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Lietuvai gyvybiškai reikia 
pradėti derybas su ES 

Vilnius, lapkričio 4 d. 
(BNS) — Lietuvos nepakvieti-
mas pradėti derybų dėl na
rystės Europos Sąjungos ar
timiausiais metais bus dešimt 
kartų didesnis smūgis, nei ne-
pakvietimas įstoti į NATO, 
teigia premjeras Gediminas 
Vagnorius. 

Luxemburgo viršūnių susiti
kime nepakvietus Lietuvos 
tiesiogiai arba. kokia nors 
kompromisine forma, Europos 
Sąjunga padarytų labai didelę 
klaidą ir pakenktų pastovu
mui visame regione, perspėjo 
Lietuvos vyriausybės vadovas, 
kalbėdamas antradienį Seime 
surengtoje diskusijoje dėl Lie
tuvos įsijungimo į Europos 
Sąjungą. 

Jis tvirtino, kad Briuselis 
dabar labai atidžiai stebi Lie
tuvos reakciją dėl Europos 
Komisijos išvadų, ir tai dar 
gali įtakoti būsimuosius Lux-
emburgo sprendimus. 

G. Vagnorius teigė, kad Lie
tuvai jau nepakanka bendros 
derybų pradžios, derybas rei
kia pradėti jau 1998-aisiais. 

To galima pasiekti įtikinus 
dar iki Luxemburgo įvertinti 
1997-ųjų metų Lietuvos pasie
kimus, kurių Europos Komisi
ja nespėjo išnagrinėti. 

Lietuvos užsienio reikalų 
ministras Algirdas Saudargas 
taip pat patvirtino, kad Euro
pos Sąjungai pakvietus tik 
Europos Komisijos rekomen
duotas 5 Vidurio Europos val
stybes, ji „toltų ir nutoltų nuo 
nepakviestųjų šalių", o Lietu
vos vyriausybės tikslas liktų 
neįgyvendintas. 

„Mes suprantame, kad in
tegracija į ES ir net narystė 
joje yra nuolatinės derybos ir 
esame pasirengę tai labai ak
tyviai daryti", sakė A. Saudar
gas. Jis perspėjo Lietuvos po
litikus vengti protestuoti ir 
įžeidinėti Europos Komisiją ir 
Europos Sąjungą bei raginti 
„apmokėti Lietuvai istorines 
klaidas". 

Parlamentarai ketina kreip
tis į vyriausybę, ragindami 
įtraukti Seimą integracijos į 
ES programon. 

Spalio 30 d. iš Vilniaus oro uosto ,.Lietuvos avialinijų" fektuva.-; išskraidino į tėvynę 103 nelegalius migrantus iš 
Pakistano ir Indijos. Ši kelione kainavo apie 400,000 Otų. Nelegalių migrantų deportavimą iš Lietuvos padėjo 
organizuoti Suomijos sostinėje Helsinkyje įsikūrusi Tarptautinė migracijos organizacija, o 200,000 dolerių skyrė 
JAV. Pabradės Užsieniečių registravimo centre dar liko apie 850 nelegalų iš įvairių valstybių. Norint juos su
grąžinti į jų kilmės kraštus, reikėtų apie 2 milijonų litų. Atšalus orams ir iškritus pirmajam sniegui, namo grįžti 
panoro beveik visi Pabradėje gyvenantys migrantai, kai kuriems „dingo noras" prašyti politinio prieglobsčio Lie
tuvoje, „atsirado" daugelio iš jų pasai, nors prieš tai sulaikytieji teigėjų neturį. 

Gedimino Svitojaus nuotr.: Išvykstantys „keliauninkai" Vilniaus oro uoste.. (Elta) 

Lietuva — šeštoji kandidatė 
derybose dėl stojimo į ES 

Seimas atsižvelgs 
į prezidento pastabas 

dėl partijų finansavimo 
panijų finansavimo kontrolės 
įstatyme numatyta galimybė 
partijoms kaupti lėšas dar ir 
partijos sąskaitoje apsunkintų 
naujajame įstatyme apibrėžto 
tikslo — sudaryti galimybę 
rinkėjams bei valstybės insti
tucijoms kontroliuoti politinių 
kampanijų finansavimą — 
įgyvendinimą. 

Be to, pasak prezidento, 
kyla abejonių, ar šio įstatymo 
nuostata dėl galimyMs parti
joms kaupti rinkimų lėšas 
savo sąskaitoje neprieštarauja 
Konstitucijos įtvirtintam ly
giateisiškumo principui, nes 
partijos kandidatams, palygin
ti su kitais kandidatais, sutei
kiamos tam tikros privilegijos 
kaupiant rinkimų agitacijai 
skirtas lėšas. 

Be to, prezidento nuomone, 
naujajame įstatyme nėra nu
matyta apriboti politinei kam
panijai skiriamų lėšų dydį, 
kaip numatyta Seimo rinkimų 
įstatyme. Tokiu būdu, nesuda
romos pakankamos sąlygos 
įgyvendinti šio įstatymo tikslą 
— užtikrinti rinkimų ir refe
rendumų politinių kampanijų 

Vilnius, lapkričio 4 d. 
(BNS) — Seimas sutiko per
žiūrėti prezidento Algirdo Bra
zausko pastabas dėl „Politinių 
kampanijų finansavimo kont
rolės įstatymo". 

Už tai, kad Seimo spalio 16 
d. priimtas ir prezidento nepa
sirašytas įstatymas būtų svar
stomas iš naujo, antradienį 
balsavo 63 Seimo nariai. 
„Prieš" buvo 3, 1 parlamenta
ras susilaikė. 

Prezidentas abejojo, ar kai 
kurios Seimo priimto įstatymo 
nuostatos neprieštaravo Kons
titucijoje įtvirtintam lygiatei
siškumo principui. Be to, pre
zidento nuomone, naujasis įs
tatymas galėjo sutrukdyti įgy
vendinti rinkimų ir referendu
mų demokratiškumą. 

Prezidento siūlomus pakei
timus antradienio posėdyje 
pristatęs jo patarėjas Juozas 
Bernatonis sakė, jog siūlyda
mas kai ką pataisyti, prezi
dentas tęsia savo principinę 
nuostatą, kuria remdamasis 
prieš kelerius metus jau buvo 
grąžinęs Seimui svarstyti sa
vivaldybių rinkimų įstatymą. 
„Seimo projektuose privilegi
jos buvo teikiamos partijoms. 
o joms tepriklauso 2 procentai 
visų Lietuvos gyventojų", sakė 
J. Bernatonis. 

Savo dekrete prezidentas 
pabrėžė, kad pagal dabar ga
liojančius prezidento, Seimo ir 
savivaldybių rinkimo įstaty
mus, rinkimams skirtos lėšos 
kaupiamos tik specialiose sąs
kaitose. Todėl Politinių kam-

* Lietuvos demokratinė 
darbo partija (LDDP) pasipik
tino, kad pirmadienį paskelb
toje gyventojų apklausoje ji 
vadinama ne oficialiu pava
dinimu, o „ekskomunistais". 
„Panaudotas daugelio žmonių 
neigiamai priimamas buitinis 
žodis", pažymima LDDP pa
reiškime ir stebimasi, kad bui
tiškai vadinama tik viena par
tija, nors ir kitos partijos turi 
savo pravardes. Partijos nuo
mone, tai gali reikšti, kad pra
dedama propagandinė kontra
taka prieš neparankia partiją. 

(BNS) 

Vilnius, lapkričio 5 d. 
(BNS) — Seimo pirmininko 
Vytauto Landsbergio vertini
mu, Lietuvą Europos Sąjunga 
pradeda vertinti „greičiau jau 
kaip šeštąją kandidatę dery
boms, nei būrio 'ir kiti' narę". 

Antradienį Seime surengtoje 
diskusijoje dėl Lietuvos inte
gracijos į Europos Sąjungą, V. 
Landsbergis pareiškė, kad to 
pasiekta labai aktyvių Seimo 
ir vyriausybės pastarųjų vie
nerių metų pastangų dėka. 
„Iki tol buvo daugiau pačios 
Lietuvos abejingumo, susitai
kymo su formaliais Europos 
Sąjungos sprendimais", tvirti
no Seimo pirmininkas. Pasak 
jo, gerų rezultatų jau dabar 
duoda tai, kad Lietuva siste-

* Antradienį Seimas pa
tvirtino Lietuvos ir Lenkijos 
vyriausybių susitarimą steigti 
bendrą batalioną taikos palai
kymo operacijoms. 750 karių 
dalinys kuriamas iš Lietuvos 
motorizuotos pėstininkų bri
gados Alytaus bataliono ir 
Lenkijos 15-tos brigados ka
rių. Vienoda ginkluote bei ry
šių technika aprūpintas bata
lionas turės bendrą štabą ir 
drauge dalyvaus taikos ope
racijų pratybose. Lietuva į šį 
dalinį skirs dvi motorizuotųjų 
pėstininkų kuopas, inžinerinį 
būrį, du minosvaidžių būrius. 

(BNS) 

mingai ir aktyviai primena 
Briuseliui apie savo naujau
sius pasiekimus ir pertvar
kymų rezultatus. 

Pripažinęs, kad greičiausiai 
nebepavyks pakeisti Europos 
Komisijos jau surašyto teksto, 
jis tvirtino, kad Lietuvai pavy
ko išsikovoti daug didesnės 
politinės paraw»s Europos Są
jungos valstybių sostinėse. 

Po antradienio diskusijos 
Seimas numato priimti nuta
rimą, kuriuo ketina kreiptis į 
Europos Sąjungos valstybių 
parlamentus, primindamas 
Lietuvos siekius jau 1998 me
tais pradėti derybas dėl na
rystės ES. 

Parlamentarai taip pat keti
na kreiptis į vyriausybę, ra
gindami įtraukti Seimą darbui 
su Europos Sąjunga. 

Šiuos du dokumentus numa
tyta priimti skubos tvarka. 

Rusai Lietuvoje ne tik 
„turistauja" 

Vilnius, lapkričio 4 d. 
(BNS) — Iš Lietuvos ketina
ma deportuoti Rusijos pilietį, 
kuris savo elgesiu ir ryšiais 
sudomino Lietuvos specia
liąsias tarnybas. 

Dienraščio „Lietuvos rytas" 
žiniomis, 43 metų Vasilij Ka-
linkin buvo sulaikytas už nele
galų įvažiavimą į Lietuvą spa
lio 23 d., kai jau ruošėsi 
išvykti traukiniu Vilnius-
Maskva po 5 dienų viešnagės. 

V. Kalinkin. davęs kyšį pa
sienio policininkui, įvažiavo į 
Lietuvą be vizos traukiniu iš 
Baltarusijos spalio 18 dieną. 
Jį įleidęs ir vėliau automobiliu 
į Vilnių nuvežęs policininkas 
buvo suimtas. 

Būdamas Lietuvoje, V. Ka

linkin daug važinėjo, įskaitant 
apsilankymą Kenos pasienio 
poste prie Baltarusijos sienos. 

V. Kalinkin- taip pat apsi
lankė Rusijos ambasadoje Vil
niuje ir susitiko su ambasados 
pirmuoju sekretoriumi Valerij 
Kiriuchin, kuris yra Rusijos 
specialiųjų tarnybų pulkinin
kas. 

Lietuvos Valstybės saugumo 
departamentas įvykio neko
mentavo. 

Dienraščio žiniomis. V. Ka
linkin, kuris buvo sulaikytas 
jau kirsdamas Lietuvos sieną 
pakeliui į Maskvą, dabar Vil
niuje laukia sprendimo dėl to
limesnio likimo. Jis greičiau
siai bus deportuotas. 

demokratiškumą. 

V. Adamkus įteikė rinkimų 
komisijai rėmėjų parašus 

Vilnius, lapkričio 4 d. 
(BNS) — Kandidatas Lietuvos 
prezidento rinkimuose Valdas 
Adamkus antradienį Vyriau
siajai rinkimų komisijai įteikė 
32,500 rinkėjų parašų, nors 
pagal įstatymą, kandidato įre
gistravimui užtenka 20,000. 
Paprastai VRK paskelbia ne
galiojančiais apie trečdalį pa
rašų. 

Bus tiriami pareigūnų ryšiai 
su ginklų prekeiviais Amerikoje 

* „Esu atviras visų pažiūrų 
žmonėms. Vieni iš jų simpati
zuoja Vytautui Landsbergiui, 
kiti — kitiems pretendentams. 
Tačiau aš neskirstau ir neketi
nu žmones skirstyti \ kairiuo
sius ir dešiniuosius. Man svar
biausia, kad visi jie būtų 
pasiryžę dirbti Lietuvos labui, 
saugoti jos nepriklausomybe ir 
laisvę", sakė jauniausias kan
didatas į prezidento postą 
Artūras Paulauskas „Kauno 
dienai" (11.03). (Elta) 

Įteikdamas parašus, V. 
Adamkus pažymėjo, kad šiuo 
atveju parašai buvo labai 
kruopščiai patikrinti ir; . jo 
nuomone, komisija užskaitys 
visus „beveik šimtu procentų". 

Jis taip pat pateikė Valsty
binės mokesčių inspekcijos pa
tvirtintą išrašą apie jo turtą ir 
pajamas. 

VRK patvirtintoje anketoje 
dėl kandidatų bendradarbiavi
mo su užsienio specialiosiomis 
tarnybomis V. Adamkus nu
rodė neturįs ką įrašyti. 

V. Adamkus papildomai pa
reiškė VRK, kad šeštajame de
šimtmetyje buvo pakviestas 
atlikti būtiną karinę prievolę 
JAV kariuomenėje ir tarnavo 
Penktosios armijos rezervo da
linyje rusų kalbos vertėju, ta
čiau pabrėžė esąs įsitikinęs. 
kad „įstatymų leidėjas nema
no, kad ši informaciia turi būti 

Vilnius, lapkričio 4 d. 
(BNS) — Krašto apsaugos mi
nisterija nutarė atnaujinti ty
rimą, kuriuo siekiama nusta
tyti galimą ministerijos parei
gūnų ryšį su JAV sulaikytais 
išeiviais iš Lietuvos, kaltina
mais nelegalia ginklų preky
ba. ' 

Vasarą atliktą tyrimą, po 
kurio ministerija užuominas 
apie tokius ryšius įvertino 
kaip klastote, nutarė atnau
jinti, gavusi naujų dokumen
tų iš JAV. 

Generalinis konsulatas 
Ncvv Yorke atsiuntė pluoštą 
dokumentų, susijusių su firma 
.,Phoenix Arms Internatio
nal", kuri minima ginklų pre
keivių byloje Dokumentuose 
yra nuorodų i susirašinėjimą 
su KAM pareigūnais. 

KAM vadovybė nurodė in
ventorizuoti visą ministerijos 

teiktina" 
rinkimų 
mus. 

pagal Prezidento 
įstatymo reikalavi-

1996-1997 metų dokumentaci
ją, kad nustatytų, ar tokių ry
šių būta išties, ar jie yra pra
manyti. Patikrinimą ketinama 
baigti iki lapkričio 25 dienos. 

KA viceministras Edmun
das Simanaitis spaudos konfe
rencijoje antradienį neabejojo, 
kad minėta firma yra fiktyvi. 

Galimais KAM pareigūnų 
ryšiais su ginklų kontrabandi
ninkais susidomėta po to, kai 
birželio pradžioje Miami, FL, 
buvo suimti du išeiviai iš Lie
tuvos, kurie siūlė parduoti 
branduolinius ir kitokius 
ginklus JAV slaptiesiems 
agentams, apsimetusiems Ko
lumbijos narkotikų prekei
viais. 

Suimtieji, be kita ko, teigė, 
kad sandėryje dalyvauja Lie
tuvos KAM atstovai, neva 
padėsiantys jį legalizuoti. 

Lietuvos „Interpol" - M iaus 
vadovai tuomet absurdiškais 
pavadino suimtųjų pažadus 
parduoti ginkluotę ir spėjo, 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis BXS, Reuter, DPA. AP, Interfax, ITAR-TASS, BelaPAN, 
RJA ir ELTA žinių agentūrų pranešimais) 

Deli. Kinijos pretenzijos Tibetui yra ..istorinis melas", kurio 
Dalai Lama niekada nepripažins, antradienį pareiškė ištrem
tojo dvasinio ir politinio Tibeto vadovo atstovas iš šiaurės Indi
jos Daramsala miesto. Jis pareiškė, jog Dalai Lama pasiruošęs 
deryboms su Beijing del regiono ateities. Tačiau abi pusės yra 
labai nutolę ir, matyt, derybos greitai neprasidės. Vizito JAV 
metu Kinijos prezidentas Jiang Zemin pateikė sąlygas, kurias 
Dalai Lama turėtų įvykdyti prieš pradedant derybas: pripa
žinti, kad Tibetas yra neginčijama Kinijos Liaudies Respubli
kos dalis, viešai atsisakyti Tibeto nepriklausomybės ir baigti 
skaldančią tėvynę veiklą. Anot Dalai Lamos atstovo, jis nieka
da nepripažins, jog Tibetas priklausė Kinijai. 

Talinas. Estijos Užsienio reikalų ministerija pirmadienį at
metė Rusijos pasiūlytas saugumo garantijas Baltijos val
stybėms, pažymėdama, kad jos neatitinka naujosios Europos 
dvasios. „Estija užsienio ir saugumo politikos srityje vadovau
jasi Euroatlantinio regiono saugumo nedalomumo principu ir 
tuo, kad svarbiausi Europos saugumo kūrimo elementai yra 
pertvarkytos bei išplėstos transatlantines organizacijos, taip 
pat glaudus visų Europos valstybių bendradarbiavimas". 
„Strateginiai Estijos saugumo politikos tikslai lieka tie patys 
— siekti Europos Sąjungos ir NATO pilnateisės nares statuso 
bei palaikyti geros kaimynystės santykius su Rusija i kitomis 
regiono valstybėmis", sakoma URM pareiškime. 

Vašingtonas. Prieš priimdamas sprendimą dėl NATO vado
vaujamos taikdariškos misijos Bosnijoje, JAV prezidentas Bi!l 
Clinton turės pasitarti su JAV Kongreso vadovais, pirmadienį 
pranešė administracijos pareigūnai. Pasak Reuters, panašu, 
kad 1998 metų liepos pabaigoje pasibaigus NATO vadovauja
mų padėties Stabilizavimo pajėgų iSFORj misijai Bosnijoje. 
Vašingtonas neketina išvesti savo kariuomenes iš šios respub
likos. Praėjusią savaitę JAV pareigūnai pareiškė, kad Vašing
tonas svarsto visas galimybes del taikos palaikymo misijos 
Bosnijoje, įskaitant ir galimybę, kad JAV sausumos pajėgos pa
siliks Bosnijoje, pasibaigus Stabilizavimo pajėgų įgaliojimams. 

Wellington. New Zeland valdančiosios Valstybinės partijos 
(VP) žvaigždė Jenny Shipley antradienį turėjo tapti pirmąja 
šios valstybės premjere moterimi. Ši 45 metų ministrė mikliai 
įvykdė perversmą, privertusi septynerius metus vadovavusį 
premjerą Jirn Bolger netikėtai pranešti apie savo atsistatydini
mą. Konservatyvioji VP antradienį surengė susitikimą, per ku
rį J. Shipley buvo išrinkta naująja pr -tijos vadove. Kilusi iš 
ūkininkų ir buvusi mokytoja, J. Shipley atstovauja NP deši
niajam sparnui. 

Bagdadas. Trys Jungtinių Tautų ginkluotes tikrintojų gru
pės antradienį išvyko iš netoli Bagdado esančių karinių objek
tų, kai Irako valdžios pareigūnai neįleido šiose grupėse dirban
čių amerikiečių, pranešė JT Bagdado stebėjimo ir tikrinimo 
centro direktoriaus specialusis padėjėjas Alan Dacey. Pasak 
jo, sutinkamai su JT Specialiosios komisijos 'UNSCOM) pirmi
ninko nurodymais, vyriausieji inspektoriai tyrimus atšaukė. 
Tikrintojų grupėms informaciją teikiantys JAV žvalgybiniai 
lėktuvai „U-2" toliau skraidė virš Irako, nepaisant ankstesnio 
Bagdado grasinimo juos numušti, sakė atstovas. 

Kopenhaga. Danijos aukščiausias teismas pirmadienį nu
sprendė, kad piliečių grupė, ginčijanti Danijos narystės Euro
pos Sąjungoje (ES) konstitucinį teisėtumą, gaiės pasinaudoti 
slaptais vyriausybės dokumentais ir panaudoti juos savo argu
mentams įrodyti. Politikos apžvalgininkai tokį teismo sprendi
mą vertina kaip būsimą skaudų smūgį vyriausybei ir jos pla
nams surengti referendumą, kuris numatytas kitų metų gegu
žės 28 d., dėl ES Amsterdamo sutarties. 

Munich. Žydų grupe spalio 31 d. kritikavo Bavarijos planus 
buvusioje Hitlerio poilsiavietėje Alpėse įkurti muziejų. Grupė 
teigia, kad projektas „sumenkins nacių nusikaltimus ir sukurs 
centrą, į kurį trauks neonaciai iš viso pasaulio", sakoma Simon 
VViesenthal centro Europoje direktoriaus Shimon Samuels laiš
ke Bavarijos valdytojui Edmund Stoiber ir Vokietijos parla
mento prezidentei Rita Sussmueth. Dauguma pastatu buvo su
bombarduoti per amerikiečių cro antpuolį 1945 metais. Po karo 
vaizdingoje vietovėje ilsėdavosi JAV kariškiai, o 1996 metais 
žemė buvo atiduota Bavarijai. 

Maskva. Buvęs SSRS prezidentas, SSKP CK generalinis sek
retorius Michail Gorbačiov neabejoja, kad „socializmo idėjų ir 
vertybių vėl prireiks". Tai jis pareiškė ketvirtadieni Maskvoje 
„apskritojo stalo" susinninkimo, skirto 1917 metų spalio revo
liucijos 80-mečiui, metu. ..1917 metų spalio revoliucija — vie
nas svarbiausių mūsų ir pasaulio istorijos įvykių, nulėmusių 
visą XX amžiaus pobūdį". Mėginimus „pamiršti Spalio revoliu
ciją arba paskelbti ja klaida, atsitiktinumu" jis pavadino ..ber
gždžiomis pastangomis, neturinčiomis nieko bendra nei su 
mokslu, nei su istorija". 

kad sukčiai buvo užsimoję tie
siog apgauti kolumbiečių ma
fiją. 

Lietuva jau iki suėmimo 
Jungtinėse Valstijose buvo 
paskelbusi vieno suimtojo — 
Aleksandro Pogrebežskio tarp
tautinę paiešką už svetimo 
turto užvaldymą neteisėtu bū
du Lietuvoje. Iki suėmimo jis 
jau buvo gavęs JAV imigraci
nių tarnybų leidimą nuolat 
apsigyventi Amerikoje. 

KALENDOKLUS 
Lapkričio B d.: Sv. Elzbieta 

ir Zacharijas sv. Jono Krikš 
tytojo tėvai: Elzbieta. Zachari
jas. Judre. Asvydas. 

Lapkričio 6 d.: Leonardas. 
Melanijos. Edviną, Ašmantas 
1879 m. gimė kalbininką-
Kazimieras Būga. 1914 m 
gimė poetas Leonardas Žitke
vičius 1944 m mirė aušri
ninkas Jonas Šliūpas. 



DRAUGAS, trečiadienis, 1997 m. lapkričio mėn. 5 d. 

&%1 SKAUTYBĖS 
kelias 

ilO*' R e d a k t o r ė j . v . s . I r e n a Reg iene 

TORONTO JURŲ SKAUTŲ 
ATGIMIMAS 

Toronto jū rų skautai , vadoT Suaugusiems irgi ne juokas, 
vaujami Jono Birgiolo. gyvena nes vaikai tais metais buvo 
atgimimo laikotarpį, gyva ir 
įvairia veikla sudominti vai
kus ir mokinti juos skautiškų 
vertybių. 

Kai Jonas Birgiolas 1993 

per maži prisidėti prie baida
rių nešimo. 

Visą 1995 metų žiemą, pla
navom ateinančios vasaros ke
lionę ir vasarą sugrįžę į Algon-

metais perėmė jūrų skautus quin parką, buvom gerai 
išstudijavę baidarių keliavimo 
teorijas. Sudžiovinom maisto 
produktus 4— mėsą ir dar
žoves, susipirkom geresnius 
miegmaišius ir kuprines, ir 
iškeliavom 4-rioms dienoms. 
Šį sykį buvo 11 skautų (11-14 
m. amžiaus) ir 4 vadovai. Por-
tažai šį sykį sudarė 4 km (tai 
iš viso 20 km), jų tarpe ir vie
nas labai sunkus nešimas per 
kalnus ir dumblus net 2,100 
metrų. Matėm keletą elnių, 
bet ačiū Dievui, nei vienos 
meškos. 

19% metais neturėjome bai
darių iškylos, bet 1997 metų 
kelionė buvo ilgiausia ir su 
ypatingais nenumatytais nuo
tykiais. Iškeliavome 16 skautų 
ir skaučių nuo 8 iki 16 metų 
amžiaus ir 5 vadovai. 1997 
metų vasarą buvo didelė saus
ra, ir valdžios buvo uždrausta 
kūrenti laužus. Visas virimas 
vyko ant mažos „Coleman" 
krosnelės. Sausra buvo tokia 
didelė, kad upėse buvo mažai 
vandens, o mes, kaip tik, bu
vom išrinkę iš anksto kelionę 

Toronte, jis suprato, kad ši 
ka r ta yra pripratusi prie kom
piuterių, televizijos, ir video' 
žaidimų, t.y. vaikai jau turi la
bai daug užsiėmimų. Todėl 
jūrų skautų veikla turi būti 
ypatingai gyva ir įvairi. 

Suaktyvėjo eilinė jūrų skau
tų programa, susidedanti iš 
buriavimo, irklavimo baida
rėmis ir valtimis, lankymo 
jūreivių muziejų ir .mokymosi 
apie žvaigždes, mazgus, ir kt. 
Sueigose pastoviai dalyvauja 
maždaug 20 jū rų skautų ir 
bebrų, prisideda ir 4-5 tėvai. 
J ū r ų skautai Toronte artimai 
bendrauja su 6-mis čia vei
kiančiomis jū rų skautėmis. 

1994 m. jū rų skautai pra
dėjo pasižymėti savo iškylo
mis. Tais metais vyko pirma 
rimtesnė iškyla baidarėmis į 
Algonąuin parką. Šio didžiulio 
Ontario provincijos parko plo
tas maždaug 100,000 kvadra
tinių kilometrų, tai maždaug 
prilygtų septintadaliui Lietu
vos, s ploto. Parke yra gyvu
liukų, daug žvėrelių ir žvėrių, 
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Toronto jūrų skautai ir bebriukai, valandėlei pertrauke laužo krovimo darbą, šypsosi jų pastovykien Komuvoje 
apsilankiusiam fotografui. 

įskaitant meškas ir elnius. 22. upėmis, ne ežerais. Vandens 
jū rų skautai ir skautės bei 5 buvo taip mažai, dažnai vi-
vadovai atliko ilgą plaukimo 
dieną ir 1,200 metrų baidarių 
nešimą. Pernakvoję parke, 
kitą dieną grįžo stovyklon, į 
^Romuvą". 

Nors pirma kelionė trumpa, 
bet buvo sunki ir vaikai daug 
ko išmoko. Pvz.: skautai valgo 
kar tu . Nesvarbu kaip buvome 
išalkę — valgėme tik tada, kai 
visi užbaigėme darbus. Taip 
pat išmokome, kad nesvarbu 
kaip esame nuvargę, darbas 
nesiskaito užbaigtas, kol vis
kas nepernešta per „portažą" 
tarp ežerų. Turėjome daug 
bagažo, todėl 1,200 metrai 
portažo turėjome nešti 3 kar
tus ir 3 sykius grįžti, t.y., 
kiekvieną metrą portažo. 
pažymėtą žemėlapyje, reikia 
padauginti iš 5. Taip daugi
nant, 1,200 metrų portažas 
pavirto \ 6. 000 metrų. Kai ku
rie vaikai, bandydami viens 
kitam padėti, dirbo iki ašarų. 

šiems reikėdavo išlipti ir vilkti 
baidares net šimtus metrų per 
nuslinkuąjas upes. Ten iš vis 
buvo neįmanoma baidares ir 
kuprines nešti, kaip per por-
tažus, nes nebuvo kaip pra
siskverbti per miško tankumy
nus. Kuo tolyn keliavome, tuo 
žemyn slinko vanduo. Sunku 
būtų buvę grįžti atgal, nes 
būtų reikėję vilkti baidares 
prieš upės srovę. Ketvirtą 
dieną, kai pasiekėm „Loon 
Tail Creek", per kurį reikėjo 
iškeliauti į civilizaciją, jį ra
dome visiškai išdžiūvusį. 

Ką daryti? Reikia keliauti 
toliau — nebuvo kito pasirin
kimo pasiekti stovyklą. Mais
tas beveik išsibaigė ir tėvai, 
laukdami savo vaikų „Romu
voje", liko be žinių. Ar meškos 
suėdė vaikus? (visus 16?). Tru
putį rimčiau, ar neištiko kokia 
nolaimo0 Keliavom dar 2 die
na su vis mažiau ir mažiau 

maisto. Šeštą- dieną išleidom 
mūsų greičiausią vadovą An
taną Pacevičių ir jo dukrą 
Audrą skubiai keliauti ir pa
siekus civilizaciją pranešti pa
dėtį. Po 16 valandų kelionės, 
jie susisiekė su stovykla ir 
pranešė, kad esame visi svei
ki, o tada apsisuko su 5-iomis 
picomis pradžiuginti išalku
sius jūrų skautus. 

Šitoje 7-nių dienų kelionėje, 
nukeliavom 50 km vandeniu, 
dažnai vilkdami baidares per 
apysausius upelius ir nešėme 
baidares ir kuprines per 10 
km „portažu" (tai sudaro 50 
km ėjimo). Išmokom, kartu su 
vaikais, kad ypatingai sunkus 
darbas — plaukimas 12-14 va
landų — yra įmanomas, ir kad 
keletą dienų ištverti su la
bai mažai maisto organizmui 
daug nepakenks. Išmokom 
įvertinti mūsų kasdieninę pra
bangą pvz.: šaldytuvai pilni 
maisto ir visa technologija, 
pagaminta modernaus pasau
lio, žmogaus gyvenimo palen
gvinimui. 

Toronto jūrų skautų iškylos 
į gamtą vyksta net ir žiemos-
metu. Jūrų skautai 1996 me
tais nakvojo gamtoje, pala
pinėse, kai lauke temperatūra 
buvo — 20 C. Tais pačiais 
metais lindom per urvus su 
virvėmis pasišviesdami bateri-
jiniais žibintais, „Rattlesnake 
Point" parke, maždaug 50 km 
nuo Toronto. 

1996 žiemos metu; vieton 
standartinių sueigų, vadovo 
Birgiolo garaže jūrų skautai 
pastatė iš medžio 6 baidares. 
Tėvai labai daug prisidėjo prie 
darbo, kuris buvo gan sunkus, 
ypač kai oras buvo šaltas ir 
klijai nekibo prie medžio. Šios 

baidarės visos puikiai plaukio
jo jau 1997 vasarą. 

Kad daugiau sutelkti lėšų 
metinei veiklai, per Kaziuko 
mugę, skautai bando surasti 
įdomesnių naujų produktų 
pardavimui, kaip pvz. par
duodamas Algio Valiūno dova
notas medus, pavadintas „Ma
no senelio medus" ir L. Šilei
kienės „salsa*. kurią pavadi
nom „Mano bobutės salsa". 
Kai kurie pirkėjai net ištisus 
metus laukia šių produktų. 
Bebrai ruošia įvairius žai
dimus ir net pasisiūlo nuvaly
ti svečių batus. 

1997 rudenį, bebrus atski
rtam nuo skautų, nes jų veikla 
turi būti žyftiiai skirtingesnė' 
16 metų berniokui ir jo 9-
mečiui broliui. Bebrus sutiko 
perimti Viktoras Kulikauskas. 
Visi laukia 1998 Tautinės sto
vyklos. 

Jūrų skautai Toronte gyvuo
ja, Jonas Birgiolas sugebėjo 
atgaivinti jūrų skautus, įves
damas įdomią veiklą. Didelis 
ačiū broliui Jonui! 

SPAUDOS DARBUOTOJOS AURELIJOS 
BALAŠAITIENĖS PAGERBIMAS 

Toronto jurų skautai. įteikia dovanėlę savo vadovui Jonui Birgiolui. dėkodami jam u i įdomias sueigas ir nuo
tykingas iškylas. 

JORL1 SKAUTĖS 

Man labai patinka būti jū
rų skaute, nes mes daug laiko 
būname prie ežero. Mes moko
mės plaukti ir irkluoti kano
jas. Kiekvieną vasarą bent 
vieną kar t^ plaukiame kano
jų iškylon. 

Mūsų uniformos yra švie
siai mėlynos spalvos ir ski
riasi nuo visų kitų tamsių uni
formų. 

Jūrų skautės turi smagų lai
ką 8tovyklčK«. 

• 'Milda Rudaitytė 

STOVYKLOS DIENA 

Mes jūreivės stovyklaujam — 
pajuokaujam, iedykaujam. 
Mėgstam gamtą ir broliją. 
Palapines ir valgyklą. 
Miegam, žardžiam, 
Valgom, triūsiam, 
0 po to — 
1 lovas puolam. 
Išmiegoję ir sapnavę 
Keliamės daryti mankštą. 
Darom ją, nors vos, vos 
judam 
Kol broliai šaukia: .Aha!" 

Gražina Daunoravičiūtė 

SKAUTIŠKI RENGINIAI 
Čikagoje 

Lapkr ič io 1 d. — Akademi
nio Skautų sąjūdžio , Čikagos 

, skyriaus metinė šventė. 

Lapkričio 9 d, — Vydūno 
fondo 45 m. veiklos minėjimas 
2 vai. p.p. PLC, Lemonte. 

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

Clevelando Skautininkių 
d-vė š.m. spalio 5 d. savo visuo
menei skirtoje atviroje suei
goje pagerbė sesę skautininke 
Aureliją Balašaitienę jos žur
nalistinio darbo 50 metų su
kakties proga. Progai pritai
kintu didžiuliu s. Virginijos 
Juodišiūtės-Rubinski sukurtu 
plakatu papuoštą saliukę pri
pildė sesės Aurelijos gerbėjai, 
nors mėlynas dangus ir ru
dens metu reta šilumėlė vilio
jo „laukan iš gryčios". 

Minėjimą pradėti programą 
vedusi s. Amanda Muliolienė 
pakvietė dukrą sesę Jūratę 
Andros, kuri apibūdino savo 
motiną, kaip nuo mažens ei
liuotai kalbėjusią ir žadėjusią 
prirašyti pilną spintą knygų, o 
ja i augant, vis barškinusią 
rašomąja mašinėle ir pri
pildžiusią namą prirašytais 
popieriais. 

Pagrindinė kalbėtoja „Tėviš
kės žiburių" redaktorė Ramū
nė Sakalaitė-Jonaitienė nui-
švietė nuopelnus sesės Aureli
jos, savu žurnalistiniu darbu 
gabiai ir uoliai prisidėjusios 
prie vieno iš svarbiausių 
išeivijos uždavinių išlaikyti 
tautinį paveldą, savą kultūrą 
ir tautinę sąmonę. 

Ji taip pa t perskaitė 

pavargti „Tėviškės žiburių" re
daktorius kun. dr. Pr. Gaida .ir 
Lietuvių žurnalistų sąjunga, 
kuri ta proga sesę Aureliją 
paskelbė Sąjungos garbės 
nare. 

Šalia torontiškių sveikini
mus atsiuntė „Draugo" redak
torė Danutė Bindokienė, „Pa
saulio lietuvio" redaktorius 
Bronius Nainys, koresponden
tas Vaclovas Rociūnas ir 
„Taupos" kooperatyvas. 

Pertraukai tarp sveikinimų 
s. Elena Nainienė paskaitė 
tris Aurelijos eilėraščius iš 
Lietuvoje leidžiamos poezijos 
rinkinio. „Tarp dviejų tėvynių". 

Asmeniškai sveikino ir Lie
tuvoje austa juosta perrišo 
Lietuvos garbės konsule sesė 
Ingrida Bublienė, šeimos var
du su rožių puokšte sveikino 
s. Mylita Nasvytienė, „Vilties" 
draugi ja , LB ir buvusių litua
nistinės mokyklos mokinių 
vardu — dr. Viktoras Stan
kus, Lietuvių fondo —* Dalia 
Puškorienė, „Ateities" klubo 
— dr. Birutė Kasperavičienė, 
Korp. „Giedra" — dr. Roma 
Degesienė, Katalikų moterų 
sąjungos — s. Elena Nainienė 
ir buvusių čiurlioniečių su 
„Ilgiausių metų" giesme — 
Vladas Plečkaitis. 

Skautininke Aurelija savo 
„Tėviškės žiburių" redakto- baigiamajame žodyje džiau-
riaus brolio Č. Senkevičiaus gėsi jai parodytu dėmesiu ir 
laišką, kuriuo šis vertina dėkojo už jį, bet neprisiėmė jai 
sesės Aurelijos darbštumą ir skiriamų pasišventimo bei pa-
ištvermę ir pateikia įspūdingą siaukojimo nuopelnų, nes 
jos gausaus spaudos darbo spaudos darbas, rašymo 
biografiją bei išvardina jos vi- džiaugsmas jai ne apsunkina, 
suomeninius darbus, vadovą- bet įprasmina gyvenimą, o pa-
vimą skautams ir mokyto- tiriami to darbo malonūs at-
javimą lituanistinėje moky- garsiai ir aidas tam džiaugs-
kloje. Per ją taip pat atsiuntė mui suteikia pilnatvės, 
sveikinimus ir linkėjimus ne- s. O. Š i l ėn i enė 

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

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

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą 

UH. HklHASV. KISIELIUS 
INKSTŲ, POSLĖS IR PROSTATOS 

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

630-941-2600 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel. 706434-1120 

ARASZUOBA.M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E Ogden Ave., Suite 310 

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

3825 Highland Ave., 
Tower 1,Siute 3C 

Oowners Grove. IL 60515 
Tei (630)435-0120 

DH. L h&h&KJŠ 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Rotoerts Rd.,Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tol. (708)598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KEREUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.79B1 Ave., Htekoiy Hts . IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 W. 103 St. Oak Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northwestern urv-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel.708422-8260 

DR. V J. VASAIT1ENE 
DANTŲ. GYDYTOJA 

4817W.83St,Burbank,IL 
Tel. 708423-6114 
Valandos susitarus 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago. IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. AŠ. asmns • 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3800 W.96 St Tei 706-422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmad 3v.p p.-7vv . antr.12:30-3v.p.p. 
treč uždaryta, ketvirt 1 - 3 v.p.p. 

penktad ir seštad 9 v.r. - 12 v.p.p. 

\NUČLŠŠfANK£\lčluftkl.D. 
Board Certified, Intemal Medicine 

Valandos jūsų patogumui 
Hoty CTOM Profaaaional PsvMofi 

3fl.Souti 
Uhuantan Plaza Ct «t CMornU Ava. 

Chicago, IL 00*29 
Tel. 773-471-7879 

Žurnalistės ir rašytojos Aurelijos Balasaitienės pagerbime. Clevelande, 
dalyviai daina jai reiškia ..Ilgiausių metų" linkėjimus IS k : I Jonaitienė, 
S. ir H. Stasai, I Stankus ir M Puškorienė. Nuotr V, B a c e v i č i a u * 

SAH<;YI»A 
M P S sa l in i a n t fcem.es. 
laukuose tylu. 
Mos Kirdim tik lapus 
Šlamančius miške. 
Mes žinom ką tai reiškia — 
B r o l i a i mus puo la ! 
Mes ftviesim . . b a t n r e i k o m " 
l visus kampus; 
Pagausim tuos brolius. 
Kur įsibrovė pas mus. 

Renata Garbonkutė 

http://Hts.IL
http://fcem.es


KETVERI METAI BE 
OKUPACINĖS KARIUOMENĖS 

1993 m. rugpjūčio 31d. nak
tį Lietuvos-Baltarusijos sieną 
perkirto karinis ešelonas, iš
vežęs paskutinius okupacinės 
kariuomenes karius. Lengviau 
atsikvėpė Lietuvos žeme, nu
simetusi okupacinės kariau
nos svorį. Valstybei ir tautai 
tai buvo didi švente Po ilgų. 
53 besitęsusius, okupacijos 
metus, Lietuvoje neliko oku
pacinės kariaunos, nuslūgo 
įtampa, sustiprėjo žmonių pa
sitikėjimas Lietuvos valsty
bingumu. Rugpjūčio 31 d. įeis 
į Lietuvos istorija kaip didelis 
mūsų valstybės iškovojimas. 

Paminėti šią datą, Kauno 
miesto savivaldybės Kultūros 
skyriaus iniciatyva, Kaune 
buvo organizuoti šventiniai 
renginiai,kurie prasidėjo 10 
vai. Vytauto Didžiojo Karo 
muziejaus sodelyje. J minėji
mą atvyko Kauno apskrities ir 
Kauno miesto savivaldybės at
stovai, Kaune esančių KAM 
struktūrų vadai ir karininkai, 
šauliai, miesto gyventojai. 

Minėjimą pradėjęs Kauno 
mero pavaduotojas A. Balutis 
pasveikino susirinkusius su 
švente, prisiminė okupacinės 
kariuomenės išvedimo laiko
tarpį, įvertino šių įvykių 
reikšmę. 

Kauno Vytauto Didžiojo ats
kirojo jėgerių bataliono vadas 
pulkininkas-leitenantas S. Ve-
prauskas prisiminė Rusijos 
kariuomenės išvedimo mo
mentus, padėkojo savo bata
liono karininkams ir kariams, 
kurie įdėjo nemažai pastangų, 
išvedant okupacinę kariuome
nę, papasakojo apie darbą, 
perimant ir perėmus karinius 
objektus. 

Kauno m. komendantas, 
SKAT Kauno ATGR vadas 
majoras P. Urbonavičius pažy
mėjo "savanorių reikšmę Rusi
jos kariuomenės išvedimo lai
kotarpyje, kalbėjo apie orga
nizuotą operaciją .Kelias", ku
rios metu buvo kontroliuoja
mas okupacinės kariuomenės 

judėjimas Lietuvos keliuose, 
buvo užkirstas kelias naujų 
Rusijos kareivių ir technikos 
įvežimui į Lietuvą. Ši akcija 
Rusijos valdžiai parodė mūsų 
valstybės ryžtą gyventi be sve
timų kareivių. Juk mūsų ka
riai ir savanoriai labai menkai 
ginkluoti sugebėjo kontroliuoti 
padėtį Lietuvos keliuose ir pri
versti gerai ginkluotus bei 
gausesnius Rusijos kareivius 
vykdyti mūsų valstybės reika
lavimus. 

Muziejaus sodelyje susirin
kusieji puikiai žinojo mūsų 
karių ir savanorių atliktą dar
bą ir svarbą. Tarp pasisakymų 
eiles skaitė poetas ir aktorius 
T. Venclova, savo dainomis 
džiugino etnografinis ansamb
lis "Ainiai". 

Po minėjimo Šv. Mykolo Ar-
kangelo Įgulos bažnyčioje bu
vo aukojamos šv. Mišios, ku
rias koncelebravo monsinjoras 
A Svarinskas. 

Po šv. Mišių Kauno Įgulos 
vadai ir aukštieji karininkai 
buvo pakviesti į Kauno savi
valdybės mažąją salę, kur 
Kauno miesto savivaldybė or
ganizavo susitikimą-pagerbi-
mą. Kauno mero pavaduotojas 
A. Balutis padėkojo visiems 
susirinkusiems už atvykimą, 
minėjo, kad Kauno karininkai, 
kariai ir savanoriai įdėjo ne
mažą indėlį, išvedant Rusijos 
kariuomenę. Susitikime buvo 
keliami tostai, kalbėta apie 
šią datą, - buvusius įvykius. 
LŠS vado pavaduotojas S. Ig
natavičius kalbėjo, kad ir Lie
tuvos šauliai prisidėjo prie Ru
sijos kariuomenės išvedimo, 
dirbo karinių objektų perė
mimo komisijose dalyvavo ak
cijoje „Kelias". 

Iki vėlyvo vakaro Kaune 
skambėjo muzikos akordai ir 
vyko renginiai, skirti Rusijos 
kariuomenės išvedimo meti

nėms paminėti. 
S. Ignatavičius 

LŠS vado pavaduotojas 

Danutė Bindokienė 

Naudingi 
pasisvečia vimai 

Šiluva. Švenčiant Tautos švente ir Šiluvos atlaidus, abipus altoriaus 
vėliavos. 

TAUTOS FONDO TARYBA PARAMAI 
LIETUVAI PASKYRĖ 81,200 DOL. 

1997 m. spalio 25 d., Tautos 
fondo patalpose Brookyn, NY, 
posėdžiavo Tautos fondo tary
ba. 

Tarybos pirmininkas J. Vil-
galys. valdybos pirmininkas 
A. Vedeckas ir Finansų komi
sijos pirmininkas A. Sabalis 
padarė pranešimus Tautos 
fondui aktualiais klausimais. 
Veiklos ir informacijos komisi
jos pirmininkas J. Valaitis ir 
narys J. Nasvytis papasakojo 
apie savo viešnages vasaros 
metu Lietuvoje ir pasidalino 
mintimis apie Tautos fondo 
ateities uždavinius. R. Razgai-
tienė pranešė apie „Gyvosios 
istorijos" filmavimo eigą. Jau 
sukaupta per 600 valandų nu
filmuotų pasikalbėjimų su 
partizanais, tremtiniais ir po
litiniais kaliniais. Pagrindi
niai Lietuvos archyvai labai 
domisi rinkiniu. Svarstyta, 
kur geriausia šį istorinį turtą 
laikyti. 

Vienas iš pagrindinių Tau

tos fondo tarybos posėdžių 
uždavinių — paramos paskirs
tymas. Paramos skirstymo 
komisijos pirmininkas E. Re-
mėza pristatė gautus prašy
mus . Nutarta paskirti stipen
dijas — 12,000 dol. sumą 53 
studentams, studijuojantiems 
Lietuvos ir tik išimtinai už
sienio universitetuose. Daugu
ma stipendijas gavusiųjų yra 
kilę iš tremtiniu, partizanų ar 
politinių kalinių šeimų. Ben
drai paramai — mokykloms, 
laikraščiams, spaudai, organi
zacijoms ir demokratiškam 
lavinimui paskirta 38,050 dol. 
Lietuvybės ugdymui Lietuvos 
paribių ir užribių mokyklose 
paskir ta 31,050 dol. Vilniaus 
rajone paremta — 10 viduri
nių, 3 pagrindinės ir 12 pradi
nių mokyklų. 16 vaikų dar
želių ir 6 mišrių mokyklų lie
tuviškos klases. Šalčininkų ra
jone — paremta — 5 vidu
rinės, 4 pagrindinės, 14 pradi
nių mokyklų ir 1 vaikų dar
želis. Ignalinos, Širvintų, 
Švenčionių, Trakų ir Zarasų 
rajonuose paremta 13 mo
kyklų. 50 Rytų Lietuvos mo
kytojų paskirta asmeninė pa
rama. Už Lietuvos Respubli
kos ribų paremta 21 mokykla 
bei įvairūs mokytojų prašy
mai. 50 mokytojų mokinančių 
lietuvių kalbą už Lietuvos 
Respublikos ribų gaus asmeni
nę pašalpą. Viso paramai iš
leista 81,200 dol. 

Posėdį pravedė TF tarybos 
pirmininkas J. Vilgalys. 

T.F.V. 

ANGLAI PADEDA 
LIETUVOS 

SAVANORIAMS 

I Lietuvą atvyko Anglijos te-
Argi reikia stebėtis, knd rusų kariuomenė nenorėjo pasitraukti i.* Lietuvos? Gyvenimas Rusijoje, ypač ekonomi- ritorinės ka r iuomenės kara-
niu sunkumu laiku, yra nelengvas. Kariai grįždami iš talkos ūkininkams rudens derliaus nuėmimo metu, fiškojo airiu reindžerių Dulko 
nešasi ,r ..atlyginimą'-kopūstus. spec ia l i s tų grupė, vadovauja-

išsirikiavo Lietuvos kariuomenes 
Nuotr. V7. Šlepiko 

ma kpt. Mark Dunn. Pulkas 
yra dislokuotas Šiaurės Airi
joje ir laikomas v,enu iš ge
riausiai pasirengusių antite-
roristinės kovos veiksmams. 
Anglai instruktoriai atvyko 
pagal SKAT ir Anglijos teri
torinės kariuomenės ir rezer
vo vadovybes susitarimą, su
darytą vasario mėnesį kai Lie
tuvoje lankėsi Anglijos teri
torinės kariuomenes ir rezer
vo vadas brigados generolas , 
Davidas Biggartas (Deividas į 
Bigartas). 

Anglai mokys SKAT kari
ninkus ir seržantus bazinio 
kario kurso organizavimo ir 
metodikos, dalyvaus bendrose 
pratybose. Rugsėjo 15 d. pra
sidėjo teoriniai užsiėmimai 
Tauragės savanorių rinktinės 
mokymo centre. Kitą savaitę 
lauko pratybos vyks Viešvilės 
miškuose — bus tobulinami 
skyriaus ir būrio veiksmai 
mūšyje, saugos, pasalos, pa
truliavimo, maskuotės būdai. 

Respublikinio savanorių va
dų mokymo centro vir
šininkas kpt. Gintautas Zen
kevičius sakė, jog tie. kurie 
kursus baigs geriausiai, gaus 
pažymėjimus ir galės mokyti 
mūsų karius. Dalykinį ben
dradarbiavimą su anglų teri
torine kariuomene ketinama 
plėsti ir stiprinti. LA 1997.-
07.18 

Mokslų akademijoje spa
lio 9-11 d. vyko tarptautine 
konferencija „Lazeris prieš vė
žį". Joje bendradarbiavimo 
kovojant su kai kurių lokaliza
cijų vėžiu galimybes aptarė la
zerių Fizikos specialistai, bio
chemikai ir onkologai. 

Kaunas. Technologijos uni-
versitr 'o ir Kauno miesto va-
dov?; spalio 8 d. pasirašė ben-
dracarbiavimo sutartį, kurioje 
numatyta sutelkti pastangas, 
sprendžiant ūkio ir socialines 
problemas, rengti ir vykdyti 
bendrus projektus. 

Mūsų tautiečiai, išgirdę, 
kad Lietuvos vyriausybes na
riai vėl išvyko į užsienį 
1 žinoma, su gausia palyda), 
pradeda priekaištauti — esą 
tai valstybės lėšų švaistymas 
asmeniniam pasisvečiavimui, 
o iš tų vizitų nedaug kraš tu i 
naudos. Tačiau per daug 
purkštauti nedera, nes Lietu
vos valdžios pareigūnai elgia
si nei kiek ne kitaip, kaip bet 
kurios kitos laisvos valstybės 
valdžios žmonės, dažnai ke
liaudami į kaimyninius ir toli
mesnius kraštus įvairiais di
plomatiniais, verslo, s t rategi
nių pasitarimų, tarpusavio 
saugumo reikalais, o ka r t a i s 
tik save parodyti ir kitų pa
sižiūrėti, pasaulio pamatyt i . 

Su oficialiais vizitais ke
liauja prezidentai, diktatoriai , 
jų ministrai, patarėjai, įvairūs 
atstovai ir net žmonos, kai j a u 
parankesnio pasiuntinio ne
randama. Kone kasdien gir
dime, kad Baltuosiuose rū
muose svečiuojasi kurios val
stybės galva ar svarbus ats to
vas, nors ne visiems skir ia
mas vienodas žiniasklaidos 
dėmesys. Neatsilieka ir JAV. 
bet apie tuos vizitus daugiau 
girdime tik tuomet, kai į ke
lionę leidžiasi prezidentas 
arba bent viceprezidentas. 

Praėjusią savaitę Vašingto
ną nemažai sujudino komu
nistinės Kinijos prezidento 
viešnagė: jis sut iktas ir su ofi
cialiu nuoširdumu, ir su prie
kaištais dėl Kinijoje esančiu 
negerovių ne vien savo gyven
tojų, bet ir užsienio atžvilgiu 
Tačiau vizitas buvo ir naud in 
gas, ir pelningas abiems val
stybėms, nes komunist inė Ki
nija kapitalistus vilioja savo 
neribotomis rinkos ir pelno 
galimybėmis. Dėl to pelno ne
retai žvilgsnis nukre ip iamas į 
šalį, kad nereikėtų matyt i , ko 
nenorima. 

Vienaip ar kitaip. Azijos 
žemyne šiuo metu bręsta nau
jos jėgos, nuo kurių galbūt 
priklausys pasaulio a te i t i s . 
Tiesa, jos šiuo metu dar labai 
nelygios, kai kurios išgyvena 
opias ekonomines, ekologines 
ir kitokias problemas, tačiau 
jau pradeda dairytis į viena 
kitą ir užmegzti g laudesnius 
ryšius, ilgainiui vesiančius i 
tų problemų pašalinimą. 

Ant tvirčiausiu ekonominiu 
pamatų, be abejo, stovi Japo
nija. Nors ji Antrojo pasaul i 
nio karo metu patyrė daug 
nuostolių ir buvo viena to 
karo prala metojų, tač iau ja
ponų darbštumas, susiklausy
mas bei išradingumas valsty
bę ne tik atstatė, bet padarė 
viena turtingiausių ir tuo 

pačiu įtakingiausių 'bent pa
saulio rinkos atžvilgiu;. Tą 
jau prieš kiek laiko suprato 
Beidžingas ir pasistengė su 
Tokijo, ka ip ir su Maskva, 
užmegzti a r t imesnius ryšius. 

Kinijos, Japonijos ir Mask
vos santykiams nusistovint, 
dar lieka Šiaurės ir Pietų 
Korėjos į t ampa , o taip pat 
jaučiamas šal t is tarp Rusijos 
bei Japonijos, bet pastarosios 
valstybes jau žengia pirmuo
sius žingsnius į artimesnį 
bendradarbiavimą. Beveik tuo 
pat metu. ka i Vašingtone 
lankėsi Kinijos J i ang Zemm, 
Krasnojarske (argi tos vie
tovės pavadinimas neiššaukia 
Uetuvių atmintyje Sibiro 
tremties siaubo?) susitiko Ru
sijos prez. Boris Jelcin ir Ja
ponijos min i s t r a s pirmininkas 
Ryutaro Hashimoto . Susitiki
mas buvęs ,,neformalus*, bet 
kalbėta apie investavimus, ža
liavas, impor tus , eksportus 
ir... Antrojo p a s . karo pabai
goje Rusijos pasiglemžtas Ku
rilų sal?s. pr iklausiusias Ja
ponijai. Jos y r a kaip aštrus 
krislas g laudesnių tų dviejų 
valstybių santykiuose. Kras
nojarske Je lc inas ir Hashimo
to pasižadėjo š iam klausimui 
skir t i p i rmumą ir galbūt jį 
išspręsti iki 2000 metų, o tuo 
t a rpu toks . .menkniekis, kaip 
svetimos teritorijos okupacija, 
neturėtų stovėti pelningam 
verslui a n t kelio". Tad buvo 
sutarta įsivesti tiesiogio su
sižinojimo liniją t a rp Tokijo ir 
Maskvos, puoselėti investavi
mus į gausius Rusijos žaliavų 
išteklius, jeigu, žinoma, Jelci
nas gali užt ikr int i Užsienio 
investicijų saugumą. 

Draugiškas susit ikimo tonas 
pradžiugino ir Vašingtoną, 
nes prez. Clinton j au seniai 
skatina a r t imesn į bendravimą 
t a r p šių dviejų valstybių, 
t ikėdamas, k a d tai bus nau
dinga ir Rusijai, ir Japonijai. 
Visa bėda, kad Tokijo vy
riausybė pra tus i žiūrėti į at
eitį, o Maskva vis dairosi at
gal į sovietinius laikus ir tebe
sapnuoja buvusią didybę, kai 
pasaulis virpėjo dėl kiekvieno 
Kremliaus šūktelėjimo. Buvu
sieji sovietijos šulai (kaip ir 
šiandienines Lietuvos senieji 
komunistų parti jos veikėjai' 
nenori pr ipaž in t i , kad jų pa
likimas susideda tik iš su
griautos kraš to ekonomikos ir 
buvusios didybės skeveldrų. 
J u o greičiau Rusija įstengs at
sikratyti praeit ies šmėklų, tuo 
lengviau jai pas iseks užmegz
ti pelningus santykius su tur
tingesnėmis valstybėmis, ku-
no> gali pilti neribotus valiu
tos kiekius i r sutvirtinti svir
duliuojančią ekonomiką. 

GYVENIMAS KREPŠINIO 
AIKŠTĖJE IR ŠALIA JOS 

VYTAUTAS GRYBAUSKAS 
(Tęsinys i 

Kiek vėliau apsilankė Či-
goje Lietuvos soorto departa
mento d i rektorus Z. Motiekai-
tis, ^Žalgirio" krepšinio ko
mandos treneris V. Garastas 
ir -Žalgirio" futbolo komandos 
treneris B. Zelkevičius. Su pir
muoju mūsų sąjungos centro 
valdyba, kurios vicepirm. bu
vau aš, o pirmininkas buvo V. 
Adamkus, turėjo oficialų po
sėdi. Nuo tada ir prasidėjo ar
timesni ir šiltesni ryšiai su 
Lietuvos sporto darbuotojais 
ir vadovais. Su kai kuriais 
užsimezgė net artimesnė 
draugystė. 

Tame laikotarpyje dar vie
nas įdomesnis įvykis buvo kai 

mama nutarė sūnų Rolandą 
nugabenti į Lietuvą. Jie kelia
vo kartu su Vytu Gerulaičiu, 
senjoru, kuriam padėjo nuga
benti krūvą rakečių. Nenuos
tabu, kad pateko į miesto teni
so turnyrą, kuriame užėmė 
trečią vietą, palikęs gerą įspū
dį. Buvo pakviestas atstovauti 
Vilniaus miestui prieš Rygą. 
Žaidė pirmoje raketėje ir, visų 
nustebimui, nugalėjo Rygos 
miesto čempioną 6:4. 6:3. 

Tas laikotarpis ir šeimos gy
venimui buvo ypatingas. Pir
mas šeimą sukūrė jauniausias 
sunūs Darius. Vedė lietuvaitę 
iš Čikagos. Po poros metų 
įvyko šaunios vestuvės vyriau

sio sūnaus Rolando su ameri
kiete iš Milwaukee. Tik po 
kokių 5 metų šeimą sukūrė ir 
vidurinysis sūnus Džiugas. 
Šiuo metu galėtume džiaugtis 
penkiais vaikaičiais, jei ne 
pirmųjų dviejų skyrybos po 
kartu išgyvento gero dešimt
mečio. 

Ne veltui sakoma: „maži vai
kai, maži vargai — dideli vai
kai..." 

GARBĖS NARYS IR 
LIETUVOS 

BURIUOTOJAI 
II PLS žaidynių Čika-
buvo nutarta, kad III 
žaidynės turėtų vykti 

Australijoje. 1986 m. vidurva
sarį atėjo žinia iš Australijos, 
kad tenykštė lietuvių sporto 
sąjunga ir jos pirmininkas 
Jurgis Jonavičius sutiko orga
nizuoti III PLS žaidynes. 

Rudeniop įvykęs ŠALFAS s-
gos metinis suvažiavimas 

Po 
goję, 
PLS 

džiaugsmingai sutiko šią žinią 
ir nutarė gausiai dalyvauti. 
Centro valdyba, kurios būsti
nė buvo Čikag'je, tapo įgalio
ta sudaryti išvykos organiza
cinį komitetą. 

Tame pat suvažiavime buvo 
pasiūlyta į sąjungos garbės 
narius pakelt. Vytautą Gry
bauską už nui pelnus išeivijos 
sportui (10 :ietų sąjungos 
krepšinio vado-as ir 5 m. lau
ko teniso vadovas). Suvažia
vimas šį pas ūlymą vienbal
siai priėmė. 

Tų pačių mc'ų pabaigoje su
laukėme dar ienos malonios 
staigmenos. Kalėdų antrąją 
dieną buvome pakviesti pie
tums pas savo mielus draugus 
Rimą ir Audronę Gulbinus. 
Kiek vėlokai atvykę jų kieme 
nematėm nei ieno automobi
lio. Aišku, nieko nenujautėm. 
Tik atidarę (iuris išvydome 
pilną namą draugų ir giminių 

111 Pasaulio lietuviu sporto žaidynių organizacinis komitetas Se<li iš kair<^ S Visockis, J -lonavicius įpirm.), S 
Urnrvičius; stovi: V. Ramonaitis. R Sidabras. A Skip.iris ir P Andniaitis 

su š a m p a n o t au rėmis . Nus 
kambėjo „Ilgiausių metų" mū
sų vedybų 40 metų sukak t i e s 
proga. 

1987 m. v a s a r ą t r y s L i e tu 
vos bur iuotoju j a c h t o s , n e p a 
būgusios didžiojo A t l a n t o b a n 
gų, įp laukė i New Yorko uos 

tą, išdidžiai i š k ė l u s i o s L ie tu 
v o s t r i s p a l v e . J i e buvo ten 
š a u n i a i s u t i k t i . 

• B u s d a u g i a u 1 
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SUNKUMAI, RENGIANT 
PRIVATŲ DANTŲ GYDYMO 

KABINETĄ LIETUVOJE 
DR. ROMUALDAS POVILAITIS 

Jau praėjo beveik 8 metai, 
kai Lietuva išsilaisvino iš 
rusų imperijos biurokratų dik
tuojamos santvarkos ir perė
mė valstybes valdymą į savo 
rankas. Rusijos diktatūra, 
kaip visi žinom, ne tik nedavė 
gero Rusijai ir jos valdomiems 
kraštams, bet sugriovė kraštų 
ekonomiką, sustabdė progresą 
ir modernėjimą. įvedė visuo
tinį skurdą ir padarė daug ki
tos žalos. Lietuva, kaip ir kai 
kurios kitos valstybės, mato
mai turi vargo atsikratyti 
rusiškų įpročių ir galvosenos, 
ugdo biurokratizmą valdžioje. 

Dabar Lietuva nori įsijungti 
į Europos Sąjungą ir NATO. 
Kad Lietuva būtų priimta į 
ES. ji turi būti panaši į savo 
vakarietiškas kaimynes. 
Odontologija gal nėra vienas 
tų reikalavimų, bet, jeigu bū
tų, tai Lietuvai tikrai išeitų į 
gerą. o lietuviams į geresnę 
sveikatą. 

Pagal mano turimas žinias 
iš Lietuvos ir lietuvių spau
dos, biurokratija auga ir stip
rėja. Suprantama, nes tokiu 
būdu darbus turi daug žmo
nių; pastovus darbas, pasto
vios pajamos ir proga prisidur
ti prie algos honorarą už pa
lankias inspekcijas bei patvir
tintus dokumentus. 

Mano kolegų iš Lietuvos 
nuomone, ji dabar yra tikras 
biurokratų rojus. Tuo atžvil
giu dabar yra blogiau, negu 
rusų laikais. Kas bandoma pa
siekti su ta priespauda, toms 
pinklėms privatiems stomato- • 
logams? Koks yra pagrindas 
taip elgtis? 

Tas valdžios pareigūnų per
sekiojimas pasireiškia visame 
komerciniame gyvenime, įvai
riose prekybos šakose, ne tik 
privačių dantų gydymo kabi
netų steigimui. Esu girdėjęs 
didelio restorano savininkės 
skundą, kad darbininkų nesą
žiningumas ar vagiliavimas 
yra tik mažos kliūtys priva
čiam verslui, palyginti su val
džios varžymais ir savotišku 
teroru. 

Odontologijos privatininkai 
nuolat skundžiasi kasmet iš-
galvotojom naujom inspekci
jom, įstatymų keitimu, berei
kalingais reikalavimais. Jeigu 
Sveikatos ministerija teigia, 
kad Vakarų valstybės taip pat 
daro. tai grubiai iškraipo 
tiesą. 

Vaiduos klinikoms netaiko
mi tie patys įstatymai, tos 
pačios taisykles. Amerikoje 
toks elgesys yra žinomas kaip 
..išskyrimas" 'discrimination) 
ir laikomas nusikaltimu. Įsta
tymai visiems turi būti lygūs. 
Jeigu Lietuva nori tapti ES 
nare. tai reikia šias nelygybes 
panaikinti. Kol biurokratija 
klestės, netinkami, nepalan
kūs verslui įstatymai vyraus 
Lietuvoje ir toliau, pažanga 
versle, krašto pragyvenime, 
eksporte, žymiai sulėtins susi-
iyginimu su Vakarų kraštais. 

Kodėl vis dar prireikia rašy
ti šiuos kritiškus straipsnius 
apie Lietuvos sveikatos pa
reigūnus0 Ogi todėl, kad yra 
jaučiamas ne valdžios paska
tinimas, bet kliudymas, ban
dymas pažaboti šią gerai vyks
tančią pažangą! O gal valdžia 
tik bando pasidalyti sau dar
bo, pateisinti savo poziciją? 

Kad mano žodžiai nebūtų be 
prasmės ir pagrindo, reikia 
iškelti į viešumą šių laikų sto
matologo Lietuvoje „kryžiaus 
kelius" gauti leidimą atidaryti 
privatų dantų gydymo kabi
netą, nors tai pirmas žingsnis 
l laisvą praktiką. 

Kai Lietuvoje buvo kuriami 

pirmi privatūs kabinetai šios 
veiklos priešaušryje, dar rusų 
diktuojami, visus reikalingus 
dokumentus buvo galima gau
ti per vieną dieną. Dabar ten
ka antri metai mindyti įvairių 
įstaigų slenksčius, rinkti pa
rašus, derinti vizas, gauti lei
dimus, daryti brėžinius. Rei
kia kovoti dėl kiekvienos 
smulkmenos. Nebandyk 
skųstis — „tokie įstatymai, 
nesišiaušk!" Jeigu dirbi visą 
darbo dieną, sunku visa tai at
likti. Štai nėra atsakingo pa
reigūno, tai jis bus po pietų, 
tai atostogauja, tai reikia 
sprendimo laukti savaitę. Už 
kiekvieno parašą ar spren
dimą reikia mokėti po '20, 40, 
60 ir net 130 litų. 

„Po pusantrų metų laksty
mo, paskutiniam etapui paau
kojau dvi savaites atostogų, 
tad jau viskas prie galo". Štai 
naujo kabineto byla ir visi rei
kalingi parašai ir leidimai — 
susidarykit patys savo nuomo
nę. (Visas remontas, paversti 
privatų butą mieste į kabi
netą, susideda iš vienų durų 
užmūrinimo, o durų įdėjimą 
kur buvo langas. Viduje reikia 
perdirbti elektros laidus, su
dėti vamzdžius, išdažyti ir t.t). 

Tam tikslui reikia gauti pro
jekto leidimą ir šiuos suderini
mus iš: 

1. miestelio seniūnijos vyr. 
architektės; 

2. sukarinto priešgaisrinio 
dalinio inspektoriaus; 

3. miestelio energetikos biu-
> ro; 

4. miesto architektūros ir 
statybos skyriaus; 

5. kultūros vertybių apsau
gos departamento; 

6. miesto vyriausio architek
to; 

7. Lietuvos žmonių su nega
lia skyriaus; 

8. miesto savivaldybės archi
tektūros ir statybos skyriaus 
inžinierinės infrastruktūros 
vedėjo; 

9. gauti visų aplinkinių gy
ventojų (tos laiptinės) sutiki
mą kabinetui rengti. Reikėjo 
atsivežti notarą ir sukviesti 
visus žmones vienu kartu pa
sirašymui; 

10. reikėjo įregistruoti mies
to inventorizacijos teritorinia
me biure buto pirkimo-parda
vimo sutartį; 

11. gauti „individualios įmo
nės" įregistravimo pažymėji
mą; 

12. miesto vyriausio valsty
binio gydytojo-higi knisto pava
duotojo sutikimą dėl sienų de-
zinfikacijos ir plovimo; 

13. miesto ir priemiesčio 
seniūnijos leidimą paversti 
butą į kabinetą ir įpareigoti 
(?) pradėti statybos darbus; 

14. Nustatyta tvarka atiduo
ti patalpas naudoti, sudarant 
priėmimo aktą, atlikti teisinę 
registraciją; 

15. gauti laidimą iš miesto 
apskrities viršininko, valsty
bės statinių inspekcijos, mies
to inspekcijos, perstatyti butą 
į stomatologijos kabinetą; 

16. miesto vyriausiojo valst. 
gydytojo pažymą, kad „stoma
tologijos kabinetas atitinka hi
gienos reikalavimus"; 

17. gauti leidimą iš „Visuo
menės sveikatos centro" dėl 
higienos paso ir vertimosi ko-
mercine-ūkine veikla. 

18. Miesto statybinės terito
rijos, planavimo ir statybos in
spekcijos tarnybos aktą, kad 
statinys įregistruotas inspek
cijoje. Kitoje pusėje parašai: 
valstybinės priešgaisrinės 
priežiūros inspek., kultūros 
vertybių apsaugos dept. teri
torinio padalinio atstovo, žmo-

CLASS1FIED GUIDE 
MISCELLANEOUS R E A L ESTATE 

Dr. Romualdas Povilaitis darbo metu Kauno Medicinos akademijoje per pirmąjį vizitą Lietuvoje 1989 metais. 

nių su negalia vadovo, se
niūnijos vyr. architekto, teri
torinio visuomenės sveikatos 
centro atstovo, projektavimo 
įmonės atstovo, architektūros 
dirbtuvių vadovo, techninės 
priežiūros inžinierio. 

Toliau yra dar 12 nuro
dymų, leidimu, raštu — ku
riuos tik trumpai paminėsiu: 
suderinimas su elektros tink
lais, įėjimo projektas, kaip ka
binti šviesas ant lubų, kaip 
turi atrodyti laukinės durys, 
kaip kloti vamzdžius, plyteles. 
Po to keli pakartotiniai leidi
mai — bet tai jau tokia tvar
ka. 

Argi nedvelkia kažkoks pa
našumas į sovietų laikus? 

Amerikoje teikiama daugiau 
pasitikėjimo aukštą mokslą 
baigusiam profesionalui. Jis 
turi daug didesnę laisvę vado
vautis savo protu, padaryti 
tinkamus sprendimus ir būti 
atsakingas. Ar nelaikąs taip 
elgtis Lietuvoje? 

Aš manau, kad perskaičius 
čia paminėtus reikalavimus 
pasidaro gana aiškus valdžios 
tinklas dabartinėj Lietuvoj. 
Priešpriešais verta susipažinti 
su Illinois valstijos reikalavi
mais dantų kabinetui i-'mgti. 

Iš tikrųjų specialių reikala
vimų nėra, nei iš dantistų 
sąjungos, kurioms pavesta 
prižiūrėti dantistus, nei iš 
valdžios sveikatos departa
mento. 

Naujo pastato — klinikos 
statymas, perdirbimas buto ar 
parduotuvės į dantų gydymui 
tinkamą kabinetą yra nustato
mas miesto ar priemiesčio jau 
priimtų nuostatų tam tikslui. 

Miesto rajonai yra suskirsty
ti į prekybines ir gyvenamas 
sritis. Gyvenamoj (rezidenci-
nėj) srity neleidžiama atidary
ti gydymo ar prekybos centro. 
Taigi rezidenciniam rajone ne
gali būti išduotas leidimas ka
binetui. 

Prekybiniam - komerciniam 
rajone, norint tokį leidimą 
gauti, reikia tik pateikti archi
tekto brėžinius su visom 
smulkmenom remontui atlikti 
ir paduoti miesto statybos biu
rui. Architektas žino, ko mies
tas reikalauja: tinkamos sa
nitarijos, elektros, ventiliaci
jos, langų, durų, saugių išėji
mų gaisro atveju ir t.t. ir pa
ruošia remontui planą. Miesto 
inspektorius planą peržiūri ir 
pasirašo. Tam yra nedidelis 
mokestis. (Architektas yra pri
vatus asmuo, ne valdžios pa
reigūnas). 

Remonto leidimas turi būti 
iškabintas lange. Lieka tik su
sitarti su rangovu ar pačiam 
būti rangovu ir kviesti reika
lingus meistrus, kurie turi lei
dimą tą darbą atlikti. 

Amatininkai ir rangovai ži
no miesto įstatymus ir jais 
vadovaujasi. Santechnikos 
vamzdžiai, elektros laidai, dė-

PAMINĖTOS ŠV. PETRO KANIZIJAUS 
400-SIOS MIRTIES METINĖS 

Rugsėjo 20 dieną Vilniaus backeris, SJ (Insbrukas) ir 
arkivyskupija, Lietuvoje jėzui- prof. P. Rabikauskas, SJ (Ro
tai, LKMA, Vilniaus universi- ma). Skaitydamas pranešimą 
teto biblioteka Kauno Tarpdie- »šv. Petro Kanizijaus reikšmė 
cezinėje kunigu seminarijoje Lietuvai", prof. P. Rabikaus-
surengė šv. Petro Kanizijaus kas pavadino šv. Petrą Kaži-

nijų vienų svarbiausių veikė
jų, prisidėjusių prie katali
kybės atgimimo, kuriam pa
grindą davė visuotinis Triden-
to Susirinkimas. Nors pats ir 
nėra buvęs Lietuvoje, šv. Pe
tras Kanizijus, lankydamasis 
Lenkijoje kaip popiežiaus le
gato patarėjas, galėjęs susitik
ti ir su vienu kitu Lietuvos 
dvasininku. Prof. P. Rabikaus
kas apžvelgė šio garsaus 
žmogaus teologinius darbus — 
didįjį ir mažąjį katekizmus. 
Anot prelegento, Vilniuje XVI 
a. pasirodęs Kanizijaus maža
sis katekizmas lotynų kalba, 
kartais su vertimu į lenkų 
kalbą, buvo išleistas apie 10 
kartų. 1585 metais pasirodė ir 
lietuviškasis šio katekizmo 
vertimas. 

Dr. J. Osvaldas, SJ, prane
šime „šv. Petras Kanizijus 
kaip Bažnyčios atnaujintojas" 
akcentavo, jog šis garsusis vo
kiečių apaštalas nenuilstamai 
stengėsi atnaujinti Bažnyčią, 
skleidė ir stiprino tikėjimą 
savo pavyzdžiu, katekizuoda-
mas ir sakydamas pamokslus. 
Dr. P. Ueberbackeris, SJ, at-

400-ųjų mirties metinių mi-
nėjmą, kuriame dalyvavo ren
gėjai, miesto visuomenė ir sve
čiai — dr. J Osvaldas, SJ 
(Miunchenas), dr. P. Ueber-

žės ir prijungimą; yra standar
tizuoti, jų įvedimas visur vie
nodas, ar tai būtų kabinetas, 
ar parduotuvė. 

Remontuojant ar statant 
naują pastatą, gali ateiti mies
to statybos inspektoriai darbą 
patikrinti. Retai kada pasitai
ko, kad kas neatitinka. Meis
tras yra atsakingas ir klaidą 
atitaiso. Už inspekcijas nerei
kia mokėti. Nebūna bereika
lingų priekabių ir kyšiai nerei
kalingi. Ne tik nesitikima ky
šių, bet net gresia pavojus bū
ti nubaustam už inspekto
riaus papirkimą. 

Gauti leidimą remontui ar 
naujai statybai trunka apie 
savaitę laiko, priklausomai 
nuo to, kiek statybos departa
mentas užkrautas darbais. 

Gautame dokumente iš Illi
nois valstybės dantistų sąjun
gos dėl kabineto įrengimo, 
daugiausia kalbama apie sa
vaime suprantamus būtinu- kreipė dėmesį į šventojo igna-
mus. Tai yra reikalavimas ciškąjį nusiteikimą. „Šv. Petro 
turėti diplomą iš pripažinto Kanizijaus dvasia pranoksta 
universiteto dantų gydymui, jo veiklą", — tvirtino jis. „Jo 
būti išlaikiusiam valstijos eg- dvasingumas, kaip ir šv. Igna-
zaminus, turėti leidimą narko- co Lojolos, pasižymi kristocen-
tikų receptams ir t.t. triškumu. Šv. Petras Kanizi-

Rentgeno aparatas naujame jus yra mistikas, o Karlas 
gydymo kabinete turi būti vai- Rahneris yra pasakęs: 'Atei-
džios radiacijos saugumo pa- ties krikščionis arba bus mis-
tikrintas. Kaina 55 dol. Šis pa- tikas, arba jo visai nebus' ", — 
tikrinimas galioja 5 metams, baigdamas kalbėjo dr. P. Ue-
Yra ir daugiau reikalavimų, berbackeris, SJ. 
pvz., mediciniškų atliekų su- Po minėjimo Kauno Šv. 
naikinimui, kuriuos pats gy- Pranciškaus Ksavero bažny-
dytojas atlieka samdydamas čioje buvo aukojamos šv. Mi-
valdžios pripažintas firmas. šios. Vilniaus Šv. Jonų baž-

Į perkamą naudotą, apy- nyčioje ir Kauno Tarpdiece-
naują ar naują aparatūrą nie- zinėje kunigų seminarijoje vei
kas nesikiša, netikrina ir ne- kusiose parodose buvo ekspo-
patvirtina — čia yra stomato- nuojanr šv. Kanizijaus veika-
logo reikalas, jo atsakomybė. lai iš Vilniaus universiteto 

Lietuvai artimos kaimynės, bibliotekos fondų. Rugsėjo 19 
Švedija. Danija, Vokietija ir dieną Šv. Petro Kanizijaus 
Suomija, be abejo, turi savo 400-osios mirties metinės pa-
įstatymus. kurių reikia laiky- minėtos ir Vilniaus Šv. Jonų 
tis rengiant dantų gydymo bažnyčioje. 
kabinetą. Tie įstatymai nėra 
valstybinės paslaptys, juos 
galima gauti ir palyginti su 
Lietuvos įstatymais ir prieiti 
išvadų, ar tokia dabartinė pai
niava yra reikalinga ir nau
dinga. Mano galvojimu tai tik
rai ne. Linkėdamas Lietuvai 
sėkmės ir geros ateities, siū
lau rimtai pažvelgti į dabar
tinius reikalavimus ir anks
čiau minėtas taisykles iš pa
grindų pakeisti, suprastinti ir 
pavesti tik vienam valstybės 
departamentui-

E L E K T R O S 
(VEDIMAI—PATAISYMAI 

Tunu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

TAISOME 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MASINAS. ŠALDYTUVUS, 

ŠILDYMO SISTEMAS, 
VIRYKLAS. ORO VĖSINTUVUS. 

H. Deckys 
Tel. 773-585-6624 

Sav. parduoda 23 m. "rancrV 
namą ant 1/2 akro; 4 mieg., 

2-1/2 vonios. Hinsdale-
Timberlake Estate. 
Tel. 630-966-5214 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(773)566-5959 
(708) 425-7161 

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

Apt for rent naar 44 S i 
&WestemAve. 

2bedrms, $475 a mo. indd. gas 
&etectric. 

First Rate Reai Estate, 
M . 773-787-2400 

Bdghton Partc 
Reriecorfd «pt for rent 
4 rms., 1 H, to Archer; 

stove & refrig. 
Tel. 630-986-1454 

Permanent position available with 
small manufacturer m city Mušt have 
experience on brass castings and 
forgings. Excellent starting rate plūs 
piece work and all benettts 
Call 312-942-0730 

M I S C E L L A N E O U S 

STASYS CONSTRUCTION 
Stataus darbai, rusių, vonių ir virtu
vių (rengimas; priestatai; kerami
kos plyteles; „skSngs", „sorfits*. 

„decks", „guttere, plokšti ir„shingie" 
stogai; cementas, dažymas. 

Turiu darbo draudimą. 
S.Sene* Te/. 830-241-1912 

KOMPIUTERIŲ 
KONSULTANTAI 

Remontas, įvedimas, "net-
work". Internet, VVeb puslapiai, 

lietuviški šriftai, "graphical 
design". Skambinti: 

9 v.r.-6v.v., ta). 773-330-0794. 
KODĄ SERVICE 

Išnuomojamas 1 kamb. 
su pilnu išlaikymu. 
Tel. 773-471-4263 

KALĖDINIUS 
siuntinius patogiausia siųsti per 

ATLANTIC EXPRESS Corp., nes siuntiniai yra 
pristatomi LAIKU ir tiesiai j namus. SKUBĖKITE! 

Kalėdine skinta Išplauk* lapkričio 8 d. 
PERSIUNČIAME: SIUNTINIUS, TALPINTUVUS. AUTOMOBILIUS, 
BALDUS, KOMERCINES IR LABDAROS SIUNTAS LAIVU IR LĖK
TUVU Į BALTUOS ŠAUS, RUSUĄ GUDIJA, UKRAINA, LENKIJĄ 

IR KARALIAUČIAUS SRITĮ. PINIGINIAI PERVEDIMAI. PKJŪS 
TELEFONINIAI SKAMBUČIAI | LIETUVĄ. KROVINIŲ 

PERVEŽIMAS IR SANDĖLIAVIMAS AMERIKOJE. 
Musų atstovai: Chicago 773-434-8330 
Brooklyn 71S-34S-4708 Boston 617-864-6*14 
Rochester, NY 716-223-2617 Pittsburgh 412-381-6281 
Cleveiand, OH 216481-0011 Florida 813-367-6663 
Lemont. IL 630-257-6822 NevvYork 914-258-5133 

1-800-775-7363 

NAUJOS LIETUVIŠKOS KNYGOS 
gaunamos , .Drauge" 

Čekį ar „money order" rašykite ir siųskite: 
DRAUGAS, 4545 West 63rd Street, Chicago. IL 60629 

Tel. informacijai: 773-585-9500 

ŽEMAITE AMERIKOJE 
Dalia Noreikaitė Kučanianė, Ph.D. 

Julijos 2emaitės-2ymantienės lankymasis Šiapus Atlanto, 
1916-1921 metais, jos darbai, kūryba, veikla pristatoma, re
miantis to laikotarpio periodika, dar neatspausdintais laiškais ir 
grožinės literatūros palikimu Amerikoje. Žvelgiama į Žemaitę 
kaip į pirmąją lietuvių rašytoją, klasikę, pergyvenusia egzodą 
Amerikoje ir šio šimtmečio pradžioje pirmąją aprašiusią ateivių 
praradimą: tėvynės ilgesį, kalbos dezintegraciją, bei imigrantų 
nepritapimą naujame krašte, pirmąją lietuvę feministę 
Amerikoje, pavojingą politikę ir naujų viešnių prozoje autorę. 

Kaina • $17.00 Su persiuntimu • $20.00 
Illinois valstijos gyv. prideda $1.75 „Sales Tax" 

* Kaunas . Rugsėjo 21 d. 
Kauno Tarpdiecezinėje kunigų 
seminarijoje vyko Europos pa
veldo dienų Lietuvoje užda
rymas. Nemažam kauniečių ir 
svečių būriui koncertavo Kau
no kamerinis orkestras ir 
Kauno valstybinis choras, so
listai Regina Maciūte, Asta 
Zubaitė ir Vladimiras Prudni
kovas. Sausakimšoje semina
rijos salėje skambėjo A. Vi-
valdžio, J. S. Bacho, G. F. 
Hendelio kūriniai. 

TĖVO VASARA 
Antanina Ganrtutė 

Autorė gyvu ir sklandžiu pasakojimo stiliumi atskleidžia 
pirmoje tos knygos dalyje „Amžinųjų didvyrių keliu" gyvenimus 
tų žmonių, kurie išėjo ginti savo mylimą kraštą. Antroje dalyje 
„Už gimtinės slenksčio" partizanų grupės „šilas" apsilankymo 
įspūdžiai JAV ir Kanadoje. Kiti aprašymai vaizduoja skaudų 
Karaliaučiaus srities likimą. Garmutė tiksliai pristato ir 
atskleidžia dabarties karčią Lietuvos gyvenimo tiesą, pasakoja 
apie jos pačios išgyvenimus, rašo apie laisvai vaikščiojančius 
genocido vykdytojus, kurie priešui yra pardavę garbę ir sąžinę. 
Autorė tiki ateitimi, naujos kartos žmonėmis, kurie išves tautą iš 
komunistinės dykynės. 

Kaunas „Aušra", 1996 m. (288 psl.) 
Kaina su persiuntimu JAV - $1225 

minois valstijos gyv. prideda $0.68 „Sales Tax" 



RENGINIAI ČIKAGOJE 
LAPKRIČIO MĖN. 

5 dieną — Zarasiškių klubo 
pusmetinis narių susirinki
mas Šaulių namuose. 

7, 8 ir 9 dieną — Ateities 
savaitgalis Ateitininkų na
muose, Lemonte. 

8 dieną — Lietuvių fondo 
pokylis PLC, Lemonte. 

9 dieną —LB Lemonto apy
linkės valdybos ruošiami pie
tūs PLC didž. salėje, Lemonte. 

— Panevėžiečių klubo meti
nis narių susirinkimas 12 vai. 
Jaunimo centro maž. salėje. 
10 vai. r. šv. Mišios už miru
sius narius. 

— Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos 7 0 metų sukakties 
paminėjimo pokylis 2 v.p.p. 
„Landmark'' salėje, 6800 W. 
Archer Ave. 

— Operos solistės Sabinos 
Martinaitytės ir pianistės 
Audronės Eitmanavičiūtes 
koncertas 3 v.p.p. Balzeko Lie
tuvių kultūros muziejuje. ' 

— Vydūno fondo 45 m. veik
los minėjimas 2 v.p.p. PLC, 
Lemonte. 

14 dieną — „Armonikos" 
koncertas 7 v.v. Jaunimo cen
tre. 

15 dieną — Operos tradici
nis pokylis su menine choro 
programa ir metiniais laimė
jimais Jaunimo centre. 

16 dieną — Rudens madų 
paroda PLC, Lemonte. 

— Cepelinų pietus 12 vai. 
Šv. Antano parapijos salėje, 
Cicero, IL. Ruošia LB. 

—Op. solistės Sabinos Mar
tinaitytės ir pianistės Audro
n ė s Eitmanavičiūtes religinis 

koncertas 2 v.p.p. „Tėviškės" 
liet. ev. liuteronų parapijos 
bažnyčioje. 

—JAV LB Brighton Parko 
apylinkės v-bos ruošiami pie
tūs M.Marijos Nekalto Prasi
dėjimo parapijos salėje (kam
pas W. 44 ir S. Fairfield) po 10 
vai. r. lietuviškų Mišių. Kava 
ir pyragai nuo 8 v.r.-l v.p.p. 

19 dieną — Šakiečių klubo 
metinis narių susirinkimas 
Šaulių namuose. 

21 dieną — Suvalkiečių 
draugijos metinis narių susi
rinkimas Šaulių namuose. 

22 dieną —47-tas metinis 
LFK „Lituanica" futbolo klubo 
pokylis PLC, Lemonte. 

23 dieną —Lietuvos Ka
riuomenės atkūrimo 79-tos su
kakties minėjimas Šaulių na
muose. Rengia ramovėnai. 

— „Lietuvių balso" laik
raščio tradicinė vakarienė 5 
v.p.p. Mabenka restorane. 

26 dieną — Dail. Romo Vie
sulo ir Alg. Kezio parodų ati
darymas 7:30 v.v. Lietuvių 
Dailės muziejuje, Lemonte. 

27 - 30 dieną — X Pasaulio 
lietuvių mokslo ir kūrybos 
simpoziumas Jaunimo centre, 
Čikagoje. 

27 dieną — (Padėkos die
ną) X Pasaulio lietuvių mokslo 
ir kūrybos simpoziumo daly
vių registracija 6 v.v. Jaunimo 
centre. 7 v.v. parodos atidary
mas Čiurlionio galerijoje ir su
sipažinimas. 

28 dieną — X Pasaulio lie
tuvių mokslo ir kūrybos sim
poziumo dalyvių registracija 8 
v.r. Jaunimo centreAtidary-
mas. Sesijos prasideda 9:30 
v.r. ir tęsis iki vakaro. Po vaka
rienės kavinėje, didžiojoje sa
lėje vyks akanemija — „450 
metų lietuviškai knygai". 

29 d ieną — X Pasaulio lie
tuvių mokslo ir kūrybos sim
poziumo sesijos Jaunimo cen
tre nuo 8:30 v.r. iki 5 vv.p.p. 
Vakare tradicinis simpoziumo 
pokylis (vieta bus paskelbta). 

—L.S.T. Korp! Neo-Lithua-
nia 75 m. sukakties minėjimas 
—9:30 vai. r. šv. Mišios; 10:30 
— iškilmingas posėdis: 1:30 v. 
p.p. suvažiavimas. 6 vai. vak. 
pokylis CAMELOT salėje, 
8624 W. 95th St., Hickory 
Hills, IL. 

30 d ieną — Tilžės Akto pa
skelbimo 79-sios sukakties mi
nėjimas Šaulių namuose.Ren-
gia Mažosios Lietuvos Rezis
tencinis sąjūdis, dalyvaujant 
šauliams ir visuomenei. Pra
džia 2 v. p.p. 

— X Pasaulio lietuvių moks
lo ir kūrybos simpoziumo iš
kilmingos šv. Mišios Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje ir protestantų baž
nyčiose. 

GRUODŽIO MĖN. 

5 d ieną — Jaunimo centro 
40 metų gyvavimo sukakties 
ir veiklos parodos atidarymas 
7 v.v. Jaunimo centro Čiurlio
nio galerijoje. 

— "Šampano vakaras" 7 v.v. 
Rengia "Lietuvos Vaikų vil-
ties"komitetas. 

6 dieną —Mugė PLC, Le
monte. 

— Jaunimo centro veiklos 
parodos lankymas ir pasisve
čiavimas 2 v.p.p. 

7 dieną — Tauragės klubo 
metinis narių susirinkimas 
ŠauUų namuose. 

— Mugė PLC, Lemonte. 
— Jaunimo centro veiklos 

apžvalga ir pokylis. 3 v.p.p. šv. 
Mišios; 4 v.p.p. — praeities 
veiklos apžvalga, meninė pro
grama ir vakarienė. 

13 d ieną — Kalėdinių pa
puošalų pamokos (su Bernice 
Kasarski) Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje. 

— Labdaros vakaras "Sek
lyčioje" 6:30 v.v. Rengia JAV 
LB Socialinių reikalų taryba. 

14 dieną — Pal. Jurgio Ma
tulaičio misijos choro pietūs ir 
koncertas PLC didž. salėje 
(tuoj po 11 vai. r. šv. Mišių). 

21 dieną — PLC rengiamos 
Kūčios, PLC, Lemonte. 

31 dieną — Naujųjų Metų 
sutikimas PLC, LemoYiJe. 

— Naujųjų Metų sutikimo 
pokylis Jaunimo centre. Ren
gia Lietuvių Opera. 
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„Saulutės" iš Šiaulių etnografinio ansamblio „Saulė" koncerto metu Čikagoje. Nuotr. J. Tamulaičio 

1998 METAI 

SAUSIO MĖN. 

11 dieną — Koncertas 12 
vai. PLC, Lemonte, Lietuvių 

Dailės muziejuje. Rengia LB 
Kultūros taryba. 

18 d.— Religinį koncertą , 
prisiminimui kovojusių ir žu
vusių už Lietuvos laisvę, Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje, Marąuette Parke 
ruošia „Dainavos" ansamblis . 

— JAV LB Brighton Parko 
apylinkės narių metinis susi
rinkimas M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos mokyk
los salėje po 10 vai. r. lietu
viškų šv. Mišių. (4420 S. Fair
field Ave.). 

VASARIO MĖN. 

. 8 dieną — JAV LB Brigh
ton Parko apyl. v-bos ruošia
mas Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo minėjimas Švč. 
M. Marijos Nekalto Prasidėji
mo parapijos mokyklos salėje, 
4420 S. Fairfield Ave. Pradžia 
10 vai. r. šv. Mišiomis parapi
jos bažnyčioje. -

15 dieną — ALTo rengia
mas Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjimas Maria mo
kyklos salėje. Pradžia 2 v. p.p. 

KOVO MĖN. 

8 dieną — „Margučio II" 
radijo laidos vakarienė Jauni
mo centre. 

29 dieną — „Draugo" meti
nis koncertas Jaunimo centre. 
Atlieka „Aras" iš Toronto. 

BALANDŽIO MĖN. 

3 , 4 ir 5 d i eną — Akademi-

PRISIMENAM DANĄ KURKULIENĘ 
Netektis y ra skaudžiausia 

tuomet, ka i iš mūsų tarpo 
išsiskiria a r t imas ir labai 
brangus asmuo, su kurio gyve
nimo tėkmėj buvome tampriai 
ir giliai susirišęs bičiulystės 
ryšiais. 

nio Skautų sąjūdžio ruošiamos 
Studijų dienos, Woodstock, IL. 

5 d ieną — Verbų sekmadie
nio Religinės muzikos, kon
certą 2 vai. p.p. bažnyčioje 
rengia Švč. M. M.arijos Gimi
mo parapija Marąuette Parke. 

19 d i e n ą — Punsko lietu
vių ansamblio „Klumpė" kon
certas 3 vai. p.p. Jaunimo 
centre. Rengia LB Kultūros 
taryba. 

26 d. — Lietuvių Operos 
pas ta tymas Johann Strauss 
operetės „Čigonų baronas" 3 
vai. p.p. Morton East auditori
joje. 

GEGUŽĖS MĖN. 

3 d i e n ą — Pooperinis kon
certas 3 vai. p.p. Jaunimo cen
tre. 

22 ir 23 d i e n ą — Poezijos 
pavasaris Jaunimo centre. 
Rengia LB Kultūros taryba. 

BIRŽELIO MĖN. 

7 d i e n ą — Čikagos ateiti
ninkų Šeimos šventė ir Ateiti
ninkų namų gegužinė. 

RUGSĖJO MĖN. 

12 d i e n ą — Dr. A. Lipskio 
meno darbų paroda ir jo nau
jos poezijos knygos sutiktuvės 
PLC, Lemonte, Lietuvių Dai
lės muziejuje. Rengia LB Kul
tūros taryba. 

20 d i e n ą — „Draugo" meti
nis pokylis Martiniąue poky
lių salėje. 

27 d i e n ą — Šv. Kazimiero 
seserų rėmėjų metinis pokylis 
Polonia Banąuet salėje, 4604 
S. Archer Ave., Čikagoje. 

SPALIO MĖN. 
4 d i e n ą — Nekalto Prasi

dėjimo seserų rėmėjų metinė 
šventė: 3 vai. p.p. šv. Mišios 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje; 4 vai. 
p.p. iškilminga vakarienė su 
programa Jaunimo centro 
didž. salėje. 

Tačiau tikri draugai — bi
čiuliai nemiršta. Jų artumą 
jaut i net jiems išėjus. J ie pasi
lieka širdyje. Nors dalinantis 
brangiais prisiminimų pluoš
tais brauki nejučiomis iš
tryškusią ašarą, galutinai pa
silieki su šypsena veide. 

J a u prabėgo metai be Danos 
Kurkulienės fizinės artumos. 
Kartu su liūdinčia šeima ir ar
timaisiais š.m. spalio 26 d. da-
lyvavoje jos mirties metinių 
šv. Mišiose ir nuostabiai gra
žaus paminklo 9 r . Kazimiero 
lietuvių kapinėse pašventi
nime. Palikome puokštes gėlių 
ir padėką Aukščiausiajam, 
kad leido ją pažinti. 

Širdyse gi. kartojome ir 
džiaugėmės, kad 

Saules patekėjime ir 
nusileidime 

Ją prisimenam. 
Vėjo pūgose ir žiemos 

šaltyje, 
Žiedams išsiskleidus ir vasa

ros karštyje. 
Lapų šnarėjime ir rudens 

grožyje, 
Metų pradžioj ir pabaigoj, 
Kai esame pavargę ir 

reikalingi pagalbos, 
Kai esame laimingi ir norime 

džiaugsmu pasidalinti, 
Ją prisimenam. 

Taigi, kol esame gyvi ir 
Daną prisimenam, ji yra gyva 
mūsų tarpe. 

Viešpatie, leiski jai regėti 
tavo šviesųjį veidą. 

Ritonė Rudait ienė 

MOKYKLOSE — 
STOMATOLOGAI ANT 

RATU 

Nuo spalio pradžios Rokiš
kio rajono mokyklose ėmė lan
kyti autobusiukas su sumon
tuota stomatologine įranga. 
Jis jau lankėsi Aleksandra
vėlės pagrindinėje mokykloje, 
vėliau vyko į Žiobiškį ir 
Čedasus. 

Kilnojamojo stomatologijos 
kabineto paslaugomis pir
miausia naudosis moksleiviai, 
vėliau'planuojama gydyti dan
tis ir suaugusiems net ir ato
kiausiose rajono vietovėse. 

Mikroautobusiuką rajono 
savivaldybei pernai padovano
jo Maltos ordinas. įranga ir 
jos sumontavimas savivaldy
bei kainavo 29.000 (LR) 

Kauno Kartų namuose — kai mama dirba, vaikutis mielai pabūna su 
pritiūrėtoja Nuotr Birutė* Koiicicnės 

A.tA. 
ROMUI ALGIRDUI ŠATUI 

a t s i s k y r u s su š iuo pasau l iu , žmona i GERTRŪDAI-. 
s ū n u m s REMIGIJUI-GUSTAVUI, JURGIUI-JUOZUI, 
S T E P O N U I - K A Z I M I E R U I , T O M U I - F R A N C I U I , 
dukrai ANGELEI-GERTRŪDAI ir v i s i e m s j ų ar t i 
mie s i ems re i šk iame nuoš i rdž ią užuojautą ir d a l i n a m ė s 
l iūdesiu. 

Čikagos Lietuvių Fronto bičiuliai 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
Kalifornijoje, 1997 m. lapkričio 2 d. 5:45 vai. vakaro, sulauku
si gilios senatvės, mirė mūsų mylima Mamytė, Močiute ir 
Promočiutė 

A.tA. 
MARIJA PĖTERAITIENĖ 
Mokytoja, literatė, Krikščione demokrate ir visuomeni

ninke. 
Gimė Lietuvoje. Mokytojos darbą pradėjo Kaune. Išei

vijoje su šeima gyveno Vokietijoje; stovyklose mokė lietuvių 
vaikus. 

1950 m. atvyko į Ameriką ir apsigyveno Čikagoje. Moky
tojavo lituanistinėse mokyklose. Čikagoje įsteigė Dariaus 
Girėno lituanistinę mokyklą. Mirus vyrui, išsikėlė gyventi į 
Petersburg Beach, Florida. Suorganizavusi „Saulės" lituanis
tinę šeštadieninę mokyklą, St. Petersburg, FL, buvo jos 
vedėja ir mokytoja. Mylėjo mokinius ir savo pedagoginį 
darbą. Lietuvių Krikščionių demokratų s-gos, Vyriausio Lie
tuvos Išlaisvinimo komiteto, Tautos fondo, katalikiškos veik
los rėmėja ir spaudos bendradarbė. 

Pasiliko dideliame nuliūdime dvi dukterys: Rasute ir 
Danguolė, žentas Viktoras Lipinis, anūkai Paulius ir Tracey 
Lipiniai, Diana ir Robert VViltfong, proanūke Kristutė bei gi
mines Amerikoje, Australijoje ir Lietuvoje. 

Velionė bus pašarvota penktadienį, lapkričio 7 d., nuo 3 
iki 9 vai. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose. Laido
tuvės įvyks šeštadienį, lapkričio 8 d. Velionė iš koplyčios bus 
išlydėta 9:30 vai. ryto į Pal. Jurgio Matulaičio misijos 
bažnyčią, Lemont, IL. Gedulingos šv. Mišios 10:00 va!, ryto. 
Po Mišių a.a. Marija bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinėse. 

Prašome gimines , draugus ir pažįstamus laidotuvėse da
lyvauti. 

Nuliūdę: dukterys, žentas ir anūkai su šeimomis. 

Pranešame giminėms ir draugams, kad š.m. spalio 
19 d. Blue Hill, ME 

AtA. 
VLADISLAVA SABALIENĖ 

Gimusi 1914 m. Vilniuje, t en baigusi un ive r s i t e t ą ir 
konservatoriją. 

Atvykusi 1941 m. \ JAV, Rochester, N.Y; dėstė Naza-
| reth College dainavimą, rusų ir vokiečių kalbas iki 
pensijos. 

Palaidota Rochester, N.Y., šalia vyro a.a. Antano ir 
svainio a.a. Kazimiero. 

N u l i ū d ę liko: d u k t ė A ldona s u v y r u T o m u 
! O'Callagham, bro l i enė K . S a b a l i e n ė - Z o s t a u t i e n ė , 
dukterėčia Kristina ir Ričardas Krulikai ir jos penki 
vaikučiai. 

Prašome prisiminti mylimą Vladute savo maldose. 
Š e i m a 

A.tA 
Dr. ALEKSANDRUI 

PLATERIUI 
mirus, jo žmoną LAIMĄ nuoširdžiai užjaučia ir drauge 
liūdi 

Ramutė ir Aloyzas Aidžiai 
Aldona Aistienė 
Elena ir Jonas Baliai 
Elena Dambriūnienė 
Sofija Oželytė-Blumenfeld 
Joana Vaičiulaitienė 
Aleksandra ir Romualdas Zalubai 

PENKERIŲ 
METŲ MIRTIES 

SUKAKTIS 

AtA. 
Dipl. ALFAS 

J.SIMONATTIS 

Minint mano mylimo Vyro, mūsų Tėvelio ir Senelio, 
I kurio netekome 1992 m. lapkričio 4 d., mirties sukak t į , 
| šv. Mišios aukojamos š.m. lapkričio 8 d. 10:00 vai . ryto 
i Tėvų jėzuitų koplyčioje. 

Maloniai kviečiame kolegas, draugus ir pažįs tamus 
; tą dieną pasimelsti kartu su mumis už a.a. Alfą. 

Nu l iūd ime , ž m o n a A l d o n a , d u k t ė A u d r o n ė , 
žentas dr. Andrius G a i ž i ū n a s , v a i k a i č i a i A u d r u t ė 
ir Andr iukas . 

• 1413 m. lapkričio 12-19 d. 
įvyko Žemaičiu krikitaa — 
Vytautas ir Jogaila atvyko j 
Žemaitija ir paty9 pakrikštijo 
pirmuosius būrius. 

• 1938 m. lapkričio 7 d. 
gimė Sigitas Tamkevičius. 
Kauno arkivyskupas, „Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios kronikos 
leidėjas. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Gražina Landsbergienė 
— muzikė, kultūrininkė, bu
vusi Sibiro tremtinė, šį savait
galį atvyksta į Čikagą. Penk
tadienį, lapkričio 7 d., 6 vai. 
vak. — atgkreipkite dėmesį į 
pakeistą laiką — Jaunimo 
centro mažojoje salėje ji susi
tiks su Čikagos lietuviais ir 
kalbės apie būsimus Lietuvos 
prezidento rinkimus. 

Solistė Sabina Martinai
tytė, viešinti Čikagoje St. Xa-
vier universiteto kvietimu pa
sidalinti pedagogine patirtimi 
su vietiniais studentais ir pa
dainuoti rečitalį, taip pat suti
ko duoti tris koncertus lietu
viškajai dainos meno gerbėjų 
auditorijai. Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejaus „Gintaro" 
salėje lapkričio 9 d., sekma
dienį, 3 vai. popiet, ir Pasaulio 
lietuvių centre Lemonte penk
tadienį, lapkričio 14 d., 7 vai. 
vakare, ji, padedama pianistės 
Audronės Eitmanavičiūtės, 
dainuos lietuvių ir Vakarų 
Europos kompozitorių dainas 
bei operos arijas, o Tėviškės 
liuteronų parapijos salėje 
lapkričio 16 d., 2 vai. p.p., gie
dos religinės muzikos kon
certą „Domine Deus". Visi 
nuoširdžiai kviečiami. 

Sabina Martinaitytė 

Romas Algirdas Šatas, fi
zikas, mokslininkas, staiga 
mirė spalio 31 d., Sunny Hills, 
FL. Ateitininkas, Korp! Gran
dis filisteris, priklausė Lietu
vių fronto bičiuliams. Laidoja
mas šiandien, lapkričio 5 d. 
Nuliūdusi liko žmona Ger
trūda, keturi sūnūs ir dukra. 
Buvo planavęs atvykti į X 
Mokslo ir kūrybos simpoziu
mą ir kalbėti tema „Po
grindžio LAF radijas 1941 m. 
sukilime bei rezistencijoje su 
naciais ir bolševikais". 

„Draugo" koncerto, atlik
to Aušros Cicėnaitės — sopra
no, Vaido Vyšniausko — teno
ro ir Eugenijos Kuprytės — 
pianistės, Jaunimo centre spa
lio 5 d., vaizdajuostes galima 
įsigyti dienraščio administra
cijoje. Paruošė Aleksandras 
Plėnys. Koncertas nepaprastai 
gražiai įrašytas į vaizdajuostę, 
tad verta jį dar kartą, ir dar 
daug kartų, pamatyti bei 
išgirsti savo televizijos ek
rane. Kaina — 30 dol., o su 
persiuntimu — 32.50 dol. 

Dr. Petras Kisielius vado
vaus politiniam simpoziumui 
"Užjūrio krikščioniškos min
ties politinis požiūris į Lietu
vos partijas" sekmadienį, lap
kričio 9 d. 2:30 v.p.p. Ateiti
ninkų namuose. Visa Ateities 
savaitgalio- programa yra skel
bime antradienio, lapkričio 4 
d., "Draugo" laidoje. 

Tėv. Leonardas Andrie-
kus, OFM, atsiuntė 300 dol. 
auką steigiamai Vilkaviškio 
kunigų seminarijai. Ta auka 
nuo pranciškonų vienuolyno 
Kennebunkport, Maine. Kun. 
V. Rimšelis auką perduos 
vysk. Juozui Žemaičiui, MIC. 
Neabejojama, kad vyskupas 
bus labai dėkingas. 

SKELBIMAI 
x Lietuvių Operos meti

nis pokylis š.m. lapkričio 15 
d. Jaunimo centro salėje; 6:30 
v.v. kokteiliai, 7:30 v.v. Operos 
choro atliekama programa, 8 
v.v. vakarienė, 9 v.v. šokiai, 
groja A.Augustaičio orkestras; 
11 v.v. laimingųjų bilietų trau
kimas Praštfme nepamiršti 
grąžinti bilietų šakneles. Rezer
vacijos: J.Vidžiūnas, tel. 773-
767-5609. 

(sk.) 
x Filmuojame Lietuvoje 

pagal užsakymą. Video juostelę 
atsiunčiame į namus. KODĄ 
SERVICE, tel. 773-330-0794. 

(sk.) 

x T r a n s p a k , s iuntiniai , 
pinigai į Lietuvą. Ketvirtadie-
nia i s iki 8 vai . vakaro . 
Transpak, 4545 W 63 St., Chi-
cago. IL 60629, tel. 773-838-
1050. . . , 

(sk.) 
ADVOKATAS 

GINTARAS P. ČEPČNAS 
6436S Pulaski Rd.. Chicago. IL 60629 
1 /2 bl i šiaure nuo Balzeko muziejaus) 

Tel.: 773-58,2-4500 
14325 S. Bell Rd . Lockport, rL60441 

Tel. 708-301 -4866 
Valandob pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 

Tel. 1-773-776-8700 
Darbo vai nuo 9 iki 7 vai. vak 

Seštad 9 v r. iki 1 vai p.p 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 VV. 63th Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo") 
Tel.: 773-284-0100 

Valando pagal susitarimą 

x „Oda ir žolės" dail. Auš
rinės Marcinkevičiūtės parodos 
a t idarymas lapr ič io 7 d., 
penktadieni 7 v.v. Čiurlionio 
galerijoje, Jaunimo centre. 
Parodoje - žolės fantazijos ir 
meniniai dirbiniai iš odos. 

(sk.) 

z Pranešu giminėms ir 
p a ž į s t a m i e m s , kad mirė 
Onutė Matulaitytė Ketur-
kienė š.m. spalio 16 d. Kaune. 
Palaidota spalio 19 d. Ramonių 
kapinėse. Velionė buvo med. 
gyd., Sibiro kalinė 10 metų. 
Velionės tėvas Juozas Matu
laitis ir Izabelės Stončienės 
motina Marija Matulaitytė 
Lazauskienė, buvo Pal. Ark. 
Jurgio Matulaičio brolio vaikai. 

Liko skaudžioje netektyje 
Velionės vyras Julius Keturka, 
duktė Živilė Gutauskienė, M.D. 
su šeima ir pusseserė Izabelė 
Stončienė ir vaikai. Taip pat 
daug giminių Matulaičių ir 
Lazauskų šeimose Lietuvoje. 

Izabelė S. tončienė 
(sk.) 

z TRANSPAK įstaiga 
LEMONTE veikia savaitga
liais: penktd. 3 v.p.p.-7 v.v., 
s ekmd. 8:30 v .r . - l v.p.p. 
Transpak tel. Lemonte: 708-
257-0497. 

(sk.) 

x Galiu padėti legaliai 
gauti „SOC. SECURITY" kor
telę, vairavimo leidimą (driv-
er*s license) ir vizų pratęsimą. 
Ed. Šumanas, tel. 1-708-246-
8241. 

(sk.) 

z 50 m. moteris ieško slau-

Marijonų gimnazijos Ma
rijampolėje atkūrimui Gra
žutė Sirutienė, Santa Moni-
ca, CA, savo vyro a.a. Aloyzo 
atminimui atsiuntė 100 dol. 
auką. Aloyzas Sirutis keletą 
metų buvo Marijonų gimnazi
jos mokinys. Dabar gimnazijos 
pastato viduje ir iš lauko vyk
domi pagrindiniai pataisymai, 
kad joje vėl galėtų mokytis ir 
būti katalikiškai auklėjamas 
Lietuvos jaunimas. Marijonų 
Lietuvoje vardu nuoširdžiai 
dėkojame G. Sirutienei ir vi
siems kitiems gimnazijos re
monto rėmėjams. Aukas prii
ma ir tvarko kun. Viktoras 
Rimšelis, MIC. 

Spalio 1 d. „Drauge" iš
spausdintoje „Dainavos" an
samblio narių užuojautoje dėl 
buvusio dirigento Petro Armo-
no mirties yra klaida — turi 
būti ne Danguolė ir Petras Ka
valiauskai, o Danguolė ir 
Pranas Kavaliauskai. 

Jonas ir Jozefina Žeb
rauskai, Chicago, IL, Draugo 
fondo garbės nariai, dalyvau
dami fondo narių metiniame 
suvažiavime lapkričio 1 d., 
įteikė 200 dol. prie ankstyves
nių 1,400 dol. įnašų. Draugo 
fondas jiems širdingai dėkoja. 

X Mokslo ir kūrybos sim
poziumo vienoje pagrindinių 
sesijų bus paminėtos 100-sios 
gen. inž. Antano Gustaičio gi
mimo metinės, vyks ir jo su-
konstruktuotų ANBO lėktuvų 
istorinės medžiagos — mode
lių, konstrukcijos brėžinių, 
lėktuvų nuotraukų, straips
nių, žurnalų, knygų apie gen. 
A. Gustaitį, paroda. Jis buvo 
nepriklausomybės kovų daly
vis, pagerbtas Vyčio kryžiumi. 
Tai buvęs jauniausias briga
dos generolas ir Vytauto 
Didžiojo universiteto docen
tas. 1941 m. jis buvo bolševikų 
areštuotas, o vėliau Maskvos 
kalėjime sušaudytas. 

Sekmadienį, lapkričio 9 
d., 12:30 vai. p.p. (po šv. Mišių 
Palaimintojo Jurgio Matu
laičio misijos bažnyčioje) Lie
tuvos Seimo pirmininko prof. 
Vytauto Landsbergio žmona 
Gražina Landsbergienė, besi
lankanti šiuo metu Čikagoje, 
dalyvaus Lemonto LB apy
linkės ruošiamuose pietuose 
Pasaulio lietuvių centre, o 
2:30 vai. p.p. Lietuvių dailės 
muziejuje susitiks su Lemonto 
bei kitų priemiesčių lietuviais. 
Visi kviečiami dalyvauti. 
Vietą į LB Lemonto apylinkės 
pietus galima užsisakyti tele-
fonais:630-243-0791 arba 708-
448-6881. 
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Vieno mūšio metu kryžiuočiai apsupo ir karalių Kęstutį suėmė. 
Piešė Vanda Grigorovič 

PASKIRTA 
DR. KAZIO MARTINKAUS 

FONDO STD7ENDIJA 
Aa. biochemijos dr. Kazio 

Martinkaus, mirusio 1984 m., 
prisiminimui 1985 m. jo tėvai, 
sesuo ir artimieji draugai 
įsteigė stipendijos fondą, ku
riuo gali pasinaudoti visi lais
vojo pasaulio lietuviai studen
tai, bebaigia bakalaurą arba 
siekiantis magistro ar daktaro 
laipsnio iŠ griežtųjų mokslų 
(biologijos, chemijos, biochemi
jos), ypač sąryšyje su vėžio ty
rimais. 

Stipendijos fondo komisija, 
apsvarsčiusi gautus stipendijų 
prašymus, nutarė 1997 m. 
1.000 dolerių stipendiją skirti 
Daivai Janulaitytei iš Kauno, 
kad ji galėtų gilinti studijas 
skrandžio vėžio srityje. Daiva 
praeitą vasarą praleido, atlik
dama tyrimus Danijos ir 
Švedijos ligoninėse, o dabar 
studijas tęsia Kauno Medici
nos institute. 

Jei kas domėtųsi gauti sti
pendiją kitais metais, prašomi 
kreiptis šiuo adresu: Kristina 
Martinkutė, Dr. Kazys Mar-

kaimo, Gruzdžių valsč. Užrašė 
M. Slančius, 1893.01.25) 

Iš dr. Jono Balio archyvo 

Pastaba: Šį pasakojimą už
rašiau originaliai, kaip užra
šyta tautosakos knygoje. Kaip 
matote čia vartojamas dalyvis. 
Daugelis iš jūsų nemėgstate 
dalyvio, nes jis esąs labai sun
kus. Mūsų tautosakoje jis daž
nai užtinkamas, todėl reikia 
susipažinti ir su dalyviu. Red. 

Lemonto Maironio lit. m-los 
mokinys. („'95 Mes dar 

gyvi") 

AVIS, ŠUO IR VILKAS 

Melagiai atpildo sulaukia vi
suomet. 

Melagis šuo, prikibęs kartą 
prie avies, paprašė jam nebū
tą skolą — duoną — sugrąžin
ti; jo liudyti atėjęs vilkas tvir
tino griežtai, jog dešimt ke
palų — ne vieną — šuo pasis
kolinęs. Avis, melagio šito žo
džių įveikta, atidavė tą skolą. 
Po kelių dienų, išvydus (pa
mačius) vilką spurdant (sten
giantis išlipti) duobėje, avis 
tarė: „Sulaukė sukčius tas die
vų (pagonų) bausmės". 

Fedras 

g g g 

gymo darbo. Skambinti: 773- tinkus Memorial Scholarship 
436-1360. Fund, 7120 S. Pichmond, Chi-

(sk.) cago, IL 60629-3011. USA. 

LIETUVIŠKA SODYBA 

_ Mano močiutė gyveno ūkyje. 
Ūkyje buvo devyni pastatai. 
Vienas pastatas vadinosi la-
zaunė. Lazaunėje laikė ratus 
ir vežimus. Daržinėn krauda
vo šieną. Tvarte laikydavo gy
vulius, ten ir nuo avių vilnas 
kirpdavo. Iš vilnos siūlų mo
čiutė daug ką megzdavo. Buvo 
gyvenamas pastatas, kuriame 
visi gyveno, valgė ir miegojo. 
Buvo vienas atskiras pastatas 
— pirtis. Ten ant įkaitintų ak
menų pildavo vandenį ir gau
davo karštus garus. Pasidarę 
iš beržo šakų šluotas, mušėsi 
per pilvą, nugarą, rankas ir 
kojas. Taip. pirtyje žmonės 
maudydavosi. Išsimaudę pir
tyje, mano močiutės sesutės 
išeidavo į lauką ir sniege vo-
liodavosi žiemos metu. Mano 
močiutė miegojo viename na
mo gale mažame kambaryje 
su kitais šeimos nariais. Lo
vose buvo maišai prikimšti 
šieno. Pagalvės buvo plunks
ninės, o paklodės lininės. Mo
čiutės name buvo virtuvė su 
krosnimi. Ten buvo* ir stalas, 
prie kurio.šeima valgė. Kar
tais ir apsilankę svečiai ten 
valgydavo. Kitame namo gale 
buvo tarnų kambariai ir vie
nas svečių kambarys, į kurį 
priimdavo atvykusius svečius, 
kad pasikalbėtų ir pasidžiaug
tų vieni kitais. Tą kambarį va
dindavo seklyčia. Aš norėčiau 
aplankyti Lietuvą. 

Rima Šeštokaitė, 
Philadelphia Vinco Krėvės 

lit. m-los mokinė. („Audra") 

GERI DRAUGAI 

Geras draugas yra tas, kuris 
padeda bėdoje. Geras draugas 
nėra žmogaus išnaudotojas žai
džiant ar valgant. Geras drau
gas neima nieko iš kito, bet 
stengiasi duoti. Mano geriausi 
draugai yra Aliukas Brooks. 
Povilas Žukauskas, Julius 
Griauzdė ir Jonukas Genčius. 
Povilą ir Aliuką pažinau iš 
Montessori laikų, o Julių — 
skautų stovykloje. Jonuką pa
žinau iš savo brolio draugo 
Pauliaus Genčiaus. Visiems 
mums patinka tie patys įdo
mumai. Povilas ir Aliukas 
kartais ateina pas mane per-

Lydos pilys. II grupei priklau
so pilys, statytos apsiginti nuo 
šaunamo ginklo: Vilniaus, 
Gardino, Naugarduko, Trakų 
pilys. UI grupės pilys buvo ba-
stioninio tipo skirtos gintis 
nuo tobulėjančios artilerijos: 
Biržų, Kauno ir Vilniuje 
Bokšto gatvėje esantis bastio
nas („Lietuvių balsas" Nr. 24, 
Čikaga, 1995.12.07). 5. Rusų 
ir ukrainiečių kepurė vadi
nama „papacha". 

-

nakvoti, pasitaiko, kad ir aš 
pas juos pernakvoju. Jie yra 
mano geri draugai. 

Aris Dumbrys, 
8 klasės mokinys Čikagos 

lit. m-los mokinys 

MES SVAJONĖSE 
SUGRĮŠIM 

Kai mokytoja prašė, kad pa
rašyčiau apie savo mėgsta
miausią dainą, pradėjau gal
voti ir pasirodė, kad nelengva 
išsirinkti. Tad paėmiau sto
vyklos „MAS" dainynėlį ir pra
dėjau jį vartyti. Tik po ketu
riasdešimt minučių suradau 
dainą „Ei, drauguži". 

Mano visas gyvenimas yra 
svarbus, nes aš turiu draugių. 
Kiekvienais metais mes susi
renkam ir labai smagiai pra
leidžiam laiką. Ši daina man 
primena mano draugus, štai 
iš tos dainos mano mėgsta
miausios eilutės: 

Išvažiuodami pajusim, 
Kad širdelė prislėgta 
Ir svajonėse sugrįšim, 
Kur Spyglys ir Dainava. 
Aš savo drauges myliu, ir ši 

daina man jas primena. Be jų 
aš nežinočiau, kas aš esu! 

Daina Valaitytė, 
9 klasės mokinė, Čikagos 

lit. m-los mokinė 

SAPNAS PRIE ŠALTINIO 
(Lietuvių tautosaka) 

Kitą kartą girdėjau pasako
jant, kad kas ten atsigulęs 
prie tyro šaltinio atsigerti van
dens. Atsigėręs atsikeliąs, 
žiūrįs, kad po juo tokia baisi 
bjaurybė begulinti, šis nusi-
purtęs ir einąs tolyn. Beeida
mas pasitikęs labai gražų vai
kelį, tam ėmęs pasakoti apie 
matytą baisybę. Vaikelis jam 
sakąs: „Tai tas ten buvo tavo 
kūnas, o tu esi jo siela". Šis 
netikįs. Na, tas vaikutis sakąs 
„Einam žiūrėti, aš tau parody
siu". Nueina — yra. Dabar 
sakąs jam tas vaikelis: „Lįsk 
tu į tą baisybę ir pamatysi, 
kad tai tavo kūnas". Šis ne
norįs. Bet tas vaikas jį prilen
kiąs, įmurkdęs. Tas atsikėlęs 
— nebėra tos bjaurybės, nei to 
vaikelio, ir parėjęs namo. (Šis 
pasakojimas iš Trumpaičių 

GALVOSŪKIS NR. 26 
(Žiūrėkite brėžinėlį) 

Nupieštoje piramidėje yra 
nemažai trikampių. Visus juos 
suskaičiuokite. (5 taškai) 

GALVOSŪKIO NR. 7 
ATSAKYMAS 

Skirtingas veidas yra ketvir
tajame numeryje. 

GALVOSŪKIO NR. 8 
ATSAKYMAS 

Piešinėlyje pažymėtas eže
ras vadinasi Vištyčio ežeru. 
Dabar vyksta nesusipratimai 
tarp Lietuvos ir Rusijos dėl 
sienos nustatymo. Kaip žino
te, Karaliaučiaus sritį dabar 
yra okupavę rusai, o tas eže
ras yra tarp tų kraštų. 

GALVOSŪKIO NR. 9 
ATSAKYMAI 

1. 1410 metais buvo Žalgirio 
mūšis. 2. Karalius Mindaugas 
yra Lietuvos valstybės įkūrė
jas. 3. Perlojos respublika kurį 
laiką egzistavo Lietuvos vals
tybėje.. 4. Vilniaus miesto įkū
rėjas yra karalius Gediminas. 
5. 1236 m. karalius Mindau
gas sumušė kalavijuočius ties 
Šiauliais. Tas mūšis vadinasi 
Saulės mūšis. Šiais metais 
Šiauliai iškilmingai paminėjo 
761 metų sukaktį nuo šio mū
šio. 

GALVOSŪKIO NR. 10 
ATSAKYMAI 

1. Varlės Šv. Rašte yra mini
mos kelis kartus — Iš 8:2, 7; 
Ps 77:45; 104:30 ir Apr. 16:13. 
2. Iš 100,000 gyventojų kali
nių yra: Islandijoje 2.8, Nor
vegijoje 11.1, Švedijoje 11.2, 
Olandijoje 15.9, Škotijoje 16.6, 
Danijoje 17.1, Vokietijoje 19.0, 
Anglijoje 20.0, Šveicarijoje 
23.8, Italijoje 29.9, Belgijoje 
33.2, Ispanijoje 33.2, Prancū
zijoje 35.9, Portugalijoje 37.8, 
Lietuvoje 35.3 (Respublika — 
Julius, 1995.03.18, Vilnius). 3. 
Morkos buvo atvežtos į Ame
riką 1609 m. iš Anglyos (L.E. 
19-280, Bostonas, 1959). 4. Vi
sos Lietuvoje esančios mūri
nės pilys, atsižvelgiant į jų 
statybos ir gynybos požymius, 
yra skirstomos į tris grupes: I 
grupei priklauso pilys, staty
tos 14-15 amžiuje, kai dar ne
buvo paraku šaunamo ginklo: 
Medininkų, Krėvos, Kauno, 

GALVOSŪKIS NR. 27 
(Žiūrėkite piešinėlį) 

Beždžionė pasiilgo savo 
džiunglių draugo dramblio. 
Padėkite jai surasti geriausią 
kelią. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 28 

Žemiau surašyti šeši klausi
mai apie naminius ir lauki
nius paukščius. Pagalvoję pa
rašykite: 1. Laukinis paukštis 
siejamas su žioplumu. 2. Var
nėno namelis. 3. Naminia 
paukštis, kuris mėgsta gnai-
bytis. 4. Laukinis paukštis, 
kuris pasiduoda išmokomas 
kalbėti. 5. Naminis paukštis, 
su kurio vardu siejamas išdi
dumas — pasipūtimas. 6. Na
minis paukštis, kuris seniau 
pavaduodavo laikrodį. (5 taš
kai) 

GALVOSŪKIS NR. 29 

J vieną užsienio kelionių 
biurą atvyksta keleivis, kad 
sutvarkytų savo dokumentus. 
Keleivis kalba tik ispaniškai, 
o biuro viršininkas kalba tik 
angliškai. Biure dirba daugiau 
tarnautojų: sekretorius, kuris 
kalba ispaniškai ir prancū
ziškai, bet nekalba angliškai. 
Iždininkas kalba angliškai ir 
prancūziškai, bet nekalba is
paniškai. Kaip keleivis gali 
sutvarkyti savo reikalus biure 
(įstaigoje) su pagalba kitų tar
nautojų? (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 30 

1. Kurio amžiaus buvo Jo
gaila ir jo žmonos, kai jis vedė 
4 kartus? 2. Kuriame JAV 
mieste yra daugiausia šikšno
sparnių? 3. Kaip vadinasi ke
purės, kurias nešioja: a. persai 
ir indai, b. turkai ir egiptie
čiai, c. prancūzai ir italai, d. 
žydai, e. popiežius ir vyskupai. 
Už teisingus ir plačiau paaiš
kintus atsakymus skiriama 10 
taškų, o už trumpus — 5 taš
kai. 

Atsiuntė 
kun. dr. E. Gerulis 
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