui (kalbėti angliškai)
Tel.708422-8260

/ *

*
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Į ^ S S Vilnimis draugovių vėliavos 1997 m. nausio meti po Rodžio prie Seimo rūmų. minint baisiąsias 1991 m
sausio l.l d. ž u d y n e s prie televizijos įHikšt" ir Seimo n:?nu :ip«--iipim.l
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Kalbame lietuviškai

• Daugiausia išradimų ir
patentų — iki 1991 m. gruodžio
mėn. Lietuvoje sukūrė kaunie
tis akademikas profesorius
Kazimieras R a g u l s k i s . Is
moterų daugiausia išradimų —
110 — autorė ir bendraautorė
yra kaunietė Antanina Gar
mutė.

DEMOKRATIJA,
NEPEKLAUSOMYBĖ, GEROVĖ

t ų p r e z i d e n t a s s a u j ą pa Lietuvos, vadinamų „Smeto
kritikuoti? Kai k a m atro nos laikų", o juo labiau sovie
do, k a d t a i b e v e i k ne tinės santvarkos, kai valdžią
į m a n o m a , k a d a n g i t a i yra buvo lengva susieti su vieno
t o s p a č i o s p a r t i j o s ž m o n ė s , asmens valia. Tas vienas as
Rimantas Pleikys — rinkimų štabo vadovas — kalbasi su b e n d r a ž y g i a i ir
b e n d r a  muo buvo aiškiai žinomas val
kandidatu į L i e t u v o s Respublikos prezidentus
dančios komunistų partijos
minčiai.
V y t a u t u Landsbergiu
vadas, iš tikrųjų netgi ne par
— Turėtume būti visiškai
tijos, o klaninės administraci
— Mūsų k a n d i d a t a s y r a kiekvienas toks žmogus atsi atviri. Jeigu atrodytų, kad vy jos, didžiulės administracijos,
veikloje kas nors
gerai pažįstamas L i e t u v o s vertų kaip apsakymas arba ro riausybės
kuri pati save paskyrė valdyti
blogai
—
ginčytumėmės,
nes ir
ž m o n ė m s ir, g a l i m a sakyti manas. Ir tada, aišku, nebūtų
amžiams. Ji verbavo kadrus į
ir kartoti — yra p a t y r ę s jokios distancijos tarp politiko dabar pasiginčijame. Dažnai savo partiją. į savo klaną, o
p o l i t i k a s , teisingas i r malo ir žmonių. Žmonės turbūt ge klausiu premjero a r b a minist visi kiti žmonės buvo pavaldi
riau suprastų, kas yra politi rų, kodėl y r a taip ir taip? Jie niai. J aukštus pareigūnus
n u s žmogus.
— Sakyk paprasčiau. Tu ka, nes manęs dažnai to klau gali aiškinti, kad mano klausi Lietuvoje tebežiūrima pana
mas išreiškia t a m tikrą infor
matei jį visokiuose išmėgini sia susitikimuose.
šiai kaip tada: jam pasiskundė
— Politika — taip pat maciją, kuri tik dalinė arba — jis galbūt liepė, įsakė, su
muose, t u gali pasitikėti, kad
vienpusiška,
bet
dažniausiai
jis nesiblaškys ir toliau atei darbas.
tvarkė. Nesvarbu, ką ten teis
— Ir nelengvas, o labai su pripažįsta, kad nėra gerai, nes mas, ką įstatymai. Bet jeigu
tyje, įtvirtindamas t a m tikrą
liniją, kuri m ū s ų kraštui, dėtingas valstybės darbas. Tai tai, dėl ko klausiu, tebėra pasiskundė, o jis „nesutvar
neišspręsta. O jeigu pripažįs
žmonėms apskritai y r a priim ir žmonių ryšiai, santykiai,
tama, kad mano klausimas ko", tai jis blogas...
tiniausia kaip pagrindinė lini žmonių problemos, ir žmonių
— Koks svarbiausias Jū
nors iš dalies teisingas, tąsyk
grupių problemos, grupių san
ja.
sų
prezidento
rinkimų
eitume toliau — kaip spręsti.
— Kokia t o j i p a g r i n d i n ė tykiai. Tarpvalstybiniai santy
k
a
m
p
a
n
i
j
o
s
šūkis?
ką daryti?
kiai, kur taip pat daugybę
linija?
Jeigu būčiau prezidentas,
— Atskirą žodį ištrauksi, ir
— Pirmiausia t u r ė t i savo reikšmės turi konkrečių žmo
tai
visiškai nereiškia, kad tu jis atrodys per daug gražus.
valstybę, laisvą nuo svetimos nių santykiai. Ką reiškia,
valdžios, turėti vakarietiškos sprendžiant kokį nors valsty rėčiau eiti į opozicijos tribūną Skambėtų kaip pažadas. Tas
demokratijos kryptį, atvirą bių reikalą, pažinoti tą va ir peikti vyriausybę, vien tam, žodis — gerovė — turbūt ne
visuomenę. Mes e s a m e paėję dovą, su kuriuo kalbiesi? Ką kad pats atrodyčiau geresnis. tiktų vienas. Dvasinė ir ūkinė
ta kryptimi j a u nemažai, ga reiškia kokia nors sena patir Mano pareiga būtų dirbti su gerovė — jau plačiau. Pagal
lime ir toliau eiti k a r t u . Tiks tis, kada nors buvę susitiki ta vyriausybe, o ne jai prieš vokime, ko mes siekiame? Visi
mai arba netgi draugiški san tarauti. Tai mano vyriausybė, kartu, tie, kurie su Sąjūdžio
las — visuomenės gerovė.
— Daugelį p o l i t i k ų žmo tykiai? Tai politiko kapitalas, patvirtinta mano teikimu, Sei banga pakilome, kad gyvenn ė s s t e b i ii t o l i — girdi per kurį tu arba turi ir atsineši; mas pritarėjos programai. To tumėm teisingiau, doriau, ge
radiją, mato per televiziją. arba priverstas mokytis ir liau j a u reiklumas. Norėčiau riau. J u k nebuvo ir nėra taip.
matyti tą programą, kad ir aš kad mes siekiame nepriklau
Gal k a m nors t o p a k a n k a , kaupti po trupinėlį. Tavo part
būčiau jai pritaręs. Nors to ne somybės, o toliau mums nes
tačiau, pažindamas J u s iš neris kalba valstybės vardu, o
reikalauja, sakysim, Konstitu varbu; arba siekiam demokra
arčiau gerai ž i n a u J ū s ų sykiu tai individualus asmuo.
cija arba įstatymai, bet aš tijos ir manom, kad tai jau
jautrų būdą, h u m o r o j a u s  Svarbu, kaip sugebi jį per
norėčiau prisiimti dalį atsako savaime viską išsprendžia.
mą. Kiek politikas gali pri prasti...
mybės ir paskui reikalauti at
Dalykai susiję: mes iš tik
artėti prie ž m o g a u s , k a d
Politika — valstybės darbas, sakomybės iš kitų.
rųjų kalbėjome apie siekiamą
tai nebūtų t i k vaidyba?
ir kartu žmonių bendravimas,
— Dėl k o v i s k a s L i e t u  nepriklausomybę, bet kūrėme
— Tai priklauso ir nuo poli toks pat, kaip dirbant kokia
pirmiausia demokratiją. Dau
v
o
je taip lėtai juda...
tiko — a r jam pačiam įdomūs me nors kolektyve, spren
gialypę
strukturizuotą visuo
—
Aš
esu
prisiklausęs
ir
ki
žmonės?
džiant bendrus reikalus: ar tai
menę
su
teise pasirinkti — ir
tokių
pastabų,
kad
per
greitai.
Man žmonės įdomūs, ir jei būtų politikų būrys, a r mu
viduje, ir kaip valstybė tarp
Anksčiau
ketverius
metus
ju
gu aš turėčiau daugybę laiko, zikų, ar dainininkų būrys —
kitų valstybių. Tik per demok
norėčiau su visais pasikalbėti. juos reikia įtikinti, gauti pri dėjo lėtai... Bet ir m a n regis,
ratiją atėjome į valstybės at
kad
kai
kas
lėtokai
tvarkosi,
Reiktų užeiti į kiekvienus na tarimą, kartu su jais sukurti
kūrimą, į nepriklausomybę, į
todėl
ir
padarau
pastabų
minist
mus, susipažinti ir pasikalbėti ' darnesnį skambesį.
galimybę
patiems spręsti, kaip
rams, teisėjams — per šių
apie jų gyvenimą. Pasidalinti
— J ū s pasakėte žodžius
mes tvarkomos viduje ir su
suvažiavimą.
kai kuria savo gyvenimo patir „Galime toliau eiti kartu".
— D u t r e č d a l i a i p r e z i d e n  kaimynais. Ir vis dėlto kai ku
timi, pamastyti k a r t u — kaip, Argi p r e z i d e n t a s n e t u r ė t ų
rie tebeieško atsakymo į klau
ką galime padaryti ir mažos būti k a i p tik tokia j u n g i a n  t o p a r e i g ų — u ž s i e n i o poli
simą: kam visa tai?
tika.
Ko
s
i
e
k
t
u
m
ė
t
e
šioje
bendruomenės lygmenyje — ti, o n e konfrontuojanti ar
srityje?
tarp kaimynų, aplink save — b a skaldanti, jėga? Kai k a s
O kam yra gėris ir tiesa?
— Kad Lietuva įgyvendintų Amerikiečiai sako: įgimtas
ir ką galime padaryti vals sako: „Jei p r e z i d e n t a s b u s
tybės lygmenyje. Aš būčiau t ų p a č i ų politinių pažiūrų, savo tikslus. Žmonėms reikia žmogui laimės siekimas. Jų
nepaprastai l a i m i n g a s paben k a i p ir Seimas, tai v i s k a s ir išorinio saugumo, ir nuo Konstitucijoje taip įrašyta. Iš
dravęs su m a ž o m grupelėm bus pavojinga, p e r d a u g išorinių grėsmių. Tą duos tik ties, žmogui reikia sudaryti
šeimose.
narystė Šiaurės Atlanto Al galimybę siekti laimės visuo
pasvirs į vieną puse..."
Ligi šiol gerai atsimenu, o
— Kuomet taip sako, tai aš j a n s e — NATO ir d a r Europos menėje, kuri turi tam tikras
kai kuriuos epizodus ir labai galvoju — kam pavojinga? Jei Sąjungoje. Ten ir įstatyminė taisykles ir sureguliuoja, kad
ryškiai, iš tokių susitikimų su gu valdžios struktūros veikia tvarka, ir ūkio n a š u m a s , ketu tu, siekdamas laimės, neatimaukštesnis gyvenimo tum kitam laimės arba jos ga
žmonėmis per Seimo rinkimus išvien, kam pavojinga? Nebent riskart
Kauno rajone. Žmonės ir nus kokiai neteisinei, šešėlinei lygis. Kelias n e t r u m p a s , rei limybės. Bet mes neįpratę
kia dirbti. Aš tai sugebu, ir kalbėti tokiais žodžiais, kaip
tebdavo, ir apsidžiaugdavo, ir valdžiai.
susirūpindavo. Užeidavom, atGalbūt valstybės valdžia to man t a veikla p a t i n k a . Ne laimė kol kas mums labiau su
siprašydavom,
prisėsdavom, kių sakytojų
traktuojama, vienąkart esu j a u t ę s kūrybinį p r a n t a m a s žodis yra gerovė.
sušnekdavom. Kaip čia kas kaip „bloga", tada neva geriau, pasitenkinimą, gerai pravedęs
Darsyk pasvarstykim, kokia
šitoje vietovėje? Kokia žmo kad ji būtų silpnesnė ir nesu diplomatinį pokalbį, privertęs ta gerovė? Gerovė materialine
gaus profesija, k u r jis dirba, tarianti tarpusavyje. Kai iro netgi didelės valstybės va prasme, tai žmogaus nežemi
kas dedasi j o įstaigoje, įmo Sovietų Sąjunga, radosi viso dovą susimąstyti, pripažinti nantis gyvenimo standartas.
nėje? Kaip šeima, kaip pragy kių plyšių. Buvo lengviau iš t a m tikrus dalykus ir galbūt To siekiame ir sieksime, kad
venimas? Kokie rūpesčiai sū sprūsti, išvengti. Bet, jeigu nusileisti, sutarti dėl ko nors. būtų
mūsų valstybėje. Ir
vaikais? Ar kieme nesiau- valdžia turi žmonių pasiti ko aš norėjau, k a d mes sutar- išteklius, ir darbo vaisiai, ir
tėjama, ar a p l i n k a saugi? Iš kėjimą ir daro naudingus vi tumėm... Prezidentui tai pati rami sąžinė. Apie tokią gerovę
tokių pokalbių — daugybė in suomenei
iš tikrųjų ir kalbame, o ne
sprendimus,
tai svarbiausia veiklos sritis.
formacijos, k a i k a d a labai iš kodėl jos reikėtų bijoti?
Lietuvoje d a r yra galvojimo apie tai, kad kiekvienas bet
raiškingos i r nepakartojamos.
— Kokie b ū t ų J ū s ų santy iš autoritarinių laikotarpių, kuria kaina būtų apsipylęs
Jeigu būtum rašytojas, tai
kiai su vyriausybe? Ar leis galbūt net ir iš prieškarinės pinigais nuo galvos iki kojų.
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VYTAUTAS GRYBAUSKAS
(Tęsinys)

Mat Gabrielė Masiliunaitė landų jau buvome pas sūnų
buvo nepilnametė, tai tuome Rolandą, netoli New Yorko.
tinėje Lietuvoje uždėjo jos Ten jo teniso aikštėje vėl turė
nuotrauką a n t Remeikio paso jome gero teniso ir išnaudojo
sujos gimimo data, vieta ir kt. me progą, kiek buvo įmanoma,
Kanadiečiams atrodė, kad ve per kelias dienas pamatyti
žame tą mergaitę ne teniso New Yorką.
varžyboms, bet k a m kitam...
Grįžusi Gabrielė po metų
tapo
Lietuvos čempionė. Prie
Laimei, g e r i draugai Jurgis
Gracijaus
Remeikio darbo ir
ir Elvyra Vodopalai juos pri
nuopelnų
jaučiame, kad ir
glaudė, davė daug gero teniso,
mes
šiek
tiek
prisidėjome.
aprodė Washingtoną ir t.t. O

Vytautas Grybauskas pasiruošęs uždegti V PI> žaidynių aukurą.

nymu, ne tik aš, bet ir visas
išeivijos sportas.
Istorija tokia. Keletą dienų
mes nukeliavome į Torontą,
V PLS ŽAIDYNĖS
prieš
žaidynių atidarymą bukaip buvome planavę. Ten
SPORTINIO GYVENIMO
vome
pakviesti
į Olimpinę kaaplankėme draugus, matėme
APVAINIKAVIMAS
vinę knygos „Olimpinė ugnis
krepšinio r u n g t y n e s , o lauko
tenise, senjorų klasėje, laimė
pristatymui.
Tos
| V PLS žaidynes vykome be negęsta"
jau pirmąja vietą finale prieš vaikų ir anūkų. Vykau kaip ei knygos autorius — LTOK preA. Saunorį.
linis sportininkas į lauko teni zidentas Artūras Poviliūnas,
Grįžome į Washingtoną, pa so varžybas. Niekada nesvajo Po kelių kalbėtojų jis gavo
siėmėme savo „vaikus" Gra jau ir netikėjau, kad ten bū žodį. Trumpai nušvietęs knycijų ir Gabrielę ir po kelių va siu taip pagerbtas. Mano ma- gos turinį ir reikšmę, jis pri-
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dūrė: „O dai: ir išduosiu žaidynių organiza inio komiteto pa
slaptį: žaid> lių aukurą kvie
čiamas užd> sti iškilus išeivijos sportini: Kas, visų penkių
žaidynių da wis ir organizatorius Vyta. tas Grybauskas".
Netekau ža :o. o reikėjo ką
nors sakyti.
„Gerbiami' .ii", — prabilau,
— esu sujai; •fintas ir dėkingas
jums visiem • org. komitetui ir

Kaip tik šią problemą jau pra
deda suprasti netgi naujieji
turtuoliai, ypač jų šeimos, nes
ir ten kyla psichologinių, dva
sinių krizių.
Taigi koks mūsų tikslas, ką
mes darom, kur einam, kodėl
einam?
Ir kelias, ir tikslas — tai de
mokratija, nepriklausomybė,
gerovė. Per demokratiją mes
vėl turim valstybę, ir, turė
dami valstybę, joje mes pajėgsim sukurti gerovę savo vai
kams. Beje, gal ir sau — jau
nesni žmonės turbūt pasi
džiaugs. Aš gal ir nebespėsiu
pasidžiaugti visa gražiai su
klestėjusia šalimi, bet maty
damas ką nors gera randantis
aplink save Lietuvoje, būsiu
laimingas. Kalbu, žinoma, ne
apie kokį turtą sau — man su
kaupu užtenka, ką turiu.
Norėčiau, kad neliktų nevil
ties, skurdo, žiaurumo, alko
holizmo ir žmonių nuosmukio.
Jeigu suspėčiau pamatyti, kad
Lietuvoje tai mažėja, kad tai
jau darosi šalutiniai dalykai,
negresiantys visuotinumu, aš
atsisveikinčiau kada nors su
šiuo pasauliu labai laimingas,
kad išėjom iš pavojaus zonos,
iš tos vietos, kur galėjom ap
skritai žūti — išnykti, išsigim
ti ir prarasti save, kad Lietu
vos šalies daugiau nebūtų.
Žinoma, jeigu mums leis ra
miai gyventi, mes kada nors
išeisim iš pavojų, bet galbūt
galima tvarkytis geriau ir
greičiau pasiekti tokios ge
roves? Kaip tik to, būdamas
prezidentu, siekčiau pirmiau
sia.
Tiesus kelias yra geresnis už
vingiuotą ir duobėtą. Nors jis
negali būt idealiai tiesus, bet
jis gali būti kur kas tiesesnis,
negu buvo per praėjusius
1993-1996 metus. Jeigu aš
būsiu valstybės vadovas, tai
sąžiningai veiksiu tokia, ištie
sinta kryptim.
— Koks J ū s e s a t e žmo
gus?
— Apskritai esu linksmas
žmogus, optimistas. Tokie bu
vo mano tėvai, ypač mano
mama. Be jokių deklaracijų
tiesiog daranti tai, kas reika
linga, nors jai teko gyventi ir
baigti savo gyvenimą gana be
viltiškais, niūriais laikais. Ten
aplink daug optimizmo nebu
vo. Jokios perspektyvos, kad
greitai bus normalus gyveni
mas. O mano tėvas buvo la
biau viešas, besirūpinantis
daugybe reikalų, kurie kitam
galėjo ir nerūpėti. Ir aš to ne
galiu išvengti. Ir žmonės pra
nešinėja apie savo bėdas.
Kai galų gale vienuoliktą ar
dvyliktą valandą vakaro bai
giasi telefono skambučiai, pra
dedu galvot, o ką dar turėčiau
padaryti?
(Nukelta į 4 psD
visai Lietuvai už tokį nesva
jotą pagerbimą. Gal ne tiek
manęs, kiek viso išeivijos
sporto. J u k žaidynės gimė
išeivijoje. Esu laimėjęs daug
trofėjų, buvau apdovanotas
medaliais, bet čia yra pats
didžiausias apdovanojimas".
Sekmadienį, po šv. Mišių ir
Žaidynių vėliavos palaimini
mo, vakarop beveik 5,000
sportininkų, trenerių, vadovų
susirikiavo Nepriklausomybės
aikštėje eisenai į Kalnų parką.
Pakeliui staptelėjo prie buvu
sių KGB rūmų ir padėjo vai
niką prie genocido aukų pa
minklo. Kalnų parke juos
plojimais pasitiko 15.000 žiū
rovų. Vilniaus meras A. Vidūnas. prezidentas A. Brazaus
kas. LTOK prez. A. Poviliūnas
ir org. komiteto vadovai. Po
gražių A. Vidūno žodžių, prez.
A. Brazauskas atidarė V PLS
žaidynes. Kai šeši olimpiniai
čempionai įnešė didžiulę baltą
žaidynių vėlivą ir iškėlė ją
aukštame stiebe, pačioje kalno
viršūnėje, ten pat, šalia auku

Danute

Bindokiene

Katei verksmas —
pelei
džiaugsmas?
Kai turtingosios Vakarų
valstybės susirūpinusios Piet
ryčių Azijoje braškančia ak
cijų birža ir galimomis ekono
minėmis krizėmis. Lietuvos
ekonomistai prognozuoja, kad
galbūt tai išeis į naudą. Iki
šiol užsienio kapitalas buvo
daugiausia kreipiamas į Piet
ryčių Aziją, bet šiandien iš bu
vusio
pelningo
džiaugsmo
greitai besivystančia ekonomi
ka, ypač Japonijoje, Tailande
ir Pietų Korėjoje, liko nemažai
rūpesčio, kad yra pavojus pa
tirti daug nuostolių.
Tuo tarpu Rytų Europos val
stybės viltingai stebi besivy
stančius finansinius įvykius
kitoje pasaulio pusėje ir tikisi
bent ilgalaikės naudos. Ypač
apie tai svajoja Lietuva, save
laikanti mažiausiai rizikos tu
rinčia investicijų rinka. Ka
dangi Lietuvos akcijų kainos
yra žemos, nėra kur joms kris
ti, o vis dėlto valstybė žengia
ekonominės pažangos krypti
mi ir nenumato ypatingų ta
me kelyje vingių.
Žinoma, artėja prezidento
rinkimai,
tad jaučiamas ir
tam tikras nepastovumas, bet
aplamai manoma, kad tai lai
kinas reiškinys. Nepaisant,
kas bus išrinktas. Lietuva tik
rai neatsisakys demokratijos
principų, o krašto ekonomikai
tėra vienas kelias — aukštyn.
Kai kurie finansų politikos
žinovai atsargiai išsitaria, kad
Baltijos valstybėms tam tikrų
keblumų privilioti užsienio
kapitalą gali sudaryti Estija.
Tokie teigimai kažkaip neside
rina su užsienio, ypač Ameri
kos, nuomone apie Estijos eko
nominę pažangą, statant ją
net pavyzdžiu kitoms dviem
Baltijos valstybėms. Galbūt iš
arčiau Estijos finansinės pro
blemos lengviau pastebimos,
negu iš užjūrio, o gal yra kitos
priežastys, dėl kurių Lietuvos
ekonomistai skeptiškai žiūri į
savo šiaurinės kaimynės fi
nansinę veiklą. Tvirtinama,
kad Estija savo lėšas ir
užsienio paskolas lengva ran
ka žarsto, besistengdama su
kurti ir pasauliui parodyti
pranašumo įvaizdį ir tuo būdu
lengviau įsirikiuoti į Europos
Sąjungą. NATO bei kitas pre
stižines Vakarų organizacijas.
(Atrodo, kad Estijos pastangos
yra gan sėkmingos...)
Vienok, nors „riebioji Piet
ryčiu Azijos katė" šiuo metu
graudenasi del akcijų biržoje
atsiradusio smukimo, ..liesąjai
Baltijos pelytei" per daug
džiaugtis nevertėtų, nes JAV
ir kitų Vakarų valstybių fi
nansų pasaulis ne taip greitai

sutiks atsisakyti savo investi
cijų, net jeigu reikėtų Japoni
jos, Pietų Korėjos ar kurios ki
tos Azijos valstybės biržą
paramstyti papildomais mili
jardais dolerių.
Nėra abejonės, kad Japonija
iš Antrojo pasaulinio karo
griuvėsių pakilo labai greitai
ir gyvastingai, o japonų darbš
tumas, pažangumas ir išra
dingumas nustebino pasauli,
ypač technikos ir elektronikos
srityje. Japonijos prekės už
plūdo Amerikos ir kitų kraštų
parduotuves ir vartotojų buvo
sutiktos palankiau už vietinės
gamybos. Šiandien ir keliuose,
ir gatvėse galima matyti dau
giau japoniškų, negu ameri
kiečių gamybos automobilių,
nepaisant pastaraisiais me
tais vis garsiau pasigirstančių
raginimų pirkti šiame krašte
gaminamas mašinas.
Dar neseniai manyta, kad
pagrindinės finansinės proble
mos Pietryčių Azijoje kyla iš
Tailando, Indonezijos ir Fili
pinų, dabar jau jų šaknų
ieškoma Japonijoje ir Pietų
Korėjoje
Didieji
Japonijos
bankai, pradedant maždaug
aštuoniasdešimtuoju
dešimt
mečiu, labai lengva ranka sko
lino pinigus pramonei, per
daug nesigilindami į jos finan
sinį pajėgumą ar ateities per
spektyvas. Šiuo metu ne viena
didžioji bendrovė stovi ant
bankroto slenksčio. Jeigu tas
pavojus į savo pragaištingą
sūkurį įsuks ir bankus, ne
mažai pinigų bus iščiulpta iš
JAV. Negana to. Amerikos ek
sporto rinka, nepasižyminti
per dideliu pasisekimu ir dėl
to praeityje sukėlusi trinčių
tarp JAV ir Japonijos, dar la
biau smuks, o iaponų prekės,
labai papigintomis kainomis,
griūte užgrius šj kraštą.
Pastaruoju metu finansines
krizes pergyveno Meksika, kai
kurios Pietų Amerikos valsty
bės, o dar anksčiau ir Ameri
kos taupymo bei skolinimo
įstaigos. Tai vis kraštai, turin
tys ilgą demokratinės valdymosi sistemos ir finansų tvar
kymo patirtį, ne kaip buvusios
sovietų okupacijoje tautos, ku
rių kone kiekviena po išsi
laisvinimo patyrė didesnę ar
mažesnę bankų krizę. Galbūt
lengviausias būdas ateityje
tokiu pavojų išvengti yra at
skirti bankus nuo politikos,
išleidžiant tvirtus įstatymus
prieš korupciją arba sustipri
nant jau turimus, o bankų val
dymą atiduoti į kompeten
tingų profesionalų rankas ir
prižiūrėti, kad jie nepasiduotų
suktų politikų įtakoms.

ro jau stovėjau ir aš, nekant
riai laukdamas tolimesnių
įvykių. Stovėjau kalno viršū
nėje, o širdis tukseno. Menulio
ir prožektorių šviesoje 20,000
stebėtojų, o tribūnoje valdžios
ir sporto vadovai. Vaizdas pa
sakiškas, neužmirštamas, jau
dinantis. Staiga trimito ir or
kestro garsai nutraukia mano
susižavėjimą ir nutildo žiūro
vus. Iš tamsos į parko areną
įbėga 8 bėgikai, kurių priekyje
vienas su žaidynių deglu. De
glas buvo uždegtas Kaune prie
Nežinomojo Kareivio kapo, o
bėgikai su juo apibėgo visą
Lietuvą (skelbdami žaidynes)
ir prie laiptų į kalno viršūnę
Staptelėjo. Nuo ten nešantis
deglą, tuo pačiu ritmu ir
greičiu užbėgo į kalno viršūne
ir deglą (teikė man. Iškėliau jį
į viršų ir sustingau, lyg norė
damas taip ir likti... Bet greit
susigriebiau, ir aukuras su
liepsnojo. Liepsną į padanges
palydėjo minios plojimai ir or
kestro garsai.
Žaismingos fejerverkų puokš

tės užbaigė iškilmingo atida
rymo šventę.
AUKSINĖ PABAIGA
Ant laurų, kaip sakoma, už
migti nebuvo kada. Kitą dieną
Kaune puikiai sutvarkytame
teniso klube prasidėjo varžy
bos. Pačių vyriausių. 70 m.
amžiaus grupėje, fiziniai jau
čiausi neblogai, o moraliai, po
vakar vakaro — dar geriau.
Pirmas dvi rungtynes laimė
jau lengvai. Trečios, jau pus
finalio, rungtynes taip pat
lengvos, tik įdomios tuo. kad
turėjau žaisti prieš seną drau
gą žemaitį su kuriuo prieš 50
metų žaidėme futbolą Telšių
..Džiugo" komandoje.
Finale turėjau progos susi
pažinti lietuvį iš Rygos. O.
Repniks. 1947 metų Latvijos
čempioną Tokias sunkias ir
Įtemptas rungtynes seniai be
buvau žaidęs. 2.5 vai. kovoje
trečiame sete ištempiau 7:6.
Kauno spaudoje rase. kad žai
dėme kaip 50 m. .jaunuoliai"...
(Bus daugiau i

DRAUGAS, trečiadienis, 1997 m. lapkričio mėn. 19 d.

APIE JAV LB TARYBOS
SESIJA
GRAŽINA KAMANTIENĖ
(.Tęsinys)
Sekmadienį, 8 vai. ryte, sesi minėjimų aukas, maždaug
jos posėdžių salėje Šv. Mišias 21,000 dol. sumoje (30% nuo
aukojo Philadelphijos lietuvių maždaug 70,000 dol. surinktų
Šv. Jurgio parapijos klebonas per abu metus). Sesijos pra
ir Lietuvos Vyčių dvasios va džioje ir JAV LB Garbės teis
das kun. dr. Juozas Anderlo- mas tą skolą pripažino. Buvo
nis, pasakęs pamokslą gražia paaiškinta, kad komisijos po
lietuvių kalba. Skaitytoja bu sėdyje dalyvavo PLB valdybos
vo Teresė Gečienė, smuikais pirmininkas Vytautas Kamangrojo dr. Leonidas Ragas ir tas. Džiaugtasi, kad naujoji
Julius Vėblaitis, gražiai giedo PLB valdyba rodo gerą valią,
jo solistė Praurimė Ragienė, ir nenori, kad tęstųsi ginčai
Tarybos narių „chorą" vedė tarp JAV LB ir PLB. Todėl
Broliai Antanas ir Juozas Po- PLB nereiškia jokių preten
likaičiai. Mišių pabaigoje vi zijų į neišmokėtas Vasario 16
Didžiojo Karo muziejaus sodelyje lapkričio 8 d Į urbiami žuvusieji uz Lietuvos laisve Lietuvos ka
sus sujaudino bendra gies dienos proga surinktų aukų Vytauto
riuomenės Kauno Vytauto Didžiojo atskirojo jėgerių batalic r. kana: priėmė iškilminga priesaika Nuotr. Eltos
skolas
(tuos
21,000
dol.).
Todėl
mė „Kaip grįžtančius namo
finansų komisija pasiūlė pa Skelbs kalėdinį vajų PLB
paukščius".
JAV KONGRESAS IR IMIGRACIJOS
tvirtinti tas apyskaitas taip,
Tuoj po Mišių prasidėjo kaip jos buvo KV iždininko švietimo, kultūros, jaunimo ir
ĮSTATYMAI
penktasis posėdis ir rinkimai. Ramučio Pliūros pateiktos. kitiems darbams finansuoti,
panašiai
kaip
buvo
daroma
Nominacijų komisija pasiūlė Daugumai balsuojant už, apy
Praeitą savaite, t.y. lapkri įstatymas, leidžiąs imigran
ankstyvesniais laikais.
tik vieną kandidatę į JAV LB skaitos buvo patvirtintos.
čio 13 d., JAV K ngresas pri tams tvarkyti dokumentus
Prof. dr. Vytautas Bieliaus ėmė kelis įstatyr.us, kurie tu
Krašto valdybos pirmininkę,
Amerikoje, yra panaikinamas.
kas
atsiėmė savo pasiūlymą, rės didelę įtaką Amerikos imi
tai dabartinę pirmininkę Re
JAV LB 1998 metų sąma
Visi imigrantai turės grįžti į
giną Narušienę, apie kurią tose buvo numatyta 885,025 diskusijos ir ginčai baigėsi, grantams. Kon^-esas tikisi, savo kraštą tvarkyti „žalios
gražiais žodžiais pakalbėjo jos dol. pajamų ir tiek pat išlaidų. Tarybos narių dauguma patvi- kad tuos įstatymus preziden kortelės" dokumentus.
vykdomasis vicepirm. prof. dr. Iš jų KV sąmata pramatė tino 1998 metų sąmatą arba tas pasirašys, kaip jie pasieks
Taip pat yra perspėjimas,
Vytautas Bieliauskas ir kuri 112,550 dol. pajamų ir išlaidų. biudžetą, kuriame nėra nei jo stalą. Čia pora įstatymų, jog tai nereiškia, kad nele
buvo perrinkta antrai trejų Komisijos posėdyje buvo pada vieno cento PLB vaidybos dar kurie svarbūs lietuviams.
galūs imigrantai yra apsaugo
metų kadencijai. Regina Na- ryta maža pataisa: KV iždi bams iš JAV LB KV iždo.
Imigracijos įstatymo dalies ti nuo deportacijos, jeigu jie
Kitų Tarybos komisijų po 245(i) — „grandiathering" pe paduoda prašymą (files a petirušienė gražiai pakalbėjo apie ninkas Ramutis Pliūra per
savo mokslą, veiklą ir darbą kėlė 1,000 dol. iš nenumatytų sėdžių pranešimus ir jų siū riodas pratęsiamas iki 1998 tion) iki sausio 14 d., tai tik
JAV LB, turėtas pareigas. išlaidų kategorijos į auką lymus nutarimams pateikė šie m. sausio 14 d. 245<i) yra da reiškia, kad jie turi teisę pasi
Kalbėjo apie jos programą „Pasaulio lietuvio" žurnalui, Tarybos nariai: Ekonominių lis įstatymo, leicžiantis žmo naudoti įstatymu 245(i) tvar
JAV LB. Svarbiausia buvo su juos pridėdamas prie anksčiau reikalų — dr. Remigijus Gaš nėms, kurie turi teisę į „žalią kytis dokumentus Amerikoje,
rasti būdą, kaip dirbti su Lie įrašytų 250 dol., tokiu būdu ka, Kultūros — Antanas Poli- kortelę" (tai U.S. piliečiai ar kai tam ateis laikas.
tuva, kaip surasti tiltą su Lie „Pasaulio lietuviui" numatant kaitis, Socialinių reikalų — tie, kurie turį ,.zalią kortelę"
Dabar bus įskaitomi ir šei
tuva, nes Lietuvai reikia 1,250 dol. sumos auką, ir pa dr. Algimantas Čepulis, Švie nori atsivežti į Ameriką šei mos nariai. Kada prašymas
mūsų, mes turim budėti. To liekant pačią sąmatą nepa timo — Juozas Poiikaitis, Jau mos narius, ver-Iai norintys gauti „žaliai kortelei" yra pa
kia programa buvo sukurta, keistą. Džiaugėmės, kad jau nimo — Mike Mikolaitis, Or atsivežti reikalingas tarnauto duotas asmens, pagal vieno iš
įsteigus bendrą LR Seimo ir parodyta gera valia ir iš JAV ganizacinių reikalų — Vytas jus, ar „žalios kortelės" loteri kelių šeimos ar darbo pagrin
JAV LB atstovų komisiją, ir LB KV pusės naujai PLB val Maciūnas ir Visuomeninių rei jos laimėtojai, ir t.t.) duoda du kategorijų, prašymas įskai
džiaugėsi jos darbu. Reikalin dybai. Tokia sąmata buvo pa kalų — Jonas Urbonas. Po kai teisę tvarkyti savo dokumen tys ir šeimos narius — pra
kurių pranešimų buvo keletas tus Amerikoje, sumokėjus
ga pažiūrėti, kas esame ir kur teikta Tarybai priimti.
klausimų, šiek tiek diskusijų, 1,000 dol. pabaudą. Šis įstaty šančiojo sutuoktinį ir vaikus,
einame. Bendruomenėje reikia
Tuoj kilo klausimai ir disku ir visi siūlymai buvo Tarybos mas turėjo pasibaigti 1997 m. ir jie turės teisę gauti „žalią
atsinaujinimo. Žiūrėti į ateitį, sijos, buvo klausta apie pa
daugumos balsais patvirtinti. rugsėjo 30 d. Kongrese vyko kortelę" kartu su prašytoju.
į jaunimą. Kalbėjo apie pla ramą naujai PLB valdybai,
Juos prezidiumas paskelbs daug debatų šio įstatymo rei Tiems šeimos nariams taip
tesnės konferencijos sušau kaip šeštadienį buvo prašęs
pat galioja šio įstatymo 245(i)
Tarybos nariams ir spaudai.
kimą, apie reikalą aptarti PLB pirmininkas. JAV LB KV Po komisijų pranešimų buvo kalu. Vykstant *debatams, pratęsimas.
įstatymas buvo prailgintas iki
veiklą su kitomis organizacijo vykdomasis vicepirm. prof. dr. pietūs.
Piliečiai iš buvusios Sovietų
š.m.
lapkričio 14 d. Kongresas
mis. Kalbėjo apie vienybę, kad Vytautas Bieliauskas, pakal
Sąjungos ar bet kurios jos bu
Septinto ir paskutinio posė atsisakė šį įstatymą palikti
organizacijai nereikia asme bėjęs su KV ižd. Ramučiu
vusios respublikos: Rusijos,
džio
metu, sesijoje dalyvavęs visam laikui. Tik davė „grandniškumo. Nutarimus prii Pliūra, sesijai pasiūlė į są
Latvijos, Lietuvos, Estijos,
mant, žiūrėti, ar yra žmonių ir matą įrašyti 5,000 dol. sava „Dirvos" redaktorius dr. Jonas father" teisę žmonėms paduoti Lenkijos, Čekoslovakijos, Ru
lėšų jiems vykdyti. Prašė at norišką auką, nes ir PLB val Jasaitis, savo žodyje sesijai prašymus nuolatiniam apsigy munijos, Vengrijos, Bulgari
kreipti dėmesį į finansinę dybai reikia iš kur nors gauti pasisakė už reikalingumą su venimui Amenkoje iki 1998 jos, Rytų Vokietijos, Albanijos
sąmatą, ar yra pakankamai šiek tiek lėšų. Jis siūlė kviesti JAV leidžiamų laik metų sausio 14 d. Po tos datos ir Jugoslavijos, kurie atvyko į
raščių ir leidėjų konfr-unciją,
pinigų darbams. Prašė visų
Ameriką prieš 1990 m. gruo
apie
spaudos uždavinius teikti
sąmatos nedidinti, bet suma
įsijungimo į bendrą darbą.
džio 31 d., gali prašyti pasi
pirmą
kartą
JAV
LB
tarybų
žinti tokia pačia suma kai ku žinias apie organizacijas, teik sesijų istorijoje, kad daugu gailėjimo nebūti deportuoti
Į JAV LB Kontrolės komisiją rias KV administracines iš ti objektyvias žinias apie
mas Tarybos narių keliautų pagal „seną įstatymą".
buvo išrinkti: Juozas Polikai- laidas. Prieš tokį pasiūlymą užsienio lietuvius, Lietuvą ir
Taip pat prie imigracijos
taip toli. Iki šiol vieni iš pareitis (47 balsai), Janina Udrienė pasisakė keli KV ir Tarybos kitus uždavinius.
gingiausių buvo Tarybos na įstatymo pridėta pataisa, kad
Per einamuosius reikalus ir
(42) ir Vytas Maciūnas (34). nariai, pasisakė ir KV pirm.
riai iš Kalifornijos, kurių visi „žalios kortelės" kasmetinė
Kandidatais liko dr. Remigijus Regina Narušienė, susirū klausimus bei sumanymus
visada
keliaudavo beveik į vi loterija sumažinama 5,000 t.y.
Gaška (30) ir Vytautas Vidugi pinusi, kad KV tada neturės buvo pasikalbėta apie kai ku
sas Tarybų sesijas. Michigan užuot dalinamų iki šiol 55,000
ris (18). | JAV LB Garbės teis pinigų atlikti numatytiems riuos kasdieninius reikalus,
apygardos pirmininkei Liūdai bus dalinama tik 50,000 „žalių
mą buvo išrinkti: Antanas Po- projektams. Diskusijos didėjo darbus. Gan ilgai užtruko dis
Rugienienei pasiūlius, 1999 kortelių" kasmet. „Žalios kor
likaitis (50), Algimantas Ge ir karštėjo, Tarybos nariai vėl kusijos dėl būsimos sesijos vie
metų rudenį Tarybos sesija telės", duodamos pagal darbą,
čys (45), dr. Algimantas Če ginčijosi dėl pinigų PLB valdy tos ir datos. Kalifornijos apy
įvyks Detroite. Padėkojus vi sumažinamos taip pat kasmet
pulis (43), Algis Rugienius bai. Tada PLB valdybos pirm. gardos pirmininkui Zigmui
siems
už viską, pasveikinus 5.000.
(43) ir Angelė Nelsienė (28). Vytautas Kamantas pasisakė, Viskantai pasakius, kad jis
Blogiausia įstatymo dalis
naujai
išrinktas
JAV LB vado
Kandidatais liko Birutė Vilu- kad jam vienodai rūpi ir JAV gryžęs namo kalbėsis su savo
yra
ta, kad pridėta pataisa,
vybes,
prezidiumo
pirm.
Dona
tienė (27) ir dr. Pranas Zunde LB kaip ir PLB, nes jis pats apygardos valdyba, buvo pa
pagal
kurią įstatymas veiks
tas
Skučas
Phiiadelphijos
se
jau seniai dirba LB Grand rinkta Los Angeles vietove
(20).
atgaliniu
laiku kai kuriems
siją
užbaigė.
Šeštas posėdis buvo skirtas Rapids apylinkės valdyboje Kalifornijoje 1998 metų spalio
asmenims,
kurių deportacija
Tarybos komisijų praneši kaip sekretorius, daug kaden 24-25 d. sesijai. Tai oūtų
Pabaiga iki šiol buvo suspenduota. Pa
mams, jų išvadoms, siūly cijų darbuojasi JAV LB tary
gal tą įstatymą, tie asmenys
mams ir Tarybos nutarimams. boje, buvo išrinktas JAV LB
dabar galės būti deportuojami,
Pirmasis buvo finansų komisi atstovu į PLB seimą, tai neno
ir tai gali paliesti 20,000 as
jos pirm. Česlovas Mickūno ri matyti vėl grįžtančių ginčų
menų.
pranešimas apie pateiktas dėl pinigų JAV LB taryboje.
Įstatymo aprašymas gautas
praėjusių metų ir šių metų Nenori matyti kolegų beniš
Illinois Coalition for Immipusmečio apyskaitas. Iš jų druomeninkų susipriešinusių
grants
rnd Refugee Protection
paaiškėjo, kad JAV LB visos vieni prieš kitus dėl kelių
(11.14.97).
1996 metų apyskaitos rodė tūkstančių dolerių PLB valdy
Birutė Jasaitienė
apie 976,000 pajamų ir apie bai. Padėkojo sesijoje atsilan
kiusiam Kanados LB pirmi
817,000 dol. išlaidų, o 1997
ninkui Algirdui Vaičiūnui už
metų pirmojo pusmečio apy
VOKIEČIŲ DOVANA
pažadą tęsti Kanados LB pa
skaitos — apie 508,000 dol.
Trakuose, ant aukšto Lukos
ramą PLB valdybai ir duoti
pajamų ir apie 426.000 dol. 5,000 dol. Kamantas prašys
ežero kranto, šalia bažnyčios
išlaidų. Tai buvo Krašto val Lietuvių fondo ir kitų. kad
duris atvėrė globos ir sociali
dybos, jos leidžiamo „Bridges" daugiau paremtų JAV LB KV.
nių paslaugų centras. Atidary
žurnalo. Švietimo tarybos. So nes suprantama, kad jai rei
mo iškilmėse, be kitų svečių,
cialinių reikalų tarybos, „Sek kia pinigų. O pati PLB valdy
buvo ir delegacija iš Vokietijos
lyčios", „Pensininko" žurnalo, ba kreipsis į kitų kraštų Ben
Rainės miesto, kurio visuome
Lietuvos Našlaičių globos ko druomenes, kaip Australijos.
ninės organizacijos globos cen
miteto. „Lietuvos vaikų vil Didžiosios Britanijos, Vokieti
trui įrengti skyrė 350.000 Vo
ties", Lietuvos Partizanų glo jos. Šveicarijos ir kitas, kad
kietijos markių.
bos fondo, ir Lithuanian Folk jos ir toliau tęstų finansinę
Rainiečiams pasiūlius, cent
Dance Festivals sudėtos ben paramą PLB valdybai. Prašys
rą įsteigė ir lėšų jam skyrė
dros sumos. Apyskaitos rodė. pinigų iš JAV, Australijos. Ka
Trakų rajono savivaldybė, o
kad JAV LB KV nebuvo atsily nados ir kitų lietuvių fondų, Neringa N'ekraSiūte. šį pavasarį sėkmingai koncertavusi Amenkoje, su
patalpas nemokamai išnuomo
ginusi PLB valdybai už 1996 kurie visada remia PLB. savo mama Jolanda ir broliu Vyteniu namuose Marijampolėje.
jo
Trakų parapija.(LR)
Nuotr Indrės Ttjūnėlienės
ir 1997 metų Vasario 16

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE

MISCELLANEOUS
ELEKTROS
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI
Tunu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty Dirbu greitai.
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

STASYS'CONSTRUCTION
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Jei jus ar artima jums žmogų
slegia senatvės našta, liga siūlome
apsigyventi mūsų namuose
(pnvatus kamb.. maistas, visos
reikalingos paslaugos). Inf. te).
773-847-4903 po 6 V. v.
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Staliaus darbai, rusių, vonių ir virtu
vių [rengimas; priestatai; kerami
kos plyteles; „sidings", „soffits",
„decks", „gutters, plokšti ir„shingle"
stogai; cementas, dažymas.
Tunu darbo draudimą.
S.S«netto T»i. 630-241-1912
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(773) 586-5959 1 k & A
(708)425-7161 |

^

j

L f l

RIMAS L. STANKUS
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Greitas ir sąžiningas patarnavimas
Nuosavybių įkainavimas veltui
Perkame ir parduodame namus
Pensininkams nuolaida

MISCELLANEOUS
lauko priftSOros darbų (land- I
scaping/maintenarice) bendroves savi
ninkas. WaaNngton, D.C.. Mfco darbir**o, kuris galėtų atlikti lauko priežiūros
darbus. Pradinis mokestis $6 į valandą.
Galima dirbti 10-12 valandų per dieną su
viršvalandžiais. Reikalingas darbo
leidimas. Suteikiamas pigu* butas- $130
mėnesiui. Kreiptis tel. (202)244-2373.

Rugsėjo 4 d.Kaune Maltos ordino senelių namai paminėjo savo 10 metų
sukaktį. Šiuose, Kauno savivaldybes išlaikomuose, senelių namuose savo
senatvės dienas leidžia 80 gyventojų. Nuotr. Eltos

NEPRIKLAUSOMYBĖ, DEMOKRATIJA...
(Atkelta iš 3 psl.)
Man patinka ką nors pada
ryti. Dėl to ir naktim sėdžiu
prie stalo, ir einu kitą rytą, te
gul su skaudančia galva, bet
nešuosi portfelyje, ką esu
parašęs. Ir žinau, jeigu būčiau
gerai išsimiegojęs, tai būtų
likę neparašyta. Bet kai būnu
išsimiegojęs, tai aš tiesiog
linksmas žmogus. Nesu joks
niurzga arba nusivylęs gyveni
mu. Priešingai, aš myliu gyve
nimą. Man viskas patinka,
išskyrus niekšus. Bet ir niek
šų atžvilgiu mama mane mokė
tolerancijos ir atlaidumo. Gal
juos kas nuskriaudė, sužalojo
sielą. Aš linkęs gailėtis ir ne
naudėlių kaip klystančių žmo
nių. Jie patys galų gale save
baudžia, susipainioja, susidirba, kai kurie paskui dėl to
kankinasi.
Kaip žvelgiu į Lietuvos, į
kitų žmonių gyvenimą? Štai
kelios formulės, kurias naudo
jau Seimo rinkimų kampani
joje. Mes palaikysim kiekvie
ną, kuris nori gyventi. Žmo
nės, norėkit gyventi! Turėsit
valdžią, kuri jums padės, bet
„gyventi" tai reiškia patiems
kurti, daryti. Gyventi — tai ką
nors padaryti, ko nebuvo: pa
sistatei būstą, pagimdei vaiką,
jį augini, mokai, ir jis arba jie
— mokiniai — darosi turtin
gesni, jie eina į gyvenimą su
tavo dvasia, su tavo pažiū
romis. Tai yra kūryba, kaip

man dabar — valstybės kū
ryba.
Tu parašei knygą, priėmei
gerą įstatymą. Matai, jau kaž
kas truputį geriau nuo to, kad
tu ar aš prie to prisidėjom.
Tada ir gyvenimo prasmė yra
jaučiama kitaip. Ne tiktai,
kad prabuvau savo laiką že
mėje — valgiau, miegojau, gė
riau, užsidirbau — pragyve
nau. Bet kai užsidirbau, tai
palikau, sukūriau. Parūpinau
savo vaikui, Lietuvos vai
kams.
Toks yra natūralus gyveni
mas su teigiamu turiniu, ku
ris būtinai yra ko nors kūryba.
Tai ne gobšumas kuo daugiau
prisikrauti. Kūrybą, statybą
aš noriu visokeriopai skatinti,
nes kaip alternatyvą Lietuvoje
aš matau tik savižudybę. Gir
tavimas yra savižudybė; neno
ras dirbti, dykas sėdėjimas ir
niurzgėjimas yra savižudybė.
Čia dvasinės savižudybės pra
džia, jau nekalbu apie narko
tikus ar apie susvetimėjimą,
sužiaurėjimą. Žmogus, kuris
labai susvetimėja. sužiaurėja,
pirmiausia savyje nužudo ge
rąsias savybes — žmogišku
mą, o paskui jau gal fiziškai
nužudo kokį kaimyną arba
šeimos naiį. Reikia gelbėtis iš
dvasinės mirties. Krikščionių
Evangelijoje yra labai tiksliai
viskas pasakyta: štai tie, ku
rie mano, kad jie gyvena, nors
jie yra mirę; ir štai tie, kurie
bus mirę, bet jie gyvens.
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JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba
informacijos skyrius

A.tA.
Veterinarijos gydytojas
BRONIUS KRAKAITIS

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

EKONOMIKA. ŽVILGSNIS IŠ
LIETUVOS
suotą biudžetą, labai kietai
valdomą".
Pasak ekspertės, Estijoje
yra ekonominė, o ne biržos
Statistikos departamento krizė. Biržos problemos yra
duomenimis, realusis darbo tik ekonominių problemų
užmokestis rugsėjo mėnesį išraiška. Kai susiklosto prasta
padidėjo 1 proc. Per metus, ekonomikos padėtis, akcijų
nuo rugsėjo iki rugsėjo, jis rinkos krinta, nes investuoto
išaugo 14.8 proc. Vienas jai, nepasitikėdami valstybe,
žmogus rugsėjo mėnesį viduti liaujasi investavę. Margaritos
niškai uždirbo 853 litus.
Starkevičiūtės tvirtinimu, tai,
tas
„Lietuvos ry " pastebi, kad Lietuvoje tokių staigių
kad nuo 1993 metų vidutinis kritimų nėra, rodo, jog inves
darbo užmokestis padidėjo be tuotojai, tiek vietiniai, tiek Po atnaujinimo sostinėje lapkričio 10 d. atidarytas didžiausias Lietuvos teatras „Lietuva" kuriame yra 1,000
veik 5 kartus. Nors yra įta užsienio, pasitiki mūsų rinka. sėdimų vietų.
Nuotr. Eltos
rimas, kad privačios įmonės Kaip tik tuo Lietuva ir gali pa
ma po 54 kg mėsos, o suvarto ningrade sukurs iki 1,000
MĖSOS EKSPORTAS
naudojasi dviguba buhalterija sididžiuoti.
jamas
tik 51 kg. Tad galimy naujų darbo vietų. Jis teigia,
KAINUOS BRANGIAI
ir nenurodo realių atlyginimų,
bių
eksportuoti
mėsos pertek kad Žemės ir miškų ūkio mini
TARPTAUTINIS
tačiau kai kurie analitikai lin
lių
yra,
viską
lemia
tik mėsos sterija neremia mėsos per
Lietuvos prezidentui Algir
VALIUTOS FONDAS
kę manyti, jog tikrąjį atlygi
savikaina
ir
už
ją
mokamos dirbėjų, todėl yra priversti
dui Brazauskui viešint Mask
PATENKINTAS
nimą dabar gali slėpti tik kai
kainos.
Pasak
vyriausybės
pa dirbti Rusijoje.
voje,
Maskvos
meras
Jurij
kurios, 6-10 darbuotojų tu
LIETUVA
rinčios, įmonės.
Lužkov teigė, kad Rusijos sos tarėjo kaimo klausimais Arvy
UŽUOT PATOGUMO —
Tarptautinis Valiutos fon tinė pasirengusi iš Lietuvos do Basiulio. lietuviška mėsa
NESUSIPRATIMAI
LIETUVA IŠ PASAULIO das (TVF) neturi priekaištų pirkti mėsos tiek, kiek bus yra brangesnė negu Argenti
dėl Lietuvos vykdomos ekono pasiūlyta. Tačiau, ekspertų nos, Naujosios Zelandijos,
BIRŽŲ KRIZĖS TURĖS
Vilniuje, Karoliniškėse vei
minės politikos. Nors trimetis teigimu, tokios kalbos yra virškvotinė Vakarų Europos
NAUDOS
kiantis
prekybos centras „Ko
memorandumas
su
TVF tuščios, jeigu Rusija nemažins valstybių, todėl būtina ją sub
meta"
yra
bene didžiausia šio
Nepriklausoma
finansų baigėsi rugsėjį, o naujo susi biurokratinių barjerų. Dabar sidijuoti, kad būtų įmanoma
mikrorajono maisto prekių
parduoti
perteklių.
Žemės
analitike Margarita Starke tarimo Lietuvos vyriausybė Rusijoje mėsos importo mo
parduotuvė. Dauguma pirkėjų
vičiūte prognozuoja, kad dole pasirašyti nežada, bendradar kesčiai sudaro apie 30 proc. ūkio tarptautinės prekybos šioje parduotuvėje atsiskaito
agentūros
vienas
vadovų
Vid
rio vertės smukimas pasaulio biauti su šia tarptautine orga Mėsos eksportas į Maskvą
grynais pinigais ir jiems neky
rinkose bei Pietryčių Azijos nizacija atsisakyti taip pat Lietuvos mokesčių mokėto mantas Lape mano, kad kitais la problemų.
metais Lietuvai bus lengviau
biržų krizė gali duoti ilga neketinama.
jams kainuotų 5 mln. litų.
Kebliau banko kortelių savi
laikės naudos Lietuvos kapita
Subsidijos iš valstybės biu Rusijos rinkoje, nes Europos ninkams. Nors paradinės par
Spalio pabaigoje Lietuvoje džeto — tai lėšos iš mūsų Sąjunga pradėjo mažinti sub
lo rinkai.
pradėjo
dirbti eilinė TVF misi mokesčių mokėtojų kišenės. sidijų dydį ir tai iškart atsi duotuvės durys aplipdytos Vil
Kaip žinia, akcijų krizė pa
niaus banko, „Visa", „Globus"
saulio biržose beveik neturėjo ja ir naujasis fondo atstovas Ar galime sau leisti tokią pra liepė mėsos kainai. Rusų pre ir kitų kortelių emblemomis,
įtakos Lietuvos vertybinių po Lietuvoje Adalbert Knobl. bangą ir maitinti Rusijos var kybininkai greitai suprato, jog atsiskaityti jomis „Kometoje"
pierių biržai. Margarita Star Kaip praneša „Verslo žinios", totoją?", — „Lietuvos rytą" naudingiau bus bendradar ne taip lengva, — rašo „Sos
kevičiūtė „Respublikai" aiški misija vertina, kaip įvykdytas klausė prezidento vyriausia biauti su pašonėje esančia Lie tinė".
no, kad Lietuvos vertybinių minėtas memorandumas, pa sis referentas žemės ūkio tuva nei Vakarais.
Vilnietė D. E. praėjusią sa
popierių rinka bei įmonės, gal kurį Lietuvai suteikta 200 klausimais Raimundas Duvaitę
užsuko į „Kometą" nusi
mln.
dolerių
paskolų.
Finan
STATO MĖSOS FABRIKĄ
žinskas. Jo manymu, subsikurių akcijos kontroliuoja mos
pirkti maisto produktų. Prie
sų
ministerijos
Tarptautinio
KALININGRADE
duoti produkciją,
kad ji
biržoje, yra labai stiprios. Pro
kasos jos laukė staigmena:
fesionaliai dirbantys akcinin skyriaus direktoriaus pava užimtų naują rinką, galima
kasininkė pareiškė, kad- nei
duotoja Rūta Skyrienė laik tik iki tam tikros ribos. Tačiau
Bendrovė
„Klaipėdos
mais
kai žino, kad Lietuvos įmonės
Vilniaus
banko, nei kitų korte
raščiui sakė, jog misiją visiš kartu R. Dužinskas pripažino, tas" Kaliningrade pradėjo klo
yra geros, o jų akcijos pigios,
lių
nepriims,
nes pirkėja
kai tenkina, kad skolinimosi kad visai atsisakyti subsidijų ti naujos dešrų ir mėsos ga
tad akcijų kainoms nėra kur
aukštuma užsienyje neviršyta, negalima, nes Rusijos rinka myklos pamatus. Pirmoji ben turėjo iš anksto pranešti apie
kristi. Jos krinta tada, jei yra iždo deficitas gerokai mažes
drovės gamykla užsienyje sta savo ketinimus nemokėti gry
per brangios, kaip pvz., Esti nis nei nustatyta riba, o gry yra labai svarbi Lietuvai.
nais. Pirkėjai buvo pasiūlyta
joje.
Mėsos perdirbėjų sąjungos toma ant 99 metams išnuo iš naujo susirinkti prekes
nojo skolinimosi deficito lubos
motos žemės. Gamykla kai
Pasak finansų analitikės, taip pat nepasiektos. Misiją prezidentas Gintaras Valan nuos apie 16 mln. litų. Pro salėje ir grįžti prie kasos iš
Lietuvos kapitalo rinka iš šios tenkina ir Finansų ministro čius įsitikinęs, kad mėsos ek dukciją planuojama parduoti anksto pareiškus, kad mokės
pasaulinės krizės gali turėti il Algirdo Šemetos pateiktos sporto subsidijos yra keliskart Rusijos rinkoje. Iš pradžių kortele. „Kometos" direktorius
galaikės naudos. Anksčiau kitų metų Lietuvos ekonomi mažesnės negu jų buvo be rei žaliava naujai įmonei bus tei R. Paukštė šio incidento kalti
kalo išmesta už grūdų saugo
užsienio kapitalas buvo nu kos plėtros prognozės.
ninke irgi įvardijo pirkėją, iš
jimą
— jos neatkovojo Lietu kiama iš Lietuvos, o vėliau anksto nepranešusią, kad mo
kreiptas į Pietryčių Aziją, o
gali būti superkama ir vietoje.
Finansų ministerijos duo vai jokių rinkų. Europos Są Pasak įmonės vadovo Gintaro kės kortele.
pastaruoju metu į Pietų Ame
riką. Bet pasirodė, kad Piet menimis, Lietuva Tarptauti jungos subsidijos mėsai esan Valančiaus, klaipėdiečiai Kali
Rima J a k u t y t ė
ryčių Azijoje padėtis yra labai niam valiutos fondui spalio 1 čios dešimt kartų didesnės.
nepastovi. Todėl yra tikimybė, d. buvo skolinga 287 mln. do „Jei per metus nesurasime
kad investuotojai iš Pietryčių lerių. Lietuvos banko skola bent 10 mln. litų subsidijoms,
Azijos gali perkelti savo kapi 77.8 mln. dolerių. Paskutinė padarysime didelę klaidą ir
talą į Rytų Europą. Tačiau, Lietuvos paskola TVF turi prarasime ateities rinką. ku-.
Margaritos Starkevičiūtės tei būti grąžinta iki 2007 m. rioje po kelerių metų, suma
gimu, „vienintelė mūsų pro rugsėjo 9 d. Lietuvos banko žinus Europos valstybėms
mirus, mūsų nuoširdi užuojauta Jo seseriai MARYTEI
blema yra Estija, kuri labai valdybos pirmininkas Reinol muitus, galėtume išsilaikyti ir
be
rėmimo"',
—
teigė
G.
Va
kompromituoja visą Baltijos dijus Šarkinas pasisiūlė TVF
SALIKIENEI, jos šeimai, giminėms ir artimiesiems.
regioną. Estijos ekonominė anksčiau termino dalimis grą lančius.
padėtis yra labai bloga — jie žinti paskolas, suteiktas litui
Rusija už kilogramą mėsos
skolinosi pinigų ir juos išleido sutvirtinti. Tuo tarpu vyriau siūlo 6 litus. Kad mėsos per
Detroito-Vfindsoro Lietuvių fronto bičiuliai
gražiam įvaizdžiui sukurti. sybės dalies Finansų ministe dirbėjai turėtų bent 3-5 proc.
Dabar atėjo laikas juos rija neplanuoja pagrąžinti pelno, mėsos kilogramą reikė
grąžinti. Latvijoje, padėtis yra anksčiau numatytų terminų, tų parduoti po 6.4 lito.
Mūsų mielam Draugui
panaši kaip ir pas mus, tačiau nes pinigai yra perskolinti, be
Dabar vienam Lietuvos gy
latviai dar turi ir subalan to — tai gana pigios lėšos.
ventojui per metus pagamina
VIDUTINIAI
ATLYGINIMAI NUOLAT
DIDĖJO

A.tA
Vet. dr. BRONIUI KRAKAIČIUI

A.IA.
Dr. RIMUI VIENUŽIUI

mirus, žmoną JANINĄ, sūnus - VYTĄ, PAULIŲ,
ANDRIU ir jų šeimas, brolį KĘSTUTĮ Lietuvoje ir kitus
gimines nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.
Aldona ir Antanas Lipskiai
Valentina ir Pranas Mažeikai
Vanda ir Zenonas Petkai
Praurimė ir Leonidas Ragai

AtA
Dr. RIMUI VIENUŽIUI

lapkričio 10 d p^r naująjį Šilo tilta Vilniujp paleistas troleibusų eismas 19-tuoju maršrutu ..Antakalnis •
N'uotr. Eito*
Pašilaičiai".

m i r u s , r e i š k i a m e giliausią užuojautą jo žmonai
J A N I N A I , s ū n u m s - VYTAUTUI, PAULIUI ir
1
ANDRIUI, jų šeimoms ir broliui KĘSTUČIUI Lietuvoje
bei kitiems giminėms ir draugams.
LB Michiana, MI apylinkės
valdyba ir nariai

Mirė 1997 m. lapkričio 15 d., Christ Community
ligoninėje, Oak Lawn, IL
Gimė 1920 m. g e g u ž ė s i 2 d.. Lankeliškių km..
Vilkaviškio apskrityje.
Gyveno Palos Hills, IL. Anksčiau gyveno Romeo.
Mich.
Priklausė ateitininkams, „Gajos" medikų korporacijai
ir Lietuvių fronto bičiuliams.
Nuliūdę liko: sesuo Maryte Salikiienė su vyru Vaciu,
sesers d u k t ė dr. D a n u t e Salikiytė. sesers sūnus dr.
Edmondas, jo žmona dr. Rūta, jų dukrelės Sigita ir Ina,
mirusio brolio Albino žmona Anita Krakaitienė, gyv.
Burlington, Ont., Kanadoje. Pusbroliai: Kazy? Bradūnas
su žmona Kazyte ir Juozas B r a d ū n a s ; giminės: Jurgis
Bradūnas su šeima, Lionė Kazlauskienė su šeima, Elena
Aglinskienė su šeima, J o n a s Kemėža ir jo vaikai - duktė
R a m u t e su v y r u Vidu K a z l a u s k u , ir s ū n u s P e t r a s
Kemėža, Elena Mickevičienė ir jos s ū n u s Kęstutis su
žmona bei kiti giminės Lietuvoje.
Velionis p a š a r v o t a s lapkričio 19 d., trečiadieni, n'to
3 iki 9 v.v. Petkus-Lemont laidojimo namuose, 12401
S. Archer Ave. (arti Derby Rd.;. Ketvirtadieni, lapkričio
20 d., po gedulingų šv. Mišių 10 vai. ryto Pal. Jurgio
Matulaičio misijos bažnyčioje, velionis bus nuvežtas
| laidojimui į H a m i l t o n , O n t . . C a n a d a . Š e š t a d i e n į ,
lapkričio 22 d. Aušros Vartų bažnyčioje, Hamiltone, bus
| laikomos šv. Mišios 10 vai. ryto už velionio sielą. Po šv.
Mišių a.a. B r o n i u s b u s palaidotas lietuvių Šv. Jono
kapinėse, M i s s i s s a u g a , Ont., k u r i o s e ilsisi velionio
motina Ona K r a k a i t i e n ė ir brolis Albinas Krakaitis.
N o r i n t i e m s p a g e r b t i velionio atminimą, prašome
aukas skirti lietuvių jaunimo Dainavos stovyklai.
Nuliūdę: s e s u o i r g i m i n ė s .
Laid. direkt. Donaid A.Petkus/Donald M.Petkus,
tel.800-994-7600.

A.tA.
Dr. RIMUI VIENUŽIUI
mirus, r e i š k i a m e gilią užuojautą žmonai JANINAI,
sūnums ir g i m i n ė m s .
Genovaitė ir Algirdas Maciūnai \

Mūsų brangiai

dailininkei AGUTEI
KIZEVIČIUTEI-RIMIENEI
mirus, sūnų ŠARŪNĄ su žmona VIDA, sesutę ANTO| SELĘ Lietuvoje ir visus artimuosius giliai užjaučiame
ir drauge liūdime.
Prienų žiburiečiai:
Gražina
Brundzaitė-Natkevičienė,
Aldona, Leokadija, Vytautas. Birutė ir
Danutė Vilkutaičiai

A.tA.
Dr. RIMUI VIENUŽIUI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną JANINĄ, sunūs
- VYTĄ, P A U L I Ų ir A N D R I Ų su šeimomis, brolj
KĘSTUTĮ Lietuvoje, netekusius mylimo Vyro, Tėvo,
Brolio ir Senelio. Liūdime kartu.
Danutė ir Stasys Liepai
Vytautas Linartas
Irena ir Antanas Rimavičiai
Ona ir Vytautas Gutauskai
Isolda ir Vytautas Simkai
Algis Visockis
Jūratė ir Romas Gintautai
Jadzė ir Jonas Mockaičiai
Aldona ir Bronius Maciukevičiai
Marytė Kupcikevičiene
Irena ir Kazys Miecevičiai

ŠEŠIŲ MĖNESIŲ MIRTIES SUKAKTIS

A.iA.
HIACINTAS SUVAIZDIS
Minint mūsų mylimo Vyro. Tėvo ir Senelio, kurio nete
kome 1997 m. gegužės 18 d., mirties sukaktį, šv. Mišios už
velionį bus aukojamos š m lapkričio mėn. 23 d., sekma
dienį, 11:00 vai. ryto Šv. Antano bažnyčioje. Cicero, II.
Prašome gimines, draugus ir pažįstamus ta dieną pr
siminti velionį Hiacintą savo maldoje
Liūdinti šeima.
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IŠ ARTI IR TOLI

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

FLORIDOS LIETUVIŲ
DIENOS ST.
PETERSBURGE

JAV Lietuvių Bendruome
nės
Floridos apygardos sąra
Mokslo i r k ū r y b o s s i m p o 
Pasaulio lietuvių centras
z i u m e , M e d i c i n i n ė s p a ž a n  k v i e č i a į kalėdinę mugę. kuri šuose. 1997 m. balandžio men.
g o s sekcijoje, vyksiančioje rengiama centro
didžiojoje vykusiame Sunny Hills, FL
šeštadienį, lapkričio 29 d., 10 salėje gruodžio 6 ir 7 d., nuo 9 buvo nutarta suruošti Lietu
vai. r.. 216 kambaryje Jauni vai. r. iki 3 vai. p.p. Pernai vių dienas St. Petersburge,
mo centre, dr. Edis Razma panaši
mugė buvo labai FL.
Šiam darbui
organizuoti
skaitys paskaitą ..Išvengiama sėkminga, patenkinusi ir no
liga: plaučių vėžys ir rūky rinčius parduoti, ir pirkėjus. pakviesti Angele Kamiene ir
mas"'.
Galima išsinuomoti stalus, Mečys Šilkaitis. 1997 m. lie
pos 12 d. jų sušauktas pirma
skambinant 708-448-7436.
Dar kartą įsitikinta, kad
P a s k e l b u s dr. Kazio Mar- sis pasitarimas, sutraukęs
l i e t u v i a i iš tikrųjų y r a ge t i n k a u s p o m i r t i n i o stipen didelį būrį lietuvių klubo ri
r a š i r d ž i a i , visuomet suteikia dijos f o n d o laimėtoją ir bose esančių organizacijų bei
parama ten. kur mato, kad jos kviečiant besidominčius gauti meno vadovų.
Išklausę organizatorių pra
reikia. Vos antradienio, lapkr. šią stipendiją kreiptis į Kris
nešimo,
susirinkusieji pritarė
17d., laidoje buvo paskelbtas tiną Martinkutę šiuo adresu:
Lietuvių
dienas ruošti 1998 m.
kun. Arvydo Liepos, MIC, Dr. Kazys Martinkus Memograudus prašymas, kad reikia rial Scholarship Fund, 7120 S. vasario 19-22 d. Šv. Judo Ka
aukų Skardupių — partizanų Richmond Ave, Chicago, IL tedros centre, 5815-5th Ave.,
šventovės — atnaujinimo iš 60629-3011, USA, gatvės pa St. Petersburge, FL. Vietą su
laidoms padengti, pirmasis su vadinimas nebuvo labai aiš daro keturios atskiros, bet ga
savo parama atskubėjo And kiai išspausdintas, todėl ad limos sujungti salės, talpi
nančios 1,000 žmonių.
rius Baltrušaitis, paaukojo 125 resą kartojame.
P r o g r a m o j e : 1998 m. vasa
dol. .Norintieji savo aukomis
Č i k a g o s i r a p y l i n k i ų lie rio 19-20 vyks teniso ir golfo
prisidėti, galite siųsti kun.
Viktorui Rimšeliui, MIC. 4545 t u v i a i g e r a i p a ž į s t a solistę žaidynės. Vieta bus parinkta
Gaižiūnienę
ir ir paskelbta, kai žinosime apy
W. 63rd Str.. Chicago, IL A u d r o n ę
mielai
lankosi
renginiuose,
tikrį dalyvių skaičių.
60629. kuris aukotojams mie
kur
ji
atlieka
programą.
Ją
Vasario 21 d., šeštadienį,
lai patarnaus ir aukas persiųs
galėsime
išgirsti
lapkričio
29
vyks:
įvairios tautinės paro
i Skardupius.
d.. 6 vai. vak., Camelot poky dos; meninės programos; lietu
lių salėje (8624 W. 95th Str.,1, viška kavinė; pokylis
su
Šio k r a š t o j a u n i m o a u k 
Korp! Neo-Lithuania sukaktu šokiais ir menine programa.
lėtojai, mokytojai ir tėvai yra
viniame pokylyje. Šokiams Pokylio metu, laimėjusiems
susirūpinę, kad- vaikai per
gros Ričardo Šoko orkestras. sporto varžybas bus įteikti
mažai skaito. Kad skatintų
Stalai užsakomi pas Vaclovą pažymėjimai.
6kaityti knygas, jau nuo 1995
Mažeiką, 847-823-3607. Visa
Sekmadienį, vasario 22 d.,
m. Čikagos valstybinės biblio
lietuviška visuomenė kvie 12:30 vai. p.p. —šv. Mišios Šv.
tekos kartu su mokyklomis
čiama pokylyje dalyvauti ir
praveda vajų ir ragina moks padėti Korp! Neo-Lithuania Judo katedroje, vadovaujant
leivius išsiimti skaitytojo kor smagiai užbaigti 75 m. jubilie vysk. P. Baltakiui ir visiems į
Lietuvių dienas atvykusiems
telę iš bibliotekos, o paskui j a jaus šventę.
kunigams.
Lietuviškų
pa
kuo dažniau pasinaudoti. Šie
maldų
metu,
giedos
atvykę
iš
met pasiektas tikras rekordas:
Antanina
Puškoriūtė,
apylinkių
muzikiniai
vienetai.
korteles išsiėmė net 41,868 Highland Heights, OH, prajaunuoliai — tai 84 procentais tęsdama „Draugo" prenume Po pamaldų — užbaigtuviniai
daugiau negu 1996 metais. ratą, atsiuntė 65 dol. auką pietūs Lietuvių klube.
Įvairių sričių komitetai su
Tuo tarpu 1995 m. buvo laikraščio išlaidoms suma
daryti
ir jau pradėję savo dar
išduotos tik 15,724 kortelės, žinti. Tariame nuoširdų ačiū.
bus.
Tariasi
su organizaciniu
vadinasi, vajus yra labai
komitetu:
A.
Kamiene ir M.
sėkmingas.
J u o z a s P a r g a u s k a s , To
Šilkaičiu,
kad
šios
pirmos Flo
J u o z a s K a r i b u t a s , Los An ronto, Canada, pratęsė prenu ridos Lietuvių dienos būtų
geles, CA. nuoširdus „Draugo" meratą vieneriems metams su sėkmingos.
auka dienraščiui.
rėmėjas, apdovanojo
mūsų 105 dol.
Bus pakviesti amerikiečių
Esame
dėkingi
už JDraugo"
dienraštį 100 dol. auka. Už
žiniasklaidos
atstovai, miestų
dienraščio rėmimą tariame rėmimą.
burmistrai, kitų tautybių at
nuoširdų ačiū.
stovai ir kt.
Floridos lietuviams bus gera
proga pakviesti ir savo drau
gus bei kaimynus ameri
x Leokadija Pačkauskas, kiečius, pabendrauti su lietu
x A.a. Sofijos ir A l b i n o
S l i v i n s k ų a t m i n i m u i J u s - Union Pier MI, globoja našlaitę viais. Parodyti jiems mūsų
•i'i;.? ir Gražina Raškauskai, Lietuvoje. P r a t ę s d a m a globą tautos istoriją, kultūrą, pa
Liudas ir Milda Volodkos, ir kitiems metams atsiuntė $170. pročius. Mūsų kelintos kartos
Elvyra Dailydienė paaukojo Našlaitės vardu jai dėkojame: emigrantų vaikams, vaikai
bus
$145 Lithuanian Mercy Lift. „Lietuvos N a š l a i č i ų globos" čiams, provaikaičiams
Nuoširdžiai dėkojame už au k o m i t e t a s , 2711 W. 71 St. proga pažinti savo šaknis.
kas. Reiškiame gilią užuojautą Chicago, IL 60629.
Atvykstančius iš toliau daly
(sk.)
Slivinskų šeimai.
vauti Lietuvių dienose bei
(sk.)
x Tik d e š i m t dolerių! Taip sporto varžybose, prašome

SKELBIMAI

ADVOKATAS

CINTARAS P.ČEPĖNAS
R436 a.Pu-aaki Rd., Chicago, IL 60629
1/2 M ; taurę nuo Balzeko muziejau*)
M , 773483-4600
i4325 S Bell Rd.. Lockport, IL 60441
Tel 708-301-4866
Vniando* pafai raaitarimą

Advokatas Jonas Gibaitia
''• vii ir. ės ir kriminalinės bylos
8247 S.Kedzie Avenue
Chicago, H. 60629

n e d a u g ir J ū s ų n a m a i bus
pripildyti
nepakartojamos
kanklių
muzikos.
Daiva
K i m t y t ė į r a š ė pirmąją savo
kasetę „Šiaurės pašvaistė".
Įsigykite ją, klausykitės jos ir
s u p r a s i t e , ką r e i š k i a poeto
B.Brazdžionio žodžiai: Xietuva.
ž e m ė s žodi š v e n č i a u s i a s ,
Lietuva, žemės laime šviesi!"
Tel 708-594-6432, D a i v a
K i m t y t ė , 5 3 2 8 S. 73rd CT,
Summit IL 60501.
(sk.)

Tel. 773-776-8700
i larbc vai nuo 9 v.r. iki 7 v.v.
Aefoari. 9 v.r. iki 1 v.p.p.
ADVOKATA8
Vyteniu l i e t u v n i n k a s
4536 W 63th Street
Chicago, IL 60629
''Skersai gatves nuo .Draugo")
Tel. 773-284-0100
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI
I..Rane A LFeyman
40 metų patirtis ir profesionali
pagalba imigracijos bei k i t o s e
teisinėse srityse.
5213 &Archer Ave. Chicago. IL 00632.
Tel. H47-361-76>: (kalbame lietu
viškai Me? įusų paslaugoms 24 va!
pr parą. 7 d per savaitę.

x T R A N S P A K įstaiga
LEMONTE veikia savaitga
liais: p e n k t d . 3 v.p.p.-7 v.v.,
s e k m d . 8:30* v . r . - l v . p . p .
T r a n s p a k tel. Lemonte: 708257-0497.
(sk.)
x G a l i u p a d ė t i legaliai
g a u t i „ S O C . SECURITY"
kortelę, vairavimo leidimą
( d r i v e r ' s l i c e n s e ) ir vizų
pratęsimą. Ed. Šumanas, tel.
1-708-246-8241.
(sk;
x T r a n s p a k , siuntiniai,
pinigai į Lietuvą. Ketvirtadie
niais iki 8 vai. vakaro.
Transpak, 4545 W 63 St., Chi
cago, IL 60629, t e l . 773-8381050.
(sk.)

flšt*. ŽVAIGŽDUTE

^HBflaJL* 1 «
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicago*
Redaguoja J. Plačas. Mec&agą siųsti: 3206 W. 65th Place. Chicago, IL 60629

Piešinys dail. P . O s m o l s k i o
Mes dar vaikeliai. Mes — maži,
Mes tik ateiname gyventi.
O šiandien — bus diena graži,
Kary. mes Švenčiam
Tavo švente.
Ramutė Skučaite

KARIUOMENĖS
ŠVENTĖ

Lapkričio mėnesį JAV ir Lie
tuva prisimena savo karius.
JAV kasmet švenčia Veteranų
dieną. Prisimena karius, žu
vusius didžiųjų karų mūšiuo
se. Tarp jų nemažai y r a ir lie
tuvių. Tie prisiminimai būna
iškilmingi: rengiami paradai,
dedami vainikai prie žuvu
siems paminklų, sakomos kal
bos ir šūvių saliutai. Mažiau
prisimenami religiškai, t.y.,
pamaldomis. Toks pagerbimas
būtų pats svarbiausias, reika
lingiausias.
Lietuva lapkričio mėn. 23
dieną prisimena gyvuosius ka
rius, t.y. kariuomenės ir visuo
menės susiartinimo šventė. Tą
dieną kariai mažiau pralei
džia laiko kareivinėse, sten
giasi daugiau bendrauti su
civiliniais žmonėmis. Mergai
tės papuošia karius gėlėmis,
kariai parodo žmonėm savo
karinius gabumus ir panašiai.
Toks bendravimas y r a reika
lingas, nes kariai saugo krašto
laisvę, o civiliniai žmonės, gy
vendami laisvėje, kuria krašto
gerovę. Penkiasdešimt okupa
atostogas planuoti iš anksto ir cijos metų parodė, kaip buvo
rezervuoti nakvynes. Numaty blogai, kad Lietuvą valdė sve
ti du moteliai: Dolphin Beach timi kariai, o žmonės eiliniai
Resort — 4900 Gulf Blvd. St. kentė didelę priespaudą. Da
Pete Beach, FL. 33706, ant bar Lietuva vėl džiaugiasi
jūros kranto — kambarys 2-4 laisve ir nepriklausomybe,
asmenims 100 dol. nakčiai; džiaugiasi savais kariais, ku
tel.
(813)360-7011. Valley rie pasiryžę budėti, kad Lietu
Forge Motei — 6825 Central vai nebeateitų tokie baisūs lai
Ave., St. Petersburg,
FL kai. Visi prašykime Dievą,
33707. tik 12 blokų nuo kated kad Jis globotų Lietuvą!
ros. Kambarys 2-4 asmenims
Redaktorius
nuo 45 dol. nakčiai tel.
(813)345-0135. Rezervuojant
KAS MAN PATINKA
kambarius, paminėti,
kad
MOKYKLOJE
Florida Lithuanian Festival.
Ši mokykla yra gera, nes
Lietuvių
dienų
reikalais
kreiptis į Angelę Kamiene, vaikai gimę Amerikoje, nela
tel. (813)347-3717 ar Mečį bai gali išmokti lietuvių kalbą
kitu būdu. Aišku, daugiau nei
Šilkaitį, tel (813)399-0265.
Sporto varžybų reikalais į pusė mokinių nenori eiti į mo
vadovą Edvardą Lapą tel. kyklą, nes mokykla nėra tokia
svarbi, kaip amerikietiška.
(813)866-0845.
Ruoškimės ir visi dalyvau Jeigu tu šios mokyklos nebaig
kime Floridos lietuvių die- si, tai vis tiek galėsi gauti dar
bą ar eiti į universitetą.
nose
J u o z a s Šulaitis
Mokytojai šioje mokykloje
nėra
griežti. Jie nepalieka mo
T o r o n t o lietuvių filate
kinių
po pamokų. Mokytojams
listų draugija, vadovaujama
sunkiai
sekasi valdyti moki
Antano Laurinaičio, palaiko
nius.
ryšius su Kelmės J. Graičiūno
Šarūnas Skadas
gimnazijos filatelistais. Jie,
vadovaujami mokyt. V. PauBEVERLY SHORES
lionio, suruošė Kanados, JAV
Mano mėgstamiausia vieta
ir Lietuvos pašto ženklų bei
yra Beverly Shores, Indianos
anspauduotų vokų parodą.

valstijoje. Ten y r a visą laiką
gražu. Pavasarį medžių lapai
vėl pradeda augti. Michigano
ežere ledas ištirpsta ir prade
da šilti orai. Vasarą lapai jau
visai suaugę ir, kai vienu ke
liu važiuoji, atrodo, k a d va
žiuoji per žalių lapų tunelį.
Vasarą
paplūdimys
pilnas
žmonių, kurie maudosi. Aš ir
m ū s ų šeima daug laiko ten
praleidžiame. Ruduo t u r b ū t
y r a gražiausias metų laikas
Beverly Shores kurorte. Visi
medžių lapai keičia spalvas.
O r a s truputį atvėsta. Rudenį
g a l i m a nuvažiuoti į ūkius, ku
rie y r a netoli, ir nusipirkti
obuolių, kriaušių ir kitokių
vaisių. Žiemą yra labai šalta.
J e i g u b ū n a daug sniego, gali
m a rogėmis pasivažinėti arba
ežero p a k r a n t ė m i s pasivaikš
čioti. Iš visų metų laikų Be
verly Shores, m a n geriausiai
p a t i n k a vasarą ir žiemą.

Piešinėliuose yra šie skirtu
mai: 1. Vienas piešinėlis yra
truputį mažesnis. 2. Tėvo ran
kovė trumpesnė. 3 . Laikraštis
skirtingas. 4. Antrame pieši
nyje berniukas b e akinių. 5.
Berniuko krepšelis truputį pa
linkęs į šoną. 6. Lango užuo
laida skirtinga. 7. Draugo už
rašas nevienodai užrašytas.
GALVOSŪKIO NR. 19
ATSAKYMAI
2 = du, 5 = penki, 7 = septy
ni, 4 = four.
GALVOSŪKIO N R 2 0
ATSAKYMAI

1. Liejant valdovo Gedimino
paminklą buvo suvartota apie
15 tonų bronzos („Laiškai lie
tuviams", Nr. 2, 6 7 psl., Chica
go, 1996). 2. Gedimino pa
minklą nulieti Lietuvoje būtų
kainavę arti 400,000 litų, o
Estijoje daugiau negu 200,000
litų. 3 . Plačiausias pasaulyje
krioklys vadinasi Iguazu. Jo
plotis yra daugiau negu 2 my
lios. J i s yra Pietų Amerikoje,
prie Argentinos ir Brazilijos
sienos. (Nature's
World of
Ž i v i l ė B i e l s k u t ė , 9 klasės Wonders, p. 180, 1985). 4.
mokinė, Čikagos lit. m-la Žmonijai naujoji diena prasi
deda ne Japonijoje, bet Berin
Vienas žmogus šimto žmo go sąsiauryje, po to N. Zelan
nių v e r t a s , kitas — nė p a t s sa dijoje, Kamčatkoje, Australi
joje ir tik tada Japonijoje. 5.
vęs nevertas.
A. A b u b a k a r a s Bažnyčios istorijoje yra buvę
37 antipopiežiai. (L.E. 23-292294, Boston, 1961).
MŪSŲ PAVARDĖS
GALVOSŪKIS N R 3 6
(Tęsinys)

Kaip pavardės atsirado? Pir
miau, k a d a žmonės mažai
t a r p savęs bendravo, jie gyve
no m a ž a i s būreliais, ir pavar
dės j i e m s nebuvo reikalingos:
vienam
nuo kito atskirti
užteko ir vardo. Gimdavo kū
dikis — sugalvodavo j a m kokį
vardą, ir tiek. Žmonės tada
tikėjo, kad duotas vaikui var
das gali turėti įtakos jo gyve
nimui. Todėl jis paprastai
reikšdavo kokią nors teigiamą
ypatybę. Štai Lietuvoje plačiai
žinomas lotyniškos
kilmės
v a r d a s V i k t o r a s reiškia „nu
galėtojas", F e l i k s a s — „lai
mingas", M o d e s t a s — „pro
tingas", „kuklus", graikiškos
kilmės vardas SofŲa reiškia
„išmintis", P e t r a s — „uola,
a k m u o " ir t.t. Senovės lietuvių
vardai t a i p pat reikšdavo su
manumą,
kilnumą,
vaišin
gumą, narsumą: T a u t m i l a s
— „tautos mylėtojas", Liaudg i n a s — „liaudies gynėjas",
Gintautas, Tautginas
—
„tautos gynėjas", V a i i t a u t a s
— „tautos vaišintojas" ir kt.
Algirdas Sabaliauskas
(Bus daugiau)
f

GALVOSŪKIO N R . 16
ATSAKYMAS
Berniukas
duoklj nr. 4.

pasirinko

vai-

Reikia sugalvoti tokį skai
čių, prie kurio pridėjus tris ir
iš jo atėmus tris, gautą sumą
ir liekaną padauginus vieną iš
kito, gautume 55. (5 taškai).

skyriaus

GALVOSŪKIS N R . 3 9
(Žiūrėkite raidžių lentelę)
Dėdami raidę prie raidės
įvairiomis kryptimis, gausite
9 Amerikos žymių asmenų
vardus. Galite tą pačią raidę
žodyje pakartoti 2 k a r t u s .
Tuos asmenis surašysite pagal
duotus paaiškinimus. 1. JAV
prezidentas buvęs I pasaulinio
karo metu ir įsteigęs Tautų
Sąjungą. 2. Jis padėjo paruoš
ti ir pasirašė Nepriklausomy
bės Aktą, vėliau tapęs prezi
dentu. 3 . Vienas didžiausių
išradėjų, žinomas kaip „Wizard of Menlo Park". 4 . Jis
tapo prezidentu po J o h n F .
Kennedy nužudymo. 5. Žy
mus Amerikos poetas, publi
cistas,
gyvenęs
Concord,
Mass. 6. Didelis medžiotojas,
skautas ir indėnų agentas Ci
vilinio karo metu. 7. Jis tapo
prezidentu po Lincolno nužu
dymo. 8. Jis padėjo paruošti
Amerikos Konstituciją ir buvo
ketvirtas prezidentas. 9. Pir
mas labai gražiai pasirašęs po
JAV Nepriklausomybės Aktu.
Kas į visus klausimus teisin
gai atsakys, gaus 10 taškų. Už
nepilnus atsakymus — 5 taš
kai.

GALVOSŪKIS N R 37
(Žiūrėkite lentelę)
Reikia pertvarkyti devynias
skaitlines lentelėje taip, kad
visomis kryptimis (skersai,
statmenai, įstrižai) skaičiuo
jant, suma būtų šeši. (5 taš
kai)
GALVOSŪKIS N R 3 8
(Žiūrėkite brėžinei į)

GALVOSŪKIS NR. 40
(Žiūrėkite raidžių lenteles)

Šiame įvairių raidžių miši
nyje kažkas y r a pasislėpęs.
J tuščius langelius skersai ir
Jei spalvotu pieštuku nuspal- išilgai įrašykite raides, kad
vosite visus tarp linijų esan gautųsi lietuviški žodžiai. Nie
čius tarpus, pažymėtus raide k u r negali kartotis tie patys
S, sužinosite paslaptį. Tą pa žodžiai. (5 taškai)
Atsiuntė
sislėpusį parašykite lietuviš
kun. dr. E. G e r u l i s
kai. (5 taškai)

