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Lietuvos prezidento vizitas 
Italijoje 

Italijos vadovas pažadų 
nedalijo 

Roma, gegužės 18-19 d. 
(BNS) — Italijos prezidentas 
Oscaro Luigi Scalfaro pirma
dienį susitikime su Romoje 
viešinčiu Lietuvos prezidentu 
Valdu Adamkumi pabrėžė 
NATO atvirų durų politiką ir 
teigiamai įvertino ekonomi
nius poslinkius Lietuvoje, 
tačiau nieko nežadėjo dėl Lie
tuvos integracijos į Šiaurės 
Atlanto sąjungą. 

Girdamas Baltijos valstybių 
siekį integruotis į Europos 
Sąjungą ir NATO, Italijos pre
zidentas drauge pabrėžė gerų 
santykių su Rusija svarbą, 
atkreipęs dėmesį, kad Lietu
vos ir Rusijos santykiai dabar 
yra pavyzdiniai. 

Lietuvos prezidentas V. 
Adamkus sakė, kad Rumuni
jos ir Slovėnuos integracijos 
siekius tradiciškai remianti 
Italija, turėtų atminti, jog vi
sos Europos saugumui ir pa
stovumui yra reikšminga ir 
Baltijos valstybių integracija į 
Europos organizacijas. 

Lietuvos vadovas taip pat 
pažymėjo, kad be politinio ir 
ekonominio bendradarbiavimo 
reikėtų plėsti ir dvišalius 
ryšius kultūros srityje, ir tam 
galėtų pasitarnauti Italijos 
kultūros instituto atidarymas 
Vilniuje. Dabar dėl šio institu
to atidarymo Vilnius konku
ruoja su Ryga. 

V. Adamkus viliasi 
atgauti prieškario 
ambasadą Romoje 

Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus „sukėlė galvos 
skausmą" Italijos premjerui 
Romano Prodi, priminęs jam 
Lietuvos prieškario ambasa
dos Romoje problemą, ir tikisi, 
kad tai padės pastatą su
sigrąžinti. 

Pasak V. Adamkaus, jam 
teko pirmiausiai paaiškinti 
problemos esmę, bet susitiki
mui besibaigiant jam „susi
darė įspūdis, kad Italijos vy
riausybė šiame reikale mus 
parems". 

Prezidentas mano, kad tam 

Persigrupavo 
mažosios Seimo 

frakcijos 
Vilnius, gegužės 19 d. 

(BNS) — Seimo Jungtinė frak
cija antradienį paskelbė pa
gausėjusi ir pakeitusi savo pa
vadinimą. 

Jungtinėje Valstiečių parti
jos, Krikščionių demokratų 
sąjungos ir Nacionalinės par
tijos „Jaunoji Lietuva" frakci
joje dabar bus 5 parlamenta
rai. 

Be anksčiau buvusių narių 
Rimanto Smetonos, Stanislovo 
Buškevičiaus ir Ramūno Kar-
bauskio, prie frakcijos prisi
jungė Albinas Vaižmužis ir 
Kazys Bobelis, palikę Nepri
klausomą frakciją. 

Pagausėjusiai ir pavadinimą 
pailginusiai Jungtinei frakci
jai vadovaus R. Smetona, jo 
pavaduotoju bus A. Vaižmu
žis. 

Išėjus 2 nariams, Kazi
mieras Prunskienės vadovau
jamoje Nepriklausomoje frak
cijoje dar liko Janas Mince
vičius ir Janas Senkevičius. 

Dabar Seime yra 8 frakcijos. 
Gausiausiai konservatorių 
frakcijai priklauso 68 nariai, 
mažiausioms Liberalų ir Ne
priklausomai — po 3 narius. 

įtakos turėjo Prancūzijos vy
riausybės pareikštas ketini
mas finansuoti Rusijos at
stovų išsikėlimą iš užimto Lie
tuvos ambasados pastato 
Paryžiuje. 

Lietuva iki sovietų okupaci
jos buvo sumokėjusi beveik 
pusę sumos už ambasados 
pastatą Romoje, tačiau Italijos 
vyriausybė, sovietams spau
džiant, pastatą perėmė ir ati
davė jį SSRS. Rusijos atstovai 
jame tebėra įsikūrę iki šiol, iš 
dalies motyvuodami finansi
niais sunkumais išsikelti. 
Susitikimas su popiežiumi 

— didelė privilegija 
Vilnius. Valdas Adam

kus, grįžęs į Lietuvą, papa-
kojo Vatikano apaštaliniam 
nuncijui Lietuvoje arkivysku
pui Erwin Josef Ender apie 
pirmadienį įvykusį savo susi
tikimą su popiežiumi Jonu 
Pauliumi II. 

„Tikėkimės ir melskimės, 
kad popiežiaus sveikata būtų 
gera, ir ji leistų Šventajam 
Tėvui kitąmet trumpam už
sukti į Lietuvą, kai jis birželį 
lankysis Lenkijoje", sakė pre
zidentas nuncijui, informavęs 
jį apie kvietimą Jonui Pauliui 
II apsilankyti Lietuvoje. 

„Dabar sunku pasakyti, ar 
tokia kelionė įvyks, nes tai 
priklauso ir nuo popiežiaus 
sveikatos, ir nuo kitų metų jo 
kelionių darbotvarkės", tvirti
no Vatikano atstovas Lie
tuvoje žurnalistams. „Jeigu 

Šventasis Tėvas kelioms valan -
doms ar vienai dienai atvyktų 
į Lietuvą, tai būtų labai didelė 
dovana popiežiaus taip myli
mos Lietuvos tikintiesiems", 
pridūrė nuncijus. 

Ta proga apie pusmetį Lie
tuvoje dirbantis E. J. Ender 
prisiminė atvejį, kai Jonas 
Paulius II, grįždamas iš ke
lionės į Ugandą, sustojo Su
dane ir kelias valandas viešėjo 
ten su nenumatytu trumpu vi
zitu. E. J. Ender tuo metu 
buvo Vatikano apaštališkasis 
nuncijus Sudane. 

Pasak prezidento atstovės 
spaudai, V. Adamkus sakė 
nuncijui, kad susitikimas su 
Šventuoju Tėvu buvęs įspū
dingas. Lietuvos vadovas laiko 
šį susitikimą didele privilegi
ja. 

Prezidento nuomone, po
piežius daug padarė siekda
mas, kad Katalikų Bažnyčia 
būtų prieinamesnė, priimti
nesnė visuomenei. 

* Seimas ketina pakeis
ti Valstybinių pensijų įsta
tymą ir nustatyti, kad Kovo 
11-osios Nepriklausomybės 
akto signatarai turi galimybę 
gauti valstybinę I laipsnio 
pensiją. Pagal dabar veikian
čius įstatymus, vyriausybė per 
metus gali skirti iki 15 pirmo
jo laipsnio valstybinių pensijų. 
Jei pensija bus suteikiama ir 
signatarams, jų skaičiaus siū
loma neriboti. Šiemet dėl vals
tybinės pensijos skyrimo ga
lėtų kreiptis 16 Nepriklauso
mybės akto signatarų. Jei 
pensijos visiems ją galintiems 
gauti signatarams būtų pas
kirtos nuo liepos pradžios, 
tam reikėtų 53,000 litų. Nuo 
gegužės 1 d. valstybinė I laips
nio pensija yra 552 litai. Pro
jekte taip pat reglamentuoja
mas valstybinės pensijos sky
rimas mirusio Kovo 11 dienos 
akto signataro šeimos na
riams. Mirus signataro, kuris 

Gegužės 19 dieną Kaunt\ Nacionaliniame M K Čiurlionio muziejuje, Lietuvos užsienio reikalų ministras Algir
das Saudargas ir Japonijos reikalų patikėtinis Lietuvoje Kinji Shinoda savo parašais patvirtino susitarimą, 
skelbianti, kad Lietuva konkurse laimėjo vieną iš penkioiiKos Japonijos vyriausybės skiriamų apdovanojimų. 
Dar pernai šiame muziejuje buvo parengtas projektas, kunuo kreiptasi į Japonijos vyriausybę del paramos tech
ninei vaizdo ir garso įrangai įsigyti. Gauto apdovanojimo vertė — 50 mln. japoniškų jenų (0.5 mln. dol.). Mano
ma, kad už šias lėšas įgyta technika pagyvins muziejaus vt-iklą, nes čia pat bus kuriami ir montuojami filmai, 
rodoma videoinformacija. M. K. Čiurlionio muziejaus direktorius pasirašė sutartį su Japonijos tarptautine bend
radarbiavimo sistema (JICS), tarpininkaujančia vykdant įvairias procedūras. Muziejui bus vadovaujama iš 
JICS atstovybės Tokyo, o bendraujama per Japonijos ambasadą Lietuvoje. 

Nuotr.: Sutartis pasirašę — (iš kairės/ Japonijos reikalų patikėtinis Lietuvoje Kinji Shinoda, muziejaus di
rektorius Osvaldas Daugelis ir Lietuvos užsienio reikalų ministras Algirdas Saudargas. (Eltai 

Lietuvos kariuomenei — 
amerikiečių ryšio technika 

Vilnius, gegužės 19 d. 
(Elta) — Krašto apsaugos vi
ceministras Jonas Kronkaitis 
žurnalistams antradienį sakė, 
kad Krašto apsaugos ministe
rija sudarė sutartį su JAV fir
ma „Harris", kurioje pagamin
ta ryšio technika pasipildys 
Lietuvos kariuomenė. NATO 
reikalavimus atitinkančios 
įrangos bus įsigyta už 22 mili
jonus litų, panaudojant mi
nisterijai numatytas valstybės 
lėšas. 

šį kartą, perkant karinę 
techniką iš užsienio, atsirado 
viena naujovė. Mat pirma
dienį pasirašytoje sutartyje 
numatyta, kad „Harris" firma 
už panašią sumą — 5.6 milijo
no dolerių — įsigys Lietuvoje 
pagamintos elektros įrangos. 
Viceministras J. Kronkaitis 
tvirtino, kad šios JAV firmos 
atstovai jau pasirinko Lietu
vos įmonę, iš kurios jie pirks 
gaminius. 

Iš JAV firmos bus įsigyta 
įvairaus galingumo ir dažnių 
mobilių radijo stočių bei kito
kios ryšio technikos, kuria bus 
sujungti Gynybos bei „Gele
žinio vilko" brigados štabai ir 
batalionai. 

Lietuva jau yra už beveik 17 
milijonų litų įsigijusi „Harris" 
firmoje pagamintos radijo ry
šio technikos, kuri buvo per
duota Panevėžio Karaliaus 
Mindaugo motodesantiniam 
pėstininkų batalionui, kuris 
yra sparčiausiai Lietuvoje de
rinamas prie NATO reikala
vimų tam, kad drauge su 
Šiaurės Atlanto sąjungos pa
jėgomis galėtų dalyvauti ope
racijose ir pratybose. Tuo tar
pu didžioji Lietuvos gin
kluotųjų pajėgų dalis kol kas 
naudojasi gerokai pasenusia, 
dar iš sovietinių laikų likusia 
įranga. 

Kaip informavo J. Kronkai
tis, vyksta derybos su kita 
JAV firma „General Motors", 
iš kurios ketinama įsigyti per 
200 karinių automobilių — 
bendros paskirties ir sanitari-

gaudavo valstybinę pensiją, 
vaikams būtų skiriama 25 
proc. jos dydžio. BNSI 

nių visureigių. Lietuvos ka
riuomenė jau turi 130 karinių 
automobilių, kuriuos „General 

Motors" padovanojo. Be to, už 
2 mln. 400,000 litų Lietuva 
įsigijo 8 šios JAV firmos sani
tarinius visureigius, kuriais 
naudojasi kariuomenės medi
cinos tarnybos. 

Estijos prezidento išsišokimas 
vėl nustebino Lietuvą 

Vilnius, gegužės 19 d. 
(BNS) — Estijos prezidento 
pareiškimas, esą jo pasiūlymu 
Baltijos valstybės kurs komisi
jas okupacijų laikų nusikalti
mams ištirti, sukėlė tam tikrą 
nuostabą Lietuvos preziden
tūroje. 

Lietuviai sako, kad būtent 
Vilniuje gimė sumanymas 
kurti tokią komisiją, ir Lietu
vos prezidentas Valdas Adam
kus jį nusivežė į Rygoje ge
gužės 12 d. vykusį visų trijų 
Baltijos prezidentų susitikimą. 

Tačiau jau kitą dieną Estijos 
prezidentas Ler.nart Meri pa
skelbė, kad neva jo pasiū
lymui per susitikimą Rygoje 
„vienbalsiai pritarė Latvijos ir 
Lietuvos prezidentai Guntis 
Ulmanis ir Valdas Adamkus". 

Lietuvos prezidentas sakė 
nenorįs kaltinti estų autorys
tės pasisavinimu, nors „mes tą 
reikalą iškelėm. pristatėm ir 
išryškinom". „Kaip ir visuo
met, estai šiuo atveju buvo 
pirmieji. Kol nes galvojom, 
kaip paskelbti pasauliui, kad 
mes tą komisija siūlom ir su
darom, estai jau paskelbė, kad 
sudarė", sakė V. Adamkus. Jis 
drauge pabrėžė, kad iš to 
„nedaro tragedijos". „Mums 
yra geras pavyzdys, kaip rei
kia savo reikalus kelti ir. nie
ko nelaukiant, pristatyti juos 
pasauliui", sake Lietuvos pre
zidentas. 

Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
prezidentai po susitikimo Ry
goje bendru pareiškimu pa
skelbė, kad >avo valstybėse 
kurs komisijas, kurios galėtų 
užpildyti spragas žiniose apie 
tragiškus įvykius jų istorijoje 
1939-1991 meta.s, ypač per II 
pasaulinį karą ir po jo. Šis 
projektas tuntų paskatinti 
Lietuvos. Latv;'"S ir Estijos pi
liečių persekiojamo, deporta
cijų ir naikinimo per nacių bei 
sovietų okupacijas tyrimą. 

Prezidentas V. Adamkus ti
kisi, kad tokių komisijų darbo 
rezultatai turėtų „galų gale 
užbaigti pasaulyje skleidžia
mas spekuliacijas ir mitus 
apie mūsų valstybių padary
tus ir nepadarytus nusikalti
mus". 

Estijos prezidentas pirmasis 
išnaudojo šį „kozirį", rytojaus 
dieną po susitikimo Rygoje 
paskelbęs, kad jo idėja, ben
dradarbiaujant su Amerikos 
žydų komitetu, bus įsteigta 
tarptautinė komisija, kuri tirs 
per sovietų ir nacių okupacijas 
padarytus nusikaltimus. 

Lietuvos prezidentūros at
stovas pareiškė apgailesta
vimą, kad šios idėjos pristaty
mas pasauliui nebuvo sude
rintas. „Čia aiškiai buvo reika
linga koordinacija, ir mes jos 
tikėjomės, nes šiaip ir patys 
galėjom tą padaryti vieni", 
sakė atstovas. Tuo tarpu L. 
Meri, pasak Lietuvos prezi
dentūros atstovo, „staiga pa
dare pareiškimą, visiškai ne
informavęs mūsų". 

* Vyriausybė iš savo re
zervo fondo Didžiosios trem
ties 50-mečio ir Lietuvos parti
zanų pasipriešinimo kovų pa
minėjimo renginiams skyrė 
100,000 litų — maždaug per 
pusę Lietuvos gyventojų geno
cido ir rezistencijos tyrimo 
centrui bei Vilniaus miesto 
savivaldybei. Vyriausybė pi
nigų skyrė ir Krašto apsaugos 
ministerijai. 120,000 litų bus 
išmokėta vienkartinėmis pa
šalpomis partizanų rėmėjams 
ir buvusiems tremtiniams, ak
tyviai veikusiems tremtyje ar 
kalėjime. A M 

* Kopenhaga. Norvegijos 
bendrovė „Orkla" praneša, kad 
jos padalinys „Orklr Ydia" 
pasirašė sutartį įsigyti 100 
proc. Lietuvos dienraščio 
„Kauno diena" akcijų. San-

Pasaulio naujienos 
(Remiantis BNS. Reuter. DPA, AP. Interfax. ITAR-TASS. 

BeJaPAN', R1A if ELTA žmm a>>tnnL.-u, pranešimais) 

Londonas. JAV prezidentas Bill Clinton ir Britanijos prem
jeras Tony Blair pirmadienį paskambino Pakistano ministrui 
pirmininkui Navvaz Sharif, kad paprašytų Islamabadą nevyk
dyti branduolinių bandymų, tačiau pažado, kad tokių bandymų 
nebus, jie negavo. Baltųjų Rūmų atstovas spaudai Mike Mc-
Curry sakė, kad T. Blair ir B. Clinton tikino, jog Pakistanas, 
nusprendęs nevykdyti bandymo, gali tapti stipresnis ir užsi
tikrinti geresnę saugumo padėtį. Vakarai ragina Pakistaną ne
atlikti savo branduolinio ginklo bandymo, kuriam provokuoja 
Indija, praėjusią savaitę įvykdžiusi penkis branduolinius 
sprogdinimus. 

Belgradas. Jugoslavijos parlamentas, balsuodamas dėl ne
pasitikėjimo, pirmadienį nuvertė ministrą pirmininką Radoje 
Kontič ir jo vyriausybę, kartu sudarydamas konstitucinės kri
zes Serbijos ir Juodkalnijos santykiuose galimybę. Premjero 
pavaduotojas Vojin Djukanovič prieš balsavimą sakė, jog Juod
kalnija laikosi nuomonės, kad Jugoslavijos prezidento Slobo-
dan Miloševič sąjungininkai, nuversdami R. Kontič, veikė ne
teisėtai, ir atsisako pripažinti jo įpėdinį. Ministro pirmininko 
pašalinimą dar turi svarstyti žemieji parlamento rūmai, tačiau 
partijos, siekusios jo atstatydinimo, turi lemiamą daugumą ir 
neabejojama, kad tokiam sprendimui bus pritarta. Numatoma, 
kad į R. Kontič vietą S. Miloševič pasiūlys socialistų partijos 
atstovą. 

Delis. Indija pirmadienį paneigė suklaidinusi JAV dėl planų 
atnaujinti branduolinius bandymus ir pareiškė niekada nega
rantavusi, jog nesiims šio žingsnio. Atremdama aršią Vašingto
no kritiką, Indijos URM pareiškė, kad šios kritikos „protrūkis" 
greičiau buvo ginčų JAV administracijos viduje išraiška, o 
„kaltinimus pateikė atskiros jos grupės". JAV Valstybės depar
tamento atstovas spaudai James Rubin praėjusią savaitę kalti
no Indiją pradėjus „dviveidiškumo kampaniją", kai buvo suži
nota, kad ji įvykdė požeminius branduolinius sprogdinimus, 
apie kuriuos nebuvo informuotos netgi JAV žvalgybos tarny
bos. Indijos URM teigia, kad Delis iš pradžių atsisakė komen
tuoti kaltinimus, tačiau dabar susiklostė tokia padėtis, kad bū
tina juos atmesti. „Per 20 ar daugiau susitikimų, kuriuos mi
nėjo JAV pareigūnas, Indija niekada nedavė jokių garantijų ar 
pažadų. Buvo aiškiai pabrėžta, kad neduodamos jokios garanti
jos", teigiama URM pareiškime. 

Bremenas. Pirmadienį Vokietijos kancleris Helmut KohJ 
sakė kalbą savajai Krikščionių demokratų sąjungai (KDS), 
bandydamas ją įkvėpti rugsėjo mėnesį vyksiantiems parlamen
to rinkimams, nors nuomonių apklausose ši partija net 10 proc. 
atsilieka nuo socialdemokratų. H. Kohl prikėlė ir „komunizmo 
šmėklą", sakydamas, kad opozicinės Socialdemokratų partijos 
(SDP; atėjimą į valdžią tyliai remtų buvę komunistiniai Rytų 
Vokietijos vadovai. SDP neigia sudariusi neskelbiamą sąjungą 
su nedarbu nusivylusios Rytų Vokietijos komunistais, bet H. 
Kohl išnaudojo šią „silpną" savo oponentų vietą. 68 metų kanc
lerio teigimu, socialdemokratams laimėjus rinkimus, Vokietija 
virs kairuoliška respublika, kuri atbaidys užsienio investuoto
jus ir pakirs ekonominį kilimą. 

Ženeva. Pirmadienį Kubos vadovas Fidel Castro santūriais 
plojimais palydėjo JAV prezidento Bill Clinton kalbą Pasaulio 
prekybos organizacijos (PPO) posėdyje Ženevoje. Vėliau, lygin
damas prezidento kreipimąsi su jo žmonos Hillary Clinton pra
ėjusios savaitės kalba, pareiškė, kad pastaroji buvo daug geres
nė. B. Clinton dalinantis mintimis apie 21 amžiaus pasaulio 
laisvos prekybos perspektyvas ir naudą su kitų PPO narių ats
tovais, pirmoje eilėje sėdėjęs F. Castro konspektavo kai kurias 
JAV vadovo mintis. F. Castro — vienos paskutinių išsilaikiusių 
komunistinių valstybių vadas — pareiškė, kad B. Clinton pra
nešimas jį nuvylė. „Trečiojo pasaulio valstybėms jis nepaliko 
jokios vilties. Jis kalbėjo apie dalykus, svarbius tik turtingiau
sioms valstybėms", sakė F. Castro. 

Vašingtonas. JAV Teisingumo departamentas ir 20 valstijų 
pirmadienį iškėlė vieną didžiausių antimonopolinių ieškinių 
valstybes istorijoje, kaltindami bendrovę „Microsoft Corp." pik
tnaudžiaujant savo monopoliu kovoje prieš konkurentus. „Mic
rosoft", kurios kompiuterių darbo aplinka „Windows" naudoja
ma daugiau kaip 90 proc. pasaulio asmeninių kompiuterių, 
kaltinama piktnaudžiaujanti šia galia, kad sukurtų monopolį 
ir „Internet'o" ieškiklių technologijos srityje. „ 'Microsoft' veik
smai slopina konkurenciją darbo aplinkų ir ieškiklių rinkose. 
Jie apribojo vartotojų pasirinkimą Amerikoje ir visame pasau
lyje", pareiškė generaline prokurore Janet Reno. Teismas pra
šomas priversti „Microsoft" arba „atsieti" savo ieškiklį „Inter
net Explorer" nuo naujosios darbo aplinkos „Windows 98", ar
ba siųsti jį kompiuterių gamintojams kartu su konkuruojančiu 
„Netscape Communications Corp." sukurtu ieškikliu. „Micro
soft" teigimu, iškelta byla nepagrįsta ir neturės ..materialinio 
poveikio" bendroves verslui. 

dėrio kaina nenurodoma. 
pranešė agentūra AFX. Norve
gai jau ruošia verslo planą 
naujos spaustuvės statybai, 
nes dabartine laikraščio polig
rafijos kokybe netenkina nei 
dienraščio redakcijos, nei in
vestuotojų. Uždaroji akcinė 
bendrovė „Kauno diena" turi 
46 akcininkus — redakcijos 
darbuotojus, kuriems priklau
so vienodas kiekis akcijų BNS> 
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SKAUTYBES 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

LIETUVOJE SVARSTYTOS 
JAUNIMO ORGANIZACIJŲ 

VEIKLOS PROBLEMOS 
LIETUVIŠKOJI SKAUTYBĖ 
Pranešimas LR Seimo ir LB Komisijai 

(Tęsinys) 

Skautavimas Lietuvoje 
nuo 1989 metų 

Su Lietuvos Nepriklausomy
bės atstatymu atsikūrė skau
tavimas ir Lietuvoje. Atsteigta 
Lietuvos Skautų sąjunga. Tą 
darbą pradėjo garbingi žila
galviai skautauti pradėję 
prieškarinėje Lietuvoje. Jie 
sugebėjo įtraukti jaunesnių 
vadovų ir pritraukti Lietuvos 
jaunimą į skautų eiles. Jiems 
padėti prisidėjo ir išeivijos 
skautija Lietuvių Skautų są
junga. Ji siuntė skautišką lite
ratūrą, uniformas, skautišką 
atributiką, Lietuvoje atspaus
dino skautų vadovams vado
vėlį. Buvo atvykę visa eilė va
dovų, kurie pravedė vadovų 
kursus. 1993 m. daugiau 20 
Lietuvos skautų jaunesnių va
dovų buvo atsikviesti į Jubilie
jinę stovyklą RAKO stovykla
vietėje, Michigan valstijoje. 
1996 m. Anglijoje buvo su
rengti skiltininkų kursai, ku
riuose dalyvavo daugiau 50 
įvairaus amžiaus Lietuvos 
skautų. Per visą šį laikotarpį 
išeivijos skautai palaikė ry-
Mm ir rėmė Lietuvos skautų 
vienetus. Ir dabar pavieniai 
asmenys prenumeruoja Lietu
vos vadovams ar vienetams 
išeivijoje leidžiamą „Skautų 
aidą". 

Deja, vien geri norai neat
neša daug gerų rezultatų. Di
delė išeivijos siųstos skautiš
kos medžiagos dingo, nepasie
kusi Lietuvos jaunųjų. Ir Lie
tuvoje spausdintos knygos yra 
kažkur paslėptos. Tačiau, ir 
be išeivijos skautavimas Lie
tuvoje plečiasi. Pagal turimus 
duomenis šešiuose Lietuvos 
kraštuose veikia 132 skautiški 
vienetai 53 vietovėse. Pasi
šventusių ir pasiaukojančių 
vadovų grupė, su Romualdu 
Tupčiausku priekyje, savo lė
šomis leidžia „Lietuvos skautų 
aidą". Be abejo, esate girdėję, 
kad Lietuvos skautai yra su
siskaldę, kad yra kelios skau
tiškos organizacijos. Tai yra 
teisybė. 

Kažkodėl buvo užmiršti 
skautavimo tikslai ir anksčiau 
išvardinti veiklos pagrindai. 
Lietuvos skautų sąjungos da
lis vadovų ir dalis vadovybės 
narių nesutarė dėl sąjungos 
administracinės sistemos, ku
ri buvo labai panaši į prieš
karinės Lietuvos ir išeivijos 
sistemą. Nesantaika buvo ir 
dėl asmeninių tikslų ir ambi
cijų. Iš dalies buvo užmiršti 
Lietuvos vaikai. Tolerantišku
mo ir draugiškumo sąvokos 
dar nebuvo pilnai supranta
mos ir praktikuojamos. Šios 
nesantaikos prasidėjo gal jau 
net 1991 m. ir skilimas į ke
lias Lietuvos lietuvių skautų 
organizacijas įvyko 1992 m. 
Lietuvoje veikia ir Lietuvos 
lenkų skautų organizacija, ir 
gal net keli Lietuvos rusų 
skautų vienetai. Išeivijos va
dovai nuo 1992 m. stengėsi 
įkalbėti Lietuvos skautų vado
vybes išsikalbėti ir vėl jungtis 
į vieną bendrą šeimą. Išeivija 
buvo pasiūlusi surengti „susi
vienijimo konferenciją" Lietu
voje. Sutapimas, tuo metu 
pranašesni Lietuvos skautų 

vadovai skautų vadovai jau 
buvo užmezgę ryšius su pa
saulio skautų biuru ir buvo 
susitarę su minimu biuru su
rengti 'vienybės eigą'. 1996 m. 
vyko posėdžiai, pasitarimai, 
vadovų sąskrydis ir galų gale, 
'vienybės suvažiavimas'. IŠ 5 
organizacijų liko trys. Viena, 
bendradarbiaujanti su Pran
cūzijos skautų organizacija, 
nenori ir nemato tikslo jung
tis. Per visą nesantaikos laiko
tarpį ši grupė liko neutrali, 
nesikišo į ginčus, nesmerkė 
nei vieno. Jų skautai dalyvavo 
ir dalyvauja visos Lietuvos 
skautų renginiuose ir bendra
darbiauja su visais. 

Po 1996 m. Vienybes suva
žiavimo, Pasaulio skautų biu
ras priėmė Lietuvos Skautija į 
pasaulio skautų organizaciją. 
1997 metais Lietuvių Skautų 
sąjunga pripažino Lietuvos 
Skautija kaip pagrindinę Lie
tuvos skautų organizaciją. Jie 
juos įvertino, kaip daugiausiai 
siekusių Lietuvos skautų or
ganizacijų susivienijimo ir 
kaip gausiausią grupę. Šiuo 
metu Lietuvos skautija turi 
arti 3,000 narių. 

Šiais metais sausio 15 d., 
kartu su Švietimo ir mokslo 
ministru prof. Zigmu Zinke
vičium, Lietuvos Skautijos ir 
Lietuvos Skautų sąjungos va
dovai pasirašė sutartį, kurioje 
patvirtinama, kad abi organi
zacijos iš esmės nuo tos dienos 
susijungė ir veikia bendrai. 
Tik trumpo laiko klausimas, 
kad Žemaitijos skautai ir Lie
tuvos lenkų skautai prisijungs 
prie šios susijungusios grupės. 
Reikia jiems visiems palinkėti 
tolimesnio ir didesnio toleran
tiškumo, draugiškumo ir 
skautiškumo. Jiems visiems 
reikia kartu atidžiai dar kartą 
perskaityti ir įsisąmoninti 
anksčiau išvardintus skau
tiškos veiklos pagrindus. 

Lietuvos skautų veikla ne
daug kuo skiriasi nuo išeivijos 
lietuvių skautų ar pasaulinės 
skautų veiklos. Gal mažiau 
pabrėžiamas lietuviškumas, 
nes jie gyvena savame krašte. 
Be abejo, reikia tik dar labiau 
sustiprinti tautinį sąmonin
gumą, gero darbelio ir artimo 
meilės sąvokas. 

Kiekvienai jaunimo auklėji
mo organizacijai, išvystyti to
bulą veiklą, reikia lėšų ir 
Krašto vyriausybės paramos. 
Vien iš nario mokesčio ir mini
malių aukų organizacija nega
li išsilaikyti. Bet kokiai veik
lai reikia ne tik patalpų suei
goms, bet ir stovyklaviečių. 
Tokią paramą gali suteikti 
Lietuvos Respublikos Seimas 
ir Lietuvos vyriausybė. Ko 
trūksta ir kaip galima paremti 
Lietuvos skautus geriausiai 
gali atsakyti Lietuvos skautų 
atstovai. Jie jau yra įdėję 
daug pastangų vyriausybės 
įstaigose. Jie jau buvo iš da
lies, nors labai mažai paremti. 
Stipriai rekomenduoju šiam 
seimo komitetui atkreipti di
desnį dėmesį į tikras, daugiau 
80 metų turinčias patirtį, Lie
tuvos jaunimo auklėjimo orga
nizacijas. 

Kęstutis Ječius 
Buvęs Lietuvių skautų 

sąjungos tarybos pirmininkas 

Lietuvos Skautijos atstovai — Ilona Vitkauskienė ir Tarybos pirmininkai 
Mečislovas Raštikis jaunimo organizacijų problemas svarstant Lietuvos 
Respublikos Seimo ir JAV LB atstovų komisijoje. 

Nuotr. Algio Rugieniau* 

LIETUVOS SKAUTUOS TARYBOS 
PIRMININKO PRANEŠIMAS 

Pirmiausia norėčiau pa
žvelgti į bendrą vaikų ir jauni
mo ugdymą mūsų Respubli
koje. Mūsų manymu, ugdymo 
sistema turėtų apimti vaiko ir 
jaunuolio gyvenimą įvairiais 
amžiaus tarpsniais. Atsižvelg
dami į tai, kiek laiko vaikai ir 
jaunimas praleidžia įvairiose 
vietose pagal pomėgius, moky
mo, auklėjimo sistemas, turė
tume vystyti jaunuolių ir vai
kų ugdymą. Savaime aišku, 
kad didžiąją dalį laiko vaikai 
praleidžia šeimoje. Šeimoje 
vaikai būna apie 9-14 vai. per 
parą. Kuo darnesnė šeima, 
jaukesnė namų aplinka, tuo 
daugiau laiko vaikai pralei
džia joje. Svarbus ugdymo 
veiksnys yra tėvų asmeninis 
pavyzdys, jų moralė, šeimos 
narių bendravimas. Turime 
pripažinti, jog šeima turi dau
giausia įtakos vaiko asme
nybės formavimui. 

Kita aplinka, kurioje vaikas 
labai ilgai būna, yra mokykla. 
Joje vaikas per parą išbūna 5-
8 valandas. Mokyklos lavini
mo sistema yra orientuota į 
žinių suteikimą. Vaikai, kurių 
sugebėjimai išvystyti norma
liai, patys stengiasi, gauna 
daug teorinių žinių, kurias vė
liau pritaikys savo gyvenime. 

Tarpinę grandį tarp šeimos 
ir mokyklos mes pavadintume 
„tarp draugų". J ją įeitų vaikų 
susibūrimai kiemuose, gatvė
se, įvairiose kitose susibūrimų 
vietose, užmokyklinėse įstai
gose. Mūsų manymu, tai tar
pinė grandis tarp šeimos ir 
mokyklos, kurioje vaikai ir 
jaunimas dažnai lieka be su
augusiųjų priežiūros, todėl čia 
atsiranda galimybė elgtis ir 
jaustis laisvai, burtis į nefor
maliais grupes. Tų grupių va
dovai dažnai esti fiziškai sti
presni, žemesnio intelekto, 
blogų pomėgių jaunuoliai, ku
rie turi įtakos kitiems vai
kams ir jaunimui. Dažnai vai
kai, kurie nesijaučia lygiaver
čiai šeimoje, mokykloje, pui
kiai jaučiasi gatvėje ar kitur 
tarp bendraamžių. Būti dė
mesio centre, kad ir liekant 
blogesniam, gerokai papras
čiau ir maloniau nei būti tei
giamam ir niekuo neišsiski
riančiam. Gatvėje, skirtingai 
negu šeimoje ar mokykloje, 
nepamokslaujama, išliejama 
neribota energija bei emocijos, 
o už neigiamus veiksmus daž
niausiai nereikia niekam at
siskaityti. Esant tokiai nekon
troliuojamai situacijai, vaikas 
ar jaunuolis greitai nusižengia 
nusistovėjusioms moralės ir 
teisės normoms. Todėl „Skau
tijos" vadovų įsitikinimu, deri
nant visas tris grandis: šeimą, 
mokyklą ir draugus — galima 
pasiekti gerų ugdymo rezul
tatų. Mūsų įsitikinimu, vals
tybė turėtų stengtis daryti įta
kos visoms trims grandims. 
Atsakomybė už vaikų ugdymą 
tose grandyse atitinkamai ir 
pasiskirsto. Šeimoje atsako
mybę turėtų prisiimti šeimos 
nariai: tėvai, broliai, artimieji, 
seneliai; mokykloje — mo
kyklų vadovai, pedagogai, mo
kymo ir lavinimo programų 
rengėjai; na, ir sunku api
brėžti atsakomybę toje gran

dyje, būtent „tarp draugų*. 
Čia, savaime aišku, ta atsako
mybė pasiskirsto į daugel) 
sričių. Pirmoji aplinka — tai 
gatvės ir kiemo draugai. Vai* 
kai ir jaunuoliai, kurių šei
mose esti nesutarimų, nežino, 
ko siekia, nemato gyvenimo 
prasmės, buriasi į gatvės ar 
kiemo draugų būrelius. To
kiose draugijose jie pasineria į 
beprasmį pramogavimą, malo
numų ieškojimą, nusikalsta
mą veiklą. Dalis atsakomybes 
turėtų tekti visuomenės infor
mavimo priemonėms. Šian
dieninėje situacijoje visuome
nės informavimo masinės in
formacijos priemonės dažniau
siai ieško sensacijų, atsk
leidžia gyvenimo blogybes, 
skelbia kasdienes, trumpa
laikes, žemos moralės verty
bes. Čia neformuojamos aukš
tesnės moralės normos, ne
propaguojamas darbštumas, 
meilė, pareiga sau, artimui, 
savo kraštui. 

Atsakomybė turėtų tekti ir 
visai visuomenei. Pastebėta, 
kad visuomenėje yra daug ne
pasitikėjimo, neapykantos, 
žiaurumo, teisingumo nepai
symo, neapibrėžtumo tarp 
partijų, valdžios institucijų. 
Vyraujant tokiems visuome
nės santykiams, sunku tikėtis, 
kad vaikai ir jaunimas savai
me sugebės pakilti aukščiau 
viso to. 

Dalį atsakomybes turėtų 
prisiimti religinės bendruo
menės, kurios lavina vaikų 
dvasinį pasaulį, supažindina 
su religiniais teiginiais, suku
ria gerą aplinką bendramin
čiams, tačiau vaikams sunku 
įsitvirtinti mūsų visuomenėje, 
kuri dažnai būna gana prie
šinga religiniam mokymui. 
Pavojų kelia naujos religinės 
bendruomenės, kuriose paste
bimi sektų požymiai. 

Dalį atsakomybės turėtų 
prisiimti vaikų ir jaunimo or
ganizacijos. Mūsų įsitikinimu, 
gerai organizuota ir suderinta 
organizacijų veikla duotų gerų 
rezultatų. Deja, šiandien tu
rime daug smulkių organiza
cijų, kurių veikla dažnai du
bliuojasi, ir dėl silpnos valsty
binės paramos negali turėti 
didesnės įtakos. Daugelio or
ganizacijų ugdymo programos 
nepritaikytos amžiaus gru
pėms, šiandieniniams jaunimo 
poreikiams, neturi vientisos 
auklėjimo sistemos, apiman
čios visapusišką asmenybės 
ugdymą. Daugelis jų dėl įvai
rių priežasčių nedirba nuolat, 
sistemingai. 

Norisi paklausti, kaip page
rinti vaikų ir jaunimo organi
zacijų veiklą? Mūsų manymu, 
norint geriau organizuoti vai
kų ir jaunimo ugdymą tar
pinėje grandyje tarp šeimos ir 
mokyklos, reikia įvertinti šiuo 
metu veikiančių visų orga
nizacijų programas, veiklos 
principus, metodus, paanali
zuoti per daugelį metų susifor
mavusias tradicijas, patirtį 
Lietuvoje ir kitose šalyse. Ta
da bus įmanoma nustatyti ko
kios organizacijos gali duoti 
geriausius ugdymo rezultatus, 
būtent, tarpinėje grandyje — 
tarp mokyklos ir šeimos. 

Mūsų manymu, organizaci
jos turėtų būti suskirstytos 
pagal dydį, turėtų būti respu
blikinio lygio organizacijos, 
tos, kurios registruotos Teisin
gumo ministerijoje, o jų pada
liniai veikia visose apskrityse, 
ir regioninės, kurios yra 
įregistruotos tik apskrityse ir 
savivaldybėse. Organizacijos 
turėtų būti skirstomos pagal 
narių skaičių, narystės kriteri
jus, čia įeitų ir kandidatavi
mo laikas, ir nario mokestis. 
Pavyzdžiui, skautų organizaci
jos turi vieną iš ugdymo sis
temų, t.y. narystę ir nario 
mokestį- Tai nėra tik pinigų 
surinkimas, nario mokesčio, 
tai yra visa ugdymo sistema, 
kaip vaikus išmokyti nuo jau
numės (šiuo metu Lietuvos 
skautams nustatytas mokestis 
metams 10 litų) sugebėti per 
dieną sutaupyti ar uždirbti 3.5 
cento. 

Taip pat organizacijos turė
tų būti skirstomos pagal ugdy
mo procese naudojamus meto
dus, principus ir nuo kada jais 
vadovaujasi. Pastebėta, kad 
dabar besikuriančios naujos 
organizacijos perima jau se
niai veikiančių organizacijų 
metodus, principus. Išeina 
taip, kad jos iš naujo išradi
nėja dviratį- Turėtų būti atsi
žvelgta į programų apimtis ir 
jų pritaikymą (vairaus am
žiaus vaikų grupėms. Aišku, 
turėtų būti svarbus kriterijus 
narystė pasaulinėse organi
zacijose, nes pagalba, ateinan
ti per šitas organizacijas, taip 
pat gali prisidėti, kad vaikų ir 
jaunimo ugdymas Lietuvoje 
būtų geresnis. 

Mūsų įsitikinimu, valstybė 
turėtų remti tik respublikinio 
lygio organizacijas, turinčias 
geras ugdymo sistemas, lei
džiančias asmenybei vystytis, 
visapusiškai įsilieti į visuome
nę. Organizacijų, dubliuojan
čių respublikines ir neturinčių 
aiškios ugdymo sistemos, vals
tybė neturėtų remti. 

Trumpai apie skautų sąjūdį. 
Ugdant vaikus ir jaunimą 
daugelyje šalių svarbų vaid
menį atlieka skautų sąjūdis. 
Stiprios, gerai veikiančios, 
skautų organizacijos ugdymo 
sistema apima visą tarpinę 
grandį tarp šeimos ir mokyk
los. Daugelio šalių pavyzdžiu 
ta grandis, būtent tarpinė, ir 
skautų organizacijos, įtrau
kiant ir kitas organizacijas, 
yra puikiai išnaudota. 

Kaip minėta, Lietuvos skau
tija šiuo metu turi per 3,000 
narių. Tai yra daugiausia vai
kai ir jaunimas. Jiems vado
vauja per 250 suaugusių va
dovų, kurie visi dirba visuo
meniniais pagrindais. Tą lai
ką, kurį jie skiria ugdydami 
vaikus, atima iš savo šeimų, 
tiesioginio savo darbo. Kodėl 
mes manome, kad skautų 
sąjūdis turi turėti didžiulę įta
ką ugdant jaunimą? Todėl, 
kad skautų ugdymo sistema 
padeda ugdyti asmens fizines, 
dvasines, intelektualines, 
emocines, charakterio, socia
lines ir pilietines savybes. 
Skautų judėjimo tikslas — ug
dyti dorus, kilnios dvasios, 
tvirto būdo, sveikus, sąmo
ningus žmones, atsakingus už 
savo tėvynę ir pasaulio bend
ruomenę piliečius. Vaikai re
miasi principais, išreikštais 
sūkiu Jbievui, Tėvynei, Arti
mui* bei pareiga tobulinti 
save įžodžiu. Įžodis — tai sa
vanoriškas pasižadėjimas vyk
dyti įžodyje nusakomus gyve
nimo tikslus. Įžodžiai turi sa
vo pakopiškumą pagal amžių, 
pagal pasiektą vaikų skautų 
lygį. Skautų priesakai yra tai, 
ką broliai išeivijoje vadina 
skautų įstatais. Čia mus kal
bininkai pataisė. Jie pataisė, 
kad mes vis dėlto turėtume 
vadinti priesakais. 

Skautų uždaviniai yra pa
rengti atsakingą nepriklauso
mos Lietuvos jaunąją kartą, 
supažindinti Lietuvos visuo-
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Moderatorius - tam. Viktoras Rimšelis 

• Administracija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
• Redakeqa dirba kasdien nuo 8 30 iki 4:00, šeštadieninis nedirbs, 
• Redakcija ui skelbimų turini neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą ką nors skelbti. 
• Rodakrijt straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Prašome siunčiant pasilikti ko piją 

Ui 
1/2 metų 

$55.00 
$60.00 
$86.00 

$40.00 
$45.00 
$65.00 

$66.00 

$260.00 
$85.00 

3i 
$35.00 
$40.00 
$58.00 

$30.00 
$35.00 
$50.00 

menę su pažangiais jaunimo 
auklėjimo budais, užimti jau
nimo laisvalaikį, pasiekti visų 
jaunimo lavinimo organizacijų 
bendradarbiavimo, parodyti 
pavyzdžiu, kaip galima gyven
ti pagal krikščioniškas doro
vės normas, įtraukti į visuo
meninę veiklą kuo daugiau 
Lietuvos piliečių. 

Auklėjimo metodai — tai 
yra saviauklos sistema, pa
remta įžodžiu ir priesakais, 
mokymusi per veiklą, patyri
mo programomis naudojant 
naudingą darbą visuomenei, 
žaidimus, gyvenimą gamtoje. 
Skilčių sistema įgyvendinama 
vadovaujant suaugusiems va
dovams, vystant jauno žmo
gaus atsakomybę, valią ir sa
varankiškumą. Organizacijos 
struktūra atitinka mūsų vi
suomenės modelį ir leidžia 
jaunam žmogui augti pako-
piškumo sistema, plėtojant su
gebėjimus, vadovauti, prisiim
ti atsakomybę ir pareigas. 

Trumpai sustosiu prie skil
čių sistemos ir organizacijos 
struktūros. Skiltis — tai maža 
grupelė vaikų nuo 4 iki 10 
metų, kurie veikia savame ra
te. Šioje skiltyje jie patys sau 

'vadovauja, stebint, padedant 
suaugusiam žmogui — vado
vui, kuris padeda vaikams ug
dytis. Tačiau pati veikla skil
tyje vyksta tarp vaikų. Jie pa
tys išsirenka skiltininką, va
dovą, savo lyderį, jį pripažįsta, 
įsipareigoja vykdyti jo duoda
mus nurodymus, priima atsa
komybę ir pareigą. Visi skil
ties nariai turi pareigas, užsi
ėmimą, ir už tą savo sritį, ku
rią jie turi, jie yra atsakingi. 
Vaikai keičiasi tomis pareigo
mis, kad kiekvienas, būdamas 
skiltyje, galėtų išbandyti įvai
riausias pareigas. Pavyzdžiui, 
pateiksiu vieną pareigą — fi
nansininkas. Tai yra žmogus, 
kuris tvarko visą skilties fi
nansinę apskaitą, ir jau septy
nerių metų vaikas toje mažoje 
grupelėje mokosi, kaip vesti fi
nansinę apskaitą. 

Skiltys sudaro draugoves. 
Draugovės jungiasi į tuntus, 
tuntai į kraštus ir yra pirmija, 
taryba ir suvažiavimas. Jeigu 
mes tą struktūrą sulyginsime 
su mūsų valstybės modeliu, 
tai atsitiks taip, kad suvažia
vimas skautų organizacijoje 
atitinka rinkimus mūsų val
stybėje, išrinkta taryba skau
tų organizacijoje yra Lietuvos 
Respublikos Seimas. Tai yra 
įstatymų leidžiamasis orga
nas. Pirmija atitinka mošų 
Vyriausybę. Pirmįjoje yra sky
riai, taip kaip Vyriausybėje 
ministerijos. Kraštai, tai botų 
kaip mūsų apskritys ar savi
valdybės. 

Mečislovas Raštikis 
Lietuvos Skautijos tarybos 

pirmininkas 
(Bus daugiau) 

BXAJNDASV&NAS,kLD^&C. 
Specialybė- vidaus kgų gydytojas 

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

Tai. 773486-7766 
valandos pageJ sussartmą 

P*. PETRAS VMŠIEUUŠ 
INKSTU. PŪSLES m PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
172 ScrūHer St, Eknhunt, IL 60126 

630-941-2609 
Valandos pegal suaaavną 
ir aavasgeaaJs «si. 709434-1120 

ARĄSŽUOBAU.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave., SuKs 310 

Napervae. IL 60S63 
Tet. (630) 527.0090 
3825 HJghtand Ave.. 
Tower1,Su1te3C 

Doemert Grove, IL 60515 
T * (630) 4360120 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

.9055 S.Roberts Rd,. Hfctory M f c a. 
1 mylia į vakarus nuo Mariem Ave. 

Ta i . (708) 5884065 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANUI GYDYTOJA 

9625 S.79th Ava., lašiny Heas, IL 
Ta i . (708) 5888101 

Valandos pagal susitarimą 

EUG&EC. DECKER. DOS, P.C. 
4847 W . 103 8 t , O** . Lavm, i . 
Pirmas epyl. su Nortrmmstem un-to 
dsplomu, netuviame sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą Pacientai 
priimami abeoeuftai fiššKĖĖk 

Susitarimui (keJbeti angbtkai) 
Tai. 708-422-8260 

DR. V J. VASARIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W . 8 3 S t , Burbank, IL 
Tai. 708-423-6114 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. KedzieAv*. 
CNcago.IL 60652 

Kab. tai. 773471-3300 

DR. AB. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3900 W. 96 8L Tat 706422-0101 
Valandas psgel susitarimą, 

Pkmed. 3v.p.p.-7v.v., am i2ao-3v*a. 
tret uždaryta, kstvtrt l-3v.p.p. 

Ir sestad. 9v.r.-l2v.p.p. 

NUOLE STANKEVICIOTĖ. M.D. 
Boerd CerMied, intemal Medfcar 

Valandos jOsų patogumui 
H©*/ Craes Profaejajonal Pevtton 

3fl.SouU 
Utuartan Pkaa e t at CsStomto Ave. 

Cteotgo.IL 60829 
Tat 773471-7878 

RUTH JORAT6 NE8AVA8-
BAR8KY.M.D. 

Bevaty 0SjrTrMOtogfcaf> 
Dermatologijos ligų, odos veiio 

Specialybe 
la* n • ••> aaaaaai j n i i i n M -

KOeVneim* crirurgBjfci 
• Raukšles • M M dėmės 

120OskBrcokCenterMel#318 
Oak Brook, IL 60523 
Tai 630-671-2630 
jja8ąmaJaa4Bjaj 
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http://CNcago.IL
http://Cteotgo.IL


RUSIJOS MAFIJA BANDO 
ĮSIGALĖTI POLITIKOJE 

IGNAS MEDŽIUKAS 

Kai pasaulio žiniasklaida 
su dideliu susidomėjimu stebi 
vykstančias intrigas Krem
liuje, staiga vėl iškilo skanda
lingi įvykiai, paaiškėjus, kad 
Rusijos mafija vis daugiau 
įsibrauna ir įsigali jos politi
koje. 

Vienas atvejis, kai Alek-
sandr Lebed netikėtai pasi
skelbė kandidatu į Krasno
jarsko gubernatorius, Cent
riniame Sibire. Antras atvejis 
sieja Boris Niemcov, prezi
dento B. Jelcin jauną globo
tinį ir jo gimimo vietą — Že
mutinį Naugardą. 

Kai Niemcov buvo šios sri
ties gubernatorius, jis pavertė 
miestą pavyzdiniu. Deja, šiuo 
metu, kaip rašo „Guardian 
Weekly", Žemojo Naugardo 
gyventojų nuomonė staiga pa
sikeitė, o tas prisidėjo prie jo 
ir taip smunkančio populiaru
mo. 

Kovo 29 d. Niemcov aršus 
konkurentas Andrėj Klement-
jev, jaunas verslininkas, ku
rio praeitis sutepta krimi
naliniais nusikaltimais, buvo 
išrinktas miesto meru. Jis 
anksčiau yra buvęs artimas 
Niemcov draugas, kol buvo 
nuteistas už apgavystes ir 
platinimą pornografinių fil
mų. Klementjev atliko 8 metų 
bausmę darbo stovykloje. Iš 
ten paleistas, jis tapo dar ar
timesniu Niemcov draugu, 
kuris tuo metu buvo srities 
gubernatorium. Pasinaudoda
mas artima draugyste, Kle
mentjev gavo įvairių privile
gijų iš Niemcov, kol jie 
susipyko. Klementjev buvo 
apkaltintas pasisavinęs dalį 
gautos iš valdžios paskolos, 
numatytos laivų statybai, ir 
buvo nuteistas 18 mėn. ka-

- Įėjimo. Jis aiškinosi, kad 
Niemcov jį apšmeižė ir įskun
dė saugumo policijai, norėda
mas nuo savęs nukreipti ko
rupcijos veiksmus. Jo buvęs 
draugas, tapęs labai svarbiu 
vyriausybės nariu Maskvoje, 
iškėlė bylą Klementjev dėl 
apšmeižimo. 

Dėl tokio skandalo 33 pro
centai gyventojų susilaikė nuo 
balsavimo ir Klementjev rin
kimuose nugalėjo du savo kon
kurentus, kurių vienas buvo 
Niemcov remiamas, antras — 
dabartinio srities gubverna-
toriaus. 

Spaudos pranešimu, Kle
mentjev pravedė sėkmingą 
rinkimų akciją, pasiskelbda
mas „dešiniojo sparno pat
riotu ir dabartinės valdžios 
oponentu". Jis gavo paramą iš 
keistuolio nacionalisto Vladi-
mir Žirinovskij. Klementjev 
rinkėjams pabėrė daug pa
žadų, ypač pataikaudamas 
dirbantiesiems ir pensinin

kams, kuriems ilgai nebuvo 
mokami atlyginimai bei pensi
jos. Jo du varžovai buvo 
įsitikinę pergale. Klementjev 
laimėjimas visus nustebino, 
ypač apstulbino politikus 
Maskvoje. Kovo 31 d. prezi
dento Jelcin atstovas spaudai 
pareiškė, kad prezidentas „gi
liai susirūpinęs" dėl kriminali
nio elemento įsiveržimo į poli
tikos sceną. 

Vyriausias Rusijos prokuro
ras tuojau pareiškė nuomonę 
dėl rinkimų teisėtumo, nes 
buvo daug prasilenkimų su 
nuostatais. Bet kai Klement
jev pasirodė televizijos progra
moje „Dienos herojus", jis 
buvo savimi pasitikįs ir sar
kastiškas: „Panaikinti rinki
mus? Kas gali tai spręsti? Aš 
dabar čia esu vyriausias vir
šininkas". 

Skandalui iškilus, Alek-
sandr Lebed prisipažino. Pak
laustas, kas rėmė pinigais jo 
rinkimų akciją, šis „Garbės ir 
tėvynės partijos" steigėjas sa
kė: „Žmonės, kurie dirba ir 
pelno užmokestį. Aš jų nevar
dinsiu, nes prokuroras pa
norės su jais pasimatyti. Ar 
tai nepakankamai aišku? Aš 
pakartoju: tai yra vadinamieji 
'pilki' pinigai, teisėtu keliu 
pelnyti, bet už kuriuos ne
mokėti pajamų mokesčiai, nes 
mokesčių politika šioje šalyje 
yra kvaila. Laikoma nuodė
me, kad kiekvienas, net 
nežinodamas, yra kaltas už 
viską". 

Toks A Lebed pareiškimas 
buvo įdėtas laikraštyje „Iz-
vastia" po pirmojo susitikimo 
Krasnojarske, Anatolij Bykov 
tvirtovėje, kurio veikla apima 
nuo aliuminijaus iki masinės 
žiniasklaidos ir „labdarybės". 
Nors Bykov yra, dar labiau su
sitepęs nusikaltimais negu 
Žem. Naugardo meras, bet 
Lebed, be sąžinės graužimo, 
pasiėmė jį vyriausiu pagalbi
ninku, kandidatuodamas į 
Krasnojarsko gubernatorius, 
ir vėliau galbūt žengdamas į 
Maskvą. Taip prognozuoja 
„Guardian Weekly" žurna
listas. 

* Londonas/Vilnius. Dar 
šios vasaros pabaigoje — rug
pjūčio mėnesį — į Vilnių tu
rėtų atvykti naujasis Jungti
nės Karalystės ambasadorius. 
Didžiosios Britanijos užsienio 
reikalų ministerija paskelbė, 
kad šios valstybės diplomati
jos atstovu Lietuvoje skiria
mas 51 metų Christopher Rob-
bins. Jis taps trečiuoju Jung
tinės Karalystės ambasadoriu
mi Vilniuje nuo 1990 metų, 
kai Lietuva atkūrė nepriklau
somybę. 

Kai kuriose Lietuvos vietovėse policininkai, kovodami su nusikaltimais, 
naudojasi šunų pagalba. Nuotr Viktoro Kapočiaus 

ŠAULIAI KOVOJE SU 
NUSIKALSTAMUMU 

Praeitų metų liepos 2 d. 
priimtame Lietuvos Respubli
kos Šaulių sąjungos įstatyme 
vienas iš Šiauliams keliamų 
uždavinių yra teikti pagalbą 
policijai, palaikant viešąją 
tvarką ir gyventojų saugumą, 
kas šiuo metu, didėjant nusi
kaltimų skaičiui mūsų vals
tybėje, labai aktualu. 

Pirmieji bendros sąveikos 
darbai su policijos pareigūnais 
prasidėjo dar 1991 metų lie
pos-rugpjūčio mėnesiais, kuo
met Lietuvoje buvo organizuo
tos IV Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynės. Šauliai drauge su 
policininkais budėjo ir palaikė 
viešąją tvarką sporto arenose, 
viešbučiuose, maitinimo įstai
gose ir kt. Savo užduotį atliko 
dorai ir jiems žaidynių organi
zatoriai pareiškė padėką, o ak
tyviausi šauliai buvo apdova
noti žaidynių atminimo dova
nėlėmis. 

Vėliau šauliams ir policinin
kams teko bendrai ir rimtai 
dirbti palaikant viešąją tvarką 
popiežiaus Jono Pauliaus • II 
vizito metu, Pasaulio lietuvių 
dainų ir šokių švenčių, V spor
to žaidynėse ir kitų renginių 
metu. Sąmoningas patikėtų 
užduočių atlikimas pamažėl 
kėlė pasitikėjimą policijos pa
reigūnų akyse, todėl vis daž
niau šauliai būdavo kviečiami 
į pagalbą bendram patruliavi
mui. Bene pirmieji į kovą su 

augančiu nusikalstamumu 
stojo ir patruliuoti su polici
ninkais pradėjo Kauno Vytau
to Didžiojo šaulių rinktinės 
vyrai. Kad savo darbą šauliai 
atlikdavo sąžiningai liudija ir 
tai, jog rinktinei buvo paskirta 
didelė Kauno Vyriausiojo poli
cijos komisariato piniginė pre
mija, o šauliams — padėkos 
raštai bei atminimo dovanos. 
Tuometinė Kauno spauda 
rašė, kad, pradėjus bendrus 
patruliavimus, Laisvės alėjoje 
vakarais tapo saugiau. Netru
kus kauniečių pavyzdžiu pa
sekė Panevėžio, Šaulių, Vilka
viškio ir Alytaus rinktinių 
šauliai. 

Valstybėje smunkantis pra
gyvenimo lygis lėmė nusikals
tamumo augimą, todėl dėl to 
rimtai susimąstė valstybės va
dovai ir į kovą prieš jį buvo 
mestos visos jėgos, į pagalbą 
pakviesta visuomenė bei vi
suomeninės organizacijos. Di
delį poveikį šioje kovoje su nu
sikalstamumo augimu turėjo 
judėjimo ..Stabdyk nusikalsta
mumą" organizavimas. Beje, 
šią mintį savo priešrinki
minėje į Seimą programoje 
propagavo rinkimus laimėję 
konservatoriai. Netrukus prie 
Vidaus reikalų ministerijos 
buvo sudaryta vyriausybinė 
„Stabdyk nusikalstamumą" 
komisija, į kurią buvo pakvies
tas ir Šaulių sąjungos atsto

vas — Kauno Vytauto Didžiojo 
rinktinės štabo viršininkas L. 
Trumpulis, kuris dalyvaudavo 
komisijos posėdžiuose ir deri
no šaulių veiksmus su miestų 
ir miestelių policijos nuovado
mis. 

Priėmus Šaulių sąjungos 
įstatymą, nors kuriame nebu
vo pilnai išspręstas šaulių 
teisės ir socialinės garantijos 
veiksmuose su policininkais 
klausimas, šauliams atsivėrė 
didesnės galimybės padėti 
valstybės piliečiams ir įnešti 
svaresnį indėlį stabdant nusi
kalstamumo augimą. Jau įvy
ko pirmieji Vidaus reikalų 
ministerijos ir Šaulių sąjungos 
vadovų konsultaciniai pasita
rimai dėl bendradarbiavimo 
sutarties pasirašymo, o jau 
kiek anksčiau kai kurių rink
tinių bei atskirųjų kuopų va
dai sudarė abipusio bendra
darbiavimo sutartis su vietos 
nuovadų komisarais. Šios su
tartys yra naudingos abiems 
pusėms, kadangi policininkai 
gauna pagalbininkų, o šau
liams už jų pagalbą Policijos 
komisariatuose karts nuo kar
to atsiranda lėšų. Norisi pažy
mėti, kad jau sėkmingai su 
policija bendradarbiauja ir 
bendrai patruliuoja Kauno, 
Vilkaviškio, Panevėžio, Za
rasų, Klaipėdos, Vilniaus Ma
rijampolės ir Ukmergės 
šauliai. Greitu laiku į šį darbą 
šauliai įsijungs ir kituose 
miestuose bei miesteliuose, 
patruliuos kaimuose. Taip pat 
pažymėtina, kad šis bendra
darbiavimas grindžiamas ne 
tik bendro patruliavimo dar
bu, bet puoselėjama ir abipusė 
kultūrinė veikla, vieni kitus 
kviečia į įvairius renginius, 
sporto varžybas ir iškilmes. 

Netrukus Lietuvos Respubli
kos vyriausybė patvirtins LŠS 
dalinių atstovų konferencijoje, 
kuri įvyko praėjusių metų 
gruodžio 13 dieną, priimtą 
naująjį Šaulių sąjungos sta
tutą, kuriame plačiau išspręs
tos šaulių teisės ir socialinės 
garantijos teikiant pagalbą 
policijai. Pagal statutą šauliai, 
palaikydami viešąją tvarką 
drauge su policijos parei
gūnais, turės teisę prieš nusi
kaltėlius panaudoti ir jėgą, ir 
spec. priemones, kas tuo pačiu 
pakels šaulių įvaizdį Lietuvos 
žmonių tarpe. Tegul nenus
temba Lietuvos žmonės, pa
matę šaulius, patruliuojančius 
drauge su policijos parei
gūnais. 

S. Ignatavičius 
LŠS Garbės šaulys 

• Panevėžys. Vasario 13 d. 
Panevėžio Kazimiero Paltaro
ko katalikiškos vidurinės mo
kyklos bendruomenė minėjo 
Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo 80-metį. Jaunieji kraš
totyrininkai bibliotekoje pa
rengė šiai datai skirtą ekspo
ziciją. 

Danutė Bindokienė 

Stebisi atradę, nors 
niekad nebuvo pamesta 
Pastarosiomis dienomis vi

suomenę pradžiugino žinios, 
teikiančios viltį, kad galbūt at
sirado daugiau galimybių ap
laužyti ragus vienai pavojin
giausių žmonijos pabaisų — 
vėžio ligoms. Nors daugeliui 
atrodo, kad medicina į priekį 
stumiasi labai smulkiais 
žingsneliais ir galėtų daug 
daugiau, daug greičiau pada
ryti, kovojant su įvairiomis 
ligomis ir negalėmis, vis dėlto 
ta pažanga yra milžiniška, 
ypač įvairių organų persodini
mo atvejais, komplikuotomis 
širdies sutrikimų gydymo 
operacijomis ir pan. Kas žino, 
gal iki šio šimtmečio pabaigos 
ir vėžys jau nebus viena pa
grindinių mirties priežasčių, o 
tai būtų tikrai reikšmingas 
medicinos laimėjimas. 

Tačiau vis daugiau medici
nos darbuotojų pradeda įsi
tikinti, kad ne vien vaistai ir 
aštrūs „peiliukai" operacinėje 
gali grąžinti žmogui sveikatą. 
Jau kuris laikas kalbama ir 
rašoma apie maldos galią, 
kuri tikinčiajam padeda grei
čiau pasveikti ir iškęsti sun
kios ligos fizines bei dvasines 
kančias. Iš tikrųjų net 99 
nuošimčiai pernai apklausi
nėtų šeimos gydytojų pasisakė 
yra įsitikinę pozityvia maldos 
įtaka ligonio greitesniam svei
kimo procesui. 

Pagal „Gallup" apklausas, 
95 nuošimčiai amerikiečių 
tiki, kad yra Dievas, o 73 proc. 
— kad malda gali padėti 
žmogui pasveikti. Juo labiau, 
kad ir ligoninėse bei privačioje 
praktikoje gydytojų ir kitų 
medicinos darbuotojų surinkti 
duomenys patvirtina tą nuo
monę: tikėjimas daug priside
da prie ligonio dvasinės ir fi
zinės būsenos pagerėjimo. 
Pvz.: pacientams, kurie tiki ir 
meldžiasi, 12 kartų daugiau 
galimybių išlikti ir pasveikti 
po sudėtingų širdies operacijų; 
28 metų laikotarpyje atlikti 
tyrimai rodo, kad žmonės, ku
rie reguliariai lanko bažnyčią 
ir meldžiasi, 25 proc. rečiau 
suserga (moterų atvejų — 35 
proc.), o susirgę, daug greičiau 
pasveiksta; jie taip pat turi 
stipresnį imunitetą, rečiau 
krinta į didelę depresiją, ve
dančią prie savižudybės; be to, 
tikintieji paprastai turi že
mesnį kraujospūdį, rečiau bū
na ištikti insulto, rečiau mirš
ta nuo širdies negalavimų. 

Tą pat galima taikyti ir 
žmonėms, už kuriuos ligos ar 
sužeidimo metu meldžiasi ar
timieji bei jų religinė bendruo
menė. Į maldos galią žvelgiant 
iš grynai praktiško taško — 
greičiau pasveikęs ar lengviau 
susirgęs — išleidžia mažiau 

pinigų (pvz., net 1995 m. 
širdies operacijas turėjusieji 
pacientai, su kuriais meldėsi 
ir artimai bendravo ligoninės 
kapelionai, sutaupė apie 4.500 
dol.). 

{ maldos galios įtaką 
žmogaus sveikatai dėmesį yra 
atkreipusios ir, įvairius ty
rinėjimus atlikusios (arba at
liekančios), net tokios prez-
tižinės Amerikos medicinos 
mokslo institucijos, kaip Har-
vard Medical School, John 
Hopkins, Dartmouth, UCLA, 
Yale ir daug kitų medicinos 
mokyklų bei universitetų. 
Kone visi skelbia tas pačias 
išvadas, kad tikėjimas ir mal
da padeda ligoniui išvengti 
komplikacijų, greičiau pa
sveikti ir sustiprina jį ligos 
metu. 

Visi tyrimų bei stebėjimų 
duomenys rodo, kad ryšys 
tarp kūno ir sielos yra labai 
tamprus, nors anksčiau medi
cina mėgino tai paneigti ir 
vadovautis tik kūno negalių 
gydymu, išjungiant bet kokį 
religinį aspektą. Dabar jau 
manoma, ir atvirai teigiama, 
kad sielos gyvybingumas pa
laiko ir kūno gyvybe. Žinoma, 
ši galvosena jau susilaukė 
priekaištų iš ateistų, kurie 
tvirtina, kad einama į kitus 
kraštutinumus: per daug pa
sitikint dieviška galia, bus 
mažiau kreipiamas dėmesys į 
vaistų ar operacinių proce
dūrų tobulinimą, o pacientai, 
kurie nenorės vien „dvasinių 
gydymo būdų", bus tam tikra 
prasme apleisti. 

Kai kurios religinės bend
ruomenės ir dabar nepasitiki 
(net draudžia) medicinos pro
cesais, o remiamasHik maldos 
galia. Kartais turi. .įsikišti net 
teismai, kad tėvai būtų priver
sti savo sergančiam vaikui 
ieškoti mediciniškos pagalbos. 
Tačiau tai greičiau išimtys, ne 
taisyklės. 

Modernioji medicina ieško 
būdų ir priemonių veiksmin
gai atlikti žmogaus negalių 
gydymą. Jeigu į pagalbą gali
ma pasitelkti tikėjimą, maldą, 
būtų neprotinga to nedaryti. 
Žmogus yra dvilypė būtybė, 
susidedanti iš dvasinės ir me
džiaginės dalies. Atjungti vie
ną nuo kitos — neįmanoma. 
Kai žmogus, ištiktas nelaimės 
ar sunkios ligos, pasijunta 
bejėgis ir praranda viltį, kad 
žmogiškomis priemonėmis, ne
paisant, kiek jos kompetentin
gos, jam padėti neįmanoma, 
malda, pasitikėjimas Dievu 
yra vienintelis kelias. Jeigu 
asmuo to kelio negali matyti, 
jo ateities prognozė per daug 
vilčių neteikia. 

VILNIAUS VYSKUPIJA IR 
JOS VALDYTOJAI XX 
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Tęsinys 
Nora Vatikanas arkiv. R. Jalbžykowskį norėjo palikti 
Vilniuje iki karo pabaigos, bet padėtis, kuri vystėsi 
Lietuvoje, Vatikaną vertė imtis kokių nors priemonių. 
Vatikano įgaliotinis ypatingiems reikalams monsinjo
ras Bursio net kelis kartus kreipėsi į arkiv. R. Jalb-
žykow8kį, kad jis neleistų Vilniaus bažnyčiose minėti 
gegužės 3 d. Lenkijos konstitucijos ir giedoti JBoze Cos 
Polske". 

1940 m. gegužės mėnesį Vatikanas, norėdamas su 
Lietuva sušvelninti santykius, kurie gerokai buvo 
įtempti, paskyrė Lietuvai nuncįjų Luigi Centoso su re
zidencija Kaune, vieną iš geriausių Vatikano diplo
matų. Nors Vilnius ir jo sritis neįėjo į jo jurisdikciją, 
bet jis dėjo visas pastangas, kad arkiv. R. Jalbžy-
kowskis leistų lietuviams prašomose Vilniaus baž
nyčiose įvesti lietuvių kalba pamaldas. 

Tik tie neramumai, kurie vyko Vilniaus miesto 
bažnyčiose, įsikišus popiežiaus nuncijui L. Centoso 
gyvenančiam Kaune, arkiv. R. Jalbžykowskis buvo 
priverstas sutikti su lietuvių visuomenės reikalavi
mais. 

1940 m. gegužės mėn. 18 d. Vilniaus katedros ka
pitulos posėdyje, kuriame dalyvavo pats arkiv. R. 
Jalbžykowskis, nutarė sekmadieniais ir kitomis šven
tėmis leisti lietuvių kalba pamaldas įprastomis sumai 
valandomis Katedroje, Šv. Dvasios ir Šv. Jokūbo-
Pilypo bažnyčiose. 

Po didelių pastangų lietuviai kovą laimėjo, nors ji 
tęsėsi beveik 5 mėnesius. Vijose bažnyčiose, kuriose 
lietuviai norėjo, buvo įvestos lietuvių kalba pamaldos. 

Kova su Vatikanu buvo laimėta, nors jis palaikė 
lenkų pusę. Tai buvo vienas svarbus įvykis, įrašytas į 
Lietuvos istoriją, sustiprinęs Lietuvos įtaką Vilniaus 
krašte. 

Arkivyskupas Mečislovas Reinys 

Kai buvo įvestos Vilniaus bažnyčiose lietuvių kal
ba pamaldos, Vatikano sekretorius kardinolas Mag-
lione 1940 m. birželio 29 d. kreipėsi į nuncijų Centoso, 
kuris rezidavo Kaune, kad jis nurodytų kandidatą į 
Vilniaus arkivyskupo padėjėjo vietą. Nuncijus Cento
so pasiūlė, kad geriausias kandidatas būtų Vilkaviškio 
koadjuntorius Mečislovas Reinys, nes jis turįs žmonių 
tarpe didelį autoritetą, turįs tautai nuopelnų, didelių 
gabumų ir sugebantis valdyti. 

1940 m. liepos 2 d. kardinolas Maglione savo rašte, 
kurį gavo nuncijus Centoso, iškėlė mintį: ar ne geriau 
būtų vysk. M. Reinio pakeisti vysk. V. Brizgio kandi
datūra? Toks kardinolo Maglione pasiūlymas, ar tik 

nebus padarytas arkiv. R. Jalbžykowskio įtakoje, nes, 
kai arkiv. R. Jalbžykowskis sužinojo, kad jam vietoje 
1940 m. vasario 16 d. mirusio vysk. Michalkevičiaus 
bus paskirtas vysk. M. Reinys, išsigando. Vysk. M. 
Reinio jis labai nenorėjo, nes šis labai gerai mokėjo 
lenkų kalbą, buvo baigęs Vilniaus kunigų seminariją, 
joje net profesoriavęs ir labai gerai pažįstąs Vilniaus 
kraštą, bei esamą padėtį. Su vysk. Brizgiu, kaip arki
vyskupas galvojo, bus žymiai lengviau susitvarkyti, 
kaip su vysk. Reiniu. Buvo apklaustas kaip vėliau 
pranešė nuncijus Centoso kardinolui, vysk. M. Brizgys 
sutinka būti arkivyskupo padėjėju „tik iš paklusnu
mo". 

1940 m. liepos 15 d. kardinolas Maglione pranešė 
nuncijui Centoso, kad popiežius 1940 m. liepos 9 d. 
vysk. M. Reinį (vyskupu buvo konsekruotas 1926 m. 
gegužės 16 d.) pakėlė į arkivyskupus ir paskyrė Vil
niaus arkivyskupo padėjėju, o į jo vietą kun. V. Pa-
dolskį, Vilkaviškio vyskupo padėjėju. (Vyskupu buvo 
konsekruotas 1940 m. rugpjūčio 4 d.). 

Lenkijos ambasadorius prie Vatikano, kai sužino
jo, kad arkivyskupas Mečislovas Reinys paskirtas Vil
niaus arkivyskupijos padėjėju, 1940 m. rugpjūčio mėn. 
8 d. pareiškė protestą, nes esą, pažeistas Lenkijos -
Vatikano konkordatas. 

Arkivyskupas Mečislovas Reinys atvyko į Vilnių 
1940 m. Jam atvykus nei kapituloje, nei kurijoje, nei 
bažnytiniame teisme lietuvių nerado. Visos vietos 
buvo užimtos lenkų. Lenkų kunigai arkiv. M. Reinį su

tiko šaltai. Apsigyveno Pilies gatvėje viešbutyje, netoli 
„Lietuvaitės" valgyklos, kuri veikė Stralio namų ant
rame aukšte, kur 1918 m. buvo pasirašytas Nepriklau
somybės aktas. Arkivyskupijos rūmuose, kur gyveno 
arkiv. R. Jalbžykowskis, arkiv. M. Reiniui vietos nebu
vo, nors tie rūmai per dideli ir trijų aukštų.Maitinosi 
„Lietuvaitės" valgykloje. Valgydavo kartu su visais 
žmonėmis. Nors arkiv. M. Reinys buvo arkiv. A. Jalb-
žykowskio pagalbininkas, bet jam jokio darbo nedavė, 
nes visus reikalus, kaip ir pirma, tvarkė pats arkiv. 
Jalbžykowskis su savo lenkiškai nusistačiusiais pagal
bininkais. Arkiv. M. Reinio veikla pasireiškė lietuvių 
kunigų susirinkimuose, kurie dažnai įvykdavo Šv. Mi
kalojaus bažnyčios klebonijoje. Juose buvo iškeliami ir 
apsvarstomi įvairūs klausimai: lietuvių pamaldų 
praplėtimas Vilniaus miesto bažnyčiose, lietuvių ku
nigų trūkumo problema ir pan. Šiuose susirinkimuose 
be arkiv. Reinio dalyvavo kunigai Pr. Bieliauskas, Ed. 
Basys, V. Taškūnas, St. Valiukėnas, t. Dvaranauskas, 
V. Tulaba, A. Vaitiekaitis, vienuoliai salezietis — V. 
Gronis. marijonas N. Skurkis. kun. A. Lipniūnas, J. 
Panavą ir kiti. 

Arkiv. M. Reinio veikla dar pasireiškė lietuviškų 
mokyklų vizitavimu, jis pasakydavo pamokslus kated
roje, Šv. Ignoto. Šv. Jono. Aušros Vartų koplyčioje ir 
serijinius pamokslus Šv. Kazimiero koplyčioje, esan
čioje katedroje. Jo pamokslai buvo gan ilgi, daugiau 
filosofinio tunnio, bet įdomūs, ir sutraukdavo daug 
klausytojų. (Bus daugiau) 
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ŽIBUTES 
Gal taip lemta! Ne visuomet 

| taktą' Iš Čikagos į Lietuvą 
važiavo inauguracijai vasario 
mėnesį, o čia tai prieš, tai po... 
Bet ir reikalai kiti... 

Ketvirtadienį oro uoste ma
ne pasitiko Petras. Jo veidas 
aiškiai pilkšvas. „Jūsų laukia
me, kambarys paruoštas, išvė
dintas. Bet su šeimynėle blo
gai. Sesutė jau ligoninėje, 
žmona su mamute taip pat 
sunkiai serga gripu..." Atsar
gos dėlei apsisprendžiau pra
šytis prieglobsčio pas Algius. 
Buvau teisi, nes netrukus vi
sos Petro moteriškės kovą 
prieš gripą tęsė ligoninėje. Tai 
buvo nepaprastas gripas, ke
liom dienom paguldęs net Lie
tuvos prezidentą. 

Penktadienį netikėtu skam
bučiu iš prezidentūros gavau 
pakvietimą į A. Adamkienės 
„Vaikų šventę" per Atvelykį. 
Nuo penktadienio iki sekma
dienio ryto lijo, tačiau, besi
renkant 12 vai. Katedros aikš
tėje, lietus buvo seniai pa
mirštas. Buvo matyti būriai 
vaikučių, jų globėjų, klounas 
Ronald Mc Donald, jo dalina
mi balionai, pavasario žiedų 
puokštės p. Almai ir preziden
tui. Ronald Mc Donald vedami 
per 300 vaikų eisena pasileido 
link prezidentūros kiemelio, 
kur prie vartų atvykstančius 
pasitiko kanklininkės. 

Kiemelyje vaikučių laukė A. 
Adamkienė, A. Gaškienė bei 
kiti p. Almos talkininkai. Vai
kučiai buvo iš įvairių globos 
namų. Jie su savo grupėmis 
sustojo aplink kiemelį. Tarp jų 
buvo E. Kubilienė, O. Kuprie-
nė, UNICEF vaikai. Dalyvavo 
Vilniaus vaikų teisių inspek
torė I. Kierienė ir Seimo narė 
Vilija Aleknaitė. 

Priekyje pastatyta, balionais 
papuošia, scena, už jos pas
togė, kurioje ant ilgo stalo vai
kučių laukė sausainiai, saldu
mynai, o vėliau McDonald už
kandėliai. Alma Adamkienė 
šiltai pasveikino vaikučius, sa
kydama: „Mes jus visus labai 
mylime". Žodį tarė ir „Lietu
vos vaikų fondo" atstovė Roma 
Navikaitė bei keli kiti, primin
dami, kad mokslas yra raktas 
į gyvenimą ir, nepaisant savo 
praeities, kiekvienas savyje 
turi galimybę ką nors pasiek
ti, o geru darbeliu net pakeisti 
pasaulį. 

Simui (Vytautui Babravi
čiui) grojant, buvo šokami ra
teliai, p. Adamkams keliau
jant nuo vieno prie kito. Sce
noje vyko vaikų pasirodymai. 
Padeklamavę ar padainavę, 
buvo apdovanoti saldainiais. 
Prieš išsiskiriant, kiekvienas 
vaikutis iš A. Adamkienės ga
vo po maišelį dovanėlių — sal
dainių, pieštukų, o p. Almą 
supo vaikučių dovanotos žibu
čių puokštelės. 

Kiemą aptvarkius, renginiui 
talkinusius A. ir V. Adamkai 
pakvietė į prezidentūrą kuk
liai, bet elegantiškai paruoš
tai, atgaivai. Almai Adamkie
nei daug padeda jos sekretorė 
Janina Šarkuvienė, kuriai 
tenka tvarkytis su gausiai 
gaunamais kvietimais ir žmo
nių prašymais. 

Vėliau žmonės domėjosi, kas 
šią vaikų šventė finansavo ir 
buvo maloniai nustebinti, iš
girdę, kad tai ne iš Lietuvos 
biudžeto, o iš p. Almos fondo, 
t.y. suaukotų pinigų paremti 
Almos Adamkienės labdarą. 
Gal ši švente pradžiugino dan
gų, nes kitas dvi savaites tem
peratūra siekė net 23'C ir 
saule riedėjo žeme. 

Kelios šeimos susidėjusios 
buvo pirkę butą Lietuvoje ir 
paprašė, kad nuvykusi nu
pirkčiau baldų ir padėčiau pa
ruošti butą jų atvykimui. Li
nai, Regimantui, Astai ir Eu
genijui padedant, susipažinau 
su „Baldų rojumi" (Kalvarijų 

g.), „Baldu rūmais" (Eišiškių 
g.) ir „Technocentru" Žirmū
nuose. „Technocentre" priima
mos VISA kredito kortelės. Čia 
pirmame aukšte veikia puiki 
maisto parduotuvė su kavi-
nute, o antrame aukšte vaikų 
žaislai bei elektronika — tele
vizoriai, skalbimo mašinos, 
laikrodžiai, foto aparatai, ka
vinukai ir t.t. 

Teko pabendrauti ir su san
technikais. Prisiminiau V. Za
latorius „Naujakurio" aprašy
mus. Bute vanduo dvokė. Kas
dien buvo įvairūs paaiškini
mai, kol galų gale vanduo bu
vo ištirtas ir tinkami filtrai 
įtaisyti. Dabar vanduo švarus, 
t.y. jei to vandens būtų — pa
sirodo vandens spaudimas že
mas! Reikia toliau bendrauti 
su santechnikais, seniūnija... 
Paskendau buityje. 

Aplankiau Vilniaus Visų 
Šventųjų bažnyčioje Vidos 
Poškienės vedamą vaikams 
„Sriubos virtuvę", kur įteikiau 
Marytės Černiūtės paramą 
įkuriamoms klasėms ir nak
vynės patalpoms. 

Toliau, Lietuvos vaikų glo
bos būrelio „Saulutės" vardu 
su Eugenijum vykome į Šilalę, 
kur „Caritas" (pirm. I. Judei-
kienė) globoja vargingai gyve
nančius. „Carito" patalpose 
dalinami rūbai, valgydinama, 
šarvojama. Šilalės rajonu ypa
tingai rūpinasi „Saulutės" na
rė Aldona Ješmantienė. 

Netoliese Kaltinėnai. Kalti
nėnų klebonas kun. P. Linke
vičius nuostabiai išvystęs savo 
veiklą. Gražiai veikia ne tik 
anksčiau pastatytas senelių ir 
vaikų namas, bet atstatyta 
nuo gaisro nukentėjusi baž
nyčia, išaugo namai nepajė
giems seneliams ir statomi gy
domieji baseinai. Truputį to
liau — Liurdas. Po Liurdu 
šaltinis, kurio tyru vandenėliu 
klebonas nemokamai aprūpi
na apylinkės gyventojus. Kun. 
Linkevičiaus globoje gyvena 
viena akla moteris, kuriai pas
toviai trūksta specialaus po
pieriaus, kad galėtų „brailu" 
rašyti poeziją. Pats klebonas 
su savo motina gyvena labai 
kuklioje klebonijoje. 

Kun. Linkevičiaus namuose 
gyvenantys perrašo jam savo 
kuklias pensijas. Tas padeda 
šiuos namus išlaikyti, o sene
liai, užuot gyvenę skurde ar 
varge, gyvena švariai, sočiai, 
tvarkingai prižiūrėti. 

Buvo įdomu, kad Kauno 

CLASSIFIED GUIDE 
IVAIROS NEKILNOJAMO TURTO 

Per Atvelykį Katedros aikštėje rinkosi vaikučiai iš įvairių globos namų, o paskui, lydimi Ronald McDonald, 
žygiavo į prezidentūrą, kur su vaišėmis jų laukė prezidento žmona Alma ir pats prezidentas Valdas Adamkus. 

Nuotr. Indrės Tijunėlienės 
„Caritą" radome uždarytą- Bu
dintis paaiškino, kad užsidaro 
5 vai., o atsiradome gal apie 6-
tą. Manytum, kad „Caritas" 
veiktų vakarais, kai žmonės 
grįžta iš darbo ar mokyklos. 

Buvo pasirūpinta kuklia pa
rama Vilniaus krašto lietuviš
koms mokykloms. 

Aplankyta ir individualių 
šeimų. Tarp jų akla motina, 
nuo praeitos vasaros gyvenan
ti be vandens. Rudenį pas ją 
nuvežiau vietinių labdaros 
darbuotojų, viliantis, jog žie
mai vanduo bus prijungtas. 
Iki šiol vandens nėra, nors su 
šiuo reikalu susipažinusios 
moterys tvirtino, kad daug 
raštų ir prašymų prirašyta ir 
net Vilniaus meras apie šį at
vejį žinantis... Akloji sakė, kad 
jos draugė ją su dukrele kvie
čia į užsienį atostogų... Gal jai 
kur nors pasiseks. 

Alytuje aplankėme gerašir
džių šeimoje prieglobstį radusį 
našlaitį iš Plungės. Ši šeima 
priglaudusi kitą berniuką, ku
ris šiuo metu gydomas sana
torijoje, ir mergytę, kuri tą 
vakarą dideliuose skausmuose 
buvo išvežta į ligoninę. Įtaria
mas žarnų apsisukimas arba 
užblokavimas. Buvo didelis 
susirūpinimas. vyresniosios 
dukrelės stengėsi ruošti pamo
kas, bet vis tiek grįžo į ligoni
nę pas mažąją JSK" utę". O 
plungiškis domisi pramogi
niais šokiais („ballroom dan-
cing"), dalyvauja konkursuose. 
Matytoje vaizdajuostėje jis su 
savo pora ir kitais jaunuoliais 
šoko ne prasčiau, negu mūsų 
televizijoje matomi profesiona
lai. 

Prezidentą ir jo žmoną vaikai apdovanojo gėlėmis.. 

Kaune pietavome „Tulpėje" 
kur nepriimamos kredito kor
telės, nors Laisvės alėjoje ma
tėme restoranų, priimančių 
VISA. Vilniuje ji daug kur pri
imama, įskaitant .Neringą". 

Vilniuje, Muzikos akademi
joje (Gedimino pr.i beveik kas 
vakarą, 6 v.v., vyksta nemoka
mi koncertai. Vieną vakarą 
koncertavo smuikininkė Ulija 
Rekašiūtė su pianiste Lina Si-
dabraite Mockuviene, kitą va
karą Ulijos brolis pianistas 
Adomas Rekašius su saksofo
nistu Liudu. 

Pastebėjau plakatą, rekla
muojantį „Stasio Baro kon
kursą", ir kitą plakatą, rekla
muojantį egzodo kompozitorių 
koncertą bal. 22 dieną. Kom
pozitorių apibūdinantį įžan
gos žodį tarė dr. Dana Palio
nytė. Girdėjome E. Gailevi-
čiaus, V. Bacevičiaus, V. Jaku-
bėno, J. Gaidelio, J. Kačinsko, 
J. Strolio kompozicijas, kurias 
atliko dain. Deividas Stapon-
kus, Vilniaus styginių kvarte
tas ir choras .Vilnius", ku
riame dainuoja nemažai aklų
jų ir silpnaregių. 

Vilniuje, „Keistuolių teatre", 
buvo Amerikoje pasirodžiusių 
dainininkių Laimos Lapkaus-
kaitės ir vienuolikmetės Ne
ringos Nekrašiūtės koncertas, 
kurio metu dainavo ir naujoji 
Marijampolės muzikos mokyk
los „O lia lia" chorelio žvaigž
dutė septynerių metukų Irū-
na. Nors daugelis tokią gražią 
dieną traukė į gamtą ar sodo 
namelius, nemažai vaikučių ir 
tėvelių susirinko išgirsti jau
nųjų dainininkių. 

Operos ir baleto teatre pra
sidėjo baletas „Graikas Zor-
ba". Salė pilnutėlė. Nemažai 
užsieniečių, danų. Bilietai iki 
50 litų. Visus išpardavė, bet 
nenuostabu, nes į prieš savai
tę vykusį J. Carreras koncertą 
net 800 Lt. kainavę bilietai 
buvo parduoti. „Graikas Zor-
ba" publikai labai patiko ir 
bent penkis kartus buvo iš
kviesti „bisui". Baletu gėrėjosi 
ir iš Čikagos atvykęs inž. E. 
Bartkus. 

Šeštadienį buvo giminaitės 
vestuvės katedroje. Gražiai 
pasipuošė jaunieji, pabroliai, 
pamerges. Svečiai rinkosi, ne
šini gėlių puokštes. Po jungtu
vių jaunieji išpuoštu baltu 
limuzinu vyko fotografuotis, o 
apie 40 kviestųjų pasamdytu 
autobusu važiavo į salę. kun.-). 
belaukiant jaunųjų, puošė ba
lionais, blizgučiais, ruošė ..ne
tikruosius jaunuosius". Grojo 
ir dainavo du muzikantai, gi
taristas ir elektroninis piani
nas. Vaišes ruošė jaunosios 
a.a. tėvelio teta. Buvo sveiki
nimų, šposų ir anekdotų, o 
muzika, ypač greitieji Šokiai, 
viliojo visus. 

Neteko girdėti blogų žodžių 
apie Adamkus. Alma Adam
kienė mylima, jos paprastu
mas ir nuoširdumas imponuo
ja, o prezidentas dar džiaugia
si „medaus mėnesiu", net ir 

pirmųjų 100 dienų įvertinimui 
žurnalistė tik klausė, ar ne 
per ilgai uždelstas švietimo 
ministro paskyrimas, tačiau 
dabar jau Kornelijus Platelis 
užima šią poziciją. 

Gražus vyriausybės gestas, 
sodinant santarvės medelius, 
buvo priimtas su šyptelėjimu 
ir murmtelėjimu: „Neranda 
rimto darbo, tai sodina mede
lius". 

Buvo džiaugsmas, Kauno 
„Žalgiriui" iškovojus Europos 
krepšinio taurę. Kaunietė te
nisininkė Sofija Baltrūnienė 
prisiminė 1938-tųjų metų Lie
tuvos krepšinio komandos per
galę. 

Diskutuojama lauko kavinių 
įkūrimas Katedros aikštėje. 
Gal teisus arkiv. Bačkis, tei
giantis, kad tokioms kavinėms 
būtų vieta ne priekyje, bet 
šone už Gedimino statulos. 

Daugelis komentavo apie 
benzino kainas degalinėse. Ki
toms firmoms keliant benzino 
kainą, valdžia sulaikė „Lietu
vos kuro" kainas, bet gal dėl 
priekaištų, jog tai prieštarauja 
laisvos rinkos principui, „Lie
tuvos kuro" kainos pakilo ir 
viršijo kitas. Pirkėjai renkasi 
pigesnį variantą. („Shell" de
galinėse priimamos VISA kor
telės.) 

Didesnį šurmulį sukėlė, pa
aiškėjus, kad „Lietuvos kuro" 
degalinėse sukčiaujama, nau
dojant netikslią elektroninę 
skaitiklio įrangą, tokiu būdu 
pavagiant kas dešimtą kuro 
litrą, o pirkėjas moka už vis
ką, manydamas, kad įpilta 
tiek, už kiek užmokėta. 

„Vilniaus bankas" perka 
„Hermio banką", o tai susti
printų „Vilniaus banko" pajė
gumą. 

Šildymo sezonui pasibaigus, 
Vilniaus rajono visiems gyven
tojams nebeteikiamas karštas 
vanduo, uždarytos visos 18 
katilinės,-nes Vilniaus rajono 
gyventojai skolingi 3 milijonus 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

LIETUVIS, lauko priežiūros 
darbų (landscaping/mainte-
nance) bendroves savininkas, 
Wa6hJngton, D.C., ieško dar
bininko, kuris galėtų atlikti 
lauko priežiūros darbus. 
Galime padėti gauti darbo 
leidimą. Suteikiamas pigus 
butas - $130 mėnesiui. 
Kreiptis tel. (202) 244-2373. 

G R E I T P A R D U O D A 

RE/MAX * H * . 

'REALTORS 
(773) 586-5959 
(708)425-7160 

RIMAS L.STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių Įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkar s nuolaida 

SDT3K55Co7?KIIiršv^AToš!" 
IR GYVYBES DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis ir Otf. Mgr. Aukse 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 W«wt95th Street 

Tel. (706) 424-8654 
(773) 581-8654 

RTVERDALE A U T O M O T I V E 
Padėsime parduoti, suremontuoti arba 

pigiai nupirkti automobili mūsų aikštelėje 
arba auto-variytinėse Padėsime persiųsti 
automobili, motociklą ar komercine siuntą 
į Lietuvą. Reikalingas skardininkas 

Į į , 7t8-20t-8586. 

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

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

dažymas. Turiu darbo draudimą. 

i S.Benetis, tel. 630-241-1912.. 

INTERNATIOHAL SHIPPtNG INC. 
Siunčiame automobilius ir komerci

nes siuntas į Lietuvą. Automobilių per
siuntimas nuo $1,350 priklausomai nuo 
automobilio. 

Parduodame automobilius, tvarkome 
kėbulo ir mechaninius gedimus. Padeda
me įsigyti automobilį autovaržytinėse. 

Jei jums sugedo automobilis - par
tempsime. 

Kreiptis: 708-715-3154 cell. Ph.. 312-
913-0668. fax 312-913-0671 

Vasaros darbas 2 ar ? 
asmenims. Motelio kambarių 
valymas VVisconsin Delis. WI. 
Kreiptis: 608-253-1651 arba 
608-254-4454. 

Įmonei reikalinga siuvėja/ 
siuvėjas moteriškų ir vyriškų 
rūbų taisymui. Kreiptis; 4412 
W. 59 St., Chicago, tel. 773-
735-5667. 

Lietuvoje, Kaune parduodamas 
naujas syv. namas. Gražiai 
sutvarkyta aplinka. Kreiptis 

JAV tel. 908-686-0210. 
Kaunas tel. 011 370-7-297-000. 

litų. Išjungiamas šiltas van
duo net ir mokėjusiems už ko
munalines paslaugas. Svarsto
ma galimybė gyventojams 
skirti po 400 litų įsigyti nuosa
vus „boilerius", t.y. atsijungti 
nuo centrinės vandens šildy
mo sistemos. 

Su entuziazmu sutiktas ke
lias dienas tęsiantis „In Vo-
gue" madų festivalis, kuriame 
dalyvavo Lietuvos ir žymūs 
užsienio madų kūrėjai. Abejin
gai sutikta „Cosmoplitan" žur
nalo lietuviška pirmoji laida. 

Alytaus rajone, Nemunaity
je, planuojamos vasaros sto
vyklos. Baiminamasi dėl er
kių, nešančių „Lyme disease". 
Pageidaujama, kad gydytojai, 
pildantys stovyklautojų svei
katos anketas, vaikus įskiepy
tų, bet skiepai brangūs. Gal 
užsienio skautai ir ateitinin
kai galėtų suaukoti lėšų pa
dengti skiepų išlaidoms? 

Gražus buvo pavasaris Lie
tuvoje. Žemė ariama. Guvi 
žaluma. Švieži žolelė, švelnūs 
lapeliai. Miškeliuose jau ieš
koma grybų, o žemė išklota 
žibučių kilimėliu. Žibutes Vil
niuje pardavinėja paliegusi se
nelė, suvargęs vaikelis — „po 
litą, o gal duosite 30 centų?" 
Žibučių puokštelės keliauja iš 
rankų į rankas, nešdamos 

džiaugsmą ir viltį, kad su pa
vasariu ateis nauja gadynė... 

Indrė Tijūnėlienė 

Jauna viešnia dainuoja vaikų 
šventėje prezidentūros kieme. 

Almos Adamkienės vaiku Šventėje prezidentūros kiemdvje K.id iŠ toli 
įkurtų globos namų vaikučiai devejo „Chicago Bulis" kepures 

•m kitus pažintų. Onos Kuprienes 
\V,'.-lt I. I yvinėlienes 
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ŽVILGSNIS I LIETUVOS 
EKONOMIKA 

GRESIA NAUJI 
MOKESČIAI 

Nors oficialios institucijos 
neigia, tačiau „Lietuvos rytui" 
pavyko sužinoti, kad vyriau
sybe kuria nekilnojamojo tur
to mokesčio įstatymo projek
tus. Siūloma apmokestinti 
butus ir namus geresniuose 
miestų rajonuose. 

Projekte numatoma iš pra
džių tai įdiegti Vilniuje. Jei 
Seimas priimtų tokį įstatymą, 
visi Žvėryno, Antakalnio, 
Čiurlionio gatvės ar Sena
miesčio butų bei namų savi
ninkai turėtų mokėti po 1 litą 
per mėnesį už kvadratinį 
metrą ploto. 

Vilniaus mero patarėjas 
ekonomikos klausimais Gedi
minas Rainys pripažino, kad 
daugelyje pasaulio valstybių 
papildomai apmokestinami 
gerųjų rajonų gyventojai. Tai 
taikoma kraštuose, kur yra ri
botas skaičius gerųjų rajonų 
pastatų. Taip siekiam pristab
dyti tų rajonų urbanistinę 
plėtrą. Tačiau to G. Rainys ne
galėtų pasakyti apie Vilniaus 
Senamiestį. Pasak jo, savival
dybė mokesčių lengvatomis ne 
baudžia, o priešingai, skatina 
investuoti į Senamiestį ir jį 
tvarkyti. Eksperto teigimu, 
papildomi nekilnojamojo turto 
mokesčiai investuotojus tik iš
gąsdintų, ir Senamiestis liktų 
griūti. 

Seimo Centro frakcijos na-
—riui Kazimierui Šaviniui ne

aišku, ko siekiama tokiais pro
jektais: ar, pvz., išguiti iš Se
namiesčio jo senbuvius ir 
įkelti ten turtingesnius nauja
kurius? Siūlomą projektą kri-
.tikavo ir Konservatorių valdy
bos narys, susisiekimo mini
stras Algis Žvaliauskas. Pasak 
jo, tokius nutarimus savo kai
liu pajustų žmonės, teisėtu 
būdu įsigiję turtą. Žmonės, 
nusikalstamu būdu įsigiję tur
tą, jo savo vardu nedeklaruo
ja. Pasak ministro, pajamos, 
kurių norima gauti neprilygs 
galimiems padariniams. 

VAKARŲ BANKAI I 
UETUVA NESIVERŽIA 

Lietuvos banko pareigūnai 
nemano, jog Lietuvos rinkoje 
esama dirbtinių kliūčių, truk
dančių užsienio bankams kur
ti savo padalinius. Apie tai ke
letą kartų užsiminė Estijos 
bankai, vis kalbantys apie ke
tinimus užimti dalį Lietuvos 
rinkos. 

Kaip rašo „Lietuvos rytas", 
kol kad Lietuvoje veikia tik 
vienas užsienio banko padali
nys — Lenkijos „Kredyt Bank" 
skyrius, gavęs leidimą veikti 
praėjusių metų pabaigoje. 
Prancūzijos banko „Societe 
Generale" atstovai apie ketini
mus kurtis Lietuvoje prabilo 
maždaug prieš pusmetį, ta
čiau iki šiol negavo Lietuvos 
banko leidimo. Pasak Lietuvos 
banko pareigūnų, padalinį 
Lietuvoje norėtų kurti dar vie
nas užsienio bankas, tačiau 
atsisako skelbti jo pavadi
nimą. Daugiau kandidatų kol 
kas nėra. 

Lietuvos banko valdybos pir
mininko pavaduotojo Au
driaus Misevičiaus žodžiais, 
Lietuvos rinkoje norintis veik
ti bankas turi būti patikimas, 
turėti aiškią strategiją ir di
delį populiarumą Jis mano, 
kad Lenkijos banko skyrius 
Lietuvoje dar nėra bankas, tai 
dar tik ieškantis savo rinkos 
banko skyrius. Pasak A. Mise
vičiaus, vienas didžiausių Eu
ropos bankų, Prancūzijos J5o-
ciete Generale" leidimą veiklai 
gaus tik maždaug po poros 
mėnesių, nes centrinis Lietu
vos bankas dabar tikrina šio 
banko dokumentus. Beje, 
prancūzų bankas jau išsirinko 
patalpas Vilniuje ir priėmė 
dalį darbuotojų, kurie šiuo 
metu tiria rinką ir ieško po
tencialių klientų. 

NESIBAIGIA PILAIČIŲ 
KRIZĖ 

Lietuvoje galima pusvelčiui 
nusipirkti nebaigtų statyti 
namų, —> rašo „Verslo žinios". 

Kasmet Lietuvoje lieka per 
20,000 nebaigtų statyti namų. 
Šis skaičius beveik nesikeičia, 
nes dauguma iš jų yra pri
vatūs namai, pradėti statyti 
prieš 5-6 metus pagal seną, 
energijos netaupančią techno
logiją. Jie parduodami pigiau 
nei investuota į jų statybą. 

Individualios statybos Lietu
voje itin suklestėjo prieš Ne
priklausomybes atkūrimą ir 
po to, kai miestų ir rajonų sa
vivaldybės masiškai dalijo 
sklypus bei leido statytis neri
boto ploto individualius na
mus. Iš to laiko likusios ne
baigtos statyti kelių šimtų ar 
net tūkstančio kvadratinių 
metrų gyvenamojo ploto pi
laitės. Tokių namų šildymui 
paprastai ketindavo naudoti 
skystą dyzelinį kurą, kurio pi
giai buvo tikimasi gauti iš Lie-

DRAUGAS, trečiadienis, 1998 m. gegužės 20 d. 

Kalvis Gintautas Kurmanskis prie , 
parodoje „Litexpo" parodų centre Vii 

tuvoje buvusių Rusijos ka
riškių. Pasikeitus situacijai, 
dabar tokių nebaigtų statyti 
namų nei parduoti, nei baigti 
statyti, nei šiltinti neapsimo
ka, nes jie yra per dideli. Lie
tuvoje dabar pastebimas dau
giabučių namų statybos pa
gyvėjimas. Nemažai statybos 
firmų stato daugiabučius savo 
lėšomis, o vėliau juos parduo
da. Kitas populiarus būdas — 
kurti gyvenamojo namo ben
driją, kuri sukaupia būsimų 
namo gyventojų lėšas ir per 
metus tiek maždaug trunka 
namo statyba — atsiskaito su 
statybos firma. 

TELEKOMO KAINA 
MAŽĖJA DĖL LENGVATŲ 

„Lietuvos telekomo" priva
tizavimo patarėjai įspėja: jei
gu nesustosime daryti leng
vatų, tai mums jau dabar 
labai brangiai kainuos", — 
sakė Respublikai" Europos 
reikalų ministrė Laima An
drikienė. Kiek dėl lengvatų 
naudojantis telekomo paslau
gomis socialiai remtiniems 
žmonėms bei Lietuvoje kilusio 
triukšmo dėl vietinių pokalbių 
apmokestinimo gali sumažėti 
telekomo kaina, bandoma ap
skaičiuoti. Spėjama, kad ši 
suma gali siekti porą šimtų 
milijonų dolerių. 

Pasak L. Andrikienės, anks
čiau minėtus 1 milijardą dole
rių galima gauti tik už 100 
procentų „Lietuvos telekomo" 
akcijų. Bet kol kas parduoda
ma tik 61 proc. akcijų, 5 proc. 
bus pasiūlyti telekomo dar
buotojams, o likusias vyriau
sybė parduos vėliau, kai jos, 
tikimasi, bus ypač brangios. 

Paskutinę vasario savaitę 
Vilniuje buvo susirinkę rea
liausių telekomo pirkėjų — 
Suomijos, Švedijos ir Danijos 
telekomų prezidentai ir vice
prezidentai. Jie būgštavo, kad 
„Lietuvos telekomo" privati
zavimas bus iš viso sustabdy
tas. Atrodo, juos kiek nurami
no Seimo sprendimas neat
šaukti vietos pokalbių apmo-

.Siaulių kalviai" stendo tarptautinėje specializuotoje statybos ir remonto 
Iniuje š.m. kovo ls d. Nuotr. Eltos 

Radviliškio mašinų gamyklos kombainas „Nemunas" VII Tarptautinėje žemes ūkio, maisto ir įpakavimo pra
monės parodoje, Vilniaus „Litexpo" parodų centre i.m. gegute* 6 d Nuotr Eito* 

kestinimo. 
Kovo pradžioje telekomo 

pirkėjai turi pateikti savo fi
nansinius pasiūlymus, tada ir 
paaiškės, kiek jie pasirengę 
mokėti už 61proc. akcijų. Po to 
bus deramasi dėl kainos ir 
gegužės pradžioje visi pirkėjai 
pateiks savo galutinius finan
sinius pasiūlymus. 

DIDŽIOSIOS 
INVESTICIJOS — UŽ 

KALNŲ 

Valdininkai džiūgauja, kad į 
Lietuvą plūsta vis daugiau in
vesticijų, tačiau ekspertai tvir
tina, kad teks gerokai pa
plušėti, kol pritraukiamų in
vesticijų kiekiu Lietuva pasi
vys kaimynines valstybes. 

Lietuvos bankininkystės, 
draudimo ir finansų instituto 
direktorė Eugenija Martinai
tytė „Verslo žinioms" teigė, 
kad rimti investuotojai nori 
aiškumo, gero rinkos regulia
vimo, todėl didžiosios investi
cijos dar ateityje. Pasak jos, 
investicijų galima tikėtis tik 
kitąmet, o iki to laiko lietuviai 
turi padirbėti iš peties, kad 
sukurtų joms tinkamą kli-
matą.E. Martinaitytės nuo
mone, viena iš kliūčių Lietu
voje yra lėtai plėtojami hipo-
tekiniai santykiai, rodantys 
investicijų saugumą. Taip pat 
neaiškus muitų mechanizmas 
bei nuolat besikeičiančios mui
tų sąlygos taip pat atstumia 
investuotojus. 

Banko „Hermis" investicijų 
bankininkas Emilis Gustainis 
teigia, kad reikia atrišti ran
kas draudimo kompanijoms, 
nes jos dabar į akcijas gali in
vestuoti ne daugiau kaip 15 
proc. nuo techninių draudimo 
atidėjinių. Draudimų kompa
nijų vadovai priduria, kad iš 
tiesų jų veiklą varžo kitas ap
ribojimas — ne mažiau kaip 
60 proc. tų pačių atidėjinių jos 
privalo investuoti į valstybės 
vertybinius popierius arba 
municipalinius popierius. Spe
cialistų teigimu, valdininkai 
daug dėmesio skiria tiesio
ginėms investicijoms, nustum
dami j šoną vertybinių popie
rių rinką, pamiršdami, kad 
likvidžios rinkos sukūrimas 
pritrauktų ir tiesioginių inves
ticijų. Lietuvoje dar nėra in
vesticinių bei pasitikėjimo fon-
dų. 

Ekspertai teigia, jog šalies 
rinka bei investicijos kenčia 
dėl to, kad Lietuva pernelyg 
pigiai norėjo sukurti savo 
įvaizdį, o dabar brangiai už tai 
moka. Pasak Centrinio verty
binių popierių depozitoriumo 
prezidento Artūro Kelero, prie 
šalies įvaizdžio gerinimo ne
prisideda neigiami rašiniai 
autoritetinguose pasaulio lei
diniuose. 

Užsienio spauda vėl sukruto 
kalbėti apie galimą lito nuver
tinimo . Valiutų valdybos 
modelio atsisakymą. Pasak A. 
Kelero, tai verčia investuoto
jus dar kartą suklusti. Užsie
niečiai svarsto, ar ne geriau 

pirkti akcijas, kai litas bus de
valvuotas. 

Ta proga reikia pasakyti, 
kad Lietuvos bankas dar 
kartą atmetė visas spekuliaci
jas dėl lito devalvavimo ir pa
reiškė net nesvarstąs tokios 
galimybės. Verslo ieidinys 
„Economist Inteligence Unit" 
neseniai paskelbė prognozes, 
kad šių metų trečiąjį ketvirtį 
JAV doleris bus vertas 4,5 
lito, o kitais metais — 5 litų. 

Lietuvos bankas mano, kad 
po tokiomis prognozėmis nere
tai slepiasi kieno nors sava
naudiški interesai. Lietuvos 
banko pinigų politikos progra
moje parašyta, kad litas išliks 
abosoliučiai fiksuotas su JAV 
doleriu — 4 litai už 1 JAV do
lerį — mažiausiai iki 1999 
metų, o po to bus susietas fik
suotu kursu su naująja Euro
pos Sąjungos valiuta-euru. Be 
to, pagrindiniai makroekono
mikos rodikliai akivaizdžiai 
neigia lito nuvertėjimo prielai
das. 

PIGIŲ SKAMBUČIŲ 
SVETUR BARJERAS 

„Lietuvos telekomas" ir 
Ryšių ir informatikos ministe
rija pradėjo kovą su pigesnius 
skambučius į užsienį parūpi
nančiomis bendrovėmis. Šios 
įsitikinusios, kad veikia lega
liai ir piktinasi jog „Lietuvos 
telekomas" bando jas anti — 
įstatymiškai smaugti, — rašo 
„Verslo žinios". 

Pigesnių skambučių paslau
gos į užsienį — tai vadinamo
sios „Call back" paslaugos. 
Mokėti už tokius pokalbius 
reikia svetur, JAV ar kitos 
pigius tarptautinių pokalbių 
tarifus turinčios valstybės tari
fais. Taip už brangius tarptau
tinius pokalbius siūlančio 
„Lietuvos telekomo" nugvel
biami pinigai. 

Pirmuosius trukdžius „Call 
back" bendrovės pajuto prieš 
kelias savaites. Surinkus „Call 
back" operatoriaus kodą, 
užuot kompiuterio lietuviškai 
atsiliepdavo „Lietuvos teleko
mo" operatorė, kuri klausda
vo, į kur yra skambinama. An
trojo žingsnio ėmėsi mi
nisterija, papildžiusi telefono 
tinklo paslaugų teikimo taisy
kles nuoroda, kad reklamuo
jančių, organizuojančių ar 
teikiančių „Call back" paslau
gas bendrovės telefonai gali 
būti išjungti. 

„Call back" bendrovės pasi
rengusios gintis, nes tokios 
paslaugos nėra uždraustos 
įstatymais. „Lietuvos teleko
mo" rinkodaros direktorius 
Remigijus Šeris irgi pri
pažįsta, kad tokios paslaugos 
Lietuvoje kol kas yra legalios 
tačiau Jau draudžiamos mūsų 
tinkle". Jo žodžiais, iki metų 
pabaigos priimtame Ryšių 
įstatyme „Call back" paslau
gos bus uždraustos. 

Rima Jakutytė 

A.tA. 
JUOZAS RIMKUS 

DLK Gedimino ordino kavalierius 

Gyveno Dehli, Ont. Canada. 
Mirė 1998 m. gegužes 14 d., sulaukės 91 metų. 
Gimė Lietuvoje, Viekšniuose. Kanadoje išgyveno 50 m. 
Nuliūdę liko: žmona Monika Vaitkutė, duktė Auksė 

Antanaitienė; anūkes: Guoda Rudawski, vyras Alexander, 
Daina Antanaitytė, vyras Tom, Gailė Vitas, vyras Robertas, 
Indrė ir Jūra Antanaitytės; proanūkai: Cuitlahuac Almis 
Velasąuez, Giedrė Liepa Rudowski, Paulius Juozas Vitas; 
Lietuvoje sesuo Barbora su šeima. 

Velionis buvo brolis keturių mirusių seserų ir vieno mirusio 
brolio. 

Priklausė Lietuvių Šaulių organizacijai. 
Velionis pašarvotas gegužės 21 d., ketvirtadienį nuo 8 iki 

9:30 vai. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. 
Archer Ave. (arti Derby Rd.). 

Laidotuvės įvyks gegužės 21 d., ketvirtadienį. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio 
misijos bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios 
už velionio sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti Lietuvos Našlaičių globos 
komitetui. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, duktė , anūkės, proanūkai, sesuo ir 
ki t i giminės. 

Laid. direkt. Donald M.Petkus, tel. 800-994-7600. I 
A.tA. 

JURGIUI BENDEKUI 
po ilgos gyvenimo kelionės Amžinybėn iškeliavus, sūnui, 
kolegai JURGIUI BENDOCUI, žmonai DANUTEI, dukrai 
JULIAI, sūnui DOVUI, žmonai REGINAI, visiems anūkams 
ir proanūkams bei giminėms reiškiame gilią užuojautą. 

Buvę Pabaltijo universiteto studentai 

PENKERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
ANTANINA ADOMĖNIENĖ 

Iškeliavo Amžinybėn 1993 m. gegužės 23 d. Jos brangiam 
atminimui šv. Mišios bus aukojamos gegužės 24 d., 9 vai. 
ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje, Lemont, IL. 

Prašome draugus ir pažįstamus pasimelsti už a.a. 
Antaniną. 

Nuliūdę: dukra Nijolė, žentas ir anūkės. 

PADĖKA 
A.tA. 

MARYTĖ TAMOŠIŪTĖ 
KUPCIKEVIČIENĖ 

Mūsų mylima Mama, Močiutė, Sesuo mirė 1998 m. kovo 
14 d. Palaidota kovo 17 d. šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, 
Čikagoje. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. Jonui Kuzinskui už maldas 
koplyčioje, atnašautas šv. Mišias bažnyčioje, palydėjimą į 
Amžiną Poilsį ir apeigas kapinėse. 

Širdingas ačiū Vyai Paulienei už jautrius atsisveikinimo 
žodžius koplyčioje ir jūrų skaučių „Nerijos" tuntui už garbės 
sargybą koplyčioje atsisveikinimo metu. 

Dėkojame kun. Antanui Saulaičiui, S.J. už paramą ligos 
metu. 

Nuoširdžiai dėkojame sol. Danai Stankaitytei už 
nepaprastai gražų giedojimą šv. Mišių metu ir muz. Faustui 
Stroliai už vargonų palydą. 

Širdingai dėkojame visiems giminėms, draugams ir 
pažįstamiems, atsilankiusiems koplyčioje atsisveikinti su 
Velione, bažnyčioje dalyvavusiems šv. Mišiose ir palydėjusiems 
a.a. Mamytę į Amžino Poilsio vietą. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems už išreikštus užuojautos 
žodžius, asmeniškai, laiškais, už aukas Jėzuitų gimnazijoms, 
šv. Mišių aukas ir gėles. 

Dėkojame karsto nešėjams, suteikusiems velionei 
paskutinį palydėjimą ir laidotuvių direktoriui D M.Petkui 
už rūpestingą ir malonų patarnavimą. 

Su giliu liūdesiu: dukros, jų šeimos ir giminės. 
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Daiva Karužaitė iš tikrųjų 
nėra visiškai „žalia" poezijos 
pievose. Ji pradėjo eiles kurti 
dar gimnazijos suole, o litua
nistinėje Kristijono Donelaičio 
aukštesniojoje mokykloje, lite
ratūros mokytoja dar 1969 
metais skatino rašyti lietu
viškai, nes joje matė bręstantį 
neabejotiną poezijos talentą. 
Daivą Karužaitę poetas Ka
zys Bradūnas teigiamai įver
tino ir įtraukė (tiesa, tik vieną 
eilėraštįi į „Lietuvių poezijos 
antologijos" III tomą. Daivą 
galėsime pamatyti ir išgirsti 
„Poezijos dienų" renginyje, 
šeštadienį, gegužes 23 d., 7 
vai. vak.. Jaunimo centre. Su 
ja dalyvaus ir svečias iš New 
York, jau gerokai pagarsėjęs 
poetas. ..Darbininko" redak
torius Julius Keleras, o taip 
pat „mūsiškis", jau poezijos 
mėgėjams neblogai pažįsta
mas iš literatūros vakarų, 
jaunųjų poetų antologijos „Ke
turi". . Ateities" puslapių ir ki
tos spaudos — Vainis Alek
sa. Atvykite pasiklausyti! 

Šeštinėse, šį ketvirtadienį, 
gegužės 21 d., Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio misijos baž
nyčioje Mišios bus 8 vai. ryte 
ir 7 vai. vakare. Visiems ka
talikams Šeštinės yra privalo
ma šventė ir būtina dalyvauti 
Mišiose. 

Kun. Jonas Kuzinskas, 
Šv. Kazimiero lietuvių ka
piniu direktorius, dalyvaus 
ir praves religinę dalį visuo
meninio mirusiųjų pagerbimo 
Memorial dieną - pirmadienį, 
gegužės 25 d., tuoj po šv. 
Mišių vyksiančio prie Šv. Kazi
miero lietuvių kapinių Stei
gėjų paminklo. Minėjimą ren
gia Kapų sklypų savininkų 
draugija ir Bendruomenės Pa-
sauliečuT komitetas, garbės 
sargyboje prie paminklo bu
dint šauliams, jūrų šauliams 
ir ramovenams. Visuomenė 
kviečiama gausiai dalyvauti ir 
kartu pagerbti visus mūsų 
tautos mirusius ir įvairiose 
kovose už laisvę žuvusius ko
votojus. 

Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse tradicinis visuo
meniškas mirusiųjų pager
bimas „Memorial" dieną — 
pirmadienį, gegužės 25 d. ry
tą, vyks prie Steigėjų pamink
lo, tuoj po šv. Mišių. Iškilmes 
jau kelis dešimtmečius ruošia 
Kapų sklypų savininkų drau
gija ir Bendruomenės pasau
liečių komitetas, dalyvaujant 
kunigui ir garbės sargyboje 
prie paminklo budint šau
liams, jūrų šauliams ir ramo
venams. Visuomenė kviečia
ma gausiai dalyvauti ir iš
reikšti pagarbą šių kapinių 
steigėjams, jose amžiną poilsį 
radusiems šeimų nariams ir 
artimiesiems, o taip pat prisi
minti visus kovotojus už lais
vę ir lietuvybę, ir tuos, kurie 
Tėvynei laisvės ilgėdamiesi, 
bet jos nesulaukę amžiną prie
globstį rado įvairiuose pasau
lio kapinynuose, ir tuos, kurių 
kapų niekas nežino ir jų ne
lanko. Trumpomis iškilmėmis 
visi kartu pagerbkime juos 
kaip tautinė bendruomenė, o 
paskui individualiai aplanky
kime mums brangių artimųjų 
ir pažįstamų kapus. 

Bočių menėje, Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte, 
kiekvieną antradienį, 2:30 vai. 
p.p., Lemonto LB apylinkės 
socialinių reikalų skyrius rodo 
Lietuvos miestukų, Lietuvos 
gyvūnijos filmus ir vėliausias 
žinias iš Lietuvos „panora
moje''. Visuomenė maloniai 
kviečiama į šias popietes. 

LKVS-gos „Ramovė" Či
kagos skyriaus mirusių ra-
movėnų kapai Lietuvių tau
tinėse kapinėse bus lankomi 
gegužės 24 d„ sekmadienį. Ra-
movėnus ir jų šeimos narius 
prašoma 10 vai. r. rinktis prie 
kapinių administracijos pasta
to. Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinės bus lankomos gegužės 
25 d., pirmadienį, 9 vai. r. 
Prašoma rinktis prie Romo 
Kalantos paminklo. 

Suvalkiečių draugijos Či
kagoje pusmetinis narių susi
rinkimas šaukiamas gegužės 
22 d., penktadienį, 1 vai. p.p., 
Vytauto Didžiojo šaulių rink
tinės namuose, 2417 W. 43rd 
Str., Chicago. Kviečiami daly
vauti visi. Bus paminėtos mo
tinos, aptariami gegužinės rei
kalai ir po to vaišės. 

Buvęs Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos kleobonas 
kun. Jonas Kuzinskas, da
bar Šv. Šeimos Vilos kapelio
nas, pratęsdamas „Draugo" 
prenumeratą, pridėjo 105 dol. 
auką. Labai ačiū! 

A.a. Alfonso ir Geno
vaitės Ažubaliu atminimui 
juos į Draugo fondą garbės 
nariais bronzos lentoje įrašė 
duktė Dalia A. Woss, fondui 
įteikdama 1,000 dol„ prie ank
stesnių 200 dol. įnašų. Tai la
bai gražus prisiminimas Miru
siųjų paminėjimo (Memorial 
Day) dienos proga, išliekantis 
ilgam laikui, ir pasiliekantis 
po to, kai nuvysta vainikai ant 
kapų... Už stambią auką, kuri 
ilgainiui prisidės prie dien
raščio „Draugo" išlaikymo, 
nuoširdžiai dėkojame. 

Ši ketvirtadienį, gegužės 
21d., yra Šeštinės, Kristaus 
į Dangų Žengimo šventė. Visi 
katalikai privalo dalyvauti 
Mišiose. Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčioje 
Mišios lietuvių kalba bus ket
virtadienį (05.21 d.) 7 ir 9 vai. 
r., o vakare 7 vai. Anglų kalba 
Mišios bus trečiadienį, 7 vai. 
vak., ir ketvirtadienį, 8 vai. r. 

„Tai Meškiukas Rudno-
siukas, mes pažįstam jį vi
si..." Šią savaitę į „Draugo" 
knygyną atkeliavo nauja Vy
tės Nemunėlio „Meškiukas 
Rudnosiukas" knygučių siun
ta. Dabar visi tėveliai ir sene
liai gali savo jauniausius 
šeimos narius aprūpinti šia, 
labiausiai mėgstama, eiliuota 
pasaka apie išdykėlį Rudno-
siuką, jo tėtį Rudnosį, kuriam 
„nepasisekė pas pilkąsias bi
teles: pusę žando jam sukando 
ir subadė rankeles", apie-
mamą Rudnosienę, kuri mokė 
sūnelį gražiai kalbėti — kai jis 
liepė „Eik, mamyt, man pri-
grybuok", ji atsakė: „Vaike, 
niekų neplepėk. Ne 'grybuoja', 
o 'grybauja', taip, kaip reikia, 
taip kalbėk". O svarbiausia, 
kad šį penktadienį Jaunimo 
centro mažojoje salėje poetas 
Bernardas Brazdžionis, atvy
kęs iš Los Angeles, C A, į 
„Poezijos dienas", galbūt su
tiks paprašyti Vytę Nemunėlį, 
kad autografuotų naujai 
išleistą jo knygutę. Skubėkime 
įsigyti! 

• Union Pier, MI, skersai 
kelio nuo ežero išnuomojama 
vasarvietė - visam sezonui, 
arba mėnesiui ar savaitėm. TeL 
773-776-4756. 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPČNAS 
64>. s -plasta Rd., Clucago, rL 60629 
I 2 bi . šumrc nuo Balzeko muacjma) 

Fel. 773-582-4500 
14325 5 Bell Rd.. Lockport. IL 60441 

TeL 708-301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

A d v o k a t a s J o n a s Gib&itia 
Civilines ir kriminalinės bylos 

6247 S.Kedxie Avenue 
Chicago, DL. 60629 
TeL 773-776-8700 

ToU free 24 br. 888-776-6742 
Darbo vai nuo 9 v.r. iki 7 v.v. 

!v-Atad 9 v.r. iki 1 v.p.p. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W 63th Street 
ChicAgo, IL 60629 

Skersai gatvės nuo .Draugo") 
TeL 773-384-4100 

Valandos pagal susitarimą 

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

(sk.) 
• Reikalingas studen-

tas(ė) dirbti vasaros metu 
advokato raštinėje. Turi gerai 
kalbėti lietuviškai ir angliškai, 
turėti darbo teises ir gerai 
mokėti naudotis rašomąja ma
šinėle, ir kompiuteriu. Skam
binti 773-284-0100 

(sk.) 
• Pinigai, maisto siunti

mai TRANSPAK, 4545 W. 
63rd Street, Chicago, IL 
60629. Tel. 1-773-838-1050. 

(sk.) 
• Lemonte TRANSPAK 

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

(sk.) 

• Parduodame lėktuvo 
bilietus į Lietuvą ir kitus pa
saulio kraštus geriausiomis kai
nomis. Skambinkite First Clase 
TraveL teL 847-392-6320 

(sk.) 
• LR Prezidento Valdo 

Adamkaus inauguracijos iš
kilmių vaizdajuostę dar galima 
įsigyti. Tai vienintelė oficiali 
Lietuvos Televizijos vaizda
juostė. Puiki dovana mokslo 
baigimo proga studentams. 
Užsakymus siųskite: Lithua-
nian Honorary Consulate, 
18021 Marcella Rd., Cle-
veland, Ohio 44119 arba tel. 
219-486-8692; fax 216-486-
8612. Kaina $25 Nebedaug 
turime, skubėkite užsisakyti' 

(sk.) 

ŽVAIGŽDUTE 
Įsteigta Lietuvių Mokytojų Sąjungos Čikagos skyriaus 

Redaguoja J.Plačas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65tk Place, Chicago, IL 

Lietuvos karalius Kęstutis Kryžiuočių kalėjime. Jam patarnauti paskyrė 
lietuvį Alpj. 

Piešė Vanda Griforovič 

ROMAS KALANTA 
Jau 26-ri metai praėjo nuo 

Kalantos tragedijos. Jo ugnies 
kibirkštėlė uždegė tautinį 
laužą , kurio dėka jau aštuo
neri metai Lietuva yra laisva 
ir nepriklausoma valstybė. 

Jo tragiška ir didvyriška 
mirtis yra reikšmingiausias 
mūsų tautos epizodas. Jis ne
matė laisvos Lietuvos. Užaugo 
komunistinėje santvarkoje. Jo 
jaunystės dienomis buvo skie
pijamos komunistinės — ru
siškos idėjos, niekinama Lie
tuvos laisvės vizija. Tik jo 
šeimos aplinka kūreno širdyje 
patriotizmą ir niekieno never
čiamas pasirinko didvyrio 
mirtį. Daug jaunuolių atsi
žada savo tautiškumo, nusi
gręžia nuo lietuvių gražiosios 
kalbos ir pamilsta ne kas 
sava, o kas svetima. Boti lie
tuviu garbė, nes mūsų istorija 
perpildyta didvyriškais žy
giais. Įvairūs kitataučiai mė
gino perdirbti mūsų istoriją, 
kad jaunimas netaptų patrio
tais ir nekovotų už laisvę. 

Modernizmas yra naudingas 
mūsų pažangai ir geresniam, 
lengvesniam gyvenimui, ta
čiau jis neturėtų uždengti mū
sų praeities ir nuslopinti tau
tinių jausmų. Reikėtų surasti 
priemonę, kas visa tai derin
tų, o ne skirtų ir tolintų nuo 
praeities ir dabarties. Reikia 
būti moderniu ir tautiškai su
sipratusiu, tik niekam neleisti 
išbraukti Lietuvos vardo iš pa
saulio žemėlapio. 

Redaktorius 

MEILĖ IR 
PATRIOTIZMAS MŪSŲ 

ŠIRDYSE 
Gegužės mėn. 3 d. Audrė 

Budrytė atvyko į paskutinį 
„Geležinio Vilko" susirinkimą. 
Ji pasakojo apie savo darbą 
Lietuvoje. Lietuvos žmonės 
buvo labai įspūdingi, todėl ji 
pradėjo naują gyvenimą Lietu
voje. Ji sakė, kai ji studijavo 
universitete, lietuvybė jai ne
buvo labai svarbi. Draugai, 
darbai, mokslas ir kiti dalykai 
vis keitėsi, todėl Amerika tapo 
jos didžiausiu interesu. Kartą 
ji susižinojo, kad iš Lietuvos 
atvyks teatro grupė. Ji labai 
nustebo, pamačiusi talentin

gus aktorius. Nuo to laiko 
prasidėjo vėl lietuviškos veik
los metai. Audrė nuvyko į Lie
tuvą ir Šiauliuose pradėjo 
naują gyvenimą. Ji ten rašė 
spektaklius ir kūrė poeziją. 
Ne tik pasikeitė jos gyvenimo 
sąlygos, bet atgimė jos lietu
vybė, kuri prasidėjo namuose 
ir lituanistinėje moykloje. 

Jei aš vykčiau į Lietuvą 
užbaigusi savo mokslą, aš per-
duočiau Lietuvos vaikams tai, 
ką aš čia išmokau. 

Kristina Jonušaitė, 
Lemonto Maironio lit. m-los 

10 kl. mokinė (Mokyklos 
1996/97 m. metraštis) 

NUBAUSTAS 
VĖJAVAIKIS 

(Tęsinys) 
Kalbėjosi, tarėsi dėl atlygini

mo. Pagaliau jaunuolis sutiko 
vežti iš girios beržų šakas 
rykštėms, kuriomis velniai 
plaka prakeiktųjų vėles. Taip 
pat vežti ir medžius, kuriais 
kaitina katilus, kuriuose kais
ta pasmerktųjų pragaran vė
lės. Ir taip jaunuolis pasiliko 
velniui tarnauti... 

Vežiojo medžius ir krovė į 
krovas pas pragaro katilus. 
Labai jis norėjo pažiūrėti į ka
tilus. 

Kartą įsidrąsinęs, priėjo prie 
vieno katilo, pasilenkė ir žiūri: 
nieko ypatingo nemato, tik at
rodo lyg kruopų košė. Pagalvo
jo sau, kad tai Velnių pietūs 
verda, bet pragaro arklys pra
kalbėjo: 

— čia ne kruopos, bet pra
keiktųjų žmonių vėlės verda, 
kurios nuo karščio ir kančių 
taip susitraukė, kad išrodo lyg 
kruopos. Pasimelsk tu į Mer
gelę Mariją, kad Ji tas vėles 
išgelbėtų iš tokių baisių vargų 
ir kentėjimų!.. 

Šiurpas nukratė jaunuolio 
visą kūną, jam labai nesmagu 
pasidarė, kad padeda vel
niams krikščionių vėles kan
kinti, veždamas joms kaitinti 
medžius. 

Labai susirūpino jaunuolis. 
Ant pavirtusio medžio atsi
sėdęs pradėjo galvoti, kaip ap
gauti velnius. Pagaliau sugal
vojo. 

Nusivilko kailinius, juos iš
vertė į kitą pusę ir įkišo į ka
tilą. Vilnos tuoj prilindo pilnos 

kruopų. Paskui prisigraibęs 
tos košės, prisikrovė po ke
pure, užsidėjo ant galvos ir 
išvažiavo kaip visada į mišką 
medžių vežti. Vežimą vieną 
paliko miške, o pats su vėlė
mis ėmė bėgti... 

(Bus daugiau) 

JEI BŪČIAU 
BURTININKĖ 

Aš sukurčiau pasaulį, kad 
nereikėtų dirbti. Eidama žais
ti laukan, palikčiau namus 
netvarkingus. Nebūtų litua
nistinių mokyklų, nerašyčiau 
ir šio straipsnio. 

Mano pasaulis būtų kaip 
„Pippi Longstocking" (bet jos 
ten nebūtų). Viskas būtų vel
tui. Aš turėčiau šuniuką. 
Kiekvieną dieną būtų vasara. 
Aš galėčiau kasdien plaukioti 
savo namų baseine. Aš pirk
čiau visus „Pupos kūdikius" 
(Beanie Babies). Man toks pa
saulis labai patiktų. Mano 
šuniuko vardas būtų jSmėlis" 
(Sandy). Lisa Barta&iūtė, 

dvikalbės klasės mokinė 
Čikagos lit. m-la. 

GALVOSŪKIU 
SPRENDĖJAMS 

Šie sezono konkursiniai gal
vosūkiai yra paskutiniai. Nuo 
dabar bus duodami tik jų atsa
kymai. Sprendimus siųsdami 
nevėluokite. Gauti atsakymai 
po paskelbimo „T.Ž.", nebeuž-
skaitomi. Kai bus suskaičiuoti 
taškai, bus paskelbti „Tėvynės 
žvaigždutėje". Bus paskelbti ir 
premijų laimėtojai. 

Atostogų metu bus spaus
dinama „T.ž." galvosūkių, bet 
jie bus nekonkursiniai. Galėsi
te spręsti, bet atsakymų ne
reikės siųsti redaktoriui. 

Redaktorius 
GALVOSŪKIO NR. 127 

ATSAKYMAI 

1. Širvėnos, 2. Labės, 3. 
Dūrių, 4. Alaušo, 5. Kilučių, 6. 
Tauragno, 7. Uteno, 8. Žiezd-
relės, 9. Metelio, 10. Arino, 11. 
Siesikų, 12. Suojos. 

GALVOSŪKIO NR. 128 
ATSAKYMAS 

Ši vietovė yra Kansas valsti
joje. 

GALVOSŪKIO NR. 129 
ATSAKYMAI 

1. 1936 m. 2. 1938 m. 3. 
1938 m. 

GALVOSŪKIO NR. 130 
ATSAKYMAS 

Iš raidžių susidarys žodis 
„Tėvynė". (Žiūrėkite lentelę). 

GALVOSŪKIS NR. 146 
Aš esu valgis, kurį kasdieną 

valgo visi, bet jei dvi raides 
man atimsite, būsiu mergaitės 
vardas. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR 147 

Patikrinkite istorijos žinias: 
1. Kuriais metais rugsėjo mėn. 
1 d. Lietuva pasiskelbė neu
tralia valstybe, Lenkįjos-Vo-
kietijos konflikto atžvilgiu? 2. 
Kelintais metais balandžio 
mėn. 15 d., Maskvos nurody
mu, buvo perregistruoti pa
grindinės Lietuvos komunistų 
partijos nariai? 3. Kelintais 
metais prasidėjo Antrasis pa
saulinis karas? (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 148 
(Žiūrėkite piešinėlį) 

Jei žodžius didėjimo tvarki 
sudėsite (žiūrėkite skaitlines), 
gražų velykinį pasveikinimą 
turėsite. (5 taškai) 

Sudarė Ina, Vilniaus „Žibu
rėlio" mokyklos 4 kl. mokinė. 

GALVOSUKIOS NR, Wį 
(Žiūrėkite piešinėlius) " 
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Nusipieškite ant didesnio la
po popieriaus 16 didesnių lan
gelių ir pagal pridėtą pieši
nėlį, nupieškite padidintą gai
dį. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 150 
(Žiūrėkite lentelę) 
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Į tuščius langelius skersai 
įrašykite raides žodžiui gauti. 
Jei pritrūks lietuvių kalba 
žodžių, galite pasinaudoti ir 
tarptautiniais žodžiais. Kas 
užpildys visus langelius, gaus 
10 taškų, o kas pusę ar dau
giau — 5 taškus. 

Atsiuntė 
kun. dr. E. Gerulis 


