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Prezidentas grąžino Seimui 
svarstyti žemės nuomos 

įstatymą 
Vilnius, kovo 17 d. (BNS) 

— Seimas antradienį bendru 
sutarimu ir be ilgesnių svar
stymų nutarė iš naujo svarsty
ti prezidento Valdo Adamkaus 
nepasirašytą ir grąžintą Sei
mo pakartotiniam svarstymui 
Žemės nuomos įstatymą. 

Per pateikimą parlamenta
rai neprieštaravo prezidento 
pasiūlytoms pataisoms. 

Dekrete nurodomi keli įsta
tymo trūkumai, kuriuos, pre
zidento nuomone, reikėtų pa
šalinti. V. Adamkus siūlo ga
limą valstybinės žemės nuo
mos laiką prailginti nuo 25 iki 
99 metų. Dekrete taip pat 
pabrėžiama, kad įstatyme yra 
teisinės technikos trūku
mų, neteisingų nuorodų bei 
nuorodų į neegzistuojančius 
straipsnius. 

Prezidento dekretą parla
mentui pateikęs jo referentas 
teisės klausimais Armanas 
Abramavičius pažymėjo, kad 
valstybinės žemės nuomos ter
mino sutrumpinimas nuo 99 
iki 25-erių metų trukdytų pri
vačios iniciatyvos ir ekono
minės veiklos plėtrai. Pasak 
jo, daugelis ekonominių pro
jektų negalėtų būti įgyven
dinti per tokį trumpą laiką. 

Patarėjas pabrėžė, kad val
stybes vadovas nepritaria nu
matytai galimybei vyriausybei 
pratęsti terminą iki 99 metų 
bei kitame straipsnyje numa
tytoms išimtims dėl valsty
binės žemės išnuomojimo. 

„Prezidento nuomone, įsta
tymas neturėtų numatyti šitų 
išimčių ir turėtų įtvirtinti kon
kurencines taisykles. Kiekvie
nas įstatymas tuo kokybiš
kesnis, kuo mažiau jame 
išimčių", sake jis. 

Parlamentarams diskutuo
jant, Centro frakcijos narys 
Kęstutis Vatikaitis suabejojo, 
ar prezidentui pasirašyti buvo 
pateiktas tas įstatymo varian
tas, kurį Seimas priėmė. Sei
mo narys rėmėsi posėdžio ste
nograma ir teigė, kad į ga
lutinį variantą buvo įrašyta 
kitokių nuostatų nei tos, ku
rioms parlamentas pritarė. 

LDDP frakcijos nariui Algi
mantui Salamakinui reikalau
jant, šis klausimas buvo per
duotas išnagrinėti Seimo 
etikos ir procedūrų komisijai. 

Žemės nuomos įstatymas — 
pirmasis, kurio naujasis prezi
dentas V. Adamkus nepasi
rašė ir grąžino parlamentui 
pakartotinai svarstyti. 

Kovo 17 diena Europos Kom;.-iji. 
Emanuelis Zingeris, uz.-ii-nio reik 
užsienio valstybių ambasadoriai bei diplomatai 

Centristai „dalinasi" postus 
atnaujinamoje vyriausybėje 

Vilnius, kovo 17 d. (BNS) 
— Centro sąjungos vadovas, 
Seimo vicepirmininkas Romu
aldas Ozolas teigia, kad at
naujintoje vyriausybėje jo va
dovaujama partija pageidauja 
turėti 1 ministro ir 4 vicemi
nistrų postus. 

„Manome, kad vienas mini
stras mums turi būti garan
tuotas, tai yra politinio pres
tižo reikalas", antradienį po 
susitikimo su prezidentu Val
du Adamkumi sakė R. Ozolas. 

Jo teigimu, centristaigali 
pasiūlyti kandidatus į Ūkio, 
Teisingumo, Sveikatos apsau
gos bei Švietimo ir mokslo mi
nisterijų viceministrų postus. 
Pastarasis kandidatas, pasak 
Seimo vicepirmininko, „galėtų 
būti ir ministro lygio". 

R. Ozolas nepanoro įvar
dinti centristų siūlomų asme
nų, teigdamas, kad „saugo šių 
žmonių asmeninį gyvenimą". 
Pasak jo, apie partijos siūlo

mus žmones informuotas ir 
prezidentas, ir premjeras. Jis 
pripažino, kad paskirti vicemi
nistrus ne premjero o busimų
jų ministrų reikalas. 

Dabar Centro sąjungai vy
riausybėje atstovauja aplinkos 
apsaugos ministras Imantas 
Lazdinis bei statybos ir urba
nistikos ministras Algis Čap
likas. Pagal V. Adamkaus siū
lomą pertvarkymo planą, pas
taroji ministerija turėtų būti 
panaikinta. 

Pasak R. Ozolo, susitikime 
su V. Adamkum taip pat ap
tartos galimybės „nedelsiant 
stiprinti prezidentui priklau
sančias jėgos struktūras", tarp 
kurių parlamentaras pami
nėjo Valstybės saugumo de
partamentą ir pasienio polici
ją. Pastaroji, R. Ozolo nuomo
ne, yra „tiesiogiai prezidento 
dėmesio ir atsakomybės reika
las". 

Seimo narys „pasiguodė" lenkų 
spaudai 

Vilnius, kovo 16 d. (Elta) — 
Seimo Švietimo, mokslo ir 
kultūros komitetas pirmadienį 
nusprendė kreiptis į Etikos ir 
procedūrų komisiją, kad ši 
apsvarstytų melagingus Sei
mo nario Jano Mincevičiaus 
pareiškimus Lenkijos spaudai. 

J. Mincevičius Lenkijos laik
raščiui „Dziennik Baltycki" 
teigė, kad tik vienoje Vilniaus 
krašto bažnyčioje pamaldos 
vyksta lenkų kalba, kad len-

* Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus antradienį 
pasveikino Airijos prezidentę 
Mary McAleese ir Airijos gy
ventojus valstybinės šventės 
— šv. Patriko dienos proga. 
Sveikinimo laiške V. Adamkus 
pasidžiaugė gerais Airijos ir 
Lietuvos santykiais bei pareiš
kė įsitikinimą, kad sėkmingas 
bendradarbiavimas tarp dvie
jų valstybių ateityje bus dar 
vaisingesnis, pranešė prezi
dento spaudos tarnyba. <BNS> 

s delegacijos būstines ati :arymo iškilmėse dalyvavo • is kaires Seimo narys 
iių ministras Algirdas St .largas. Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis, 

Vilniuje a t idaryta Europos 
Komisijos delegacijos būstinė 

kiškos krašto mokyklos ne
gauna jokių lėšų iš valstybės 
biudžeto. Kitame to paties 
laikraščio straipsnyje J. Min
cevičius aiškino, jog „Lietuvos 
valdžia nori likviduoti lenkų 
mokyklas". 

„Mums atrodo, kad tokie tei
giniai, platinami mums drau
giškoje, kaimyninėje valsty
bėje, yra nepriimtini", po pir
madienio posėdžio sakė ko
miteto pirmininkas Žibartas 
Jackūnas. 

Seimo komiteto nariai pa
siūlė pačiam J. Mincevičiui 
paneigti tikrovės neatitinkan
čias žinias. Parlamentaras pri-

Vilnius, kovo 17 d. (BNS) 
— Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus, antradienį kal
bėdamas Europos Komisijos 
delegacijos pastato Vilniuje 
atidarymo iškilmėse, dar kar
tą pabrėžė, kad narystė Euro
pos Sąjungoje ir kitose Eu
ropos bei transatlantinėse 
struktūrose yra pirminis Lie
tuvos tikslas. 

Kaip artimiausią Lietuvos 
politikos tikslą V. Adamkus 
įvardino Lietuvos pakvietimą 
deryboms dar šių metų pabai
goje. 

„Europos Sąjungos reikalai 
sparčiai tampa mūsų val
stybės vidaus politikos reika
lu. Tai natūrali integracijos į 
Vakarų struktūras išdava", 
sakė prezidentas. 

Europos Komisijos delegaci
ja Lietuvoje veiklą pradėjo 
1996 metų kovą, tačiau iki šiol 
nuolatinės būstinės neturėjo. 
Delegacija Lietuvoje savo nuo
latinei būstinei patalpas iš
sinuomojo iš Valstybinio Vil
niaus Žydų Gaono muziejaus. 
Nuomos sutartis sudaryta 6 
metams, kartu numatant ga
limybę, kad ji gali būti pratęs
ta. 

Būstinės atidarymo iškil
mėse taip pat dalyvavo dele
gacijos vadovas Henrik Sch-
miegelow, Europos Sąjungos 
įgaliotinė Ritta Bjerregaard, 
Setmo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis, premjeras Gedi
minas Vagnorius, vyriausybes 
ir Seimo nariai, Vilniaus mies
to meras Rolandas Paksas. 
užsienio valstybių ambasado
riai. 

Europos Sąjungos įgaliotine 
R. Bjerregaard pabrėžė Lietu
vos pažangą ekonomikoje, 
tačiau kartu pažymėjo, kad 
dar yra sričių, kur reikia daug 
ką nuveikti. 

Ministras pirmininkas G. 
Vagnorius teigė, kad ES pir
miausia naudinga valstybėms, 
negalinčioms pasigirti stipria 
ekonomika, tačiau pažymėjo 

sak premjero, Lietuva prašo 
ne finansinės pagalbos, o gali
mybės sugrįžti į Europą. 

Seimo narys Emanuelis Zin
geris trumpai prisiminė pasta
to, kuriame įsikūrė Komisijos 
būstinė, istoriją ir EK delega
cijos vadovui H. Shmiegelovv 

(Elta) 

padovanojo paveikslą ir bron
zinę lentą. Pastaroji, pasak 
parlamentaro, primins archi
tektų ir statybininkų pastan
gas. 

Keturių aukštų pastatas 
Naugarduko gatvėje buvo re
stauruojamas 5 mėnesius. Da
bar jame dirbs 15 žmonių, 
vėliau laukiama atvykstant 
dar 5 delegacijos darbuotojų iš 
Briuselio. 

Ignalinos AE saugumas „žavi", 
bet jėgainę reikia uždaryti 

Vilnius, kovo 17 d. (BNS) — 
Europos Komisijai (EK) aplin
kosaugos įgaliotinei Ignalinos 
atominės elektrinės saugumas 
paliko gerą įspūdį, bet nepa
keitė jos nusiteikimo uždaryti 
elektrinę. 

EK įgaliotinė Ritta Bjerre
gaard, pirmadienį apžiūrėjusi 
Ignalinos jėgainę, kur veikia 
du sovietų gamybos reakto
riai, žurnalistams sakė, kad 
elektrinės saugumas ją „su
žavėjo". 

Vis dėlto, po susitikimo su 
Lietuvos prezidentu Valdu 
Adamkumi antradienį ji pa
kartojo nepakeitusi nuomo
nės, jog elektrinė turėtų būti 
uždaryta kito dešimtmečio 
pradžioje. Ji patikino, kad Ig
nalinos AE uždarymas nėra 
nei narystės derybų su Euro
pos Sąjunga, nei Lietuvos pri
ėmimo į šią organizaciją są
lyga. 

Prezidentas V. Adamkus, 
pasak jo spaudos tarnybos, su
sitikime pareiškė, jog dabar 
IAE nekelia grėsmės nei Lie
tuvos žmonėms, nei kaimyni
nėms valstybėms. „Lietuva 
imasi visų priemonių užtik
rinti Ignalinos atominės elekt
rinės saugumą, ir tam jau in
vestuota daugiau kaip 100 mi
lijonų JAV dolerių", pabrėžė 
jis. 

Pasak prezidento, Ignalinos 
AE saugumas nuo 1994 metų, 
kai buvo pasirąžyta sutartis 
su Europos rekonstrukcijos ir 
plėtros banku, „iš esmės pasi
keitė". Ta sutartimi Lietuva, 
kad gautų kreditų, įsipareigo-

kurie yra tokio paties modelio, 
kaip sprogęs Černobylio elekt
rinėje. 

Dabar Ignalinos jėgainė 
pagamina apie 80 proc. Lietu
vos elektros energijos, kurios 
didelę dalį eksportuoja. 

Kai kurių Lietuvos diplo
matų nuomone, ES spaudžia 
Lietuvą uždaryti Ignalinos jė
gainę, bijodama pigios elekt
ros pertekliaus, Lietuvai įsi
jungiant į bendrąją rinką. 

Europos Komisijos įga
liotinė po susitikimo su prezi
dentu V. Adamkumi dar pa
žėrė komplimentų Lietuvos 
gamtosaugos sistemai ir pro
jektams, ypač išskyrusi Kauno 
vandens valymo įrengimus. 

Ji taip pat sakė, kad Euro
pos Komisijai „malonu", jog 
Lietuvos prezidentas yra pro
fesionalus gamtosaugininkas. 

Seimas ragina žmones atsisakyti 
smurto 

Vilnius, kovo 17 d. (BNS) reiškimo formų laikymasis yra 
— Visos Seimo frakcijos para
gino Lietuvos žmones nesidėti 
prie smurtinių veiksmų, o 
savo pritarimą ar nepritarimą 
valdžios priimamiems spren
dimams reikšti tik įstatymų 
nustatytomis formomis. 

Bendrame frakcijų pareiš
kime, kurį antradienį išpla
tino Seimo spaudos tarnybos, 
reiškiamas parlamentarų su
sirūpinimas dėl pasigirstančių 
raginimų imtis smurto prieš 
valstybės įstaigas ir jų pa
reigūnus. 

„Tik valdžios institucijų ir 
visų piliečių pagarba įstaty
mams, Konstitucijoje numa
tytų nuomonių ir protestų 

pilietybės visuomenės brandu
mo požymis ir demokratijos 
pagrindas", pabrėžiama pa
reiškime, kurį pasirašė visų 
aštuonių Seimo frakcijų se
niūnai. 

Seimo frakcijas padaryti 
tokį pareiškimą paskatino 
šeštadienio incidentas Kaune, 
kai į susitikimą su rinkėjais 
atvykusią Europos reikalų 
ministrę ir Seimo narę Laimą 
Andrikienę pasitiko įtūžusi 
minia, neleidusi ministrei pa
tekti į salę, grasinusi su ja su
sidoroti bei apdaužiusi jos au
tomobilį. 

Incidento metu žuvo 57-erių 
metų kaunietis. 

Incidentą Kaune tiria 
Generalinė prokuratūra 

Vilnius, kovo 17 d. (BNS) 
— Tardytojai neturi duomenų, 
kad Europos reikalų ministrės 
Laimos Andrikienės vairuotas 
automobilis būtų partrenkęs 
ir mirtinai sužalojęs žmogų, 
pranešė generalinio prokuroro 
pavaduotojas Kęstutis Betin-
gis, antradienį Seimui patei
kęs ataskaitą apie incidento, 
per kurį šeštadienį žuvo 57 
metų kaunietis, tyrimą. 

Pasak prokuroro, yra su
rinkta pakankamai vaizdo 
medžiagos, keletą kartų buvo 
apžiūrėtas ministrės automo
bilis, ištirti žuvusiojo Vlado 
Pundziaus drabužiai. 

K. Betingio įsitikinimu, ši 
medžiaga bei toliau renkami 
liudijimai padės išsklaidyti 
dabar turimų parodymų prieš
taravimus. 

Keli įtūžusios minios ir 
ministrės incidento liudinin
kai tvirtina neva matę, kaip 
L. Andrikienės automobilis 
partrenkė vyriškį, tačiau tai 
neigia kiti liudininkai ir tyri
mų rezultatai. 

Kol kas, pažymėjo jis, duo
menų, patvirtinančių, kad mi
nistrė L. Andrikienė įvažiavo į 
jos automobilį apsupusią žmo
nių minią, nėra. 

K. Betingis informavo Sei
mą, kad Kauno apylinkės pro
kuratūra yra iškėlusi bau
džiamąją bylą dėl V. Pun
dziaus mirties. Teismo medici
nos ekspertizė yra nustačiusi, 
kad mirties priežastimi buvo 
muštinė žaizda pakaušyje. 
Daugiau sužalojimų nenusta
tyta. 

Kitą baudžiamąją bylą yra 
iškėlusi Kauno Vyriausiojo po
licijos komisariato tardymo 
valdyba dėl susirinkusiųjų 
prie „Vyturio" mokyklos as
menų chuliganiškų veiksmų, 
sukėlusių šiurkščius viešosios 
tvarkos pažeidimus. 

Prokuroras K. Betingis sa
kė, kad juos sukėlė ministrės 
atžvilgiu priešiškai nusiteiku
sių gyventojų grupė. Taip pat 
tiriami ir „tikėtini organizaci
niai veiksmai". 

Socialdemokratas kaltina 
valdančiuosius įtampos 

kurstymu 

kišką bažnyčią, tačiau ir pir
madienį tvirtino, jog valstybė 
neskiria lėšų lenkiškoms mo
kykloms. Pasak J. Mincevi
čiaus, teigdamas tai, jis turi 

jog „Lietuva nesiekia naudos jo uždaryti elektrinę, susidė-
kitų valstybių sąskaita". Pa- vėjus tam tikrai įrangai. Ta-

1—• čiau Lietuvos pareigūnų nuo
mone, investavus daug lėšų ir 
pažangių technologijų į IAE 
saugumą, jis nėra grėsmę ke
lianti problema. 

Be to, prezidentas V. 
Adamkus laikosi principinės 
nuomonės, kad Lietuvai nede
rėtų atsisakyti branduolinių 
technologijų, bet pasistatyti 
naują vakarietišką reaktorių 
bei uždaryti abu sovietinius. 

jog lenkiškų mokyklų remon
tui ir statyboms neskiriamos 

pažino, jog visiška nesąmonė tikslinės jėšos. 
yra teiginys apie vieną len- Pasak Ž. Jackūno, tokių lėšų 

negavo daug rajonų, ir Piet
ryčių Lietuva nėra išimtis. 

Švietimo, mokslo ir kultūros 
komitetas taip pat kreipsis į 
Lenkijos institucijas bei amba-

galvoje ne lėšas, gaunamas iš sadą, prašydamas padėti pa-
savivaldybių biudžeto, o tai, neigti melagingas žinias. 

* Japonijos bankas „Bank 
of Tokyo Mitsubishi" pa
reiškė greičiausiai nutrauk
siąs 50 mln. JAV dolerių pas
kolos sutartį su „Būtingės 
nafta" ir pareikalaus iš karto 
grąžinti visą sumą. Jei taip 
pasielgs Japonijos bankas — 
didžiausias Būtingės kredito
rius, jo pavyzdžiu paseks dar 
du bankai, finansuojantys ter
minalo statybą — Vokietijos 
„Kreditanstalt fu r VViederauf-
bau" ir Šveicarijos ,.Union 
Bank of Switzerland". Tokius 
ketinimus bankai aiškina tuo, 
jog „Būtingės nafta" yra ne
moki, o tolesnis projekto įgy
vendinimas kelia abejonių. 
Statybos rangovui — JAV 
bendrovei „Fluor Daniel" — 
„Būtingės nafta" jau skolinga 
1.86 mln. dolerių. 

* Pagal bendrovės „Ar-
thur Andersen" atliktus ty
rimus, didžiausias Lietuvoje 
privatus Vilniaus bankas per 
1997 m. uždirbo 47.6 mln. litų 
pelno — tai 23.2 mln. litų dau
giau nei 1996 m. Užr.- ai vie
nam akcijos litui vidutiniškai 
teko 37 centai pelno, o pernai 
— jau 47 centai. ,BNS> 

Vilnius, kovo 17 d. (BNS) 
— „Nereikėtų valdančiosios 
partijos atstovams kaltinti 
kažką įtampos kurstymu, kai 
visiškai akivaizdu, kad jų 
sprendimai sukelia didelę 
įtampą visuomenėje ir mo
kesčių mokėtojų tarpe", spau
dos konferencijoje antradienį 
sakė Seimo socialdemokratų 
frakcijos seniūnas Aloyzas Sa
kalas ir paragino valdančiąją 
koaliciją kaltės ieškoti savo 
veiksmuose. 

Seimo pirmininkas ir kon
servatorių vadovas Vytautas 
Landsbergis susiejo šeštadie
nio incidentą Kaune, neseniai 
vykusius neramumus Rygoje 
ir nekorektišką Estijos diplo
matų Briuselyje poelgį Lietu
vos atžvilgiu kaip iššauktus 
šešėlinių jėgų, siekiančių de
stabilizuoti padėtį Baltijos 
valstybėse. 

Tuo tarpu A. Sakalas pa
reiškė, kad pačios valdan
čiosios daugumos veikla yra 
vienas iš veiksnių, palai
kančių visuomenėje įtampą ir 
paragino „rimtai" peržiūrėti 
vyriausybės programą. 

A. Sakalo vertinimu, įtampą 
visuomenėje kelia konservato
rių vyriausybės vykdoma pri
vatizavimo programa ir neti
kusi socialinė politika. 

Socialdemokratų vadas pri
taria nuomonei, kad po šeš
tadienio įvykių Kaune Euro

pos reikalų ministrė Laima 
Andrikienė premjerui turėtų 
įteikti atsistatydinimo pa
reiškimą. Jis teigė, kad L. An
drikienė turėjo jau tą patį 
vakarą per Lietuvos televiziją 
išreikšti užuojautą žuvusiojo 
šeimai ir atsiprašyti dėl šio in
cidento. 

A. Sakalas sakė, kad social
demokratai iš įvykius Kaune 
tiriančios komisijos laukia at
sakymų į du klausimus — ar 
L. Andrikienės vairuojamas 
automobilis užkliudė žuvusįjį 
Vladą Pundzių, ir ar ministrė 
pabėgo iš įvykio vietos. Social
demokratai išreiškė pasipikti
nimą išankstiniais VRM ir 
prokuratūros pareigūnų įvy
kio vertinimais. „Jau ne pir
mas atvejis, kai ir generalinis 
prokuroras, ir VRM vadovai 
pasako, kad taip nebuvo, o po 
to pradeda oficialų tyrimą", 
pastebėjo A. Sakalas. 

KALENDORIUS 
Kovo 18 d.: Šv Kirilas 

Jeruzalietis, vyskupas. Baž
nyčios mokytojas (mirė 386 
m.); Edvardas. Eimutis. Gin
tarė. 

Kovo 19 d.: Šv. Juoza
pas, Švč. M. Marijos sužadėti
nis; Vilys. Nautile. 1919 m. 
Lenkijos kariuomenė užėmė 
Vilnių. 1920 m. Seimas pri
ėmė Lietuvos Žemės reformos 
įstatymą. 
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DRAUGAS, trečiadienis. 1998 m. kovo 18 d. 

SKAUTYBES 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

LSS RAŠINIŲ KONKURSUI 
LAIKO DAUG NELIKO 

Primenu, kad dar vis yra 
laukiami 1998-tųjų metų kon
kurso rašiniai. 

Jaunesniesiems skautams, 
skautėms (grupe A) tema yra: 
„Man patinka skautauti". 

Skautams, skautėms, prit. 
skautams, prit. skautėms, sk. 
vyčiams, vyr. skautėms, Korp! 
Vytis ir A.S.D. I grupė B j tema 
yra: „Pasirinkau žengti skau
tišku taku". 

Visi rašinai gali būti iliust
ruoti nuotraukomis, pieši
niais ar iškarpomis. 

Savo darbus prašau siųsti 

iki 1998 m. balandžio 18 d. 
(pašto antspaudo data). Juos 
siunčiant būtina po rašiniu 
pasirašyti slapyvardžiu, pažy
mėti amžiaus grupę ir vieneto 
pavadinimą. Į atskirą užkli
juotą vokelį įdėti tikrą pavar
dę, adresą, telefono numerį-
Visa tai sudėjus į voką išsiųsti 
šiuo adresu: Laima Kiliulienė 
— LSS Konkursas, 17 Tyler 
Road. Lexington, MA 02173. 

Smulkesnę informaciją apie 
konkursą gali suteikti jūsų 
vienetų vadovai. 

Konkurso vadovė 

Čikagos skau tų ir skaučių 40-ją Kaziuko mugę š :::. kovo 1 d. Jaunimo cent re a t ida ro tuntų atstovai pavyzdingi 
s k a u t a s ir skau te s . Iš k.: „Aušros Var tų7„Kernavės" skaučių tunto — pri t . sk. Kglc Milaveckaitė, „Nerijos " 
j ū r ų skaučių t un to — j . j a u n ė Žibute Saulyte ir ..Lituanicos* skautų tunto — bebras Ramūnas Stančiauskas.-

Nuotr. E d . Š u l a i č i o 

KAZIUKO MUGES ATIDARYMAS 
ČIKAGOJE 

Ši Kaziuko mugė — ketu- draugovės sueiga. Ši data lai
koma lietuviškosios skautijos 
gimtadieniu. Lietuvių Skautų 
sąjunga šiais metais švenčia 
aštuoniasdešimtąjį gimtadie
nį. Sparčiai ruošiamasi VIII 
tautinei stovyklai, vyksiančiai 
š.m. rugpjūčio 8-20 dienomis, 
Paxton, MA. Lai ilgai gyvuoja 

KAZIUKO MUGE 
Kaziuko mugė. Metinis 

skautų subuvimas. Ne tik 
skautų, bet ir Čikagos lietuvių 
visuomenės. Žinoma, nereikia 
pamiršti, kad Kaziuko mugės 
rengiamos ir kitur. Taigi, gali
ma praleisti kokį politinį susi
rinkimą, gal net koncertą, bet 
jokiu būdu ne Kaziuko mugę. 
Tad ir aš ten atsiradau. Vis
kas organizuota puikiai. Net 
ir plakatėliai ant sienų kviečia 
į tą ar į aną kambarį- Atidary
mas kaip paprastai iškilmin
gas. Garbingi svečiai pirmiau
sia įleidžiami. Čia laukia išsi
rikiavę skautės, skautukai, 
vilkiukai, paukštytės. Kiekvie
nas vienetas sušunka savo 
šūkį. Koks malonus garsas. 
Ne ausis rėžia, bet į širdį bel
džiasi. Garsiausiai šaukia vil
kiukai. Ir prisimena mano vil-
kavimo dienos. Ir mes rėkėme, 
kad pralenktumėme visus ki
tus. Tie garsai mane nuveda į 
antrą aukštą, kur vilkiukų 
kambariai. O kodėl vadovybė 
juos taip toli talpina? Tegul 
kavinių lankytojai eina aukš
čiau, jeigu jie nori paragauti 
tų puikių kepsnių. Gražu pa
žiūrėti į tuos žaidimų ir pra
mogų kambarius. Tik gaila, 
kad negali įsijungti. O kaip 
būtų smagu pažaisti, pašoki
nėti. Gal kokį pokštą iškrėsti, 
dėl kurio vadovai raukytųsi. 
Bet tam jie vadovai. 

Daugelio Kaziuko mugių 
bendradarbis Jonas Paronis 
man sako: „Vladai, ar žinai 
kelinta čia mugė?" Nesu geras 
skaičiuotojas, tad pasitikiu ką 
jis sako: „Keturiasdešimtoji". 
Nenoriu tikėti, kad jau taip 
seniai buvo pirmoji, bet kalen
doriaus negali pakeisti. 

„Draugo" redaktorė Danutė 
Bindokienė parašė labai gražų 
straipsnį apie Kaziuko mugę. 
Ji sako: _Ne visi lankytojai. 

patekę į tą jaunatvišką kovo 
mėn. šurmulį, gal pagalvoja, 
kad Kaziuko mugė yra dau
giau negu malonus pasižmo-
nėjimas. Jos pagrindinis tiks
las surinkti lėšų skautiškos 
veiklos tąsai..." Kitoje vietoje. 
„Besiruošiant ir beplanuojant 
Kaziuko mugę, išmokstama 
artimai bendradarbiauti, kar
tu dirbti tam pačiam tikslui..." 
Sutinku. Mano ilgų metų pa
tirtis patvirtina. Abu tikslai 
vienodai vertingi. 

Daug darbo, daug pastangų, 
daug kūrybos įdėta. O pirkėjai 
eina ir praeina. Neperka. Ne
reikia nusivilti. Daug daili
ninkų nepardavė savo kūri
nių. Paminėkime tik Van 
Gogh. Kitais metais pirkėjai 
bus protingesni ir įvertins. 

Daug daug metų lankausi 
Kaziuko mugėje. Daug nauje
nybių, daug išradingumo pas
tebiu. Bet, mano manymu, be 
vilkiukų Kaziuko mugė būtų 
be jausmo, be garso, be šir
dies. Štai bėga pro mane po 
atidarymo iškilmių vilkiukų 
būrys, šaukdami, stumdami 
vienas kitą. Koks gražus vaiz
das. Norėčiau bėgti kartu, 
bet... 

v.s. VI. Vijeikis 

riasdešimtoji. Pirmoji Kaziuko 
mugė įvyko 1959 metais Jauni--
mo centre. Joje dalyvavo skau
tės ir skautai iš „Aušros Var
tų", „Kernavės", „Juodkran
tės" jūrų skaučių, „Baltijos jū
ros" jūros skautų ir „Lituani
cos" tuntų. Mugė buvo atida
ryta lauke. Ją atidarė „Ker
navės" tunto sesės, dainuoda
mos liaudies dainą: „Vai kur 
buvai, dzieduk mano, vai kur 
buvai, dūšia mano, vai kur bu
vai, tu mano pilkas karvelėli 
mano?" Gabios rankos nepail-
so, tradicija gyvuoja ir šian
dien. 

Šiais metais švenčiame dar 
du, lietuvių skautams reikš
mingus jubiliejus. Pirmasis: 
„Skautų aido" 75-rių metų gy
vavimo sukaktis. Skautų žur
nalas įsišaknijo nepriklauso
moje Lietuvoje. Pirmasis pe
riodinis spaustuvėje spausdin
tas skautiškas laikraštis 
„Skautas" pradėtas leisti Kau
ne 1922 m. gegužės 3 d. Buvo 
išleista tik keli numeriai. Jį 
pakeitė 1923 m. kovo 15 d. 
Šiauliuose išleistas „Skautų 
aidas", netrukus perkeltas į 
Kauną. Žurnalas buvo sustab
dytas 1940 m. — okupacijos 
metais, vėl po karo atkurtas 
išeivijoje ir tebeleidžiamas da
bar. Vyresnieji skautai prisi
mins šūkį: „Kas neskaito 
'Skautų aido', tuojau matosi iš 
veido!" 

1918 m. lapkričio 1 d. Vy
tauto Didžiojo gimnazijoje, 
Vilniuje įvyko pirmoji Petro 
Jurgelevičiaus-Jurgėlos įkur
tos lietuvių skaučių-skautų 

Lietuvių skautų sąjunga! 
Šįmet mugės atidarymą pra

vedė „Aušros Vartų7„Kerna-
vės" tuntas, vadovaujant ps. 
fil. V. Brazaitytei. Keturias
dešimtąją Kaziuko mugę ati
darė Čikagos tuntų pavyzdin
gos skautės ir skautas: jūrų 
jaunė Žibutė Šaulytė, prityru
si skautė Eglė Milavickaitė ir 
bebras Ramūnas Stančiaus-
kas. V. B. 

KAZIUKO MUGĖ TORONTE 

KAZIUKO MUGĖ DETROITE 
Detroito „Gabijos" ir „Balti

jos" tuntų sesės ir broliai 41-
sius metus tęsia gražią pava
sario tradiciją — Kaziuko mu
gę. Šiais metais ta šventė vy
ko sekmadienį, kovo 1 dieną. 
Dievo Apvaizdos parapijos sa
lėje. 

Kaziuko mugės kaspiną per
kirpo ir oficialiai mugę atidarė 
v.s. Jūratė Pečiūrienė. Jai 
padėjo tuntų jauniausia 
paukštytė ir jauniausias vil
kiukas. Sesė Pečiūrienė, buvu
si „Gabijos" tunto tuntininkė. 

suorganizavo pirmąją Kaziuko 
mugę Detroite 1958 metais. 

Detroito visuomenė gausiai 
aplankė skautų mugę. Salė 
buvo pilna pilnutėlė. Svečiai 
skaniai pavalgė pietus, pa
ruoštus Onutės Abarienės, Lė
lės Viskantienės ir jų talki
ninkų. Užsigardžiuodavo py
ragais ir kepsniais. Paskui ėjo 
prie rankdarbių stalų, laimėji
mų, žaidimų. Pirkosi širdelių 
sausainius, šiaudinukus, mar
gučius, kryžius ir kitus me
džio dirbinius, inkilėlius, 

Drtroito ^K.'iu't, ."' -K,r , , K.I/J ;K<> :::i;tlt\- ;>r 
vaizd - airapijos patalpose suruoštą jau 41-ja 

Jūrate FVciuriem' A m kovo 1 d a t i da rė Dievo Ap-

Tradicinė Kaziuko mugė ko
vo 1 d. Toronte, Prisikėlimo 
parapijos salėse, buvo gražiai 
paruošta. Prieš atidarymą 
tuntininkas s. M. Rusinąs 
iškvietė per 50 metų įvairias 
pareigas ėjusį v.s. fil. dr. 
Arūną Dailydę ir šios iškilios 
šv. Kazimiero šventės proga 
LSS apdovanojo 50 metų 
ženklu, kurį įteikė Kanados 
rajono atstovas ps. fil. A. Si-
monavičius; tuo pačiu Arūną 
pakvietė atidaryti mugę. 

Vilkiukui ir paukštytei lai
kant surištas tautines juostas, 
Arūnas atrišo gerąjį mazgą ir 
mugę atidarė. Tylos momen
tas virto triukšmingu plojimu. 

Mugėje buvo 13 paviljonų, 
skautininkių-kų stalai su lai
mikiais scenoje, s. V. Grybie
nės paruošti, ir tėvų komiteto 
virtuvė su valgykla, vadovau
jama komiteto pirm. ps. O. 
Narušienės ir šeimininkės B. 
Staniulienės su talkininkėmis. 
Iždininkas D. Karosas buvo 
prie bilietų. Bilietus parda
vinėjo v.s. V. Sendžikas ir v.s. 
D. Keršienė, neliko nei vieno. 

Po atidarymo paviljonuose 
liko tik budintieji, o draugovės 
ėjo į šventovę susikaupti ir 
prašyti savo globėjo šv. Kazi
miero palaimos. Per Mišias 
parapijos jaunimo choras ir or
kestras, vadovaujami muzikių 
s. D. Viskontienės ir D. Radt-
kienės labai turtino pamaldas. 

marškinėlius ir kt. 
Žaidimai pritraukė didelius 

ir mažus. Krepšinio žaidimą 
laimėjo Marius Miliūnas ir Li
nas Kasputis. Jiems buvo pa
dovanoti lietuviški marškinė
liai, paaukoti Vyto Zubricko. 
Prie golfo žaidimo vyko smar
kios varžybos. Tėveliai prieš 
sūnus; draugas prieš draugą. 
Pirmą vietą laimėjo tuntinin
kas Paulius Jankus, antrą — 
Chris Zombor. 

Didžiojo „Velykinio stalo" 
traukimas vyko mugės pabai
goje. Ši turtinga loterija turėjo 
kumpį, įvairius krepšius, gėri
mus, net ir „beanie baby", pa
aukotus Anužių, Duobos, Kar
velių, Norkevičių ir Sventickų. 

Nuoširdžiai dėkojame vi
siems aplankiusiems Kaziuko 
mugę, ir tiems, kurie pastoviai 
remia mūsų skaučių ir skautų 
veiklą. Dėkojame visiems va
dovams, tėveliams ir tuntų 
draugams, kurie prisidėjo prie 
muges ruošos, pravedimo ir 
apsitvarkymo. Sveikinam vi
sus, kūne mūsų mugę aplan
kė pirma syki. ar sugrįžo po il
gos pertraukos. Lauksime jū
sų ir kitais metais. Linkime 
visiems gražaus pavasario! 

r.k. 

Mišias aukojo tuntų dvasios 
vadas, klebonas kun. s. Au
gustinas Simanavičius, OFM 
ir kun. E. Jurgutis, OFM bei 
P. Šarapnickas, OFM. Prieš 
Mišias kun. Simanavičius, 
OFM, pasveikino skautiją, 
švenčiančią savo globėjo šv. 
Kazimiero šventę. Jis sakė: 
„melskimės ir prašykime jo 
užtarimo Lietuvai, jos prezi
dentui bei visai skautijai išei
vijoje ir tėvynėje". Pagyrė tur
tingai paruoštą mugę ir kvietė 

visus ją aplankyti. Pamokslą 
sakė kun. Eugenijus Jurgutis, 
OFM. Skautės per aukojimą 
nešė puokštę gėlių, o skaiti
nius skaitė s. fil. J. Neima
nienė. 

Po Mišių visi grįžo į mugę ir 
aptarnavo svečius, kurių buvo 
iš arti ir toli. Visi buvo geros 
nuotaikos. Vieni stiprinosi ce
pelinais, virtiniais, kugeliu, 
dešrelėmis su kopūstais, kiti 
lankė paviljonus. 

Vilkiukų paviljonas turėjo 
gerą pasirinkimą inkilėlių 
įvairiems paukščiams. Vyr. 
skaučių „Birutės" dr-vė buvo 
turtinga tautinėmis juostomis, 
lėlėmis, gintaro papuošalais. 
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Sk. vyčiai pardavinėjo rožes, 
lietuvišką raguotį, tiekimo 
skyrius — uniformas, ženk
liukus ir knygas. Tuntai plati
no laimės bilietus, iš kurių bu
vo 20 laimingų. Pirmąjį lai
mikį ištraukė klebonas kun. 
A. Simanavičius, OFM. 

„Romuvos" paviljonas buvo 
pasipuošęs dideliu žemėlapiu. 
Jos pirm. j.s. R. Sriubiškis at
sakinėjo į klausimus, rinko 
nario mokestį ir aukas. Nors 
visi paviljonai buvo puikiai 
paruošti, tačiau komisija per
žiūrėjusi pirmą premiją skyrė 
„Dainos" skaučių draugovės 
„Pilėnai" su draugininke s. fil. 
N. Simonavičiene; antrą pre
miją gavo DLK Gedimino pri
tyrusių sk. d-vė „Aušros var
tai" su draugininku ps. R. Ka
lendra. 

Apie 2 v. p.p. visa įtampa 
atslūgo. Mugės rengėjai labai 
patenkinti jos pasisekimu. Už 
tai Toronto skautiją ir tėvų 
komitetas nuoširdžiai dėkingi 
klebonui dvasios vadui kun. s. 
Augustinui Simanavičiui, 
OFM, ir visiems parapijos ku
nigams už erdvias patalpas 
bei pagalbą. Didelė padėka tė
vams ir visiems svečiams, tra
dicinę Kaziuko mugę aplan
kiusiems ir ją parėmusiems. 

FM. 
Iš „Tėviškės žiburiai" 

EDMUNDAS VtZJNAS, M.D..S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Tel . 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą 

DH. Hzl'HAS V. KISIELIUS 
INKSTU. PŪSLES IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
172 Schiller St., Elmhurst, IL 60126 

990-941-2609 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel. 708-834-1120 

\ 

ARASZUOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogdsn Ave.. Suite 310 

Napervtlle. IL 60563 
Tel. (630)527-0090 

3825 Highland Ave.. 
Tower 1, Suflė 3C 

Dovmers Grove. IL 60515 
Tai . (630)435-0120 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd.,Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harfem Ave. 

Tai. ( 708 )5964055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.79th Ave., Hlckory Hils, IL 

Tel. (708) 596-8101 
Valandos pagal susitarimą 

TAUTINĖ STOVYKLA 
LIETUVOJE 

Lietuvių Skautiją, į kurią 
yra įsijungusios kitos Lietuvos 

skautų organizacijos, liepos 
17-27 dienomis ruošia Tautinę 
stovyklą. Stovyklos vadovybė 
prašo piniginės paramos. 
Pulk. J. Šarausko skautų vy
čių Židinys savo sueigoje nu
tarė paremti Tautinę stovyklą 
ir parūpinti stovyklinius ženk
liukus, kurių padarymas kai
nuos arti 1,700 dol. Pusę tos 
sumos Židinys jau yra surin
kęs ir kviečia visus skautus 
prie šio darbo prisidėti. Vydū
no fondas šį projektą parėmė 
500 dol. auka. 

Worcesterio ASS buvo pir
masis vienetas atsiliepęs į 
mūsų kvietimą. Laukiame ki
tų, kurie, prisimindami sto
vyklas Lietuvoje, parems Lie
tuvos Skautiją. Čekius prašo
me rašyti: R. Fabijonas, 21 
Commons Drive, Palos Park, 
IL 60464. Tel. 708-448-4027. 

KAZIUKO MUGĖ 

Washington, D.C., skautiš
koji Kaziuko mugė kovo 22 d. 
nuo 1:30 iki 4:30 vai. p.p. 
vyks St. Elizabeth's School, 
917 Montrose Rd., Rockwill„ 
MD. 

Worcester, MA, skautų ir 
skaučių Kaziuko mugė vyks 
balandžio 5 d. Maironio Par
ke. Atidarymas — 12 vai. 
Pietūs ir mugė — 12:30 vai. 

Clevelande skautų ir skau
čių Kaziuko mugė vyks ba
landžio mėn. 5 d. 

STOVYKLOS 

Balandžio 3, 4 ir 5 d. — 
ASS Studijų dienos, Wood-
stock, IL. 

Birželio 13 d. Dainavos 
stovyklavietėje prasidės Det
roito skautų ir skaučių stovyk
la. 

Liepos 11-18 d. — Čikagos 
tuntų jaunesniųjų skautų ir 
skaučių stovykla Rako stovyk
lavietėje, Custer, MI. 

Liepos 17-27 d. — Tautinė 
stovykla Lietuvoje, Alytaus 
rajone. 

Rugpjūčio 8-21 d. — Aš
tuntoji Tautinė stovykla JAV 
— Paxton, MA. 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 SL, Oak Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northvvestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel.708422-8260 

DR. V.J. VASAITIENE 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W. 83 SL, 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 - AKIŲ L IGOS 

3900 W.95 St Tel. 706422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Ptrmad. 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. 

NUOLE STANKEVlčlUtŠ, M.b. 
Board Certified, Internal Medicine 

Valandos jūsų patogumui 
Hoty Croat Pi cifMtionai PsvMofi 

311. South 
LttHJVMn Ptaza Ct at CaMomta Av*. 

Chicago, IL 80829 
Tel. 7 7 3 4 7 1 - 7 8 7 9 

RUTH JŪRATE NESAVAS-
BARSKY.M.D. 

Bareky Dermatoiogical Amociale* 
Dermatologijos ligų, odos vėžio 

spacialybė 
Kosmetinė chirurgija 

* Raukšles * Saules dėmės 

120 Oak Brook Cantor Ma l #318 
Oak Brook, IL 60623 
Tel. 630-571-2630 
Kalbame lietuviškai 
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TOKIE TURIME IR IŠLIKTI 
L i e t u v o s prez idento Valdo Adamkaus kalba Seime 
L i e t u v o s nepr ik lausomybės atkūrimo dienos proga 

Šiandien pirmą kartą krei
piuosi į j u s Lietuvos Neprik
lausomybės atkūrimo dieną 
jau kaip Lietuvos Respublikos 
prezidentas. Negaliu nesijau
dinti, kreipdamasis į jus salė
je , kurioje prieš aštuonerius 
metus demokratiškai išrinkti 
Tautos atstovai paskelbė Lie
tuvos Nepriklausomybės atkū
rimo aktą, savo parašais liu
dydami amžiną tautos laisvės 
siekį. 

Tą vėlų kovo 11-osios vaka
rą atgavome ne tik valstybę, 
— atgavome patys save. Todėl 
kiekvienam Lietuvos piliečiui 
ši diena — ne tik asmeninis 
išgyvenimas, bet ir bendros is
torijos dalis. Manau šį mus 
vienijantį bendrumą jaučiame 
ir čia šiandieną salėje. 

Prisimenu, su kokiu nerimu 
ir viltimi laukdavome žinių iš 
Lietuvos, kur ias Lietuvos am
basadoriui Vašingtone Stasiui 
Lozoraičiui pranešdavo Vytau
tas Landsbergis, kiti Sąjūdžio 
vadovai. Ir su kokiu džiaugs
mu kovo 11-tąją pranešiau Či
kagos J aun imo centre susirin
kusiems lietuviams: 

„Broliai ir seserys, Lietuva 
j au paskelbs pasauliui, kad 
mūsų k raš t a s vėl laisvas ir ne
priklausomas". 

Kovo 11-oji — tai diena, įro
džiusi pasauliui , kad tauta, 
t iek kar tų niekinta ir išduota, 
niekada neišsižadėjo ir neiš
sižadės savo laisvės. Iškentusi 
Vorkutą ir Stutthofą, išbars
tyta po užjūrius, narsiai kovo
jusi prieš okupantus, tauta iš
saugojo laisvės siekį. 

Vykdydami tautos valią, 
Aukščiausiosios Tarybos — 
Atkuriamojo Seimo nariai at
vertė naują mūsų valstybės is
torijos puslapį. Valstybės, ku

rios sienos saugo Vilnių, Kau
ną ir Klaipėdą. Valstybės, už 
kurios Nepriklausomybę refe
rendume pasisakė dauguma 
Lietuvos piliečių lietuvių, len
kų, rusų baltgudžių, žydų. 

Lietuvos nepriklausomybę 
apgynė žmonės, nepabūgę pli
komis rankomis stoti prieš 
tankus . J ą gynė kiekvienas, 
pasauliui skelbiamas tiesos 
žodis, viso pasaulio demokra
tinės visuomenės parama. 

Nepriklausomos demok r a -
tinės Lietuvos valstybės kūri
mas tęsiasi ir šiandien. Mes 
privalome ir galime daug nu
veikti, kad laisvoje tėvynėje 
būtų įvertintas kiekvienas 
žmogus, kad nebūtų ats tumta 
nė viena darbo ieškanti ranka. 
Esu įsipareigojęs padaryti vis
ką, ką galiu, kad nepriklauso
ma Lietuvos valstybė taptų ly
giateise Europos ir transatlan
tinės bendruomenės nare. 

Kreipiuosi šią dieną ir į jus , 
garbingieji Nepriklausomybės 
akto signatarai. Vėl kviečiu 
jus į talką tėvynei, nes esu tik
ras — žmogų labiausiai puo
šia ne vardas, o dorai atlieka
mas darbas. Ir tegu šventės 
diena suteikia mums visiems 
naujų jėgų eiti ilgu ir sunkiu 
laisvės keliu. 

Tačiau Lietuva jau įveikė 
sunkiausią kelio atkarpą. No
riu nuoširdžiai padėkoti vi
siems, kurie sunkiai dirbo per 
tuos aštuonerius metus, stip
rindami savo valstybę ir tikė
dami jos ateitimi. Todėl drą
siai sakau: jau niekada nesu
klupsime, jau niekada nepa-
lūšime, nes stipresnysis išties 
ranką silpnesniajam. Tokie 
buvome Baltijos kelyje, tokie 
tur ime ir išlikti. 

Danutė Bindokienė 

Dangus griūva — 
bėkim! 

Gfdimi:i! ) pi l is 

LIETUVA PAVIJO VIDURIO EUROPĄ 

Vilniuje prez. Valdo Adamkaus inauguracijos iškilmių proga susitiko 
Lietuvos Dailės muziejaus direktorius Romualdas Budrys (kairėje) su 
Lietuvių fondo meno globos komiteto pirmininku dr. Gediminu Baluku. 

Pagal metinį infliacijos ro
diklį (8,4 proc.) Lietuva kol 
kas nusileidžia tik Latvijai ir 
yra viena Rytų ir Vidurio Eu
ropos vadovių. Išankstiniais 
duomenimis, pagal bendrojo 
vidaus produkto metinį prie
augį (6 proc.) Lietuva kartu su 
Kroatija užima pirmąją vietą 
šioje srityje. 

Lietuvos banko Politikos de
partamento direktoriaus Vai
devučio Geralavičiaus vertini
mu, bendrojo vidaus produkto 
tempais Lietuva artėja prie 
vidurio Europos valstybių. Koi 
kas negalime lygiuotis pagal 
vienam gyventojui tenkančią 
bendrojo vidaus produkto dalį, 
tačiau bankininkas mano, kad 
greitai padėtis pasikeis ir čia. 

V. Geralavičius „Lietuvos ry
tui" sakė, kad geri makro
ekonomikos rodikliai nenuste
bino. Jų tikėtis leido ir Lietu
vos banko skaičiuojamas ūkio 
aktyvumo indeksas. Šis rodė 
didelį pramonės ir žemės ūkio 
augimą. Ypač gera išgauna
mosios maisto, medienos, po
pieriaus, baldų pramonės pa
dėtis. 

Lietuvos bankas teigia, kad 
šiemet bendrasis vidaus pro
duktas padidės dar 7-8 pro
centais, o infliacija maždaug 2 
proc. dar sumažės. 

Pasak finansų analitikės 
Margaritos Starkevičiūtės, 
Lietuvos bendrasis vidaus pro
duktas pradėjo didėti 1995 m. 
J i mano, kad praėję metai 
nėra išskirtiniai — ir Lietu
vos, ir užsienio ekspertams se
nokai nekelia abejonių, kad 
Lietuvos ekonomika „sveiks
ta" ir labai sparčiai kyla. 

Vilniaus verslo konsultacijų 
centro direktoriaus pavaduo
tojo Ramūno Darulio teigimu, 
didelis bendrojo vidaus pro

dukto augim.s buvo nuli-r^tas 
prieš kelerius metus pra
sidėjusių procesų. Per tą laiką 
didžiausios bendrovės, įmo
nės, verslininkai prisitaikė 
dirbti laisvėjančioje rinkoje. 
Kartu R. Darulis prognozuoja, 
kad nors Lietuva daug ekspor
tuoja į Europos Sąjungos val
stybes, artimiausiu metu lie
tuviai užsienio rinkose su
sidurs su didele kitų Rytų Eu
ropos kraštu analogiškos ko
kybės produkcijos konkurenci
ja-

Ekspertas prognozuoja, kad 
21-ojo amžiaus išvakarėse 
bendrojo vidaus produkto au
gimo tempai turėtų sumažėti. 
Taip atsitiks, jeigu Lietuva 
dels pradėti antrąjį ekonomi
kos reformos etapą. Teigda
mas, kad nuvc u . a iš tikrųjų 
daug, R. -Darulis atkreipė 
dėmesį, jog ekonomikos siste
ma nėra pakankamai liberali, 
vis dar gausu verslo su
varžymų, nėra pastovi teisinė 
aplinka. Eksperto manymu, 
svarbiausias- verslininkų atei
ties uždavinys — modernizuo
ti ir pertvarkyti įmones, o 
valdžia privalo sudaryti są
lygas laisvam prekių, pas
laugų, darbo jėgos, technolo
gijų judėjimai. 

Lietuvos banko Politikos de
partamento direktorius Gita-
nas Nausėda mano, kad vie
naženklę infliaciją lėmė tvirta 
Lietuvos pinigų politika bei 
užtikrintas lito kursas. Prie
šingai negu daugelyje kitų 
valstybių, nebuvo naudojamas 
šliaužiantis valiutos kurso nu
vertinimas. 

Ekspertai įsitikinę, kad šių 
metų, kaip ir praėjusių, inflia
cijos dydį daugiausia lems vy
riausybės sprendimai. Jeigu 
vyriausybė nedidins šilumos 

Nuotr. Eltos 

ar kitų reguliuojamų kainų, 
infliacija neturėtų viršyti 6 
procentų. Jų nuomone, ma
kroekonominių priežasčių kai
nų didėjimui nėra. Padėtis 
galėtų keistis, jeigu būtų 
mėginama atsisakyti užti
krinto lito kurso ir pradėti 
eksperimentus su valiutos 

kursu. Tačiau Lietuvos ban
kas, pasak G. Nausėdos, tokių 
ketinimų neturi ir pinigų poli
tika šiemet netaps infliacijos 
šaltiniu. 

Rima Jakutytė 

MEDININKŲ AUKŲ 
ATMINIMAS 

Utenos rajono taryba nu
sprendė patenkinti Tauragnų 
miestelio gyvenotojų prašymą 
ir pavadinti Taikos gatvę An
tano Musteikio vardu. 

Per 1991 m. liepos 31-osios 
žudynes. Medininkų pasienio 
poste žuvęs tauragniškis A 
Musteikis užaugo šioje gatvė
je, mokėsi Tauragnų vidu
rinėje mokykloje. Tauragniš-
kiai taip pat pastebėjo, kad ši 
gatvė veda nuo miestelio ir į jo 
gimtąjį vienkiemį. 

Gatvės pavadinimo keitimą 
inicijavę žuvusiojo kraštiečiai 
sutiko savo lėšomis kompen
suoti išlaidas, susijusias su 
garsaus tauragniškio, vieno 
pirmųjų nepriklausomos Lie
tuvos didvyrių, atminimo įam
žinimu. 

Alytus. Miesto Rotušėje 
atidaryta 1918-1940 metų Aly
taus burmistrų fotografijos 
galerija. I jos atidarymą buvo 
pakviesti ir ^avo prisimini
mais dalijosi buvusių Alytaus 
burmistrų artimieji. Alytiš
kiams tai pirmoji proga susi
pažinti su visais penkiais 
prieškarinio miesto burmis
trais. 

Kone kiekvienas vaikystėje 
girdėjome pasaką apie paiką 
katinėlį, kuriam, beveikštant 
po daržą, kopūsto lapas už
krito ant uodegos (angliškoje 
pasakos versijoje šis nuotykis 
atsitiko vištytei). Katinėlis 
išsigando, pamanęs, kad 
..dangus griūva". Bėgdamas 
nuo tariamo pavojaus, su
gebėjo įtikinti ir kitus, kad 
dangaus skliautas byra į ske
veldras ir gali visus po jomis 
palaidoti... 

Praėjusią savaitę Amerikos 
astronomai sukūrė naują šios 
pasakos versiją, paskleidę 
bauginančią žinią, kad maž
daug po 30 metų „visai netoli" 
pro mūsų planetą praskris 
didžiulis asteroidas. Tiesa, 
tikrų duomenų nėra, kad 
Žemei gresia katastrofiškas 
susidūrimas su tuo skrajūnu, 
bet tokia galimybė vis dėlto... 

Bent vieną parą po to pa
reiškimo šio krašto žinia-
sklaida nieko kito nekalbėjo 
ir nerašė, kaip tik apie 
būsimą nelaimę. Net repor
tažai iš Vašingtono apie prezi
dento Bill Clinton naujausias 
problemas su moteriška gi
mine buvo nustumti į antraei
lę vietą. Viskas atrodė kur kas 
mažiau reikšminga, negu aps
kaičiuotas 30,000 mylių nuo
tolis tarp Žemės ir maždaug 
mylios pločio „akmens", mil
žinišku greičiu skubančio sa
vo keliais. 

Sakoma, kad menas pa
mėgdžioja tikrovę, tad ir šiuo 
atveju asteroido pavojus pa
rankiai pasitaikė kaip tik 
prieš dviejų naujausių Holly-
woodo filmų apie pavojų iš 
erdvių pasirodymą. Geresnės 
reklamos filmų gamintojai ne
būtų galėję įsigyti ir už milijo
nus. Deja, šis muilo burbulas 
sprogo labai greitai, kai blai
vesnės galvos asteroido skrydį 
„pastūmė" 600,000 mylių tp-
lyn nuo Žemės. Pasirodo, kad 
buvo apsiskaičiuota (!) ir be 
reikalo bauginami mūsų pla
netos gyventojai. Praeis dar 
diena kita ir asteroidas, j au 
pastebėtas ir nufotografuotas 
1990 metais (Arizonos univer
siteto astronomų, vėl jį pa
stebėjusių pernai gruodžio 6 
d., pavadintas 1997 XF11 var
du), bus užmirštas, o žinia-
sklaidos dėmesys nukryps į 
„žemiškesnes" temas. 

Tačiau Žemės susidūrimo su 
asteroidu pavojus neabejoti
nai tikras. Tai yra atsitikę 
praeityje, nes mūsų planetos 
paviršiuje ir dabar matoma 
apie 150 įdubų, padarytų, kai 
į Žemę pataikė nedidelis dan
gaus kūna& iš erdvių. Kai ku
rie tų kraterių aptikti vande
nynų gelmėse, kai kurie ma

tomi iš padangių satelitų ar 
net lėktuvų. Vienas žino
miausių yra šiaurinėje Meksi
kos dalyje, Yucatan pusiasa
lyje. Jo skersmuo — 120 my
lių. Manoma, kad jį prieš 
maždaug 65 mln. metų išmušė 
nedidele kometa arba asteroi
das. Katastrofos pasekmės: 
apie 70 procentų Žemės gyvių 
išnykimas ( įskai tant dino
zaurus). Pačioje Amerikoje ge
rai žinomas ir tur is tų lanko
mas yra Meteor Crater 
Arizonos valstijoje. Šią trijų 
ketvirčių mylios diametro, 
700 pėdų gylio „duobę" iš
rausęs asteroidas prieš 50,000 
metų. Manoma, kad ir šį 
šimtmetį — 1908 metais — 
virš Sibire esančios Tunguska 
vietovės sprogo nedidelė ko
meta arba asteroidas, neat
pažįstamai pakeitęs vieto
vaizdį kelių šimtų mylių 
spinduliu. Tokia nelaimė, pa
sitaikiusi virš kurios tankiai 
gyvenamos vietovės, būtų pa
reikalavusi daugybės gyvybių. 

Žemė savo kelionėje aplink-
Saulę nuolat susi t inka su 
įvairaus dydžio asteroidais: 
kai kurie nedidesni už ak
menėlius, kiti pavojingai dide
li. Ne visi j ie sužymėti , ne 
visų keliai jau žinomi. Pvz., iš 
2,000 asteroidų, turinčių neto
li mylios diametrą, telesko
pais sekama ir atpažįstama 
tik apie 200. Apskaičiuojama, 
kad yra apie 300,000 aste
roidų, didesnių negu 300 
pėdų diametro, o turinčių 
bent 60 pėdų diametrą gali 
būti net 100 milijonų! Jie visi 
anksčiau a r vėliau kerta Že
mės orbitą, tad pavojus susi
durti yra t ikras . Svarbiausia, 
kad iš anksto juos pastebėti ir 
pranešti apie pa\oj.ų nedaug 
galimybių, todėl i r tvirtina
ma, kad susidūr imas gali 
įvykti bet kur iuo metu. 

Hollywoodo mokslinių fan
tazijų filmų kūrėjai nesunkiai 
išsprendžia pavojaus Žemei 
problemas, taigi ir susidū
rimus su asteroidais: paskuti
nę minutę herojus pasiūlo 
drąsų planą išgelbėti žmoniją 
ir visą jos turtą. Nors skepti
kai įsitikinę, kad planas be
vertis, tačiau kitos išeities 
nėra. Asteroidas pagaliau su
sprogdinamas atomine bomba 
(arba bent nukreipiamas nuo 
Žemės), herojus gauna patin
kamą merginą ir visas gyveni
mas grįžta į normalias vėžes. 

Panašių apsaugos metodų 
siūloma imtis, jeigu kiltų tik
ras pavojus susidurti su ne
tikėtu uolienos gabalu iš erd
vių, žinoma, jeigu tas pavojus 
bus pakankamai anksti pa
stebėtas ir pakaks laiko suor
ganizuoti gynybą... 
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PASTANGOS ĮKURTI 
ATSARGINĘ TĖVYNĘ 
BRITŲ HONDŪRE 

JUOZAS VITĖNAS 
(Tęsinys) 

„New York Herald Tribūne" kovo 4 d. pranešė, kad 
britų valdžia paskyrė 5,750,000 dol. Br. Hondūro 
plėtrai ketverių metų laikotarpiu. 

Vašingtono būrelio nutarimai 

1960 m. balandžio 3 d. įvyko mūsų būrelio valdy
bos posėdis. Dalyvavo Slapšys, Mažeika, Bagdonas ir 
Vitėnas. Buvo apsvarstyta susidariusi padėtis, ameri
kiečių laikraščių pranešimai apie Br. Hondūrą ir nu
tar ta : 

1. atsisakoma minties steigti Dausuvą Br. Hon
dūre dėl ten pasikeitusios politinės padėties ir toliau 
tas klausimas nebestudijuojamas, 

2. lietuvių kūrimosi vienoj vietoj arba lietuvių ko
lonijos steigimo mintis palaikoma ir studijuojamos ga
limybės kitoj geografinėj vietoj lietuvių grupei įkur
dinti, 

3. atsiuntusiems pinigus delegacijos siuntimui į 
Br. Hondūrą parašyti laišką, kuriame paaiškinti su
sidariusią padėtį ir atsiklausti, ar pinigus grąžinti, ar 

palikti tolimesniems tyrinėjimams kituose kraštuose 
lietuviams įsikurti. 

4. pagal turimas žinias manoma patyrinėti Ba
hamų salas lietuviams įsikurti. 

5. spaudoj tuo tarpu apie tai nieko neskelbti. 

Laiškas aukotojams 

Jūs esate atsiuntęs... dolerius specialistų komisijai 
pasiųsti į Br. Hondūrą ištirti lietuvių kūrimosi 
sąlygoms. Tačiau, kaip galbūt Jums žinoma, šių metų 
pradžioje Londone tarp britų vyriausybės ir Br. Hon
dūro atstovų buvo susitarta dėl naujos konstitucijos 
Br. Hondurui. Ši konstitucija įsigalios pravedus seimo 
(Legistative Assembly) rinkimus. Pagal ją šį seimą 
dabar sudarys 18 rinktų ir 5 gubernatoriaus skiriami 
atstovai. Be to, daugiausia atstovų pravedusi partija 
pristatys gubernatoriui kandidatą paskirti jį Br. Hon
dūro ministeriu pirmininku (First Minister). Taigi, 
pagal naująją konstituciją Br. Hondūro gyventojams 
suteikiamos didesnės savivaldos teisės, ir todėl, bt 
abejo, dabar teks ir su jų atstovais (min. pirmininku ir 
kt.) tartis ir dėl Dausuvos steigimo. Tačiau tai yra 
neįmanoma, kol nėra pravesti rinkimai ir paskirtas 
Br. Hondūro ministeris pirmininkas. 

Taip pasikeitus sąlygoms Br. Hondūre, atrodo, jog 
tuo tarpu nėra tikslu siųsti numatytos komisijom ir 
aplamai iškyla rimtų abejonių, ar iš viso bebus tiksiu 
Dausuvą kurti Br. Hondūre. Ryšium su tuo keliama 

mintis, ar nebūtų verta patyrinėti kitas vietas, pvz., 
Bahamų salas, kur būtų galima lietuviams grupiniai 
įsikurti. 

Todėl painformuodami Jus apie naujai susidariu
sią padėtį, norėtume Jūsų atsiklausti: 1. ar jūs pagei
dautumėt, kad mes grąžintume Jūsų atsiųstus pinigus 
komisijos pasiuntimui, o jei ne, tai 2. ar sutiktumėte 
juos palikti tolimesniems lietuvių grupinio įsikūrimo 
tyrinėjimams kituose kraštuose pravesti. 

Atsakymą siųsti iždininko vardu: Dr. M. Slapšys, 
2200 32nd Place S.E., VVashington 20, D.C. 

Lietuvių Įsikūrimui Br. Hondūre Remti Draugija 
1960.VI.8 
Po balandžio 3 d. mūsų posėdžio parašiau Pakštui 

apie mūsų svarstymus: „Susipažinom su pranešimais 
apie naująją Br. Hondūro konstituciją ir priėjom 
išvados, kad dabar dėl Dausuvos steigimo jau reikės 
tartis su vietinės valdžios pareigūnais. Tai mūsų nuo
mone nieko gero nežada. Todėl Mažeika iškėlė mintį 
paieškoti Dausuvai vietos kitame krašte ir konkrečiai 
jis pasiūlė Bahamų salas, kur jis neseniai lankėsi ir 
buvo išlipęs Andros salos pakrašty... Mažeika ir 
Slapšys ryžtasi vykti į šias salas ir patyrinėti. Iškilo 
mintis, kad gal ir Jūs turėtumėt galimybės prie jų 
prisijungti. Bet pirmiausia mums įdomu Jūsų nuo
monė apie šias salas ir galimybę ten įkurti Dausuvą. 
Todėl būtų labai malonu, jei Jūs mums nors trumpai 
dėl to parašytumėte. Taip pat gal ką Jūs daugiau 
žinote apie Br. Hondūro pasikeitusią padėtį". Taip pat 

pasiunčiau Pakštui sovietinio „Švyturio" žurnalo eg
zempliorių, kuriame iš jo tyčiojamasi. 

Pakštas netrukus (IV. 9 d.) atsakė: „Ačiū už 
'Švyturio' Nr. 24, 1959 m., iš Vilniaus. Matyt, kad bur
liokai vis dar mane lydi su savo pagieža ir niekaip ne
gali dovanoti už Dausuvos projekto iškėlimą. Galbūt ir 
dėlto, kad ten Lietuvoje žmones tam projektui teikia 
didelių vilčių, kokių mes čia dar negalime numatyti, 
nei jėgų turime... 

Paskiausiame laiške klausiate nuomonės apie Ba
hamų salas, kai Br. Hondūro politinės sąlygos ten 
keičiasi. Aš dar nesusidariau tvirtos nuomonės, ar pla
ti Hondūro autonomija tikrai bus nepalanki mūsų ko
lonizacijai. Galimas dalykas, kad dabar autonominės 
valdžios ministeriu pirmininku taps stambus vietos 
negrų vadas George Price. bet, kiek žinau, jis jau se
niai buvo tarp tų, kurie palankiai žiūrėjo i vokiečių 
menonitų kolonizaciją". 

Po to Pakštas papasakojo apie Bahamų salas, ku
rių esą net 700. bet tik 22 gyvenamos. 

„Turėjau minty jas aplankyti vasarą, bet dabar 
nesu labai tikrai apsisprendęs. Už kelių savaičių gal 
jau sužinosiu, ar liks man laiko geografiniams tyri
nėjimams. Kad Mažeika ir Slapšys ketina ten nuvyk
ti, tai labai gerai. Jie galės ten daug žinių surinkti. 
Čia man visiškai stinga literatūros apie šį Amerikos 
žiemotojų rojų". 

'Bus daugiau 
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REBDORFO LIETUVIŲ 
GIMNAZIJOS PIRMOJI LAIDA 

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS 

Šiame dienraštyje neseniai 
išspausdinta žinute, kad prof. 
Alfred Bammersberger norėtų 
vokiečių spaudoje paminėti 
gimnazijos Rebdorfe (Eich-
statte) 50 metų sukaktį. Šioje 
gimnazijoje besimokiusieji ar 
ją baigusieji buvo kviečiami 
profesoriui lietuviškai rašyti 
šiuo adresu: Professor Alf: 

red Bammersberger, Richard 
Strauss Strasse 48, 85072 
Eichstatt, Germany. 

Gimnazijos pradžia siekia 
1945 metus. Taigi šįmet suei
na 53 metai nuo jos įsteigimo. 
1945.6.10 lietuvių komiteto 
posėdyje nutarta gimnazijai 
komplektuoti mokytojus ir 
registruoti mokinius. „Susida
rius pakankamai mokytojų ir 
mokinių skaičiui, atidaryti 
gimnaziją" (Vincentas Liule-
vičius. „Lietuvių švietimas Vo
kietijoje" Kultūrai remti drau
gija, Chicago, 1969, psl. 323). 
1945.7.31 mokytojų tarybos 
posėdyje, kuriame dalyvavo 
direktorius Petras Balčiūnas, 
priimti 152 mokiniai. Egzami
nus laikė į pirmąją klasę trys 
mokiniai. Vienu iš jų buvau ir 
aš. Mokslo metai pradėti 
1945.8.1. 

„Pirmieji mokslo metai buvo 
baigti, išleidžiant pirmąją šios 
gimnazijos ir iš viso tremtyje 
didžiausią 55 abiturientų lai
dą 1946.5.14" (ten pat, psl. 
326-327). 

Gimnaziją baigė šie abitu
rientai: Bobėnaitė Aldona, Bo-
bėnaitė Danutė, Brinkis Zig
mas, Bunga Antanas, Dai-
nauskas Stasys, Dambrauskas 
Juozas, Dauknys Pranas, Dili-
jonas Antanas, Gaputytė Ele
na, Kibirkštis Justas, Končius 
Juozas, Kubilius Augustinas, 
Kungys Zigmas, Levickaitė Bi
rutė, Noreikaitė Sofija, Račiu-
kaitis Algimantas, Rašymas 
Juozas, Raudonis Stasys, 
Rimšaitė Marija, Spūdytė Eu
genija, Straukaitė Modesta. 
Strimaitė Eleonora, Taškū-
naitė Laimutė, Vaitkevičius 
Vainutis, Žilvitytė Birutė, 
Adamkavičius Valdemaras, 
Aleknaitė Aldona, Aušra Jo
nas, Baltrušaitis Juozas, Ber
notas Bronius, Grinius Liūtas, 
Indriūnas Juozas, Kilikas 
Aleksandras, Kulpavičius Vy
tautas, Maleckas Viktoras, 
Masaitytė Lilijana, Mikšytė 
Nijolė. Mikulis Algirdas, Mor-
kūnaitė Viktorija, Morkūnaitė 
Zuzana, Narijauskas Pranas. 
Nekrašas Aleksas. Nešukaitis 
Jonas, Nutautaitė Alma, Ošla-
pas Algimantas. Ošlapas Rai
mundas. Reizgys Ansas, Sa
kalauskas Kajetonas, Stepo
navičius Vacius, Šukys Zeno
nas, Vieraitytė Irena-Teo-
filė, Vitkūnas Alfredas, Za
rembaitė Aldona. Žemaitis 
Kęstutis, Žemkalnis Gabrie
lius. 

Garsiausias, be abejo, iš šios 
laidos yra dabartinis Lietuvos 
Respublikos prezidentas Val
das Adamkus. Tada jis vadi
nosi Valdemaras Adamka
vičius. Aš kaip pirmaklasis, jį 
iš tų dienų atsimenu kaip 
puikų sportininką — bėgiką ir 
futbolistą. Kitas, kurį pagar
biai atsimenu, buvo Gabrie
lius Žemkalnis. Jis mano at
mintyje buvo tas, kuris po 
karo viename lietuviškų laik
raščių, per daugelį numerių, 
aprašė savo patriotine veiklą 
nacių okupacijos metu Lietu
voje. Jis leido ar platino po
grindžio spaudą, buvo gestapo 
susektas, tardytas ir įkalin
tas. Nesistebėčiau, jeigu jis 
pogrindyje veikė kartu su V. 
Adamkum. Apie pastarąjį Bos
tono „Lietuvių enciklopedijos", 
36 tome, štai kaip rašoma: 
„Vokiečių okupacijos metu 
priklausė Lietuvos Laisvės 

Kovotojų S-gai ir su kitais lei
do ir redagavo pogrindinį 
„Jaunime budėk!" (psl. 13). 

Gabrieliaus Žemkalnio ir 
Lietuvos Respublikos Seimo 
pirmininko Vytauto Landsber
gio tėvas Vytautas Žemkalnis 
1945.8.24 -• 1949.2.7 laikotar
piu Rebdorfo lietuvių gimnazi
joje buvo meninio lavinimo 
mokytojas. Teko ir man būti jo 
mokinuku. Piešimas buvo ma
no mėgstamiausia pamoka. 
Kiek pamenu, kurį laiką šis 
mokytojas save vadino Lands
bergį u-Žemkalniu, bet „lietu
vių švietimas Vokietijoje" kny
goje įvardintas tik kaip Žem
kalnis. 

Po daugelio metų „austra-
lietis" Gabrielius Žemkalnis 
grįžta į Lietuvą. Eltos vasario 
25 d. pranešimu, jis dabar yra 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės atstovas Lietuvoje. 

CLASSIFIED GUIDE 
IVAIROS NEKILNOJAMO TURTO 

Grupė Čikagos lietuvių spaudos darbuotojų, Lietuvių žurnalistų sąjungos Čikagos skyriaus narių, prie 
„Chicago Sun-Times" dienraščio pastato po ekskursijos šio dienraščio redakcijoje ir spaustuvėje 1959 m. Iš 
kaires: A. Gintneris, P. Dirkis, dr. J. Paplėnas, A Valentinas, K. Petrauskas, J . Jai-ubs-Jakubauskas, P. Šulas. 
Ed. Šulaitis. 

„CHICAGO SUN-TIMES" 
DIENRAŠTIS MINI 

50-JĄ SUKAKTI 
Neseniai vienas iš dviejų be

likusių didžiųjų Čikagos dien
raščių — „Chicago Sun-
Times" paminėjo savo 50-jį 
gimtadienį. Kuomet mūsų dau
guma atvažiavome į šį kraštą 
ir įsikūrėme Čikagoje ar jos 
priemiesčiuose, jau radome šį 
laikraštį, nes jis buvo įsi
steigęs 1948 metų pradžioje. 
Tuomet jis kaip tik buvo susi
jungęs ir, iš dviejų anksčiau 
ėjusių „Chicago Sun" ir „Chi
cago Times", liko vienas, turin
tis dabartinį vardą. 

Reikia pasakyti, kad šis 
dienraštis yra mėgstamas dėl 
savo parankaus — nedidelio 
formato. Čia, kaip žinome, 
leidžiamas ir „Chicago Tri
būne" dienraštis, kuris dar ir 
šiandien neatsisako savo dide
lio formato, šis yra daugiau 
konservatorių tradicijas, arba 
respublikonų partiją palaikan
tis laikraštis. Nors paskuti
niais metais jų skirtumai bei 
pažiūros jau iš dalies supa
našėjo, tad dažnai nepaisoma 
partinių ar grupinių interesų, 
o žiūrima tiesos ir teisingumo 

O dėl lietuviškų interesų ar 
lietuvių veiklos paminėjimo ir 
„Chicago Sun-Times ir „Chi-

sakų krašte. Tačiau juk 
pažangai turbūt nėra ribos: 
kas gi žino — gal dar po 
maždaug 40 metų šių dienų 
redagavimo ar spausdinimo 
technika vėl atrodys muzie-
jiška? 

Per tuos 50 metų ne kartą 
keitėsi „Chicago Sun-Times" 
leidėjai, savininkai ir vyriausi 
redaktoriai. Tačiau išliko no
ras kiek galima greičiau ir ge
riau perteikti žinias skaityto
jams, išsamiau informuoti 
žmones. 

Ed. Šulaitis 

N A U J A S JBANC 
PIRMININKAS 

ĮSPĖJIMAS LIETUVAI 
E. RINGUS 

Prof. dr. Jonas Račkauskas. 

Nuo š.m. kovo 1 d. (JBANC 
cago Tribūne" skiria maždaug (Joint Baltic American Na-
tiek pat vietos. Pavyzdžiui, tional Committe), įsteigto prieš 
naujai išrinktajam Lietuvos 37-erius metus lietuviams, 
prezidentui Valdui Adamkui latviams ir estams atstovau-
abu šie dienraščiai skyrė daug ti Baltijos valstybių reikalams 
dėmesio, nors respublikonų Vašingtone, Tarybos pirminin-
partijos į jo turėtą postą ku tapo prof. dr. Jonas 
įstatytas Valdas Adamkus gal Račkauskas (Amerikos Lietu
siam laikraščiui atrodė priim- vių tarybos pirmininkas). Val-
tinesnė figūra. dybos pirmininku tapo ALTo 

Baje, jau gan seniai — 1959 atstovas Vašingtone Algirdas 
metais LŽS Čikagos skyrius J. Rimas. JBANC Taryboje 
buvo surengęs ekskursiją po ALTui atstovauja pirm. Jonas 
„Chicago Sun-Times" redakciją Račkauskas, Amerikos Estų 
ir spaustuvę, kurios metu teko tarybos pirm. Mati Koiva ir 
iš arti susipažinti su to dien- Amerikos Latvių sąjungos 
raščio galybėmis moderniškai pirm. Janis Kukainis. { val-
ir greitai informuoti skaityto- dybą įeina po du atstovus iš 
jus. Tuo laiku pažinus kiekvienos Baltijos valstybės. 
„Draugo" dienraščio turimas Lietuviams atstovauja Algir-
kuklias spausdinimo sąlygas 
sename pastate Čikagos 
„Vestsaidėje" (ten vieną va
sarą teko redaguoti „Draugo" 
pirmąjį puslapį). vaizdas 
skyrėsi beveik kaip dienos ir 
nakties. Tačiau, pagal turėtas 
ar turimas sąlygas, ne tik 
„Draugas", bet ir kita lietuvių 
spauda pasiekė ir pasiekia vi
sai gerus rezultatus. 

„Chicago Sun-Times" redak
ciją ir spaustuvę teko vėl 
aplankyti visai neseniai. Da
bar vaizdas buvo gerokai ki
toks, negu 1959 metais. Jeigu 
anksčiau tekstai buvo renka
mi linotipais ir spausdinimo 
mašinos, pagal šių dienų 
standartus, buvo žymiai kito
kios, tai dabar jautiesi lyg pa

das Rimas (pirmininkas) ir 
Henry L. Gaidis, estams atsto
vauja Vello Ederma ir Marju 
Rink-Abel, o latviams Ingrida 
Lusis ir Janis Bolsteins. 

Šalia tarybos ir valdybos 
JBANC turi du pastovius tar
nautojus Vašingtone: Aija 
Straumanis — viešosios infor
macijos direktorė, ir Kari Al-
tau — reikalų vedėjas. 
JBANC tai pati didžiausia ir 
įtakingiausia Baltijos kraštų 
organizacija, atstovaudama 
daugiau kaip milijonui lietu
vių, latvių ir estų, bendradar
biauja su Baltaisiais rūmais, 
JAV Kongresu, Valstybės de 

Rusijoje diplomatai Lenki
joje — KGB agentai. Vienas 
rimtas, pagrindinis Lenkijos 
laikraštis „Zycie" (gyvenimas) 
pradėjo eilę straipsnių apie 
Rusijos diplomatų vaidmenį 
Lenkijoje. Ši laikraščio serija 
nėra kėlimo viešumon rytinio 
kaimyno įtakos savo buvu
siam satelitui pradžia. Akcija 
jau buvo pradėta, kai Solida
rumo organizacija pradėjo sti
priai veikti į visuomenę ir 
Lenkijos vadeivas, dar prieš 
perestroiką. Spaudos balsas 
vis stiprėdavo, kgi krašte kil
davo temperatūra, ypač prieš 
rinkimus. Tais atvejais visos 
politinės asmenybės ir jų 
praeitis būdavo iš naujo 
peržiūrėta ir bet koks ryšys su 
Maskva atidengtas. Juk sako
ma: kas sykį pakliūva į Krem-
lio pinkles, lengvai iš jų 
neištrūksta. Taip 1994 metais 
per rinkimus ministras pirmi
ninkas Oleksy buvo apkaltin
tas bendradarbiavimu su 
Maskva. Nors vėliau kaltini
mas nebuvo įrodytas, mi
nistras atsistatydino. Vėl pra
ėjusį rudenį, per rinkimus į 
parlamentą, pats prezidentas 
Kwasnievski irgi buvo apkal
tintas r. šiais su Maskvos at
stovu. 

Tačiau stipriausias puoli
mas prasidėjo, kai laikraštis 
paskelbė, kad 22 Rusijos dip
lomatai yra užsimaskavę KGB 
agentai. Maža to, laikraštis 
spėlioja, kad 22 diplomatai — 
tai lašas kibire. Einama dar 
toliau ir skelbiama rusiško 
tinklo vado pavardė. Jis yra 
buvęs Rusijos ambasadorius, 
senas KGB tarnybos aukštas 
pareigūnas, Kaslev. Šias 
žinias lenkai traktuoja rimtai, 
nes netgi neseniai perbėgęs 
KGB pareigūnas, dabar gy
venąs Anglijoje, tuos spėlio
jimus patvirtina. 

Atsakydamas į laikraščio 
paklausimus, perbėgęs kagė
bistas Gordijevskįj, pabrėžė, 
kad Rusija ir toiiau laiko Len
kiją, kaip ir caro laikais, svar
biausiu Rusijos postu į Vaka
rus. Maskva darys viską, kad 
trukdytų Lenkijos įsijungimą į 
NATO. 

Be abejo, buvęs Rusijos am
basadorius paneigia žinias 
apie KGB agentų veiklą ir 
žada laikraštį duoti į teismą. 
Tuo tarpu „Zycie" ruošiasi ne
sustoti ir toliau kelti aikštėn 
Maskvos daromas skriaudas 
savo buvusiam satelitui bei 
skelbti pavardes diplomati
nėje tarnyboje išaiškintų KGB 
agentų. 

Lenkijos piliečiai vertina 
paskelbtas žinias ir laikraščio 
populiarumas stambiai auga. 
Laiškuose į redakciją skaityto
jai reiškia savo susidomėjimą 
ir prašo nesustoti, kol užsilikę 
Maskvos simpatikai nebus ga
lutinai išjungti iš naujos vi
suomenės. 

Panašią rolę galėtų atlikti ir 
Lietuvos spauda. 

APIE UTENĄ GALIMA 
SUŽINOTI ŽURNALE 

Utenos apskrities adminis
tracija parengė ir išleido 
pirmąjį reprezentacinį leidinį 
„Utenos apskritis" apie vien
tisą administracinį regioną, 
aprėpiantį šešias Rytų Lietu
vos savivaldybes. 

Gausiai iliustruotas žurna
las išspausdintas 3.000 eg-* 
zempliorių tiražu. Lietuvių, 
anglų ir rusų kalbomis jis 
apibūdina svarbiausias šio 
krašto gyvenimo sritis, patei
kia būtinas žinias turistams. 

Kultūros ministerijai atsi
sakius paremti tokią idėją, lei
dybą finansavo rėmėjai — 
didžiausios Utenos ir kitų ra
jonų bendrovės. Joms atiteko 
pusė leidinio tiražo, kita dalis 
bus išplatinta turizmo mugėse. 

Pasak Utenos apskrities vir
šininko R. Dijoko, taip baigia
mas suformuoti informacijos 
komplektas norintiems pažin
ti šią apskritį. 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbo užmiesty. D:rbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

LIETUVIS, iauko priežiūros 
darbų Oandscaping/mainte-
nance; bendroves savininkas, 
Washington, D.C., ieško dar
b in inko, kuns galėtų atlikti 
l auke p r i e^ ' ū res d a r b u s . 
Gai ime padėt i gauti darbo 
leidimą. Suteikiamas pigus 
b u t a s - $ 1 3 0 m ė n e s i u i . 
Kreiptis tel. (202) 244-2373. 

AIJTOMOOUO.NAMLLSVEKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

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

FRANKZAPOUS 
3206 1/2 West 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
(773) 581-8654 

PART-TIME TELLER 
Experience preferred, but not re-

quired. Salary commensurate with 
experience. Bilingual Engiish/ 
Lithuanian req jired. Afternoon 
hours and Saturday mornings. For 
an appcintment or additional infor-
mation contact Lois Gajdorus at 
708-596-9400. 

Midland FederaI Savings & Loan 
2657 W. 69 St 

Chicago, IL £0629. 

GREIT PARDUODA 

"23L RE/MAX 
^ R E A L T O R S 

(773)5864959 
(TOS) 425-7166 

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

STASYS' CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rusių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; "sidings". 

"soffits", "decks", "gutters", plokšti 
ir "shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 

Ieškoma vedusių poni arba 
pavienių asmenų, turinčių iarbo 
leidimą, valyti parduotuves Illinois, 
Michigan, Indiana ir lowa valstijose. 
Padėsime susirasti butą. Kreiptis 
Cathy, tel. 773-737-0032. 

Ieškoma šeimininkė 
namų ruošai ir maisto 
gaminimui turinti teisę 

dirbti JAV-jose. 
Tel. 248-354-3429. 

PLAUSTU PER LIETUVĄ 

Vladas Kasperavičius 

Lietuvos gyventojų ir jų sve
čių dėmesį patraukė pastarųjų 
metų vasaromis Nemunu ir 
Nerimi plaukiojantis plaustas 
„Bliūškis" (nuo žodžio bliūkšti, 
subliūkšti). Tai neįprastas 
plaustas, Vilniaus Pilaitės vi
durinės mokyklos mokinių 
rankomis 1995 m. padarytas 
iŠ tuščių plastikinių butelių. 
Šio sumanymo iniciatorius ir 
pradininkas vilniškis žurna
listas Vladas Kasperavičius 
sakė, kad ta akcija, tas plaus
tas — tai akcija prieš gamtos 
teršimą plastikiniais indais, 
kitomis buitinėmis atliekomis. 
Be to, tai ir kultūrinė priemo
nė: per Lietuvą plaukdami 
plaustu, žmonės susipažįsta 
su savo tėvyne, jos gamtiniais 
ir kultūriniais turtais. 

Pirmoje kelionėje plaustu 
1995 m. dalyvavo jį padarę 

Pilaitės mokyklos mokiniai, 
Nerimi ir Nemunu plaukę nuo 
Buivydžių iki Rusnės. Po me
tų tuo pačiu maršrutu, tik šį 
kartą du sujungti plaustai, 
nuplaukė iki Klaipėdos. 
Plaustų gamybai buvo panau
dota 12 tūkstančių plastikinių 
butelių. Toks 6 metrų pločio 
bei 25 metrų ilgio plaustas 
galėjo vežti 18 tonų svorį- Be 
plausto kapitono V. Kaspera
vičiaus kelionėje Nemunu ir 
•Kuršių mariomis dalyvavo 71 
moksleivis ir keli suaugusieji. 

Pernai buvo padarytas tre
čiasis, daugkartinio naudoji
mo plaustas. Juo Nemunu nuo 
Švendubrės iki Birštono nu
plaukė 50 Trakų, Aukštadva
rio, Vilniaus ir Merkinės vai
kų namų auklėtinių. Šis 
plaustas buvo įregistruotas 
upių inspekcijoje. Tai tvirtas, 
patikimas plaukiojantis apa
ratas. 

Šių metų vasarą plausto ka
pitonas V. Kasperavičius Ne
munu surengs dvi ekologines 
ekspedicijas. Viena jų bus 
skirta kalėjimuose kalinčių 
žmonių vaikams. Jie plauks 
nuo Švendubrės iki Rumšiš
kių. Kita kelionė numatoma 
visą vasaros mėnesį. Joje kvie
čiami dalyvauti Vilniaus uni
versiteto lituanistikos kursuo
se gimtosios kalbos besimo
kantys išeivijos tautiečiai. Ka
pitonas V. Kasperavičius sako, 
kad būtų malonu, jei šia gali
mybe pasinaudotų ir pasaulio 
lietuvių dainų šventės daly
viai. Kelionė prasidės liepos 1 
d. ir baigsis liepos 25 d. Rus
nėje. 

Tas pats agentas įspėja, kad 
Lenkijoje yra daug užsilikusių 
smulkių KGB pakalikų. Jie 
pasireiškia savo agresyvumu 
politinėje ir ekonominėje veik
loje. 

Laikraštis, be įspėjimų apie 
KGB agentus, puola kairiuo-

partamentu bei kitomis Va- sius politikus, kurie vis dar 
šingtono politinėmis įstai- stipriai ir neigiamai reiškiasi 
gomis. Lenkijos kelyje į demokratiją. Plaustai „Bliūškis" tirs Ragaine 
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ŽVILGSNIS Į LIETUVOS 
EKONOMIKĄ 

INFLIACIJĄ LEMS 
PRIVATIZAVIMAS 

Statistikos departamento 
duomenimis, sausio mėnesį in
fliacija Lietuvoje buvo vienas 
procentas. Kaip rašo „Lietuvos 
rytas", šiais metais vyriau
sybės programoje numatyta, 
kad infliacija nebus didesnė 
nei 10 proc. Ūkio ministerija 
planavo, kad kainų didėjimas 
sieks tik 6 proc. Pernai varto
jimo prekių ir paslaugų kainos 
pakilo 8,4 proc. Šį sausį la
biausiai brango maisto pro
duktai ir alkoholiniai gėrimai 
— 1,9 proc. Daugiausia iš 
maisto produktų pabrango 
pieno produktai dėl vyriau
sybės padidintų pieno supir
kimų kainų. 

Akademikas Eduardas Vil
kas mano, kad šiemet infliaci
ja gali būti didesnė negu per
nai, tačiau neturėtų peršokti 
10 proc. ribos. Pasak jo, pa
grindinis infliacijos veiksnys 
gali būti rublinių indėlių grą
žinimas. 

„Neaišku, kas darysis, kai 
vyriausybė grąžins indėlius, 
nes pinigai iš 'Lietuvos teleko-
mo' privatizavimo ateis jau 
gegužės ar birželio mėnesį. Jų 
užteks visiems indėliams grą
žinti. Tačiau nemanau, kad 
viską vyriausybė iškart ati
duos, nes infliacijos būtina 
pasisaugoti", — sakė akademi
kas. 

Eduardas Vilkas mano, kad 
šiemet turėtų brangti šiluma, 
elektra, dujos, transporto pas
laugos. 

Ekonomikos daktaras Gedi
minas Černiauskas mano, kad 
šįmet infliacija gali siekti 10-
12 proc. Infliaciją skatins pri
vatizavimas, didinantis pi
nigų masę rinkoje, ir didė
jantis pavojus, kad anksčiau 
ar vėliau bus nuvertintas li
tas. Infliaciją mažins tai, kad 
kainos Lietuvoje vis labiau 
priartėjo prie pasaulinių bei 
tai, kad pramonė ima išnau
doti pajėgumus, mažėja jos ga
minių savikaina. 

G. Černiauskas teigė, kad 
lito nuvertinimo galimybė 
šįmet yra labiau tikėtina negu 
buvo prieš pusmetį. Jis mano, 
kad jau vasarą galima tikėtis 
krizės. Nors didysis privati
zavimas pinigų pritrauks, ta
čiau pinigai bus skiriami in
dėliams grąžinti ir žmonės 
pirks ne lietuviškas, o impor
tines prekes, tad pinigai pre
kių forma eis į užsienį. 

UŽ DYKĄ TIK SŪRIS 
PELĖKAUTUOSE 

Vyriausybė tiesiog nenus
tygsta, trokšdama žūtbūt 
kompensuoti žmonėms nors 
dalį prarastų rublinių san
taupų — dienraštyje „Res
publika" rašo rašytojas ir pub
licistas Ričardas Gavelis. 

„Kada valdžia per prievartą 
ima brukti žmonėms pinigus 
už dyką — kiekvienas psi
chiškai sveikas žmogus priva
lo gerai susimąstyti. Čia kaž
kas turi būti ne taip. Norma
lus valstietiškas protas bei 
sveika nuojauta didžiumai 
žmonių sako, kad milijardai 
litų Lietuvos patvoriuose ne
simėto. 

Pasirodo, tie milijardai vis 
dėlto voliojasi patvoriuose. 
Mat kaip tik patvoriuose už
kasti telefono bei kitokie kabe
liai, didysis 'Lietuvos teleko-
mo' turtas. Kaip tik šį tele-
komą pardavus užsieniečiams, 
ir žadama gauti reikiamus 
milijardus", — rašo R. Gave
lis. 

Telekomą tikimasi parduoti 
už 1 milijardą dolerių. Tiek 
pati įmonė su pasenusia įran
ga nėra verta, todėl parduotas 
bus anaiptol ne telekomas, o 
pirmiausia monopolis teikti 
ryšių paslaugas. Pasak straip
snio autoriaus, nors Lietuvos 
konservatoriai žodžiais skel
bia esą už laisvąją rinką, ta
čiau veiksmais skatina mono-
polizmą. Jiems tėra svarbu 
kuo brangiau parduoti tele
komą. Rašytojas pastebi, kad 
išpešus iš pirkėjo trokštamą 
milijardą dolerių šiandien, tas 
dalykas labai neskaniai at
sirūgs jau rytoj. „Žmonėms 
bus išmokėta po keletą tūks
tančių kompensacijų, tačiau 
nupirkęs telekomą monopolis
tas per 5 metus tuos tūkstan
čius itin grakščiai išsičiulps, 
atgal. Ir dar su kaupu". 

Ričardas Gavelis rašo, kad 
nemokamas sūris būna tik 
pelėkautuose ir pabrėžia, kad 
tikrosios bėdos prasidės iš
kart, vos žmonių sąskaitose 
atsidurs keletas milijardų litų. 
„Apyvartoje tiesiog nėra tokio 
kiekio litų popierėlių, jų teks 
papildomai pripaišyti. Jei 
žmonės ims keisti juos į dole
rius — pasirodys, kad Lietu
voje tiesiog nėra tiek dolerių. 
Jeigu žmonės ims viską pirkti 
— visos kainos bemat perpus 
pašoks. Telekomą parduoti ža
dama jau pavasarį, o paskui 
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jau bus už dyką dalijami pini
gai, tai yra sūriai pelė
kautuose. Kada pelėkautai 
užsitrenks, kol kas bus sunku 
pasakyti, nes ekonomikoje vi
suomet spendžiami pelėkautai 
su uždelsto veikimo mechaniz
mu", — baigia straipsnį Ri
čardas Gavelis. 

LIETUVOS PINIGAI 
TEISME 

Tarptautinis arbitražas Pa
ryžiuje atmetė litus spausdi
nusios įmonės „US Banknote 
Corporation" ieškinį Lietuvos 
bankui dėl žalos atlyginimo ir 
ėmėsi nagrinėti Lietuvos ban
ko pateiktą ieškinį dėl susita
rimo sulaužymo ir nekoky
biškų pinigų pagaminimo, — 
rašo „Verslo žinios". 

Tikimasi, kad ginčas bus 
išnagrinėtas šiemet. Lietuvos 
banko valdybos pirmininkas 
Reinoldijus Šarkinas neabejo
ja, kad byla bus laimėta. 

„US Banknote Corporation", 
prieš kelerius metus pasivadi
nusi „American Banknote Cor
poration" į Tarptautinį arbit
ražą kreipėsi praėjusį pava
sarį, praėjus dviem mėne
siams po to. kai Lietuvos ban
kas jiems pranešė atsisakąs 
pasirašyti sutartį dėl litų 
spausdinimo. Amerikos įmonė 
pasijuto įžeista ir pareikalavo 
atlyginti žalą. Tuomet Lietu
vos bankas pateikė prieš
priešinį ieškinį. 

Litų spausdinimo sutartį, 
pasirašytą 1990 m., tuometinė 
amerikiečių įmonė pažeidė vi
sais aspektais. Išspausdintų 
litų kokybė buvo ne tokia, ko
kia numatyta sutartyje, paga
minti litai buvo daug vėliau, o 
jų nominali vertė 2,250 mili
jardo litų didesnė nei numaty
ta sutartyje. Padaryta žala ne
oficialiai buvo įvertinta 2,5 
mln. JAV dolerių. 

1993 m. „American Bank
note Corporation" buvo priver
sta pripažinti Lietuvos preten
zijas ir įsipareigojo nemoka
mai perspausdinti 10, 20 ir 50 
litų nominalo banknotus bei 
sumokėti 1 milijardą litų kom
pensaciją. Pasirašytasis Lietu
vos banko, vyriausybės ir 
kompanijos memorandumas 
kartu numatė Lietuvai nei
giama įsipareigojimą — 3 me
tus nesudaryti pinigų spausdi
nimo kontraktų su jokia kita 
firma. Senkant litų atsar
goms, 1996 m. Lietuvos ban
kas nepasirašė naujos sutar
ties su „American Banknote 
Corporation", nes paaiškėjo, 
kad firma negali pagaminti 
kokybiškų pinigų. Naujuosius 
10 ir 20 litų banknotus iš
spausdino Anglijos spaustuvė 
„Thomas de la Rue". 

Prieš 5 metus amerikiečių 
firma „viršum plano" išspaus
dino didelį kiekį 500 ir 1,000 
litų nominalo banknotų, kurie 

niekada nepasirodys apyvar
toje. Kol kas jie saugomi Lie
tuvos banko saugyklose, nes 
gali būti reikalingi kaip įkaltis 
byloje prieš jų gamintojus. 

MAŽĖJA GINKLU 
PIRKLIU 

Vidaus reikalų ministerija, 
atsiliepdama į ginklų pirkių 
skundus, pasiūlė vyriausybei 
sumažinti kai kuriuos žyminio 
mokesčio tarifus. Tačiau to
kiam sumanymui ryžtingai 
pasipriešino Finansų ministe
rija, rašo „Verslo žinios". 

Projekte buvo numatyta nuo 
5,000 iki 2,000 sumažinti žy
minį mokestį už leidimą par
davinėti civilinius ginklus, jų 
šaudmenis bei pirotechnikos 
priemones. Tačiau Finansų 
ministerija tam pasipriešino, 
motyvuodama, kad gali su
mažėti įplaukų į biudžetą. 

Dabar per metus už licenci
jas prekiauti ginklais suren
kama apie 40,000 litų. Ginklų 
pirklių sąjungos nuomone, 
biudžetas „ pasipildytų daug 
gausiau, jei būtų sumažinti ta
rifai ir visiškai atsisakyta 
mokesčio už leidimą ekspor
tuoti. 

Bendrovės „Oksalis" direk
torius Gytis Misiukevičius 
„Verslo žinioms" sakė, kad ne
pagristai dideli tarifai verčia 
kelti kainas ir žlugdo ginklų 
verslą. Kad įmonės neištveria 
mokesčių spaudimo, pastebi ir 
Vidaus reikalų ministerijos 
sekretorius Arvydas Svetule-
vičius. Nuo 1996 m. nuolat 
mažėja ginklais prekiaujančių 
įmonių. 

VERSLUS ŽMOGUS IŠ 
14 HA KEMSYNU 

Du su puse milijono vytelių 
tikisi pripjauti Sigitas Morkū
nas iš savo žilvičių plantacijos 
Darsūniškio kaime Kaišiado
rių rajone. Tačiau svarbiausia 
tai, kad šito žmogaus dėka 
darbo gavo apie 20 sodiečių, 
kad ne vieną jis paskatino ka
panotis iŠ nevilties, parodė 
kryptį, rašo „Respublikos" 
priedas „Aikštė". 

Netikėtos mintys Sigitui 
Morkūnui ėmė smelktis į gal
vą 1992 rn., kai atgavo žemę. 
Bet ir iki tol Sigitas buvo ne 
pirštu penimas, ne tik iš val
diškos tarnybos mito. Inžinie
rius-elektrikas dar Brežnevo 
laikais griebėsi namudinių 
verslų — mezgė, siuvo mote
riškus drabužius, vežė į greti
mus kraštus. Prie Andropovo 
suskato kasti žemę šiltnamiui, 
augino agurkus. Gorbačiovo 
laikais vėl grįžo prie siuvinių, 
bet neilgam. Atgauta žemelė 
kitą gyvenimą siūlė. 

Žemė? r.e tiek daug — tik 14 
ha ir ta pati prasta, kempsuo-
ta. Tokioje žemėje rimtai ūki
ninkauti nesiryši. Išstudijavo 

viską apie svarainius, apy
nius, bet apsistojo ties žilvi
čiais, nes tam verslui pradėti 
reikėjo mažiau pinigų. Pasi
ėmė nedidelę paskolą iš banko 
ir pirko žilvičių. 

Nurėžęs pirmąjį derlių, 
žengė kitą žingsnį — Lietuvos 
Kolpingo draugijos padeda
mas, organizavo pynimo kur
sus ir išmokė to amato apie 20 
žmonių. Pats Sigitas pynimu 
vertėsi neilgai, nes neaprėpė 
— reikėjo važinėti, rinkti už
sakymus, išvežioti pintus 
daiktus, dalyvauti mugėse, 
pardavinėti turguose. 

Sigito nuomone, verslinin
kas nuolat yra ties bankroto 
riba. Turėdamas laiko, sus
kaičiavo — 12 inspekcijų jį 
gali tikrinti. Laimei, tikrina 
ne visos. Tačiau Sigitas ne
keikia valdininkų, o kalba 
apie juos su užuojauta. Jis 
džiaugiasi pernykščiu įstaty
mu, pagal kurį neapmokesti
nama investuojama į gamybą 
pelno dalis. Dėl to jis galėjęs 
baigti pirkti vytelėms apdoroti 
reikiamą techniką. Jo išaugin
tos vytelės turi paklausą. Pa
sak verslininko, prieš Kalėdas 
buvo daug pirkėjų iš Kaišia
dorių, Kauno — pavienių ver
slininkų ir mokyklų siųstųjų. 
Net eilė stovėjo. Dabar ir vėl 
tikisi greit pagyvėjimo sulauk
siąs. 

VILTYS DEDAMOS l 
LIETUVOS 

KAILININKUS 

Didžiausio Amerikos kailių 
aukciono vadovai tikisi, kad 
Lietuvos kailininkai gali už
kamšyti rinkos skyles, atsira
dusias dėl ekonominės krizės 
Azijoje, — rašo „Verslo žinios". 

Neseniai Lietuvoje viešėjo 
vienų didžiausių pasaulyje ir 
pačių didžiausio Amerikos že
myne kailių varžytinių „North 
American Fur Auctions"' dele
gacija. Tradiciškai pagrindi
niai New Yorke ir Toronte 
vykstančių kailių varžytinių 
pirkėjai buvo Azijos regiono — 
Pietų Korėjos, Japonijos, Kini
jos — kailininkai. Tačiau dėl 
tebesitęsiančios ekonominės 
krizės pietų Korėjoje, Ameri
kos kailių varžytinės prarado 
didžiausią savo rinką. 

Todėl „North American Fur 
Auctions" prezidentas Michael 
D. Mengar sako, kad į Lietuvą 
jie žiūri, kaip į didelę naują 
rinką ir džiaugiasi čia radę 
„pasaulinio lygio gamintoją", 
kailių siuvimo firmą „Nijolė". 
Labai svarbu, jog apie 65 proc. 
savo produkcijos „Nijolė" par
duoda Rusijoje. Varžytinių va
dovai tikisi taip suspėti įšokti 
į jau nuvažiuojantį Rusijos 
traukinį. Amerikiečiai ketina 
investuoti \ bendrą su „Nijo
lės" kailių salonų veiklą ke
liasdešimt milijonų dolerių. 

Rima Jakutytė 

A.tA. 
VIKTORIA KLEIVIENĖ 

BALSYTĖ 
Mūsų mylima Mama, Močiutė ir Promočiutė, mirė 

1998 m. kovo 11 d., sulaukus 87 metų. 
Gimė Lietuvoje, Papilvyje. Amerikoje išgyveno 49 

metus. Paskutiniuosius 25 m. gyveno St. Petersburg. 
FL., o anksčiau Čikagoje ir Cicero, IL. 

Nuliūdę liko: dukros Loretta Kynas ir Angelą Dir-
kis; anūkės Levinia, Victoria, Audra, Dana ir jų šeimos, 
bei kiti giminės Kanadoj ir Lietuvoj. 

Velionė buvo žmona a.a. Kazimiero. 
Buvo pašarvota St. Pete Beach, FL, Beach Memo-

rial Chapel kovo 15 d., sekmadienį. Šv. Mišios buvo 
atnašautos kovo 16 d. Holy Name bažnyčioje, Gulf Port, 
FL. Po šv. Mišių, velione išvežta į Čikagą. 

Čikagoje, šeštadienį, kovo 21 d., 11 vai. ryto bus at
sisveikinimas ir gedulingos šv. Mišios Pal. Jurgio Matu
laičio misijos koplyčioje, Lemont, IL. Po šv. Mišių ve
lionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šv. Mišiose ir laidotuvėse. 

Liūdinčios dukros, anūkės ir jų šeimos. 

DVIDEŠIMTIES METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS 

A.tA. 
MARIJA GIRDVAINIENĖ 

JATULYTĖ 
Minint mūsų mylimos Mamos, kurios netekome 

1978 m. kovo 24 d., mirties sukaktį, šv. Mišios už jos 
sielą bus aukojamos š.m. kovo mėn. 21 d., šeštadienį 9 
vai. ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 

Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
prisiminti mūsų a.a. Mamytę savo maldose. 

Nuliūdę: Kęstutis ir Vytautas su Vita. 

A f A 
VINCUI ŠMULKŠČIUI 

iškeliavus Amžinybėn, jo žmonai ALDONAI, 
sūnui dr. LINUI ir marčiai dr. MARY nuošir
džiausią užuojautą reiškia: 

JAV LB Socialinių reikalų taryba 
Vyresniųjų Centras 
„Seklyčia" 
„Pensininkas" 
„Lietuvos Vaikų vilties" komitetas 
„Lietuvos Našlaičių globos" komitetas 
Lietuvos Partizanų globos fondas 
„Margutis II" 

A t A 
ONAI PREDKELIENEI 

mirus, „Grandies" ansamblio nariams, dukteriai 
STASEI ir žentui RIMANTUI RAMANAUS
KAMS, reiškiame gilią užuojautą ir drauge 
liūdime. 

Janimo tautinis ansamblis „Grandis" 

AtA. 
VIKTORIJAI KLEIVIENEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame dukteris LORE
TĄ KYNIENĘ ir ANGELĘ DIRKIENĘ, anūkes 
ir kitus gimines bei art imuosius. 

Lili Bložienė 
Bronė ir Albertas Kremeriai 
Roma ir Viktoras Masčiai 
Dalia ir Jonas Maurukai 
Marytė Miklienė 
Gražina Pauliukonienė 
Dr. Juozas Petrikas 
Margarita Petrikaite 

\ \ 



6 DRAUGAS, trečiadienis, 1998 m. kovo 18 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Jeigu ateisite pasiklausyti 
Toronto vyrų choro .Aras" 
kovo 29 d., sekmadienį, 3 vai. 
p.p., Jaunimo centre, išgirsite 
ir staigmeną: tai pareigingiau-
si praėjusių metų „Draugo" 
bendradarbiai, kuriems bus 
įteiktos padėkos iš prel. Juozo 
Prunskio įsteigto fondelio 
Draugo fonde procentų. Ka
dangi „Draugas" turi tiek 
daug uolių ir pareigingų ben
dradarbių, išrinkti vos kelis — 
saliamoniškas darbas! Tačiau 
vis dėlto bus išrinkta. 

Velykos galbūt neateitų 
be Švč. M. Mergelės Gimimo 
parapijos choro rengiamo reli
ginės muzikos koncerto. Jis 
bus Verbų sekmadienį — kaip 
ir kitais metais — balandžio 5 
d., 2 vai. p.p. Chorui jau dau
gelį metų sėkmingai vadovau
ja muz. Antanas Linas. 

Šį savaitgali, kovo 21 ir 22 
d„ „Lithuanian News Radio 
750/ŽEMĖ L Productions ren
gia du įdomius koncertus, 
kurių programą atliks solistai 
iš Vilniaus: Judita Leitaitė ir 
Eduardas Kaniava, akompa
nuojant Rokui ir Sonatai Zu
bovams. Kovo 21 d., 7:30 vai. 
vak., operų arijų, romansų, 
liaudies dainų koncertas vyks 
Lietuvių dailės muziejuje Le-
monte, o kovo 22 d., 3 vai. 
p.p., Jaunimo centre — nuo
taikinga operečių popietė. Bi
lietai iš anksto gaunami Bal-
zeko Lietuvių kultūros mu
ziejuje. 

PaL Jurgio Matulaičio 
misijos choras dainuos kovo 
22 d., sekmadienį, „Laisvės 
puotos" programoje. Triskart 
šio Šimtmečio eigoje paskelb
tos Lietuvos Nepriklauso
mybes paminėjimą rengia ir 
visus maloniai kviečia JAV 
LB Vidurio vakarų apygarda, 
vadovaujama Birutės Vin-
dašienės. Šventė vyks 
puošnioje Willowbrook pokylių 
salėje, 8900 S. Archer Ave, 
Willow Springs, IL. Bilietai 
gaunami prie durų nuo 12 iki 
1 vai. p.p. (tuo pačiu metu bus 
pabendravimas ir pasižmonė-
jimas). Pietūs nuo 1 iki 2 vai., 
o paskui paminėjimas, sveiki
nimai, programa. Praleiskite 
sekmadienio popietę nuotai
kingoje Lietuvos laisvės šven
tėje! 

Taurą, dėl kurios vardo 
pernai vienu laiku buvo 
„Draugo" laiškų skyriuje kilę 
šiek tiek ginčų, galėsime susi
tikti ir visus neaiškumus 
išsklaidyti „Dainavos" vyrų 
okteto koncerte šį šeštadienį, 
kovo 21 d., 6 vai. vak., Jauni
mo centre. Koncertas skirtas 
Dainavos stovyklos 40-tajam 
gimtadieniui paminėti. 

Pranas ir Agota Gu
daičiai. Lockport, IL, Draugo 
fondo pavasario vajaus proga 
atsiuntė 200 dol. prie ankstes
nių 800 dol. įnašų ir tapo 
garbes nariais. Sveikindami 
naujuosius garbės narius, 
reiškiame padėką už paramą 
Draugo fondui' 

įsigykite bil ietus į „Drau
go" koncertą ..Seklyčioje" ir 
mūsų dienraščio administraci
joje. Koncertas nebetoli — ko
vo 29 d.. 3 vai. p.p., Jaunimo 
centre, o programoje išgirsime 
svečius iš tolimojo Toronto — 
vyrų chorą „Arą". 

Kovo 29 d., sekmadienį, 
po 11 vai. pamaldų Pai. Jur
gio Matulaičio bažnyčioje. 
didžiojoje Pasaulio lietuvių 
centro salėje M. Marijos Ne
kalto Prasidėjimo seserys ren
gia palaimintojo Jurgio Matu
laičio prisiminimą. Apie 
palaimintąjį kalbės ses. Ona 
Mikailaitė, programą atliks 
misijos vaikų choras, vad. 
Dariaus Polikaičio. Visi 
kviečiami. 

Prel. Juozapas Antana
vičius, kuris šiuo metu veda 
Gavėnios susikaupimą Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijoje 
(užbaigiamosios pamaldos šį 
vakarą, 6:30 vai.), turi daug ti
tulų, daug pareigų: jis ir Pa
nevėžio katedros klebonas, Pa
nevėžio dekanato dekanas, 
Lietuvos Katalikių moterų 
sąjungos dvasios vadas, Lietu
vos Katalikiškojo P. Daunio 
fondo akliesiems remti pirm., 
Panevėžio BR PDK (Moterų 
kalėjimo) kapelionas, Pane
vėžio miesto Vyriausiojo poli
cijos štabo kapelionas. Šis 
ypatingas asmuo, lydimas An
tano Paužuolio kovo 17 d. 
atrado laiko apsilankyti 
„Drauge". 

Amerikos Lietuviu pensi
ninkų sąjungos pirmininkui 
Stasiui Vanagūnui mirus, 
vicepirm. Juozas Skeivys, lai
kinai einantis pirmininko pa
reigas, kovo 2 d. sukvietė liku
sią valdybą ir revizijos komi
siją į posėdį savo bute aptarti 
sąjungos gyvavimą ir veiklą. 
Dalyvavo 5 nariai. Nutarta: 
sušaukti narių visuotinį 
susirinkimą kovo 26 d., 1 
vai. p.p., Šaulių namuose; 
išrinkti valdybą ir jos pirmi
ninką. Nariai prašomi at
sinešti laimikių dovanų pas
kirstymui ir nario knygelę. 

Lietuvių „Klumpės" ka
pela iš Punsko atvyksta ba
landžio 15 d. Bus iki balandžio 
24 d. LB Kultūros taryba 
nuoširdžiai prašo pranešti, 
kas galėtų priimti ir pagloboti 
bent vieną asmenį į savo na
mus. Skambinkite į „Seklyčią" 
arba M. Remienei tel. 708-
562-1448. Atvyksta šie asmen
ys: Ona Morienė, Ona Kra-
kauskienė, Teresė Pykienė, 
Ona Vasiliauskienė, Ona Bac-
vinskienė, Jonas Uzdila, Kas
tantas Misiukonis, Kazimie
ras Venslauskas, Edvardas 
Zimnickas, Petras Severinas, 
Vytautas Zdanys, Jonas Gri-
gutis, Viktoras Murauskas, 
Valentinas Uzdila, Petras Gri-
gentis, Arvydas Kuosa, Vid
mantas Pykys ir Jūratė Kar-
dauskienė. 

Dr. Romualdas Kriau
čiūnas, Lansing, MI, labai 
aktyvus Draugo fondo garbės 
narys ir „Draugo" bendradar
bis, pavasario vajaus proga at
siuntė 300 dol. prie ankstes
niųjų 1,600 dol. įnašų. Jam 
nuoširdus ačiū! 

Penktadienį, kovo 20 d., 
6:30 vai. vak., Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos salėje 
vyks Marąuette Parko Lietu
vių namų savininkų draugijos 
susirinkimas. Kviečiami visi 
apylinkės lietuviai. 

DAINŲ TREČIADIENIS 
„SEKLYČIOJE" 

Į šį „Seklyčios" dainų tre
čiadienį (sausio 28 d.) iš arti ir 
toli atvykusius svečius ir 
mūsų mieląjį Paganini (.taip 
kartais vadinam muz. Faustą 
Strolią) pasveikino nemažiau 
miela „senjorų" globėja E. Si
rutienė ir pasakė, kad prezi
dentas Valdas Adamkus mūsų 
(t.y. vyr. lietuvių) pasirašytą 
sveikinimo kortelę tikrai gavo 
iš pačios Birutės Jasaitienės 
rankų, todėl galime džiaugtis 
ir dainuoti. 

Dažnai kas nors užklausia, 
kodėl mes taip dainuojam 
(seni būdami) „Seklyčioje" su
sirinkę? Man net keista, kad 
lietuviams neaišku, kodėl lie
tuviai (nesvarbu, kad amžium 
vyresni) dainuoja. Patariu be-
sistebintiems ateiti į „Sek
lyčią" ir kartu padainuoti, tai 
tada supras, kad bedainuojant 
užsimiršti, kiek tau metų ir 
užžėlusiais atminimų take
liais grįžti atgal — pareini į 
namus, kurių nėra. Supras, 
kad visas tas dainas kada 
nors esi girdėjęs arba pats dai
navai: kai vaikystėje „ratelį ei
damas" plonu balseliu pra
dėjai čirkšti ir rankelėmis ro
dyti, ką tie „du gaideliai" ir 
„dvi vištelės" bei visi kiti ra
guoti ar plunksnuoti sutvė
rimai su baltais žirniais darė, 
ir tuo „rateliu" įžengei į lietu
viškos dainos pasakišką ir 
užburtą ratą, iš kurio niekad, 
net ir pasenęs, neišeisi. 

Dainavimą pradėjom daina 
apie tai, kaip anoj pusėj Du-
nojėlio žaliuojančioj pievelėj 
pulkas mergužėlių, šienelį 
grėbdamos, dainavo, o ber
nužėlis prašė, kad mer-
gaužėlės tų graudžių dainelių 
nedainuotų, jam širdelės ne
graudintų. Buvo labai įdomu 
pasiklausyti, kai dainavimui 
pasibaigus, A. Regis aiškino, 
kad Dunojaus ir į jį panašūs 
upių vardai yra kilę iš mūsų 
lietuviško žodžio „vanduo" ar 
„unduo". 

Kitoj dainoj bernužis klausė, 
ar jaunoji mergytė savo žodžio 
neatmainys, o žaviam dainos 
refrene švystelėjo į sapną pa
našūs pažadai: „Tik tau, tik 
tau dainuoju aš, visas gra
žiausias daineles". 

Kas gali nesigraudinti, gir
dint ar dainuojant „Kai aš 
grėbiau lankoj šieną, šienelį, 
šienelį, ir atjojo bernužėlis pas 

Širdis gali 

liu, einant pasižiūrėt, kaip se
kasi Sklandymo mokyklos 
sklandytojams ir patyliukais 
viltis, kad gal kaip nors pa
vyks įsipiršti, kad paimtų kar
tu pasklandyti. Žalios vy
nuogės... Reikėjo turėti raš
tišką tėvų sutikimą. Be to, dar 
ne taip seniai iš „piemenių" 
kategorijos tebuvom išėjusios, 
tai šaunūs vaikinai į dideles 
šnekas ir nebandė leistis... 

Muz. F. Strolia atkreipė dė
mesį į gamtos paralelizmus. 
Kaip lyriškoj dainoj „Su
sikalbėjo, susikalbėjo" kalbasi 
sausa nendrelė su dobilėliu: 
„Bepig tau augti žalioj lan
kelėje, bėda man augti marių 
krantely". Taip pat F. Strolia 
paaiškino, kad (bent dainose) 
moterys atleidžia vyrams už 
viską: broliukams už grėblių 
netaisymą („Du broliukai ku
nigai"), berneliams už gėrimą 
ir už kitokius nusidėjimus. 
Va, dainoj „Suskyniau sky
nimą" jaunikis aiškina, kad ne 
tik skynimą suskynė, bet ir 
pylimą supylė bei takelį pra
mynė, mergelę belankydamas, 
bet... tuo visos dailios kalbelės 
ir baigiasi. 

Po trumpos pertraukos E. 
Sirutienė pranešė, kad mūsų 
miela „bankininkė" Onutė 
Lukienė išeis į poilsį, bet tal
kininkaus prie „Pensininko" 
išsiuntimo ir rašys į spaudą 
apie vyr. lietuvių išvykas. Lai
ma Vaičiūnienė bus naujoji 
„bankininkė". Susirinkusieji 
smarkiai plojo ir padėkos 
užsipelniusiai 0. Lukienei, 
kuri talkininkaudama vyr. lie
tuvių renginiuose ne vien tik 
„pinigus skaičiavo", bet labai 
aktyviai dalyvavo programų 
atlikime: šoko, dainavo, dekla
mavo, spaudoj Teiškėsi, daž
nai aprašydama įvykius 
„Seklyčioje" ir puikiai įsce-
nizuodavo „Kalėdų senelį" 
arba „Senuosius metus". Ta 
pačia proga E. Sirutienė 
padėkojo už visokeriopą pa
galbą ir savanorėm-talki-
ninkėm: Janinai' Gaigalienei, 
Salomėjai Januškienei, Biru
tei Ringutei, Laimai Vaičiū
nienei, Bernadetai Zeikienei, 
Emilijai Valantinienei. 

Antrąją dalį pradėjo 0. Lu
kienė humoristiškai, kaip ir 
pridera, perskaitydama V. Vi-
jeikio feljetoną „Kas laimėjo?" 
Paaiškėjo, kad rinkimus lai
mėjo lietuvių kalba ir kad tik
ri lietuviai savo kalbos net ir 
dėl politinių „postų" neat-mani, pas manr 

plyšti, kai girdi ją Aukštaitijoj, sižadės. 
Apie baltų burių plazdėjimą Po to vėl dainavom 

dainuojant, visad prisimenu 
1938 m. skaučių stovyklą Ni
doje (joje ruošėmės kitais me
tais Pažaislyje vyksiančiai II 
Tautinei stovyklai). Nenu
jautėm tada, tos pajūrio saulėj 
iki rudumo „nusisvilinusios" 
mergaičiukės, kokia negailes
tinga dalia mūsų laukia. Atsi
menu, kaip buvo smagu basai 
žingsniuoti karštu kopų sme-

Buvo la
bai įdomu sužinoti, kai muz. 
F. Strolia prisipažino nežino
jęs, kad dainai „Kur dangus 
ugnim liepsnoja" muziką 
parašė jo tėvelis komp. J. 
Strolia. Ta daina buvo dai
nuojama Klaipėdos universite
to meninio ansamblio vyrų 
choro per komp. J. Strolios ju
biliejinį vakarą, skirtą kom
pozitoriaus 100 gimimo me-

Ldetuvos vėliavos įteikimas Morton aukštesniosios mokyklos tarybai. Iš kairės: Gintarė Janus, V. MotuSis, mo
kyt. I. Belos, Mindaugas Baukus, Stasys Dubauskas, Janina Ruginienė. Nuotr. J . J anuškev ič iaus 

tinėms paminėti. Daina vi
siems labai patiko. Faustas 
Strolia ją išmoko iš savo 
klasės draugo Romo Kezio 
(„Laisvės žiburio" radijo vado
vo), kai dar buvo gimnazistai 
1947 m. Vokietijoje. 

Dainavimą (sudainavę 18-ką 
dainų) baigėm daina „Leiskit į 
tėvynę" su geriausiais linkė
jimais prezidentui Valdui 
Adamkui. Po to skaniai papie
tavom ir vėl bandėm „iš
traukti" laimę iš „šulinio". 

Emilija J. Valantinienė 

NAUJOJI AMERIKOS 
LIETUVIŲ TARYBOS 

VALDYBA 

Šių metų pradžioje Ameri
kos Lietuvių taryba valdybos 
pareigomis taip pasiskirstė: 
prof. dr. Jonas Račkauskas — 
pirmininkas, Grožvydas La
zauskas — pirmas vicepirmi
ninkas, Petras Buchas — fi
nansų vicepirm., Vytautas Bil-
dušas — informacijos vice
pirm., Kostas Burba — orga
nizacinių reikalų vicepirm., 
Stasys Briedis — specialių rei
kalų vicepirm., Stasys Du
bauskas — sekretorius ir Je
ronimas Gaižutis — iždinin
kas. Valdybos nariai: Stanley 
Balzekas, Jr„ dr. Vytautas 
Dargis, Saulius Kuprys, dr. 
Bronė Motušienė, Kazimieras 
Oksas, Evelyna Oželienė ir Bi
rutė Skorubskienė. Iždo glo
bėjai: Teodoras Blinstrubas, 
Viktoras Motušis, dr. Jonas 
Valaitis ir dr. Peter Zansitis. 
ALTo atstovai Vašingtone — 
Algirdas J. Rimas ir Henry L. 
Gaidis. Amerikos Lietuvių Ta

rybos adresas: 5600 South 
Claremont Avenue, Chicago, 
IL 60636-1039, telefonas: 
(773) 434-2040 ir telefaksas: 
(773) 434-2014. 

LIETUVOS VĖLIAVOS 
ĮTEIKIMAS 

Tai įvyko 1998.03.11, Mor
ton (East) aukštesniojoje mo
kykloje, Cicero, BL, dalyvau
jant mokyklos pareigūnams, 
pasižymėjusiems mokiniams, 
jų tėvams, kviestiniams Cice
ro lietuvių organizacijų atsto
vams ir jų šeimų nariams. 
Mokyklos direktoriaus padė
jėjas James C. Kurth pakvietė 
šios mokyklos mokytoją lietu
vaitę Ireną M. Belos vadovau
ti programai. Dalyviams ji 
įteikė pačios paruoštą progra
mos lankstinuką ir Lietuvos 
amb. Italijai Algirdo Žemaičio 
paruoštą žiniaraštį apie Lie
tuvą. 

Mokyt. I. Belos pakalbėjo 
apie Lietuvos geografiją ir is
toriją, paminėjo Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimą 
1990.03.11, rusų karuomenės 
išvedimą 1991 rugsėjį, lietu
vių įsikūrimą Cicero mieste 
dar prieš 1900 m., Šv. Antano 
parapijos įsteigimą, bažnyčios 
ir mokyklos pastatymą 1911 
m., lituanistinę klasę, šeš
tadieninę mokyklą 1949-1980 
m., Lietuvių operą, kuri šios 
mokyklos auditorijoje nuo 
1948 m. yra pastačiusi ne
mažai operų lietuvių kalba. 
Pranešė, kad 1998 balandžio 
26 d. statoma operatė „Či
gonų baronas". Apibūdino Lie
tuvos vėliavos spalvas. 

Vėliavos įteikimo renginyje 

dalyvavo: Mindaugas Baukus 
— LB Cicero apyl. vicepirm., 
Stasys Dubauskas — ALTo 
Cicero skyr. pirm., Viktoras 
Motušis — sekr., Raimundas 
Rimkus — LB Cicero apyl. 
pirm., Alvydas Vasaitis — lie
tuvių operos dirigentas, Gin
tarė Janus ir Janina Rugi
nienė — dėvinčios tautinius 
rūbus. 

Visiems išvardintiems sus
tojus su ištiesta vėliava prie
kyje, darė nuotraukas mokyk
los, kiti laikraščiai ir privatūs 
fotografai. Po to S. Dubaus
kas įteikė Lietuvos vėliavą 
Margaret A. Kelly — Morton 
H. S. District 201 School 
Board prezidentei, visų mo
kyklos apylinkės lietuvių var
du. 

Baigmės žodyje J. C. Kurth 
padėkojo L Belos už išsamų 
pranešimą ir lietuvių atstovų 
pakvietimą. Sakė, kad ji -r- ne 
tik puiki mokytoja ir laisvai 
kalba lietuviškai, bet ir duoda 
anglų kalbos pamokas (ESL) 
naujai atvykusiems lietuvai
čiams. Programos lanks
tinuke dėkojama ir Aldonai 
Brusokienei — mokytojai pa
vaduotojai už suteikimą pa
pildomų žinių apie Lietuvą. 

Vėliavą parūpino S. Du
bauskas, o jos išlaidas ap
mokėjo Cicero LB apylinkė ir 
ALTo skyrius. Vėliava bus lai
koma mokyklos direktoriaus 
raštinėje ir panaudojama įvai
riuose mokyklos bei miesto 
renginiuose, kuriuose jau da
lyvauja dešimt tautybių vė
liavos, atstovaujančios Cicero 
gyventojams. 

VM mmmšm 
ADVOKATAS 

GINTARAS P. ČEPČNAS 
M36S,ftil«toRd.,Chiaco,IL606» 

(1/2 bl Į Šiaurę nuo Balzeko muziej»uB) 
Tel. 773-582-4500 

14325 S. Bell Rd., Lockport, 0.60441 
Tel. 708-301-4866 

Valandas pagal suntaiimą 

Advokatai Jonas Gibaiti* 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 8 JKedzie Avenue 
Chicago, IL 608W 

TeL 773-776-8700 
Darbo vai nuo 9 v.r. iki 7 v.v. 

Sestad. 9 v.r. iki 1 v.p.p. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W 63th Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvė* nuo .Draugo") 
Tel. 77S-2A4-0100 

Valandos pagal susitarimą 

Muz. Faustas ir Teresė Stroliai (stovi) su sūnum Tomu Algirdu, marčia Laura ir vaikaičiais Amenda bei Cody. 

• Galiu padėti legaliai 
gauti „SOC. SECURITY" 
kortele, vairavimo leidimą 
(driver's l icense) ir vizų 
pratesimą. Ed. Šumanas, tel. 1-
708-246-8241. 

(sk.) 

• Pinigai, maisto siunti
niai Velykoms. TRANSPAK, 
4545 W. 63rd Street, Chica
go, IL 60629. TeL 1-773-838-
1050. 

(sk.) 
• Lemonte TRANSPAK 

įstaigos naujos darbo vai., 
Seštd. 9-1 v.p.p., sekmd. 9-
lv p.p. Tel. 1-630-257-0497. 

(Sk.) 
• Yra patogu ir saugu 

siųsti siuntinius į Lietuvą per 
Atlantic Erpress Corp. Grei
tas siuntinių pristatymas į 
namus. $0.48 už min. skambi
nant į Lietuvą. Tel. 1-800-775-
7363. 

(sk.) 
• Juozas Bacevičius rū

pestingai užpildo „income tax" 
formas. Prašome skambinti: 1-
708-403-7334. 

(sk.) 
• Gediminas Pranskevi-

čius, sąžiningai ir greitai už
pildo pajamų mokesčių (income 
tax) formas. Reikalui esant 
atvažiuoja į namus. Tel. 708-
656-2550 arba 773-935-0472. 

(sk.) 
• Vasaros bilieto kaina 

lėktuvu iš Čikagos į Vilnių 
$866 + mokesčiai. Skambinti 

T.Lesniauskienei, First Class 
Travel, tel. 847-392-6320. 

(sk.) 
• Šv. Kazimiero parapi

jos klubas rengia prel. Ignui 
Urbonui išeinant į pensiją 
išleistuves. Išleistuvės kovo 29 
d. Sherwood Country Club, 
580 Joliet-Schererville, IN. 
Pietūs 1 vai. p.p. Dėl rezerva
cijų prašome kreiptis: V.Ruz-
ga, tel. 630-243-9452, K.Bolt, 
tel. 219-942-8998 K.Domar
kas, tel. 219-838-3176. 

(sk.) 
• Maldos būrelis Flori

doje, per Aldoną Stanton, 
Eglewood, FL, globoja du naš
laičius. Pratęsdami paramą 
kitiems metams, atsiuntė $300. 
Dėkojame! „Lietuvos Našlai
čiu globos" komitetas, 2711 
W. 71 St., Chicago IL 60629. 

(sk.) 
• Prof. dr. Julius Šmulkš

tys pasidalins savo mintimis 
„Saulutės" „Atviro žodžio fo
rume", paskaitoje „Lietuva ir 
užsienio lietuviai" penkta
dienį, kovo 27 d., 7:00 v.v. 
Bočių menėje, Pasaulio lie
tuvių centre, Lemonte. Visi 
kviečiami. 

(sk.) 


