
i..!,Ht,..,!,l„l,,Mf,.„!,.||),t.„H,M„,M„i,!„IH„l 
***************************IUA«B ADC 606 
S172 P6 GRATIS 
THE LIBRARY OF CONGRESS 
EOROPEAN READING ROOM 
Serialą Division 
W a s h m a t o r > DC 2 0 S 4 0 - 4 8 3 0 

PEWOWCALS 
November 1, 

VoLLXXXVm 

THE LITHLAMAN VVORLP-VVIDE DAILY 
TKKČIADIKNLS - YVKDNKSDAY, LAPKRIČIO -NOVEMBER 1, 2000 

NEVVSPAPER - DO NOT DELAY - Pate Mailed 1(y31/00 
UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • DRAUGAS@EARTHLiNK.NET 

Nr.213 
Kaina 50 c. 

Valstybės kontrolė: „Lisco" 
privatizavimas neskaidrus 

Vilnius , spalio 31 d. (BNS) 
— Valstybės kontrolė, pažeis
dama jos darbą reglamentuo
jantį įstatymą, pareiškė tik 
savo asmeninę ir neargumen
tuotą nuomonę apie bendrovės 
„Lietuvos jūrų laivininkystė" 
privatizavimą, teigia laikinoji 
vyriausybė. 

„Valstybės kontrolė nepatei
kė konkretaus sprendimo del 
šio tyrimo. Nėra jokio akto. 
Todėl jos pareikšta nuomone 
nėra teisinis dokumentas", 
kalbėjo vyriausybės teisės de
par tamento direktorė Ramutė 
Ruškytė. 

Prezidento Valdo Adamkaus 
prašymu „Lisco" privatizavi
mo sutarties įvertinimą atli
kusi Valstybės kontrolė antra
dienį pasiūlė Generalinei pro
kura tūra i kreiptis į teismą, 
kad sutart is būtų pripažinta 
negaliojančia. 

„Valstybės kontrole atsisako 
vykdyti įstatymo jai pavestas 
funkcijas. Ji pati privalo 
kreiptis į teismą, jei patikrini
mo metu nustato, jog pažeisti 
tur t iniai interesai", teigiama 
premjero atstovo spaudai Au
dr iaus Bačiulio pranešime 
spaudai . „Konstatuota, kad 
Valstybės kontrolė nesilaikė 
jai įstatymais numatytų parei
gų ir procedūrų. Tačiau, atsi
žvelgiant į pastaruoju metu 
nuolat skleidžiamus įvairius 
neargumentuotus įtarinėji
mus dėl 'Lisco' akcijų pardavi
mo, Turto fondas iki lapkričio 
3 d. turi pateikti išsamų atsa
kymą į Valstybės kontrolės 
pažymą", teigia A. Bačiulis. 

Valstybės turto fondas (VTF) 
ir Olandijos firma „B. B. Bre-
do B. V." 75 proc. „Lisco" pir
kimo ir pardavimo sutartį pa
sirašė spalio 19 dieną. 

Pasak valstybės kontrolie
r iaus Jono Liaučiaus, pagal 

savo veiklą ,,Bredo" neatitin
ka „Lisco" privatizavimo prog
ramos būsimam pirkėjui 
taikomų kvalifikacijos reikala
vimų ir jo pripažinimas viešo 
konkurso laimėtoju yra nepa
grįstas. Pasak kontrolierių, 
sandoris yra nenaudingas val
stybei. 

„Neradome jokių įrodymų, 
kad valstybei tai nenaudinga. 
Tai neprieštarauja jokiems įs
tatymams. Kaip anksčiau bu
vo įsteigtos penkios bendro
vės, taip ir dabar tai reikėtų 
daryti", sakė VTF generalinis 
direktorius Stasys Y;iįiM-\.-
čius. 

„Ketinimai iki privatiza\: 
mo sandorio pasinis;, n,.-. 
įsteigti Maršalų salose dešimt 
'Lisco' dukterinių įmonių ir 
sutartyje numatyta investuo
tojo teisė parduoti, keisti lai
vus suteikia 'Bredo' galimybę 
savo finansinius įsipareigoji
mus pagal privatizavimo sau 
dorį padengti nenaudojant 
nuosavų lėšų", tvirtino J. 
Liaučius. Pasak jo, visa tai lei
džia daryti išvadą, kad akcijų 
pirkimo ir pardavimo sutar
ties sąlygos valstybei ekono
miniu požiūru yra nenaudin
gos. 

Pasak J. Liaučiaus. sutarty
je nurodyta nepakankama in
vestuotojo atsakomybė už su
tartinių įsipareigojimų nevyk
dymą ir nepakanka garantijų, 
užtikrinančių ,,Bredo - prievo
lių vykdymą. Pasak jo, sutar
tyje nenumatyti delspinigiai 
už pavėluotą akcijų apmokė
jimą, investuotojui numatytos 
baudos už prievolių nevykdy
mą yra gerokai švelnesnės, o 
investuotojo įsipareigojimai po 
sandorio užbaigimo priimti su 
išlygomis ir tai sudaro gali
mybę nevykdyti sutartyje nu
matytų įsipareigojimų. 

Pasaulyje išgarsėjęs lakūnas 
galvoja apie prezidentavimą 

Vilnius, spalio 31 d. (BNS) 
— Aukštojo pilotažo meistras 
Jurgis Kairys taikosi į Lietu
vos prezidento postą. Kaip 
pranešė „Lietuvos rytas", 
praėjusią savaitę laimėjęs pa
saulio akrobatinio skraidymo 
taurės varžybas garsus 48 
metų lakūnas teigė jau seniai 
įvairių žmonių yra kalbina
mas pamąstyti dėl prezidento 
posto. 

„Kodėl žmonės ragina mane 
siekti prezidento posto? Gal 
jie j au mato, kad reikia iš 
mūsų visuomenės išleisti poli
tinių rietenų džiną? Gal no
rėtų rasti auksinį raktelį, ku
riuo būtų galima atrakint i du
ris į tobulesnę visuomenę?", 
samprotavo lakūnas. 

Anot J . Kairio, politinės gru
puotės t u n tikslą patekti į 
valdžią, tačiau politikų riete
nos sudraskė visuomenę. „Rei
kia suvienyti visuomenę dar
bui. Mums reikia išmokti val
stybinio mąstymo. Reikia, kad 
visuomenė augtų, sveiktų", 
sakė J. Kairys. 

Anot jo, pasiruošti kovai del 
prezidento posto jam prireiks 
maždaug 6 metų Jis kandi
datuotų po dvejų metų. pa 
sibaigus prezidento Valdo 
Adamkaus kadencijai, K. Kai 
riui tikriausiai tektų susirem
ti su kitu aukštojo pilotažo 
meistru — Rolando Paksu, ku 
ris paskirtas sudaryti nauja 
vyriausybę ir neslepia planu 
siekti prezidento posto. 

J. Kairys, paklaustas, ar del 

prezidento posto pasiryžęs 
paaukoti sportininko karjerą, 
sakė pasiekęs tokį sportininko 
gyvenimo tarpsnį, kai galima 
„nuleisti garą". „Aš nebesiren
giu dalyvauti aukščiausio ly
gio varžybose, tačiau galiu pa
dirbėti s tumtelėdamas pilo
tažo sportą į automobilių lenk; 
tynių 'Formulė-1' lygį", sakė J. 
Kairys. 

Paklaustas, ar būdamas pre
zidentu, elgtųsi taip pat nu-
trūkgalviškai, kaip ir ore, J. 
Kairys pasakė, kad būtų ..toks 
pat" — mokėtų „įvertinti rizi
kos laipsnį". „Nedaryčiau to, 
ko nesugebu, kas yra bepro
tybė. Aš tai įrodžiau savo 
skrydžiais", sakė J. Kairys. 

* Kauno v a l d ž i o s r i n k i 
mai v i r t o r i e t e n o m i s , pra
neša ..Respublika". Spalio 30 
d. naujuoju Kauno miesto me
ru išrinktas Lietuvos laisvės 
sąjungos narys Gediminas 
Budnikas. Prieš tai iš pareigų 
buvo pašalinti miesto viceme
rai Erikas Tamašauskas ir 
Gediminas Jankus . Politinės 
diskusijos Savivaldybėje pri
minė turgaus rietenas. ..Pino-
kiai. alkoholikai, naktipuo-
džiai". tokie žodžiai skambėjo 
miesto tarybos posėdyje. Nu
vertus vicemerus, neeilinia
me posėdyje buvo pa.-k'-itiT:i 
pertrauka, kurios metu hlog.v 
pasijuto jau buvęs n i e n - V 
Šustauskas. Iškviesta creitoj: 
medicinine pagalba davė LI.S 
vadui vaistų Mero rinkiniai 
leidžia dar \ t i išvada, mo ;k, 

Lapkričio 1-oji Katalikų Bažnyčios liturginiame kalendoriuje — Visų Šventų
jų diena. Viena švente pagerbiami visi Bažnyčiai žinomi ir nežinomi šventieji, 
palikf žmonijai kilnaus krikščioniškojo gyvenimo pavyzdį. Prašoma jų užta
rimo. Vakare žmones eina į kapines, puošia kapelius Vėlinėms, kurios 
minimos lapkričio 2-ąją. Lapkričio 1 d. daugelyje Lietuvos miest4 kapinių bus 
aukojamos šv. Mišios už mirusius. Lapkričio 2-ąją — Vėlinių dieną — 
bažnyčiose meldžiamasi tik už mirusius, giedamos psalmės. eir.^.nos gedulin
gos procesijos. Vladimiro Guievidaus Eltai r.uotr. 

Lietuva saugos savo tarmes 
ir etninius vietovardžius 

Viln ius , spalio 31 d. i BNS1 komisijos pirmininkė įsitiki-
— Antradienį vyriausybės po
sėdyje patvirtinta Tarmių ir 
etninių vietovardžių apsaugos 
2001-2010 metų programa. 

Kaip sakė Valstybines lietu
vių kalbos komisijos pirminin
ke Danguole Mikulėnienė. lie
tuvių kalbos tarmės ir lietu
viški vietovardžiai yra svarbi 
dalis lietuvių tautos kultūros 
paveldo. ..Žengiant į daugia-
kultūrę Europos Sąjungos vi
suomenę yra labai svarbu iš
laikyti savo kalbos ir tarmių 
savitumą, rūpintis tautinės 
kultūros įvaizdžiu puoselėjant 
kalbos tradicijas", sakė D. Mi
kulėnienė. 

Anot jos. lietuvių kalbos 
tarmes sparčiai nyksta, ran
dasi naujų kalbos atmainų, 
smarkiai veikiamų svetimu 
kalbu, o atsispirti svetimu 
kalbų, kaip ir svetimų kul
tūrų, poveikiui įmanoma tik 
st iprinant gimtosios kalbos ir 
apskritai tautines kultūros 
įvaizdį, puoselėjant kalbos 
tradicijas, tarp jų ir tarmes. 
..Labai norėtume kelti tarmių 
prestižą, nes del keletą de
šimtmečių trukusio tarmių 
gujimo iš švietimo sistemos ir 
kultūrinės veiklos sričių dau
gelis lietuvių yra įgiję kalbinio 
nepilnavertiškumo komplek
są, o tarp jaunuomenes vis la
biau įsišaknija tendencija ap
skritai išsižadėti savo gimto
sios kalbos, pirmiausia — tar
mių", sakė D. Mikulėnienė. 

Valstybinės lietuvių kalbos 

šiol Kaune valdžioje buvusi 
Naujoji sąjunga atsidurs opo
zicijoje. 

" Paga l L ie tuvos apskai 
t o s p r i n c i p u s , nepatikrintais 
duomenimis, ..Mažeikių naf
tos" susivienijimas šiemet per 
pirmuosius devynis mėnesius 
patyrė 87.229 mln. litų gryno
jo nuostolio. 'Eit.v 

nusi. jog įveikti šiuos pražū
tingus valstybei ir jos kalbai 
reiškinius gali padėti tik esmi
nės permainos švietimo siste
moje, viešajame visuomenės 
gyvenime ir jos vertybių siste
moje. 

,^Europai mes esame įdomūs 
tuo, kuo esame saviti, o lietu
vių kalba yra išlaikiusi dauge
lį indoeuropiečių kalbos bruo-
žų,ir šiuo požiūriu mes esame 
unikalūs ir nepakartojami", 
tvirtino D. Mikulėnienė. 

Okupacijos atveju 
— ginkluotas 

pasipriešinimas 
garantuotas 

V i l n i u s , spalio 31 d. (BNS) 
— Vyriausybė n u s p r e n d ė 
įsteigti Valstybinį pilietinio 
pasipr iešinimo rengimo cent
rą, kuris okupacijos atveju 
turės teisę organizuoti gin
kluotų pasipriešinimą. 

Sis cent ras , kur io nuos ta tus 
trečiadienį posėdyje patvi r t ino 
nur.i.-trų kab ine tas , tu rės val
stybinio s augumo st iprinimo 
institucijos s ta tusą . Jo stei
gėjas — Kraš to apsaugos mi
nisterija. Nuos ta tuose numa-
tyr.-i. jog ta ikos metu centras 
:.;-: organizuoti visuomenės, 
• ;jac j aun imo , mokymą ir ren
gimą ^int i tėvynę be; pilieti
niam pasipriešinimui užpuo
limo atveju. 

Okupacijos metu cen t ra s 
privalu ska t in t i piliečius imtis 
pasipr ieš inimo veiksmų, ne-
Muurtmio pasipr iešinimo, ne
pak lusnumo , nebendradar 
biauti su nete isėta adminis
tracija, o ta ip pa t imtis gin
kluoto pasipriešinimo. 

Cen t r a s , vykdydamas paves
tu*- uždavinius , tur i teisę iš 
valstybės valdymo ir vietos 
savivaldos institucijų gau t i 
reikalingos informacijos, do
kumen tų a r konsultacijų, 
rengti pas tovias valstybinio 
radijo ir televizijos laidas. 

* J naująj į S e i m ą n e i š 
r i n k t a s buvęs p a r l a m e n t a r a s 
Emanue l i s Zingeris papildys 
užsienio reikalų minis t rų pa
tarėjų - ambasador ių ypat in
giesiems pavedimams gre tas . 
Dokumen tas , kur iuo 43 metų 
politikas bus siūlomas skir t i 
ambasador iumi ypat ingiems 
paved imams , prezidentui Val
dui Adamkui bus į teiktas su
dar ius naują vyriausybę ir UR 
minis t ru paskyrus Antaną Va
lion}. Iki šiol buvo trys amba
sadoriai ypat ingies iems pa
ved imams — buvę ambasado
riai Kanadoje ir Baltarusijoje 
Alfonsas Eid in tas ir Vik toras 
Baublys bei buvęs general inis 
konsulas Sank t Peterburge, 
policijos depar tamento komi
s a r a s E d v a r d a s Gružas, BNS, 

Pramonininkus neramina 
valstybinės val iutos atei t is 

Vilnius , spalio 31 d. (BNS) jau anksč iau buvo susipažinę 
— Lietuvos pramonininkų 
konfederacijos i'LPK) vicepre
zidentas Mykolas Aleliūnas 
antradienį sake. jog pramoni
ninkai norėtų, kad vyriausy
bės programoje būtų aiškiai 
pareikšta politinė valia spręsti 
klausimą dėl eksportuotojų 
siekių apsaugojimo, krentant 
euro kursui JAV dolerio at
žvilgiu. 

M. Aleliūnas pabrėžė, kad 
pramonininkai nesiūlo konk
rečių atsakymų, tačiau nori, 
kad naujoji vyriausybė parei
kalautų iš Lietuvos banko pa
teikti problemos sprendimo 
variantų. 

Tai pareikšta po Seimo pir
mininko pavaduotojų Gintaro 
Steponavičiaus ir Artūro 
Skardžiaus susitikimo su LPK 
prezidentu Bronislovu Lubiu 
bei kitais konfederacijos atsto
vais. Socialliberalai ir liber? 
lai su LPK vadovais deri ' i 
koalicinės vyriausybės prog -
mą. 

Kaip sake B. Lubys, pr .o-
nininkai atėjo aptart i kai ku
rių ankstesniu LPK pasiūly
mų, kurie nebuvo įtraukti į 
vyriausybes programą. 

Po susitikimo G. Steponavi
čius sake-, jog pramonininkai 

Sporto pasaulyje 
1 Informacija surinkta, remiantis Reuters, dpa, AP, E PA, BNS. Elta, Interfax 
žinių agentūrų pranešimais). 

su vyr iausybės programos tek
stu ir p r i t a r ė didžiajai jos da
liai, t ač iau dėl pinigų politikos 
jų nuos t a t a skir iasi . 

LPK anksč iau siūlė ats iet i 
litą nuo JAV dolerio. 

Tačiau G. Steponavičius pa
žymėjo, jog vyriausybę suda
rančių jėgų nuos ta ta y ra labai 
aiški — išlaikyti val iutų val
dybos modelį, p lanuojant atei
tyje perorientuot i litą nuo 
JAV dolerio prie bendros Eu
ropos Sąjungos valiutos — eu
ro. 

Premjeras Rolandas Paksa s 
anks tesn iuose susi t ikimuose 
su naujojo Seimo frakcijomis 
teigė, jog rems idėją perorien
tuoti litą prie euro, kaip ir 
p lanuota , 2001 m. viduryje, 
jeigu pasaul io f inansinėms in
sti tucijoms pavyks normal i 
zuoti E S valiutos kri t imą. 

Lietuvos pramonin inka i , 
eksportuojantys savo produk
ciją į Europos Sąjungą, nuken
čia dėl lito susiejimo su JAV 
doleriu. Kr in tan t euro kursui 
dolerio atžvilgiu, jų eksportuo
jamos produkcijos kaina 
b rangs t a . Pramonininkai jau 
seniai siūlo atsieti litą nuo do
lerio. 

S y d n e y . Spalio 29 d. Austra
lijoje pasibaigusių parolimpinių 
žaidynių aklųjų riedulio (golbo-
lo) turnyro sidabro medalius iš
kovojo Lietuvos vyrų rinktine, 
finalinį susitikimą Danijos ko
mandai pralaimėjusi 1:6. Šis 
pralaimėjimas — vienintelis, 
kurį lietuviai patyrė parolim-
piadoje. Iki finalo laimėjusi 8 
rungtynes bei vienerias baigusi 
lygiosiomis, antrajame turnyro 
rate Lietuvos komanda Daniją 
buvo įveikusi 4:0. Aklųjų rie
dulio turnyro bronzos medaliai 
atiteko Švedijos komandai, kuri 
rungtynėse dėl III vietos 4:2 nu
galėjo Ispanijos rinktinę. 

Spalio 28 d. parolimpinių žai
dynių lengvosios atletikos var
žybose dar vieną medalį iškovo
jo Lietuvos sportininkas. Disko 
metimo sektoriuje Rolandas Ur
bonas nusviedė įrankį 45.86 m 
ir iškovojo sidabro medalį. 
Olimpiados čempionu šioje 
rungtyje tapo australas Russel 
Short, numetęs diską 46.55 m. 
Tai — naujas pasaulio rekor
das. Bronzos medalis atiteko 
sportininkui iš Baltarusijos Ju-
rij Bučkov — 44.06 m. 

Sydney parolimpinių žaidynių 
lengvosios atletikos varžybose 
moterų 5,000 m bėgime spalio 
28 d. Sigita Markevičienė užė
mė 6-tąją vietą. Lietuvos sporti
ninkės rezultatas — 20 minučių 
05.81 sekundės. Olimpiados 
čempione šioje rungtyje tapo ru
sė Rima Batalova, pasiekusi 
naują pasaulio rekordą — 
17:52.42. Sidabro medalis atite
ko vokietei Claudia Meier, bron
za — 18:45.64 — kitai Rusijos 
sportininkei Viktorijai Černo-
vai. 

Vasaros parolimpinėse žaidy
nėse Lietuva iškovojo tris apdo
vanojimus — 2 sidabro bei 1 
bronzos — ir komandų rikiuo
tėje užėmė 57-ąją vietą. Dau
giausia medalių — 149 (63 auk
so, 39 sidabro, 47 bronzos) pel
nė žaidynių šeimininkai — aus
tralai. Antri — 131 (41. 43. 47) 
apdovanojimas — britai, treti 
— 107 (39, 30, 38) — ispanai. 
Daugiau nei 100 medalių '109) 
pelnė 5-toje vietoje likę ameri
kiečiai. 

Colorado Springs . JAV pa
sibaigusiame tarptautiniame 
„Skate America 2000" turnyre 
— pirmosiose naujojo sezono 
,,Grand Prix" varžybose — pa
saulio bronzos medalininkai 
Margarita Drobiazko ir Povilas 
Vanagas tarp 11 porų užėmė II 
vietą. Sportinių šokių ant ledo 
varžybų nugalėtojais tapo italai 
Barbara Fusar-Poli ir Maurizio 
Margaglio. Treti — kanadiečiai 
Shae-Lynn Bourne ir Victor 
Kraatz. 

C leve land-Por t l and . .Antra
dienį prasidėjusiame 55-ajame 
NBA čempionate dalyvauja du 
Lietuvos krepšininkai — Žyd
rūnas Ilgauskas („Cleveland 
Cavaliers") bei Arvydas Sabonis 
(„Portland Trail Blazers"). 
Deja, ir vėl teks palaukti tų die
nų, kai abu lietuviai kartu žais 
NBA aikštelėse ir turės progą 
pasivaržyti vienas prieš kitą. 
Skirtingai nei praėjusį sezoną, 
Ž Ilgauskas jau yra pasveikęs 
po sudėtingos traumos ir opera
cijų, o vasarą operuotas A. Sa
bonis neseniai patyrė dar ir ke
lio operaciją ir šiuo metu toliau 
gydosi. Ž Ilgauskas, praleidęs 
visą praėjusį sezoną, dalyvaus 
trečiajame NBA čempionate, r 

, A .Sabonis kai galutinai pagis. 
i pradės jau š. -tąjį -. ;< r.a 

Rostok. Keturi Lietuvos im
tynininkai tapo Vokietijoje vy
kusių tarptautinių jaunimo (iki 
19 m. amžiaus; graikų-romėnų 
imtynių „Baltijos taurė-2000" 
varžybų nugalėtojais. Svaria ka
tegorijoje iki 58 kg pirmoji vieta 
atiteko Mindaugui Klimui, o 
Valdemaras Venskaitis tapo nu
galėtoju svorio kategorijoje iki 
63 kg. Turnyro nugalėtojų pri
zai taip pat įteikti Vladimirui 
Sysojevui (iki 76 kg) ir Artūrui 
Stankevičiui (iki 130 kg). Liku
siose dviejose svorio kategorijo
se Valdas Šidlauskas (iki 85 kg) 
užėmė antrąją vietą, o Edgaras 
Rapsiukevičius (iki 90 kg) buvo 
penktas. 

Zur ich . Tarptautinės sporti
nių šokių federacijos TDSF) pa
saulio klasikinių šokių populia
rumo varžybose Šveicarijoje Eu
ropos čempionato bronzos me
dalių laimėtojai Kauno „Sūku
rio" klubo šokėjai Arūnas Bižo-
kas ir Edita Daniūte užėmė II 
vietą. Lietuvos čempionai, ku
riuos treniruoja Jūratė ir Čes
lovas Norvaišos, pralaimėjo tik 
italams Mirko Gozzoli ir Alessia 
Betti. Trečiąją vietą užėmė kita 
Italijos pora — Nicola Zuccarel-
lo ir Stefania de Boni. Varžybo
se dalyvavo ?0 porų iš septynių 
valstybių. 

Var šuva . „Ar lietuvis Rober
tas Poškus užtemdys Lenkijos 
futbolo 'juodąją žvaigždę' — ni-
gerietį Emmanuelį Olisadebę?", 
tokį klausimą užduoda Lenkijos 
dienraštis „Zycie". Jo teigimu, 
„kylanti žvaigždė Lenkijos 
aukščiausiojoje futbolo lygoje 
yra Lodzės 'Widzew' komandos 
žaidėjas Robertas Poškus". Šį 
sezoną Lietuvos futbolininkas 
jau pelne 7 įvarčius. Dienraštis 
pastebi, jog Lietuvos rinktines 
treneriai nelinkę leisti R. Poš
kaus į aikštelę, kai žaidžia Lie
tuvos rinktinė, tad vėl sugrįžęs' 
į Lenkijos klubą, jis „tik po 10 
dienų atgauna sportinę formą". 

Vilnius. Spalio 25 d. Lietu
vos vyrų krepšinio rinktinės 
treneris Jonas Kazlauskas iš
vyko į JAV, i NBA „Dalias Ma-
verieks" komandą, kurioje dirba 
rinktinės trenerio asistentas 
Don Nelson. Pasak Lietuvos 
krepšinio federacijos prezidento 
Algimanto Pavilionio, J. Kaz
lauskas į Dalias klubą išyko 
stažuotis — „pasimokyti, pasi
žiūrėti, pasiklausyti". 

Istambulas. Spalio 29 d. 
Turkijos sostinėje Istambule 
prasidėjusios 34-osios šachmatų 
olimpiados pirmajame rate Lie
tuvos šachmatininkai įveikė 
Jersey salos atstovus 3.5:0,5, o 
šachmatininkės nugalėjo Bots-
vanos komandą 3:0. Šachmatų 
olimpiadoje dalyvauja 126 vyrų 
ir 84 moterų komandos. 

New York. Sezono išvakarė
se, pirmadienį. NBA vadovybe 
Arvydo Sabonio bendraklubiui 
„Trail Blazers" komandoje Ra-
sheed VVallace skyrė 10.000 dol. 
baudą Žaidėjas nubaustas už 
tai, jog spalio 27 d., po ikisezo-
ninių rungtynių su Sakramento 
„Kings" komanda, užuot ėjęs į 
persirengimo kambarį, užgau
liomis replikomis įžeidinėjo 
rungtynių pareigūną. 

KALENDORIUS ~ 
Lapkričio 1 d.: Visi Šventieji 

Audrius. Gydautas, Kirenija. Licini-
jus. Milvyde, Vaiva. Žygaudas. 

Lapkričio 2 d.: Vėlines Gedar-
das. Gedvile. Maura. Nora. Tobijas. 
Valentinas (Valys), Vinifreda. 

i 
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SKAUTYBĖS 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

ASS METINĖ ŠVENTĖ 
ČIKAGOJE 

Akademinis Skautų sąjūdis 
yra akademine organizacija, 
kuriai priklauso universite
tuose studijuojantis ir juos 
baigę suaugusieji , norintys sa
vo veiklą ir gyvenimą grįsti 
skautiška ideologija. Sąjūdyje 
skautybes supra t imas yra gi
lus, nes į jį jungias i skau
tiškoje veikloje dalyvavę (daž
nai nuo ankstyvo amžiaus) as 
menys. 

Akademinis Skau tų sąjūdis 
buvo įsteigtas 1924 metų spa
lio men. pradžioje. J is kilo iš 
Vytauto Didžiojo universitete, 
Kaune, veikusios mišrios stu
dentų skautų draugovės. Są
jūdžio įsteigimo sukakt is kas
met Metine sueiga-švente, mi
nima visų ASS skyrių. 

Čikagos ASS skyrius šią 
Metinę šventę minėjo dviem 
atvejais — spalio 15 ir 21 d. 
Šventinį leidinėlį paruošė fil. 
Gina Mačiulienė. 

Spalio 15 d. ASS nariai daly
vavo šv. Mišiose Pal. Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčioje, 
Lemonte, kur malda prisiminė 
visus gyvuosius ir mirusius 
ASS nar ius . Po šv. Mišių na
rių dauguma vyko į Šv. Kazi
miero lietuvių kapines lankyti 
mirusių narių kapus . Pr ie 
kiekvieno kapo buvo susi
kaupta ir pasimelsta už Am
žinybėn išėjusį brolį a r sesę. 

Spalio 21 d. vakare pagrin
dinis iškilmingas ASS įsikūri
mo minėjimas vyko Willow 
Springs, IL, esančioje Willow-
brook pokylių salėje. Iškilmin
goje sueigoje dalyvavo: ASS fi
listerių Čikagos skyrius, Aka
deminė skaučių draugovė ir 
Korp! Vytis broliai ir sesės. 
Šioje sueigoje buvo duodami 
pasižadėjimai, pakėlimai į 
aukštesnius vyresniškumo 
laipsnius, teikiami apdovano
jimai LSS garbės žymenimis. 

Iškilmingoji sueiga pradėta 
A.S.D. ir Korp! Vytis vėliavų 
įnešimu ir Lietuvos himnu. 

Fil. Vilija J anušky t ė vadova
vo kandidačių įžodžiui. Įžodį 
davė Kristina Jonušai tė , Ad
riana Karkai tė ir Audra Kaz
lauskaitė. Tikrųjų narių spal
vas joms uždėjo t.n. ps. Rima 
Žukauskaitė , o fil. Gina Ma
čiulienė prisegė tikrosios na
rės ženklelį. 

Fil. Vytenis Kirvelaitis vado
vavo Korp! Vytis kandidatų 
įžodžiui, {žodį davė: Edmun
das Brooks ir Rimas Marčiu
lionis. Jiems Korp! Vytis juos
tą uždėjo v.s. fil. Vytautas 
Mikūnas. ASS ženklelį prisegė 
v.s. fil. Vytenis S ta tkus . Įžo
džius davusieji broliai ir sesės 
buvo papuošti gėlėmis, apdo
vanoti .Akademinė Skauti ja" 
knygomis. Pagal įsisenėjusią 
tradiciją, sesės padainavo JLi-
nelius raunu ne viena", o bro
liai — ..Tau, sesute, puikios 
gėlės". 

Šioje iškilmingoje sueigoje 
dalyvavo iš Lietuvos atvykusi 
sese Rita Eirošiūtė — istorikė, 
muziejininke, dirbanti Lietu
vos nacionaliniame muziejuje, 
Vilniuje. Ji gėrėjosi šia gražiai 
vedama sueiga. Davusius įžo
dį pasveikino ASS vadijos pir
mininkas v.s. fil. Rimas Griš-
kelis. 

Visiems skaut in inkams ir 
skautininkems sustojus ra tu , 
kurio vidurin buvo įnešta Lie
tuvos trispalve ir pakviestos į 
paskautininkių laipsnį pakel
tos vyr. si. t.n. Jennifer Anta
naitytė ir vyr. si fil dr Da

nutė Penčylaitė. Abi seses 
a tski ra i kartojo įžodžio žo
džius, bučiavo vėliavą. Joms 
buvo užrišti žalieji kaklara iš 
čiai, prisegti skaut ini 
ženklai. J a s džiaugsmingai 
sveikino LSS Seserijos Vyriau
sia skaut ininke v.s. fil. Rita 
Penčylienė. 

Už ilgametį veiklumą lietu
viškos Skautybes gerovei, fil. 
J ū r a t e i Variakojienei ir fil. Gi
nai Mačiulienei buvo pnsegti 
LSS Lelijos ordinai. 

Po to iškilmingoji sueiga 
buvo užbaigta tradicine „Gau-
deamus" . 

ASS Čikagos skyr iaus pirmi
n inkė pakvietė visus vaišintis 
skania vakar iene, gėrėt is gra
žiais muzikos garsais . J i pa
minėjo, kad sueigoje dalyvavo 
75 ASS Čikagos skyr iaus na
riai , o vakarienėje net 82 as
menys . 

Besiruošiant vakarieniaut i 
buvo renkamos valdybos 2000-
2001 veiklos metams. 

Č i k a g o s Fi l is terių val
d y b ą s u d a r o : pirmininkė fil. 
Ramoną Kaveckaitė, vicepirm. 
fil. A n d r i u s Tamulis , iždinin
kas fil. Ričardas Cheapetta . 
sekretor ius fil. Antanas Pau-
žuolis ir na rė fil. Hal ina Plau-
šinai t ienė. 

A k a d e m i k i ų S k a u č i ų 
d r a u g o v ė s valdyba: pirmi
n inkė t .n. Rima Žukauskai tė , 
vicepirm. Megan Hauptman. 
Globėja fil. dr. Renata Staniš-
kienė, sekr. t .n. Adriana Kar
kai tė . 

K o r p ! Vyt is va ldyba: pir
min inkas sj. Moacir de sa 
Pere i ra , vicepirm. fil. Andrius 
Kudirka . Tėvūnas — fil. Vyte
nis Kirvelaitis, iždininkas fil. 
Pau l ius Atkočiūnas. 

Visi aukščiau paminėt i Aka
deminio Skautų sąjūdžio na
riai su skaut i ška veikla susi
pažino ir skaut išką patyrimą 
įgijo da lyvaudami tuntų, drau
govių ir skilčių veikloje. Dau
gelis j ų dalyvavo LSS Jubilie
j inėse . Taut inėse ir tuntų ruo
š iamose stovyklose. Ne vie
n a m teko vadovauti jaunie
siems broliams ir sesėms. 

Akademinio Skautų sąjūdžio 
šventė parodė, kad buvo nuo
š i rdus bendradarbiavimas 
t a r p įvairių amžių brolių ir 
sesių. Prisimintini dainos žo
džiai: „Su lelijos žiedu, su ža
liąja rūta , perkeliavom daugel 
vieškelių plačių. Verti norim 
būti ainiais , kurie Gėrį nešė 
an t tv i r tų pečių". 

fil. A n t a n a s P a u ž u o l i s 

LANKYSIME MIRUSIŲJŲ 
KAPUS 

..Nerijos" tunto jūrų skautės 
kasme t Vėlinių šventės proga 
vyksta į kapines ir aplanko 
mirusių brolių ir sesių kapus 
Šįmet, lapkričio 4 dieną, šeš
tadienį , sesės vyks į Lietuvių 
T a u t i n e s kapines. Aplankys 
jose palaidotus brolius ir se
ses , padės gėlių ir, uždegusios 
ant kapo žvakute, pasimels už 
jų vėles. 

S T O V Y K L O S 2001 M E T A I S 

L i e p o s 7-18 d. — Č i k a g a 
skau tų ir skaučių Rako ~'.i, 
vyklavieteje, Custer. MI. 

Rugpjūč io 5-18 d. — Ka 
nados rajono skautų ir skau
čių stovykla „Romiuos" sto
vyklavietėje. 

Akademinio S k a u t ų sąjūdžio Čikagos s k y r i a u s metinėje šventėje, š .m. spalio 21 d. vykusioje Wil!ow Spr ings . IL. 
Willowbrook pokyl ių salėje, iškilmingoje sueigoje, už i lgametę veiklą l ie tuviškos skautybes l abu i . LSS Lelijos or
d ina i s buvo apdovanotos fii. G ina Mačiul iene ir fil. Jū ra t e Var iakoj ienė. Su pagerbtomis s e sėmis , kairėje — ASS 
valdybos pirmininkas fil. Rimas Griškeiis . dešinėje -Vydūno fondo v-bos pi rm. fil Vytau tas M i k ū n a s . 

KĄ VEIKIA LEMONTO 
„SAULUČIŲ" DRAUGOVĖ 

Lemonto „Saulučių" draugo
ve entuziastingai tęsia savo 
veiklą. Šiuo metu. mūsų drau
govėje yra net 30 paukštyčių 
Darbas nelengvas, nes vykdo
mos keturios atskiros progra
mos — kandidačių, pirmo, 
antro ir trečio patyrimo laips
nių! Be šaunių vadovių ir 
sesių mamyčių, programų ne
būtų įmanoma vykdyti. 

Kandidatės dirba su sese 
Rūta Ozers. Mažiausios moko
si skautiško pasisveikinimo 
įstatų, švilpesių, kaklaraiščio 
rišimo, mazgų ir ruošiasi šei
mininkės, dainininkės ir žai
dėjos specialybėms. 

Vyresniųjų sesių programa 
susidaro iš specialybių ir 
ženklų. Šiuo metu. visos vy
resnės sesės veda užrašų są
siuvinius, piešia, rašo ir moko
si kultūros, gamtos ir fizinio 
auklėjimo. 

Be „sueiginių/ darbų, sesės 
spėja visur dalyvauti . Spalio 
14 d. vyko ^Aušros Vartų"'/ 
„Kernavės" t u n t o sueiga. Se
sės, pavyzdingai uniformuo
tos, sueigon atžygiavo su sma
gia daina. Sueigoje pamatė 
buvusią tuntininkę Laimutę 
Rupinskienę ir naująją tunti
ninkę Rūta Sušinskienę. Pasi
matė su vyresnėmis sesėmis, 
su kuriomis susipažino Rako 
stovykloje. Auginame gražią 
šeimą! 

Spalio 21 d. vyko iškyla dvi
račiais I ir M kanalo dviračių 
taku. Visos nekantriai lauke 
tos dienos. Šiitą ir gražią die
ną, susirinkome PLC laipti
nėje. Kaip smagu buvo matyti 
automobilius apkrautus dvi
račiais! Važiavome automobi
lių vilkstine į Henry Detonty 
miškus, kur Drasideda dvira

čių takas . Buvo neįmanoma 
paklysti, tik reikėjo sekti dvi
račius! 

Brolis Donatas Ramanaus
kas pravedė ..dviratininkės'* 
specialybės pratybas. Sesės ir 
du broliai tikrino savuosius 
dviračius, pripūtė padangas, 
tikrino grandinėles, išmoko 
dviratinįnkystės signalus ir 
saugumą. Vaikai važiavo kliū
čių keliu ir mokėsi staigiai 
stabdyti. Kartu su tėveliais 
išvykome keleliu. Diena nuo
stabi, gamta graži, ko daugiau 
prašyti0 Važiuojant keliuku, 
matėme straksinčią baltauo-
degę stirną! 

Spalio mėnesį vyko „Saulu
čių" draugovės naudotų ant
klodžių rinkliava „Saulutės" 
— „Saulutei". Dėkojame vi
siems aukojusiems antklodes. 
Spalio 28 d. „Saulutės"' vaikų 
globos organizacijos sandėlyje 
krausime krovinį Lietuvoje 
vargstantiems vaikams. Štai . 
vienas gerasis darbelis ir at
liktas. Antrasis vyks pavasarį, 
kai rinksime mokslo priemo
nes tėvų Jėzuitų gimnazijai 
Lietuvoje. 

Kaip matote, kruopščiai dir
ba mūsų sesės, semdamosios 
skautamokslį ir stiprindamos 
savo lietuvybę. Dėkoju visoms 
vadovėms, kurios gražiai pa
deda ir dirba — Dainai. Lidi
jai. Rūtai, Violetai ir Žibutei. 
Be jų, būtų sunku. Dėkoju vi
siems tėveliams, kurie ne-
nuilsdami prisideda prie drau
govės veiklos, ir prašau toli
mesnės pagalbos. Mūsų drau
govės veiklos sėkmė priklauso 
nuo jūsų! Ačiū, ačiū, ačiū! 

Budžiu! 
vyr. sk. ps . A u d r a 

L i n t a k i e n ė 

KANADA 
IŠKILMINGAI IR 

ĮDOMIAI P R A D Ė T I 
NAUJI VEIKLOS METAI 
Sekmadienį, spalio 15 d.. 

Hamiltono „Širvintos-Nemu-
no'" tuntas pradėjo šio sezono 
veiklą. Uniformuoti skautės ir 
skautai, kartu su Hamiltono 
„Šatrijos Raganos" skautinin-
kių būrelio narėmis, dalyvavo 
10:30 v.r. Mišiose. Skaitinius 
skaitė ps. M. Kalvaitiene. Po 
Mišių parapijos salėje vyko 
sueiga. Įnešta vėliava, per
skaityti įsakymai, atliktas įžo
dis. Gražų sveikinimą tarė 
klebonas kun. J . Liauba. 
OFM. Skautes ir skautai bei 
visi dalyviai buvo pavaišinti 
kava ir saldumynais. Po suei
gos vyko iškyia/žuvavimas. 

SKAUTININKUI 
B Ū R E L I S ŽENGIA 

I T R E Č I U S VEIKLOS 
M E T U S 

Hamiltono „Šatrijos Raga
nos" skautininkiu būrelis 
įžengė į trečią veiklos sezoną 
spalio 18 d. susirinkusios pas 
sesę Ireną Jokubynienę ir ap
tarusios ateities renginius. 
Šiam vakarui buvo pakviestas 
kalbėti Robert Johnson, 
C.S.T., diplomuotas Shialsu 
iJapanese acupressurei tera-
pistas, vedęs vyr. skautę Sil
viją Stonkutę ir lankęsis Lie
tuvoje. J i s gražiai ir įdomiai 
vedė pašnekesį ir supažindino 
su šios srities gydymo meto
dais. Iškeltus klausimus jis 
maloniai aiškino. Po to vaiši
nomės kava bei kinietiška ar
bata, teko paragauti ir ska
nios ruginės duonos, kurią se* 
sė Irena buvo iškepusi. Kalė
dinė sueiga vyks gruodžio 7 d.. 
ketvirtadienį. 2 vai. p.p. pas 

sesę G. Breichmanienę. 
Reg. B. 

„Tėviškes žiburiai" 
2000.10.08 
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ARASŽLIOBA, M.D. 
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220 

DR. PETRAS KISIELIUS 
INKSTŲ, POSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Center for Health, 

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126 
630-941-2609 

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

Family Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320 W. 61stAv«. 
Hotoart, IN 46342 

(218) 947-5279 
Fgj (219) 947-6236 

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D. 
Vaikų gydytoja 

900 Ravinia PI., Orland Park, IL 
Tel. 708-349-0887. 

Priklauso Palos ir Christ ligoninėms. 
Nuolaida naujai atvykusiems. 

Dr. Rimas Novickis 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

Manualinė fizioterapija, akupunktūros, 
galvos skausmų (ir migrenos), 
sportinių traumų specialistas 

6645VV. Stanley Ave., Bervvyn, IL 
60402, tel. 708 - 484-1111. 

Valandos kasdien, savaitgaliais 
susitarus. Kalbame lietuviškai. 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
DANTLĮ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
kalbėti angliškai arba lietuviškai. 

4647 W. 103 St , Oak. Lawn. IL 
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, M.D., &C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 
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DEGTINE VIETOJ 
PATRANKŲ 

BRONIUS NAINYS 

Tokiu iššaukiančiu pa
vadinimu „Kauno diena" 
; 2000.10.23) išspausdino Leo
no Žalio pasikalbejmą su Lie
tuvos kariuomenės vadu brig. 
gen. Jonu Kronkaičiu. Iš pir
mo žvilgsnio ši nesuvokiama 
bei keista antraštė vėliau 
straipsnyje visai pasiteisina. 
parodydama dar vieną iš šian
dien besiblaškančios Lietuvos 
keistenybių — per metus tau
ta šešis kar tus daugiau pinigų 
prageria, negu sumoka už 
krašto apsaugą. Pagal Leoną 
Žalį, degtinei pirkti Lietuvos 
pilietis išleidžia 700 litų per 
metus , o vieno kario išlaiky
mas j a m kainuoja tik 116 litų. 
Ir dėl to j is Lietuvos kariuo
mene nepatenkintas . Kam jos 
Lietuvai reikia? — klausia. 
Tai pagrindinė Žalio straips
nyje ryškinama tema. 

Tiesa, tokio tiesioginio klau
simo rašinyje nėra, tačiau Lie
tuvos kariuomenės vadas, 
užuot klausinėjamas apie jos 
užduotį, sąrangą, pasiruošimą 
uždaviniui atlikti, žurnalisto 
verčiamas lyg ir teisintis dėl 
buitinio gyvenimo kažkokių 
reiškinių, kurių kariuomenėje 
irgi nėra . Gen. Kronkaitis jau 
anksčiau turėjo aiškintis dėl 
Artūro Paulausko, dabar jau 
Seimo pirmininko, kaltinimų, 
kad kariuomenei skirtos lėšos 
naudojamos ne pagal jų pa
skirtį, bet švaistomos statybai 
kareivinių, prilygstančių pen
kių žvaigždučių viešbučiams. 
Iš Leono Žalio klausimų kyšo
jo t a ip pat anksčiau girdėti 
priekaištai: nepakankami ka
riuomenės ryšiai su visuome
ne, s toka žinių apie kariuo
menės gyvenimą bei darbą, 
nes ta tut in ia i tarpusavio san
tykiai, „valymas" iš sovietinių 
laikų užsilikusių karininkų, 
per didelės išlaidos, planai jau 
ir dabar per didelę Lietuvos 
kar iuomenę iš 10,500 unifor
muotų vyrų padidinti iki 
25,000. Priekaištaujantieji tei
gia, kad Lietuvai užtektų ir 
5,000 moderniai apginkluotų 
bei t inkamai išmiklintų karių. 

Nors kai kuriuos tų prie
kaištų Lietuvos kariuomenės 
vadas pripažįsta pagrįstais — 
ta rp jų ir ryšių su visuomene 
stoką, tačiau dalį jų jis grą
žina kaltintojams: į jo organi
zuojamus gana dažnus kariuo
menės — visuomenės susitiki
mus kviečiamieji neatsiliepia. 
Ypač į juos dėmesio nekreipia 
gen. Kronkaičiui priekaištau
jantieji politikai ir juos palai
kantieji žurnalistai. Kaip pa
vyzdį Lietuvos kariuomenės 
vadas nurodė neseniai su
ruoštų karių-civilių susitikimą 
mokomajame pulke Rukloje, į 
kurį buvo pakviesti karių tė
vai, giminės, Seimo, vyriausy

bės nariai, žurnalistai, ir tarp 
negausių lankytojų generolas 
nematė nė vieno kritiko. O 
Ruklos mokomajame pulke 
pagrindinį vienuolikos savai
čių apmokymą vienu kartu 
išeina po 800 naujokų, ir tai 
yra sunkiausia jų karinės tar
nybos dalis. Su jais dirba pa
gal britų metodiką parengti 
specialistai karininkai. Pagal 
jį, priekaištautojai tos tikrovės 
matyti nenori. „Ką gali apie 
vadinamas 'penkių žvaigždžių' 
kareivines pasakyti naujas 
Seimo pirm. Artūras Paulaus
kas, kai, mano žiniomis, jis 
nėra tų patalpų lankęs? — 
sako generolas Kronkaitis. — 
Taip, kareivines mes geri-
nam', — tęsia šis iš JAV Lie
tuvos kariuomenei vadovauti 
atvykęs karininkas, — 'nes 
mano. kaip ginkluotų pajėgų 
vado, pareiga Lietuvos gynė
jus aprūpinti padoriomis bui
tinėmis sąlygomis. Šiuo metu 
tik 35 nuošimčiai Lietuvos 
karių gyvena gerai įrengtose 
ir sutvarkytose patalpose, 34 
nuošimčiai jų tur i vos paten
kinamas tarnybos sąlygas, o 
dar 31 nuošimtis karių turi 
tenkintis visiškai blogomis 
buitinėmis sąlygomis. Ar ma
no kritikas seimūnas nori, 
kad Lietuvos kariai gyventų 
taip, kaip sovietiniais laikais 
— dvokiančiuose, apgriuvu
siuose barakuose ir jaustųsi 
kaip niekam nereikalingi 
daiktai?" 

I jausmingus kaltinimus 
apie į atsargą išėjusius, sovie
tų aukštąsias mokyklas baigu
sius karininkus atsiliepda
mas, gen. Kronkaitis, primi
nęs, kad kai kurių jų pasitrau
kimo priežastis buvo pensijos 
amžius, skaičiais parodė, kad 
dar apie pusė iš 300 dabarti
nės Lietuvos kariuomenės 
aukštųjų karininkų — pulki
ninkų, pulkininkų leitenantų 
ir majorų — yra sovietinių 
mokyklų auklėtiniai. „Pagal 
Lietuvos kariuomenės reika
lavimus,, karininkas turi būti 
t inkamas pavyzdys kiekvie
nam jaunesniam kariui ir mo
raline, ir profesine prasme. 
Kai kuriems karininkams tai 
atrodo per dideli arba nebūti
ni reikalavimai, todėl jų karje
ra negali būti per daug sėk
minga", — aiškino „Kauno die
nos" bendradarbiui Lietuvos 
kariuomenės vadas. 

Gen. Kronkaičio nuomone, 
tokį nepagrįstą kariuomenės 
atgarsį visuomenėje sukėlė 
žiniasklaidos neigiamas požiū
ris į vyriausybės puoselėjamus 
Lietuvos valstybės pirmumus, 
iš kurių vienas yra ir krašto 
apsauga. Kariuomenės vadą 
stebina, kai žurnalistas, ne

t u r ė d a m a s t inkamo specialaus 
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Danutė Bindokienė 

Pirmosios šalnos jau nuspalvino moliūgu „veidelius', ruošiantis Kaukių dienai ir Padėkos šventei. Vytauto 
Maželio nuotrauka 

išsilavinimo ar bent jau pa
kankamai žinių, valstybės 
veiklą aptaria taip, lyg toje 
srityje dirbantys specialistai 
būtų visiški nevykėliai, neži
nantys , ką daro ir ko siekia. 
Generolas mano, kad Lietu
voje — ne kaip Amerikoje — 
žiniasklaida žmonės per daug 
pasitiki, per daug ją sureikš
mina, tiki kiekvieno „eksper
to" neigiama nuomone apie 
Lietuvos kariuomenę, ir dėl to 
prieš ją nusiteikia. Šį Kron
kaičio teiginį, gal ir ne visiš
kai tikslų, nes ne visa ir Lietu
vos spauda šiuo atžvilgiu vie
nodai rašo, priimdamas dėme
sin, noriu papildyti jį priešrin
kiminiu dabartinio Seimo pir
mininko nevykusiu išsišoki
mu, siūliusiu 100 milijonų litų 
iš kariuomenės iždo perkelti į 
švietimo iždą. Sutinku su Pau
lausku, kad švietimui stinga 
pinigų, bet nepritariu, kad jo 
sąskai ta būtų menkinama 
Lietuvos kariuomenė, kuriai 
pinigų trūksta irgi ne kiek 
nemažiau negu švietimui. To
dėl ir Lietuvos pilietis, degti
nei išleidžiantis. šešis kartus 
daugiau negu krašto gynybai, 
gal bent šeštadaliu galėtų tas 
išlaidas sumažint geresnio ka
rio paruošimo, išlaikymo, ap
ginklavimo sąskaiton. Sau
giau jam būtų ir šiek tiek 
„perviršijusiam" prisnūsti. 

Neturėtų stebinti nė gen. 
Kronkaičio siūlomas planas 
Lietuvos kariuomenę iš dabar 
tur imų 10,500 vyrų padidinti 
iki 25,000. Moderniais gink
lais apginkluota, išmankštin
ta, gerai aprūpinta tokia ka
riuomenė jau būtų naudinga 
ir NATO bendrijai. Tik čia rei
kia daug pinigų. Ne tų kelių 
milijonų Amerikos išmaldos, 
kuriuos, kažkokios „politikos" 
jau at imtus, JAV lietuvių ir 
kitų baltiečių pastangomis vėl 
pasisekė susigrąžinti, bet bent 
pusę milijardo dol. Šiam tiks
lui, bet ne valdovų rūmams 
Vilniuje statyti, lėšų parūpi-

nimas turėtų būti Lietuvos 
valdžių, o taip pat ir PLB val
dybos bei visų jos padalinių 
taikinys. Iš savo pusės, kaip, 
nors ir neprityręs, bet bent jau 
šioks toks Lietuvos karo mo
kyklos auklėtas karys, tėvy
nės gynėjų skaičių didinčiau 
iki prieškarinės nepriklauso
mos Lietuvos kariuomenės 
etatų — 35.000 vyrų. Pagal 
Juozo Kapočiaus išleistos Lie
tuvos enciklopedijos XV tomo 
duomenis, tada Lietuvos ka
riuomenę sudarė, į tris divizi
jas suburti. 9 pėstininkų pul
kai, jų paramai — keturi arti
lerijos ir trys kavalerijos pul
kai bei šimtinė karo lėktuvų. 
Priedo — dar keli pagalbiniai 
šarvuočių — technikos dali
niai. Iš viso taikos metais Lie
tuvos karinėse pajėgose buvo 
nuo 22,000 iki 28,000 unifor
muotų vyrų (35,000 etatai nie
kada nebuvo pilni). Tarp jų — 
1,100 karininkų ir 1,200 likti
nių puskarininkių. Karinin
kams ruošti — šauni karo mo
kykla, aukštiesiems — gen. 
štabo kursai. Pavojaus atveju, 
pagal mobilizacijos planus 
prie ginklo buvo numatyta pa
šaukti 200,000 vyrų. Jeigu da
bartinė Lietuva taip padaryti 
galėtų, jos kelias į NATO bū
tų lengvesnis, nors toną duo
dant ir politinėms aplinky
bėms. Taigi gen. Kronkaičio 
planai — tik anų laikų tikro
vės atspindys. Anais laikais 
Lietuvos kariuomenė buvo 
gerbiama, ne tik karininkai, 
bet ir eiliniai kareiviai tautai 
buvo garbingi žmonės, ir nie
kas nesakė, kad jų nereikia. 
Kariuomenė juos švietė, auk
lėjo, mokė patriotizmo. Veikė 
109 bibliotekos su 180.000 
tomų knygų. Nepriklausomy
bės kovų savanoriai buvo atly
ginti žeme, iškilmių progomis 
buvo prisimenami, kviečiami į 
garbės tribūnas, sodinami į 
pirmas eiles. O kaip dabar el
giamasi su partizanais, kitais 
dėl Lietuvos laisvės kovoju

siais? Ar ne laisves kovų su-
niekinimas bei gėda prieš pa
saulį, kai visuotinis tautos su
kilimas, raudonąjį okupantą iš 
Lietuvos vijęs, aukšto pareigū
no viešai apšaukiamas šlamš
tu, ir nė viena valdžia — vy
riausybė, Seimas, prezidentū
ra — tų kovų dalyvių ten •suso
dinta, nė žodeliu neprotestuo
ja? Ar ir jos j au patrankas 
iškeitė į degtinę? Ar ko nors 
geresnio galime tikėtis iš rin
kimus laimėjusių naujapoli-
tikų? 

* Lietuvos Seimas, atsi
žve lgdamas į Europos Tary
bos ir Europos Sąjungos nuo
statą, kad Europos pagrindas 
yra jos kultūrų ir kalbų įvai
rovė, 2001-uosius paskelbė 
Europos kalbų metais. Parla
mentas ragina Lietuvos visuo
menę dalyvauti kuriant dau
giakalbę Europą, siekia at
kreipti Lietuvos gyventojų dė
mesį į Europos kalbų mokėji
mo svarbą ir į lietuvių kalbos, 
kaip seniausios indoeuropie
čių gyvosios kalbos, vertybes. 

(BNS) 

* Praėjusiais metais Lie
tuvoje išretėjusios „euroša-
lininkų" gretos šiemet pasto
viai augo ir spalį vėl padidėjo. 
Spalio viduryje 47.3 proc. ap
klaustų Lietuvos gyventojų 
sakė. kad dabar referendume 
balsuotų už Lietuvos narystę 
Europos Sąjungoje. 20.9 proc. 
balsuotų prieš, 6.8 proc. nebal
suotų. 25 proc. teigė, kad yra 
neapsisprendę. Lygiai prieš 
metus, praėjusių metų spalį 
at l ikta apklausa parodė, kad 
tuomet referendume Lietuvos 
narystę ES būtų parėmę 36.5 
proc. Lietuvos gyventojų, prieš 
būtų balsavę 27.3 proc. 

* Lietuvos kel iuose vai
ruotojai iki kitų metų kovo 
mėnesio pradžios visą parą tu
rės važinėti tik su įjungtais 
artimųjų šviesų žibintais. Eita-. 

Netrukus padangėje 
nušvis erdvių stotis... 

Saule, mėnulis, žvaigždes, 
planetos... Tuos dangaus kū
nus žmogus stebi ir pažįsta 
nuo žiliausios senovės. Nors 
ne visuomet žinojo (dar ir da
bar daug paslapčių neatideng
ta), kas tie šviesūs taškai 
nakties danguje, kodėl Menu
lis keičiasi iš pilnaties, į jau
ną, o kartais visiškai pranyks
ta; kaip permaldauti Saulę, 
kad ji negailėtų savo šviesos ir 
šilumos — ko negalėjo išaiš
kinti — savas teorijas sukūrė. 

Vis tik šiandien nuostabą 
kelia toks didžiulis žinių apie 
erdves ir dangaus kūnus krai
tis, paliktas senųjų astrono
mų. J u k tie atradimai padary
ti pačių primityviausių te
leskopų bei kitų instrumentų 
pagalba, vien žmogaus proto 
ir išminties dėka. Kai senuo
sius astronomų duomenis da
bar patvirtina dirbtiniai Že
mės palydovai-satelitai, erd
vėje beskriejantis teleskopas 
ir kompiuteriniai apskaičia
vimai, dar labiau stebimės 
žmonijos sugebėjimu ieškoti 
atsakymų į pačius painiausius 
klausimus. 

Tik šio šimtmečio antrojoje 
pusėje, kai mūsų planetą bent 
t rumpam liovėsi varginti di
dieji karai , pradėta daugiau 
dėmesio skirti konkrečiam 
erdvių tyrinėjimui, ne vien 
stovint ant Žemės paviršiaus, 
bet stengiantis atsiplėšti iš jos 
traukos glėbio. Pakilti į Žemės 
orbitą, o galbūt nuskrieti į 
kurią kitą planetą, visuomet 
buvo žmonijos svajonė, nors 
graikų legenda ir perspėjo, 
kad, priskriejus per arti Sau
lės, galima nusvilti sparnus... 

Sovietijos „Sputnikui" pra-
skynus kelią į erdves, netru
kus prasidėjo lenktynės tarp 
Amerikos ir Sovietų Sąjungos: 
kas daugiau ir greičiau pa
sieks. Tai nebuvo daroma vien 
mokslinio pažinimo tikslais. 
Abi tuometinių priešininkų 
pusės stengėsi viena kitą pra
lenkti naujausia technologija 
ir laimėjimais: jeigu sovietai į 
Žemės orbitą iškėlė kosmo
nautą, tai amerikiečiai žūt būt 
pasiryžo pastatyti savo astro
nautą Mėnulio paviršiuje... 

Pradžioje nebuvo gailimą 
nei išlaidų, nei žmonių, tačiau 
ilgainiui, ypač kiek atši lus 
šaltojo karo įtampai ir prasi
dėjus atsargiam dialogui tarp 
Maskvos bei Vašingtono, lenk
tynių į erdves įkarštis tary
tum atvėso. Tiesa, visiškai ne
nutrūko, bet nebebuvo toks 
intensyvus. Tačiau per daug 
pasitikėjimo Amerika niekuo
met Kremliumi neišsiugdė. o 
sovietai dar labiau nepasiti
kėjo „supuvusiais Vakarų ka

pitalistais"'. Tuomet JAV prez. 
Ronald Reagan pradėjo siūlyti 
visiškai naują kraš to apsau
gos sistemą — erdvėse išdės
tytą instrumentų seriją, galin
čią ne tik susekti priešo iš
šautas tolimųjų skrydžių ra
ketas, bet jas toli nuo numaty
to taikinio saugiai sunaikint i . 

Nors toji apsaugos s is tema 
niekuomet nebuvo įgyvendin
ta, bet ilgainiui ' .maždaug 
1984 m.) iš to kilo mintis paro
dyti Amerikos pranašumą er
dvėse kitu būdu — pas ta tan t 
Žemės orbitoje erdvių stotį, 
kuri būtų galbūt naudinga ir 
ilgųjų distancijų skrydžiams į 
kitas planetas. Stotį numaty ta 
pavadinti „Freedom" vardu; ji 
turėjusi kainuoti apie 8 mili
jardus dolerių ir užbaigta iki 
1994 m. 

Daug kas nuo to laiko pasi
keitė, įskaitant ir Sovietų Są
jungą, kurios žlugimas išlais
vino pavergtas t au t a s , o Ame
rikai nereikėjo tiek daug lėšų 
skirti apsiginklavimui. Tačiau 
erd\iių stoties mintis niekuo
met nepranyko. Tiesa, planai 
nuolat buvo keičiami, pritai
kant juos naujiems tyrinė
jimams, reikmėms, ypač krei
piant dėmesį į vis maž inamą 
valstybės biudžetą. sk i r tą 
moksliniams reikalams. 

Galbūt pats didžiausias pa
skutinio dešimtmečio pasieki
mas yra tai , kad į erdvių sto
ties statybą ilgainiui įsijungė 
15 valstybių, įskai tant ir Ru
siją. Projektas iš kažkada nu
matytų 8 milijardų išaugo į 
100 milijardų dolerių sąskai
tą — šiuo metu dar tik apie 
penktadalis jo užbaigta. Vis 
tik spalio paskut inę dieną pa
tys pirmieji naujosios erdvių 
stoties gyventojai — amerikie
tis \Villiam M. Shepherd ir du 
rusai, Jur i Pavlovič Gidzenko 
bei Sergei Konstantinovič 
Krikalev — pradės joje šeimi
ninkauti , nors s tatyba bus 
vykdoma toliau. Tikimasi stotį 
visiškai užbaigti iki 2006 m. 

Šios erdvių stoties duomenų 
statistika yra tiesiog stebinan
ti. Dydis — apie 46,000 kubi
nių pėdų maždaug ke tur i s 
kartus didesnė už sovietų 
Mir); skrydžio virš Žemės 
aukštis — 240 mylios: mūsų 
planetą apskris 16 kartų per 
parą. Žemės gyventojai „savo 
darbo vaisių" galės matyti be 
jokių ypatingų instrumentų: 
šalia Mėnulio ir Veneros, tai 
bus pats šviesiausias objektas 
ankstyvo ryto ir vakaro pa
dangėje. 

Vadinasi, žmonija žengė 
dar viena žingsnį už savo pla
netos ribų... 

BIRUTES ODISĖJOS 
ORANGUTANGŲ KARALYSTĖJE 

AURELIJA MTTUZIENĖ Nr.19 

Ties kiekviena trobele virš ka
nalo iškeltos palaikių lentų 
būdelės — gal persirengti, o 
gal ir gamtiniams reikalams 
atl ikti . 

Prieplaukoje susirenka bene 
visi kaimelio gyventojai. Bi
rutė paprašo padėjėją ištrauk
ti iš maišų ką tik nupirktas 
pas džiunglių žveją žuvis ir 
paleidžia jas į kanalą — bus 
darbo ir maisto vietiniams 
žvejams. 

Ir v i e n a s lauke karys 
Rytinis telefono skambutis į 

Pak Bohapo namus grąžina 
Birutę į rūsčią realybę. Nepa
žįs tamas balsas atvirai pagra
sina susidorojimu. 

J a u ir anksčiau ateidavo 
gandų, kad nelegaliems kirtė

jams Birutė nepageidautina, 
bet toks atviras ir tiesus gra
sinimas mirtimi buvo pirmuti
nis. Kitą dieną — kitas balsas, 
bet perspėjimo turinys tas 
pats. Birutė netiki, kad taip 
elgtųsi vietiniai gyventojai. 
Net ir nelegalūs miško kirtėjai 
pažįsta Ibu. žino jos pasišven
timą Kalimantanui , pagalbą ir 
paramą vietiniams gyvento
jams. Didesnis pavojus gresia 
iš šimtų aukso ieškotojų pu
sės, kurie įsikūrę visai greta 
Camp Leakey. Jausdami kas
dien vis didėjančią įtampą, 
orangutangų tyrimo stotyje 
dirbantys asistentai jau pra
dėjo ruoštis gynybai. 

Indonezijos įstatymai drau
džia turėti šaunamuosius 
ginklus. Bet Borneo gyvento

j ams jų ir nereikia. Tradicinis 
dajakų ginklas sumpitanas — 
tobuliausias tos rūšies gami
nys pasaulyje. Tai ilgas, labai 
t iesus iš kietmedžio pagamin
tas pučiamasis vamzdis, šau
dant is užnuodytomis strėlė
mis. Vamzdžio gale pritvirtin
tas durklas daro ginklą nepa
keičiamą artimoje kovoje su 
priešu. Samputanu paleista 
strėlė nekryptelėdama lekia 
iki šimto metrų, o į kraujo 
apytaką patekę nuodai stai
giai suparalyžiuoja nervų sis
temą. 

Dajakai meistriškai naudoja 
savo tradicinius ginklus. Sto
vyklos jaunimas jau prisiga
mino nuodų, o strėlyčių jiems 
parūpino sodyboje dirbantys 
draugai. Keista ir nejauku lai
kyti rankose preciziškai iš
drožtas strėlytes, kurių galiu
kai jau išmirkyti mirtį nešan
čiuose nuoduose. 

Pasir Panjango kaimo sody
boje niekas nežino, kaip seka

si tyrimų stoties Camp Leakey 
vyrams. Nėra jokio ryšio. Vie
nintelė priemonė, su kuria 
stovyklos darbuotojai galėtų 
prisišaukti pagalbos — nedi
delė motorinė valtis, kuri nau
dojama tik ekstremaliose si
tuacijose. Bet ir ji nepadėtų, 
jei priešininkai užblokuotų 
upę. 

Kapituliavus vietinei val
džiai ir atsistatydinus visiems 
parko prižiūrėtojams, profe
sorė liko lyg vienas lauke ka
rys kovoje prieš parko niokoto
jus. Birutės situacija tapo pa
vojingesnė, negu kadaise jos 
kolegės Dianos Fossey Afri
koje. 

Profesore nenori patikėti, 
kad Tanjung Putting valstybi
nis parkas ir jame gyvenantys 
orangutangai yra galutinai 
pasmerkti Savo darbo pra
džioje ji juto didelę savo šalies 
vyriausybes paramą ir supra
timą. Tuomet Miškų ūkio mi
nistras pagal išsilavinimą bu

vo miškininkas, supratęs miš
kų ir parkų reikšmę. Vėliau jį 
pakeitė žemdirbystės specia
listas, mėgęs aliejines palmes, 
o dabart inis , vos 34 metų am
žiaus miškų ministras yra stu
dijavęs pienininkystę. Paskir
tas pagal partinę liniją, miškų 
ministras vengia gilintis ir 
spręsti parkų problemas. 

Vyriausybės ir valdininkai 
keičiasi, jų požiūriai ir priori
tetai — taip pat. Tik profesorė 
Birute Galdikas nesikeičia. Ji 
eina, prašo, reikalauja. Birutė 
žino, kaip Indonezijos vadovai 
vertina kitų šalių vadų nuo
mones. Prieš keletą metų biu
rokratiniuose koridoriuose jai 
labai padėjo JAV viceprez.-
dento Al Goro laiškas Indone 
z įjos pn / ientui. Panašų pa
laikymo ra- 'a ji tikėjosi gauti 
ir lankydama-: Lietuvos prezi
dentūroje 199* metais, tačiau 
nesulaukė Birute .'autesi ap
gauta ir išduota. 

Indonezija i r ja i priklausan

ti salos dalis Kalimantanas 
yra toli. Tačiau pažvelgus iš 
arčiau, tos šalies problemos 
yra artimos Lietuvos proble
moms, tik lyg stebimos pro pa
didinamąjį stiklą. 

Vilniečio architekto A. Gučo 
nuomone. Vilniaus architektū
ra įrodo, kad lietuvių mentali

tetas yra artimesnis Rytams, 
negu Vakarams. Birute Galdi
kas pritaria, kad galbūt todėl 
ji ir pritapo ilgiems dešimt
mečiams tolimoje Rytų šalyje, 
kurios skaudulius gydydama, 
ji dar nežada nei pasiduoti, 
nei kapituliuoti. 

Pabaiga 
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Amerikos l ietuviai žino — 
Al Gore y ra už juos. 

Al Gore ir kaip Kongreso narys, ir kaip viceprezidentas, deda pastangas, kad pasaulis būtų laisvas, taikus ir 

klestintis. Jis taip pat stengiasi sudaryti sąlygas pilnutiniam Lietuvos įjungimui į Europos politines, ekonomines, 

saugumo ir apsigynimo organizacijas. „Partnership for Peace" programa, kurią įkūrė demokratai, sėkmingai pade

da valstybėms, norinčioms priklausyti NATO. Al Gore ketina laikyti NATO duris atviras visiems kraštams, kurie 

nori ir yra pajėgūs prisiimti narystės atsakomybę. 
« 

Viceprezidentui Al Gore svarbiausi šeimų reikalai: jis yra už Sočiai Security pertekliaus investavimą, už tai, kad 

didžiosios vaistų bendrovės sumažintų Medicare pacientams receptinių vaistų išlaidas. Al Gore kovoja pravesti tikrą 

pacientų teisių įstatymą, kuris neleistų biurokratams daryti sprendimų gydymo reikaluose. Tokie sprendimai pri

klauso tik gydytojams ir pacientams. Al Gore yra už didesnį policininkų skaičių miestų apylinkėse, už mokesčių 

palengvinimą vidutinių pajamų šeimoms, kad jos galėtų pasitaupyti senatvei, apmokėti vaikų mokslą bei gydymo 

išlaidas. Al Gore planas — atsakingas planas: jis ugdys ekonomiją, stiprins Sočiai Security bei Medicare ir padės 

panaikinti valstybės skolą iki 2012. 

AL GORE KOVOJA UZ MŪSŲ ŠEIMAS! 
Paid for by The Democrc'ic Nationrj! Cornmittee 



SUSITIKIMAS PO 
ŠEŠIASDEŠIMT METŲ 

Algimantas Kezys, viešė
damas šią vasarą Lietuvoje, 
susitiko su pusbroliu Jonu 
Akucevičium, kurio nebuvo 
matęs 60 metų. „Atrodo, kad 
dabar tikrai būsiu aplankęs 
visus gimines, gyvenančius 
Lietuvoje", — sakė Algiman
tas. Nors paskutiniu laiku 
čikagietis kasmet vieši Lietu
voje, tačiau visada pr i t rūksta 
laiko. Šį kartą jau iš anksto 
buvo nuspręsta nuvykti į Ku
dirkos Naumiestį pas pusbrolį 
Joną. Šiaip taip suradus 
namą, kuriame gyvena Jonas, 
teko palaukti pusvalandį prie 
vartelių, mat Jonas pasikin
kęs arklį su viena eina buvo 
išvykęs parsivežti pašaro savo 
ūkio gyvuliams ir paukščiams. 
Ir štai grįžęs, nulipęs nuo ve
žimo atpažįsta vienas kitą. 
Tat iau su Algimantu atvyku
sią seserį Aldoną ne iš karto 
prisiminė Jonas. Tik vėliau, 
grįžtant į Vilnių Algimantas 
pasakojo: ...matai kiek jau me
tų praėjo, o jis beveik nepasi
keitęs tiek iš veido, t iek iš bal
so. Man ir dabar dar ausyse 
skamba jo skardus balsas nuo 
laukų. Pirmasis Jono klausi
mas Algimantui: „Tai kada 
sugrįši į namus, į Lietuvą? 
Mes tave matėme televizijoje; 
tikriau, kaimynai matė ir pa
sakė, kad tu atvažiavęs," — 
pasitaisydamas tęsė Jonas. 
Jonui, kuriam šiandien 81 
metai, nebuvo lengvas gyveni
mas. Tremtis, kalėjimas, vis 
del lietuviško patriotizmo. 
Grįžęs gavo darbą, ramiau gy
veno, o dabar gauna 400 litų 
pensiją. Tai nėra blogai, gy
venant vienam ir tur in t gana 
didelį ūkį: >žemė, karvė, 
avelės, arklys, vištos ir bitės, 
kurioms aviliai paties Jono su
kalti ir išdekoruoti tulpėmis. 
Su gerokai jaunesniu kaimy
nu nusipirko traktorių. Labai 
geras dalykas t raktor ius ūky
je, sakė kaimynas, t ik gaila, 
kąd valdžia Joną apgavo, 
grąžindama tik pusę jam pri
klausančios žemės. Ką pada
rysi, užteks. Jonas gana ori
ginaliai panaudoja savo žemę. 
Pavasarį išveda gyvulius į 
laukus, o rudenį, dažniausiai 
jau su palikuonimis, parsige-
ną į tvartą. Tikrai neteko ma
tyti žmogaus, kuris su tokia 
meile, pareiga ir užsidegimu 
prižiūri savo gyvulius ir 
paukščius. Nors ir tiek daug 
laiko nesimatę, Jonas pakalba 
su Algimantu ir Aldona keletą 
minučių ir vėl lekia prie tvar
to, pažiūrėti pas gyvulius. La
bai retai pasitaiko, kada 
žmonės garbiame amžiuje 
kaip Jonas, pasakytų, — nu
fotografuok mane prie mano 
avilio, arba nufotografuok 
mus visus prie stalo, ar dar
želyje prie gėlių ir paties iš
drožto briedelio su ragais ir la
bai šviesiomis mėlynomis aki
mis. Bet nereikia fotografuoti 
kiaulių, nes jos labai neš
varios. Kviesdamas visus į 
vidų. Jonas net negalvojo atsi
prašinėti už netvarką kamba
riuose, ko, aišku, ir nereikėjo 
daryti. Mes jautėme didelę pa
garbą Jonui, kuris po tiek 
iškentėtų metų patenkintas 
savo likimu. Gražu buvo ma
tyti, kaip Jonas vos ne bėgte 
lakstė po kiemą apie savo 
įnamius, kartais pamiršdamas 
ir svečius. Pagal galimybes, 
anksčiau Jonas padėdavo Ku
dirkos Naumiesčio varguo
liams, anot kaimyno, kurie ne 
visada padoriai atsilygina. 

Aplankėme kapines, kur 
šalia Vinco Kudirkos kapo pa
laidoti ir pusbrolių artimieji, 
įdomiausios mano su Jonu 
bendravimo minutės buvo, kai 
Algimantas su Aldona užbėgo 
į Vinco Kudirkos muziejų. Jo
nas apipylė mane klausimais: 
kaip ten Amerikoje Algiman
tui sekasi9 Ar jis gali pragy

venti iš savo fotografijų? 
Kodėl jis gyvena vienas? 
Kodėl negrįžta namo j Lie
tuvą? Matėsi, kad Jonas ne
abejingas pusbrolio gyvenimui. 
Praėjus dešimčiai minučių 
pamačiau, kaip Jonas mindo, 
mindo šaligatvį, mat jam nu-
rėjosi kažką pasakyti, ar kaž
ko dar Algimanto paklausti , o 
čia dar namai rūpėjo, jau buvo 
laikas gyvulius šerti . Nebesu
laukę užėjome ir mes į mu
ziejų. Gal daugiau iš manda
gumo užklausiau Joną, ar jis 
pirmą kartą lankosi šiame 
muziejuje, matydamas, kaip 
tėvai, Marytė ir P ranas Gru-
prie kurio nors eksponato. Jis 
nieko neatsakė. Iš tiesų tai 
pas jį patį namie beveik mu
ziejus. Kampe kabo net keli 
Lietuvos herbai, taut inė vė
liava prie lango, o kita tautine 
vėliava miegamajame, prie lo
vos, šalia ką tik išimtų bičių 
korių. Didžiajame kambaryje 
apvalus stalas su daugybe, se
niai nejudintų skulptūrėlių ir 
suvenyrų, kai kurie paties 
Jono pagaminti . Stalo vidu
ryje povo plunksnos, matyt 
kažkoks likutis, nes ir kieme 
lakstė da r visai maži trys po
viukai. Virtuvėje VEF radijas, 
iš kurio anksčiau sklisdavo 
trukdomas „Amerikos balsas". 
Ant stalo be gyvybės žymių ir 
mažas televizorius „Šilelis", ko 
gero pagamintas kažkada 
Kauno Prisikėlimo bažnyčioje. 
Kampe ant kėdės senokai ne
liestas akordeonas. Visko ne
įmanoma ir aprašyti, tai tie
siog labai įdomu. 

Yra Kudirkos Naumiestyje 
dar viena įžymybė. Tai Sede
ravičiaus sodyba su didžiu
lėmis arklių ir žymiausių Lie
tuvos žmonių skulptūromis. 

DRAUGAS, 2000 m. lapkričio 1 d., trečiadienis 
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Susitikimas Jono Akucevičiaus sodybos kieme. Kudirkos Naumiestyje. Iš kaires: sodybos šeimininkas, sesele Al
dona ir jos brolis Algimantas Kezys. Žino Kazėno nuotrauka. 

Dar skulptoriui gyvam esant 
jis keistuoliu buvo laikomas, 
dabar sodyba beveik muziejus. 
Pastebėjau, kad J o n u i pat inka 
tos skulptūros, nes, t ik prie jų 
privažiavus, jis pastebėjo — 
matote jos visos padažytos . O 
štai visai šalia pastoviai vei
kiantis naudotų rūbų ir kitų 
prekių turgus . Bet ta i j au ne 
vien Kudirkos Naumiesčiui 
būdinga, nes tokiais turgeliais 
nusėti beveik visi Lietuvos 
kaimai ir miesteliai . 

Labai greit prabėgo t rumpa 
viešnagė pas pusbrolį Joną, 
kuris , padidinęs žingsnį, nu
skubėjo prie namų. Nelabai 
kalbaus Jono paskut in ia i žo
džiai buvo kaip ir ką tik susi
t ikus: „Tai kada Algimantai 
sugrįši namo į Lietuvą"? Ko 
gero Jonas ir neįsivaizduoja 
kitokio gyvenimo, ka ip savo 
tėvynėje — Lietuvoje. 

Z i n a s K a z ė n a s 

TIESIOG CICERONIŠKAS PATARIMAS 
Niekad nebuvau nei karia

mas, nei pjaunamas. Tad kar
tais pasijuntu nei pakar tas , 
nei papjautas. Trumpai sa
kant, su ta pačia vidine vel
niava. Pažįs tama lituanistė 
patarė: tokiu metu geriausias 
vaistas yra mintyse įvairių 
žodžių linksniavimas ar asme
navimas, taisyklingai juos kir
čiuojant. 

Tiesiog ciceroniškas patari
mas! Puiki terapija liūdesiui. 
Manote, kad tai lengva. Pa
bandykite. Jei esate kilę iš 
bendrinės kalbos lopšio — Su
valkijos, gal ir biis lengva. 
Šiaip, kiek žinau iš patirties, 
daug kas nesilaiko kirčiavimo 
taisyklių. Ir kas čia tokio, jei 
„vėliava, vėliavos" ištaria „vė
liava", „vėliavos"? užuot „mo
teris", kirčiuoja „moteris", 
„raštinė" — „raštinė", „naftos" 

,— naftos", „vokiečiai" — vo
kiečiai" ir t.t. J u k ten, Lietu
voje, jie irgi kirčiuoja nevieno
dai. 

Vis dėlto kažkaip nesmagu, 
girdint per Los Angeles lietu
vių radiją kai kurias progra
mas tarmiškai kirčiuojant: 
„bangomis", „paskolomis", 
„kalboje" „pabaigoje", „parodo
je", „patalpose", „įtakoje", per
siusti", „perduoti", „persekioji
mas". „Lietuvoje"... Nejau taip 
sunku pasitikrinti tų žodžių 
taisyklingą kirčiavimą? 

Šitaip pastoviai radijo klau
sytojams diegiamas netikęs 
tarimas. Būtų naudinga, jei 
koks aktoriškas skaitovas ra
dijo laidos metu bent kelias 
minutes 'neilgiau) paskaitytų 
sklandų tekstą, pabrėždamas 
tikslius kirčius ir priegaidės. 

Toji bičiuliška kalbininke 
stebisi, kodėl mes kai kada 
išeivijos laikraščiuose fnet ir 
„Drauge"; skriaudžiame vieti
ninko linksnį. O tai atsi t inka, 
kai rašoma kuri nors Ameri
kos vietove. 

Kaip pavyzdį, j i papras
čiausiai nurodė mano nei šio
kį, nei tokį s traipsnioką, pava
dintą „Apie vangumą, prade
dant nuo savęs" išspausdintą 
spalio 18 d. numeryje. 

Ji man aiškina š ta i ką: lietu
vių kalbos sakinio rišlumas 
reikalauja, kad vietininko 
linksnis bet kur ia ka ina būtų 
išlaikytas. An t ra ip bus suke-
verzota prasmė. Gal ima pasa
kyti „Los Angeles padangėje", 
tačiau labai nesveikai ir nesu
prantamai a t rodys — „Taut
kus įsikūrė Los Angeles". Čia 
jau reikia pr idur t i „mieste". 
arba rašyti „Los Angeles'e, kai 
būtinai norima išlaikyti kilmi-
nę šio miesto rašybą. 

Todėl ir minė tame mano 
straipsnyje sakinio dalis — 
„atvykusio ir dabar pas tėvus 
Santa Monica atostogaujan
čio". — logiškai y ra nei šis. nei 
tas. Skamba juokingai , nelie
tuviškai. Kalbininkei teisinuo
si, jog rankrašt į nusiunčiau su 
„Santa Monikoje atostogau
jančio" versija, bet redakcija 
pakoregavo, norėdama išlaiky
ti vietovardžio autent iškumą. 
Atseit, g lausta jo šventumą. 

Gerai, labai gerai , sako li
tuanis tė , tegul laikosi ir neža
loja vietovardžių rašybos, bet 
irgi — tegul nesudarko saki
nio prasmes. Viet ininkas saki
nyje turėjo žūtbūt išlikti, ištai
sant j „Santa Monica'oje atos
togaujančio". Šis miestas , be 
abejo, nebūtu nuskr iaus tas , 
jei būtų rašomas ir su lietu
viška galūne. 

Čia pat prisipažinsiu, jog, 
deramai nepat ikr inęs gautos 
informacijos. įvėliau klaida 
Pasirodo, kun. Gin ta ro Grušo 
tėvai, Marytė ir P r a n a s Gru
šai, gyvena ne San ta Moni-
coje, bet Agoura Hills mieste, 
maždaug 35 mylios nuo Los 
Angeles. 

P r a n a s V i s v y d a s 

KIEKVIENAI AMERIKOS VALSTIJAI 
SKIRTINGAS „KETVIRTUKAS" 

E L E < T R O S 
ĮVEDIMA - PATAISYMĄ! 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
D:rc_ ...'-r.esty. Dirbu greitai. 

garantuotai ir sąžiningai. 
7 -'•'.779.3'?* " 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
AUTOMOBJUC. NAMU, SVEIKATOS, 

1R S VVYBES DRAUDIMAS. 

'-. o - e <a;ea •:... ir.a. 
FRANK ZAPOLIS 

3208 1/2 West 95lh Street 
Tel. (708> 424-8654 

,'773) 581-8654 

•i .KSfc 

VN indow VYashers Nt-eded! 
40U0O0 pa >ear We nced 100crews. 
No cxp iecessary. Will train. Mušt 
ha\c vau d dnver' s license and trans-
portatior. Musibe fluent in English. 
L. V. McMahon \Yindcm VYashing. 
Tel. 800-820-6155. 

Kalame visų rūšių „sidings", 
„soffits", įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 

GREIT PARDUODA 

tJJL RE/MAX 
y\REALTORS 
ofTc.rmi sst • 5959 

HOME (708) 42S • 7160 
MOBIL (773) 590-0205 

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

Skubiai išnuomojamas vieno 
miegamojo namas Bridgeporto 

rajone. Kaina $525 j mėn., 
neįskaitant patarnavimų. 1 

Tel. 773-220-4950. 

Monetų rinkėjus (numizma-
t ikus; sudomino pinigų rin
koje pasirodžiusios, amerikie
tiškos 25 centų monetos 
' '„Quarter"i. 

Pradedant 1999 ir baigiant 
2008 metais, kasmet išlei
džiant po 5, tais specialiai 
pavadintais „Washington 
Quarters" bus pažymėtos vi
sos 50 Amerikos valstijos. Iki 
šiol tų „Quarters' ' (toliau — 
„Q'"> jau susilaukė 9 valstijos: 
Delaware. Pennsylvania, New 
Jersey, Georgia. Connecticut. 
Massachusetts . Maryland. 
South Carolma ir Xew Hamp-
shire. Šiais metais dar pasiro
dys ir Virginijai skirta mone
ta. Xew York valstijos „ketvir
tuką" pamatysime ateinančių 
metų pradžioje, o Illinois vals
tijai teks palaukti iki 2003 
metų. 

„Washington Quarter" nuo 
dabar naudojamų skiriasi sa
vo antrąja puse. Toje pusėje, 
kur paprastai matomas erelis, 
dabar yra kitoks vaizdas, iš
skirt inai reikšmingas tai vals
tijai — ar tai istorinis pasta
tas , paminklas, paukštis, gy
vūnas , ar kas kita. Pačiame 
monetos viršuje — valstijos 
vardas ir jos „gimimo" metai, o 
apačioje — išleidimo metai ir 
gan nelengvai įžiūrimas įra
šas: „In Pluribus Unum". 

Tie specialūs „Washington 
Quarter" kalami dviejose mo
netų kalyklose. Viena yra 
Denver, Coiorado. o kita — 
Philadelphia. Pennsylvania. 
Todėl, kad sudarytume tiksiu 
tų monetų rinkinį, reikės jų 
turėti po vieną iš kiekvienos 
kalyklos. Kalyklų vietoves yra 

* M e t ų sek l iu p r ipaž in t a s 
K a u n o Vyriausiojo policijos 
komisariato Organizuoto nusi
kals tamumo tyrimo tarnybos 
komisaras Edgaras Mažeika. 
Šis vardas labiausiai pasižy
mėjusiam pareigūnui kasmet 
suteikiamas minint Krimina
lines policijos dieną. 30-metis 
kriminalistas ..Metu sekliu -
2000" išrinktas už sėkminga 
darbą, aiškinant Kauno nusi
kalstamo pasaulio atstovų žu
dynių aplinkybes Kėdainių ra
jone bei tiriant „Senukų" pre
kybos centro apsaugos darbuo
tojų nužudymo byla. Geriau
siam sekliui atiteks ir vertin
ga dovana, kurią nupirko kon
kursą remianti uždaroji akci
nė bendrove ..Ekskomisaru 
biuras". DM 

* Vi ln iaus un ivers i t e to 
(VU) r e k t o r i u i Rolandui Pa 
vilkiniui tapus Seimo nariu. 
šiai aukštajai mokyklai laiki
nai vadovaus prorektoriu-
Saulius Vengris. Akademiniu 
reikalų prorektorius S Veng
ris rektoriaus pareigas eis tol. 
kol bus parengtas ir patvirtin
tas naujas VI' statutas. BS-

pažymėtos raidėmis: D ; Den
ver) ir P (Philadelphia). Tas 
raides (reikės padidinamo 
stikslo,' galima pastebėti mo
netos dešiniajame šone. už
rašo .,Iu God \Ve Trust" apa
čioje. 

.,Washington Quarters~ išlei
džiami ribotu kiekiu. D kalyk
los monetas dažniausiai gali
ma užtikti vakarinėje Ameri
kos pusėje, o P — rytinėje. 

Kad tie „ketvirtukai" neišsi
barstytų, jiems sudėti paga
minti ir atitinkami aplankai. 
Jų yra du: pirmajame tilps 
monetos, išleistos 1999-2003. 
o antrajame — 2004-2008 me
tais. 

Tiems, kurie šiais „ketvirtu
kais" domisi — sėkmes juos 
bemedžiojant! 

P. P a l y s 

Reikalingi dažytojai su patyrimu 
Amerikoje. Privaio turėti 

automobilį. Darbas šiauriniuose 
rajonuose. Skambinti tel. 847-

808-9109 vakare nuo 8-10 vai.,; 
dieną tel. 847-980-7887. ! 

Susikalbėsite angliškai, rusiškai." 

Oak Lawn, 1L, ramioje vietoje 
parduodamas puikus 4 mieg.. 

2 vonių ,,townhouse". Yra 2 
automobilių garažas. Šalia golfo 
laukai, baseinas, mokykla. Tai 
puiki vieta neturintiems laiko 

rūpintis aplinkos tvarkymu. Tel. 
773-767-2400, First Rate R.E., 

Aušra Padalino. 

Perkate automobilį? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Ką tik atvykote į JAV? 
Ne problema! 

Žemos automobilių kainos! 
Žemiausi finansavimo %! 

Maži mėnesiniai mokesčiai! 
Nėra pradinio mokesčio! 

Galite sėsti už vairo šiandien! 
Tel. 630-841-6527. 

Priimu gyventi vyresnio amžiaus 
žmogų į atskirą kambarį su 
patarnavimais arba be jų 

Lemonto apylinkėje. Skambinti 
vakarais tel. 630-243-8147 f 

arba palikti žinutę. į 

ATTENTIONIMMIGRANTS! 
Canada and Australia 

are accepting applicants for 
Permanent Residence! 

For free information call: 
1-773-282-9500. 

GTS concentrating in immigration 
www.immigration-service.com 

Vyrų ir moterų kirpėja. 
15 metų patyrimas. Greitas, 

malonus patarnavimas. 
Skambinti Vandai, 

tel. 708-422-6558. 

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

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

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
• S.Benetis, tel. 690-241-1912. J 

NE VISOS TAUPOMOS SĄSKAITOS VIENODOS! 

—Personai 
/ \ 

4.0% 
Passbook 

Visi bankai siūlo taupomas sąskaitas — 
ne visi bankai moka už jas aukštą nuošimtį. 

A t i d a r y k i t e s a v o t a u p o m ą j ą s ą s k a i t ą 
( P a s s b o o k A c c o u n t ) 

F i r s t P e r s o n a i B a n k e ! 

Aukštas nuošimtis — 4.00 % APY 
Pinigus galite įdėti ar išimti kada norite. 

Pensijos pervedamos veltui. 

Sąskaitos apdraustos iki $100,000 federalinės valdžios agentūros. 
First Personai Banke susikalbėsite lietuviškai! 

\ /J—lVC^ 
— Personai 

BuiUing Personai Banking Retationships?" 

G A R H f . I D RIPCiF 
6162 S. Archer Avc. 
Chicago, IL 60638 
(tetu/cen Austin and McVicker) 
(773) 767-5188 

ORLANTD PARK 
15014 S, LaGrange Rd. 
Orland Paurk, IL 60462 
(near Domimck'j »nd Waigrter.'s) 
(708) 226-2727 

Manką 
FDIC 

Annual Percentage Vie!d (APY) is effective as of Octobc 25. 20OO and .s subiect to change w inoiit rotice 
Micmum (ieposit ot $100 is mąui'fci to ootam thp APv 

l I 

file:///Yindcm
http://www.immigration-service.com


DRAUGAS, 2000 m. lapkričio 1 d., trečiadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Rankų lenkimo varžybų dalyviai „Draugo" redakcijoje: Audrius Didjurgis 
(kairėje) ir Aidas Pališkis. N'uotr. J. Kuprio 

LIETUVIAMS PASISEKĖ 

Š.m. rugsėjo 29-spalio 6 d. 
Virginia Beach, VA, vyko tarp
tautines rankų lenkimo var
žybos — pasaulio čempiona
tas. Tarp dalyvavusių atletų iš 
40 šalių buvo ir lietuviai: 
Čikagoje veikiančio klubo „Ai
das" nariai, o taip pat keli as
menys iš Lietuvos. 

Lietuviams varžybos neblo
gai pasisekė — laimėjo net ke
letą pirmųjų vietų. Ypač pui
kiai užsirekomendavo mote
rys. 

Sandra Bumšaitė laimėjo 
pirmą vietą kaire ir dešine 
ranka — iki 60 kg. 

Dalia Medziaušytė dešine 
laimėjo 2 vietą, kaire — 3 
vietą: svorio kategorija: iki 80 
kg. 

I rena Perminienė nely
giųjų tarpe laimėjo pirmas 
vietas kaire ir dešine ranka. 

Vyrai taip pat gražiai pasi
rodė, nors pirmosios vietos 
niekam nepavyko laimėti. 

Aidas Pališkis laimėjo 3 
vietą: svorio kategorija — 35 
kg-

Konstantinas Archjpovas 
— 4 vietą dešine ranka (%rete-
ranų tarpe): svorio kategorija 
- 70 kg. 

Taip pat dalyvavo Audrius 
Didjurgis I iki 60 kg) ir Sau
lius Rakauskas (iki 100 kg). 

Klu'bo .Aidas" nariai labai 
dėkingi dr. Jonui Adoma
vičiui, kuris dosniai parėmė 
atletų dalyvavimą varžybose. 

Straipsnyje „Lietuvos naš
laičių globos" komitetas 
(„Draugas", 2000 m. spalio 31 
d.) rašoma apie Omahos Skau-
tų-Skaučių N'eries-V.Kudirkos 
Vietininkijos ir Omahos lietu
vių šalpos darbams vadovau
jančią Laimą Adamkienę.'Tu
rėtų būti - Laima Antanėlie-
nė. 

H e n &inid 
Spalvingą brazilų karna

valą, Afrikos-Brazilijos daini
ninkus, nepailstančius sambos 
šokėjus ir Lotynų Amerikos 
muzikos atlikėjus galėsite iš
vysti šį penktadienį ir šešta
dienį (lapkričio 3-4 d.) 8 val.v. 
„Chicago Theatre". Bilietai 
tel. 312-902-1500. 

Apie konceptualųjį meną 
bus pasakojama Šiuolaikinio 
meno muziejuje (Museum of 
Contemporary Art, 220 East 
Chicago Ave.) gruodžio 3 d., 
sekmadienį. 2 vai.p.p. Paskai
ta, kurią skaitys Columbia 
University (New York) profe
sorius. - nemokama. 

Skelbimai 

Po ilgesnės pertraukos 
lapkričio 24-25-26 dienomis 
Čikagoje vyks teatro festiva
lis. Dalyvaus keturi teatrai. 
Spektakliai vyks tokia tvarka: 
lapkričio 22 d. 7:30 val.v. ruo
šiama vakaronė su aktoriumi 
Petru Venslova. lapkričio 24 
d. 7:30 val.v. - Čikagos „Žalt
vykslės" spektaklis „Kaimy
nai", lapkričio 25 d. 2 vai.p.p. 
bus rodomas Hamiltono teatro 
„Šiapus uždangos" vaidini
mas, o tą pačią dieną 7:30 
val.v. - Toronto „Audra gied
roje" spektaklis, lapkričio 26 
d. 2 vai. p.p. Los Angeles teat
ro „Žvakidė". Tokio dydžio 
renginys reikalauja daug iš
laidų. Kreipiamės į visuomenę 
prašydami paremti šį svarbų 
kultūrinį įvykį. Paaukoję 100 
dol., gausite 2 bilietus į pasi
rinktą spektaklį. Čekį rašyti: 
Lithuanian-American Com-
munity, Inc., ir siųsti 2841 
Denton St.. Vv'estchester. IL 
60154. Aukos nurašomos nuo 
mokesčių. 

Verta žinoti 
Nemokamas seminaras 

apie namų pirkimą vyks lap
kričio 15d., trečiadienį, nuo 6 
iki 3 val.v. LaSalle banko Lin
coln Park skyriuje (538 W. Di-
versey Parkway. Chicago). Se
minaro temos: pasiruošimas 
namų pirkimui, finansavimo 
galimybes, paskolos ėmimas ir 
1.1. Užsiregistruoti galite iki 
lapkričio 8 d. tel. 773-880-

rO€TŠOS 

Kasmetinė šiuolaikinių 
baldų parodą-pardavimas 
vyks lapkričio 2-5 dienomis 
The Merchandise Mari. 300 
X. Wells . Publika į parodą 
galės, patekti lapkričio 4 d., 
šeštadienį, nuo 10 vai.r. iki 6 
val.v.. sekmadienį, nuo 10 
vai.r. iki 5 vai.p.p. Savo nau
jausio dizaino baldus guos ga
lima bus ir pirkti demonstruos 
apie 200 bendrovių, tarp jų ir 
didžiausios, JAV įsikūrusios 
Italijos baldų kompanijos. 
Daugiau žinių rasite „Interne
te": 
www.merchandisemart.com 
arba tel. 800-677-6278, 312-
527-7600. 

Atsiųsta paminėti 
.Artuma", 2000 m. spalis. 

Nr. 10 : katalikiškas mėnesinis 
žurnalas šeimai). Steigėjas -
Lietuvos Caritas. Redakcijos 
adresas: M. Daukšos 21. LT-
3000 Kaunas. Tel. (827) 
209683. 

Žurnale šalia kitų dvasinių 
problemų. nagrinėjamų 
straipsniuose ..Kremacija ir 
kūnų prisikėlimas". ..Kentė
jimo prasme", „Gydytojų prie
saikos". „Apie eutanaziją -
emociškai". spausdinamas 
Gary L. Bauer. buvusio JAV 
prezidento Ronald Reagan 
patarėjo šeimos klausimais, 
straipsnis „Motinos ir tėvai". 
Tai universalios mintys, tin
kančios ir Lietuvai, ir Ameri
kai, nes ir čia, ir ten pradeda 
nusitrinti tėvystės ir moti
nystės (tik gal skirtingu laips
niu) idealizmas. Straipsnyje 
duodamas pavyzdys: kai Bar
bara Bush pakvietė į vieną 
koledžą pasakyti inauguracinę 
kalbą, šimtai pasipiktinusių 
studenčių sukėlė triukšmą. 
Jos tvirtino, kad ponia Bush 
jaunoms moterims nėra tinka
mas pavyzdys, nes visą gyve
nimą augino vaikus ir nedirbo 
pagai profesiją. Barbara Bush 
savo kalboje pasakė: „Artė
damos prie gyvenimo pabaigos 
nebeprisiminsite, kad neišlai
kėte dar vieno egzamino, ne-
laimėjot eilinės bylos, nesu
darėte eilinės sutarties. Gailė-
sites tik laiko, kurio nepralei-
dote su vyru. vaiku, tėvais ar 
bičiule". Belieka viltis, raše 
autorius, kad būsimosios moti
nos įsiklausė į pirmosios Ame
rikos damos žodžius. 

A.V.Š. 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPČNAS 
6436 S.PuU»ki Rd . Chicago. IL 60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

A D V O K A T A S 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvea nuo .Draugo*'* 
TAL 773-264-0100. 

TeL 630-367-0300, Lemont, EL 

Advokatas 
Jonas Gibaitis 

Civiline* u* 
knminalinea byloti 

6347 8. Kedste Av«noe 
Chica*o, IL 30639 
TeL 773-776-8700 

ToO free 24 hr. 888-7766742 
Darbo vai nuo 9 v.r. iki 5 v.v. 

Seitad 9 v.r. iki 1 v.p.p 
- I..' '•('. r.i :•••-; .M;k \ , _• - -c i^ / i t ic je prie i' 
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Sk ŽVAIGŽDUTĖ 
^ J į / J1 ^ • įsteigta Lietuvių Mokytojų Sąjungos Čikagos skyriaus 

Redaguoja J. Plačas. Medžiagą siusti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 60629 

DVI DIDELĖS ŠVENTĖS v a i k a i ******* n e S ? a l i , m a 

su rogutėmis čiuožti. Vaikai 
Šiandien kataliku bažnvč.a m e t 0 S 1 v i e n a * ,< k l t a S m e g 0 

švenčia Visų Šventųjų šventę, ^ . u z t e m i s . Kalėdų atostogos 
»,-.,. . , . . , . prasideda savaite Dnes Kale-o rvtoj — Vėlines, vėlines vra % „ ., . . . . . , - . , "• das. vaikai džiaugiasi, nes ne-svarbi švente, nes baznvčia , , , . ° , _ . " r a mokvkloie pamokų. Taip prisimena visu mirusiųjų ve- „ , , " , , T, , • 

les. ypač tų pamirštųjų, kūnų s a l | a > k a d tvenkinys užšalo ir 
gyvieji nebeprisimena. Velės v a i k a i Č I U O ž i a a n t l e d a K*lė-
pačios sau padėti negali, tik d u eglutė papuošta lempute-
gyvieji savo maldomis. Todėl m i s i r y r i a i s papuošalais, 
visi privalo tą dieną melstis už K ū C l u vakarienei susirenka 
jas: a r bažnvčiose. ar kapine- v i s a š e i m a - ^ ^ s e n i s a P" 
se, ar namuose. Gerai daro tie l a n k o v a , l k u s - B l o f e m s v a i " 
žmones. kurie dažnai pnsime- k a m s P a i e k a a n ? i e s ' ° J e " 
na savo artimuosius mirusiuo- fie

J
ms v a i k a m s ~ d o v a n ų - 1

K a " 
sius, o Vėliniu dieną reikia l e d u n a k ^ važiuojame , baž-
„ • • .. • . • v. nvčią išklausyti Bernelių Mi-
pnsimint i ir užmirštuosius, „ r i . — . « , . , , . »-

T ~* ----- \- u^j^ x,T„„x„ šių. Po Kalėdų laukiame Nau-
Lietuvoje Vėlines švenčia- . 7 , , . . . . . . 

mos senais išlikusiais papro- ™ų M e t ų " . V a i k a i dažnai me
čiais. Puošiami kapai, degina- ^ a . • " * f * 1 , l k l V l d u r -
mos žvakutes ir kitos apeigos f a k č l ° - *** d a u š e h s J u n e s u " 
atl iekamos. Gera prisiminti ir laukia ir užsnūsta. _ _ 
savus papročius, kurie išeivi- DU , , , L i n a M a c i ū n a i t ė 
joje pamažu nyksta. Philadelphyos Vinco Krėves 

Svarbu prisiminti ir mūsų h t ™;iof m o k m t ; 
, (-Vaikų aidai ) 

mirusiuosius savanorius, ka- " H 

rius partizanus. Jei ne jie, ^ ^ G m m Q D I £ N A 
šiandien nebūtume laisvi ir 
nepriklausomi. Branginkime Tai įvyko žiemą, vasario 
savo laisvę ir nepriklausomy- mėn. 15 dieną. Lauke labai 
bę ir visokiais būdais sten- snigo ir buvo šalta. Namuose 
kimės ją išlaikyti. buvo šilta ir malonu, nes buvo 

Tad visi šiandien ir rytoj, su- mamos gimtadienis. Močiutė 
sikaupkime maldomis už mi- sėdėjo prie židinio, kur degė 
rusiuosius! ugnis. Vaikai nerimo, žaidė ir 

R e d a k t o r i u s bėgiojo po namus. Tėvelis pa
dėjo ruošti stalą, o mama pati 
ruošėsi apie save. Jos vardas 
buvo Alberta. Vaikai vadinosi 
Jonu ir Dalyte. Tėvelis buvo 
Algimantas. Dar buvo mažytis 
kūdikis Mariukas. 

Stalas buvo paruoštas ir 
padėtas tortas. Kai mama at
sisėdo, tuoj ir kiti susėdo prie 
stalo ir ant sofos. Atėjo laikas 
apžiūrėti dovanas. Vaikai lau
kė šio momento ir šaukė: „Ati
daryk mūsų!" Mama atidarė 
gražią, ilgą dėžutę. J i labai 
apsidžiaugė, nes gavo gražią 
grandinėlę. Kai mama atidarė 
močiutės dovaną, ji buvo labai 
dėkinga, nes močiutė padova
nojo žiedą, kuris buvo labai se
nas , dar gautas iš jos mamos. 
Kai dovanos buvo išdalintos, 
prasidėjo vaišės. Mariukas at
sirado pirmas prie stalo su 
močiute. Kai visi pavalgė 
maistą ir pasidalino tortą, at
sisėdo pailsėti. Tėtis ištraukė 
laiškelį, kurio viduje buvo rak
tas . O tas raktas priklausė... 

Taip ir pasibaigė gimtadie
nis, lyg graži pasaka. 

Viktorija Biskytė, 
Čikagos lit. m-los 6 sk. 

mokinė 

VĖLINES 

Dieve, tu tikriausiai žinai 
mano bočeię Moniką. Aš irgi 
būsiu kada nors su Jumis. 

Viitis Mei lu tė 

Dievuli, ačiū už mano šeimą 
ir mano gyvenimą. Padėk man 
daryti teisius dalykus. 

K a t a r i n a S lav ika i t ė 

Mielas Dievuli, padek mano 
šeimai gerai ir smagiai gyven
ti. 

S igi tas R i m k u s 

Mielas Dievuli, prašau pri
žiūrėk visus mirusius. Padėk 
ir man. kad sektųsį. 

G in tas B r a d ū n a s 

Mielas Dievuli, ačiū. kad Tu 
atsiuntei savo sūnų ir mums 
davei viltį visuose mūsų sun
kumuose. Ačiū, kad davei 
žmonėms gyvenimą ir paga
liau laisvę. Ačiū, kad davei 
mums protingus ir galingus 
žmones, kurie mus vedė. Ačiū 
labai už viską. 

J o a n a O r e n t a i t ė 

Mielas Dievuli, padėk miru
siems kilti į dangų taip. kaip 
lengvi pūkeliai kyla aukštyn. 
Padek ir tiems, kurie dar gy
vena žemėje, kad jie rastų Tau 
vietos savo širdyse. 

Vytas B r a d ū n a s 
Visi Baltimorės Karaliaus 

Mindaugo lit. m-los mokiniai. 
..Mūsų metai"i 

METŲ LAIKAI 

R u d u o 
Atostogos jau pasibaigė ir 

mokslo metai prasidėjo. Moky
tojos daug namų darbų duoda. 
Vaikai stengiasi greit pabaigti 
savo darbus, kad galėtų lauke 
žaisti su savo draugais. Lapai 
krenta nuo medžių, laikas 
juos sugrėbti. Vaikai šokinėja 
sugrėbtų lapu krūvose. Paukš
čiai išskrenda į pietus. Matosi 
tik tušti lizdai medžiuose. Jau 
prasideda šalnos. 

Žiema 

Jau daros; šalčiau, reikia 
šiltai apsirengti. Kai sninga. 

Muzikantas patogiai a ts isėdo 
ir pradėjo griežti, o velniai 
šokti. J a m ir pirš tai įsopo be
griežiant, o velniai vis šoka ir 
šoka. Velniai varė toliau jį 
griežti, o jei negriešiąs, tai 
grasino užkinkyti kelmų vežti. 
Muzikantas s u m a n ė g u d r u m u 
ats ikratyt i velniais. J i s tyčia 
nu t raukė stygą ir smuikas 
pradėjo negražiai griežti . 

Velniai paklausė: 
— Kodėl ta ip negražiai 

grieži? 
— Kad styga nu t rūko . 
— Ar negalima būtų sur iš t i? 
— Negalima, t ada negrieš , 

— atsake muzikan tas . — Gal 
jū s turi te ku r stygų — būtų 
galima įdėti. 

Bet velniai stygų neturėjo. 
— Tai reikės keltis žemėn 

stygų pirktis, — sako muzi
kantas . 

Velniai sutiko. Tuoj j ie išrin
ko septynmetį velnią, kur i s 
muzikantą per septynias mi
nutes išnešė žemėn. Muzikan
tas nuėjo stygų pirkt is , o vel
nias atsisėdo laukti . 

Dar ir dabar velnias laukia , 
o muzikantas stygas perka . 

ŽIAURUS LIKIMAS 
(išeiviams a tmint i ) 

J ū s gimėte ir augote 
Mažytėj Lietuvoj, 
Tikėjote numir t i 
Tėvynėj mylimoj. 

Galvojote priglaust i 
J ū s galvas po darbų, 
Smėlėtam kauburėly, 
Tarp kviepiančių pušų. 

Tačiau l ikimas buvo, 
Be galo j u m s ž iaurus , 
Išplėšė j i s Tėvynę 
Ir kapelius šventus . 

Nuėjot ilgą kelią, 
Paženklintą kančiom. 
Aplaistėt savo dalią 
J ū s ašarom karčiom. 

Suradote pastogę 
J ū s svetimam kraš te , 
Bet Lietuvą — gimtinę 
Nešiojot širdyje. 

Dažnai nakt im sapnavot 
Tėvynę ir namus 
Kaskar t vis nerymavot 
Kada laisva vėl bus. 
Skubiai šuoliavo la ikas , 
J ū s lenkėtės žemyn. 
Tėvynę okupan tas 
Vis murdė pražūt in . 

MUZIKANTAS PRAGARE 
'Lietuvių liaudies 
mitologinė pasaka) 

Kartą gyveno vienas ponas. 
J i s buvo labai žiaurus ir 
skriaudė savo žmones. Kai j is 
mirė ir buvo palaidotas, an t 
kapo atsirado skylė. Kad ir 
kaip pylė tą skylę, vis tiek jos 
neužpylė. Ponia žadėjo tą ap
dovanoti, kuris sutiks leistis j 
skylę. Atsirado vienas muzi
kantas, kuris sutiko. Jis pa
siėmė ilgą virvę, apsirišo ja ir 
pradėjo leistis. Leidosi muzi
kantas ton skylėn septynis 
mėnesius. Atsidūręs ten, išvy
do tokį pat pasaulį kaip ir že
mėje Besidairydamas pamatė 
velnius, kurie tuo ponu vežė 
kelmus. Pamatę jį, velniai 
ėmė klausinėti ir viską varty
ti, čiupinėti. Bevartydami už
gavo smuiko stygas, kurios 
emė skambėti Velniai pa
klausė: 

— Kas čia? 
— Smuikas, — atsakė muzi

kantas. 
Velniai paprašė jį pagriežti. 
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GALVOSŪKIS N R 7 

(Brėžinėlis). Nuspalvokite 
skait l inėmis pažymėtas vie
tas : 1 — raudonai . 2 — švie
siai mėlyna. 3 — geltonai. 4 — 
šviesiai rudai. 5 — rausvai. 6 
— šviesiai žaliai. 7 — tamsiai 
rudai . 

GALVOSŪKIS NR. 8 

(Brėžinėlis). Matote nupieš
tą galvą iš įvairių raidžių. 
Parašykite , kurios raidės yra 
pasislėpusios š iame piešinėly
je . (5 taškai). 

Deja, j ū s nesuspėjot 
Sulaukti pakilimo. 
Deja, j ū s neišvydot 
Tėvynės atgimimo. 

J ū s priglaudėte galvas 
Ir kūnus pailsėti 
Kazimiero švenčiausio 
Pačioj gražiausioj vietoj. 

Nusinešėt į kapą 
J ū s ilgesį Tėvynės, 
Vaikystės baltą taką, 
Gražiausią iš gimtinės. 

Violeta P a k a l n i š k i e n ė 

GALVOSŪKIS NR. 6 
(Brėžinėlis). J langelius įra

šykite lietuvių rašytojų gimi
mo datas ; 1. An tanas Vienuo-
lis-Žukauskas. 2. Ieva Simo
naitytė. 3. Jonas Aistis. 4 . Ka
zys Boruta. 5. Be rna rdas 
Brazdžionis. 6. Kazys Bradū
nas. 7. Eduardas Mieželaitis. 
8. J a n i n a Degutytė. 9. Algi
mantas Baltakis. 10. J u s t i n a s 
Marcinkevičius. 11. Kazys Sa
ja . 12. Juozas Aputis . 13. Mar-
celius Mart inai t is . Suda rė 9 k. 
mokinė J ū r a t ė P a g i r n k a i t ė 
iš Jiezno kolonijų kaimo, Pr ie
nų rajono. (5 taškai) 
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GALVOSŪKIS N R 9 

Ar žirafa tur i balsą? Jei 
ta ip, tai maždaug koks ir kada 
jį vartoja (5 taškai ) 

GALVOSŪKIS N R 10 

A. Kur yra „šaškių" (chec-
kers) žaidimo tėviškė? B. Kiek 
langelių turi „šaškių" žafdimo 
lenta? C. Kiek figūrų yra „šaš
kių" žaidime? D . Kokio plofio 
ir a u k š t o yra futbolo vįrtai? 
E. Nuo kada žmonės tiki, kad 
rastoji arklio pasaga neša lai
mę? Atsake teisingai į visus 
klausimus, sk i r iama 10 taškų, 
o už dalinius atsakymus — 5 
taškai . Atsiuntė k u n . dr. E. 
Gerul i s 




