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Lietuvos premjeras metė 
iššūkį savo partijai ir 

prezidentui 
Vilnius, spalio 18 d. (BNS) 

— Lietuvos premjeras Rolan
das Paksas pareiškė, kad de
rybose nepasiekus kompromi
so, nepasirašys j au parengtų 
sutarčių su JAV bendrove 
„Williams International". Su
tartys leistų šiai JAV bendro
vei įgyti trečdalį Lietuvos naf
tos susivienijimo akcijų ir 
teisę valdyti. 

Premjeras R. Paksas pa
reiškė, kad negali rizikuoti 
viso Lietuvos ūkio pastovumu, 
amerikiečiams reikalaujant 
nuostolingai dirbančiai ir pra
siskolinusiai „Mažeikių naf
tai" perduoti 1 milijardą 400 
milijonų litų. 

„Paskutinė mūsų derybi
ninkų viltis buvo galimybė šią 
sumą išdėstyti per keletą 
metų ir vietoj pinigų sute ikt i 
amerikiečiams mūsų valsty
bės garantiją. Deja, tokio kom
promiso pasiekti nepavyko. Iš 
tikrųjų sunku derėtis, kai 
partneris žino. kad j a m kon
kurentų nėra ir kad diktuoja 
sąlygas", sakė R. Paksas kal
boje, kurią pirmadienio va
karą transliavo Lietuvos val
stybinė televizija. 

Kaip žinoma, dabar t inė vyri
ausybė derybas su s t ra teginiu 
investuotoju pripažinta JAV 
bendrove „VVilliams In te rna
tional" perėmė iš Gedimino 
Vagnoriaus vyriausybės, kai 
pagrindinis derybų bendrinin
kas buvo pasirinktas ne kon
kurso tvarka. Daug ka r tų 
atidėliojus, spalio pradžioje 
buvo paskelbta, kad su ta r tys 
bus paruoštos tvir t inimui iki 
spalio vidurio, o pasirašytos — 
iki mėnesio pabaigos. 

„Ne vieną sutar t ies punk tą 
pakeitėme savo šalies nauda i . 
Tačiau daugelį Lietuvos įsi
pareigojimų amerikiečių kom
panijai atšaukti jau buvo per 
vėlu. Derėjomės įnirt ingai, 
stengdamiesi maksimaliai iš
naudoti mažiausią m u m s pa
lankią galimybę. Derėjomės 
iki paskutinės akimirkos, iki 
paskutinio, galima sakyti , iki 
šio vakaro", sakė R. Paksas . 

„Tiek pinigų, kiek reikalauja 
'Williams', Lietuva tur i , bet 
tik tiek. Jei visus juos paskir
tame 'Mažeikių naftai', liktų 
nefinansuojami atlikti darba i , 
augtų įsiskolinimai įmonėms 

ir žmonėms. Yra tarpvalstybi
niai įsipareigojimai. Valstybe 
j au dabar skolinga ligoni
nėms, darželiams ir moky
kloms. Pinigus an t vieno au
kuro nėš tume mes visi — 
galbūt net vaikų mokslo, tėvų 
sveikatos, savo kasdienės duo
nos sąskaita", sakė R. Paksas. 

Pasak jo, pasirašius ben
drovės „Williams" siūlomas 
sutar t is , Lietuvos metinis de
ficitas sieks 9.8 procento ben
drojo vidaus produkto, žymiai 
išaugs einamosios sąskaitos 
deficitas. „Šalies finansinė si
tuacija gali tapt i pavojinga, o 
gal ir nevaldoma. Įsiskolinusi 
valstybė gali būti į t raukta į 
nemokių valstybių sąrašą", 
perspėjo vyriausybės vadovas. 
Pasak jo, „tikėtis rezultatų iš 
vyriausybės žingsnių ekono
mikai atgaivinti da r ankstoka 
— teigiami poslinkiai įvyks 
gerokai vėliau". 

R. Paksas patvirt ino esąs už 
investicijas, siekiąs palengvin
ti joms kelią į Lietuvą, už 
privatizavimą, „už didesnes 
saugumo garanti jas , kurias, 
be abejonės, a tneš tų Lietuvoje 
įsitvirtinęs Vakarų kapitalas". 

„Aš gerbiu Ameriką kaip de
mokratijos lopšį, tačiau žiūriu 
į 'Mažeikių naftos' privatizavi
mo projektą pirmiausia ne 
kaip į istorinę dvikovą tarp 
Rytų ir Vakaru , o kaip į verslo 
kontraktą", sakė R. Paksas. 
J i s teigė gerbiąs Lietuvos pre
zidento Valdo Adamkaus ir 
Seimo pirmininko Vytauto 
Landsbergio „nuoseklią pozi
ciją", kad su ta r tys su „VVil
liams" būtų sudarytos sklan
džiai ir greitai . 

„Tačiau aš , ka ip vyriausybės 
vadovas, a tsakingas ne tik už 
šį projektą, bet ir už visos Lie
tuvos ekonominę ir finansinę 
situaciją, šiandien tvirtai pa
reiškiu, kad pasirašyti po do
kumentu , kur iuo įtvirtinamos, 
mano galva, nepriimtinos Lie
tuvai sąlygos, negaliu. Nega
liu, nes, mano įsitikinimu, 
šitos sąlygos gali būti lemtin
gos Lietuvos ekonomikai, jos 
ūkiui, jos žmonėms. Ar šian
dien aš klystu, prognozuoda
mas tokias pasekmes, parodys 
tik laikas, tačiau dabar elgiuo
si taip. kaip man liepia mano 
sąžinė"; sakė R. Paksas . 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
VYRIAUSYBĖ 
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„Jukos" pradės derybas dėl 

„Mažeikių naftos" privatizavimo 

Rolandas Paksas 
neatsistatydina, pasitraukia du 

ministrai 

Nuotr.: Antradienį įvykusiame vyriausybes posėdyje finansų ministras Jonas Lionginas 'kairėje) ir akio minis
tras Eugenijus Maldeikis (dešinėje) įteikė ministrui pirmininkui Rolandui Paksui atsistatydinimo pareiškimus. 

tam 
jos, posėdyje apie vyriausybes 
atsistatydinimą kalbos nebu
vo. Iš tolesnių derybų objektų 
ji paminėjo didelio „Mažeikių 
naftos" apyvartinių lėšų trū
kumo problemą. Lietuva 
sieks, kad tas trūkumas būtų 
kitaip pasiskirstytas ir iš
tęstas. 

Ministrė apgailestavo, kad 
tik pirmadienį daugelis vy
riausybės narių tiksliau su
žinojo apie rengiamos sutar
ties sąlygas ir kol kas nespėjo 
įsigilinti į jų esmę. 

Konservatoriai nusivylę 
ministru pirmininku 

Vilnius, spalio 19 d. (BNS) 
— Konservatorių vadovybės 
atstovai antradienį neslėpė 
esą nusivylę premjeru Rolan
du Paksu ir vyriausybės na
riais, kurie prieštarauja su tar 
ties su „Williams Internat io
nal" pasirašymui. 

Spaudos konferencijoje an
tradienį Seimo pirmininko pir
masis pavaduotojas Andrius 
Kubilius teigė, kad R. Paksas 
savo kalboje išvakarėse „pa
darė netikslumų". 

Premjeras savo kalboje tei
gė, kad Lietuva turėtų perduo
ti susivienijimui „Mažeikių 
nafta" 1.4 milijardo litų ir jog 
su JAV bendrove „Williams 
Internat ionar nepavyko susi
tarti šią sumą išdėstyti per ke
lerius metus. JSu 'Williams' 
kompanija ir su 'Chase Man
hattan' banku, kuris yra pa
grindinis paskolų organizato
rius ir finansinis konsul tan
tas, yra susitarta tokią sumą 
išdėstyti per metus, ir yra 
aiškiai tariamasi dėl grafiko". 

sakė A. Kubilius. 
Pasak jo, premjeras taip pat 

neteisingai pavartojo sąvoką 
„perduoti", nes minėtoji pinigų 
suma „Mažeikių naftai" yra 
skolinama. 

Be to, A. Kubiliaus teigimu, 
premjero kalboje yra „klai
dinga nuostata", jog lėšos pai
mamos iš valstybės biudžeto. 
„Kaip tik sutar t ies su 'Wil-
liams' sužlugdymas atves į 
tokią padėtį, kad nedelsiant iš 
biudžeto reikės skirti dideles 
lėšas padengti toms 'Mažeikių 
naftos' paskoloms, kurias rei
kia dabar grąžinti . Pasirašant 
sa ta r t j , to būtų išvengta", 
teigė A. Kubilius, kuris Kon
servatorių partijoje yra įga
liotas derinti naftos ūkio ir 
energetikos klausimus. 

A.Kubiliaus teigimu, Seimas 
priėmė šių metų valstybės 
biudžeto pata isas ir nutarė 
padidinti valstybei teisę sko
lintis daugiau kaip 500 mln. 
litų. Sis Se imo sprendimas 
buvo pri imtas todėl, kad ši 

Vilnius, spalio 19 d. (BNS) 
— Spaudos konferencijoje po 
neeilinio vyriausybės posėdžio 
premjeras Rolandas Paksas 
pareiškė neatsistatydinsiąs, 
nes tai būtų lengviausias ke
lias. 

Posėdyje ministrai balsavo, 
a r verta pasirašyti sutart is su 
JAV bendrove „Williams In
te rna t ionar dėl investicijų į 
Lietuvos naftos ūkį. 

Prieš sutarčių pasirašymą 
balsavo premjeras R. Paksas, 
finansų ministras Jonas Lion
ginas ir ūkio ministras Euge
nijus Maldeikis. Teisingumo 
ministras Gintaras Balčiūnas 
susilaikė, visi kiti ministrai 
balsavo už sutarčių pasi
rašymą. 

Ministrų kabinete yra 15 
narių, iš kurių šeši — konser
vatoriai. 

Nepartiniai finansų ir ūkio 

* Du1 mėnes ius „Mažeikių 
naftai" vadovavęs Vidman
tas Macevičius teigiamai įver
tino premjero Rolando Pakso 
planus nepasirašyti sutarčių 
su „Williams". Į derybas su 
amerikiečių bendrove buvęs 
įmonės generalinis direktorius 
žiūri skeptiškai — „kada mū
sų politikai vadovauja, nega
lioja jokie ekonominiai dės
niai", įsitikinęs jis. Pasak jo, 
privatizuoti naftos bendrovę 
reikia, bet ne tokiomis sąly
gomis ir dar papildomai pri
mokant. V. Macevičius yra pa
reiškęs savo tvirtą neprita
rimą „Williams* pateiktam 
verslo planui, kurį pavadino 
šūkių rinkiniu ir nuspėjo gali
mas naftos tiekimo problemas, 
kurias galėtų sukelti Rusijos 
susivienijimo „LUKoir veiks-
m a i . .Eitai 

suma numatyta skirti „Ma
žeikių naftos" „šiandieninėms 
finansinėms problemos spręs
ti". 

Toje pat spaudos konferenci
joje konservatorių partijos pir
mininko pavaduotoja Rasa 
Juknevičienė teigė, kad prem
jeras „turi teisę turėti savo 
nuomonę". Tačiau, pasak jos, 
savo sprendimą nepasirašyti 
sutarties buvo galima padary
ti „su žymiai mažesniais poli
tiniais nuostoliais tiek pačiai 
valstybei, tiek ir politinei jė
gai, kuri šią vasarą suva
žiavime labai tvirtai ir aiškiai 
parėmė šią vyriausybę ir pa
reiškė principinį pritarimą 
kuo greičiau pasirašyti sutar
tis su „VVilliams". 

ministrai jau įteikė atsistaty
dinimo pareiškimus premjerui 
ir žada antradienį apie tai in
formuoti prezidentą. 

Po posėdžio Socialinės ap
saugos ir darbo ministrė Irena 
Degutienė žurnalistams pra
nešė, kad Lietuvos vyriausybė 
nutarė tęsti derybas su „VVil-
liams International". Pasak 

Vi ln ius , spalio 19 d Eli 
— Antra pagal dydį Rusi 
naftos verslovė „Jukos" pra
dės derybas su Lietuva jsig 
maždaug dešimtadalį ..Mažei
kių naftos" akcinio kapitalu. 
Šį vyriausybes žingsnį per po
rą artimiausių dienu numato
ma suderinti ir su strategine 
investuotoja į Lietuvos naftos 
ūkį — „VVilliams Internatio
nal". 

..Derybos turi būti ne tarp 
•Jukos' ir vyriausybes, o tri
šales — tarp 'VVilliams'. Ju
kos' ir vyriausybes", po prem
jero Rolando Pakso susitikimo 
su „Jukos" atstovais antra
dieni pabrėžė jo patarėjas Ge
diminas Rainys. 

„Jukos^ R. Paksui dar kar
tą pakartojo savo pasiūlymą 
Lietuvai per metus tiekti apie 
4 mln. tonu naftos. Pasak G. 
Rainio, daugiau kaip puse ?io 
naftos kiekio planuojama skir
ti eksportui per Būtingės ter
minalą, o likusi dalis būtu 
perdirbama „Mažeikiu nafto
je". 

G. Rainio nuomone, daly
vauti „Mažeikių naftos" priva
tizavime „Jukos" nori ne del 
politinių, o del ekonominių 
motyvų. „Tai yra nafta, tai 

Prezidentas pritarė 
ministrų atsistatydinimui 

Vilnius, spalio 19 d. (Elta) 
— Prezidentas Valdas Adam
kus nutarė patenkinti ūkio ir 
finansų ministrų atsistatydi
nimo pareiškimus. 

Antradienį po susitikimo su 
prezidentu ir ūkio ministras 
Eugenijus Maldeikis, ir finan
sų ministras Jonas Lionginas 
pareiškė viltį, kad bus pasi
rašyti atitinkami dekretai. Pa
gal Konstituciją, ministrus 
skiria ir atleidžia prezidentas, 
atsižvelgdamas į premjero tei
kimą. 

Dėl to, kuriems vyriausybės 
nariams bus pavesta laikinai 
eiti šių ministrų pareigas, turi 
apsispręsti ministras pirmi
ninkas Rolandas Paksas. 
• E. Maldeikio teigimu, prezi
dentas padėkojo jiems už dar
bą ir „pasakė, kad jis yra to
kioje situacijoje, jog turi priim
ti atsistatydinimą pagal galio
jančius įstatymus, nes neturi 
kitos išeities". 

Žurnalistų paklaustas, ar 
atsistatydinimas gali paveikti 
strategine investuotoja į Lie
tuvos naftos ūkį vadinamos 

* Finansų žinovė Marga
rita Starkevičiūtė mano, 
kad premjero Rolando Pakso 
apsisprendimas nepasirašyti 
sutarčių su „Williams" yra pa
vėluotas. „Akivaizdu, kad tokį' 
sprendimą reikėjo padaryti 
dar vasarą, kai užsienio eks
pertai siūlė laikinai išnuomoti 
'Mažeikių naftą' kokiai nors 
užsienio kompanijai, kaip 
'Shell', 'Statoil' ar kitai. Taip 
būtų išspręsta jos pelningumo 
problema", sakė M. Starkevi
čiūtė. Šiuo metu. pasak jos, 
Lietuva neturi pinigų, di
džiausia jos gamykla nedirba 
ir nėra jokio tolesnio sprendi
mo, jokių planų ateičiai. Pa
sak M. Starkevičiūtės, tai, kad 
Lietuva atsidūrė tokioje pa
dėtyje, yra kalti ir buvusi, ir 
dabartinė vyriausybės, ir Sei
mo pirmininkas, ir preziden
tas. (Ehai 

yra n,.. -
pridurdan ..- -

-. --
. 

k:u naftos 
i 

pė domu 
mos reputacija. 

Spalio pradžioje h 
biauti su Lietuv ,-
atsisakė kitas Rus 
nijimas ..LL'h 
galimybės y g yr 
mas dėl „Wuliams Int r 
nal" atėjimo i Lietuva. . ; 

oil" atsiėmė savi pas 
per metus L 
min. tonų naftos Maž 
naftai" iš pa-- - s i 
vės bus tiekiama tiek žal iv -
kiek 
..LL'Ko,; 

Žinovų skaiči 
žeikių nafta' ava yra 
skolinga apie 26 i 

I .' 
sunku pas yl 

so nepril ir 
„Mažeikių naftos pi • it 
mo sandori su .A5- - In
ternational" kaip :. -
derybas su „Jukos5'. 

Seimo narės užtaria 
vyriausybės vadovą 

JAV verslovės „VVilliams In
ternational" nuostatą, ligšio
linis ūkio ministras sakė ma
nąs, kad „galbūt pavyks gauti 
papildomų lengvatų Lietuvai". 

Prezidentas Valdas Adam
kus antradienį nepareiškė sa
vo nuostatos dėl to, ar siūlys 
premjerui atsistatydinti. 
„Šiandien prezidentas nori ra
miai apsvarstyti susiklosčiu
sią situaciją, kad nebūtų daro
ma jokių skubotų sprendimų", 
žurnalistams tvirtino prezi
dento atstovė spaudai Violeta 
Gaižauskaitė. 

Prezidentūra pranešė, kad 
laikinai finansų ministro pa
reigas eis valdymo reformų ir 
savivaldybių reikalų minist
ras Sigitas Kaktys, o ūkio — 
žemės ūkio ministras Edvar
das Makelis. 

Seimo vadovas: Rolandas 
Paksas pasielgė negražiai 

Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis pareiškė, kad mi
nistras pirmininkas Rolandas 
Paksas žengė nederamą žings
nį, paskelbęs, kad nepasirašys 
sutarčių su „Williams". 

„Kalba graži, veiksmas ne
gražus", antradienį popiet, nu
traukęs darbo vizitą Prancūzi
joje ir grįžęs į Lietuvą, Vil
niaus oro uoste sakė parla
mento vadovas. 

Tačiau V. Landsbergis vy
riausybėje susiklosčiusioje si
tuacijoje įžvelgė šį tą sąlygiš
kai gero. Pasak jo, dviejų mi
nistrų atsistatydinimas šį ant
radienį yra geriau, nei tai bū
tų buvę padaryta sutarties pa
sirašymo su „Williams" išva
karėse (sutartį numatyta pasi
rašyti spalio 29 d.). 

Seimo vadovas padėtį vy
riausybėje aptarė kartu su 
Konservatorių partijos politi
nės tarybos, frakcijos nariais. 
Krikščionių demokratų parti
jos frakcija. Po posėdžio su 
konservatoriais žurnalistų pa
klaustas, ar R. Paksas DO savo 

Vi ln ius , spalio 19 d. Je&S-
— Premjero Rolando Pakso at
sisakymas pasirašyti sutarti 
su JAV bendrove „Williams 
International" yra „logiškas ir 
teisingas žingsnis", teigia bu
vusi Europos reikalų ministrė. 
Seimo nare Laima Andri
kienė. 

Antradienį spaudos konfe
rencijoje ji teigė, kad „būdama 
•>ūkio ministro Eugenijaus* 
Maldeikio vietoje arba premje
ro vietoje", ji sutarties ne
drįstų pasirašyti ir atsistaty
dintų. 

Pasak L. Andrikienės, ji taip 
pasielgtų „ne todėl, kad Lietu
vai nereikia amerikiečių in-
vestijų, ar Lietuvai nereikia 
'VViiliams investicijų' „Tie
siog Lietuvos įsipareigojimai 
yra per daug dideli ir nepake
liami, kad bet kuris ministras 
galėtų prisiimti atsakomybe", 
sakė L. Andrikienė. 

Jos teigimu, derantis >u 
„VVilliams". ..visus esminius 
pagrindinius sprendimus pri
ėmė ne derybų grupe, ne vy
riausybė, o Valstybes gynimo 
taryba", kuriai vadovauja Lie
tuvos prezidentas. Todei. pa
sak L. Andrikienės, preziden
tas Valdas Adamkus „yra vi
siškai laisvas įgalioti bet ka 
pasirašyti sutartį su „VVii
liams". 

Ministro pirmininko Rolan
do Pakso bei ūkio ministro Eu
genijaus Maldeikio ir finansų 
ministro Jono Liongino nuo-

pareiškimo galės likti premje
ru, jis sakė, jog tai priklausys 
nuo paties premjero. Po pokal-
bio su krikščionių demokratų 
atstovais Seimo pirmininkas 
išėjo pro galines salės duris, 
taip išvengdamas susitikimo 
su žurnalistais. 

Krikščionių demokratų par
tijos pirmininkas Algirdas 
Saudargas taip pat išsisuko 
nuo žiniasklaidos. klausimus 
jam nukreipdamas V. Lands
bergiui. A. Saudargas neatsa
kė į klausimą, ar sutiktų va
dovauti ministrų kabinetui, jei 
iš šio posto pasitrauktu Rolan
das Paksas 

•'• 
cijų Nau -
Moterų partijos pirn 
Seimo nare Kazimiera P: 
skienė pavadino nors ir 
luojančia, bet teisinga 

Parlamentarės nuomone. R. 
Paksas. E. Maldeikis ir J . 
Lionginas yra tikrai gerbt 
jau vien todėl, kad „neiškeite 
atsakomybės prie.- Lietuvą j 
savo postu stabilumą". 

K. Prunskiene ; stavo. 
kad Seimas, jos nuomo 
priėmė „VVilliams" užs 
ir vienpusiškai jo t.ksius 
tenkinančius Įstatymu- Pa
sak parlamentares, tai žt • 
ne tik dešiniosios 
bet ir viso Seimo auto' 
lygiai kaip sutarčių • -
rašymas kompromituos vy
riausybės daugumą. Deparė-
musią savo premjero, „jam tei
singai apsisprendžia: 
Lietuvos interesus". 

LDDP stojo ginti 
Rolando Pakso 

Vilnius , spalio 19 d. BNS 
— Opozicine LDDP frak 
reikalauja, kad atsistatydintų 
konservatorių partijos ir & 
mo vadovybė, .pažeminusi 
tuvos prestižą" ir „padariusi 
žalą tauti» :;kx: ' sak ma an
tradieni paskelbtame LDDP 
frakcijos -
šėno pa re; skime. 

Anot dokamento. 
LDD:1 fra -
Rolando tsiryzimą 
paz> elgti ties - pasakj 
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SKAUTYBĖS 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Resienė 

VIENO DVIRATININKO 
ĮSPŪDŽIAI 

^Academia 1999" 
Akademinio S k a u t ų Sąjūdžio 

75 metų -Ju bi l ie jaus žygis Lietuvoje. 
1999 m . rugp jūč io 14 - 22 d. 

Akademinio Skau tų sąjūdžio Čikagos skyr iaus susirinkime prieš 50 metų. 

Antra d i e n a : Sekmadie
nis . 1999 m. rutrpj. 15 d., 
Gli t iškės e ž e r a s — Aidėč ių 
obse rva to r i j a 

Pabudau ir klausau ar kas 
kitas kruta. Ulyte kažką ton 
sau kalba. Laikrodi? rodo 6 
v.r. Savaime aišku, kad .dur
nių" Cia nėra! Visi kiti ramūs 
kaip kažin kas. Kišu galvą iš 
palapines. Nieko nematyti , 
tačiau saulute pakilusi vaiko 
ūkanas nuo laukų. Greit apsi
rengiu ir einu laukan. Nuėjės 
prie kranto apsiprausiu. Oi! 
Šaltas vanduo. Kiti pradeda 
judėti ir netrukus atgaivinam 
vakarykštį laužą pradėti pus
ryčių ruošą. Reikės gerokai 
pasistiprinti, nes šios dienos 
kelionė ilgiausia — arti 60 km 
iki už — Aidečių ežero kranto, 
netoli garsiojo Lietuvos Etno
kosmologijos muziejaus obser
vatorijos. 

Pusryčiai nedaug skiriasi 
nuo vakarykščios vakarienės. 
Košė. Sumuštiniai. Koše pa
gražiname pridedami uogie-

čias dirba kažką prie automo
bilio. Atseit, vyrai dirba. 

L'žeinam į kavinę. Norisi ka
vos. Gaunam ir pyragaičių. 
Pasikalbam. pasisvečiuojame 
su vietiniais. Viens kviečia už
sukti į jo „dvarą", už ką dėko
jame, bet mandagiai atsisa
kom. Bendrai, visi domisi mu
mis ne kiek mažiau, kiek mes 
jais. 

Už Tumenčinės ant piliakal
nio, miške, randame įdomią 
apskritą plytų statybos Di
džiokų koplytelę-mauzoliejų. 
Sustojame apžiūrėti, nusifoto
grafuoti, pailsėti. Jdomi vieta, 
apie kurią niekad nebūtume 
žinoję, tačiau paaiškėjo, kad 
mūsų palydovai, broliai Gedi
minas ir Aurimas studijavę is
toriją, o Irmantas atrodo žino 
kiekvieną Lietuvos kampelį. 
Tokiu būdu mes daug daugiau 
patyrem ir matėm negu patys 
būtume sugebėję. 

Pailsėję, geru keliu leidomės 
Molėtų link. Miestelis nema
žas, apylinkėje daug ežerų. 

SKAUTIŠKA VEIKLA 
ČIKAGOJE PRIEŠ 50 METŲ 

nes. Šiaip taip net ir kavos pa- gražu. Sužinom, kad Molėtai 
ruošėm! Pavalgę, nuimam pa- įkurti 14-tam šimtmetyje, kad 
lapines, susikraunam viską 
ant dviračių ir atsisveikinam 
su pirma stovyklaviete. Sma
gia nuotaika, traukiame tolyn! 
Asfaltuoti keliai retėja. Vis 
daugiau matosi žvyrkeliai, o 
dar su „tarkomis". Tai griove
liai išmušti automobilių, per 
kuriuos važiuojant, jaučiasi 
lyg per didelę tarką. Nebūtina 
aiškinti čia ką tai reiškia 
miestiečio švelniajai kūno da
liai! Prieš Giedraičius pama
tom aukštą rąstų bokštą. Bū
tina įlipti. Nusifotografuojam. 
Šalia besiganydama karvute 
mielai priimta į mūsų tarpą. 
Toliau privažiuojame Gied
raičių kaimelį, daugiau 650 
metų senumo buvusi kuni
gaikščių Giedraičiu tėvonija, 
kurioje stovi didelė ir įdomi 
bažnyčia. Šventoms Mišioms 
pasibaigus, išeina beveik vien 
tik moterys, dauguma su ska
relėmis, tamsiais drabužiais, 
senutės. Galvojam, k u r vyrai0 

Viens pravažiuoja vieno arklio 
pakinkytu vežimu pr ikrautu 
šieno, kits sėdi „kavinėje", t re -

buvo Jogailos padovanotas 
Vilniaus vyskupui. Viduryje 
miesto ant aukštumos stovi 
įspūdinga šv. Petro ir Povilo 
bažnyčia pradėta 16-me šimt
metyje. Čia, kaip ir kitur, daž
nai teko matyti pristatytų gra
žių medinių koplyčių, rūpin
tojėlių. 

Kiek laiko praleidę, prade
dam judėti link Aidėčių ir į 
šios dienos parinktos ežero 
pakrantėje stovyklavietės. Pri
važiuojam observatorijos 
aukštą bokštą, pasiryžę grįžti 
kitą rytą. 

Staiga nuo aukštumos pasi-
leidžiam per mišką ir per krū
mus siauru takeliu žemyn. Už 
kokio kilometro įvažiuojam į 
aikštelę prie ramaus ežero 
kranto. Puiki vieta! Aplink 
miškai ir kalneliai, dangus 
skaidrus, broliai Tomas ir Ma
rius vėl laukia su maistu ir 
mūsų palapinėmis. Šokam 
prie ruošos darbų. Vieni stato 
palapines, kiti prie maisto, 
prie laužo tvarkymo ir kt. 
Greit darbai baigti, laukiam 

Lietuvių Skautų sąjungos 
tarybos Pirmija 1949.V.14 
skelbė visiems, iš Vokietijos 
išvykstantiems ir išvyku
siems. LSS nariams: „Lietuvių 
Skautų sąjungos veikimo plo
tas padidėjo ir jo ribos apjuo
sia visą žemes kamuolį. LSS 
organizacinė struktūra jau 
pritaikyta pereinamajam lai
kui naujose sąlygose. Kituose 
kraštuose atsidūrę lietuviai 
skautai.-ės ir vadovai.-ves pa
lieka LSS nariais". Toliau 
buvo skelbiami 10 nurodymų 
apie išlaikymą lietuviškos 
skautavimo dvasios ir organi
zacines veiklos. 

Atvykę į Čikagą birželio mė
nesį jau radome Liūto Gri
niaus įsteigtą LSS vietinin-
kiją. 1949 m. vasario 16 d. lie
tuviai skautai.-ės pirmą kartą 
pasirodė uniformuoti, kaip ra
šė s.v. ps. Liūtas Grinius. 

kol vanduo užvirs. Žiūrim — 
atžygiuoja du broliai vyčiai — 
senį. Ramūnas Aleksėjūnas ir 
senj. Vytautas Ramonaitis. 
Pasirodo jie pešti atėjo arti 40 
km panašiais keliais, kaip ir 
mes. ir žada kiekvieną vakarą 
mus sutikti. Nuostabu! Mes 
vos dviračiais nukeliaujam, o 
jie pėsti. 

Pažvelgiam į dangų ir ma
tom, kad kaip linija nubrauk
ta juoda debesų eilė. Vėjelis 
kiek nerimauja. Jaučiam, kad 
naktį bus lietaus. Pagaliau va
karienė. Sumuštiniai, pomido
rai, agurkai ir grikių košė su 
uogiene ir sviestu. Visi išalkę, 
visų akys net blizga beval
gant. Po valgio vėl klausomės 
dainelių, pasidalinam dienos 
įspūdžiais ir pagaliau skirs
tomės kas sau. Prasideda lie
tus. Greit uždengiam dvira
čius ir malkas, kad rytą būtų 
sausos. 

Turbūt nėra nieko malo
niau, kaip klausyti lietaus 
barškinimo į palapinės stogą. 
Malonus lietaus garsas labai 
ramina, labai greit priveda 
prie miego. 

Fil . R i m a n t a s Griškel is 
i Bus daugiau ) 

Gerasis darbelis artimui brolio Aurio padangai nusidėvėjus, pagalbon atskubėjo brolis Jonas ir sese Valyte 
N'uotr R i m o Gr iSke l io 

1949 m. liepos 3 d. įvyko pir
moji skautų vyčių sueiga. Jie 
išsirinko „Šarūno" vardą ir va
du s.v. vyr. sktn. senj. Euge
nijų Vilką. Kvietimai į sueigas 
Marąuette Parke, pas „Pūtį" 
buvo skelbiami dienraščio 
„Draugas" Skautų skyriuje, 
kurį vedė vyr. sktn. Volatkai-
tis. Vienoje iš pirmųjų sueigų 
kalbėjo s. fil. A. Plateris tema: 
„Skautas vytis ir politika". 

1949 m. liepos 30 d. įvyko 
pirmasis viešas laužas Mar
ąuette Parke. Prieš laužą bu
vo duoti įžodžiai ir užrišti pir
mieji raudoni ir geltoni kakla
raiščiai. Laužo programoje da
lyvavo arti 70 skautų ir keli 
šimtai svečių, jų tarpe: Lietu
vos konsulas dr. P. Daužvar-
dis su žmona, v.s. fil. K. Pal-
čiauskas, v.s. O. Zailskienė, s. 
fil. A. Plateris. 

Po šio laužo seses, vadovau
jamos s. X. Grigaliūnienės, 
įkūrė Seserijos „Aušros Vartų" 
tuntą. Rugpjūčio 25 d. įsteig
tas Brolijos tuntas, j am „Žal
girio" vardą išrinko visi viene
tai iš keturių pasiūlymų. „Žal
girio" tuntą s.v. ps. L. Grinius 
1949 m. gruodžio 18 d. per
davė s. Broniui Gurėnui ir pa-
vad. ps. A. Augustinaičiui. 

S. fil. Bronius Kviklys savo 
1949 m. liepos 12 d. laiške 
rašė, kad malonu buvo gauti 
laišką ir kad vyčiai veikia, kad 
vytiečia: vis pirmauja. „...Pats 
imkis iniciatyvos sudaryti K! 
Vytis būrelį. Palaikykite ryšį 
su fil. V. Auguliu ir Garbės 
nariu P. Jurgėla". Br. Kviklys 
paminėjo, kad nuo 1949.IX.25 
išleido 11 „Vytis" numerių ir 
dar ruošia 12-ka. Tai buvo tas 
ryšys besikuriantiems Aka
deminio Skautų sąjūdžio vie
netams. \ienuolikoje Vokieti
jos universitetų. 

Pirmasis Akademinio Skau
tų sąjūdžio vienetas Čikagoje 
įsikūrė 1949 m. rugpjūčio 24 
d. Pirmoje sueigoje dalyvavo 
nariai: fil. A. Plateris, senj. E. 
Vilkas, senj. B. Sriubas, senj. 
Gintautas Vėžys, senj. V. Mi-
kalavičius ir senj. M. Jazbutis. 
Tai buvo Korp! VYTIS Čika
gos skyrius, pirmasis Akade
minės skautijos vienetas už
jūryje. Skyriaus pirmininku 
išrinktas senj. V. Mikalavičius 
(Mikūnas); į valdybą išrinkti: 
senj. M. Jazbutis ir senj. B. 
Sriubas. Rugsėjo 18 d. sušauk
toje sueigoje dayvavo 8 vy-
tiečiai ir 4 sesės. Taigi, šią 
dieną reikia laikyti ASS Čika
gos skyriaus įsteigimo data. 

1949X22 Čikagoje jau ofi
cialiai atkurta Studenčių 
skaučių draugovės skiltis, jos 
vadove išrinkta t.n. V. Bau-
kytė-Dailitkienė. 

1949X30 buvo gražiai at
švęstas Sidabrinis (25 m.) 
Akademinės Skautijos jubilie
jus. 

Šiuos prisiminimus baigiu 
šiais fil. Broniaus Kviklio laiš
ko žodžiais: „Trauksiu į Čika
gą, kur turiu kiek daugiau 
pažįstamų. Ten jkursime ir 
pasaulinės Vytis Korp! centrą. 
Sveikink mano vardu visus 
brolius vytiečius, o taip pat 
Jūsų žmoną ir sesę. Ad Melio-
rcm!" 

v.s. f i l . Eug. Vilkas 

ROCHESTERYJE 
BUDIME 50 METŲ 
Rochester, N.Y., „Dainavos" 

vietininkijos skautai ir skau
tės švente 50 metų veiklos ju
biliejų sekmadienį, 1999 m. 
spalio 3 d. 

Minėjimas pradėtas su lietu
vių radijo valandėlės progra
ma, kurioje buvo išvardyti pa
grindiniai skautų veiklos 
bruožai. Buvusiems vietinin
kijos vadovams už jų įdėtą 
darbą ir rūpestį buvo išreikšta 
širdinga padėka. Ypatingas 
skautiškas ačiū buvo išreikš
tas vs. Stasiui Ilgūnui už il
gametį vadovavimą vietininki-
jai. 

Iškilminga jubiliejinė sueiga 
vyko Šv. Jurgio parapijos pa
talpose. Gausiai svečių prisi
rinkusioje salėje išsirikiavus 
skautams, Lietuvos ir JAV vė
liavas įnešė sk. Arūnas Gečas 
ir Amanda Palytė. Lietuvos 
himną sugiedojus, pagrindinį 
žodį tarė LSS vietininkas ps. 
fil. Aleksandras Gečas. Pasi
baigus iškilmėms, skautai ir 
skautės pavaišino svečius. 

Budėkime! 
ps. A. Gečas 

KLAIDOS 
ATITAISYMAS 

Š. m. spalio 13 d. JSkau-
tybės kelio" laidoje „Lituani-
cos" tunto auksinio jubiliejaus 
šventės aprašyme įsivėlė klai
da. Pasinaudojant tunto 50 m. 
jubiliejinio leidinio informaci
ja ten paminėta, kad „Skauty-
bės kelias" irgi šiuo metu 
švenčia 50 meų jubiliejų (pra
dėtas redaktoriaus v.si. Alfon
so Valatkaičio 1949 m. spalio 
mėnesį). Patikrinus dienraščio 
JDraugo" archyvą, jo pusla
pius, tikrovė yra kitokia. 

Pirmasis „Skautybės kelio" 
skyrius „Drauge" pasirodė 
1950 m. balandžio 19 d., tre
čiadienį, be skyriaus redakto
riaus, jį tvarkant patiems 
JDraugo" redaktoriams. 

P i rmuo ju „Skautybės ke
lio" redaktoriumi nuo 1950 m. 
spalio 4 d. iki 1951 m. vasario 
10 d. buvo ps. Bronius Juode
lis. 

Ant ruo ju „Skautybės kelio" 
redaktoriumi, nuo 1951 m. va
sario 14 d. iki 1951 m. spalio 
17 d. buvo s. Stasys Rudys. 
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ARAS ŽLiOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave., Suite 310 
Naperville, IL 60563 
Tei. (630) 527-0090 
3825 Highland Ave., 
Tower 1, Suite 3 C 
Downers Grove, IL 60515 
Tel. (630)435-0120 

BIRUTĖ LPUMPUTIS, M.D. 
Fellow: American Academy of 

Family Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320 W. 61«tAv«. 
Hobart. IN 46342 F«x a 947-5279 

947-6236 

DR. PETRAS KISIELIUS 
INKSTU GYDYTOJAS 

Centerfor hotp. 
1200 S. York,Elmhurst, IL 60126 

630-941-2608 
Valandos suattarue. 

NIJOLĖ STANKEVIČIŪTĖ, M.D. 
Board Certified, Intemal Medicine 

Valandos jūsų patogumui 
Hoty Croet Proto—tona) Pavtton 

3 fl. South 
Lflhuantan Ptea Ct at CaBfomta Ava. 

Chicago, IL 60629 
J į * 773-471-7879 

T r e č i u o j u „Skautybės ke
lio" redaktoriumi, nuo 1951 m. 
spalio 31 d. iki 1953 m. gegu
žės 20 d. buvo psl. Alfas Valat-
kai t is . 

K e t v i r t u o j u „Skautybės ke
lio" redaktoriumi, nuo 1953 m. 
gegužės 27 d. iki 1956 m. bir
želio 13 d. buvo s. Alfonsas 
Kerelis. Po jo skyriaus leidyba 
buvo 2 mėnesius nut rūkusi . 
Tuomet skyriaus redaktoriu
mi vėl buvo pakviestas ps. 
Bronius Juodelis nuo 1956 m. 
rugpjūčio 29 dienos iki 1957 
m. rugsėjo 25 d. 

Auksinį jubiliejų „Skautybės 
kelias" švęs 2000 metais . Tuo
met bus pristatyti ir visi kiti 
skyriaus redaktoriai iki dabar, 
su dabart ine redaktore j .v . s . 
Irena Regiene. skyrių reda
guojančia 35 metus. 

j .v .s . f i l . B r o n i u s J u o d e l i s 

ČIKAGOS SKAUTININKIV DRAUGOVĖS 
SUEIGA 

Gražų spalio 10 d. — sekma
dienio priešpieti, Čikagos 
skautininkės rinkomės į suei
gą Jaunimo centre. 

Įžanginį žodį tarė v.s. Z. 
Juškevičienė. Padėkojusi susi
rinkusioms prisiminė neseniai 
amžinybėn iškeliavusią drau
govės draugininke s. Aldoną 
Palukaitienę, Lietuvoje palai
dotą v.s. Niną Grigaliūnienę-
Noriene ir visas mirusias se
ses. Jų šviesiam atminimui 
buvo uždegta žvakutė, kurios 
liepsnelė mus visas jungė būti 
kartu. 

Šią vasarą, viešėdama Lie
tuvoje, v.s. Z. Juškevičienė, se
sės s. Dvoreneckienės dėka, 
susisiekė su Ninos Grigaliū
nienės artimaisiais, aplankė 
sesės Ninos kapą, padėjo ge
lių, pabendravo su jos vai
kaite. 

Toliau buvo kalbėta apie 
draugovės veiklą, v.s. A. Ra
manauskienė pasiūlė kiekvie
nai pagalvoti ir ateinančioje 
sueigoje pristatyti. Visos tam 
pri tarė. 

Kalbėta ir apie draugoves 
turtą: knygų, iždo ir draugo
vės vėliavos perėmimą iš bu
vusios a.a. pirmininkės sesės 
Aldonos šeimos. Tam įgalio
tos: s. E. Paulauskienė, v.s. fil. 
D. Eidukienė, ir vėliavos 
krikšto tėvas v.s.fil. S. Miknai-
tis. 

v.s. Z Juškevičienė siūlė su
rengti draugovės 50 metų mi
nėjimą, kurį ap tars ime atei
nančioje sueigoje. 

Ateinanti sueiga š.m. lapk
ričio 14 d., sekmadienį, 11:30 
v. r. vyks Jaun imo centre. 

Sueigos užsklandai — .Atei
na naktis". 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyi. su Northwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hickory Hito, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave: 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR L PETREIKIS 
DANTŲ GYQYT.O_JA 

9055 S. Roberte Rd., bjcfcoryflills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartern Ave. 

Te). (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VENAS, M.D., S.C. 
Specialybė - VtdausJigų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W Archer Ave. Sts. 5-ir 6 

Chicago. IL 60638 
Tel, 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

EUROPOS SKAUČIŲ 
VADOVĖ LANKĖSI 

LIETUVOJE 
Š.m. spalio 13-17 d. Lietu

voje lankėsi Mariannė. Kars-
tensen, Pasaulinio Skaučių . 
biuro Europos rajono vadovė 
(Executive. Europe Region 
WAGGGS), reziduojanti Briu
selyje. 

Spalio 14 d. sueigoje, Moky
tojų namuose, viešnia bendra
vo su vietos vadovais. 

Šeštadienį, spalio 16 d.. Lie
tuvos Mokslų akademijos salė
je vykusioje Lietuvos Skaučių 
Seserijos darbo konferencijoje 
viešnia pristatė WAGGGS sie
kius, veiklą ir galimybes. Po 
trumpų pranešimų, atvirose 
diskusijose buvo pasisakyta 
už 1989 m. atkurtosios Lietu
vos Skaučių Seserijos veiklos 
tęstinumą. 

VVAGGGS atstove susitiko 
su LR Seimo pirmininkopava-
duotoja LR Švietimo vicemini
stre Gražina Paliokiene. Val
stybes konsultante Ramune 
Trakymiene. Vilniaus miesto 
meru Juozu Imbrasu. Lietu
vos Nacionalinio muziejaus di
rektore Birute Kulnyte ir ap
žiūrėjo ten esančią Lietuvos 
Skaučių Seserijos vėliavą, ryž
tingų vadovių išsaugotą per 
visą krašto okupacijos laiko
tarpį. Seime buvo priimta 
Centro s-gos pirmininko Ro
mualdo Ozolo. 

Sesė Stefa 

v.s. Z. Juškevičienė vaišino 
skaniais šokoladiniais saldai
niais iš Lietuvos. Čikagos py
ragėliais ir Jaunimo centro 
kava. Ačiū! sesė D. 
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„WILLIAMS INTERNATIONAL" 
- AR LIETUVA ŽINO, KĄ 

DARO? 
BRONIUS NAINYS 

Ne. Visiškai ne. Tik kodėl 
jos vadovai nenori prisipažin
ti, kad kol kas tokios derybos 
kaip su „VVilliams Internatio
nal" — ne jiems. Ir nė vienam 
dėl to neturėtų būti gėda. Juk 
iš kur apie tokius reikalus jie 
gali žinoti, su Vakarų pasaulio 
verslu niekada jų neturėję ir 
jokios patirties neįgiję? Užsi-
gausit, dėl tokio tvirtinimo, 

pat pirmo žingsnio. Nieko apie 
verslą neišmanydami, Lietu
vos politikai šoko derėtis su 
didelio patyrimo verslininkais, 
talkinamais tokį pat patyrimą 
turinčių teisininkų. O Lietuva 
ner i r to nesuvokė, ir dar šian-» 
dien ta rp patarėjų, atrodo, ne
turi nė vieno advokato, tarp
tautinio verslo teisės žinovo. O 
tokių — ne vieno, bet visos jų 

supyksit? Dieve, jums padėk, grupės reikia, nes daug viso-
Man tai nė kiek nerūpi, nes 
man daug daugiau rūpi Lietu
va, mano tėvynė, mano žemė, 
mano viso gyvenimo triūsas ir 
viltis. Ir labai jaudinuosi, ma
tydamas, kad patyrusi, gudri, 
žinanti, ko nori ir ką daro, 
užsienio verslo bendrovė gali 
nutempti Lietuvą į tarptauti
nio masto bankrotą. . 

Žinoma, galiu aš ir klysti, 
nes visas žinias imu tik iš ži-
niasklaidos šaltinių. Mano „iš
mintis" — ELTA, BNS, Rie

kių stambmenėlių. bei smulk
menėlių reikia išlukštenti. 
Suku savo minkštą galvelę ir 
nesuvokiu, ko iš tikrųjų siekė 
tas paskiausias pasitarimas 
prezidentūroje? Prezidentas, 
Seimo pirmininkas, ministras 
pirmininkas, kiti politikai — 
labai geri vyrai, malonūs, 
mandagūs džentelmenai, ir 
gal ne vieną tokią pat užsienio 
komandą suraitytų politikoje, 
liežuvių miklinimo varžybas 
lengvai laimėtų, tačiau argi 

tuvos aidas", „Lietuvos rytas", jiems grumtis su pačiu aukš-
„Kauno diena", „Internet" čiausiu „VVilliams Internatio-
tinkle užtinkamos preziden- nal" verslo vadovu? Dargi ne-
tūros, Seimo, vyriausybės ži- turint tos srities žinovų pata-
nios. Iš jų vaizdas maždaug rėjų. Pasi tarime dalyvavęs dr. 
toks. Juozas Kazickas — gabus, pa-

Aštuoniolika mėnesių Lietu- jėgus verslininkas, savaran-
va tamposi su šia didžiule kiškai verslo viršūnes pasie-
tarptautinio pajėgumo bei pa
tyrimo verslo bendrove ir iki 
šiol niekur nenueina. O spalio 
6-tą d. pasitarimas preziden-

kęs, tačiau vargu, ar jis ką 
nors gero dabar galės bepada
ryti? Viena — jeigu jis tik da
bar pakviestas, tai, aišku, per 

tūroje byloja, kad jau puolama vėlai, ant ra — šis verslas, ne 
į desperaciją. Ir, atrodo, kad jo sritis. Jeigu jam būtų tekę 
yra dėl ko. Į {vairias smulkme- nuo pat pradžios i tuos ba tus 
nas nesigilinant ir nesukant 
sau galvos apie visus išspręs
tus a r neišspręstus klausimus, 
prieš akis ryškėja toks vaiz
das: „VVilliams" bendrovė įsi
gyja, sakykim — nuperka, 51 
nuošimti „Mažeikių naftos" 
bei Jos satelitų akcijų, kol kas 
net neaišku, už kiek, bet, vėl 
sakykim — tai gal ir nesvar
bu, ir gauna da r kažkiek apy
vartinių pinigų ir 650 milijonų 
dolerių Lietuvos valstybės ga
rantuojamą paskolą. Pamirš
kim opozicijos priskaičiuoja
mas ir kitas lengvatas, pa
mirškim ir valstybės įstatymų 
pritaikymą prie verslininkų 
užmačių ir tik pabandykim 
aiškiau suvokti, ką gali Lietu
vai atnešti toji garantija, jeigu 
dėl kokių nors „nenumatytų" 
priežasčių vieną gražią dieną 
„VVilliams" ims ir „subankru
tuos". Ar lietuviškieji derybi
ninkai žino, kur tada Lietuva 
atsidurs? Ar tokį atvejį jie yra 
numatę, išnagrinėję, suvokę jo 
pasekmes? Ne savo panosėje, 
bet tarptautinėse įstaigose, 
sąjungose, teismuose. 

Sena verslininkų taisyklė: 
verslas su politika nesimaišo. 
0 derybos su „Williams" šią 

įšokti ir šiose derybose Lietu 
vai atstovauti, galvą guldau 
— be gerų advokatų, t inkan
čių su tokiais pat 'VVilliams" 
patarėjais galinėtis, j is nebūtų 
žengęs nė žingsnelio. Ir taip 
teigdamas, -turbūt^ nesukly
dau. 

O dabar viskas taip sujauk
ta. Derybų beveik baigmėje 
keitėsi vyriausybės — taigi 
reikėjo perkinkyti arklius ir 
dėl to kelis kar tus baigmę 
atidėti. Kaskart aršesnė darė
si opozicija, įžūliau nosis pra
dėjo kaišioti rusų „LUKoil" ir 
„Jukos", pagaliau pas arabus 
bei į Iraną nusitrenkęs ūkio 
ministras Maldeikis dar la
biau viską supainiojo. Derybi
ninkai į sceną išvedė naują 
aktorių — kelis užsienio ban
kus. Todėl ir visiškai r imtu 
žingsniu tenka laikyti buvusio 
prezidento Algirdo Brazausko 
bei jo grupės pareiškimą, kvie
čiantį derybas sustabdyti ir 
ieškoti kitos išeities. 

Gal ir ne visiškai paklausy
ti, bet į tą jų pareiškimą bent 
šiek tiek atsižvelgti reikėtų. 
Suprantu, kad derybų baigmė 
atidėta iki spalio 29 d. Bai
minuosi, kad per tris savaites 

Danute Bindokicne 

Ar mes su Lietuva? 

J B A N C ruoštuose pusryčiuose Sena".o r ;::.jose. V.'u 
J o n a s Račkauskas, JBAN'C l i i rektori-? K.;rl A.-..u. 3i 
das R imas , Kongreso narys J o h n Shimkus (R-Ill). Nuo 

r.gton, DC spalio 13 d. Iš kaires : ALTo p i r m i n i n k a s dr . 
Richard Durbin (D-Illž, ALTo a ts tovas Vašingtone AJgir-

r. Sarmi te S t r a u p e n i e k s 

geležinę taisyklę pažeidė nuo niekas nieko geresnio nesu

kurs . Siūlyčiau ją atidėti toli
mesniam laikui, bent šešiems 
mėnesiams, pakviesti dr. Juo
zą Kazicką šiose derybose Lie
tuvai atstovauti, duoti j am 
kaip galima platesnius įgalio
j imus , leisti pačiam susidaryti 
lietuvių derybininkų grupę, 
leisti pasisamdyti rimtą už
sienio advokatų bendrovę ir 
visas derybas pradėti iš naujo.o 
Ir be jokios politikos. Išeities 
taškas — verslas. Kazicko tie
sioginė atsakomybė — tik vy
riausiai trijulei: prezidentui, 
Seimo pirmininkui, ministrui 
pirmininkui. Prezidento pasi
rašytu dokumentu apie tai 
pranešt i „Williams". Jeigu 
„VVilliams" su tokiu patvarky
mu sutiks — derėtis su jais. 
Jeigu ne — ieškoti kitų, tokiu 
pat verslu užsiimančių, užsie
nio bendrovių. Nereikia verkti 
dėl galimo „VVilliams" nuosto
lio a r dėl kokių nors kitų, jam 
padarytų, tikrų ar tariamų 
„skriaudų", iki gyvo kaulo 
įsisąmoninant, kad „VVil
l iams" niekad nedejuos dėl pa
darytų skriaudų Lietuvai. 

Verslas yra žiaurus ir negai
lestingas užsiėmimas, siekian
tis tik pelno ir nieko daugiau. 
Ir niekad jam to pelno negana, 
jo siekdamas, verslininkas 
nieko negaili ir nepasigaili. 
Todėl ir čia siūloma yra tik 
vienintelė galima išeitis, jeigu 
iš tos balos Lietuva nori iš
bristi sausa. Bet jeigu taip da
ryti neleistų kažkokios ypatin
gos aplinkybės, šiuo atveju — 
ir labai didelės kai kurių am
bicijos, — nors tų aplinkybių, 
bent iš tolo, kol kas nematyti, 
tik nevykit Dievo į medį — 
taip sako sena kaimo patarlė 
— ir neduokite „VVilliams" 
bendrovei nė kokių garantijų 
už jos skolas, nė kokių pažadų 
atlyginti įmonės nuvertėjimą, 
absoliučiai nė kokių piniginių 
įsipareigojimų. Užtenka jam 
atiduoti labai vertingą Lietu
vos valstybės turtą. Tegul 

NATO NARYSTĖ PRISIDĖTŲ PRIE 
DEMOKRATIJOS PUOSELĖJIMO 

RUSIJOJE 
Esti jos p r e z i d e n t a s Mer i 

— pag r ind in i s ka lbė to ja s 
„JBANC (Joint Bal t ic 

Amer ican Nat iona l 
Commit tee) 

Congress iona l Bal t ic 
C a u c u s " pus ryč iuose 

Pabaitiečių komiteto 
(JBANC), kūnam priklauso ir 
aktyviai dalyvauja Amerikos 
Lietuvių taryba, š.m. spalio 13 
d. buvo suruošti pusryčiai 
JAV Senato rūmuose Vašing
tone pagerbti Senate Baltic 
Caucus ir House Baltic Cau-
cus narius. Estijos prezidentas 
Lennart Meri buvo pagrindi
nis kalbėtojas. Komentuoda
mas saugumo santykius tarp 
JAV ir Europos. įskaitant ir 
Baltijos kraštus, prezidentas 
Meri pareiškė susirūpinės dėl 
Rusijos puolimo Čečėnijoje. 
Tuo pačiu minėjo, kad Rusijos 
demokratinės jėgos turi būti 
ugdomos, nepaisant jų dabar
tinio silpnumo ir kad Baltijos 
valstybių narystė NATO prisi
dėtų prie demokratijos puo
selėjimo Rusijoje. Meri taip 
pat pabrėžė „Senate and 
House Baltic Caucuses" ir 
Amerikos pabaltiečius. kaip 
labai svarbius, siekiant Lietu
vai, Latvijai ir Estijai NATO 
narystės. 

Kalbėjo ir visi keturi „Sena
te and House Baltic Caucuses" 
kopirmininkai: senatorius Ri
chard Durbin (D-Illinois), se
natorius Slade Gorton I R-
VVashington), rep. John Shim
kus (R-Illinois; ir rep. Dennis 
Kucinich (D-Ohio). Dar kalbė
jo rep. Benjamin Gilman <R-

„VVilliams" bendrove tą turtą 
įkeičia bankams ir ima pasko
las, Lietuvai užsitikrinant, 
kad negalėtų būti įkeista jos 
dalis. 

N'ew York/ ir buvęs Kongreso1 

narys Gerald Solomon (R-New j 
York j . 

Amerikos Lietuvių ta rybos ' 
atstovas Vašingtone ir JBANC 
Algirdas Rimas vadovavo pro
gramai. Amerikos Lietuvių ta- j 
rybos pirmininkas ir JBANC 
tarybos narys prof. dr. Jonas 
Račkauskas taip pat dalyvavo, 
pristatydamas senatorių Dur
bin. Taip pat kalbėjo dabar t i 
nis JBANC pirmininkas. Ame
rikos Estų tarybos pirminin
kas Mati Koiva. JBANC val
dybos pirmininkas Velk) Eder-
ma ir Amerikos Latvių są
jungos vicepirmininkas Peter 
Blumberg. 

Renginyje dalyvavo visi trys 
Baltijos valstybių ambasado
riai JAV-ėse, tarp jų Lietuvos 
amb. Stasys Sakalauskas. 

Iš viso pusryčiuose JAV Se
nato rūmuose dalyvavo dau
giau kaip 125 asmenys. įskai
tant Amerikos pabaltiečius iš 
Maryland. Virginia. Illinois. 
Pennsylvania, New Jersey, 
New York. Connecticut ir Ka
nados. 

JBANC 

* AB „ P a n e v ė ž i o k e l i a i " 
spa l io 14 d. b a i g ė t i e s t i 
tarptautinio keiio ..Via Balti-
ca" Panevėžio šiaurinį aplink
kelį, kurio statybos darbai kai
navo apie 30 mln. litų. iš ku
rių 75 proc. sumos — Europos 
Rekonstrukcijos ir plėtros 
banko paskola. 25 proc. — Ke
lių fondo lėšos. 11 kilometrų il
gio apylanka sujungė Panevė-
žio-Pasvalio ir Panevėžio-
Šiaulių kelius. Kelininkai spė
ja, kad jau ateinančiais metais 
per parą juo pravažiuos apie 
3.500 automobilių, patogiai 
aplenkdami patį Panevėžio 
miestą. 'Eita' 

Nelengva Lietuva: žengi 
nepriklausomo gyvenimo ke
liu: tyko daug pavojų ir ant 
kelio, ir šalikelėse, o dažnai ir 
kojos tarytum supančiotos — 
vis pinasi, vis žingsniai netvir
ti... J au nekalbant apie proble
mas su užsieniu, ypač buvusiu 
„seimininku", dabar ne tik iš 
šalies stebinčiu, iš jo „globos" 
išsprūdusios. Lietuvos progre
są, bet nuolat pasistengiančiu 
jį apsunkinti . Krašto viduje 
taip pat — ne pyragai. Vals
tybe jau turėjo pakankama; 
..krizių": finansinių, vyriausy
binių ir kitų. Štai šią savaite 
iškilo dar viena, nors ka: kas 
sakytų, kad tai ne krize: o 
logiška pabaiga reikaiui, kurį 
užbaigti būtinai reikėjo. Vos 
prieš penkis mėnesius per
ėmęs vadovavimą vyriausybei, 
ministras pirmininkas Rolan
das Paksas pirmadienį 'spalio 
18.' savo kalboje per valstybi
ne televiziją pranešė, kad atsi
sako pasirašyti sutartis su 
..VVilliams International" ben
drove dėl „Mažeikių naftos" 
investicijų. Tai. pasak R Pak-
so, užkrautų valstybei per di
delę finansinę naštą, dėl ku
rios nukentėtų kiti svarbūs 
reikalai krašto viduje. Kaip 
žinome, už sutartį su šia Ame
rikos naftos didžbendrove bu
vo ir Seimo pirmininkas, ir 
prezidentas. tad premjero 
nuosprendis iš dalies buvo 
akibrokštas ir jų pageidavi
mams. Tačiau R Paksas pasi
liko prie savo nuomones: 

Pasirašyti po dokumentu. 
kuriuo įtvirtinamos, mano gal
va, nepriimtinos Lietuvai są
lygos, negaliu. Negaliu, nes 
mano įsitikinimu, šitos sąly
gos gali būti lemtingos Lietu
vos ekonomikai, jos ūkiui, jos 
žmonėms. Ar šiandien aš klys
tu, prognozuodamas tokias pa
sekmes, parodys tik laikas. 
tačiau dabar elgiuosi taip, 
kaip man liepia mano sąžinė". 
Premjero kaiba pirmadienį 
yra tik pradžia — pabaigos 
dar negalima numatyti. Tik 
linkėtina, kad jis vėl nevestų 
prie didesnes krizes. 

Vis tik vienu klausimu visos 
trys Lietuvos valdžios dalys 
I Seimas. Vyriausybė ir prezi
dentas ; yra tos pačios nuo
mones. Tai pastangos kiek 
galima greičiau įsijungti į 
NATO. Tam negailima nei 
pastangų, nei lėšų. Su min
tim, kad Lietuvos ateitis būtu 
daug saugesne, jeigu ji jaustu 
NATO globą, sutinka ir dau-

| guma užsienio lietuvių. Ne tik 
i sutinka, bet savo veikla daug 
j prisideda, kad tas Lietuvos 
i noras įvyktų. 

Nepaisant kartais pasitai-
i kančių nesklandumų kitose 

veiklos srityse, del NATO na

rystes Lietuva, sutinka ir JA\ 
Lietuviq Bendruomene LB 
..- Amerikos Lietuvio tai 
ALTas), kuris ypač reikšmin

gai ; . 10 reikalu dirba su J -ir.g-
tiniu Amerikos Baltiečių ko-
HDtetu JBANC . Kaip ir pra
eityje, kai -'.-.-įėjo Lietuva: 
šalir..:..-:. Vašingtone, kontak-

Y. _-••-. Senato na-
riai. JAV prezidentas ir kit: 
įtakingi ruošiami su 
ja.; susitikimi, atvykstan
tiems iš L i e t . . . - ;. ...•..-: a.".-
bei valdžios žmonėms Daug 
pnsideda ir L ie t . - . - ambasa
da JAV-se. birios pozicija, su
prantama, yra dar-.,/:..- savo 
krašto naudai. 

Neseniai Miivv^uKe- V.'I 
vykusioje JAV LB XV tarybos 
trečiojoje sesijoje buvo priimta 
rezoliucija, pasisaką.-.:: ir dei 
NATO narystes Lietuvai: 
„...JAV LB XV Taryba ragina 
LR Seimą ir vyriausybe ryž
tingai vykdyti 1999 m. sausio 
14 d. priimtą {statymą del Lie
tuvos gynybos strategijos fi
nansavimo numatantį Lietu
vos gynybos biudžetą padidin
ti nuo pusantro proc. bendrojo 
vidaus produKto BVP šiais 
metais iki 2 proc. BVP 2001 
m. ...aukštai Įvertina NATO. 
JAV ir Vakarų Europos kari
nių žinovų pozityvios įverti
nimus Lietuvos gynybos per
siorganizavimu: ir Lietuvos 
karinio pasiruoš..-no progre-
sui... 

Atsižvelgiant į šią JAV LB 
Tarybos poziciją, tenka ste
bėtis pasikalbėjimu su tos ta
rybos pirmininku pik. Donatu 
Skuču, išspausdintu ..Lietu
vos aido" š.m. spalio 16 d. lai
doje -..Vašingtone dirbti sudė
tinga". Kažkaip susidaro 
įspūdis, kad pik. Skučo nuo
mone del NATO narystes ski
riasi ir nuo Lietuvos, ir nuo 
LB. Mes juk žinome, kad Lie
tuva siekia į NATO būti pa
kviesta artimiausiame naujų 
narių svarstymo rate. o D.S. 
teigia, kad ..Po trejų metų at
eis eilė kalbėti apie NATO..." 
Tai kaip čia suderinti Lietu
vos. JAV LB ir kitų pastan
gas, ir a r verta jas derinti, kai 
Tarybos pirm. mano. kad tik 
po trejų metų gali prasidėt: 
kalba apie NATO? Ar mes su 
Lietuva? Ar Tarybos pirminin
kas yra su Bendruomene0 

Yra ir daugiau rūpestį ke
liančių pasisakymų, pvz.: ..LB 
iš dalies yra politine organiza
cija, negaliu to paneigti..." 
Tai pavojingas teigimas, jai 
LB-nei ir tenka tęsti visų 
užsienio, ypač Amerikos lietu
vių, tradicijas ir darbuotis Lie
tuvos labui, tai nėra jos pa
grindinė paskirtis bei tikslai, 
tai tik šventas lietuvio užda
vinys — padėti savo tautai. 

KAIP AŠ BUVAU MINISTRU 
Tęsiny. ^ G M A S ZINKEVIČIUS j į į 

Be kita ko, įstatymas turėtų nustatyti aiškias ri
bas tarp aukštesniojo ir aukštojo mokslo, padaryti 
sklandų perėjimą nuo vienų studijų prie kitų, kad stu
dentai, atėję iš aukštesniųjų mokyklų, neeikvotų vel
tui jėgų ir nebotų švaistomos valstybės lėšos. Siekda
mas geriau susipažinti su aukštesniosiomis mokyk
lomis, aplankiau ne vieną iš jų, susipažinau su jų dar
bu, dalyvavau įvairiuose renginiuose, pavyzdžiui, bu
vau Vilniaus aukštesniosios politechnikos mokyklos 
75 metų jubiliejuje (1997.12.05). 

Sunkiai sprendžiamą problemą sudarė mokslo tiria
mieji institutai, kurių Lietuvoje buvo net 29. Šią sritį 
palyginti neblogai pažinojau — pats beveik pusantrų 
metų dirbau vieno iš tokių institutų (Lietuvių kalbos) 
direktoriumi. Dauguma iš jų bolševikų okupacijos 
metais priklausė Mokslų akademijai. Tarp tokių insti
tutų tada buvo ir tikrų monstrų, vykdžiusių Sovietų 
Sąjungos karinius užsakymus ir labai išaugusių, tur
tingų, pvz., fizikos institutų, sukaupusių didžiulį 
mokslinį potencialą. Lietuvai tokie monstrai tapo ne
bereikalingi ir todėl jie nyko. Svarbu buvo išsaugoti jų 
mokslinį potencialą, maksimaliai jį panaudoti Lietu
vos poreikiams. Lyginant su kitais, tokių institutų 
darbuotojai pasižymėjo didesniu veržlumu gindami sa
vo „teises", nepaisė kitų institutų poreikių Jie domi

navo Vyriausybės sudaromose komisijose, kurios tu
rėjo įvertinti institutų mokslinį darbą. Sudarė vie
našalius, palankius sau vertinimo kriterijus, visai ne
tinkančius socialiniams ir ypač humanitariniams 
mokslams, sakysime, vertinimą pagal paskelbtų 
straipsnių skaičių užsienio moksliniuose žurnaluose 
su svorio koeficientais (kiek man žinoma, humanitari
niai mokslai iš viso tokių žurnalų neturi), arba verti
nimą pagal mokslinių darbų citavimo indeksą (iš 
tikrųjų daugiau cituojama kritikuojant prastą darbą, 
negu giriant gerą) ir pan. Prieš praktinį vertinimą to
kiais ir panašiais principais griežtai pasisakė lituanis
tinių insti tutų direktoriai, kurie į mane kreipėsi moty
vuotais raštais ir išreiškė nuogąstavimą. Jų nuogąs
tavimas pasirodė pagrįstas: perskaitęs ekspertų gru
pės tikrinimo baigiamąsias išvadas apie kai kurių 
man gerai pažįstamų lituanistinių institutų vertini
mą, pats įsitikinau, kad tasai vertinimas yra perdėm 
iškreiptas, ekspertai nesuvokia humanitarinių insti
tu tų mokslinio darbo specifikos ir to darbo esmės 
(grupėje nebuvo nė vieno lituanisto). 

Man nerimą kėlė perdėtas fundamentalių mokslų 
reikšmės išpūtimas ir niekinamas požiūris į taikomuo
sius mokslus. Iš pokalbių su Taivanio ambasadoriumi 
(1997.10.13, 1998.02.17) patyriau, kad būtent taiko
mųjų mokslų institutai pas juos athko didžiausią vaid
menį keliant krašto ekonomiką ir gerovę, buvusią 
vargšų (kaip jis sakė, elgetų) šalį paverčiant klestin
čia. Taivanyje taikomųjų institutų yra daug 'rodos, su

daro 80 procentui ir jie didžiai vertinami. Pas mus. at
virkščiai, tokių institutų yra palyginti nedaug ir tuos 
pačius siūloma Vyriausybei neremti. Visa tai labai 
komplikuoja Vyriausybės dotacijų kasmetinį skirsty
mą, lemia to skirstymo kriterijų nepastovumą ir suke
lia institutų netikrumą dėl savo ateities. Laikiausi at
sargaus požiūrio: reikia pačiam gerai ištirti esamą 
padėtį. įsigilinti į kiekvieno instituto problemas ' to 
padaryti negalėjau del minėtų užsipuldinėjimų ir 
trukdymo i, tik po to daryti ryžtingus sprendimus, juo
ba, kad ekspertų išvados daugeliu atvejų buvo ne
konkrečios, kartais ir vienašališkos. 

Iš anksčiau buvau artimai susijęs su neseniai įsteig
tu Mokslo ir enciklopedijų leidybos insti tutu, kurio 
veikla visai kitokia — leidybine. Dar jo prototipo — 
Mokslo, vėliau Mokslo ir enciklopedijų leidyklos — bu
vau tarybos pirmininkas. Juo likau ir d i rbdamas Mi
nisterijoje 'perrinko 1997.04.25). Taip pat iš anksčiau 
buvau Mažosios Lietuvos enciklopedijos vyriausiuoju 
redaktoriumi. Tačiau del didelio užimtumo nedaug te
galėjau įsitraukti į šį darbą: paprastai apsiribodavau 
pirmininkavimu tos enciklopedijos tarybos posėdžiuo
se ir raštų pasirašinejimu. Vis tikėjausi galėsiąs 
daugiau tam darbui atsidėti, juolab, kad Mažąja 
Lietuva visuomet domėjausi, norėjosi kuo dau
giau prisidėti išryškinant milžinišką tos lietuvių tau
tos dalies paveldą šių dienų kultūroje. Taip pat teko 
dalyvauti svarstant Visuotines enciklopedijos proble
mas (1998.02.18 ir kt). 

Didelis darbo krūvis neleido intensyviau reikštis 
Mokslų akademijos ir Lietuvių katalikų mokslo akade
mijos veikloje. Pajėgiau dalyvauti tik kai kuriuose 
•kur suspėdavau) renginiuose, pasitarimuose, konfe
rencijose. Lietuviu mokslo draugijos ir leidinio Rie tu
vių tautos" jubiliejiniame renginyje 1997.04.29 kal
bėjau apie jų reikšmę Lietuvos kultūra; ir mokslui. 
Prisidėjau pertvarkant Lietuvos mokslo premijų komi
tetą, dalyvaudavau įteikiant premijas ir pan. 

Jubi l ie j iniai r eng in ia i ir kiti darbai 

Daug laiko ir energijos ateme jubiliejų, reikšmingų 
visai Lietuvai, organizavimas. Tokiu 1997 m. buvo du. 
Pirmiausia minėtina Lietuvos mokyklos 600 metu su
kaktis. Šiam jubiliejui pasirengti buvo sudaryta. Vals
tybine komisija, kuriai teko pirmininkauti. Išleidome 
jubiliejinius pašto ženklus, vokus, lankstinukus, ka
lendorius, buvo nukaltas medalis, sukurta emblema. 
Jubiliejaus proga pasirodė reikšmingų monografijų iš 
lietuvių pedagogikos praeities ir dabarties. Ypač pa
žymėtina Rasos Paulauskienės knyga „XX amžiaus 
mokytojai". Visoje Lietuvoje vyko jubiliejaus minėji
mai, konferencijos (vien Vilniaus pedagoginis universi
tetas jų organizavo keturiolika), kurių ne vienoje toko 
dalyvauti. įvyko moksleivių rašiniu konkursas, daly
vavo beveik 200 jaunų autorių, iš jų 46 laureatus irju 
mokytojus apdovanojau garbes raštais ir atminimo do
vanomis. | Bus daugiau 
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KARALIAUČIAUS SRITIES 
LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGOS 

STOVYKLA 
bių metų kovo men. 17 d. 

Karaliaučiaus srities Justici
jos valdyba įregistravo nuo 
1994 metų veikiančią regioni
nę visuomeninę organizaciją 
— Karaliaučiaus srities Lietu
vių jaunimo sąjungą LJS:. 

kultūros temomis. Paskaitas 
skaitė Mažosios Lietuvos ži
nove, sociologė. Klaipėdos uni
versiteto profesore dr. Arūnė 
Arbušauskaitė ir svečiai iš 
Kauno. Popietes skyrėme dis
kusijoms, mokėmės nevvriau-

Dabar Karaliaučiaus srities sybinio judėjimo vadovavimo 
mo veiklai vadovauja pagrindų, o vakarais Folkloro 

klubo vadovė Daiva Šambors-
kiene mokė lietuvių tautos 
šokių bei tautinių drabužių 
gamybos. 

Paskutinę stovyklavimo die
ną visi stovyklautojai pasirašė 
Karaliaučiaus lietuvių jauni
mo deklaraciją, kurioje pasi
sakė už lietuvių vienybę ir sie
kimą išsaugoti lietuvių kalbą 
be: kultūrą. 

Jaunimiečiai į namus skirs
tėsi kupini entuziazmo ir pla
nų kaip geriau organizuoti lie
tuvių jaunimą, uždegti juos 
lietuvybės saugojimo ir puo
selėjimo darbams. 

Karaliaučiaus srities etno
kultūrinę stovyklą rėmė Ma
žosios Lietuvos lietuvių drau
gija Čikagoje. Lietuvos Tauti
nių mažumų ir išeivijos depar
tamentas raštu buvo paskyręs 
paramą, bet lėšų jaunimie-
čiams nepaskyrė dėl Lietuvos 
biudžeto nevykdymo proble
mų. 

Nuoširdžiai dėkojame mūsų 
pagalbininkui. Mažosios Lie
tuvos lietuvių draugijos Čika
goje pirmininkui Viliui Algir
dui Trumpjonui už suteiktą fi
nansinę paramą, be kurios 
mūsų jaunimo stovykla nebū
tu įvykusi. 

S ig i tas Š a m b o r s k i s 
Karaliaučiaus srities 

lietuvių bendruomenės 
pirmininkas 

1999 m. vasario 28 c! išri kta 
taryba, kurios Į suninkąs 
yra Ričardas Mikulėnas. Isru-
tės pedagoginės lietuvių kal-
bos specialybės studentas. 

Jaunimiečiai jau nuo 1991 
metų dalyvauja kasmetinėse 
vasaros etnokultūrinėse sto
vyklose. Šiemetinė stovykla 
pasiryžo lietuvybės veiklon 
įtraukti kuo daugiau jaunimo. 
Šio tikslo įgyvendinimui š.m. 
rugpjūčio 11-16 d. Rausviuose 
buvo suruošta jau devintoji 
krašto lietuvių jaunimo sto
vykla „Ramovė". J Etnokultū
rinę stovyklą atvyko daugiau 
negu 20 srities rajonų ir mies
tų lietuviu jaunimo organi
zatorių iš aštuonių krašto 
miestų ir rajonų. Tai jauni lie
tuviai, vadovaujantys lietuvių 
etnografiniam judėjimui — or
ganizatoriai, mokytojai. Įsru-
tės kolegijos lietuvių kalbos 
specialybės studentai. I Raus-
vius atvyko ir geriausias kraš
to vaikų tautinis ansamblis 
„Šešupė", vadovaujamas mo
kytojos Aldonos Strojevos. 
..Šešupės" vaikai koncertavo 
miestui, o taip pat ir gyvento
jams, kuriame įsikūrė stovyk
lautojai. 

Rausviuose susirinkome ne 
vien pabendrauti, bet ir pa
simokyti. Kiekvieną priešpietę 
ruošėme paskaitas Mažosios 
Lietuvos istorijos bei etno-

TAUTINĖ STOVYKLA RAGAINĖS 
EISULIŲ LANKOJE 

Pas ika lbė j imas su Kara l iauč iaus Lietuvių 
B e n d r u o m e n ė s p i rmin inku Sigitu Samborsk iu 

— Iš s tovyklos Eisulių skirtos ugdyti tautinę dvasią. 
Lankoje matos i legendin is 
R a m b y n a s , B i t ėna i , kur 
m i š k o k a p i n a i t ė s e — Ma
žosios L ie tuvos pan teone 
— ilsisi V y d ū n a s ir Marty
n a s J a n k u s , savo gyvenimu 
ir d a r b a i s j u n g e abu Nemu
no k r a n t u s . Aišku, kad vie
t a s tovyklai p a s i r i n k t a ne
a t s i t i k t i n a i . Ka d a r subti
l a u s ir l i e tuv iško čia būda
mi gavo K a r a l i a u č i a u s vai
ka i? 

- Ju buvo ne taip mažai — 
97. Kiekviena rekomendavo 
vietos lietuvių kalbos mokyto
jas, o sąrašus tvirtino krašto 
Lietuvių kalbos mokytojų aso
ciacijos valdyba -pirmininkas 
Juozapas Misiūnas). Grupėms 
vadovavo šeši vadovai, ku
riuos konkurso tvarka atrinko 
Lietuvos Respublikos tautinių 
mažumų ir išeivijos departa
mentas 'vertinimo komisijos 

lietuvybę. Vilniaus pedagogi
nio universiteto studentes 
Kristina Mišeikytė, Daiva 
Maskoliūnaitė. Virginija Din-
daitė ir Jurgita Baranauskai
tė, Karaliaučiaus lietuviškos 
pradinės mokyklos mokytoja 
Tatjana Ostapčiuk bei Gum
bines muzikos mokyklos mo
kytojas Algis Karmilavičius 
tikrai atidavė visas savo ži
nias ir širdžių šilumą, kad vai
kai daugiau sužinotų apie Lie
tuvą, susipažintu su tautiniais 
papročiais ir tradicijomis, ben
drautų lietuviškai. 

— Kokiu buvo r e n g i n i u ? 
— Spalvinga buvo stovyklos 

atidarymo progi na, skirta 
Liepos šeštajai — Karaliaus 
Mindaugo karūnavimo — 
Valstybes dienai. Vėliau buvo 
improvizuotos kitos tradicines 
lietuvių šventės: Knygnešio 
diena. Kalėdos. Užgavėnės. 

departamento Velykos. Žalgirio mūšio garbei 
specialistas Alfonsas Kairys), surengėme pasakų ir legendų 
Visos be išimties programos vakarą, lietuvių kalbos vikto-

S K E L B I M A I 

liepos 6-tą -
suvažiavo 97 Karaliaučiaus kraš 

aup uig:i i.-s K i - i;. !.. ii,.u)jf vykusią Tautinį" stovykla 
, jų vadovai ir vadoves 

N uotr Sig. Šamborskio 

Karaliaučiaus srities lietuvaičių š.m. Tautinės stovyklos, vykusios Ragainės Eisulių Lankoje, vadovai. Iš k.: Al
gis Karmilavičius - Gumbine, Romas Varevieius - svečias iš Vilniaus ..Atgajos" stovyklos, Kristina Mišeikytė -
Klaipėda, Tania Ostapčiuk - Karaliaučius, Virginija Dindaitė - Švenčionys, Alfonsas Kairys - iš Lietuvos Res
publikos tautinių mažumų ir išeivijos departamento, Jurgita Baranauskaite - Merkiai ir Daiva Maskoliūnaitė -
Ukmergė. 

riną. Vaikai aktyviai dalyvavo 
pynimo, audimo, siuvinėjimo, 
karpinių, piešimo konkurse. 
Na ir. žinoma, visiems patiko 
turist iniai žygiai po apylinkę, 
ekskursijos į Karaliaučių, 
Gumbinę, aplankant bažnyčią, 
kurioje pakrikštytas Kristijo
nas Donelaitis, poeto gimtinę 
— Lazdynėlius. Tolminkiemio 
bažnyčią — muziejų. Pabuvo
jome Jsručio pilyje, išvaikščio
jom Ragainės ir Tilžės lietu
viškąsias vietas. Kelionėse te
ko pabūti gidu. Tai nepapras
ta, nes keliavome net trimis 
autobusais, o vaikai s- alsūs! 
Taikino minėti pedag< „ai. Pa
tys vaikai parengė stovyklos 
uždarymo net trijų valandų 
programą. Remejų prizus lai
mėjo Egidijus Mardasas ir 
Andrius Venskus iš Kaini
ninkų. Indrė Sabaliauskaite iš 
Kryžiokų ir Onutė Bitkovska-
ja iš Karaliaučiaus. Kiekvie
nam stovyklautojui įteikėme 
po bendrą nuotrauką ir atmi
nimo d o v a n a ' 

— Gal d a r porą žodž iu 
a p i e s t ovyk los r ė m ė j u s . 

— Padėjo Ragainės rajono 
švietimo skyrius, administra
cijos Socialinio rėmimo fon
das, išpirkęs 25 kelialapius, 
del kurių tarpininkavo Rusų-
lietuvių kultūros ir verslo pa
ramos fondo vadovai. 32 kelia
lapius išpirko LR Tautinių 
mažumų ir išeivijos departa
mentas , 40 — Čikagos Mažo
sios Lietuvos lietuvių draugi-

Nuotr Sigito Šamborskio 

KAUNO MIŠRUS CHORAS 
KAMERTONAS" NEW YORKE 

• 9 H 
krašto vaikų Tautines stovyklos, vykusios Ragainės Eisulių Lankoje atidarymo i.m. 

\ r Sieito Šamborsk io 
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Iš Lietuvos atvyko ir dides
nius lietuvių telkinius su kon
certais aplankė. įmantriu var
du pasivadinęs, mišrus choras 
„Kamertonas"'. 'Chorui vado
vauja Algirdas Viesulas. 

Spėju, kad net kuriam kils 
noras sužinoti, kas tai per 
daiktas „Kamertonas" ir ką jis 
reiškia. Kamertonas (vokiškai 
— „Stimmgaber, angliškai — 
„Tuning Fork") yra vieno tono 
(ne svorio; muzikos instru
mentas, primenąs šakutę. 
Skirtumas tik toks. kad jis tu
ri ne keturis, bet tik du, žy
miai ilgesnius „pirštus". Tą 
„instrumentą" į ką nors kieta 
užgavus, arba dviem pirštais 
suspaudus ir staiga atleidus, 
jis išduoda garsą, atitinkanti* 
fortepijono viduriniosios okta
vos A garsui. Kamertonas, jei
gu nėra kito kurio muzikos 
instrumento, ypač pasitarrau-
ja chorvedžiams. paAmdant 
chorui toną. 

Choras ...Kamertonas" paly
ginti dar gana jaunas. Jam tik 
4 metai! Tiok metų choro gj 
vavime — labai trumpas lai
kotarpis. Bet. matyt. intens\ • 
viai dirbant, gero chorvedžio 

ja. Mes ypač dėkingi šios 
draugijos nariams, jų pirmi
ninkui Viliui Algirdui Trump-
jonui, nes jie nuolat remia 
Karaliaučiaus krašto lietuviš
kas klases, padeda surengti 
tradicine tapusią Kalėdų eglu
tę. 

— D a r m ė n u o iki mokslo 
me tų p r a d ž i o s . Ar n ieko 
d a u g i a u n e r e n g s i t e ? 

— Rugpjūčio 11 d. į etno
kultūrinę stovyklą Raušiuose 
kviečiami krašto lietuvių jau
nuoliai. Šį tautinį sambūrį 
taip pat remia LR Tautinių 
mažumų ir išeivijos departa
mentas bei Čikagos Mažosios 
Lietuvos lietuvių draugija. 

— Ačiū už poka lb i . Pere i 
d a m a s Tilžės t i l tą, pe re in i 
n e t ik iš v i e n o k r a n t o i 
k i ta , b e t esi i r paky lė tas 
v i r š N e m u n o . 

Kalbėjosi žurnalistas Vy
t a u t a s Ka l t en i s . 

„Voruta", 1999.08.07 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

HSTCMOBUD. NAMU. SVBKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frar* Zapot* r CM. Mp.Aukse 
S. Kana kaba Uetuvtakar 

FRANKZAPOUS 
32081/2 W«*t 96*1 Street 

Tai. (708) 424-6854 
(773)581-8654 

GREIT PARDUODA 

l-V 
RE/MAX RESULTS 

REMJOKS 
orte (773) 586-S9S9 
home (7M) 425-7160 
pagal (708) 886-4919 

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

rankose, kiek tenka išgirsti, 
yra pasiekęs gerų rezultatų. 
Šalia koncertų Lietuvoje, jis 
jau spėjo aplankyti Lenkiją, 
Vokietiją, Austriją, Prancūzi
ją, Olandiją, o dabar ir JAV. 

Pirmą koncertą „Kamerto
nas" padovanojo New Yorko 
lietuvių visuomenei. Koncer
tas įvyko penktadienį, spalio 8 
d.. Kultūros židinio didžiojoje 
salėje, Brooklyn, NY. 

Koncertas turėjęs prasidėti 
7 vai. vakaro — deja... Tą die
ną choristai ekskursavo po 
Manhattan, norėdami nors 
maža akimirka pajusti New 
Yorko pulsą. Jie tikėjosi at
vykti į Židinį taip, kad prieš 
koncertą dar spėtų parepetuo
ti ir susipažinti su salės akus
tika. Iš Manhattan išvykus ir 
patekus į Lietuvoje vadina
mus ..eismo kamščius", priedo 
vairuotojui dar ir pasiklydus. 
Židinyje atsirado jau po 7 vai. 
Dabar turėjo persirengti ir ap
sitvarkyti taip, kad koncertas 
buvo pradėtas tik 20 minučių 
likus iki 8 vai. 

Vos kvapą atgaunančių, sce
noje išsirikiavusius „Kamerto
no"' choristus pasveikino Židi
nio tarybos sekretorė Malvina 
Klivečkienė. 

Choro dirigentas Algirdas 
Viesulas, atsiprašęs už vėlavi
me ir paaiškinęs priežastis, 
koncertą pradėjo J. Naujalio 
daina J't Raseinių, ant Duby
sos1'. Iš viso vienu išėjimu pa
dainavo 19 lietuvių kompo
zitorių sukurtų arba jų harmo
nizuotų dainų. Išgirdome 6 lie
tuvių liaudies dainas, B. Dva
riono — „Reinhardo šaltinė
lis". A. Kačanausko — 
„Žvaigždutė". B. Gorbulskio — 
..Vasaros šokis". Raudonikio 
— „Jūra", K M. Čiurlionio — 
„Kyrie", L. Vilkaičio — iš ciklo 
„Gėlių kalbėjimas" III dalies 
daina „Taip nepasiekiama", R. 
Khorienės/Čyvaitės — „Viena 
tauta — viena šeima" ir kitos. 

Plojimams netilstant, „Ka
mertonas" padovanojo dar 3 
„bisus". 

Kelioms dainoms fortepijonu 
akompanavo Marija Čepins-
kienė. 

Dar nenusprendete, kur sutikti 
2000-uocius? 

Virginijus ir Eini* Švabai 
kviečia į linksmą naujametinę puotą 

Hickory Hills Country Club! 
informacija teL: 706-267-1645, 

708-974-3919. 

Moteris ieško darbo. Gali 
padėti namų ruošoje, prižiūrėti 

senesnius žmones ir gyventi 
kartu Tel. 773-376-2874. 

Kviesti Ireną. 

One bedroora apt heated with 
stove & refrig. Near 71 &, 

Washtenaw. $350 per mo. One 
month security deposit 

Call 773-476-8727. 

ATTENTION IMMIGRANTS! 
Canada is accepttng applicants for 

Pw marmit rtesktonca! 

For froe information call: 

1-773-282-9500 
GTS toneaniratmg m nnmigration to Canada 

www.redeusa.com 

STASYS' CONSTRUC TION 
Staliaus darbai, rusių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plyteles; "skfngs*, 

-soffits", 'decks*. 'gutters*. ptoksti 
ir •shinoje" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draucSmą. 
• S.Beoeta, tai 630-241 1912.. 

Paskutinei dainai nuskam
bėjus, chorui dėkojo ir gėlė
mis, visus choristus, dirigentą 
A. Viesulą ir akompaniatorę 
M. Čepinskienę, apdovanojo 
Malvina Klivečkienė. Taip pat 
JCamertonui" geros sėkmės, 
Amerikoje koncertuojant lin
kėjo Kultūros židinio vicepir
mininkas Pranas Gvildys. 

Choro ^ardu, koncerto ren
gėjams padovanojo knygą — 
„Pažintis su Lietuva tūkstant
mečio knyga", savo (dainuotą 
CD ir kasete. 

„Kamertonas" yra saviveik
los/mėgėjų choras. Jame dai
nuoja įvairių profesijų, jauni, 
dainą mėgstantieji daininin
kai. Nuovargis po kelionės iš 
Lietuvos ir dieną prieš kon
certą besižvalgant po New 
Yorką, buvo ryškus ne tik dai
nuojant, bet ir jų veiduose. 

Choras savo lankstumą ir 
stiprybę pademonstravo, dai
nuodamas piano ribose. Ten 
jis buvo šviesiai spalvingas, 
puikiai ^susistygavęs". Tačiau 
iš tos ribos pasitraukiant ir 
kylant aukštyn, reiklesnis 
klausytojas galėjo pastebėti 
darnesnio sąskambio stoką. 
Ten sopranai „ėmė viršų". Visi 

KOMPIUTERIJA 
Parduodami kompiuteriai. 

Kompiuterinių sistemų surinkimas 
pagal kliento užsakymus. 

Inte metiniai arba industriniai 
serveriai. Taisomos kompiuterių 
sistemos. Programinė pagalba. 

Internete pajungimas. Intemetiniai 
poslapiai. Kreiptis: TeL 773-737-

6792; Fax. 815-461-8159; 
E-mail Loto2600WYahoo.com. 

RIURDAU AUTOMOTIVE 

Pigiai 
kejimui. remontuojame po avarijų: aesta-
tome auto.feometriji, Hiialromr dalu ge-
riaem kaina, taifinmr apĮSjaai 

Skambinu Urnai tai. 7W-2tl-«SM. 

choristai, nors ir gerai žinomą 
dainą dainuodami, atidžiai 
naudojosi natomis. J a s laikė 
nevienodai: vieni žemai, kiti 
aukštai, dar kiti net ir pusę 
veido buvo jomis užsidengę. 
Dainuodami laikėsi labai rim
tai. Kad ir linksmesnio pobū
džio dainą atliekant, jų veidai 
linksmumo nerodė. Porą dai
nų paįvairino, siūbuodami į 
šonus. - — 

Ryškiu ir įtikinančiu mostu 
žavėjo simpatingas, l inksmas 
ir judrus choro dirigentas Al
girdas Viesulas. J is , nesant 
programos, atliko ir pranešėjo 
pareigas, pranešdamas kiek
vieną dainą ir jos kompozito
rių (žodžių autoriaus nemi
nėjo). 

Koncerto rengėjams prie
kaištą galima padaryti dėl 
programos neparuošimo. An
tras dalykas — nesutvarkytas 
garsiakalbis. Kiekvienas, prie 
jo prisiartinęs, turėjo garsia
kalbį ramstyti. 

I koncertą atsilankė tik apie 
100 dainos mėgėjų. 

„Kamertonas" choro kon
certą rengė New Yorko Kultū
ros židinio taryba. 

P . P a l y s 

LIETUVOS PARTIZANŲ GLOBOS 
FONDAS 

Lietuvos Partizanų glo- korespondenciniu būdu. 
bos fondas (LPGF) įsteigtas 
1995.09.25 d. Čikagoje, yra 
dalis Lithuanian Human Ser
vices Council of the USA, Inc. 
a non-profit Corporation, Fed. 
Tax ID 36-3163350. 

LPG fondo valdybos nariai 
yra Leonas Maskaliūnas, Po
vilas Vaičekauskas, Antanas 
Paužuolis, Birutė Jasaitienė, 
Marija Remienė, Povilas Pe-
čiulaitis. Fondo valdybos na
riai už savo darbą atlyginimo 
negauna. Keliaudami į Lietu
vą ar kitur, fondo nariai iš
laidas padengia patys. 

Lietuvos Partizanų globos 
fondo tikslai yra skelbiami 
fondo aplinkraštyje JLPGF 
ryšininkas", kuris leidžiamas 
kas metai. 

Surinktas aukas LPG fon
das persiunčia į Lietuvą ir per 
(LLKS) Lietuvos Laivės kovos 
sąjūdį paskirsto Lietuvoje pa
galbos reikalingiems LLKS 
nariams. 0 jų kasmet ma
žėja... 

LPG fondas kaupia aukas 

ren
gia minėjimus, koncertus, ren
ka aukas mirusiųjų atminimą 
pagerbti ir per savo aplink
raštį „LPGF ryšininką". Rei
kia pažymėti, kad išleidimas 
Šių (4) numerių LPG fondui 
nieko nekainavo. Tad padėka 
Akademinio Skautų Sąjūdžio 
Los Angeles skyriui, suradu
siam „nežinomą" geradarį, ku
ris su spalvotomis nuotrauko
mis išspausdina ir atsiunčia į 
Čikagą 4,500 „LPGF ryši
ninko" egzempliorių, kuriuos 
valdyba išsiuntinėja po visą 
Ameriką. Visuomenės atsilie
pimas aukomis yra itin geras. 

Praeitų metų liepos mėnesį 
koncertavo „Girių aidas II" 
net 11-je vietovių tuo papildė 
LPGF iždą. 

Leonas Maskal iūnas 
LPGF pirmininkas 

• ASarų pakalnėje populia
riausia specialybė — ašarų 
šluostytojai. 

http://www.redeusa.com
http://Loto2600WYahoo.com


LIETUVIŲ GRĮŽIMO Į TĖVYNĘ 
INFORMACIJOS CENTRAS 

Gedimino pr. Vilnius 2600. Tel. (370 2) 31 3 623. Faksas: (370 2) 31 3 624. 
EI. paštas: rnfo@kjittc.lt Interneto puslapis: www.lgitk.lt 

VYKSTANTYS Į LIETUVĄ GYVENTI 
TURĖTŲ ŽINOTI 

Tęsinys 

3. už 7-10 metų senumo au
tomobilį — 5 proc. muitą ir 18 
proc. pridėtinės vertės mokes
tį; 

4. už 10 ir daugiau metų se
numo automobilį — 10 proc. 
muitą ir 18 proc. pridėtinės 
vertės mokestį. 

Sveikatos draudimas 

Jeigu nesate susitvarkę 
sveikatos draudimo reikalų 
taip, kad jūsų sveikatos drau
dimas galiotų Lietuvoje, atvy
kę į Lietuvą, turėsite patys 
mokėti už gydytojų paslaugas. 

Sveikatos draudimą Lietu
voje galite užsitikrinti 3 bū
dais; 

1 būdas. Šalyje, iš kurios 
vykstate į Lietuvą, turėti tokį 
pastovų sveikatos draudimą, 
kuris apmoka gydymą ne tik 

sados arba konsulato ir Lietu
vos piliečio pasą. Tuomet ligo
nių kasa išduos jums sveika
tos draudimo pažymėjimą. 

Jeigu nesate pensininkas, 
tačiau dirbate savarankiškai , 
jūs su ligonių kasa tur i te su
daryti draudimo sutart į . Su
darę sutartį ir įmokėję sutar
tyje numatytą sumą įnašų, 
gausite sveikatos draudimo 
pažymėjimą. 

Sveikatos draudimo pažy
mėjimus reikia turėti su savi
mi, kreipiantis į gydymo įstai
gą. Turint sveikatos draudimo 
pažymėjimą, jus nemokamai 
aptarnaus bet kuris gydytojas 
arba gydymo įstaiga, tur intys 
sutartį su ligonių kasa. 

Įstaigų, firmų dirbantie
siems sveikatos draudimo pa
žymėjimus atstoja socialinio 
draudimo pažymėjimai. Priva
lomu sveikatos draudimu juos 

šalyje, iš kurios vykstate, bet apdraudžia ir draudimo įna-
ir užsienyje. Šis būdas yra pa- šus už juos moka darbovietė. 
tikimas ir patogus, jeigu jūs 
neketinate Lietuvoje sėsliai 
gyventi, mėgstate keliauti po 
įvairias šalis ir turite galimy
bę sugrįžti gydytis į šalį, iš ku
rios atvykote į Lietuvą. Ta
čiau šis būdas yra brangus, 

Draudimas 

Lietuvos draudimo įstaigos. 
Šiuo metu licencijas užsiim

ti draudimo verslu Lietuvoje 
turi daugiau nei 30 draudimo 

nes sveikatos draudimas, ga- kompanijų. Tačiau galima 
liojantis visose šalyse reika- teigti, kad t ik '€-7 pirmaujan-
lauja nemažų draudimo įnašų. 

2 būdas. Vykstant į Lietuvą 
apdrausti savo sveikatą laiki
nu draudimu, apmokančiu gy
dymo išlaidas Lietuvoje. Tokiu 
draudimu sveikatą galite ap
drausti arba savo šalies, arba 
Lietuvos draudimo kompani
jose. Šis bodas yra būtinas, 

čios Lietuvos draudimo kom
panijos valdo draudimo verslo 
rinką. Didžiausia iš jų šiuo 
metu yra Lietuvos Draudimas 
(buvęs Valstybinis Draudi
mas), kuris yra užėmęs maž
daug 52 proc. rinkos. 

Paga4 visus- duomenis šiuo 
metu draudimo Versle pirmau-

jeigu jūs norite apsidrausti ja šios trys kompanijos: 
nuo sužeidimų bei netikėtų 
sveikatos sutrikimų ir su tuo 
susijusių išlaidų, tol, kol esate 
Lietuvoje užsieniečio teisėmis 
(t.y. iki išvyksite iš Lietuvos 
arba tapsite nuolatiniu Lietu
vos gyventoju). Tačiau toks 
sveikatos draudimas dažniau
siai apmoka skubios būtinos 
gydytojų pagalbos išlaidas ir 
neapmoka pastovios sveikatos 
priežiūros paslaugų. Todėl jis 
tinka asmenims, turintiems 
sveikatos draudimą šalyje, iš 
kurios į Lietuvą atvyko, ir ga
lintiems sugrįžti į ją gydytis 
arba asmenims, galintiems 
mokėti gydytojui už sveikatos 
priežiūros paslaugas. 

3. būdas. Atvykus į Lietuvą 
apsidrausti privalomu sveika
tos draudimu. Šiuo draudimu 
Jūs galite apsidrausti, jeigu 
turite leidimą nuolat gyventi 
Lietuvoje, Lietuvos piliečio 
pasą ar teisės į pilietybę iš
saugojimo pažymėjimą. Netu
rėdami leidimo gyventi Lietu
voje arba Lietuvos paso (teisės 
į pilietybę išsaugojimo pažy
mėjimo), privalomuoju sveika
tos draudimu jūs neapsidrau-
site. Ši draudimo rūšis jums 
bus patogiausia, jeigu Jūs 
ruošiatės pasinaudoti įvairio
mis Lietuvos gydytojų paslau
gomis. Jis ypač patogus, jei 
esate pensininkas, turintis 
Lietuvos pilietybę, nes Lietu
vos piliečių pensininkų priva
lomą sveikatos draudimą ap
moka valstybė, nepriklauso
mai nuo to, iš kokios šalies 
pensininkas gauna pensiją. 

Privalomojo sveikatos drau
dimo reikalus tvarko terito
rinės ligonių kasos. Šios kasos 
išduoda sveikatos draudimo 
pažymėjimus pensininkams ir 
savarankiškai dirbantiems as
menims. 

Jeigu esate pensininkas, 
gaunantis pensiją iš kitos 
valstybės, turite pristatyti te
ritorinei ligonių kasai pažymą 
apie pensiją iš valstybės, ku
rioje gaunama pensija, amba-

1. Lietuvos Draudimas ša
lies rinkoje dirba 77 metus . Ši 
draudimo įstaiga draudėjams 
siūlo keturias rūšis gyvybės 
draudimo, virš 30 rūšių ne gy
vybės draudimo ir tris rūšis 
kredito draudimo. 

2. Drauda — Lietuvos ir Vo
kietijos draudimo UAB — vie
na pirmųjų privačių draudimo 
įmonių Lietuvoje, įsteigta 
1991 metais. Savo veikloje ši 
įmonė vadovaujasi partnerio 
iš Vokietijos, draudimo ben
drovės ALTE LEIPZIGER pa
tirtimi. DRAUDA siūlo daug 
tarptaut inius reikalavimus 
atitinkančių asmens, tur to ir 
gyvybės draudimo rūšių. 

3. Preventa įregistruota LR 
ekonomikos ministerijoje 1992 
m. vasario 21 d. Pagrindinė 
veikla — draudimo ir perdrau-
dimo operacijos. Bendrovė tei
kia per 20 asmens, sveikatos, 
turto bei civilinės atsakomy
bės draudimo paslaugų. 

Visą smulkesnę informaciją 
apie kiekvieną draudimo įmo
nę, jos teikiamas paslaugas ir 
įmokas, jūs galite gauti Lietu
vių grįžimo į Tėvynę informa
cijos centre ir pačiose draudi
mo kompanijose. 

Ką pravartu ž inot i , 
perkant Lietuvoje 

vert inga turtą 

Pagal Lietuvos įs tatymus 
vertingu tur tu yra s tat iniai ir 
statinių dalys, žemė, kelių 
transporto priemonės, van
dens transporto priemonės, 
civiliniai orlaiviai, motorizuo
ta žemės ūkio technika, šau
namieji ginklai, kėlimo kra
nai, liftai ir keltuvai, sūpynės, 
katilinių įrenginiai, pagrin
dinės statybinės medžiagos. 
Kitas tur tas , vertybiniai po
pieriai ir pinigai laikomi ver
tingu turtu, jeigu jų vertė di
desnė už 44.900 litų. 

Jeigu nuspręsite įsigyti Lie
tuvoje kokį nors vertingą tur
tą, jums nebus jokių kitų ap

ribojimų, išskyrus šiuos: 
1. pirkti, paveldėti ar kitu 

būdu įgyti žemę privačios nuo
savybės teisėjus galite tik tuo 
atveju, jeigu esate Lietuvos pi
lietis: 

2. kai kurių vertingų daiktu, 
pavyzdžiui šaunamojo ginklo, 
kultūros ir meno vertybių, j ū s 
negalėsite išvežti iš Lietuvos 
be specialaus leidimo, išduo
damo įstaigos, įgaliotos tokius 
leidimus išduoti. 

Įsigytą nekilnojamą turtą ir 
kitą vertingą turtą, kurį keti
nate turėti Lietuvoje, būtina 
įregistruoti. Registruoti nėra 
būtina tik įsigytų kilnojamų 
kultūros ir meno vertybių, ku
rių nebuvo registravę jų buvę 
savininkai. Tačiau jei norite 
įsigytas kultūros ir meno ver
tybes patikimiau apsaugoti, 
galite įregistruoti ir jas. Kul
tūros ir meno vertybes regist
ruoja Lietuvos kultūros mi
nisterija, nekilnojamą turtą — 
Žemės ir kito neKilnojamo tur
to kadastro ir registro vals
tybes įmone, kelių transporto 
priemones — kelių policija, 
žemės ūkio techniką — Apsk
rities viršininko administraci
jos žemės ūkio skyrių žemes 
ūkio technikos valstybinės 
priežiūros inžinieriai inspek
toriai, vandens transporto 
priemones — Lietuvos Res
publikos vandens transporto 
valstybinės kontrolės ir sau
gaus plaukiojimo inspekcija, 
šaunamuosius ginklus — Vi
daus reikalų ministerijos Poli
cijos departamento Viešosios 
policijos valdyba. 

Detalesnę informacija apie 
vertingo tur to registraciją tei
kia jo pardavimo arba privalo
mo registruoti turto registraci
jos įstaigos. Šiose įstaigose jus 
galite sužinoti ir jose regist
ruojamų daiktų išvežimo iš 
Lietuvos tvarką. 

B ū s t o įsigijimas 

Pirkti butą ar namą Lietu
voje geriausia dar neįsikūrus 
Lietuvoje ir turint gyvenamą 
vietą užsienyje. Šią gyvenamą 
vietą nurodykite notarui, su-
darinėdami notariate pirkimo 
sutartį. Tuomet įteisinant sa
vo pirkinį jums nereikės Lie
tuvos mokesčių inspekcijos pa
žymos apie savo pajamų de
klaravimą ir jūs neturėsite su 
šios pažymos gavimu susijusių 
rūpesčių. 

Kad būtų lengviau pasirink
ti būstą, iš anksto apsispręs
kite, kokią pinigų sumą pasi
ruošę išleisti, nes būsto kainą 
lemia vieta, kurioje jis yra, 
medžiagos, iš kurių pastaty
tas, statybos metai. įrengti 
patogumai. Brangiausi butai 
yra Vilniaus senamiesčio cent
ro, Antakalnio, Žvėryno ra
jonų naujuose arba atnaujin
tuose senuose plytiniuose na
muose, pigiausi — mažuose 
miestukuose. Vilniuje pigiau
sių butų kaina yra apie 300 
dolerių už kvadratinį metrą, 
brangiausių — virš 600 dole
rių už kvadratinį metrą. Kau
ne. Klaipėdoje butų kainos yra 
maždaug trečdaliu mažesnės. 
Kituose miestuose, išskyrus 
kurortus, kainos dar mažes
nės. Namų kvadratinio metro 
kainos maždaug tokios pat. 
kaip butų. 

Būsto nuoma Lietuvoje per 
mėnesį jums kainuotų nuo 50 
iki 800 dolerių už patalpas 
plius 50 - 100 dolerių už ko
munalines paslaugas (elektrą, 
vandenį, dujas šildymą, tele
foną ir k t j . priklausomai nuo 
būsto patogumu, patalpų dy
džio ir vietos. Nuomodami 
būstą, būtinai išsiaiškinkite 
su savininku, ar j is leis jums, 
deklaruojant gyvenamą vietą 
Lietuvoje, nuomojamą būstą 
nurodyti kaip savo gyvenamą 
vietą. 

Ieškoti būsto galima pačiam, 
arba pasinaudojant nekilnoja
mo turto agentūros paslaugo
mis. Jeigu nutarėte pasinau
doti nekilnojamo turto agen

tūros paslaugomis, geriau pa
sirinkite stambią turto agen
tūrą. Agentu-:: paslaugų kai
na yra naždaug 3 proc. pirki
nio kainos. Jeigu turi te pa
kankamai jejiu ir laiko, galite 
susirasti pirkinę patys, pasi
naudodami laikraščių spaus
dinamais skėl imais apie par-
duouamus damos ir butus 
arba patys padavę skelbimą. 
Kiekviena ajj.-kritis turi savo 
populiariausia skelbimų laik
raštį. Vilniau- apskrityje po
puliariausias -kelbimų laik
raštis yra .Alio reklama". 
Laikraščių .-.-ulbimuose kai
nos, prie kur: . nenurodyta va
liuta, pateikiamos JAV dole
riais. 

Ieškant buto ar namo pagal 
laikraščių skelbimus, svarbu 
nesusigundys butų pardavi
mo tarpininku pasiūlymais. 
Be naudos sugaišite daug lai
ko. Verčiau pasirinkite pasiū
lymą, kurį teikia pats savinin
kas. Jeigu pirkinį susiradote 
patys. būsto -avininkas gali 
paprašyti pa.iKti rankpinigių 
iki sudarysit notaro patvir
tintą pirkim i — pardavimo 
sutartį. Rankpinigių dydis pa
prastai būna nuo 400 iki 2,000 
litu. Apie rankpinigių davimą 
surašoma sutartis. Šioje su
tartyje apta' urnos rankpini
gių grąžinirr, sąlygos, numa
tomos baudi - už tų sąlygų 
nesilaikymą. Tokia sutart is , 
pasirašyta pirkėjo ir pirkinio 
savininko, galioja ir be notaro 

parašo, Pati pirki-uo -
,vimo sutartis sudaroma nota
riate Lietuvoje notaras 
tik asmuo, pa' - ;t 

.-u tvirtinantis sandorius, 
bet ir valstybės pareigūnas, 
užtikrinantis, kad sudarant 
sutartį nebūtų apgaules. Jis 
patikrina pardavėjo pristaty
tus dokumentus, įrodančius. 
kad pirkinys nėra įkeistas, 
kad pardavėjas yra atsiskaitęs 
su elektros, vandens, šilumos 
ir kitų būsto eksploatavimo 
paslaugų tiekėjais ir tik tuo
met, jei viskas tvarkoje, tvirti
na sutartį. 

Notaro patvirtinta sutartimi 
įsigytą būstą reikia per 3 mė
nesius įregistruoti būsto buvi
mo vietos Žemes ir kito nekil
nojamojo turto kadastro ir re
gistro valstybes įmonės filiale. 
Pirkinio neįregistravus per 3 
mėnesius, pirkimo sutartis 
nustoja galios. 

Jeigu jūs esate persikėlęs 
gyventi į Lietuvą ir jūsų pirki
mo vertė viršija 44.900 litų. 
prieš įregistruojant būstą jūs 
turite gauti iš mokesčių ins
pekcijos pažymą apie savo pa
jamų deklaravimą. Jeigu jūs 
dar nepersikėlėte gyventi į 
Lietuvą, šios pažymos nerei
kia. Pažyma pristatoma į būs
tą registruojančią įmonę. Tuo 
atveju, kai jūs jau esate per
sikėlę gyventi į Lietuvą, be 
nurodytos pažymos turto re
gistravimo įmonė būsto nere
gistruos. (Bus daugiau) 

DRAUGAF. 1999 n spalio 20 d. trečiadienis 

A. t A. 
VYTAUTUI MAČIUIKAI 

Lietuvoje mirus, broliui prof. dr. BENEDIKTUI 
MAČIUIKAI ir jo žmonai GRAŽINAI reiškiame gilią 
užuojautą. 

Hanau Lietuvių gimnazijos 

L-os laidos bendraklasiai 

L i e t u v o s P a r t i z a n ų š a l p a i a u k o j o : 

$200 

$100 
$50 

$25 

$20 

$10 

Janušoniai, V. P.; Biskiai Gediminas, Birutė (viso 
$600): Pažemėnai Mirga, Kęstas (iš viso $500); 
Šimutis Anicetas (iš viso $700). 
Juškos Virginia, Vilius. 
Tamulionis Stasys; Unakis Wiliam (viso $700); 
Vasiliauskai Ed, Marytė; Grašis, M. D., Albert, 
Elizabeth. 
Barūnas Kazys; Cibienė Stanislava; Jagielos 
Frank, Marie; Masaitis Česlovas; Mesec 
Petronella; Pellet Judy; Šilėnai Viktoras, Ona; 
Variakojis Daina, M D.; Varaneckas Vladas. 
Navikai Jonas, Elizabeth; Monecko Viktor, Rūta; 
Vaičaitis Kostas. 
Skaisgirys Kazys. 

Lietuvos P a r t i z a n ų globos fondo va ldyba taria 
n u o š i r d ž i ą p a d ė k ą už a t s i ų s t a s a u k a s p a r t i z a n ų 
ša lpa i . Aukas s iųs t i : C. P. G. Fund, 2711 W. 71 St., 
Chicago, IL606290. Aukos nurašomos n u o federal iniu 
mokesčių. 

L i e t u v o s P a r t i z a n ų g l o b o s f o n d u i a u k o j o : 

$200 Petras, Irena Beinarauskai, Leo Bagdonas. 
$100 Jagminai Margareta, Romualdas; Kungiai Stan, 

Evangelina (iš viso aukojo $200; Širkai Julius, 
Zita (iš viso $770k Tumai Alfonsas, Inga (iš viso 
aukojo $150). 

$50 Tupikai Danute, Pranas; TAmulioniai Robertas. 
Aldona; Variakojai John, Regina; Vaskiai 
Petras, Valentina: Pauliukonis J. Gražina. 

$30 Čyvai Gene, Dana, Mathew; Liaukai Sigitas, 
Milda. 

$25 Dovenis Juozas, Kavaliūnas Stasė, Milkovaičiai 
Karolis, Elena, Pajaujis Elena. 

$20 Kiaune Janina. Kęs.. Lopatauskas V.. Latviai 
•John. Stase. Matažinskai Joseph, Patricia: Sved 
Dana, George: Simonaitis Gintas, Reda; 
Valiukevičiene Mana; Valaičiai Jurgis, Nijolė 
(iš viso aukojo $100); Zakaricne Viktorija. 

$15 Stulpin L. Gražina. 
$10 Dikiniai D., V.; Juškaitis G.; Lapšienė 

Josephine; Markeliūnai B., T.; Oniūnai V.. 
Maria. 

Lietuvos Partizanų globos fondo valdyba nuo
širdžiai dėkoja aukotojams. Aukas siųsti: L. P. G. 
F u n d , 2711 W. 71 St., Chicago, IL 60629. 

J3 
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A. t A. 
IRFNA JACINAVICIUS 

NORVILLE 
Mirė 1999 m. spalio 17 d. Gimusi Herrin. IL. 
Nuliūdę liko vaikai: Alphonse. Alfred ir Alia su 

šeimomis. 
Velionė pašarvota trečiadienį, spalio 20 d. Burkhart 

laidojimo n" - 606 E. Arnold Rd. Sa.ndwich, IL, nuo 
5 v. v. iki 9 v. v. 

Laidotuvi s ir religinės ape'gos Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse ketvirtadienį, spalio 21 d. 11 vai. ryto. 

Nuoširdžiai kviečiam^ gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvaui se. 

Nul iūdę : vaikai. 

Laidotuvių direkr. Burkhart Funera! Home 

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. t A. 
MAGDALENA 

LENDRAITIENĖ 
KRAKAUSKAITĖ 

Minint mūsų mylimos Mamos ir Močiutes, kurios 
netekome 1994 m. spalio 24 d. mirties sukaktį, šv. 
Mišios užjos sielą bus aukojamos 1999 m. spalio 24 
d. 9:00 vai. ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
misijos bažnyčioje. 

Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus tą 
dieną prisiminti Velionę maldoje. 

Nu l iūdę : s ū n u s Jurgis su šeima. 

A. f A. 
VYTAUTUI MAČIUIKAI 

Lietuvoje mirus, broliui prof. dr. BENEDIKTUI 
MAČIUIKAI su žmona GRAŽINA, a. a. VYTAUTO 
šeimai, kitiems giminėms ir artimiesiems reiškiame 
giliausią užuojautą ir kartu liūdime. 

Ramute Vyšnia 

Audronė ir Phillip Sauer su sūnumis 

A. t A. 
TEODORUI BLINSTRUBUI 
Mažosios Lietuvos fondo tarybos nariui mirus, jo 
dukroms, žentams ir visiems kitiems giminėms reiškia 
nuoširdžią užuojautą 

Mažosios Lietuvos fondo taryba 

A. f A. 
AKVILINAI ODINIENEI 

mirus, jos dukrai IRENAI ir šeimai reiškiame 
nuoširdžią užuojauta. 

Aleksandra Gyliene 

Antanas ir Aldona Minelgai 

Birutė ir Paulius Gyliai 

Vytautas Lapatinskas 

Dalia Hagen 

Zita 7,\irzd\s 

Olympia. VY.ishington 

A. t A. 
VYTAUTUI MAČIUIKAI 

minis, jo brolį BENEDIKTA MI šeima užjaučia 

Stasė ir Algimantas. J 

mailto:rnfo@kjittc.lt
http://www.lgitk.lt


6 DRAUGAS. 1999 m. spalio 20 d., trečiadienis Darius Udrys savo paskai-

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 

Šiam r u d e n s r e n g i n i ų se
zonu i p r a s i d ė j u s jau gir
dėjome ir koncertų, ir ..kon
certėlių", tačiau pats įspūdin
giausias — dar ateityje! Tai 
lapkričio 28 d., sekmadieni-
McAuley aukštesniosios mo
kyklos salėje. Oak Laam, IL. 
vyksiantis trijų geriausių 
Šiaurės Amerikos lietuvių 
chorų: „Dainavos" iš Čikagos. 
. .Exultate" iš Clevelando. ..Vo
lungės" iš Toronto, koncertas. 
J a u vien žinant, kad šiems 
dainos vienetams vadovauja 
trys gabūs, išradingi ir talen
tingi asmenys: Darius Polikai-
tis, Rita Klioriene. Dalia Vis-
kontiene. galime tikėtis ypa
tingos dvasines šventes. Antra 
vertus, koncertą, kaip savo su
kaktuvinių — 90 — metų už
baigimą, ruošia ..Draugas", o 
..Draugo"" renginiai visuomet 
išsiskiria aukštu lygiu. Nepra
leiskite progos koncerte daly
vauti! 

D a l i a Kuody tė , Lietuvos 
Gyventojų genocido ir rezis
tencijos tyrimo centro genera
linė direktore, kalbės XIII 
Amerikos lietuvių kongrese, 
kuris vyks 23-24 d. Jaunimo 
centre. Čikagoje. Kongreso ati
darymas - spalio 23 d. 10 vai. 
r. 

K u n . Kaz imie ra s Pugevi -
č i u s spalio 11d . skubiai grjžo 
iš Vilniaus į JAV ir spalio 14 
d. Baltimorės Mercy ligoninė
je jam buvo padaryta galvos 
operacija. Operacija pavyko, 
ligonis stiprėja. Prieš neprik
lausomybės atstatymą kun. K. 
Pugevičius ilgus metus vado
vavo Religinei šalpai, o 1997 
m. grįžo gyventi į Lietuvą. į 
Vilnių. Kiek ilgiau užtruku
siam gydymui 1997 m. kuni
gas buvo grįžęs Baltimoren. 
Šių metų rugsėjo pradžioje jis 
vėl pradėjo darbuotis Lietuvos pamint .:.. • 
sostinėje, naujoje Palaimintojo dalyvauti. 
J. Matulaičio parapijoje. Deja, 
paskutinės operacijos parei
kalavusi liga jo pastangas dar
buotis Lietuvoje vėl sutrukdė. 

ŠAULIŲ SĄJUNGOS 
I Š E P 7 I J O J E 

SUVAŽIAVIMAS 

Lietuvos Šaulių sąjungos 
išeivijoje centro valdyba šių 
metų spalio 23-24 d. rengia 
Lietuvos Šaulių sąjungos 80 
metų įkūrimo ir 45 metų at
kūrimo tremtyje sukakčių mi
nėjimą Vytauto Didžiojo šau
lių rinktinės namuose Čika
goje. Spalio 23 d., šeštadienį, 
ruošiamas pokylis, kurio pra
džia - 6 vai.v., vyriausias kal
bėtojas — Lietuvos Šaulių są
jungos išeivijoje garbės vadas 
prof. Vaidievutis Mantautas. 
Spalio 24 d., sekmadienį. 10 
vai.r. tėvų jėzuitų koplyčioje 
prie Jaunimo centro bus auko
jamos šv. Mišios. Mišias kon-
celebruos vyskupas Paulius 
Baltakis. LŠS išeivijoje vyr. 
kapelionas Alfonsas Babonas 
ir kiti kunigai. 

LŠS išeivijoje 
cen t ro va ldyba 

Pasaulinį p r ipaž in imą 
pe lnės Vilniaus styginių 
kvartetas kartu su Čikagoje 
gyvenančiais pianistais Sona
ta Zuboviene ir Roku Zubovu 
gros Mozart. Shumann. Čiur
lionio ir Vainiūno kūrinius 
lapkričio 5 d., penktadienį, 
7:30 vai.v. Jaunimo centre ir 
lapkričio 7 d., sekmadienį, 1 
vai.p.p. Lietuvių dailės muzie
juje. Lemonte. Visi kviečiami 
nepraleisti progos pasiklausyti 
šių pasaulyje pripažintų Lie
tuvos muzikų. 

Kasmetines l ie tuvių fo
tografijos parodos atidary
mas vyks spalio 22 d., penkta
dienį. 7:30val.v. Čiurlionio ga
lerijoje. Jaunimo centre. Šių 
metų parodos tema - ..Kūdi
kystė. Vaikystė. Pavasaris. 
Rytas". Savo fotografijas de
monstruos daugiau kaip 80 
autorių iš Amerikos ir Lietu
vos. Parodą rengia Budrio lie
tuvių fotoarchyvas. 

Ne „ tarpukar io" , o pir
mos ios Lietuvos nepr ik lau 
somybės metais tautai vado
vauti išrinktas Antanas Sme
tona. Likimo jam buvo lemta 
tapti ne tik pirmuoju, bet ir 
paskutiniuoju to laikotarpio 
Lietuvos prezidentu. A. Sme
tona mirė toli nuo savo gimto
sios žemės, kaip ir daug, 
vėliau jo pėdomis pasekusių, 
nuo raudonojo teroro pabė
gusių, lietuvių. Nuo pirmojo 
Lietuvos prezidento gimimo 
jau praėjo 125 metai! Tai su
kakčiai paminėti ruošiama 
akademija (su įprastais prie
dais) lapkričio 21 d. Lietuvių 
fondo salėje. Pasaulio lietuvių 
centre. Lemonte. Ruošia spe
cialiai sudarytas komitetas, 
vadovaujamas Irenos Kriau-
čeliūnienės. Visiems maloniai 
primenama, kad tai neeilinis 

visi kviečiami 

tą „Ar dar tikime kilnaus gy
venimo idealu'.'" skaitys Ateiti
ninkų savaitgalį, spalio 24 d., 
1 vai.p.p. Ateitininkų namuo
se, Lemonte. Ateitininkų sa
vaitgalis prasidės penktadienį, 
spalio 22 d., Jaunimo centro 
kavinėje, o spalio 23-24 d. 
vyks Ateitininkų namuose. 

Lietuvių operos pokylis 
jau visai netoli, jis vyks šešta-
dienį, lapkričio 20 d., Jaunimo 
centre. Jei dar neturite bilie- : 
tų į pokylį, turėtumėte nedel
siant juos užsisakyti. Skam
binkite Jurgiui Vidžiūnui tol. j 
773-767-5609. Pokylis kaip ir ! 
kiekvienais metais tikrai žada 
būti labai šaunus. 

Daug amer ik ie t i škų ren- j 
ginių vyksta „Hallovveen" die- ; 
ną Čikagoje, tačiau ar nemalo
niau šią šventę švęsti lietuvis-
koje aplinkoje ir tuo pačiu pri
siminti nelaimingus, apleis- ; 
tus vaikus Lietuvoje, kurie | 
kartais neturi ne tik saldai
nių, bet ir ko pavalgyti? Į „Ra
ganų puotą", kuri vyks spalio 
31 d. 12 vai. PLC, tuoj po 
Mišių Pal. J. Matulaičio misi
joje, atvykusiems vaikams 
ruošiama įdomi programa, lai
mes šulinys ir skanūs pietūs. 
Norėdami užsisakyti bilietus, 
skambinkite Ritai Venclovie
nei tel. 847-940-0233. 

Pasau l io lietuvių c e n t r o 
tradicinė Madų paroda vyks 
lapkričio 14 d. 12 vai. centro 
didžiojoje salėje. Parodoje da
lyvauti sutiko kelios parduo
tuvės („Boutiąue"), žinomos 
savo rūbų stiliumi ir paskuti
nėmis madomis. Gausime įdo
mių rūbų ir iš Lietuvos, gal 
net puošnių kailių. Naujuo
sius 2000 metus sutikime 
puošniai apsirengusios. Be to, 
bus skanaus maisto, o vyrai 
maloniai patarnaus. Stalus ir 
vietas užsisakyti galite, skam
bindami Žibutei Pranskevičie-
nei tel. 630-257-0153 arba 
Dainai Siliūnienei tel. 630-
852-3204. Madų parodą rengia 
PLC renginių komitetas. 

«£§**, ŽVAIGŽDUTE 
^fcBHflfc*!? J • ^ ^ Įsteigta Lietuvių Mokytojų Sąjungos Čikagos skyriaus Redaguoja J.Plačas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 60629 

Alfredo ir Alicija Mikučiauskai padeda ne tik LB. bet ir PLC. 
N'uotr Baniutės Kronienės 

Iš arti 
t o l i 

VILNIAUS KVARTETAS 
- VAŠINGTONE 

Lapkričio 12 d. 8 vai.v. 
Vašingtono T h e Meridian 
Center" '1630 Crescent Place. 
NVV, Washington, DC> koncer
tuos Vilniaus styginių kvarte
tas. J a u tris dešimtmečius gy
vuojantis ansamblis atlik.-
Čiurlionio, Šostakovic, Mozart 
;r Schulhoff kūrinius. Po kon
certo - pabendravimas. Užsi
sakyti bilietus galite tel. 202-
939-5568. Koncertą rengia 
*"The Meridian International 
Center". Lietuvos ambasada ir 
Vašingtono lietuvių bendruo
mene. 

• A. a. P a u l B o r g e n Sr.. 
atminimą pagerbdami, aukoja 
Lietuvos našlaičiams: Emily 
Borgen Manahavvkin, NJ. Alice 
McCarthy. St. Thomas, VT, Rev. 
Leon J. Peck, Elvyra Owen, 
Philadelphia. PA, Helen Cam
pbell. Philadelphia, PA, Ann L. 
Mingaila. Delran, N J . Marie 
Pearson. Mayvvood. NJ, Atauar 
ir Judith Faruąuee. Genevive 
P l ad i s . F lorham P a r k . NJ , 
Carol Keiling. North Plainfield, 
NJ , Valickas Family, Mana-
hawkin. NJ. Melnin ir Doris 
Peters, Barnegat. NJ. Marge ir 
Chick Scrodanus. Saugerties. 
NY. Antoinette Ragauskas . 
Manahawkin, NJ, Jurgela Fa
mily. Glendale, NY, Victona 
Borgen. Athens, NY, George ir 
Alice Marthias, Toms River, 
NJ. Iš viso šia proga Lietuvos 
vaikams suaukota $959. Reiš
kiame užuojautą veliones arti
miesiems, o aukotojams dėko
j ame ' „ L i e t u v o s N a š l a i č i ų 
g l o b a " . 2711 W e s t 71 St . , 
Chicago, IL 60629. sa* 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEFČNAS 
6436 SJ>ulMki Rd., CMa^o, IL 60629 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
Civilinės ir kriminalinis bylos 

6247 S JCedzie Avenue 
Chicago, IL 60639 
TeL 775-776-8700 

ToO firee 24 kr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 9 v s. iki 5 v.v. 

5e*t*d. 9 v.r. iki 1 v.p.p. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4636 W 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gaires nuo .Draugo*) 
TaL 771-M4-O100. 

TeL 63O-M7-0M0, Lement, IL 

RUDENĖLIS 

Ėjo ir nuėjo 
Vasarėlė sodais. 
Ko, skaisti saulyte. 
Taip retai mums rodais? 

Dėdė rudenėlis 
Pamiškėm atrieda, 
Slėpk, puriena, savo 
Gintarinį žiedą! 

Be lapelių beržas 
Ir vyšnelės nuogos. 
Kur nuo vėjo slėpsis 
Putinėlio uogos? 

Nei žiogelis groja, 
Nei bitutė spiečia. 
Din-din-din varpelis 
Jau mokyklon kviečia. 

J o n a s M i n e l g a 

MINTYS 
PAGALVOJIMUI 

Unum est necessarium — 
arčiau prie tikro mokslo, reli-

i gijos ir dvasines kultūros. 
j Mums, lietuviams, dar ir kitą 
• vertybe svarbu išlaikyti ir ple-
\ toti, — tautybę. Materialines 
! gėrybės nėra gyvenimo tiks-
! las, tik priemones ugdyti kul-
' turą bei dvasines vertybes. 
i Mokslas neduoda pilnos pa-
; saulėžiūros, juo labiau jis ne-
' atstoja etikos, moralės. Orga-
\ nine tų vertybių visuma tesu-
| daro pilnutini žmogų. Viena 
; tokių vertybių yra šeima ir 
\ tauta... Ir savo tautą pametęs 
! žmogus yra lyg viena grandis, 
j atkritus nuo grandinės kamie-
į no, nereikalinga ir bevertė ne 
i tik tai pačiai grandinei, bet ir 
| pačiam sau. ir kitoms gran
dinėms, į kurias tegali būti 
įterpta tik dirbtinomis prie
monėmis. 

P r a n a s J u c a i t i s 
Daktaras, profesorius. 

mokslininkas, išradėjas. 

Tikėjimą turėtų skelbti tik 
giliai tikintieji, kuriais besąly
giniai pasitikima. 

Dr. D o m a s J a s a i t i s 

KELIONĖ Į MOKYKLĄ 

Aš gyvenu toli nuo mokyk
los. Šiais metais pakeitė pa
mokų pradžios laiką, todėl 
man reikia dar anksčiau atsi
kelti. Jau prieš septintą va
landą ryto mama mane žadi
na. Greit pavalgau pusryčius 

! ir išvažiuojame į mokyklą. 
i Kartais aš užmiegu ir nieko 
' nematau, kol mane atveža 
: prie mokyklos durų. Bet daž-
| nai, važiuodamas į mokyklą. 
i kalbuosi su tėte ir apie ma-
i šinų vairavimą, ypač apie ki-
I tus vairuotojus. Aš pasirenku, 

kokios mašinos man patinka. 
Kartais aš seku vairuotoja ir 
mėginu atspėti, kur jis važiuo
ja. Aš žiūriu kokių atstumų 
mašinos laikosi ir kada keičia 
eiles. Aš stengiuosi mokytis, 
kaip reikia mašiną vairuoti 
teisingai. Aš seku, kaip greitai 

i mašinos važiuoja ir mėginu 
atspėti kiek mylių per valandą 
mašina važiuoja. Aš žinau, 
kad kitais metais bus mano 
eile sėsti prie vairo ir pradėti 
mašiną vairuoti. 

A n d r i u s J u š k a , 
10 klasės mokinys 

Čikagos lit. m-la 

SMAGU RUDENI 

Ruduo mano gatvėje yra la
bai gražus. Gatvėje yra daug 
medžių, o ant jų įvairiaspalvių 

Tigras. Piešė Dean a Belos, 6 m. 

lapų. Jiems nukritus, medžiai 
lieka visiškai be lapų. Vėjas 
smarkiai pučia ir oras atšąla. 
Rudenį žaidžiu futbolą. Kai 
mokslo metai prasideda, aš 
susitinku su savo visais drau
gais. Nežinau kodėl, bet ru
dens kvapas man patinka. Ru
dens oras geras, nei per šiltas, 
nei per šaltas. Kol mažas bu
vau man patikdavo šokinėti į 
sugrėbtų lapų krūvas. Smagu 
bėgti per žolę ir klausytis 
garsų, kai kojomis užlipi ant 
sausų lapų. Kai rudenį atsi
stoju gatvėje, tada galvon atei
na daug įvairių minčių, kurias 
dabar išreiškiu raštu. Smagu 
yra rudenį. 

Julius Griauzdė, 
9 klasės mokinys 
Čikagos lit. m-la 

SPARNUOTI ŽODŽIAI 

Pasakymas sparnuotas žo
dis randamas jau Homero poe
mose. Šių poemų herojams žo
džiai sparnuoti atrodė todėl, 
kad, ištarti, iš lūpų tarsi 
skriste išskrisdavo ir pasiek
davo kitus, net ir labai toli 
esančius žmones. 

Kalbininkai, prisiminę grai
kų dainiaus kūrinius, šiuo 
vardu pavadino įvairius vaiz
dingus žodžių junginius, kurie 
taip pat lyg su sparnais skrai
do iš vietos į vietą, neišsitek
dami vienos kalbos ar tarmės 
ribose. 

Kartais visai nejučiomis iš
tartas, kurio nors žmogaus po
sakis, rašytojo palyginimas 
apskrieja visą pasaulį, prigyja 
daugybėje kalbų. Žmonės juos 
vartoja kaip ir paprasčiausius 
savo kalbos pasakymus, visai 
nesukdami galvos, iš kur jie 
atsirado. Tokių žodžių skrajū
nų nemaža yra ir lietuvių kal
boje. 

Atskirose kalbose sudarinė
jami net stori sparnuotų žo
džių žodynai. Mėginama iš
aiškinti šių žodžių atsiradimo 
aplinkybės, autoriai. Tačiau, 
kaip ir apskritai moksle, ne vi
sur ir ne visada pasiseka. 
Lengviausiai ištiriami yra po
sakiai, kurie pirmą kartą pa
vartoti populiariose senovės 
knygose, garsių rašytojų kūri
niuose. Tačiau kalbą kuria ne 
tik garsūs rašytojai, bet ir 
neraštingi žmoneliai, o jų pa
leistų sparnuotų žodžių daž
niausiai ir neįmanoma sugau
dyti, kaip neįmanoma išaiš
kinti, kas pirmasis užminė 
vieną ar kitą mįslę, pasakė 
priežodį, papasakojo legendą. 

Algirdas Sabaliauskas 

JŪRATĖ IR KASTYTIS 

Vieną dieną, kai aš Klaipė
doje ėjau žuvauti, aš suradau 
kibai seną povandininį laivą. 
Man buvo įdomu, kaip jis at
rodė iš vidaus. Aš įlipau į jį. 
Ten pamačiau gintarinę pilį. 
Prie jos priplaukiau. Pro pilies 
langą pamačiau sėdinčią Jūra
tę gintariniame soste ir ver
kiančią gintarinėmis ašaro
mis. Tada supratau, kad mano 
gintariniai karoliai yra suverti 
iš Jūratės ašarų. 

Viltis Meilutė 

KLAIPĖDA 

Klaipėda yra svarbus uostas 
Lietuvai. Jis yra didelis. Sti
prios sienos yra pastatytos, 
kad bangos neprineštų per 
daug smėlio į vidų. Kai sušyla 
oras, smagu žaisti Baltijos jū
roje. 

Sigitas Rimkus 

Klaipėda yra svarbi, nes tai 
Lietuvos uostas. Be Klaipėdos 
būtų daug sunkiau Lietuvai 
gauti maisto ir kitų dalykų. 
Uostas yra svarbi vieta, nes 
ten reikia ir nuo priešų apsi
ginti. 

Gintaras Bradūnas 
Visi Baltimorės Karaliaus 

Mindaugo lit. m-los mokiniai 
(„Mūsų metai") 

GALVOSŪKIS NR. 6 
(Žiūrėkite lentelę) 
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Tuščiuose langeliuose sker
sai įrašykite raides, iš kurių 
turės sudaryti reikšminiai žo
džiai. Paruošė kun. dr. E. 
Gerulis. (5 taškai) -

GALVOSŪKIS NR. 7 

Kiek šimtų sudaro tūkstan
tį? (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 8 

Padėkite piratui nueiti iki 
brangenybių skrynios, paruo
šė Edvardas Jazgevičius. (5 
taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 9 
(Žiūrėkite brėžinėlį) 
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J kiekvieną langelį įrašykite 
po raidę, iš kurių susidarys šie 
reikšminiai žodžiai: 1. Kas lai
vams naktį rodo kelią? 2. Kaip 
lietuviškai yra vadinama vyro 
motina? 3. Kas nuo priešų 
tėvynę gina? (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 10 

A. Kaip greit lekia iš „mau-
serio" iššauta kulka? B. Kas 
sugalvojo po šešių darbo dienų 
turėti poilsio dieną? C. Seno
vėje graikai ir romėnai turėjo 
dievaitį, jo kepurė, lazdelė ir 
sandalai buvo sparnuoti. Ku
riuo vardu šis dievaitis buvo 
vadinamas? D. Kur Lietuvoje 
yra vietovė, kurios vardą su
daro tik 3 raidės? E. Kiek pa
saulyje yra skirtingų voro rū
šių? Už visus teisingai išspręs
tus uždavinius, skiriama 10 
taškų, o iš dalies išspręstus — 
tik 5 taškai. Atsiuntė kun. dr. 
E. Gerulis. 

GAIDYS IR PERLAS 
Po mėšlo krūvą sykį kapstė

si gaidys ir rado perlą. Koja jį 
pajudino. „Esi vertingas, o gu
li mėšladuobėj. Jei tavo kainą 
žinantis tave išvystų čia, at
gautum tuoj pirmykštį savo 
žvilgesį. O tai, kad aš radau, 
kuriam galvoj vien lesalas, ne
teikia jokio džiaugsmo nei tau, 
nei man". Kalbėjau tiems, ku
rie manęs nepermano (nesu
pranta). 

Fedras 
RYTU PASAKA 

Įeidamas į kalifo rūmus. 
Icha niekada nenusilenkdavo 
kalifui. Norėdamas priversti jį 
nusilenkti, kalifas įsakė pri
kalti skersai durų lentą. 

Icha pamatė lenta, pagalvo
jo, paskui apsisuko, pasilenkė 
ir į rūmus įėjo atbulas. 

Pradžiugintas Ichos išmin
tingumo, kalifas jį gausiai ap
dovanojo. 

Vertė Rasa Lipskytė 

— O sakyk, kodėl mūsų ka
tinas vis laisvas, kur jam pa
tinka bėginėja, o Margiukas 
— amžinai prie būdos prira
kintas? 

— O kas gi, vaikeli, peles 
medžiotų, jei katiną prie bū
dos pririštume? 

Leonardas Gutauskas 
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