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Baltarusija visiems norintiems 
„leidžia” sugrįžti į ambasadas

Seimas laukia įstatymą 
pažeidusio ministro 

pasiaiškinimo
Vilnius, spalio 27 d. (BNS- 

Elta) — Seimo Nacionalinio 
saugumo komitetas (NSK) pa
prašė krašto apsaugos mi
nistro Česlovo Stankevičiaus 
paaiškinimų, kodėl spalio 17 
d. išvyko į užsienį, nors žinojo, 
kad pagal įstatymą jam neva
lia to daryti, nes Lietuvoje 
tuo metu nebuvo prezidento 
— vyriausiojo valstybės gin
kluotųjų pajėgų vado.

Tai numatyta Nacionalinio 
saugumo pagrindų įstatyme, 
pagal kurį „kai Respublikos 
prezidentas iš šalies išvyksta, 
krašto apsaugos ministras pri
valo būti Lietuvoje”. Lietuvos 
prezidentas tuo metu viešėjo 
JAV.

Pasak NSK pirmininko A. 
Katkaus, tokia situacija buvo 
numatyta dėl tame pačiame 
įstatyme įrašytos'krašto gyny
bos vadovų pareigos užtikrin
ti, kad akivaizdžios grėsmės iš 
užsienio atveju „būtų nedel
siant duoti įsakymai dėl adek
vačių kariuomenės ir pasienio 
policijos veiksmų ir imtasi di
plomatinių priemonių”.

Pats krašto apsaugos mi
nistras Česlovas Stankevičius 
teigia su prezidentūros atsto
vais susitaręs kad „šį kartą” 
galima pažeisti Lietuvos Na
cionalinio saugumo pagrindų 
įstatymą.

Pirmadienį vąkare ministe
rijos atstovė spaudai išplatino 
pareiškimą, kuriame paaiš
kinta, kad savo sprendimą 
vykti į Rumuniją tuo metu, 
kai Lietuvoje nebuvo prezi
dento Valdo Adamkaus, Č. 
Stankevičius suderino su pre

Kaltinamieji Sausio 13-osios 
byloje teigia „siekę Lietuvos 

suvereniteto”
Vilnius, spalio 27 d. (Elta) 

— Už 1991 metų sausio 
13-osios sąmokslą teisiamas 
buvęs sovietinės kompartijos 
vadas Mykolas Burokevičius 
jam primetamus viešus ragini
mus smurtu pažeisti Lietuvos 
suverenitetą pavadino Gene
ralinės prokuratūros sufabri
kuotos klastotės tęsiniu.

Šį ir kitus teiginius jis an
tradienį skaitė iš savo 17 pus
lapių pareiškimo Vilniaus apy
gardos teismo pirmininkui Al
binui Sirvydžiui.

Kaip jau skelbta, naujieji 
kaltinimai LKP/SSKP na
riams M. Burokevičiui, Juozui 
Jermalavičiui bei Juozui Kuo
leliui buvo pareikšti spalio 19 
d. Vilniaus apygardos teismo 
posėdyje. Anksčiau Šie trys 
teisiamieji, be kitų nusikal
timų, buvo kaltinami kenkimu 
siekiant susilpninti Lietuvos 
valstybę.

M. Burokevičius jausmingai 
skaitytame pareiškime nurodė 
atmetąs nepagrįstus kaltini
mus, nes nešąs susijęs su jo
kiu smurtu. Kompartijos idea
listas priekaištavo prokurorui 
Jonui Obelevičiui, kad naujie
ji kaltinimai grindžįami jo 
straipsnių laikraščiuose „Ta
rybų Lietuva”, „Litva Sovets- 
kaja”, „Litwa Radecka” bei 
kalbų „Tarybų Lietuvos” radi
jo ir televizijos laidose atpasa
kojimais, o konkrečios citatos 
nepateikiamos. „Mano straips
niuose, kurie sudėti į bylos to
mus, jokių raginimų smurtau
ti nėra”, sakė M. Buroke
vičius.

Ilgame pareiškime M. Buro

zidento patarėju Albinu Ja
nuška.

Pagal minėtą įstatymą, pre
zidentui išvykus iš valstybės, 
Lietuvoje privalo likti krašto 
apsaugos ministras. Tačiau 
nuo spalio 17 d. keturias die
nas Lietuvoje nebuvo nei V. 
Adamkaus, nei. Č. Stankevi
čiaus.

Prezidentas Valdas Adam
kus nelinkęs priekaištauti 
krašto apsaugos ministrui Č. 
Stankevičiui už tai, kad šis, 
pažeisdamas įstatymą, išvyko 
iš Lietuvos.

„Šiuo atveju, ypač kai nebu
vo jokios įtampos valstybėje, 
galima ir krašto apsaugos 
ministrui išpildyti savo įsipa
reigojimus”, sakė prezidentas 
žurnalistams antradienį.

„Prezidentas buvo informuo
tas apie ministro vizitą ir jam 
pritarė’,’, pirmadienį Eltai sa
kė valstybės vadovo patarėjo 
pavaduotojas gynybos klausi
mais Algis Vaičeliūnas. Pasak 
jo, Č. Stankevičiaus vizito 
data buvo nustatyta anksčiau, 
todėl jos nebuvo įmanoma pa
keisti, „nes tai galėjo turėti 
rimtų tarptautinių padarinių”.

Prezidento patarėjo pava
duotojas pabrėžė, kad vizitų 
metu abu valstybės gynybos 
vadovai buvo informuojami 
apie padėtį valstybėje.

Antradienį KAM spaudos 
tarnyba paskelbė, kad ateityje 
ketinama nustatyti mecha- 

’ nizmą, kuris padės išvengti 
nesusipratimų rengiant prezi
dento ir krašto apsaugos mi-
.nistro vizitus į užsienį.

kevičius vardijo savo nuopel
nus Lietuvos suverenitetui, už 
kuriuos viename kompartijos 
suvažiavime jis buvęs pami
nėtas kaip paminklo vertas 
žmogus. Tai, kad jau ketve
rius metus yra laikomas 
kalėjime ir dabar teisiamas, 
M. Burokevičius vadino savo 
likimo ironija, bolševizmo fa
natikų ir prokuroro J. Obole- 
vičiaus „provokacine antiko
munistine sąšauka”. Anot M. 
Burokevičiaus^ jo neigiamą 
požiūrį į „landsbergistinį re
žimą” kaltintojai sąmoningai 
supainiojo su požiūriu į Lietu
vos valstybingumą bei terito
rinį vientisumą. „Dabar šioje 
politinėje byloje siekiama tik 
vieno: kad priešybė tarp dvie
jų profesorių — Mykolo Buro
kevičiaus ir Vytauto Lands
bergio — būtų išspręsta Vy
tauto Landsbergio naudai”, 
apgailestavo teisiamasis.

* Aplinkos ministerija 
kreipėsi į kolegas Latvijoje, 
prašydama pateikti išsamesnę 
informaciją apie Baltijos jūro
je ties Ventspiliu išsiliejusią 
naftą bei galimas pasekmes 
Lietuvos teritoriniams vande
nims. Šeštadienio naktį maž
daug 5 kilometrai Ventspilio 
miesto paplūdimio buvo už
teršta jūros išmesta nafta. Ap
linkos ministerijos pranešime 
pažymima, kad iki šiol nei mi
nisterijos padaliniai, nei Klai
pėdos rajono departamento 
Pakrančių apsaugos tarnyba 
jokių oficialių pranešimų ar 
pastebėjimų iš Latvijos apie 
atplaukiančius teršalus nega
vo. (BNS)

Nuotr.: Lietuvos prezidentūroje susitiko (iš kairės) Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus, Karaliaučiaus sri
ties gubernatorius Leonid Gorbenko ir Rusijos ambasadorius Lietuvoje Konstantinas Mozelis. - (Elta)

Vilniuje vieši Karaliaučiaus 
srities gubernatorius

Vilnius, spalio 26-27 d. 
(Elta-BNS) — Pirmadienį į 
Lietuvą dviems dienoms atvy
kęs Karaliaučiaus srities gu
bernatorius Leonid Gorbenko 
pareiškė, kad vienas iš jo vizi
to tikslų — susipažinti su Lie
tuvos prezidentu Valdu Adam
kumi. „Man labai imponuoja 
jo politika, patraukli asmeny
bė”, sakė L. Gorbenka.

„Mes visada sieksime, kad 
būtų plėtojami Karaliaučiaus 
srities ir Lietuvos kaimyniški 
ir naudingi, ilgalaikiai ben
dradarbiavimo ryšiai ūkio, 
kultūros ir kitose srityse, 
mūsų dviejų kraštų žmonių 
santykiai”, akcentavo L. Gor
benko.

Lietuva ir Karaliaučius ga
lėtų daugiau bendradarbiauti, 
gilinant Nemuno deltą ir va
lant Nemuno vandenis, pa
reiškė prezidentas VaĮdas 
Adamkus, susitikęs su guber
natoriumi L. Gorbenko.

Prezidento atstovė spaudai 
Violeta Gaižauskaitė sakė, jog 
V. Adamkus susitikime pa
reiškė pageidavimą, kad Ka
raliaučiaus srities Sovetsko 
miesto, kur gyvena daug lietu
vių, bažnyčioje būtų leista lai
kyti pamaldas lietuvių kalba. 
Gubernatorius pažadėjo, kad 
grįždamas namo, užsuks į So
vetską ir aptars šį reikalą su 
miesto meru.

L. Gorbenko Lietuvos prezi
dentą apibūdino kaip „labai 
žavų ir kompetentingą”. Jam 
paliko įspūdį, kad V. Adam
kus per vienerius prezidenta
vimo, prieš kurį pusę amžiaus 
praleido JAV, metus „taip 
gerai susipažino ir išmano 
Lietuvos ir Kaliningrado (Ka- 
raliaučiaus-red.) srities dviša
lius santykius”.

Lietuva ir Karaliaučius tu
rėtų paruošti konkrečias eko
nominio bendradarbiavimo 
programas ir plačiau išnau
doti Karaliaučiaus srities ypa
tingos ekonominės zonos sta
tuso teikiamas galimybes pre
kybai ir investicijoms, pabrėžė 
Lietuvos premjeras Gedimi
nas Vagnorius ir L. Gorbenko.

Jų susitikime daug dėmesio 
skirta juridiniams bendradar
biavimo tarp Lietuvos regionų 
ir Karaliaučiaus srities klausi
mams. G. Vagnorius pabrėžė, 
kad Lietuva yra sudominta at
gaivinti prekybinius mainus 
su kaimynine sritimi. Buvo 
aptarta, kaip padengti Rusi
jos ūkio įmonių įsiskolinimus 
Lietuvos įmonėms.

Karaliaučiaus sritis yra 
pasiruošusi priimti Lietuvos 
investicijas ir visapusiškai 
skatinti bendrų įmonių kūri
mąsi, pareiškė L. Gorbenko. 
„Lietuva turi bendradarbiauti 
su Rusija ir per Kaliningrado 
regioną, o politinius tiltus 
tiesti per ekonomiką”, sakė jis 
spaudos konferencijoje antra
dienį po susitikimo su Lietu
vos Pramonininkų konfedera
cijos vienijamų įmonių vado
vais.

Gubernatoriaus nuomone, 
Lietuvos įmonės, pasinaudoju
sios Karaliaučiaus laisvosios 
zonos statusu, gali lengviau 
patekti į Rusijos rinką.

Administratorius neišskyrė, 
kokios įmonės srityje galėtų

Lietuva apdovanojo JAV 
politikus ir visuomenininkus
Washington, D. C., spalio 

2Š d. — Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus įteikė apdo
vanojimus Lietuvai nusipeniu- 
siems JAV politikams ir visuo
menės veikėjams.

Iškilmingos ceremonijos Lie
tuvos ambasadoje Vašingtone 
metu už ilgametę paramą Lie
tuvos reikalams Didžiojo Lie
tuvos Kunigaikščio Gedimino 
ordinais buvo apdovanoti JAV 
Atstovų Rūmų bei Baltijos 
sambūrio nariai Gerald B. H. 
Solomon ■ ir Christopher Cox 
bei buvęs Atstovų Rūmų na
rys Bill Sarpalius.

Priimdami apdovanojimus, 
amerikiečiai priminė susirin
kusiems lietuvių tautos pasi
ryžimą, kovojant už savo vals
tybės laisvę ir nepriklausomy
bę. „Remsime Lietuvą tol, kol 
Lietuva taps NATO nare”, pa
žadėjo Atstovų Rūmų narys 
Gerald Soloman.

Didžiojo Lietuvos kunigaikš
čio Gedimino ordinu apdova
notas žymus lenkų išeivijos 
veikėjas, buvęs Laisvosios Eu
ropos radijo laidų lenkų kalba 
redakcijos vadovas Jan No- 
wak džiaugėsi labai intensy
viais Lietuvos ir Lenkijos ry
šiais. Jo manymu, 19-ame 
šimtmetyje lietuvių ir lenkų 
tautas vienijęs šūkis „Už mū
sų ir jūsų laisvę!” šiandien 
įgauna naują prasmę. Lenki
jai remiant Lietuvą, jai sie
kiant tapti pilnateise transat
lantinės bendrijos nare, Jan 
Nowak pažacėjo negailėti as
meninių pastangų šiam tiks
lui pasiekti.

kurtis. Pasak jo, bus sveikinti-, 
na bet kokia gamyba, kuri rei
kalinga srities ir Rusijos rin
kai, ir kuri steigs naujas dar
bo vietas. „Įdomesniais” jis 
pavadino elektros ir kitų skai
tiklių gamybos projektą, nes 
..gyventojai jau pradeda tau- ’ 
pyti energiją”, bei avalynės 
bendrovės „Lituanica” ketini
mus investuoti srityje.

Tačiau maisto produktų im
portą į sritį administracija nu
mato riboti. „Kaliningrado re
gionas pajėgus pasigaminti 
maisto produktų pats ir atei
tyje numato ginti savo rinką 
muitais”, sakė L. Gorbenko.

Vis dėlto maisto perdirbimo 
įmonių statybą ir įvežamas 
naujas technologijas numato
ma remti, nes jos „sukuria 
konkurenciją vietos gaminto
jams”, sakė gubernatorius.

Už nuopelnus Lietuvos vals
tybei, propaguojant palankų 
jos įvaizdį JAV žiniasklaidoje, 
ir paramą Lietuvos nepriklau
somybei Didžiojo Lietuvos Ku
nigaikščio Gedimino ordino 
medaliu buvo apdovanotas 
spaudos apžvalgininkas Cord 
Meyer.

Lietuvos ambasados 
Vašingtone Informacijos ir

spaudos skyrius

Saugumas
susidomėjo
religinėmis

sektomis .
Vilnius, spalio 26 d. (Elta) 

— Netradicinių religinių ben
druomenių problema, jų povei
kis visuomenei ir registravimo 
kriterijų klausimai pirmadienį 
buvo aptarti Seimo Nacionali
nio saugumo komiteto posė
dyje.

Kaip sakė Valstybės saugu
mo departamento generalinis 
direktorius Mečys Laurinkus, 
Lietuvoje oficialiai įregistruo
ta daugiau kaip dešimt tokių 
bendruomenių. Neoficialiai 
veikiančių taip pat nemažai. 
Jos, kaip visuomeninio proce
so dalis, yra Valstybės saugu
mo departamento stebėjimų 
objektas, sakė šios instituicjos 
vadovas. Tačiau stebėjimas, 
pasak M. Laurinkaus, nėra 
būtinai susijęs su nuobaudo
mis. Siekiama išsiaiškinti, ko
kį poveikį viena ar kita ben
druomenė daro visuomenei, 
žmonių fizinei ar psichinei 
sveikatai, ar jų veikla ne-

Vilnius, spalio 27 d. (Elta) 
— Lietuvos diplomatai tvirti
na, kad oficialusis Vilnius ne
ketina imtis jokių papildomų 
veiksmų, kad Lietuvos amba
sadorius Baltarusijoje grįžtų į 
diplomatinio atstovo reziden
ciją Minsko Drozdy rajone.

„Lietuvos diplomatai jau 
ėmėsi konkrečių veiksmų, bu
vo pokalbis su Baltarusijos 
diplomatijos vadovais, kurie 
nedavė konkretaus rezultato”, 
antradienį radijo stočiai „Ra
diocentras”, sakė Lietuvos Už
sienio reikalų ministerijos Po
litikos departamento direkto
rius Vygaudas Ušackas.

Naujienų agentūros AFP
pranešimu, Baltarusija leido 
suprasti, kad iš savo namų 
Drozdy iškraustyti ambasado
riai dabar galėtų sugrįžti, jei 
to paprašytų. „Turkijos amba
sadorius pateikė mums konk
rečius klausimus, mes jam at
sakėme ir pasiūlėme sugrįžti į 
suremontuotą ir patogesnę re
zidenciją”, sakė Baltarusijos 
užsienio reikalų ministras 
Ivan Antonovič. Anot jo, jei į 
Baltarusijos valdžią kreiptųsi 
kitų valstybių ambasadoriai, 
būtų galima surengti derybas. 
Tačiau, pasak jo, užuot taip 
padariusios, kitos valstybės 
„siunčia tik technines misijas 
ar tarpininkus”.

„Čia yra dalis ilgo proceso, 
kuris šiuo metu vyksta Balta
rusijoje, ir manau, kad mums 
nereikėtų per daug susivilioti 
tokiais niuansais. Meš esame 
labiau sudominti susidaryti 
tokias darbo sąlygas, kad šis 
klausimas daugiau nebūtų ke

Vokietijai vadovaus naujasis 
kancleris

Gerhard Schroeder

Bona, spalio 27 d. (Reu- 
ters-BNS) — Vokietijos Že
mieji parlamento rūmai — 
Bundestagas — antradienį vy
riausybės vadovu išrinko Ger
hard Schroeder.

Už G. Schroeder patvirtini
mą septintuoju pokario Vokie
tijos vyriausybės kancleriu 
balsavo 351, prieš — 287 Bun
destago deputatai. 27 balsavu
sieji susilaikė.

G. Schroeder išrinktas 
kancleriu praėjus lygiai mėne
siui, kai jo Socialdemokratų 
partija per visuotinius rinki
mus nugalėjo Helmut Kohl va
dovaujamą krikščionių demok
ratų, krikščionių socialinės są
jungos ir laisvosios demokratų 
partijos koaliciją.

G. Schroeder suformavo pir
mąją per 16 metų vidurio kai
riųjų vyriausybę, kurioje So
cialdemokratų bendradarbe 
taps Žaliųjų partija.

Paskelbus balsavimo rezul
tatus, pirmasis naująjį kanc-
pažeidžia Lietuvos Konstituci
jos ir įstatymų.

liamas”, tvirtino V. Ušackas. 
Pasak pareigūno, dabar

Minsko centre vyksta Lietu
vos ambasados statyba. Čia 
bus sukurtos sąlygos gyventi 
ir Lietuvos ambasadoriui Bal
tarusijoje. Neseniai vyriausy
bė skyrė papildomų lėšų staty
bai.

Konfliktas tarp Baltarusijos 
ir Jcai kurių užsienio valsty
bių, tarp jų — su Lietuva, kilo 
dar balandžio pabaigoje, kai 
prezidentas Aleksandr Luka- 
šenko įsakė užsienio ambasa
doriams greitai išsikraustyti 
iš savo rezidencijų, kurias esą 
reikėjo remontuoti. Tuo metu 
buvo manoma, kad A. Luka- 
šenko nori prijungti pastatų 
eilę prie šalia esančios savo 
rezidencijos.

Ambasadoriams, kurie rė
mėsi Vienos konvencija dėl 
diplomatinių santykių, atsi
sakius išsikraustyti, ginčas 
peraugo į diplomatinį konflik
tą. Jėga iškrausčius kelis am
basadorius, JAV ir Europos 
Sąjungos (ES) valstybės at
šaukė savo atstovus bei įvedė 
vizų apribojimus Baltarusijos 
prezidentui ir jo vyriausybei.

Lietuva pasirinko švelnesnę 
nuostatą ir atšaukė tuometinį 
ambasadorių Viktorą Baublį 
atostogų į Lietuvą, nenurody- 
dama, kada jos pasibaigs. Net
rukus V. Baublys buvo at
šauktas iš ambasadoriaus Bal
tarusijoje pareigų, pasibaigus 
jo kadencijai. Dabar Minske 
dirba laikinasis reikalų pati
kėtinis Dainius Trinkūnas. 
Naujasis ambasadorius kol 
kas nepaskirtas.

lerį G. Schroeder rankos pa
spaudimu pasveikino jo pirm
takas H. Kohl.

G. Schroeder socialdemok
ratai bei koalicijos bendrai ža
lieji 669 vietų Bundestage uži
ma 345 vietas ir turi 21 įgalio
jimo persvarą. G. Shroeder 
būtų užtekę surinkti 335 bal
sus.

Prezidentas Roman Herzog 
antradienio popietę pakvietė 
G. Schroeder į prezidentūrą, 
kur oficialiai patvirtino nau
jąjį kanclerį.

68 metų H. Kohl pirmadie
nį formaliai atsistatydino iš 
kanclerio pareigų. G. Schroe
der bus paskutinis Vokietijos 
vyriausybės Bonoje vadovas, 
nes 1999 metų viduryje Vokie
tijos sostinė bus perkelta į 
Berlyną.

* Lietuva oficialiai bai
gė dvišales derybas su dar 
viena Pasaulio prekybos orga
nizacijos nare — Lenkija. Tai 
patvirtinančią sutartį pirma
dienį Ženevoje Lietuvos vardu 
pasirašė užsienio reikalų vice
ministras Algimantas Rimkū- 
nas. Kaip pranešė URM Infor
macijos ir spaudos skyrius, 
kiek anksčiau tokia sutartis 
buvo pasirašyta su Japonija. 
Lietuvos diplomatai yra skel
bę apie ketinimus dar šiemet 
sėkmingai baigti derybas dėl 
narystės šioje organizacijoje, 
kuriai dabar priklauso 130 
valstybių. (Eita)

KALENDORIUS "
Spalio 28 d.: Šv. Simonas ir Ju

das (Tadas), apaštalai; Gaudrimas, 
Vikis. 1939 m. Lietuvos Respubli
kos kariuomenė (žengę į Vilnių.

Spalio 29 d.: Narcizas, Ermelin- 
da, Gelgaudas, Žemailė.
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SKAUTYBĖS
KELIAS

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

PAVYDŽIU
Aštuntoji Tautinė stovykla 

jau praeityje. Neteko būti, bet 
prisimenu. Pavydžiu tiems, 
kurie buvo. Dalyvavusieji sa
ko, kad tai buvo gera stovykla. 
Bet ar galima sulyginti su to
mis, kuriose aš buvau.

Ar buvo gražių vartų dėl ku
rių tiek vargo padėdavo skau
tai linkę į - statybas. O kaip 
stovyklinis stalas? Ar .buvo 
puošnus, įdomus. Jeigu buvo, 
tai ar konkorėžius, ar žieves, 
ar akmenėlius naudojo dary
dami skautiškus ženklus? Ar 
ženklai buvo tikslūs?

O prie palapinių ar buvo 
įrengimų pakabinti rankšluos
čius, kojines ir sušlapusius ba
tus? O kalbant apie batus, ar 
buvo iškylų po apylinkės miš
kus? Ar sugrįžę skautai su
krisdavo nuvargę kur pakliu
vo, bet už pusvalandžio vėl 
pakildavo, nes juk, negalima 
praleisti stovyklinių įvykių.

Ar palapinės buvo gerai 
įtemptos, apkastos grioveliais 
lietui nubėgti? Nes kas gi nori 
miegoti baloje.

O laužas! Ar buvo gerai su
krautas? Ar žiežirbos lėkė į 
padangę ir apšvietė aplink su
sėdusius? Ar dainos buvo 
skambios? Ar vilkiukai palei
do savo balsus, kad nuo me
džių imtų lapai kristi? Ar 
paukštytės pritarė savo plo
nais balseliais? Skautai vyčiai 
žinoma savo bosais pritarė 
dainoms.

O kaip virtuvė? Ar buvo 
kompoto ir kitų skanėstų? 
Žinoma, kad virėjai ir virėjos 
stengėsi prikimšti visų pilvus. 
Bet, kažin, ar taip, kaip mano 
stovykloje. O ar buvo suorga
nizuota skilčių virtuvės? Ar 
buvo prisvilinta sriuba ar deš-

KANADA
SUKAKTUVINĖS ŠVENTĖS TĄSA

Antroji sukaktuvinės šven
tės (80 m. skautų įsteigimo 
Lietuvoje ir 50 m. veiklos To
ronte) dalis pradėta pamaldo
mis Lietuvos kankinių švento
vėje spalio 4 d., 9:30 v. ryto. 
Prieš Mišias klebonas prel. J. 
Staškus pasveikino skautus,- 
es, vėliau tą skautų šventę pa
minėjęs ir savo pamoksle. Gie
dojo partizanų „Girių aido” 
kvintetas. Skaitinius skaitė A. 
Janušonis. Buvo nešamos sim
bolinės aukos ir sukaktuvinė 
gairė.

Po Mišių Anapilio salėje vy
ko iškilminga „Šatrijos” ir 
„Rambyno” tuntų sueiga, ku
riai vadovavo ps. A. Saplys, su 
raportu sutikęs LSS vadovy
bės narius — Tarybos ir Pir
mijos pirmininkę v.s. ‘B. Ba
naitienę, Seserijos VS v.s. fil. 
R. Penčylienę ir Brolijos VS 
pav. v.s. R. Otto. Pagerbti mi
nutės tyla amžinybėn iškelia
vę skautai,-tės. LSS Tarybos 
pirmijos įsakymus perskaitė 
Kanados rajono vadė v.s. fil. 
R. Žilinskienė. Juose buvo pa
skelbti apdovanojimai ir pa
kėlimai. „Geležinio vilko” ordi
nu apdovanoti'v.s. D. Keršienė 
ir v.s. F. Mockus; į vyr. skauti- 
ninkės laipsnį pakelta s. V. 
Grybienė. Seserijos VS įsaky
mu į paskautininkės I. pakel
tos R. Birgiolienė, A. Sergau- 
tienė ir A. Škėmienė. Jų įžo
džiui vadovavo v.s. D. Keršie
nė. Po apdovanotų ir pakeltų 
pagerbimo apeigų, juos sveiki
no LSS vadovybės nariai.

Tuntų įsakymuose pareigose

relės? Prisvilinti patiekalai 
patys skaniausi. Jie simboli
zuoja stovyklą.

O savaitgalio paradas! Ar 
buvo šaunus? Ar mamytės 
šluostėsi ašaras pamačiusios 
savo sūnelį žvitriai nešantį 
skilties gairelę? O kaip šūkiai? 
Ar draugovės sugebėjo sušukti 
taip garsiai, kad ausyse spen
gė.

O vadovai! Ar buvo išradin
gi, viską žinantys, viską ma
tantys? Ar suprato skautelių 
reikalus? Ar buvo teisingi, ka
da baudė ir jausmingi, kada 
šluostė ašaras nuo nuskriaus
tosios paukštytės veidelio?

O kaip vėliavų pakėlimai ir 
nuleidimai? Ar buvo pakanka
mai rimties ir susikaupimo? 
Ar gražiai buvo giedama va
karinė giesmė ,Ateina nak
tis”?

Ar stovyklos laikraštyje at
sispindėjo stovyklos veikla? Ar 
daug kas rašė savo mintis ir 
įspūdžius? O stovyklos krau
tuvėlėje ar galėjai gauti ko tau 
reikia? Ar išsiuntė visus laiš
kus ir atvirukus namiškiams?

Ar vilkiukai iškrėtė pakan
kamai visokių pokštų? Be šito 
— ne stovykla.

Ar daug davė įžodžius, ar 
pakilo laipsniais?

Tai klausimai, kurių negali
ma atsakyti tik, kad „stovykla 
buvo gera”. Kokia ji bebūtų, 
manau, kad ji ne tokia gera, 
kaip manoji, kurioje aš buvau. 
Tad ir pavydžiu tiems, kurie 
buvo. Pavydas yra blogas jaus
mas, bet prašau atleisti. Pa
vydžiu ne iš blogos valios.

♦
Vladas Vijeikis

Nepamirštamų stovyklų 
veteranas

patvirtinti vadovai,-vės, pakel
ti į jaunesniuosius laipsnius. 
Linkėta visiems geros veiklos. 
Sueiga baigta seselės s. Ignės 
Marijošiūtės paruoštu pasiro
dymu, pavaizduojančiu ilgą ir 
vingiuotą lietuvių skautijos 
kelią. Po pasirodymo skau
tiškame rate sugiedota malda 
Ateina naktis” ir atsisveikin
ta. Dalis vyresniųjų su sve
čiais ir viešniomis nuėjo į 
Kryžių kalnelį, aplankyti su
kaktuvinio kryžiaus, kurį su
kūrė ir padirbo jūr. s. P. Bū
tėnas.

F.M.
„Tėviškės žiburiai”

LS Brolijos „Kunigaikščių žemė” stovyklos dalis vadijos. Iš k. v.s.fil. Kęstutis Ječius, v.s. Remigijus Belzinskas, 
v.s. kun. Algimantas Žilinskas, v.s.fil. Kazys Matonis, stovyklos viršininkas v.s. fil. Albinas Sekas, v.s. Romas 
Otto, s.fil. Jonas Variakojis, ps. Andrius Gaputis, v.s. Jonas Lileikis, ir v.s. fil. Antanas Paužuolis.

Nuotr. R.H. Otto

VIII Tautinėje stovykloje ir karalius Mindaugas ryšėjo skautišką kakla
raištį.

VIII TAUTINE STOVYKLA
(Tęsinys)

Savaitgalio iškilmės ir 
svečiai

Šeštadienis buvo labai jud
rus pasiruošimais sutikti daug 
atvykstančių svečių. Brolijos 
„Kunigaikščių žemė” stovyk
los vadovai ir joje stovyklau
jantieji skautai su savo kuni
gaikščiais — Mindaugu, Ge
diminu, Algirdu, Kęstučiu ir 
Vytautu, naudodamiesi šven
tiška šeštadienio nuotaika, 
pakvietė visas seses, Akade
minio Skautų sąjūdžio „Drau
gystės” stovyklautojus ir atvy
kusius svečius susipažinimui 
Brolijos „Kunigaikščių že
mės” karalijon. Čia kiekviena 
„kunigaikštija” pristatė save 
atvykusiems lankytojams, 
papasakodami nuveiktus dar
bus ir pavaizdavo turėtas ko
vas su Lietuvos priešais.

„Kunigaikščių žemė” sto
vyklos vadovybė — v.s. fil. Al
binas Sekas — vyriausias val
dovas, jo pavaduotojas ir pro
gramų vedėjas v.s. Romas Ot
to, pionerijos vadovas v.s. fil. 
Kazys Matonis, v.s. Vincas 
O’Brien iš Anglijos — dainų ir 
laužų vadovas, v.s. Jonas Li
leikis rūpinosi, kad stovyklos 
valgyklon atsilankantiems 
svečiams būtų gerai patar
naujama; v.s. Arūnas Dailidė 
stengėsi visus „Kunigaiščių 
žemės” darbus įamžinti nuo
traukose, o karalijos kores
pondentas v.s. fil. Antanas 
Paužuolis rūpinosi, kad viskas 
būtų surašyta ir spaudoje pa

skelbta. Karalijos darbus ir 
santykius šu kitais stovyklau
jančiais vienetais pirmą savai
tę Įvarkė komendantas s. Gin
taras Nagys, o antrą savaitę 
— ps. Andrius Gaputis.

„Kunigaikščių žemė” buvo 
padalinta į penkias kuni
gaikštijas: DLK Vytauto — 
jaunesniųjų skautų, vadovas
s.fil. Vytautas Januškis; DLK 
Mindaugo — skautų-, vadovas 
v.s fil. Kęstutis Ječius; 
Algirdo — prityrę skautai, va
dovas v.s. fil. Gintaras Plačas 
ir skautas vytis Petras Plačas. 
DLK Kęstučio — jūrų skautai, 
vadovas j.ps. Algirdas Jonu
šas. DLK Gedimino — skautai 
vyčiai, vadovas s.v. ps. Alvy
das Saplys ir Edvardas Pe
čiulis.

Kiekviena kunigaikštija 
turėjo ir po kelis jaunesnius 
vadovus, komendantus, lau- 
žavedžius, programų vadovus. 
Daug darbo įdėjo v.s. Remigi
jus Belzinskas, paruošdamas 
skautams įdomius užsiėmi
mus. Jūrų skautai naudojosi 
geromis valtimis ir kanojomis, 
parūpintomis amerikiečių 
skautų vadovybės.

Šeštadienio popietė buvo 
skirta pasisvečiavimui ir sto
vyklų lankymui. Svečių pri
ėmimą organizavo v.s. Sigitas 
Miknaitis, v.s. fil. Petras Mo
lis, talkino v.s. fil. Eugenijus 
Vilkas ir v.s fil. Kazys Mato
nis. Stovyklą aplankė vengrų, 
latvių ir JAV skautų atstovai. 
Atvyko ir nemažas būrys LSS 
vadovų, dėl įvairių priežasčių

negalėjusių stovyklauti.
Stovyklą aplankė Lietuvos 

ambasadorius Washington, 
D.C., Stasys Sakalauskas su 
žmona Jūrate, Lietuvos kon
sulas New Yorke dr. Petras 
Anusas. Jie nuoširdžiais žo
džiais sveikino 8-tos Tautinės 
stovyklos vadovus už jų pas
tangas sukviesti tiek daug 
jaunimo. Abu svečiai maždaug 
taip sveikino skautus ir vado
vus, lietuviško skautavimo 80 
metų sukakties proga, pa
brėždami, kad per tą laiką bu- 
buvo daug įvairių įvykių. Įsi
dėmėtinas 50 metų laikotarpis 
kai Lietuva buvo okupuota, o 
skautai ir vadovai, gyvendami 
išeivijoje puoselėjo Nepriklau
somoje Lietuvoje pasėtą skau
tijos sėklą ir išaugino didžiulę 
lietuvišką skautišką šeimą. 
Pasidžiaugė, kad ir Lietuvoje 
veikia atsikūrę skautai, kurie 
taip pat stovyklauja Nemuno 
pakrantėse ir Vilniaus prie
miestyje.

Stovyklą aplankė Worcester 
miesto meras Raymond Ma- 
riano, nes ši stovykla vyko jo 
apskrityje. Savo žodyje jis pa
stebėjo, kad lietuviai daug pri
sidėjo prie Worcesterio ir jo 
apylinkių klestėjimo. Atstovų 
rūmų narys Jim Mc Govern 
pasidžiaugė turįs lietuviško 
kraujo ir pažadėjo visus skau
tų veiklos įvykius įrašyti Kon
greso bibliotekoje, kad jie pa
siliktų ateities kartoms.

Visus pradžiugino stovyk
loje apsilankiusi JAV LB v-bos 
pirmininkė advokatė fil. Regi
na Narušienė. Ji sveikino 
skautų vadovybę ir jų talki
ninkus už pastangas puoselėti 
lietuvybės tęstinumą. Ji pa
brėžė, kad tik iš lietuviškai 
išauklėto jaunimo ateis dar
buotojai Lietuvių Bendruome
nei ir kitoms organizacijoms. 
Džiaugėsi galimybe susipažin
ti su skautijos vadovais ir va
dovėmis ir stebėti parade žy
giuojantį tvarkingai unifor
muotą ir entuziastingai dai
nuojantį skautišką jaunimą.

Raštiški sveikinimai buvo 
gauti iš Lietuvos Respublikos 
prezidento skauto vyčio Valdo 
Adamkaus ir JAV prezidento 
William Clinton. Abu sveikino 
lietuvius skautus, švenčian
čius 80-jį jubiliejų, pabrėžda
mi skautiškos veiklos įtaką 
jauno žmogaus auklėjimui.

Stovyklos viršininkė — LSS 
Tarybos ir Pirmijos pirm. v.s 
Birutė Banaitienė padėkojo vi
siems į šią 8-ją Tautinę sto
vyklą atsilankiusiems sve
čiams.

Sveikinimus raštu atsiuntė 
lietuvių išeivijos katalikų 
vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
Lietuvių evangelikų Bažny
čios išeivijoje vysk. Hansas 
Dumpys, JAV senatoriai Ed
vard Kennedy ir John Kerry, 
PLB pirm. fil. Vytautas Ka- 
mantas, daugelis lietuviškos

LIETUVOS SKAUTIJAI ATSTOVAUTA 
TARPTAUTINĖJE KONFERENCIJOJE

Centrinės ir Rytų Europos 
šalių skautų organizacijų kon
ferencijoje, kuri tris dienas vy
ko Varšuvoje, dalyvavo ir Lie
tuvos skautijos atstovai.

Konferencijos tema, kaip sa
kė Lietuvos skautijos pirmi
ninkas Giedrius Vaidelis, — 
„Jaunimas Centrinėje ir Rytų 
Europoje pereinamuoju laiko
tarpiu”. Buvo pristatomos ir 
nagrinėjamos įvairių šalių 
skautiškos veiklos kryptys, 
teikiamos praktinės konsulta
cijos, aptariamos galimybės 
rengti ir įgyvendinti bendrus 
įvairių šalių skautų jaunimo 
projektus.

Lietuvos skautijos vadovai 
susitarė dėl Pasaulio skautų 
organizacijos generalinio sek
retoriaus Jaąues Moreillon ir 
Europos regiono komiteto pir
mininko David Bullo vizitų į 
mūsų šalį šių metų pabaigoje 
ir kitų metų pradžioje.
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skautijos dabartinių ir buvu
sių vadovų ir vadovių iš JAV, 
Kanados, Pietų Amerikos, 
Australijos, Europos ir Lietu
vos, o taip pat iš daugelio bu
vusių Tautinių stovyklų daly
vių, negalėjusių šioje stovyk
loje apsilankyti; visų čia sumi
nėti negalime .Visiems - AČIŪ! 

Kiti stovyklos darbuotojai

Daina ragina: „Stovyklaut, 
iškylaut, marš sesės, broliai!” 
Su džiaugsmu tai vykdyta ir 
šioje stovykloje, o kad jėgų 
nestigtų, „Protėvių žemės” 
valdovė v.s. B. Banaitienė su
telkė gausų būrį prityrusių 
maisto gamintojų. Bostono 
vokalinio seksteto vadovė Dai
va Navickienė buvo pasigėrė
tina ir šios didžiulės stovyklos 
virtuvės vadovė. Jai talkino 
Dana Dilbienė, Danutė Kaza- 
kaitienė, Jūratė Narkevičienė 
ir Bronius Banaitis. Stovyklos 
metu maitinimo skyriui talki
no 40 asmenų ir ASS „Drau
gystės” broliai ir sesės. Visos 
stovyklos ūkio reikalus tvarkė 
s. Gintaras Čepas su savo 
štabu — Daiva Kiliulyte, Ka
ziu Adomkaičiu, Algiu Kal
vaičiu, Šarūnu Krukoniu, An
drium Dilba, Skaidrium De sa 
Pereira, Varpu De sa Pereira. 
Jiems reikale talkino dar 15 
kitų asmenų.

Iš įvairių vietovių lėktuvais 
atvykusius Bostono ir Provi- 
dence oro uostuose pasitiko, į 
stovyklą nugabeno ir stovyk
lai pasibaigus vėl į oro uostus 
grąžino LSS Atlanto rajono 
vadas s. Bronius Naras su 
talkininkais Vytautu Dilba ir 
Glorija Adomkaitiene.

v.s.fil. Antanas Paužuolis
(Bus daugiau)

Kita Centrinės ir Rytų Euro
pos šalių skautų organizacijų 
konferencija bus rengiama 
2000 metais Jugoslavijoje.

(Elta)

KVIEČIAME ŠVĘSTI 
LIETUVIŠKO

SKAUTAVIMO SUKAKTĮ
Lietuviško skautavimo 80 

metų sukakties šventę Jauni
mo centre, sekmadienį, lapk
ričio 15 d., 2 vai. p.p. ruošia 
Čikagos skautininkių drau
govė ir šventės rengimo komi
tetas. Programoje — akademi
ja, gera „Dainavos” ansamblio 
vyrų okteto programa, vaišės 
ir skautiškas pabendravimas. 
Kviečiami visi skautai ir skau
tės, o taip pat ir lietuviškoji 
visuomenė.
Informacijai skambinkit Aldo
nai, tel.708-599-9298. Bilie
tus dalyvavimui šventėje gali
ma užsisakyti telefonu pa-

DR. PETRAS V.KISIELIUS
INKSTU, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

630-941-2609 
Valandos pagal susitarimą

ARAS ŽLiOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Avė., Sulte 310 

Naperville, IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Highland Avė., 
Tovvtr 1, Sulte 3 C 

Downers Grove, IL 60515 
Tel. (630) 435-0120

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Ręberts Rd., Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS 

DANTŲ GYDYTOJA 
9525 S.79th Avė., Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą

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

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

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

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

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300

DR. A.B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. Tel. 708-422-0101
Valandos pagal susitarimą 

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

penktad. ir šeštad. 9v.r.-12v.p.p.

NIJOL Ė STANKEVIČIŪTĖ, M.D.
Board Certified, Intemal Medicine 

Valandos jūsų patogumui 
Holy Cross Professional Pavilion 

3 fl. South
Lithuanian Plaza Ct. at Calltomla Avė. 

Chicago, IL 60629 
Tel. 773-471-7879

BIRUTĖ L.PUMPUTIS, M.D.
Fellow: American Academy of 

Family Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA

320 W. 61stAve. 
Hobart, IN 46342

(219) 
Fax(219)

947-5279
947-6236

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S.

Family Dental Care 
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VIZITAS BE GALO GERAI 
PASISEKĘS

Baigdamas savo viešnagę JAV-se, Lietuvos Respubli
kos prezidentas Valdas Adamkus maloniai sutiko atsa
kyti į keletą klausimą, susietą su jo apsilankymu 
Čikagoje ir Vašingtone.

Danutė Bindokienė

Atgal į žvaigždynus

—Pone Prezidente, koks 
buvo šio Jūsą vizito tikslas 
Jungtinėse Amerikos Vals
tijose?

—Pirmiausia turėjome tiks
lą pristatyti Lietuvos reikalus 
— tiek politinius, tiek ir ko
mercinius, aukščiausiuose 
JAV sluoksniuose, išsiaiškinti 
Amerikos vyriausybės poziciją 
dėl Lietuvos galimybių įsi
traukti į NATO, sudaryti ir 
paaiškinti sąlygas, kad Ameri
kos verslas galėtų aktyviau 
įsijungti į Lietuvos ekonominį 
gyvenimą, taip pat atsakyti į 
įvairius klausimus, kurie kyla 
ypač dėl susidariusios poli
tinės padėties Lietuvos geo
grafinėje plotmėje bei Lietu
vos poziciją dėl krizės Ru
sijoje...

Kaip matote, negalima 
trumpai atsakyti, koks buvo 
pagrindinis vizito tikslas. Mes 
apėmėme labai daug sričių ir, 
aš galvoju, kad šitas vizitas 
yra be galo gerai pasisekęs. 
Mes atkreipėme dėmesį aukš
čiausiame lygyje ir šiandien 
ypač tai liudija amerikiečių 
didžiojoje spaudoje spausdina
ma nuolatinė informacija.

—Ar visa numatyta vizito 
darbotvarkės eiga buvo 
įgyvendinta?

—Visa, išskyrus šios dienos 
paskutinį susitikimą, kada 
Valstybės sekretorė Albright, 
kurios šiandien nebuvo Va
šingtone, labai atsiprašė ir 
mus priėmė jos pavaduotojas 
Talbot,' kuris, mano suprati

Publika Čikagos universitete spalio 19 d. vykusioje Lietuvos prezidento Valdo Adamkaus paskaitoje ir spaudos 
konferencijoje. Nuotr. Jono Tamulaičio

mu, yra lygiai tiek pat efek
tingas, kadangi jo tiesioginė 
atsakomybė yra Amerikos Už
sienio politikos įgyvendini
mas.

—Atvykus į Vašingtoną, 
Jūsą pasimatymas su pre
zidentu Bill Clinton kone 
iki paskutinės minutės bu
vo po klaustuko ženklu. Ar, 
Jūsą manymu, Amerikos 
lietuviai bent kiek prisi
dėjo prie šio pasimatymo 
įgyvendinimo?

—Man į šį klausimą be galo 
sunku atsakyti, kadangi aš 
vadovavausi vienu principu, 
būtent, kai kalbėjausi su pre
zidentu New Yorke prieš mė
nesį, buvo sutartas susitiki
mas. Aišku, gerai suprantu, 
kad tebevykstantys Izraelio ir 
Arabų pasaulio vadovų pasita
rimai, kuriuose JAV suvaidi
no beveik lemiamą vaidmenį 
turėjo įtakos. Jeigu ir būtų 
neįvykęs susitikimas, aš bū
čiau tai gerai supratęs ir ne
manau, kad tokiu atveju JAV 
prezidentas turėtų būti kriti
kuojamas.

Aš iki paskutinės minutės 
tikėjau, kad susitikimas 
įvyks, jeigu neatsiras tam ne
numatytų kliūčių, o jeigu iš 
šalies buvo padėta pastangų 
paspartinti ir užtikrinti tą su
sitikimą, aš esu tikras, kad 
Amerikos lietuviai čia irgi su
vaidino svarbią rolę.

—Jūs su JAV prezidentu 
susitikote bene ketvirtą 
kartą, bet pirmą kartą kaip

Konferencija prieš konferenciją... LR prezidentas Valdas Adamkus tariasi prieš paskaitą ir konferenciją Čikagos 
universitete spalio 19 d. Nuotr. Jono Tamulaičio

valstybės vadovas. Ar esa
te patenkintas Baltąją rū
mą vizitu ir kas konkrečiai 
jo metu buvo pasiekta?

—Aš galiu pakartoti tai, ką 
jau sakiau — buvo perkalbėti 
aktualūs klausimai, būtent, 
Lietuvos galimybės įstoti į 
NATO, atlikti kai kurie patik
slinimai ir buvo dar kartą 
proga pristatyti Lietuvos 
klausimą aukščiausiam JAV 
vyriausybės sluoksniui.

—Kokią vaisią Lietuvai 
atnešė Jūsą apsilankymas 
Pentagone ir susitikimas 
su Gynybos sekretoriumi 
William Cohen?

—Kokius konkrečius vaisius 
tie susitikimai atneš, bus gali
ma matyti tik ateityje, tačiau 
buvo kalbėta apie specialias 
programas, aptartos glaudes
nio bendradarbiavimo bei JAV

pagalbos, stiprinant Lietuvos 
karines pajėgas, galimybės.

—Paskutinę savo vizito 
dieną Jūs susitikote su 
Tarptautinės branduolinio 
saugumo programos direk
torium. Kokiais motyvais 
šis susitikimas buvo orga
nizuotas?

—Svarbiausia, buvo apskri
tai išsiaiškinti Amerikos po
ziciją tolimesnio energijos šal
tinių panaudojimo atveju. 
Norėjau patirti JAV politiką 
ypač branduolinės energijos 
srityje ir apkalbėjome įvairias 
detales, žiūrint į galimą toli
mesnį Lietuvos energijos poli
tikos plėtimą bei įgyvendini
mą.

—Šį kartą su Jumis ir 
Jūsą palydovais iš Lietu
vos atvyko nemaža grupė 
verslininką. Kaip jiems se
kėsi užmegzti ryšius su 
JAV verslo žmonėmis?

—Aš tiesioginės informaci
jos neturiu. Man tiktai buvo 
paminėta, kad įvairūs susiti
kimai vyko labai sėkmingai. 
Jie yra patenkinti ir mano, 
kad ši kelionė tikrai visapu
siškai buvusi naudinga.

—O kas ją kelionę finan
savo?

—Jie patys.
—Viešėdamas Čikagoje ir 

vėliau Vašingtone Jūs ne
mažai bendravote ir su 
liettuviais. Žiūrint iš Jūsą 
perspektyvos, dabar jau 
gyvenant Lietuvoje, kokias 
teigiamas ar neigiamas sa
vybes pastebėjote šiame 
krašte gyvenančią lietuvią 
tarpe?

—Nemanau, kad per dieną 
ar dvi, per kelias valandas, 
kartu praleistas, galima ana
lizuoti teigiamas bei neigia
mas savybes... Tačiau galiu

pasakyti, kad labai teigiamas 
bruožas, kurį pastebėjau per 
visą tą laiką, buvo labai ma
lonūs susitikimai su žmonė
mis — pažįstamais ir nepa
žįstamais. Jeigu tie susitiki
mai nors kiek sustiprino 
mūsų ryšį ir visų bendras at
eities pastangas, tai tuo tikrai 
džiaugčiausi.

—Ar jau numatyta kita 
JAV-se apsilankymo data?

—Taip. Buvo kalbėta ir yra 
kvietimas dalyvauti balandžio 
16 d. Vašingtone šaukiamame 
NATO valstybių vadovų pasi
tarime.

—Ir, jeigu neklystu, Jūs 
lankysitės Čikagoje gegu
žės mėnesį?

—Taip, bet čia grynai jau 
man asmeniškas kvietimas, 
surištas su mano buvusia Al
ma Mater, Illinois institutu, 
kurį aš esu baigęs.

—Gal numatomas dar 
vienas doktoratas?

—Turiu į šį klausimą atsa
kyti teigiamai...

—Pone Prezidente, labai 
dėkui už pokalbį ir sėk
mės Jūsą darbe.

Kalbėjosi Leonas Narbutis

* Premjero padėjėja Dan
guolė Gaigalienė pirmadienį 
III grupės invalidui Nikolajui 
Subotinui įteikė 500 litų pa
ramą iš asmeninių premjero 
lėšų. 68-erių metų N. Suboti- 
nas, sergantis rimta skrandžio 
patalogija bei abiejų akių ka
tarakta, sakė pinigus išlei
siantis operacijai. Būtent 500 
litų reikėjo šiai operacijai, 
todėl N. Subotinas kreipėsi į 
premjerą, kad jam be eilės 
leistų paimti pinigų iš atkur
tosios rublinės sąskaitos. Ta
čiau premjeras nutarė skirti 
pinigų iš savo asmeninių lėšų.

Žmogaus metų skaičius ne
daug turi bendra su jo jau
nyste ar senatve. Yra žmonių, 
kuriuos „senatvė užpuola”, 
net per 50 metų slenkstį ne- 
persiropšlinus, kiti, ir 80- 
mečio sulaukę, nelaiko save 
senais. Iš tikrųjų sensta tik 
žmogaus kūnas su visomis jo 
silpnybėmis ir negaliomis, o 
dvasia, jeigu neleidžiame jos 
apraizgyti nejudrumo vora
tinkliams, užželti tinginystės 
dumbliais ir neveiklumo mau
rais, niekuomet nepajus metų 
slinkties.

Vis tik su vyresniųjų kartų 
žmonėmis visuomenė nelabai 
patogiai jaučiasi. Tokios pa
žiūros ypač būdingos ameri
kiečiams, pripratintiems vai
kytis Jaunatvišką kultūrą” 
visose kasdienybės srityse: 
pramogose, apsirengimo ma
dose, darbo rinkoje ir komerci
joje. Jeigu dėmesys teikiamas 

i vyresniesiems, tai dažniau
siai kalbama apie pensijas, li
gas, socialinės apdraudos mo
kėjimus, slaugos ir globos na
mus. Nors maždaug 75 milijo
nai šio krašto gyventojų spar
čiai artėja prie senatvės 
slenksčio, stengiamasi apie tai 
negalvoti ir nekalbėti.

Kai pasklido žinios, kad vy
riausiam Amerikos astronau
tui John Glenn bus suteikta 
galimybė dar kartą pakilti į 
erdves — į Žemės orbitą, pasi
pylė kritika ir protestai, kaip 
tik dėl to, kad jis per senas 
Verta pastebėti, kad, nors 
John Glenn yra 77 metų 
amžiaus, galbūt fiziškai tvir
tesnis, geriau pasiruošęs to
kiam žygiui, negu daugelis 
pusę jo metų turinčių asmenų. 
Atrodo, kad jis antrajai kelio
nei į erdves ruošėsi visą gyve
nimą, vargiai tikėdamasis tos 
svajonės išsipildymo. Kai 1961 
m. balandžio mėnesį Sovietų 
Sąjunga išsiuntė į Žemės or
bitą pirmąjį savo kosmonautą 
Juri Gagarin, JAV vyriausybė 
ir erdvių tyrinėjimo progra
mos vystytojai buvo gerokai 
sukrėsti. Imtasi skubių žygių 
užpildyti spragą ir jau 1962 
m. vasario 20 d. į orbitą pakilo 
amerikietis — John Glenn. 
Deja, tai buvo pirmas ir pa
skutinis jo skrydis. Pirmasis 
Amerikos astronautas vėliau 
daugiausia skraidė politinėse 
erdvėse Vašingtone, bet vi
suomet ilgėjosi žvaigždynų.

Per 36 metus daug kas pa
sikeitė ir Žemėje, ir kelionėse 
už jos ribų. Pirmą kartą John 
Glenn apskriejo mūsų planetą 
tris kartus, šį kartą numatyti 
144 skrydžiai. Anuomet skry
dis tęsėsi 5 vai., šį kartą —

212 vai. 1962 m. kapsulė paki
lo 162 mylias, šį kartą — 325; 
buvo nuskrista 75,679 mylių 
nuotolis, dabar — 3,600,000! 
Pirmajame skrydyje astronau
tas John Glenn, įspraustas į 
mažutę, vos 36 kubinių pėdų 
raketos vidaus patalpą, skrido 
vienas; šį kartą jis bus vienas 
iš 7 asmenų (jų tarpe viena 
moteris, japonė Chiaki Mu
kai), galės raketoje „Disco- 
very” ir „vaikščioti”, miegoti 
gulsčias ir žiūrėti pro vieną iš 
10 langų. Raketa „Discovery”, 
grįžusi iš erdvių, jau nenukris 
į vandenyną, kaip pirmoji, o 
patogiai nusileis lyg paprastas 
lėktuvas.

Tačiau John Glenn ne pa
skraidyti ir pasižiūrėti pro 
langus ruošiasi. Jo paskirtis: 
atlikti daug intensyvių ty
rimų, kaip skrydis į erdves, 
ypač atsiplėšus nuo Žemės 
traukos, veikia senesnį kūną. 
Tikimasi iš surinktų duomenų 
ir atliktų tyrimų geriau su
prasti žmogaus senėjimo pro
cesą, o galbūt ilgainiui net jį 
atitolinti ar pristabdyti.

Kai kurie kritikai primena, 
kad John Glenn gali neiš
laikyti kelionės į erdves sun
kumų ir mirti. Tačiau jis juo
kauja, kad mirti „galima ir 
savo nuosavoje lovoje”. Daug 
svarbiau žmogui jaustis dar 
reikalingu, naudingu, net jei
gu ilgainiui tas sudarytų ne
patogumų ar pavojų. „Aš 
žinau, kad esu pasiruošęs 
šiam žygiui. Mano amžius čia 
nieko bendra neturi su tuo 
pasiruošimu, o, šiuo atveju, 
galbūt yra ir svaresnis veiks
nys, nes tik vyresnis asmuo 
gali atlikti numatytus tyri
mus”, teigia astronautas-se- 
natorius, pasiruošęs pasitar
nauti vyresniosios kartos vi
suomenei, kuriai ddbar pats 
priklauso.

John Glenn ryžtas ir jaunat
viška dvasia yra geras pavyz
dys ir lietuviškosios visuo
menės nariams, kurių nemaža 
dalis taip pat artėja prie se
natvės ribos. Savo tarpe tu
rime daug veiklių vyresniųjų, 
tebevadovaujančių lietuviš
koms institucijoms, organiza
cijoms, bendruomenei, atsisa
kiusių „tupėti už kakalio” 
vien dėl to, kad jų amžiaus 
slinktis jau skaičiuotina bran
džiais skaičiais. Į jų tarpą ga
lime įrikiuoti ir dabartinį Lie
tuvos Respublikos prezidentą 
Valdą Adamkų, kuris, kaip as
tronautas John Glenn, ilgus 
metus dirbęs kitus darbus, 
ryžosi dideliam ir sunkiam 
žygiui. Tokius asmenis mes 
turime gerbti ir vertinti.

NEIŠGYVENTŲ DIENŲ 
NAŠTA

JURGIS JANKUS 
ROMANAS

Nr.53 (Tęsinys)
Ir vienišumo jokiuose kalnuose nejausdavau, o da

bar ji sugrįžo kaip aštrus dyglys. Taip, kaip buvo 
tada, kai pasiekė žinia, kad ji ištremta. Kaip ne 
žmogus, kaip kažin kas kitas, kaip daiktas. Net ir 
ne tai. Juk net ir daikto nepasiprašęs niekas ne- 
paimdavo. Nebent tik vagis. Bet ir vagis mano 
atminime tebuvo pasitaikęs tik vieną sykį. Ir ne 
man, tėvams. Anam karui besibaigiant jiems du ark
lius tą pačią naktį nujojo. Buvau vaikas, bet kai visas 
kaimas sujudo, tai ir man ligi kaulo smegenų įstrigo. 
Nerado, nepagavo. Jeigu būtų pagavę, žmonių tūž
mastį vagys būtų ligi karsto lentos atsiminę. Dabar 
išvogta tiek žmonių, išvogta tiek žmonių gyvenimų ir 
— nieko. Tyla.

Jau nuo vidurdienio dangus pradėjo niauktis, pas
kum pradėjo lynoti. Jokios prasmės nebėra bandyti 
siekti iki kalno. Sustoju pirmoje pasitaikiusioje užei
goje ir ten pat apsinakvoju. Gaunu kambarį antrame 
aukšte. Tiesiai prieš langą už rudens nudažytų kalnų 
stiebiasi mano kalnas. Viršūnę pamerkęs debesyse. 
Žiūriu ir turiu vilties, kad rytoj rytą jis tviskės saulėje, 
bet kai nueinu žemyn valgyti, išgirstu, kad prana
šaujamas kelių dienų lietus. Prie gretimo stalo sėdi du 
jaunuoliai. Lietus ir jiems kelia rūpestį. Įsišnekam.

Juodu jau trečią savaitę džiaugiasi kalnų rudeniu. Jis 
fotografuoja, ji rašo dienoraštį. Kitą savaitę jau turėtų 
būti namie. Nė galvoti negalvojo, kad lietus galėtų pa
gauti už dvidešimt mylių nuo artimiausio autobuso. 
Bet nenusimena. Kalnuose kelionė jiems nebe pirma ir 
tokia staigmena nebe pirma. Mergaitei toks pakeiti
mas net patinka. Ji mėgina net ir savo bendrą įtikinti, 
kad kartais gali turėti progos pasidaryti tokių nuo
traukų, kokioms kitos progos per visą gyvenimą gali 
nebepasitaikyti. Bet vyrukas iš tokio pasiūlymo tik 
nusišypso. Jis galvoja dar rytoj pasidairyti, ir jeigu 
oras blogės, poryt pasipustyti oadus ir traukti į auto
busą. Aš irgi pagalvoju, gal verta rytoj dar pasidairyti, 
o poryt irgi sukti į namų pusę. Žiūriu į juos ir pagalvo
ju, kad ir mudu su Živile jau būtume galėję savų tokio 
amžiaus turėti. Tą mums atėmė ir niekas dėl to net 
nemirkteli. Lyg taip ir turėjo būti.

Pasisakiau, kad ir aš pats dėl to paties po kalnus 
maklinėju ir pasiūlau juodu pavėžinti. Jeigu ne po kal
nus, tai nors ligi autobuso. Mano pasiūlymu net ap
sidžiaugia.

Kitoje pusėje kambario prie lango valgo viena mo
teris. Per galvą nulėkė keista mintis: juk gali atsitikti, 
kad Živilė kaip nors, kaip ir aš pats, atsiduria Ameri
koj, atklysta į tuos pačius kalnus, valgo tenai, aš val
gau čia, bet vienas kito nebepažįstam. Abu prisime
nam tik tokius, kokie buvom tada, o laikas ėjo ir su- 
svetimino. Ne vidų, bet išorę. Aš nenueisiu jos pa
klausti, ar ji ne Živilė. Ji irgi neateis ir nepaklaus ar 
aš ne Juozas. Nenueisiu vien todėl, kad toks žingsnis 
būtų žingsnis į beprotybę, o man toji būsena berods į 
duris dar nesibeldžia. Pagaliau kai tokios paplaikusios 
mintys pradeda lįsti į galvą, visko gali būti. Juk žmo

gus niekada nežinai kur iš tikrųjų esi.
Kitą rytą lietus jau kaip reikiant žliaukė. Ramus, 

be vėjo, bet toks lašas į lašą. Horizontas atbėgo artyn. 
Akys į jį rėmėsi kažinkur vidury tolimesnio kalna
gūbrio. Mano kalno nebebuvo nė ženklo. Nusileidę de
besys prarijo visą.

Jaunuolius radau jau pusryčiaujančius. Vienišos 
moters prie lango dar nebuvo, o gal jau buvo išvykusi.

— Kaip šiandien? — paklausiau pasisveikinęs.
Juodu patraukė pečiais.
— Jeigu būčiau antis, eičiau, — nusijuokė mer

gaitė.
— Vakar žadėjai, — lyg ir bastelėjo jaunuolis.
— Bet šiandien nebe taip, kaip vakar.
— Kažin kad imtumėm ir pavažiuotumėm į aną 

kalną. Jis man jau porą dienų iš tolo mojo. Įdomu būtų 
pamatyti, kaip jam ten debesyse. Debesyse lietus ne
turėtų lyti. Kai debesys taip žemai, tai kalno viršūnė 
ko gera saulės nuplieksta. Tik kaip aukštai galima 
įvažiuoti? Gal turite smulkų žemėlapį? — paklausiau, 
susakęs kas sukosi man galvoje.

Žemėlapio juodu neturėjo, bet ant to kalno prieš 
porą metų yra buvę. Tada nuo tos vietos, kur galima 
buvo privažiuoti, ligi viršaus buvęs dar visas pusdie
nis. Nuo privažiavimo ligi debesų reikėtų dar geroką 
galą eiti per lietų. Per lietų nenorėjau eiti nė aš. Nebu
vau pasiėmęs jokio neperšlampamo drabužio. Dėl visa- 
ko dar paklausiau užeigos šeimininko, ar per tą laiką 
nepadaryta užvažiavimo į kalną. Šeimininkas irgi 
nežinojo, kad būtų buvę kas nors daryta. Man nebebu
vo jokios prasmės gal kelias dienas toje užeigoje trai
niotis, tai pasakiau:

— Aš išnykstu. Jeigu norite sausi pasiekti auto

busą, prašau.
Juodu pasitarė ir net apsidžiaugė mano paslauga, 

Tik jaunuolis dar pridėjo.
— Mudu tikrai džiaugtumėmės, bet ar tamstai ne

bus iš kelio?
— Man? Atostogos, tai ir visi keliai ne iš kelio, — 

nusijuokiau.
Išvažiavom. Lietus traukė vienodai, lyg pasamdy

tas nuplauti kalnuose išlaistytus rudens dažus.
Kažin kaip išėjo, kad susipažinom tik sutarę kartu 

važiuoti. Jis Jim, o ji Cynthia. Jim mergaitei pasiūlė 
sėsti šalia manęs, nes ji geriau žinanti kelius. Nuo 
užeigos pasukom visai į kitą pusę negu buvom išva
žiavę. Kelias iš pradžių leidosi žemyn, paskum pra
dėjom lipti į kalną. Iš kairės medžiai ėmė staiga kilti 
aukštyn ir tirpo lietaus pilkume, dešinėje vėrėsi platus 
slėnis, pasukus už staigaus posūkio per vidurį slėnio 
nutįso pluoštas nepermatomo rūko. Apačioje buvo ma
tyti trobos ir kelios labai mažytės karvės, o viršuje vėl 
lietaus pilkume tirpstąs kalno šlaitas.

— Ar nesakiau, — pasisuko į užpakalinėj sėdynėj 
sėdintį Jim. — Gali būti įdomi nuotrauka.

Man atrodė, kad gali būti irgi įdomi. Sustojau nu
fotografuoti.

Paskum tas debesis keitėsi, ir mes vis stovinėjom. 
Kai slėnis susiaurėjo beveik į tarpeklį, o apačioje atsi
rado per akmenis putomis besiverčiąs upokšnis, debe
sis ėmė drykti, tirštoki jo dryksniai pradėjo šlaito sta
tuma kilti aukštyn.

— Tik pažiūrėkit! — džiaugsmo pilnu balsu 
šūktelėjo Cynthia.

Vėl sustojom, vėl fotografavome, nors ir nesitikė
jau, kad iš tų mūsų pastangų kas gera išeitų. (B.d.)
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POPIETĖ SU LIETUVYBĖS IŠLAIKYMO 
VADAIS S K E C a Į M /

„Visų mūsų dėka, Lietuvių 
fondas yra stipri finansinė jė
gainė lietuvybės darbams 
remti užsienyje ir net Lietu
voje. Ji yra pastovi, nes yra 
skirstomas tik uždirbtasis pel
nas. Nuo Lietuvių fondo pra
džios iki šiol išdalinta apie 6 
milijonai dolerių pelno, o Lie
tuvai atgavus nepriklausomy
bę, jai skirta vienas milijonas 
150 tūkstančių dolerių. Taigi 
iŠ viso išdalinta apie 7 milijo
nai”, — taip savo pranešimą 
pradėjo LF steigėjas ir ilgame
tis jo pirmininkas, dabartinis 
Pelno skirstymo komisuos va
dovas dr. Antanas Razma.

Dr. A. Razma ir dar trys LF 
darbuotojai pranešimus pa
darė per lietuvių visuomenei 
skirtą informacinę popietę — 
pabendravimą, įvykusią spalio 
25 d. Pasaulio lietuvių centro 
didž. salėje, Lemonte.

Šį, jau antrą kartą suruoštą, 
renginį, kuris žada tapti kas
metiniu, pradėjo LF tarybos 
pirm. Algirdas Ostis. Jis pažy
mėjo, jog per 36 LF gyvavimo 
metus stengtasi laiškais, pra
nešimais spaudoje ir kitais bū
dais informuoti tautiečius apie 
šios finansinės institucijos 
veiklą. Jis akcentavo, kad LF 
nėra vieno žmogaus instituci
ja, bet turi išrinktą tarybą ir 
valdybą bei vieną reikalų ve
dėją — Alę Razmienę, gerai 
tvarkančią visus darbus.

A. Ostis j įžymėjo, kad įvai
riems projektams vykdyti su
darytos ir komisijos. Visuose 
darbuose labai reikia paisyti 
įstatymų, ypatingai, jeigu no
rima neprarasti „Internal Ser
vice” įstaigas suteiktų privile
gijų atleidimui nuo pajamų 
mokesčių.

LF valdybos pirm. Povilas 
Kilius savo pranešime kalbėjo: 
„Per 36 savo veiklos metus 
Lietuvių fondas nuėjo toli. Ži
nome, kad tai buvo pasiekta 
todėl, nes apie septyni tūks
tančiai narių iki šiol sudėjo 
daugiau kaip devynių milijonų 
dolerių kapitalą”.

Toliau pranešėjas kiek liūd
nesne gaida teigė, jog į LF tie
sioginius darbus tebėra įsijun
gę tik 7,000 narių, kas yra tik 
nedidelė Amerikoje gyvenan
čių tautiečių dalis. Todėl jis ir 
kiti kalbėtojai kvietė į LF eiles 
įstoti ir tuos, kurie dar nesi
teikė bent su šimtinės įnašais 
padidinti narių skaičių.

P. Kilius irgi akcentavo LF 
paskirtas sumas lietuviškiems 
reikalams (1962 metais pa
skirta tik 1,200 dol., o 1998- 
siais jau 800,000 dol).

„Tai, kaip matote ir girdite 
mūsų skelbimuose per Lietu
vių televizijos programas, lie

Iš Illinois Lietuvių respublikonų lygos narių susitikimo su Illinois valstijos atstove, kandidatuojančia į JAV 
Kongresą, Judy Biggert (pirmoji kairėje) spalio 23 d. Antroje stalo pusėje iš kairės: pirm. Anatolijus Milanas, 
Leonas MaskaliOnas, Nijolė Maskaliūnienė, Pranas Jurkus ir Vytautas Jasinevičius.

tuvybės išlaikymą už Lietuvos 
ribų daugiausia remia Lietu
vių fondas”, — aiškino LF val
dybos pirm. P. Kilius.

P. Kilius taip pat paminėjo 
LF finansinę padėtį ir vadina
mojo „nerealizuoto” kapitalo 
klausimą. Šiuo reikalu jis taip 
aiškino:

„Aš noriu pažymėti, kad lie
pos mėnesį Lietuvių fondo ne
realizuotas kapitalas buvo 
virš 3 milijonų. Ir nors po to 
birža buvo nukritusi ir tas 
skirtumas buvo apie 2 milijo
nai, dabar jau vėl yra apie 2.6 
mln. dolerių. Tai rodo Lietu
vių fondo investavimo portfe
lio stiprumą”.

Apie LF finansinius reikalus 
ir investicyas kalbėjo ir ket
virtasis pranešėjas — LF Fi
nansų komisijos pirm. Saulius 
Čyvas. Jis pateikė daug skai
čių ir procentų, pažymėdamas, 
kaip ir kur LF kapitalas yra 
investuotas.

Susirinkusieji į PLC didž. 
salę (o jų atėjo stebėtinai 
daug) su dėmesiu išklausė 
visų pranešimų. O po jų vyko 
ir klausimų-atsakymų sesija, 
kurioje buvo galimybė išsiaiš
kinti nelabai suprantamas 
mintis. Tačiau šia proga ne
daug pasinaudojo, nes, kaip 
atrodo, daugumas dalyvių bu
vo LF nariai, kurie paštu gau
na šios finansinės institucijos 
pranešimus.

Informacinę popietę prave
dęs LF tarybos pirm. A. Ostis 
jos pabaigoje paminėjo dar 
vieną detalę, kuri verta dėme
sio. Jis pareiškė, kad, pagal 
statistinius duomenis, dau
giau kaip 5 milijonus kapitalo 
turinčios panašios finansinės 
institucijos už pinigų surin
kimą išleidžia beveik pusę 
gautų sumų. Tuo tarpu Lietu
vių fonde taip nėra: čia visos 
įplaukos eina į kapitalą, o 
nedidelės išlaidos padengia
mos iš pajamų.

A. Ostis kvietė visus jungtis 
į LF narių eiles ir lankytis 
ruošiamuose renginiuose, ku
rių artimiausias — metinis 
pokylis jau čia pat: jis įvyks 
lapkričio 7 d. PLC, Lemonte. 
Įėjimas į jį nebrangus (35 dol.) 
ir registruotis reikia fondo 
raštinėje, įsikūrusioje tame 
pačiame PL centre (tel. 630- 
257-1616).

Prieš šią informacinę popie
tę, kurios pradžioje buvo ir ka
vutė su užkandžiais, prisimin
ti mirusieji LF nariai Pal. 
Jurgio Matulaičio Misijos kop
lyčioje. Joje savo maldomis 
mirusiuosius šios lietuvybės 
tvirtovės statytojus pagerbė 
didelis mūsų tautiečių būrys.

Ed. Šulaitis

Lietuvių fondo svečiai pernai metų pokylyje. Ifi kairės (stovi>. TCF banko atstovas, Jonas Kučėnas, garbes gen. 
konsulas Vaclovas Kleiza, Dalia Kučėnienė, Povilas Kilius; sėdi: trys pirmieji yra TFC banko svečiai, toliau — 
Asta Kleizienė ir Rūta Kilienė.Lietuvių fondas laukia fiių ir nauju svečių savo pokylyje lapkričio 7 d. PLC salėje.

REZERVACIJOS ATEIČIAI
Illinois Lietuvių respubliko

nų lyga palaiko nuolatinius 
ryšius su Illinois valstijoje 
rinktais respublikonais parei
gūnais ir informuoja juos apie 
mums lietuviams rūpimus 
klausimus.

Ypač svarbu užmegzti ryšius 
su naujais, į politinę areną 
ateinančiais, asmenimis, tai 
darant prieš rinkimus, juos 
painformuojant ir su jais susi
pažįstant. 13-tojoje JAV 
Kongreso apygardoje, į kurią 
įeina nemažai lietuvių gyve
namų vietovių, kaip Lemon- 
tas, Dovvners Grove ir kitos, il
gus metus atstovu išbuvo Har
ris YV. Favvell. Jis palaikė 
glaudžius ryšius su apylinkių 
lietuviais, dažnai lankėsi Le
monte, Pasaulio lietuvių cen
tro renginiuose, rėmė JAV 
Kongrese įvairias rezoliucijas 
ir paramą Lietuvai. Šiais me
tais, jam išeinant į pensiją, Il
linois lietuviai respublikonai 
pasistengė susitikti su jo vie
ton kandidatuojančia valstijos 
atstove Judy Biggert.

Spalio 23 dienos ankstyvą 
rytą į atstovės Judy Biggert 
būstinę VVestmont miestelyje 
atvyko lygos pirmininkas Ana
tolijus Milūnas ir lygos valdy
bos nariai: Nijolė bei Leonas 
Maskaliūnai, Pranas Jurkus, 
Vytautas Jasinevičius. Pirmi
ninkui Milūnui teko keletą 
metų bendrai dirbti su atstove 
Judy Biggert Dovvners Grove 
respublikonų seniūnų organi
zacijoje, tad susitikimas pra
dėtas, kaip su seniai pažįs
tama.

A. Milūnas pasveikino atsto
vę Judy Biggert ir įteikė lygos 
laišką organizacijos vardu pa
remti jos kandidatūrą. Taip 
pat įteiktas gražiai išleistas, 
neseniai prezidento Adam
kaus lankymosi proga gautas 
leidinys apie Lietuvą „Lietuva 
į 21-mąjį amžių”.

Paminėta, kad mums, Ame
rikos lietuviams, rūpi visi mū
sų gyvenamo krašto reikalai, 
kaip ir kiekvienam piliečiui, 
tačiau mes skiriame daug dė
mesio šio krašto vedamai už
sienio politikai ir, būdama 
Kongrese, turi tikėtis daug lie
tuvių kreipimosi, prašant už
tarimo ir pagalbos Lietuvai.

Atstovė Judy Biggert sutiko, 
kad, dirbant Illinois Atstovų 
rūmuose, mažiau teko susi
durti su užsienio politikos 
klausimais, tačiau, būdama 
JAV Kongrese žadėjo glau
džiai bendradarbiauti ir susi
pažinti su lietuviams rūpi
mais klausimais. Paminėjo, 
kad jau šią vasarą lankyda
masi lietuvių respublikonų 
gegužinėje, žadėjo įsijungti į 
atstovo Shimkaus vadovau
jamą „Baltic Caucus” ir rems 
Lietuvos siekius dėl NATO bei 
Europos Sąjungos narystės. 
Bendraujant prie kavos puo
duko, visi jautėsi jaukiai pir
mą kartą susitikę su būsima 
Kongreso nare.

Kalbant apie prezidento 
Adamkaus apsilankymą, ji 
juokavo, kad turinti tam tikrą 
ryšį su Alma Adamkiene, nes 
abi lankėsi pas tą pačią kir
pėją... Atsisveikinant su ats
tove Judy Biggert, lietuviai 
respublikonai buvo apdovano
ti rinkiminiais marškinėliais 
ir kvietimais į porinkiminį po
kylį Drake viešbutyje. Žadėjo, 
kiek sąlygos leis, apsilankyti 
lietuvių renginiuose Lemonte 
ir palaikyti artimus ryšius su 
lietuviais respublikonais. At
sisveikinta su viltimi, kad tu
rėsime dar vieną pagalbininkę 
JAV Kongrese.

A.M.

SIGNATARŲ NAMAI — 
GYVOSIOS ISTORIJOS

MUZIEJUS

LR prezidento V. Adamkaus 
apsilankymo Signatarų na
muose metu (š.m. rugsėjo 30 
d.), kai kurie Signatarų klubo 
bei LR Prezidentūros atstovai 
išsakė priekaištus dėl nepa
kankamo LR kultūros minis
terijos dėmesio Signatarų na
mų tvarkymui.

LR kultūros ministerija Sig
natarų namų pastatą perėmė 
iš Vilniaus miesto savivaldy
bės pagal perdavimo-priėmi- 
mo aktą tik š.m. gegužės 6 d., 
kai pastato restauravimo dar
bai buvo užbaigti.

Signatarų namų pastato res
tauravimo užsakovas buvo 
Vilniaus miesto savivaldybės 
padalinys UAB „Senamiesčio 
restauravimo direkcija”.

Signatarų namų pastatas 
buvo Vilniaus savivaldybės 
nuosavybė, restauravimo dar
bų užsakovas — Vilniaus savi
valdybės padalinys, todėl LR 
kultūros ministerija nėra ir 
negali būti atsakinga už res
tauravimo darbų defektus.

LR kultūros ministerijos ini
ciatyva LR valstybės kontrolė 
organizavo Signatarų namuo
se atliktų darbų ekspertizę.

Remdamasi ekspertizės iš
vadomis, LR kultūros ministe
rija organizavo restauravimo 
defektų šalinimo darbus, su
skirstant defektus į keturias 
grupes: defektai, atsiradę dėl 
užsakovo kaltės; defektai, at
siradę dėl rangovo kaltės; de
fektai, atsiradę dėl projektuo
tojo kaltės; defektai, atsiradę 
dėl netinkamos eksploatacijos.

LR kultūros ministerijos ini
ciatyva sudarytas prelimina
rus restauravimo defektų pa
šalinimo grafikas, duoti nuro
dymai projektuotojams bei ge
neraliniam rangovui pradėti 
šiuos darbus.

Šiuo metu Signatarų namų 
pastate vyksta restauravimo 
defektų šalinimo darbai, ne
reikalaujantys papildomo tyri
mo bei naujo projektavimo, 
taip pat perprojektavimo dar
bai bei specialūs tyrimai.

Numatyta, kad detali res
tauravimo defektų šalinimo 
programa bus parengta, bai
gus tyrimo darbus ir patiksli
nus jų pašalinimo metodiką.

Restauravimo defektai šali
nami generalinio rangovo ir 
projektuotojų lėšomis.

LR kultūros ministerijos ini
ciatyva paruošti Signatarų na
mų, kaip gyvosios istorijos 
muziejaus, koncepcijos met
menys, kurie tikslinami atsi
žvelgiant, į nuolat gaunamus 
pasiūlymus.

„Kultūros gyvenimas:”, 
Nr. 15

CLASSIFIED GUIDE
ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO
ELEKTROS

ĮVEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS

J^vSkatoš: 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapofis Ir Off. Mgr Auksė 
S. Kane kalba lietuviškai 

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

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

STASYS' CONSTRUCTION
Staliaus darbai, rūstų, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai: 
keramikos plyteles; *sidings•.

•soffits'. ‘decks*. •gutters", plokšti 
ir ‘shingle* stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą.
, S.Benetis, tel. 630-241-1912.,

RIVERDALE AUTOMOTIVE
Padėtim* parduoti, turrmonluoll arba 

pigiai nupirkti aulomobllj mdių aiktelėję 
arba aulo-varly t mete Padėsime persiųsti 
automobili, motociklų ar komercinę siuntų 
į Lietuvų. Reikalingas skardininkas.

Tel. 70»-201-0S»e.

Priimu vyr. amžiaus žmogų 
gyventi prie šeimos. Turiu 
rekomendacijas. Tel. 708-387- 
9058. Skambinti po 6 vai. va
karo. Galima palikti žinutę.

Išnuomojami 2 atskiri kam
bariai 2 moterims. Virtuvė, 
tualetas, vonia. Kreiptis nuo 10 
vai., tel. 773-376-6051.

VVashington, D.C. lietuvio savininko 
„Itndscaping” kompanija Ieško 2 
darbininkų. Pradinė alga $6.00 į vai. 
Vieta gyventi bus parūpinta už $130 i 
mėn. vienam asmeniui. Reikia turėti 
darbo leidimą. Kreiptis: AIex, tel. 202- 
244-2373

50 m. moteris ieško darbo. Gali 
prižiūrėti senus žmones, ligonius ir 
gyventi kartu. Kalba angliškai, turi 
vairuotojo leidimą ir rekomen
dacijas. Skambinti nuo 7 v.v. Iki 
9 v.r., tel. 773*434-6164. .

G.L.Quality Body Shop 
Automobiliai 

Ieškote - nupirksime. 
Patekote į avariją ar 

sugedo auto. - suremontuosime. 
Norite išsiųsti į Lietuvą 

- išsiųsime.
Skambinkite 815-723-7650.

• Vilnius. Rugsėjo 6 d. Lie
tuvos katalikių moterų sąjun
ga suorganizavo Vilniuje 
Mokslo dieną Lietuvos moks
leiviams. Šv. Kazimiero baž
nyčioje šv. Mišias aukojo 
LKMS dvasios vadovas mons. 
Juozapas Antanavičius, po to 
moksleiviai bei juos globojan
čios katalikės moterys iš Tel
šių, Biržų, Alytaus, Vilkaviš
kio, Panevėžio, Kaišiadorių ir 
kitų vietovių rinkosi į labda-

Signatarų rūmai Vilniuje.

GREIT PARDUODA

RE/MAX 
Y REALTORS

(773)586-5959
(708)4257160

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

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240 N. PI i-ASK1 RD. 

CHICAGO, IL 
Ieškote automobilio?

• padėsime pigiai nusipirkti ii 
varžytinių;

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt išsimokėjimui;

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema!

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis.

Kreiptis:
Arūnas, tel. 773-205-7702.

Gage Pk. apylinkėje išnuo
mojamas 2 mieg. butas. 
Savininkas apmoka elektrą ir 
dujas.
Tel. 773-776-3949.

KARALIŠKA ERDVĖ
Lapkričio 14 d. 8 v.v. 

Willowbrook Grand Ballroom 
Tel. informacijai 630-632-4403

Ieškome protingo, tvarkingo vy
ro dirbti baldų sandėlyje, pri
žiūrėti (varką, švarą, pakavimą ir 
dirbti kt. įvairius darbus. Turi turėti 
darbo leidimą ir suprasti angliškai. 
Skambinti Anelei, tel. 312-850-0595.

Vyras ieško darbo. Gali slaugyti
ligonius, padėti namų ruošoje ir
gyventi kanu. Turi patyrimą dirbant
su protiniai atsilikusiais. Skambinti
Zenonui, tel. 630-235-1356.

..r-1,.'.1. ■,....... ......... :................į

Nerūkantis
pensininkas ieško 

kambario prie šeimos. 
Tel. 773-472-1249.

ros koncertą Vilniaus valsty
binėje filharmonijoje. Perpil
dytoje salėje visus susirinku
siuosius pasveikino mons. 
Juozapas Antanavičius, moks
leiviams apie muziką pasakojo 
muzikologas V. Gerulaitis. 
Koncertavo simfoninis orkest
ras, vadovaujamas J. Domar
ko, smuikininkas V. Čepins
kis, populiarias arijas atliko 
V. Noreika.

MAŽOSIOS LIETUVOS FONDAS
Dėkoja Daytona Beach, FL aukojusiems a.ta. My-

kolo Jagučio atminimui
Don ir Lionida Stukai $20.00
Irena Laisvėnaitė $50.00
B.ir G. Mačiuikai $50.00
J. ir J. Daugėlai $10.00
M. Rumbaitis $20.00
D. Petrikienė $10.00
Janė ir Romas Budreikos $10.00
A. ir V. Skriduliai $10.00
Bob ir Nell Kerkhoff $20.00
G. Lapėnas $10.00
Chicago, IL. aukojusiems: (Mažosios Lietuvos

Fondui) a.ta. Mykolo Jagučio atminimui.
Dr. Algimantas Kelertas $100.00
Lilija ir Ramūnas Buntinas $20.00
Aldona Buntinaitė $20.00



LIETUVIS IR KRIKŠČIONIS
Žodžiai a.a. Leonui Kriaučeliūnui

VYTAUTAS VOLERTAS
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Gyvenimas — tarsi knygos 
lapai. Vieni užsiverčia, kiti at
siverčia. Taip laikas išstumia 
herojus, milžinus, pavargė
lius, nevykėlius, o jų vietoje 
palieka nežinomybę. Menkos, 
apgailėtinos fizinės formos kū
dikiai, besiblašką paaugliai, 
bręstą (gal niekada nesubrę- 
sią) jaunuoliai, įterpti tarp 
šių lapų, neišsisuks nuo amži
nos taisyklės poveikio.

Štai jau ištisų metų lapai 
užsivertė po dr. Leono Kriau- 
čeliūno paskutinio brėžio. Me
tai nuo Padėkos dienos (1997) 
laikotarpio, kai jis persikėlė į 
skirtingas dimensijas.

Aukštas, stambus, energin
gas ir fiziškai patvarus suval
kietis, kompromisų, nuolaidų 
nemėgęs, darbo ir savo finan
sų negailėjęs lietuvis patrio
tas. A.a. dr. L. Kriaučeliūnui 
paminklas stovi ne ant smėlio, 
ne ant uolos. Jį laiko velionio 
pagarba krikščionybei ir Lie
tuvai. .

Ar tai buvo visuotiniai mėg
stamas asmuo, iš visų pusių 
susilaukęs lankstymosi? Kaip 
jį galėjo gerbti internacionalis
tai, kuriems lietuvių tauta ir 
Lietuvos valstybė buvo ir yra 
kliūtis kelionei į bevardį, be
spalvį, demoralizuotą ir amo- 
ralizuotą pasaulį? Mažai jam, 
tautininkui, lankstėsi priešin
gų polių lietuviai tolimoje de
šinėje ir tolimoje kairėje. Ta
čiau jis, kataliku gimęs, kata
liku liko; lietuviu buvęs, lietu
viškumą gynė.

Kai man, JAV LB pirminin
kui, reikėjo rasti Laisvojo pa
saulio ketvirtai šokių šventei 
atsakingą asmenį ir organiza
torių, kviečiau dr. Leoną 
Kriaučeliūną, nors bendradar
biai kvietimui truputį prie
šinosi. Dr. Leonas Kriauče- 
liūnas šventę gražiai pravedė 
ir sudarė 23,000 dol. pelną, 
tuo metu labai didelę sumą.

Rodosi, 1988 m. L. Kriauče-

NUTILO JO DAINA
Antanui Kavaliūnui jo 86 

metų šios žemės kelionėje 
daina buvo jo miela ir jautri 
palydovė. Ji lydėjo Antaną iki 
pat jo gyvenimo saulėleidžio , 
iki Mirties angelas rugsėjo 24 
d. pasišaukė Amžinybėn.

Antanas gimė 1912 lapkri
čio 15 d. Liepojoje, Latvijoje. 
Jo trys broliai: Juozas mirė 
Detroite, Bronius Australijoje 
ir Viktoras Kaune, Antanas 
Clevelande. Tipingas lietuvių 
tautos išblaškymo atvejis. An
tano žmona Aldona Mikalo- 
nytė mirė 1993 metais. Duktė 
dr. Dalia Bitėnienė (vyras Ri
mantas) gyvena New Yorke ir 
sūnus Vytautas Clevelande. 
Amerikon atvyko su Čiurlio
nio ansambliu 1949 metais. 
Kaip dauguma DP emigracijos 
draugų, Antanas įsidarbino 
pradžioje automobilio pramo
nėje — Fisher Body ir vėliau 
25 metus dirbo Twist Drill 
Co. iki pasitraukė pensijon.

Antanas nuo pat jaunų die
nų mėgo dainą ir teatrą. Gy
vendamas Lietuvoje,Vilniuje 
dainavo Vilniaus operoje ir 
Vilniaus Šaulių rinktinės 
chore, vadovaujant Alfonsui 
Mikulskiui. Choras vėliau ta
po Čiurlionio ansambliu. .Cho
ras — ansamblis gastroliavo 
Lietuvos miestuose, o nuo 
1944 metų iki 1949 metų 
Australijoje ir vėliau, įsikūręs 
Dettingene, Vokietijoje, kon
certavo lietuviams ir okupa
cinės kariuomenės daliniams 
Vokietijoje. 1949 metais atvy
ko Clevelandan, kur nenutrū
ko jo meilė dainai. Čia jis to
liau Čiurlionio ansamblyje 
dainavo kaip choristas ir solis
tas, aktyvus renginių narys,

liūnas mane, JAV LB pirmi
ninką, kvietė į Floridoje vy
kusį Tautinės sąjungos seimą. 
O 1993 m. neolituanų rengta
me nepriklausomybės atgavi
mo minėjime Čikagoje vėl 
man teko dalyvauti. Šie visi 
kvietimai ateidavo dėl as
meninio artumo tarp tauti
ninko ir katalikiško požiūrio 
asmens. Juk mane nuo Leono 
Kriaučeliūno skyrė 800 mylių 
atstumas. Savo ruoštuose ren
giniuose jis todėl mane ska
tindavo dalyvauti, kad buvau 
oficialus LB asmuo. Nuo pat 
JAV LB įsikūrimo jis aktyviai 
joje darbavosi. Vėliau kaž
kokia juoda katė perbėgo ke
lią, tačiau jis žinojo LB svar
bą, jai pritarė, nors pats kelia
vo šalimais.

Dr. L. Kriaučeliūno finansi
nės aukos nesuskaičiuos ir jo 
šeimos nariai. Tik Kaune, Ve
terinarijos akademijoje, sėdi 
milijonai. O šiame krašte jis 
aukodavo stambiai visiems 
reikalams, kuriuos laikė bū
tinus lietuviškai veiklai. 
Graudi besiverčiančių gyveni
mo lapų istorija, graudus ne
tekimas kiekvieno svarbaus 
asmens.

A.a.dr. L. Kriaučeliūno šei
ma, žmona ir dukros su žen
tais, liko su mumis. Jie visi 
savo darbais padeda išeivijai 
ir Lietuvai keliauti ateitin. 
Tai dalis gyvo paminklo miru
siam.

Nors žmogaus jau nėra, bet 
jis tarsi gyvena. Jis galėdavo 
susikryžiuoti savo mintimis su 
vienu ar kitu asmeniu, tačiau 
būtinais atvejais rasdavo 
bendrą kalbą. Rėmė mūsų 
spaudą, ypač „Dirvą”, nepa
miršo „Draugo”. Rūpinos Tau
tine sąjunga ir nenuleido savo 
žvilgsnių nuo lietuviškųjų rū
pesčių. Ir nesusitaikė su Lie
tuvos okupantu bei su jo 
marksizmu.

Žmogaus nėra, bet jis, rodo
si, dar gyvena.

nes turėjo praktikos iš Vil
niaus laikų, kur buvo Vilniaus 
operos choro administrato
riaus pareigose. Tada opera 
išgyveno labai sunkias dienas, 
kai visko trūko operos dar
buotojams ir menininkams. 
Buvo suorganizuotas vyrų 
kvartetas, kurio nariu buvo ir 
Antanas, koncertavęs įvai
riuose miestuose ir tuo būdu 
sudarydavo konkrečią pagalbą 
maistu, kuru, drabužiais.

Antanas — malonaus ir sti
praus tenoro dainininkas iš 
pradžių ir šiame kontinente 
mėgino duoną pelnyti, dainuo
damas klubuose bei restora
nuose. Bet menki honorarai 
(tuo metu 5-10 dol. į savaitę) 
privertė Antaną griebtis ge
riau apmokamo darbo fabri
ke, kur pasiliko iki pasitrauki
mo poilsin. Jis, nuo poilsio nu
vogtomis valandomis dainavo 
Čiurlionio ansamblyje, Ba
bicko oktete, R. Brazaitienės 
bažnytiniame chore, Kazėno 
Vyrų „Ąžuolų oktete”, Ra
movėnų chore. Ir likęs vie
nišas, gyvenimo dienas leido 
sekdamas muzikinį gyvenimą 
čia ir Lietuvoje, televizijos lai
dose, radijo transliacijose iki 
vėžys pakirto gyvybės siūlą. 
Antanas dažnai prisimindavo 
jo troškimą Dievo dovanotą 
balsą tobulinti ir siekti daini
ninko — solisto aukštumos.

Su velioniu Jacobs laidotu
vių namuose atsisveikino Vla
das Plečkaitis — buv. čiur- 
lioniečių vardu, Vytautas Ja- 
nuškis — ramovėnų ir Pranas 
Razgaitis — pensininkų var
du. Po šv. Mišių, kurias auko
jo kun. Gediminas Kijauskas, 
S.J. ir giedojo sol. Aldona

Kryžių kalnas paskutiniuose dienos spinduliuose.

Stempužienė, velionis palaido
tas Visų Sielų kapinėse. Il
sėkis Dievo ramybėje! Jo ilgai 
pasiges sesuo, brolis ir bičiu
liai, kurių jis turėjo daug ir vi
sur.

V. Rociūnas

KONFERENCIJA APIE 
LIETUVIŲ IR ŽYDŲ

SANTYKIUS

Spalio 8-9 dienomis Vilniaus 
universiteto Senato salėje vy
ko lietuvių katalikų mokslo 
akademijos, Vilniaus universi
teto ir Lietuvos istorijos insti
tuto suorganizuota mokslinė 
konferencįja „Katalikų Bažny
čia ir* lietuvių bei žydų santy
kiai XIX - XX°a”. Šią konfer- 
renciją surengti paskatino po
piežiaus Jono Pauliaus II laiš
kas „Mes atsimename: mintys 
apie Šoa”. Konferencijos metu 
kalbėta apie masines žydų 
žudynes Antrojo pasaulinio 
karo metais, šios tautos padėtį 
Lietuvoje, Vatikano poziciją 
žydų genocido atžvilgiu ir kt. 
Anot Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos prezidento vysk. 
J. Borutos, SJ, ši konferencija 
— tai žingsnis, padedantis į 
problemas pažiūrėti objekty
viai, padaryti reikiamas išva
das ir nebekartoti praeities 
klaidų. Konferencijoje dalyva
vę mokslininkai, turėję progą 
įsigilinti į lietuvių ir žydų san
tykių istoriją, pabrėžė, kad 
daug šios srities klausimų 
neišgvildenta, daug faktų dar 
laukia objektyvaus įvertinimo.

KATALIKĖS
BENDRADARBIAUS SU 

KRIKŠČIONĖMIS 
DEMOKRATĖMIS

Rugsėjo 27 d. Šiauliuose 
Moterų katalikių draugija su
sitiko su miesto krikščionių 
demokratų partijos narėmis. 
Susitikime, kuriame dalyvavo 
krikščionių demokratų parti
jos Šiaulių skyriaus pirminin
kas Edmundas Jovaišis, nu
matytos bendradarbiavimo 
gairės ir pasidalyta darbo pa
tirtimi. Moterų katalikių 
draugijos pirmininkė doc. Jū
ra Daulenskienė supažindino 
su draugijos veikla, pabrėžė, 
kad moteris katalikes su 
krikščionėmis demokratėmis 
sieja dvasinė giminystė. Apie 
krikščionių demokračių darbą 
kalbėjo Edita Gulbinienė. Nu
tarta ateityje organizuoti ben
drus renginius, ypač labdaros 
akcįjas, plėsti kultūrinę veik
lą. Susitikimo dalyvės išklau
sė mokytojos Elzbietos Klima
vičienės paskaitą apie angelus 
ir apžiūrėjo jos surengtą eks- 
pozicįją šia tema.
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AJA.
JURGIS DUDĖNAS

Gyveno Woodridge, IL, anksčiau Čikagoje, Marųuet- 
te Parko apylinkėje.

Mirė 1998 m. spalio 26 d., 7 vai. vakaro, sulaukęs 
81 metų.

Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 49 m.
Nuliūdę liko dukterys: Kristina Hayden, žentas Ro- 

bert ir Lydija Palukaitienė, žentas Algirdas; anūkės: 
Laura, Karina; mirusios dukters Vidos vyras Rimvydas 
Rapšys; anūkė Ramona Toner su vyru Kevin, proanū- 
kas Jack; anūkai Antanas ir Aldis; seserys: Anelė Juod- 
valkienė ir Virgilija Balnienė su šeimomis; teta Adelė 
Kalvėnienė.

Velionis buvo vyras a.a. Emilijos, tėvas a.a. Vidos ir 
brolis a.a. Petro.

• ” Velionis pašarvotas spalio 28, trečiadienį nuo 2 iki 9 
v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer 
Avė. (arti Derby Rd.).

Laidotuvės įvyks spalio 29, ketvirtadienį. Iš laidoji
mo namų 9:30 vai. ryto velionis bus atlydėtas į Pal. Jur
gio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto bus 
aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus 
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: dukterys, žentai, anūkės, anūkai, pro- 
anūkas, seserys, teta ir kiti giminės.

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994- 
7600.

Vėlinės yra didžioji rimties šventė, kurioje katalikai or
ganizuota malda nukrypsta į tuos, kurie iš šio pasaulio at
siskyrę, nebegali sau padėti.

Marijonų koplyčioje (prie „Draugo”), pradedant Vėlinių 
dieną, per 8 dienas, bus atnašaujamos šv. Mišios ir vakarais 
giedami gedulingi mišparai už bendradarbius, geradarius ir 
visus mūsų maldom pavedamus mirusiuosius.

Kviečiame visus įsijungti į šias ypatingas pamaldas. Savo 
brangių mirusiųjų vardu aukas siųskite:
Marian Fathers, 6336 So. Kilbourn Avė., Chicago, IL 60629 

Šia proga prašau prisiminti šių man brangių mirusiųjų sielas:

Mano vardas ir pravardė.................. .....................................
Adresas..............„...................................................................

Pridedu auką bendr. šv. Mišioms $....... ................................

Mylimai Sesutei
A.tA.

ONAI ČEPAITIENEI
Lietuvoje mirus, skaudžią netektį pergyvenantį ir gi
liai liūdintį brolį JURGĮ JANUŠAITĮ su šeima, Lie
tuvoje gyvenančią seserį PAULINĄ ir kitus šeimos 
artimuosius, nuoširdžiai užjaučiame.

Vytautas ir Stella Abraičiai 
Kazimieras ir Jadvyga Barūnai 
Stasys ir Arine Daržinskiai 
Jonas ir Juoze Daugėlai 
Florence Dippel
Vaclovas ir Birutė Dzenkauskai 
Vytautas ir Joana Grybauskai 
Kazimiera Jankauskaitė 
Irena Kapčienė
Viktorija Karaitienė 
Birutė Kožicienė 
Narcizas ir Olga Kreivėnai 
Dana Kurauskienė 
Gediminas ir Vladė Lapenai 
Balys ir Petronėlė Lukai 
Jurgis ir Aniceta Mažeikos 
Birutė Preikštienė 
Birutė Pūkelevičiūtė 
Vytenis ir Sigita Ramanauskai 
Mečys ir Janina Rumbaičiai 
Aldona Sandargienė 
Antanas ir Valerija Skriduliai 
Juozas ir Aldona Sodaičiai 
Antanas Sprindys

' Donatas ir Lionė Stukai
Marija Šarauskienė 
Valerija Šileikienė 
Jonas ir Eglė Vilučiai 
Kostas ir Ona Žolynai

PADĖKA
AJA.

ANICETA POŠKIENĖ 
LENKAUSKAITĖ

Mano mylima Žmona Aniceta mirė 1998 pn. rugsėjo 
mėn. 7 d. ir buvo palaidota rugsėjo 11d. Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse Čikagoje.

Nuoširdžiai dėkoju: Anicetos krikšto sūnui kun. Ze
nonui Smilgai už aukotas šv. Mišias, kun. V. Mikolai- 
čiui už lankymą Šv. Kryžiaus ligoninėje, kun. Pr. Kelp
šai už aukotas šv.’ Mišias, maldas koplyčioje, palydėji
mą į kapines ir maldas prie kapo.

Ačiū Lietuvos Dukterų draugijos narėms už su
kalbėtą rožančių koplyčioje, taip pat karsto nešėjams už 
suteiktą patarnavimą Anicetos paskutinėje žemiškoje 
kelionėje.

Dėkoju giminėms, draugams ir pažįstamiems už 
atsilankymą koplyčioje ir visiems palydėjusiems Ani
cetą į kapines.

Dėkoju už šv. Mišių aukas, aukas be nurodytos pa
skirties, už labai gražias gėles ir visiems pareiškusiems 
užuojautą laiškais, asmeniškai ir spaudoje.

Likęs liūdesyje ir vienatvėje vyras Juozas.

PRISIMINKIME 
MIRUSIUS 

Vėlinės - X3.2 d.

Vėlinės yra jautri ir gyva proga 
sustoti ties mirusiųjų pasauliu

t
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Ateitininkų šalpos fondo 
vakarienė šeštadienį, spalio • 
31 d. ruošiama Ateitininkų 
namuose, Lemonte. Pasižmo- 
nėjimas 5:30 v.v., vakarienė 
6:30 v.v. Apie dalyvavimą iš 
anksto būtina pranešti Vidai 
Maleiškienei, tel. 630-257- 
8087.

Lietuvių fondas ištiesia 
pagalbos ranką lietuvių kul
tūriniam ir visuomeniniam 
gyvenimui, dabar atėjo laikas 
padėkoti už tą pagalbą — ne 
žodžiais, o veiksmais. Daly
vaukime Lietuvių fondo me
tiniame pokylyje, kuris ruo
šiamas lapkričio 7 d. Pasaulio 
lietuvių centre, 14911 127th 
Str., Lemont, IL 60439. At
kreipkime dėmesį, kad Lietu
vių fondas net ir šia proga 
pasirinko palaikyti lietuviškos 
institucijos veiklą, pokylį 
ruošdamas Pasaulio lietuvių 
centre. Rezervuokite vietą 
(arba stalą), tel. 630-257-1616 
kasdien nuo 9 vai. r. iki 5 vai. 
p.p., išskyrus savaitgalius.

Sol. Prudencijos Bičkie- 
nės monografijos sutiktu
vės vyks Lietuvių dailės mu
ziejuje (Pasaulio lietuvių cen
tre, Lemonte) penktadienį, 
spalio 30 d., 6:30 vai. vak. 
Monografiją, pavadintą pa
prastai — „Prudencija Bič- 
kienė” — paruošė Klaipėdos 
universiteto docentė dr. Da
nutė Petrauskaitė.

Sesuo Daiva Kuzmickaitė
dalyvauja svarstybose “Ateiti
ninkų atskaitomybė praeičiai 
ir atsakomybė ateičiai” Atei
ties savaitgalyje. Smulki Atei
ties savaitgalio programa yra 
skelbime šeštadienio, spalio 
24 d. “Drauge”.

Tadas Kulbis dalyvauja 
svarstybose “Investicija Lietu
vos ateitin” Ateities savaitga
lio metu. Smulki Ateities sa
vaitgalio programa yra skel
bime šeštadienio, spalio 24 d. 
“Drauge”.

Kunigas, filosofas, dr. Fe
liksas Jucevičius iš Mon
trealio, Kanados, lapkričio 8 d. 
Čikagos fronto bičiulių kvieti
mu atvyks į Čikagą ir 3 vai. 
p.p. tėvų jėzuitų koplyčioje au
kos šv. Mišias už a.a. Antand 
Maceiną, pasakys pamokslą.. 
Kun. F. Jucevičius 4 vai. Jau
nimo centro mažojoje salėje 
skaitys akademinę paskai
tą:,.Istorija ir legenda macei- 
niškoje ‘Didžiojo Inkvizito
riaus’ interpretacijoje. Visuo
menė nuoširdžiai kviečiama 
dalyvauti žymaus katalikų fi
losofo prof. dr. Antano Macei
nos minėjime.

• Praleiskite vieną savai
tę šią žiemą plaukiant saulė
toje Karibų jūroje. Septynios 
dienos - 1999 m. sausio 31 d.

ADVOKATAS
GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 S.Pulasld Rd., Chicago, IL 60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą

Advokatas Jonas Gibaitis 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 SJKedsie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 

Ton free 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 7 v.v. 

Šeštad. 9 v.r. iki 1 v.p.p.

ADVOKATAS 

Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63th Street
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo .Draugo")
TeL 778-284-0100 ' 

Valandos pagal susitarimą

Tradicinė „Puota jūros 
dugne”, ruošiama Čikagos jū
ros skautininkų „Grandies”, šį 
šeštadienį, spalio 31 d. vyks 
Willowbrook pokylių salėje, 
Willow Springs, IL. Pradžia 7 
v.v. Puota bus karnavalo po
būdžio — įdomiausi kostiumai 
bus premijuojami. Po puikios 
vakarienės visus linksmins 
„Nemuno” orkestras. Rezerva
cijos būtinos, prie įėjimo bi
lietų nebus galima įsigyti, to
dėl apie dalyvavimą nedelsda
mi praneškite tel. 815-725- 
8494.

Naująją penktojo skyriaus
(Marąuette Parko) BALFo val
dybą sudaro šie asmenys: pir
mininkas — Aleksas Kikilas, 
sekretorė — Antanina Rep
šienė, iždininkas — Algis Če
pėnas, vicepirm. siuntinių 
sandėlio koordinatorė — Emi
lija Kantienė, informacija 
spaudai, sandėlio talkininkas 
— Jeronimas Tamkutonis, 
vicepirm. renginiams — Vale
rija Čepaitienė, vicepirm. san
dėlio reikalams — Vitalius Le- 
keckas ir Vytautas Juodka, 
pirkinių transportacija — Jur
gis Bubnys, gėrybių transpor
tacija — Simas Naujokas, 
įvairiems reikalams — Juozas 
Bagdžius.

Šv. Mišios už a.a. Sofiją 
Adomėnienę bus aukojamos 
spalio 31 d., šeštadienį, 9 vai. 
ryto tėvų jėzuitų koplytėlėje.
Jaunimo centro Moterų klu
bas kviečia draugus ir pažįsta
mus pasimelsti.

Dėl Dainų šventės Lietu
voje tradicinė Lietuvos Vyčių 
gegužinė Indianos valstijoje 
neįvyko. Renginys atidėtas ir 
pavadintas Rudeniniu pobū
viu, kuris įvyks lapkričio 1 d., 
12 vai. Pasaulio lietuvių cen
tro didžiojoje salėje. Dalyvaus 
Lietuvos Vyčių šokėjai ir cho
ras. Pietus ir gėrimus galėsite 
nusipirkti už prieinamą kai
ną. Įėjimas nemokamas. At
vykite, pamatysite, kad lietu
viškumas 85-erių metų jubi
liejų švenčiančioje Lietuvos 
Vyčių organizacijoje dar gy
vas!

Lietuvių pensininkų są
jungos Čikagoje metinis na
rių susirinkimas ir 25 metų 
veiklos paminėjimas rengia
mas lapkričio 10 d., antradie
nį, 1 vai. p.p. Vytauto Didžiojo 
rinktinės namuose, 2417 W. 
43rd st., Čikagoje. Visi nariai 
prašomi dalyvauti. Galėsite 
sumokėti nario mokestį, iš
klausyti perorganizavimo val
dybos pranešimų, kažką nu
tarti, pasisvečiuoti, pasivai
šinti.

- vasario 7 d. Kaina $1,339. 
First Class Travel, tel. 847- 
392-0320 arba 1-800-470-3358.

(sk.)
• Legaliai galiu išrūpinti 

„Sočiai Security” iki spalio 30 
d. E.Šumanas, tel, 1-708-720- 
2651.

(sk.)
• „Draugo” administra

torius ieško asmens, kuris 
moka paruošti su kompiuteriu 
grafiką. Skambinti Valentinui, 
tel. 773-585-9500.

(sk.)
• Lemonte TRANSPAK

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

(sk.)
• Pinigai, siuntiniai, bal

dai, automobiliai. TRANS
PAK, 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629. Tel. 1- 
773-838-1050.

(sk.)
• Lietuvos Vyčių Mid- 

America apygarda kviečia

Iškilmingą Lietuviško 
skautavimo 80 metų sukak
ties paminėjimą Jaunimo 
centre sekmadienį, lapkričio 
15 d., 2 vai. p.p. ruošia Čika
gos Skautininkių draugovė ir 
jų talkininkai. Programoje: 
akademija, „Dainavos” an
samblio vyrų okteto dainos, 
vaišės ir skautiškas pabend
ravimas. Kviečiama visa gau
sioji Čikagos ir apylinkių 
skautiška šeima bei jų drau
gai. Apie dalyvavimą būtina 
pranešti Aldonai, tel.708-599- 
9298, Sigitui, tel. 630-985- 
1820, Danutei,,— 773-376- 
2153, Antanui, -773-581- 
7554, arba Ievutei —773-737- 
2795. Rengėjoms būtina žinoti 
dalyvių skaičių.

Tradicinė rudeninė mu
gė Jaunimo centro žemutinėje 
salėje vyks lapkričio 21 ir 22 
d. Mugės metu veiks kavinė, 
kur bus galima pavalgyt šiltus 
pietus. Šeštadienį mugė veiks 
nuo lval.p.p. iki 7 v.v. Sekma
dienį — nuo 10 v.r. iki 7 v.v. 
Kavinė bus atidaryta iki 3 vai. 
p.p. Informacijai ir registra
cijai kreipkitės į JC administ
ratorę tel. 773-778-7500 nuo 
11 v.r. iki 7 v.v.

„Rudens simfonija" - tai 
Pasaulio lietuvių centro madų 
paroda. Ši paroda visu savo 
grožiu, aprangos įvairumu ir 
ištaigingumu suspindės lapk
ričio 15 d., 12 vai. centro di
džiojoje salėje. Madų parodos 
rengiamos kiekvienais metais. 
Aprangą gauname vis iš kitų 
parduotuvių. Žiūrovams rody
sime pačias naujausias rudens 
ir žiemos madas, spalvas bei 
jų derinius, ir patarsime, kaip 
prie jų pritaikyti papuošalus, 
šalikus. Pamatysite madų ir iš 
Lietuvos. Stalus prašytume 
užsisakyti iš anksto. Skam
binkite Žibutei Pranskevi- 
čienei tel. 630-257-0153 arba 
Dainai Siliūnienei tel. 630- 
852-3204.

Kęstučiui Sušinskui dėl 
laiko stokos pasitraukus iš Le
monto LB apylinkės revizijos 
komisijos, jo vieton pakvies
tas, kelias kadencijas buvęs 
valdybos iždininkas Aleksas 
Karaliūnas. Šiuo metu revizi
jos komisiją sudaro pirm. Sta
sys Džiugas ir nariai — Vy
tautas Jasinevičius bei Alek
sas Karaliūnas.

Rita Venclovienė dalyvau
ja svarstybose “Investicija Lie
tuvos ateitin” Ateities savait
galio metu. Smulki Ateities 
savaitgalio programa yra skel
bime šeštadienio, spalio 24 d. 
“Drauge”.

Indrė Tijūnėlienė daly
vauja svarstybose “Investicija 
Lietuvos ateitin” Ateities sa
vaitgalio metu. Smulki Atei
ties savaitgalio programa yra 
skelbime šeštadienio, spalio 
24 d. “Drauge”.

visus į rudeninį pobūvį, kuris 
įvyks lapkričio 1 d., 12 vai. 
p.p., Pasaulio lietuvių centro 
didžiojoje salėje. Įėjimas lais
vas. Pietūs ir gėrimai prieina
ma kaina. Lietuvos Vyčių choro 
dainos ir Lietuvos Vyčių tau
tiniai šokiai. Rezervacijoms 
pietums ar autobusui (iš Čika
gos) skambinti Marijai Kin- 
čius, 773-927-4990 arba Onai 
Marijai Kassel, 630-910-5045.

(sk.)
• Skambinkite į Lietuvą 

6 kartus pigiau nei per AT &
T. Nemokama konsultacija ne
mokamu tel. 1-888-615-2148.

(sk.)
• Pirksiu pilną komplek

tą (37 tomus) Lietuvių Enci- 
klopedijės. Skambinti 773-838- 
1050.

(sk.)

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

Piešė Vytenis Krukonis, 
Bostono lit. m-los 7 sk. mokinys.

VĖLINĖS

Vėlinės yra mirusiųjų pri
siminimų diena, kuri yra lap
kričio mėn. 2 d. Žmonės tiki, 
kad Vėlinių dieną reikia mels
tis už visus mirusiuosius, ypač 
už tuos, kurių niekas nepri
simena. Vėlinių dieną yra Mi
šios už mirusius. Taip pat yra 
paprotys aplankyti ir puošti 
artimųjų kapus ir uždegti žva
kutes. Žvakių šviesa reiškia 
meilę ir bendravimą gyvųjų su 
mirusiaisiais. Lietuvoje Vėli
nių dieną yra gražiai pager
biami žuvusieji kariai ir sa
vanoriai už Lietuvos laisvę pa
aukoję savo gyvybes.

Simonas Trumpickas 
(Hamiltono ateitininkų 

laikraštėlis)

Gają ir gryną gimtąją kalbą 
išeivijos sąlygomis galima iš
laikyti tik sutartinėmis ir ne- 
atlaidžiomis šeimos, lituanis
tinės mokyklos, lietuviškos 
spaudos ir savito bendruome
ninio gyvenimo pastangomis.

PLB valdybos nutarimas

KVIETIMAS

Nebe už kalnų ir mūsų tau
tinė šventė — Vasario 16-oji. 
Mokytoja Violeta Pakalniš
kienė kviečia lituanistinių 
aukštesniųjų mokyklų moki
nius dalyvauti rašinėlių ir vik
torinų (atsakymų į klausimus) 
rašyme. Kiekvienas dalyvis 
atsako į pateiktus klausimus 
ir parašo rašinėlį tema: „Vasa
rio 16-ąją pasitinkant”. Ge
riausiai parašiusieji gaus ma
žas dovanėles, o jų darbai bus 
išspausdinti Lietuvos dienraš
čiuose. Žinoma, ir „Tėvynės 
žvaigždutėje”. Štai klausimai:

1. Kada ir kur buvo paskelb
ta Lietuvos nepriklausomybė?

2. Išvardinti ir nupiešti ne
priklausomos Lietuvos simbo
lius.

3. Kur, kada ir kodėl buvo 
įkurtas Vyriausias Lietuvos 
gynimo komitetas, jo pirmi
ninkas?

4. Ką paskelbė ir priėmė 
Steigiamasis seimas Kaune 
1920 m. gegužės mėn. 15 d.?

5. Išvardinti Lietuvos prezi
dentus ir nurodyti jų vadova
vimo laikotarpį?

6. Kada ir kieno Lietuva bu
vo okupuota?

7. Kada, kur ir kieno inicia
tyva atstatyta Lietuvos ne
priklausomybė?

8. Kuo svarbi Lietuvai 1991 
m. sausio 13-oji?

9. Išvardink Lietuvos Seimo 
ir vyriausybės nari f pavardes, 
kurie tavo manymu labiausiai 
rūpinosi ir rūpinasi nepriklau
somos Lietuvos gerovė?

Savo darbus siųskite iki 
1999 m. vasario mėn. 1 d. šiuo

adresu: Violeta Pakalniškienė,
Čikagos lituanistinė mokykla,
5620 S. Claremont Avė., Chi
cago, IL. 60636, arba: 11003 
W. 143 ST., Orland Park, IL 
60467. Telefonai: 708-422- 
0015, arba 708-873-5057.

JEIGU

Jeigu Vytautas Didysis būtų 
apsivainikavęs karaliaus vai
niku, Lietuva būtų pasikeitu
si. Seniau ir dabar būtų kito
kia. Lietuva būtų tapusi kara
lišku kraštu ir kiti kraštai 
Lietuvą tokią matytų. Karališ
ką vainiką paveldėtų kara
liaus sūnus. Ilgą laiką Lietuva 
buvo sąjungoje su Lenkija. 
Lietuvos kunigaikščiai buvo 
Lenkijos remiami. Jei Kara
lius valdytų Lietuvą, tai jo 
sūnus visada žiūrėtų Lietuvos 
reikalų ir nedarytų sutarčių 
su Lenkija. Nebūtų buvę daug 
karų. Kai kurie karai buvo už 
kunigaikštystę, kuriems ma
žai rūpėjo Lietuva. Vytauto 
Lietuva būtų išlikusi iki mūsų 
laikų. Rusai komunistai 
nebūtų užėmę Lietuvos. Mes 
visi dabar gyventume Lietu
voje.

Tomas Kuprys,
Lemonto Maironio lit. m-los 
10 kl. mokinys. (1996/97 m.

Moksleivių metraštis)

MANO GYVENVIETĖ

Mano namas yra dvięjų 
aukštų. Viršuje pilkas, apa
čioje raudonas, nes statybai 
naudotos raudonos ir pilkos 
plytos. Viduje yra trys sve
tainės. Yra mano, brolio, tėvų 
ir svečių kambariai. Turime 
vieno automobilio garažą. Kie
mas yra mažas, jame vienas 
medis, gėlės, stalas su skėčiu, 
tvora, akmenys ir žolė.

Mano gatvė yra labai graži; 
medžiai, krūmai žaliuoja, bet 
dabar jau pradeda geltonuoti. 
Žolė daugiau nebeauga ir pra
deda ruduoti. Nors gamta kei
čiasi, tačiau gatvės gyvenimas 
nesikeičia, žmonės vaikščioja, 
mašinos važiuoja, kaip ir vi
sais metų laikais.

Dominykas Aukštuolis, 
9 klasės mokinys, Čikagos 

lit. m-la.

VASARA

Vyturėlis tir-vir-vir 
Ulba sau dainelę,
Apsidairęs straksi, šoka, 
Vejasi bitelę.

Vytulėlis trū-tū-tū 
Mina triratuką 
Per pievelę, per takelį 
Lekia, kaip padūkęs.

Privažiavo prie upelio 
Bėgančio, sraunaus,
Prie upelio aš laivelį 
Tai plukdau, plukdau.

Saulė juokias, debesėliai 
Aukštai virš beržų, 
Prisiskyniau žemuogėlių, 
kaip skanu, saldu.

Giria aidi brolių juokas 
Ir daina laukų,
Myliu savo tėviškėlę,
Lietuvą myliu.

Vytis Dambravytis

LINGERA
•

Tai atsitiko labai seniai. Kai 
pasaulyje nebuvo įsikerojęs 
(įsitvirtinęs) blogis. Gyveno 
vienoje šalyje mergaitė vardu 
Lingera. Ji padėdavo savo tė
veliams dirbti, o vakarais ei

davo į rožyną. Klausydavosi, 
kaip tyliai medžiuose ošia vėjo 
muzika, džiaugdavosi paukš
čių balseliais, gėrėdavosi vie
ną už kitą gražesnėmis gė
lėmis. Šis rožynas buvo tarsi 
gėrio karalystė.

Bet vieną vakarą čia atėjusi 
Lingera buvo priblokšta. Ro
žyne nečiulbėjo paukščiai, ne
sigirdėjo nuostabios muzikos. 
Po rožyną vaikštinėjo pabaisa. 
Tai buvo blogio nugalėtas jau
nikaitis paverstas pabaisa... 
Lingera labai išsigando, no
rėjo pabėgti, bet pabaisa nu
tvėrė ją, pakilo aukštyn ir 
nuskriejo greičiau už žaibą. 
Viskas aptemo kaip naktį, 
mergaitei pasidarė labai bau
gu.

Atsitokėjo (atsigavo) Linge
ra pabaisos pilyje, kuri buvo 
ant aukšto jūros kranto. Pa
baisa pareikalavo, kad ji taptų 
jo žmona. Lingera verkė, nesi
leido įkalbinėjama. Naktį ji 
praleido uždaryta pilies bokš
te. Išaušo rytas. Už durų pa
sigirdo pabaisos balsaS ir jį ly
dinčių tarnų žingsniai:

— Ji bus mano, arba aš ją 
sudeginsiu!..

(Bus daugiau) 
Atpasakojo Laura Makse-

lytė, Utenos gimnazijos VIII 
klasės mokinė.

LINKSMIAU
— Paaiškink, sūnau, kodėl 

tu niekada negauni gerų pažy
mių?...

— Nežinau, tėti. Tikriausiai 
tie geri pažymiai eksportuoja
mi.

Mokytoja gėdina Audrių:
— Nejaugi tu manai, kad 

užtenka išmokti suskaičiuoti 
tik iki dešimt? Nesuprantu, 
kuo gi galėtum būti, mokėda
mas tik tiek skaičiuoti.

— Bokso teisėju.

ĮDOMIAUSIA 
VASAROS DIENA

Įdomiausia mano vasaros 
diena buvo praleista Kaliforni
joje. Mes vaikščiojome pąjū- 
ryje, kur buvo daug parduotu
vių palapinėse. Ten buvo gali
ma pamatyti daug įdomių <Įa- 
lykų ir žmonių. Menininkai 
piešė žmonėms ant rankų, 
pardavinėjo savo nupieštus 
kūrinius. Buvo galima nusi
pirkti drabužių ir daug kitų 
keistų daiktų. Netoli parduo
tuvių buvo vieta, kur grojo 
muzika ir su riedučiais žmo
nės šoko. Taip pat jie su rie
dučiais atliko daug nuostabių 
ir ypatingų dalykų. Toliau 
vaikščiodama priėjau vietą, 
kur buvo daug šunų, didelių ir 
mažų. bet kokius tik gali įsi
vaizduoti. Bežiūrėdama į šunį, 
išgirdau kažką dainuojant. 
Pažiūrėjau į tą žmogų ir nu
stebau. Tai buvo žmogus ma
tytas mano mėgstamose pro
gramose. Negalėjau tikėti! 
Pradžioje nežinojau, kad buvo 
jis, bet kai mano sesutė papa
sakojo apie jį, tada sužinojau, 
kad neklydau. Man labai buvo 
įdomu pabūti Kalifornijoje, la
bai norėčiau vėl ten sugrįžti.

Vida Žiaugraitė, 
Bostono lit. m-los mokinė

GALVOSŪKIS NR. 11
(Brėžinėlis)

Matote iš 24 lygių pagaliukų 
sudarytą didelį kvadratą, ku
riame telpa 9 mažesni kvadra
tai. Iš tų 24 pagaliukų reikia 
atimti 8 pagaliukus, kad liktų 
tik 3 kvadratai: 2 didesni ir

vienas mažas. 5 taškai.

■

GALVOSŪKIS NR. 12
(Brėžinėlis)

Z t,

3 H

12 6 11 4 6 9 12 4
1 9 10 2 13 5 1 15

16 5 14 8 11 2 8 3
7 13 3 15 7 16 14 10

4 11 1 6 9 2 6 10
15 13 10 14 14 11 8 4 l
5 7 16 3 5 16 15 3
9 8 2 12 13 7 12 1

Į tuščią su langeliais kvad
ratą, reikia įtalpinti 4 mažes
nius kvadratus su skaičiais 
taip, kad vidurinio kvadrato 
kiekvienos eilutės skaičių su
ma būtų lygi 30 (tik skersai); 
5 taškai

Sudarė V. G.

GALVOSŪKIS NR. 13

Šios penkios figūros atrodo 
labai panašios, bet gerai įsi
žiūrėję pamatysite skirtumų. 
Suraskite panašias ir pažy
mėkite jų numerius. (5 taš
kai).

GALVOSŪKIS NR. 14

A. Žodžiuose praleistas pasi
kartojančios raidės. Kurios? 
Parašykite visus žodžius: Pr- 
8-m-nt-; n—n—s—s; —n— 
n—s—s; —u—i—uk—;

B. Kurias raides galima 
būtų įrašyti, kad žodžiai turė
tų reikšmę? — agas, — inti, 
—altas. Surašykite visus 
reikšmingus žodžius. (5 taš
kai)

GALVOSŪKIS NR. 15

1.- Nuo kada egzistuoja kiri- 
liška „rusiška” abėcėlė? 2. 
Kada išrastas laikrodis, kurio 
varomoji jėga buvo kabantys 
svarsčiai? 3. Kada buvo išras
ta laikrodžio spyruoklė? 4. 
Kada išrastas kišeninis laikro
dis? 5. Nuo kada pradėta ga
minti laikrodžiai su minučių 
rodykle?

Atsiuntė 
kun. dr. E. Gerulis

Už plačiau paaiškintus at
sakymus skiriama 10 taškų, 
už trumpus atsakymus — 5 
taškai.
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