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Seimas nepalengvino galimybių 
referendumu priimti nutarimus 

Vilnius, rugsėjo 23 d. 
(BNS) — Seimas antradienį 
atmetė siūlymą pakeisti refe
rendumo įstatymą. Demo
kratų partijos pirmininko 
Sauliaus Pečeliūno pasiūlytoji 
pataisa būtų palengvinusi re
ferendumui pateiktų klau
simų priėmimą. 

Seimo narys siūlė pakeisti 
referendumo įstatymo 32 
straipsnio 5 dalį, numatant, 
kad sprendimai laikomi priim
tais, jeigu per referendumą 
jiems pritarė daugiau kaip 
pusė referendume dalyvavu
sių piliečių. 

Tačiau Seimo dauguma nu
tarė, kad įstatymo pateikimas 
nebuvo tinkamai parengtas ir 
būtų daromas ne laiku, todėl 
nutarė siūlymą atmesti. 

Įstatymas liko nepakeistas 
ir skelbia, kad sprendimai bus 
laikomi priimtais, jeigu refe
rendume jiems pritarė dau
giau kaip pusė „įtrauktų į 
sąrašus piliečių". 

Atmestą įstatymo pataisą 
bus galima siūlyti iš naujo tik 
praėjus pusei metų. 

S. Pečeliūnas pažymėjo, kad 
esant dabartinei nuostatai, le

miamą balsą referendume 
įgauna nedalyvaujantys refe
rendume piliečiai, kurie tokiu 
būdu pasisako prieš. Tai, pa
sak Seimo nario, ypač netin
kama, artėjant tautos apsi
sprendimui dėl Lietuvos sto
jimo į Europos Sąjungą ir 
NATO. 

„Sėdėdami ant krosnies, 
žmonės nulemia aktyviosios 
visuomenės balsą", sakė Sei
mo narys. 

Pasak jo, dabar Lietuvos 
žmonėms tapus abejinges-
niais, referendumu neįma
noma priimti jokio nutarimo. 
Tačiau konservatorių daugu
ma atmetė siūlymą, suabejoju
si, ar siūlomos pataisos nėra 
pateikiamos skubotai ir ne
prieštarauja Konstitucijai. 

Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis svarstymo metu 
taip pat pasiūlė Etikos ir 
procedūrų komisijai ištirti 
LDDP frakcijos nario Algi
manto Salamakino pastabą, 
kad konservatoriai tokią pat 
pataisą siūlė dar 1994 m. 
„Tegul komisija patikrina, ar 
iš tiesų buvo taip", sakė Seimo 
pirmininkas. 

Informatikos ministras 
rinkimuose atves Seimo 

pirmininką į pergalę 
Vilnius, rugsėjo 23 d. 

(BNS) — Rimantas Pleikys, 
vadovavęs sėkmingai konser
vatorių kampanijai per Seimo 
rinkimus, tikisi ir partijos 
kandidato į prezidentus Vy
tauto Landsbergio pergalės. 

„Mūsų kandidatas — patik
rintas ir patikimas", sakė 
atostogaujantis ryšių ir infor
matikos ministras apie Seimo 
pirmininką V. Landsbergį. 

Jo galima nemėgti, bet rei
kia pripažinti, kad jis nedre
ba", sako R. Pleikys, primin
damas drąsią tuometinio 
Aukščiausios Tarybos prezi
diumo pirmininko laikyseną 
per 1991-ųjų sausio tragediją 
ir tolesnį sovietų spaudimą. 

R. Pleikys nuo šios savaitės 
išėjo neapmokamų atostogų, 
kad vadovautų Konservatorių 

partijos pirmininko 64 metų 
V. Landsbergio rinkimų šta
bui per šį rudenį vyksiančią 
kampaniją. 

R. Pleikys praėjusį rudenį 
vadovavo konservatorių rin
kimų štabui per Seimo rinki
mus, kuriuose ši partija 
laimėjo daugiausiai mandatų. 
39-erių metų žurnalistas yra 
konservatorių rinkimų kam
panijos simbolio — ratu skrie
jančių kregždučių, prime
nančių ES žvaigždutes — 
autorius. 

Paklaustas apie prezidento 
rinkimų kampanijos simbo
liką, R. Pleikys sakė, kad ji 
bus „netikėta, konkreti ir 
apčiuopiama", tačiau ją žada 
atskleisti tik per kampanijos 
pradžią. 

Kaip dirba valstybės saugumo 
komitetas? 

Vilnius, rugsėjo 22 d. (Elta) 
— Seimo pirmininko Vytauto 
Landsbergio nuomone, Seimas 
galėtų svarstyti, ar kvalifi
kuotai dirba Valstybės saugu
mo departamentas. Tačiau jis 
nemano, kad reikia užbėgti už 
akių Prezidentūrai. „Jeigu ten 
manoma, kad departamente 
viskas gerai, nežinau, ar mes 
skubiai inicijuosime kokį nors 
svarstymą", — sakė V. Lands
bergis pirmadienio spaudos 
konferencijoje. 

Tačiau Seimo pirmininkas 
pažymėjo, kad sunku būtų su
silaikyti nuo kai kurių pas
tabų dėl Valstybės saugumo 
departamento darbo, ypač kai 
spaudoje pateikiami kai kurie 
pareiškimai. Valstybės saugu
mo departamento direktorius 
naivokai, pasak jo, spaudoje 
teigė, kad Lietuvoje neveikia 
jokios užsienio valstybių slap
tosios tarnybos. 

Seimo pirmininkas atkreipė 
dėmesį, kad kaimyninėse val
stybėse dar netrūksta senojo 
mąstymo politikų, kurie labai 
norėtų, kad Lietuva pasuktų 

Vašingtonas, rugsėjo 19 d. (LR ambasada) — Lietuvos ResĮ. J: iikos prezidento 1997 m. rugsėjo 18 d. dekretu, dr 
Alfonsas Eidintas buvo atšauktas iš Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus JAV pareigu. 
Dr. A. Eidintas toliau bus Lietuvos Respublikos nepaprasta ••• u ir įgaliotuoju ambasadoriumi Kanadoje ir Jung
tinėse Meksikos Valstijose. Lietuvos UR ministro Algirdo Sa.'iargo isakymu, rugsėjo 21d ambasadorius Alfonsas 
Eidintas su šeima persikėle gyventi į Kanados sostinę Otta . •. 

Ramūno Astrausko nuotr : (Iš kairės) Donatas, Moi ika, Birute, Alfonsas ir Aiste Eidintai prie Lietuvos 
Respublikos ambasados Vašingtone prieš išvykstant į Ottawa. 

Europos Taryba baigė 
stebėjimus Lietuvoje 

atgal, nors kai kada jie keičia 
stilių. 

Atsakydamas į žurnalistų 
klausimus, V. Landsbergis 
teigė, kad Seimas neturi tie
sioginės galios daryti kokius 
nors pakeitimus šio departa
mento vadovybėje. Valstybės 
saugumo departamento vado
vo skyrimas, pasak Seimo pir
mininko, yra Lietuvos prezi
dento pareiga, šio departa
mento vadovybė buvo sufor
muota, anot jo. LDDP lai
mėjus ne tik Seimo, bet ir pre
zidento rinkimus. 

* Žaliųjų protestai prieš 
Būtingės naftos terminalo sta
tybą gali paskatinti nepriklau
somą projekto tyrimą, pareiš
kė Latvijos UR ministras Val-
dis Birkavs. Latvija laiko Bū
tingės terminalo projektą eko
logiškai pavojingu ir siūlo ne
priklausomiems specialistams 
atlikti tyrimą. Tačiau, Lietu
vos teigimu, toks tyrimas ne
būtinas, nes ji jau atliko pana
šų, bendradarbiaudama su už
sienio žinovais. 

Strasbūras, rugsėjo 23 d. 
(BNS) — Europos Tarybos 
parlamentinė asamblėja nu
sprendė baigti Lietuvos stebė
jimą, pripažinusi nepriekaiš
tingą žmogaus teisių padėtį 
valstybėje. 

Už tai. kad stebėjimas būtų 
baigtas, pirmadienio vakarą 
balsavo absoliuti dauguma iš 
286 ETPA narių „prieš" pasi
sakė tik keli. 

ETPA neskaičiuoja balsų, 
kai yra aiški dauguma. 

Lietuva tapo ketvirtąja Vi
durio Europos valstybe-ET na
re, kurios stebėjimas baigtas. 
Drauge su ja toks sprendimas 
priimtas Čekijos atžvilgiu, o 
Vengrijos ir Estijds stebėjimas 
baigtas anksčiau. 

Lietuvos delegacijos ETPA 
vadovas Bronislovas Kuzmic
kas sakė, jog stebėjimo pabai
ga turi Lietuvai didelę vidinę 
ir tarptaut inę reikšmę. Pasak 
jo, Lietuvoje sukėlė tam tikrą 

* Se imo pirmininkas Vy
tautas Landsbergis džiaugiasi 
dešiniųjų jėgų pergale Lenki
jos Seimo rinkimuose ir ma
no, kad dviejų parlamentų 
santykiai nepasikeis. „Mes ge
rai bendravome su kairesnė
mis Lenkijos parlamento jėgo
mis, ir neabejoju, kad gerai 
bendrausime su dešiniaisiais", 
sakė jis, pabrėždamas, kad la
bai svarbu, jog Lietuvos ir 
Lenkijos Seimų asamblėja bu
vo įkurta dar su senuoju Len
kijos parlamentu. 

* Rugsėjo 20 d. Kaune, 
Karininkų ramovėje, įvykęs 
Lietuvos šaulių sąjungos II 
suvažiavimas pritarė, kad 
naujuoju sąjungos vadu būtų 
paskirtas kapitonas Leonar
das Bakaitis, iki šiol dirbęs 
Krašto apsaugos struktūrose 
vado pavaduotoju. Šauliai 
įgaliojo naująjį vadą L. Ba
kaitį per 3 mėnesius sušaukti 
Šaulių sąjungos dalinių at
stovų konferenciją. Jos metu 
bus svarstomas naujasis są
jungos statutas, patvirtinti 
Centro valdybos bei Šaulių 
garbės teismo nariai. Taip pat 
nutar ta pakartotinai atlikti 
Šaulių sąjungos Centro valdy
bos finansinę-ūkinę reviziją. 
Suvažiavimas buvo audringas, 
jame nestigo griežtos kritikos 
vadovybės adresu. 

nusivylimą Europos Komisijos 
sprendimas nesiūlyti jos į pir
muosius kandidatus narystei 
ES. ir stebėjimo pratęsimas 
būtų „smūgis lietuvių savigar
bai bei požiūriui įituropą". 

Kitas Lietuvos delegacijos 
narys Emanuelis Zingeris sa
kė, kad ETPA spendimas nu
traukti stebėjime duoda žinią 
visiems, kad Lietuvoje gerbia
mos žmogaus teisės. Pasak jo, 
toks sprendimas bus gera re
komendacija Lietuvai, sie
kiančiai narystės NATO ir ES. 

Lietuvių parlamentarų nuo
mone, teigiamam ETPA 
sprendimui įtakos galėjo turė
ti Rusijos radikalo Vladimir 
Žirinovskij išpuoliai prieš Lie
tuvą.. Jis eilinį kartą grasino, 
kad Lietuva sali netekti Klai

pėdos ir Vilniaus krašto, kurie 
esą priklauso Vokietijai ir Ru
sijai. 

Palankiai apie Lietuvą atsi
liepė ir ET paskirtasis stebė
tojas Gheorge Frunda, kurio 
pirma ataskai ta buvo ypač 
kritiška. G. Frunda, po antro

jo apsilankymo Lietuvoje išsi
vežęs kur kas geresnius įspū
džius. Strasbūre gyrė didelę 
lietuvių pažangą žmogaus tei
sių srityje. 

* S e i m a s antradieni pra
dėjo svarstyti Visuomenės in
formavimo priemonių bei Lie
tuvos nacionalinio radijo ir 
televizijos įstatymų pakeiti
mus, kurie suteiks NRTV ta
rybai galimybę atsistatydinti . 
Dabar NRTV taryba tokios 
teisės neturi. Ja i atsistatydi
nant, nutrūktų ir visų jos 
skirtų pareigūnų įgaliojimai. 

Rusija tikisi greito sienos 
sutarties su Lietuva pasirašymo 

Maskva, nešėjo 23 d. 
(BNS) — JROSĮJOS ir Lietuvos 
valstybės sienos sutarties pa
sirašomas papu'štų Lietuvos 
prezidento Algir'o Brazausko 
vizitą į Maskvą", sakė Rusijos 
URM II Europo- departamen
to viršininkas VLdimir Titov. 

Jis pažymėjo „abipusišką 
Rusijos ir Lietuvos norą" pasi
rašyti sienos sutartį per spalio 
pabaigoje numavtą Lietuvos 
prezidento vizitą Maskvą. 

Pasak Rusijo- delegacijos 
derybose dėl sieros su Lietuva 
vadovo Aleksėj obuchov. Rusi
ja ir Lietuva siekia, kad 
dvišalė sienos -utartis būtų 
pasirašyta iki šiu metų pabai
gos. Pasak A. ' 'buchov, visi 
sienos sutarties -clausimai .,iš 
esmės sureguliu 'i". 

Algirdo Braz. įsko vizitas 

* Rusijos prezidentas 
Boris Jelcin pas* ikino Lietu
vos prezidentą vlgirdą Bra
zauską 65-erių įetų jubilie
jaus proga. antra ienj pranešė 
Rusijos valstybės vadovo 
spaudos tarnyba Labai verti
nu Jūsų pastangas plėtoti mū
sų valstybių ger< s kaimynys
tės santykius, st irinti pasiti
kėjimą ir lygiatei i bendradar
biavimą visomis kryptimis*, 
rašo B. Jelcin. Jis įsitikinęs, 
jog „šią kryptj atvirtins" ir 
būsimasis abiejų valstybių 
prezidentų susitikimas Mask
voje. 

planuojamas spalio pabaigoje. 
Oficialiai apie vizitą Rusijoje 
ir Lietuvoje dar nebuvo pas
kelbta. 

Per Rusijos vicepremjero, 
vieno Rusijos ir Lietuvos tarp
vyriausybinės prekybinio ir 
ekonominio, humanitarinio ir 
kultūrinio bendradarbiavimo 
komisijos pirmininkų Valerij 
Serov ir per Rusijos premjero 
Viktor Černomyrdin vizitus į 
Vilnių buvo susi tar ta parengti 
pasirašyti per 20 įvairių Rusi
jos ir Lietuvos susitarimų. 

JT reformos susilaukė 
pritarimo, Amerika — kritikos 

J u n g t i n ė s T a u t o s , rugsėjo 
22 d. (Reuter-BNSl — Pirma
dienį J T generalinis sekretori
us Kofi Aiman kvietė 185 or
ganizacijos nares patvirtinti 
pasaulinės organizacijos refor
mos planus ir paragino nuos
t a tų nesilaikančias valstybes 
sumokėti savo įsiskolinimus 
Jung t inėms Tautoms. 

K. Annan, pavadinęs susi
t ikimą ..reformų asamblėja", 
kvietė JT nares prisijungti 
pr ie reformos įgyvendinimo. 

Generalinio sekretoriaus 
pasiūlytai reformai pritarė 
JAV prezidentas Bill Clinton, 
ta ip pat Šiaurės valstybių be; 
Lotynų Amerikos ir Azijos val
stybių atstovai. 

Tanzania atstovas, kalbė
damas daugelio besivystančių 
valstybių vardu, suabejojo JT 
politikos neturtingų valstybių 
atžvilgiu teisingumu ir siū
lomus reformos planus pava
dino „diskusijų vertu objek
tu". 

Pagrindinės J T narės nesu
t a rė dėl Saugumo Tarybos na
rių skaičiaus padidinimo. Da
bar K. Annan nepavaldžioje 
Taryboje posėdžiauja 15 vals
tybių, kurių tik 5 yra nuolati
nės ST narės ir turi draudimo 
teisę. Likusios 10 nenuolati
nių narių keičiasi kas 2 metai. 

Pagal vieną projektų, siūlo
ma nuolatinėmis narėmis pri
imti Vokietiją. Japoniją ir tris 
regionines valstybes. 

J T narės beveik vienbalsiai 
krit ikavo JAV už 1.5 milijardo 
dolerių įsiskolinimą organiza
cijai ir neapmokėtas taikdarių 
misijų išlaidas. 

JAV Kongresas, kurio dau

gumą sudaro respublikonai, 
ketina išmokėti tik 800 milijo
nų JAV dolerių. Artimiausiu 
metu JT pinigų atgauti nesiti
ki, nes drauge su 3 metų sko
los grąžinimo planu Kongre
sas iškėlė daugiau kaip 20 są
lygų 

Norvegijos užsienio reikalų 
ministro Bjoerno Tore Godalo 
teigimu, toks įsipareigojimų 
nevykdymas yra nepriimtinas. 
Tačiau ministras pritarė JAV 
prašymui sumažinti skolą, ra
gindamas perskaičiuoti tautų 
piniginį indėlį į pasaulinę or
ganizaciją. 

Brazilijos UR ministras pa
tikino, kad padidinus vietų 
skaičių Saugumo Taryboje. 
Brazilija galėtų atstovauti Lo
tynų Amerikos valstybėms. Su 
tokiu pasiūlymu nesutinka 
Argentina. 

Anot Pietų Afrikos Respub
likos UR ministro Alfred Nzo. 
Afrika nusipelnė dviejų vietų 
ST. Ministro teigimu. Saugu
mo Tarybą turėtų sudaryti 
daugiau nenuolatinių tarybos 
narių. 

JAV pasisako už nuolatinių 
narių skaičiaus Taryboje didi
nimą. 

Pakistanas, Argentina ir ki
tos valstybės pasisako už Ta
rybos nenuolatinių narių iš
plėtimą. 

Generalinės Asamblėjos 
kasmetinių diskusijų atidary
me J T vadovas kalbėjo pirmąjį 
kartą per 52 organizacijos gy
vavimo metus. Paprastai dis
kusijose dalyvauja tik valsty
bių ir vyriausybių vadovai, už
sienio reikalų ministrai ir kiti 
svarbūs pareigūnai. 

Lietuvos kariuomenė artėja 
prie NATO reikalavimų 

Vilnius, rugsėjo 23 d. 
(BNS) — Misija baigęs JAV 
karinių ryšiu Lietuvoje grupės 
vadas Frank Sharr teigia, kad 
ši programa padeda priartinti 
Lietuvos karines pajėgas prie 
Jungtinių Valstijų bei NATO 
reikalavimų. 

F. Sharr Lietuvoje dirbo 
nuo 1995 m. sausio ir iš Lietu
vos išvyksta šeštadienį. J jo 
vietą paskirtas Colorado vals
tijos valstybinės gvardijos ats
tovas pulkininkas Ronald 
Crowder. Jis j au atvyko į Lie
tuvą ir metus vadovaus JAV 
karinių ryšių misijai. 

Antradienį spaudos konfe
rencijoje F. Sharr teigė, kad 
nuo šios grupės veiklos pra
džios 1993 m. Lietuvos karinė
se pajėgose pagerėjo užsienio 

Baltarusija nori bendros su 
Lietuva muitų sąjungos 

r Baltijos va Vilnius, rugsėjo 24 d. 
(BNS) — Lietuvos pareigūnai 
atmeta bet kokius Baltarusi
jos siūlymus įtraukti Lietuvą į 
Rusijos, Baltarusijos, Kazach
stano ir Kirgizstano muitų 
sąjungą. 

Tai siūlydamas. Baltarusijos 
prezidentas Aleksandr Luka-
šenko nežinojo, kad 1992 m. 
priimtas Konstitucinis aktas 
draudžia Lietuvai jungtis j 
posovietines Rytų sąjungas, 
pasakė Lietuvos prezidento 
patarėjas užsienio politikai Al
girdas Gricius. 

A. Lukašenko, antra'1 ir ->j at
vykęs į Kazachstaną, žadėjo, 
kad prie keturių valstybių 
muitu sąjungos gali prisijung

ti Ukraina 
stybės. 

Pasak Lietuvos prezidento 
patarėjo. Lietuva _?ali būti su 
Baltarusija vienoj*' muitų są
jungoje, jeigu Baltarusija pri
sijungtų prie Europos Są
jungos muitų sąungos. Ta
čiau, A. Griciaus nuomone, tai 
įmanoma „tik gana tolimoje 
ateityje". 

Prezidento patarėjas mano. 
kad realesne galimybe būtų 
pasirašyti tokius dvišalius su
si tar imus su Rusija ir Balta
rusija. 

..Tačiau daugiašali susita
rimą draudžia Konstitucinis 
aktas", pažymėjo A Gricius. 

kalbų žinių lygis, įsigyta nau
jos technikos, patobulintos ry
šių bei sveikatos apsaugos 
grandys karinėse struktūrose. 

J is pažymėjo, kad pagal šią 
programą, Lietuvos puskari
ninkiu laipsniu skaičius padi
dintas nuo trijų iki devynių, 
gynybos štabo sistema tapo 
artima JAV reikalavimams, 
įsteigta karo kapeliono insti
tucija, suaktyvėjo bendradar
biavimas su NATO struktūro
mis. 

Pasak F. Sharr, ypač geri 
ryšiai užmegzti su Kauno ir 
Vilniaus puskarininkių mo
kyklomis, todėl ir ateityje JAV 
ketina stiprinti jose puskari
ninkių rengimą. 

Pagal ..kariškiai kariš
kiams" programą. įvairių Lie
tuvos kariuomenės sričių ats
tovai vyksta į JAV bei kitas 
valstybes susipažinti su atitin
kamų karinių dalinių funkci
jomis. 

Programa yra labiau infor
macinio pobūdžio, pagal ją ne
teikiama materialine pagalba. 
Tačiau lėšas įvairiems rengi
niams finansuoti skiria JAV 
karinių pajėgu Europoje vada
vietė. Lietuvai jau yra skirta 
2.8 mln. dolerių, uz kuriuos 
jau įvyko apie 300 renginių. 

Tokios pat programos vyk
domos Latvijoje. Estijoje ir ki
tose Rytų Europos valstybėse. 

KALENDORIUS 
Rugsėjo 24 d.: Gerardas. 

Rupertas. Ema. Gedvinas. 
Rugsėjo 25 d.: Kleopas, 

\ ladis lovas . Aurelija. Vaigir-
tas. Želvė. 
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DRAUGAS, trečiadienis, 1997 m. rugsėjo mėn. 24 d. 

•l$k SKAUTYBĖS 
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JAUNIMO ŽYGIAI LIETUVOS 
LAISVĖS LABUI 

Pagrindinė tema Akademinio Skautų Sąjūdžio 
73-ųjų metu minėjime Los Angeles ŠS^SS>r -^s2 i *v^ " i (4 ^s^S#^ v. 
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1997 m. rugsėjo 14 d. Los 
Angeles ASS skyrius savo 
metinę šventę pradėjo šv. 
Mišiomis Šv. Kazimiero para
pijos bažnyčioje. Po pamaldų 
Šv. Kazimiero parapijos salėje 
vyko iškilminga sueiga, po to 
— pietūs, palaiminti naujo Šv. 
Kazimiero parapijos vikaro 
kun. S. Anužio ir iškilminga 
šventė — minėjimas. 

Šventę pradėjusi ASS Los 
Angeles skyriaus pirmininkė 
fil. B. Viskantienė, pakvietė 
tn. L. Žemaitaitytę-Baipšienę 
vesti programą. Jauna progra
mos vedėja, taisyklinga lietu
vių kalba, grakščia laikysena, 
visiems paliko labai gerą 
įspūdį. 

Pirmuoju kalbėjo svečias iš 
Čikagos, ASS Vadijos pirm. 
fil. R. Griškelis, ypatingai 
pabrėždamas akademikų skau
tų principus: lietuviškumą, 
akademiškumą, skautiškumą. 
apolitiškumą, toleranciją, bro
liškumą ir seseriškumą, blai
vumą mintyse ir darbuose bei 
toleranciją. Pasiūlė akademi
kams daugiau bendrauti su 
skautais,-ėmis, ruošti juos į 
akademikus, bendrauti su Lie
tuvos akademikais, skautais,-
ėmis, jiems padėti. Laikraštį 
„Mūsų Vytis" leisti kartą per 
metus, bet gerai paruoštą, tu
riningą. Nepaisant to, kad, iš 
vyresnės kartos buvo pasiū
lymų jį leisti lietuvių-anglų 
kalbomis, jaunimui pageidau
jant, bus leidžiamas tik lietu
vių kalba. Ateinančiai laidai 
medžiagos gauta ir iš Lietu
vos. Biuletenis „Ad Meliorem!" 
dabar bus sujungtas su LS 
Brolijos ir LS Seserijos biule
teniais ir siunčiamas visiems 
nariams, ne vien tik vado
vams. 

Iš fil. R. Griškelio kalbos 
aišku, kad mūsų skautija nau
dojasi naujausių ryšių techni
ka — kompiuteriais, kaip E 
mail, o dabr užvedė ir „web" 
puslapį, tikėdami, kad greitai 
galės bendrauti su skautais 
visuose pasaulio kraštuose. 

Pagrindinis šventės-minė-
jimo kalbėtojas, inž. fil. Vytau
tas Šliūpas, ir jo žmona fil. 
Vanda, atvyko iš San Francis-
co. Jo kalba: -Jaunimo žygiai 
Lietuvos laisvės labui" labai 
gerai paruošta, įdomi, ypač 
jaunesniajai kartai. 

Lietuviškas jaunimas jau 
nuo pat XLX-to šimtmečio vi
durio pasižymėjo drąsa, verž
lumu į mokslą. Caro okupaci
jos valdžiai uždraudus lietu
višką spaudą, lietuvišką žodį 
— jaunimas surado išeitį: 
aukštesniojo mokslo siekė 
Mintaujos gimnazijoje. Latvi
joje, universitetus lankė Pe
trapilyje ir Maskvoje. Ten, su
sibūrę į slaptus lietuviškus 
ratelius, leido laikraštėlius 
„Kalvį melagį" (1875-76). Pe
trapilyje ir .Aušrą" a880-81) 
Maskvoje. 1883 m. Bitėnuose. 
Prūsų Lietuvoje, netoli Tilžės. 
25 m. Martyno Jankaus 
išleistas laikraštis „Auszra". 
redaguojama 21 m. J. Mikšo. 
vėliau 22 m. J. Šliūpo, vėliau 
J. Andziulaičio. Už lietuviškų 
laikraščių spausdinimą, -jų 
slaptą gabenimą per sieną, 
platinimą Lietuvoje, grėsė Si
biras, iš kurio beveik niekas 

gyvas negrįžo. Jaunimas rizi
kavo ir neleido lietuviškam 
žodžiui žūti. 

Pasiremdamas istoriniais 
faktais, V. Šliūpas kalbėjo 
apie jaunimo patriotinius 
žygius caro okupacijos, I pa
saulinio karo, II pasaulinio 
karo ir pokariniais okupacijų 
metais. XIX šimtmečio, į Ame
riką atvykusius, nuo caro 
priespaudos pabėgusius lietu
vius — jų veiklą. Tremties lie
tuvišką jaunimą, jo veržimąsi 
į mokslus, veiklą Vokietijoje, 
po to Šiaurės Amerikoje, Ka
nadoje, Australijoje, Pietų 
Amerikoje. 

„ K u r š i ų Marios" stovyklos Rakė j ū r ų s k a u t ų „Samogi ta" pastovykleje stovyklavę „Lituanicos" t un to jū rų skau 
t a i . Pas tovyk ies v i r š in inkas jvs . fil. dr. Algis Pau l ius , vi rš . pavaduotojas j p s Romas Cesas. 

ĄŽUOLO GILIUKAS 
(arba „Ąžuolo" mokyklos žinių panaudojimas) 

Labai gražiai baigiasi „Gin- pro vartus. Visi skautai turėjo 
taro-Ąžuolo" mokyklos kursai. 
Savaitę vyksta įtemptas dar
bas, o paskutinį vakarą visos 
sesės ir visi broliai susirenka 
prie laužo, sustoja ratu. Po va
dovų sveikinimų ir linkėjimų 
visos sesės prisiminimui gau
na po gintaro gabalėlį, o bro
liai po ąžuolo giliuką. 

Kai giliuko kepurėlė nuk
renta, tai reiškia, kad jau rei
kia pradėti ruoštis paskuti-

Su širdgėla paminėjo Lietu- nius „Ąžuolo" mokyklos atsis-
vos skautijos tarpusavio riete
nas, siekiant garbės, vado
vybės postų, tikėdamas, kad 
kaip nors viskas išsilygins, 
kad jie dirbs vieningai ir ASS 
bus įregistruota jų statute. 
Kadangi nemažai filisterių iš 
Los Angeles lankosi Lietuvoje, 
kvietė juos tarpininkauti, pa
naudoti savo įtaką, padėti Lie
tuvos skautijai surasti bendrą 
kalbą, susivienyti ir užre
gistruoti Lietuvos skautus 
tarptautiniame skautų centre 
Ženevoje. 

Baigdamas kalbą perdavė 
Lietuvos Respublikos Seimo 
pirm. prof. dr. V. Landsbergio 
geriausius linkėjimus visiems 
akademikams skautams, Vy
dūno Jaunimo fondo nariams, 
vadovams, rėmėjams. Linkė
jimus, kad akademinis skau
tiškasis lietuviškas jaunimas 
toliau būtų ta pažiba, kuri 
šviečia Lietuvos laisvės ko
voje. 

Savo kalbą užbaigė: „Dar 
šiais metais turime baigti sa
vitarpes rietenas dėl valdžios. 
Jaunieji skautai turi skautau-
ti ir lavintis. — senieji turi 
užmiršti norus jiems vadovau
ti. Reikia leisti jauniesiems 
patiems savo vadus išsirinkti. 
Tik per darniai sugyvenančią 
lietuvišką skautija išaugin
sime Lietuvai ateities vado
vus, kurie bus padorūs, nepo
litikuojantys, nesavanaudžiai, 
bet visais Lietuvos gyventojais 
besirūpiną vadai". 

Meninę programos dalį 
smuiku atliko Ievutė Mickutė, 
akompanavo muz. R. Budgi-
nas. 

Šios metinės šventės, skirtos 
jaunimui, proga išleista 25 
psl. knygelė „Jaunimo žygiai 
Lietuvos okupantu atsikra-

kaitymo darbus. Mano giliu
kas gražiai tebeguli dėžutėje. 
Su kepurėle! Geras ąžuolo gi
liukas, nes jau praėjo dveji 
metai. Bet, vis tiek, noriu pa
sidalinti mintimis apie tai, 
kiek daug mes sužinojome per 
tą savaitę ir kiek daug visko 
galime panaudoti, dirbant su 
jaunesniais skautais. 

„Ąžuolo" mokyklos kursuose 
įgijome daug praktinių ir teo
rinių žinių. Kiekvieną dieną 
vykdavo paskaitos, per kurias 
išmokome daug įvairių, reika
lingų, įdomių, naujų dalykų. 
Mokėmės kaip vadovauti skil
čiai, kaip palaikyti skilties 
dvasią, kaip išspręsti įvairias 
susidariusias problemas. Tu
rėjome daug įvairių užsiėmi
mų, kurie buvo labai gerai or
ganizuoti Ir kurie išliks visam 
gyvenimui, kaip labai geros 
pamokos, ir vėliau — dirbant 
su jaunesniaisiais; viską gali
ma pritaikyti pagal reikalą ir 
galimybes. Pradėsiu nuo 
punktualumo, tikslumo ir 
užimtumo, kas yra labai svar
bu dirbant vadovu. „Ąžuolo" 
mokykloje mums geros ir ne
tikėtos pamokos jau prasidėjo 
nuo pat vidurdienio dvyliktos 
valandos, tuoj pat įvažiavus 

tant 1941 m.", įteikta visiems 
dalyvavusiems. 

Šventė, praėjusi pakilia nuo
taika, užbaigta skautiškomis 
dainomis: „Atgimė Tėvynė", 
„Ateina naktis" ir kt. Dalyva
vo daug jaunimo ir svečių, jų 
tarpe mūsų visų gerbiamas 
poetas laureatas Bernardas 
Brazdžionis ir jo žmona Aldo
na. Poetui buvo įteikta dr. Ž. 
Gimbutaitės į anglų kalbą iš
versti keli jo eilėraščiai. 

Valerija Bal tu t ienė 

susirinkti iki dvyliktos valan
dos, nes tada prasidėjo „Ąžuo
lo" vadovų mokykla. Prie var
tų stovėjo stalas; čia vyko re
gistracija. Registracijai vado
vavo broliai Andrius Utz ir 
Bronius Fabijonas. Visiems 
besiregistruojantiems buvo 
duota po voką, kuriame buvo 
odinė virvutė ir instrukcijos 
kaip pasidaryti kaklaraiščiui 
žiedą. Kartu voke buvo ir mo
kyklos ženklas. Šalia registra
cijos stalo buvo ištempta 100 
pėdų virvė. Visi kursantai 
turėjo sužinoti kiek žingsnių 
jiems reikia nueiti šį nuotolį. 
Po to kursantai gavo po korte
lę, kurioje buvo surašytos 
kompasui pritaikytos instruk
cijos, pagal kurias mes galė
jome surasti savo stovykla
vietes. Kai suradome savo 
pastovykies. sudarėme skiltis 
ir pradėjome kurtis. 

Skiltyse buvo po penkis kur
santus. Apsitvarkę pasiskirs
tėme pareigomis, susigalvo
jome skilčių' pavadinimus, 
darėme gaires ir ruošėmės ofi
cialiam mokyklos atidarymui 
vakare. Mūsų skiltyje buvo 
penki brolfei: Romas Kudirka, 
Aras MattfV, Jonas Valkiūnas, 
Paulius Rauckinas ir Saulius 
Dambauskas. Pasivadinome 
„Vėžiais". Darbų užteko vi
siems: statėme įvairius įren
gimus, tobulinome pastovyklę, 
virėme ir ruošėme maistą. Be
veik visi dirbo gerai, nes už 
atliktus darbus skiltys buvo 
vertinamos 1-5 taškų sistema. 
Žinoma, kiekviena skiltis no
rėjo pasirodyti gerai. 

Vakare per oficialų mokyk
los atidarymą kursantai susi
rinko skiltimis. Visi turėjo pa
sidarę kaklaraiščiams žiedus, 
sugalvoję šūkius bei dainas. 
Sustoję dideliu ratu, kiekvie
nas prisistatėme, pasakydami 
savo vardą ir iš kur atvy
kome. 

Po atidarymo grįžę į savo 
pastovykies pradėjome ruošti 
pirmą vakarienę. Vakarienę 
virėme ne vien sau, bet ir va
dovams, mat kiekvieną dieną 
turėjome pakviesti vis kitą va
dovą, valgyti su mumis ir, 
žinoma, už tai buvome verti
nami. Mūsų skiltyje buvo 

..Kuršiu Manos" stovyklos Rakė j u r ų skauč ių . .Ventės Rago" pastovykleje s tovyklavusios 
Pastovykies viršininke Taiyda C'hiapetta . virš pavaduotoja ps. Dana Mikužiene 

rijos t u n t o seses . 

mums visiems labai svarbus 
brolis — Romas Kudirka. Jis 
buvo labai geras prieskonių 
specialistas. Brolis Romas pa
sirūpindavo, kad maiste būtų 
pipirų, česnakų, svogūnų. 
Daugiausiai jis dėjo česnakų, 
gal, dėl to net uodai mūsų ne
kandžiojo. 

Kurdami savo pastovykies 
pristatėme įvairių įrengimų: 
vartus, indų džiovyklą, tris 
pėdas nuo žemės iškeltą 
krosnį. Vienas didžiausių pro
jektų buvo valgymui skirtos 
aikštelės įrengimas. Šiuo pro
jektu užsiėmėm dviese; Aras 
Mattis ir aš — Saulius. Tarp 
aukštų didelių pušų pas
tatėme stalą, įleisdami jo ko
jas žemėn apie dvi pėdas, 
įtempėme stogą. Prie stalo 
laisvai galėjo susėsti aštuoni 
žmonės. Ši vietelė buvo toliau 
nuo mūsų pastovykies ir pasi
darė mūsų mėgstamiausia vie
ta. Aš manau, kad gerai pavy
kę projektai turėtų likti ilges
niam laikui, kad galėtų skau
tai pasinaudoti kitose stovyk
lose. 

Kiekvieną dieną eidavome į 
paskaitas, kurios vyko „Auš
ros Vartų" valgyklos pasto
gėje. Be paskaitų dar turė
jome įvairių užsiėmimų: skau-
toramą, gamtoramą, nakti
nius žaidimus, grupinius užsi
ėmimus. Kiekvieną vakarą 
broliai susirinkdavo prie lau
žavietės su vadovu broliu Ka
ziu Matoniu aptarti dienos 
įvykius, padainuoti dainų, o 
sesės tai atlikdavo su va
dovėmis sesėmis Gilanda Ma-
toniene ir Maryte Utz. Po šių 
pasikalbėjimų visi prie laužo 
gerai nusiteikę padainuoda
vome, pavaidindavome ir pa-
žaisdavome žaidimų. 

Turėjome ir iškylą, tačiau ji 
praėjo ne kaip, nes viską suga
dino lietus. Kai išėjome į nus
tatytą nakvynei vietą sekdami 
ženklus, pradėjo stipriai lyti. 
Po kurio laiko pradėjo žaibuoti 
ir kilti stiprus vėjas. Per ra
diją pranešė, kad artėja aud
ra. Po šios žinios iškyla buvo 
atšaukta. Visi sugrįžome į sa
vo pastovykies, kur visur 
tekėjo upeliai vandens. Vėjas 
buvo padaręs daug žalos, nu
draskęs stogelius, aptampęs 
palapines. Mūsų skilties lai
mei, mūsų gerai surištos vir
vės beveik viską atlaikė. Te
reikėjo tik palapines truputį 
įtempti. Atėjo ir vakarienės 
metas, tik tada skiltys prisi
minė, kad visos malkos šla
pios ir viryklos pilnos van
dens. Kad visi neliktų alkani, 
skiltys visą maistą atsinešė į 
mūsų pastovyklę ir pradėjo jį 
ruošti. Mūsų pastovykleje dar 
niekad nebuvo tiek daug 
žmonių. J mūsų ruošiamą va
karienę neatėjo tik „Varlyčių" 
skiltis. Prie puodų triūsė du 
geriausi virėjai: brolis Romas 
Kudirka ir brolis Aidas Palu 
binskas. Visi pavalgė sočiai ir 
maisto visiems užteko. Vakare 
audra aprimo ir mes tęsėme 
savo programą. Neužbaigtus 
iškylos uždavinius atlikome 
kitą dieną. 

Stovyklos pabaigoje su ruo
šėme puotą. Kiekviena skiltis 

DRAUGAS 
(USM-MMM) 

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY 
Published daily exept Sundavs and Mondays, legal Ųolidays, the 

Tuesdays follovving Monday observance of legal Holidays as well as 
Dec. 26lh and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic Press Society, 4545 
W. 63rd Street. Chicago, IL 60629-5589. 

Penodical dass postage paid at Chicago, IL and additional mailing 
offices 

Subscription Rates: $95.00 Foreign countries $110.00 
Postmaster: Send address changes to Draugas - 4545 W. 63rd Stieet, 
Oucago,IL 60629. 

Mažinant pašto išlaidas, pakvitavimai už gautas prenumeratas 
nesiimčiami Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokestį pažymima, iki kada yra užsimokėjęs 

DRAUGO prenumerata yra mokama ii anksto 
metams H metų 3 mėn. 

JAV $95.00 $55.00 $35.00 
Kanadoje ir kitur (US.) $110.00 $60.00 $40.00 
Tik šeštadienio laida: 
JAV $55.00 $40.00 $30.00 
Kanadoje ir kitur (US.) $60.00 $45.00 $35.00 
Užsakant į Lietuva.: 
(Air cargo) $100.00 $55.00 
Tik šeštadienio laida $55.00 
Užsakant i užsienį 
oro paštu $500.00 $250.00 
Tik šeštadienio laida $160.00 $85.00 

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokiene 
Administratorius - Valentinas Krumplis 

Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 
• Administracija dirba kasdien nuo 830 iki 4 JO, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4,00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už skelbimu turini neatsako. Skelbimu kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą ka nors skelbti. 
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių 
nesaugo Prašome siunčiant pasilikti kopiją. 

turėjo paruošti po porą patie
kalų. Mūsų skiltis ruošė labai 
aštrią (hot) čili ir apelsinų 
gėrimą. Visi maistą sunešėme 
į AV pastogę. Pasirinkimas 
buvo didelis; pradedant saloto
mis ir baigiant saldžiais daly
kais. Puotoje dalyvavo visi 
mūsų vadovai, taip pat ir 
„Aro" stovyklos viršininkai: s. 
fil. Romas Rupinskas, j .s. Pet
ras Jokubauskas ir s. Dalia 
Trakienė. Po puotos ir trumpų 
svečių žodžių pradėjome plau
ti puodus ir ruoštis vakarinei 
programai. 

Saulei nusileidus visi su 
žvakutėmis susirinkome prie 
savo skilčių stalų, kur turė
jome trumpus pasikalbėjimus. 
Paskui visi susirinkome prie 
laužo. Apie gintarą ir ąžuolo 
giliuką jau pasakojau rašinio 
pradžioje, tai buvo labai gra
žus vakaras, labai įspūdingas 
ir jaudinantis. 

Viskas: paskaitos, užsiėmi
mai, vakarai prie laužo lieka 
kaip labai geros ir reikalingos 
pamokos dirbant su jaunes
niaisiais. 1995 m. vasarą „Ra
ko" stovykloje buvau skautų ir 
prit. skautų viršininko padė
jėjas. Bet kokioje situacijoje 
visada prisimindavau „Ąžuo
lo" mokyklą, ar ką nors orga
nizuojant, ar sprendžiant ko
kius nesutarimus tarp jaunes
niųjų brolių. Labai geras 
padėjėjas ne kartą buvo man 
„Ąžuolo" mokyklos programos 
sąsiuvinys. Kartais ne viskas 
išeidavo taip, kaip norėdavau 
padaryti, nes atsiranda ir 
tokių skautų, kurie nori tik 
stovyklauti ir nebedaryti nie
ko, kas būtina skautui. Tada 
tenka prisiminti ir išbandyti 
daug būdų, o kartais tenka 
prašyti pagalbos ar patarimų 
pas vyresnįjį. Manau, kad būti 
geru vadovu, reikia ne mažai 
turėti praktikos, įsigyti pasi
tikėjimą, mokėti suprasti jau
nesniuosius. „Ąžuolo" mokyk
la mane labai daug ko išmokė. 

sk. vytis Saulius 
Dambauskas 

DĖMESIO! 
LSS Vadiju suvažiavimas 

bus rugsėjo 27 ir 28 d. Pasau
lio lietuvių centre, Lemonte. Į 
vakarienę ir vakaronę, įvyks
tančią 27 d., šeštadienį, 6:30 
vai. vak., Bočių menėje, kvie
čiami visi LSS nariai. Apie da
lyvavimą prašoma pranešti iki 
ketvirtadienio, rugsėjo 25 d., 
Marytei Utz tel. 708-423-0307. 

SKAUTIŠKI RENGINIAI 
Čikagoje 

Rugsėjo 27 ir 28 d. — LSS 
Vadijų suvažiavimas PLC Le
monte. 

Spalio 17 d.— Jūrų skautų 
75 metų ir jūrų skaučių 60 
metų veiklos sukakties iškil
minga sueiga-minejimas PLC. 

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

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

TeL 773^86-7755 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTU, POSLES IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
172 Schilter S t . Elmhurst IL 60126 

630441-2600 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel. 70*434-1120 

ARASZUOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

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

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

3825 HigMand Ave. 
tower I.Suite 3C 

Downerj Grove. IL 60515 
Tai. (630)435-0120 

DR. L REINBHB 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708)598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79tti Ave., Hfckory Hflls, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4847 W. 103 St., Oak Lmvn, IL 
Pirmas apyl. su Northvvestern uri-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai 

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

DR. V J. VASAmENE 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817W.83St . BurbankJL 
Tel. 708-423-6114 
Valandos susitarus 

DR. ALGIS PAUUUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA 
1185 Dundee Ave., Elgin, IL 60120 

Tel. (708)742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kezie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab tel. (773) 471-3300 

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

3900 W.95 St T«. 70*422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmad- 3v p.p.-7v v . antr 12:30-3v p p 
trefi uždaryta, ketvirt 1 • 3 v p p. 

penktad ir iestad. 9 v r. • 12 v.p.p. 

HUČLŠ ŠfANKĖVlČlim, /U.& 
•Board Certified, Internal Medicine 

Valandos jūsų patogumui 
Holy CroM Pft*—Hunl PavNton 

3fl. Soum 
L«hu»n*n Ptoza Ct at C—fomhi Av». 

CNcago, IL 60629 
Tel. 773-471-7879 

Lemonte. Pradžia 7:30 v.v. 

Spalio 18 d. — Jūrų 
skautų ir skaučių metinė 
„Puota jūros dugne" PLC Le
monte. 
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SVARBU SVETUR 
GYVENANTIEMS 

LIETUVIAMS 
Lietuvos vyriausybė patvir

tino tvarką, pagal kurią vi
siems Lietuvos piliečiams grą
žinamas išlikęs nekilnojamas 
turtas (žemė, miškai, namai, 
kiti pastatai). 

Prašydamas užsienio lietu
vių dienraščiui „Draugas" per
duoti visą šio čia spausdinamo 
dokumento teksto Žemės ir 
miškų ūkio ministerijos Teisės 
departamento direktorius Al
binas Raudonius paaiškino, 
kad viskas, kas išdėstyta šia
me dokumente tinka bei galio
ja JAV ir kitose užsienio ša
lyse gyvenantiems Lietuvos 
piliečiams. 

A. Raudonius pabrėžė, kad 
tie piliečiai (tarp jų ir gyve
nantys užsienyje), kurie pagal 
anksčiau galiojusį įstatymą, 
jau yra atgavę dalį nekilnoja
mojo turto (pavyzdžiui, iki 80 
ha žemės), ir dabar nori at
gauti visą turtą (pavyzdžiui, 
iki 150 ha žemės), prašymus 
turi pateikti skubiai — iki šių 
metų spalio 9 d. (tai nurodyta 
šio nutarimo-dokumento 5 
punkte). Kitus prašymus Lie
tuvos valdžios institucijos turi 
gauti iki šių metų gruodžio 31 
d. 

Jei kai kurie nesupras šio 
dokumento kai kurias nuosta
tas, gali kreiptis į Lietuvos 
Respublikos Generalinį konsu
latą New Yorke (į Darių Sta
niulį) tel. (212) 354-7849, Fax 
(212) 354-7911. Konsulatui šis 
dokumentas taip pat išsiųstas. 

Lietuvos Respublikos 
piliečių nuosavybės 

teisių į išlikusi 
nekilnojamąjį turtą 
atkūrimo įstatymo 

įgyvendinimo tvarka 

Bendroji dalis 

1. Ši tvarka reglamentuoja 
piliečių nuosavybės teisių at
kūrimo tvarką ir sąlygas pa
gal Lietuvos Respublikos pi
liečių nuosa ybės teisių į išli
kusį nekilnojamąjį turtą at
kūrimo įstatymą, (toliau — 
Jstatymas). 

2. Prašymus atkurti nuosa
vybės teises pateikia šie Lietu
vos Respublikos piliečiai: 

2.1. turto savininkai — as
menys, kurių nekilnojamasis 
turtas pagal buvusios TSRS 
(LTSR) įstatymus buvo nacior 
nalizuotas ar kitaip neteisėtai 
nusavintas; 

2.2. asmenys, kuriems miręs 
turto savininkas testamentu 
paliko savo turtą, nepaisant 
to, kad testamente nėra duo
menų apie žemės ar kito ne
kilnojamojo turto palikimo 
faktą; 

2.3. turto savininko, kuris 
mirė ir nepaliko testamento, 
sutuoktinis, tėvai (įtėviai), 
vaikai (įvaikiai), į jiems ten

kančią išlikusio nekilnojamojo 
turto dalį; 

2.4. turto savininko vaiko 
(įvaikio), kuris yra miręs su
tuoktinis, vaikai (įvaikiai) — į 
mirusiajam tenkančią išliku
sio nekilnojamojo turto dalį. 

Kai santuoka baigėsi dėl 
turto savininko mirties, turto 
savininko vaiko (įvaikio) mir
ties, sutuoktiniui nuosavybės 
teisės į turtą atkuriamos, jei
gu jis nesudarė naujos santuo
kos. Kai santuoka buvo nu
traukta ir kai bent vienas iš 
sutuoktinių įregistravo san
tuokos nutraukimų įstatymų 
nustatyta tvarka, nuosavybės 
teisės į mirusiam savininkui 
ar į jo mirusiam vaikui (įvai
kiui) priklausantį turtą buvu
siam sutuoktiniui neatkuria
mos. 

2.1 - 2.4. punktuose nurodyti 
piliečiai teisę atkurti nuosa
vybės teises į išlikusį nekilno
jamąjį turtą gali perleisti no
tariškai patvirtinta sutartimi 
savo vaikams (įvaikiams), 
tėvams (įtėviams), sutuokti
niui bei vaikaičiams, jeigu šie 
yra Lietuvos Respublikos pi
liečiai. Nuosavybės teisės į ne
kilnojamąjį turtą nuosavybės 
teisių perėmėjams atkuriamos 
ta pačia tvarka kaip ir 2.1 -
2.4 punktuose nurodytiems pi
liečiams. 

Mirus šios Tvarkos 2.1 - 2.4 
punktuose" nurodytiems pi
liečiams, kurie nustatytu lai
ku buvo padavę prašymus dėl 
nuosavybės teisių atkūrimo, 
nuosavybės teisės atkuriamos 
mirusiojo vardu ir perduoda
mos įpėdiniui, jeigu šis yra 
Lietuvos Respublikos pilietis. 

Prašymų atkurti 
nuosavybės teises i 
nekilnojamąjį turtą 
pateikimo tvarka ir 

terminai 

3. Prašymai atkurti nuosa
vybės teises pateikiami į šį 
nekilnojamąjį turtą: 

žemę; 
miškus; 
vandens telkinius; 
ūkinės-komercinės paskir

ties bei jų priklausinius; 
gyvenamuosius namus bei 

jų priklausinius. 
Prašymai atkurti nuosavy

bės teises pateikiami ir į ne
išlikusius žemę, mišką, van
dens telkinius, o taip pat ir į 
ūkinės-komercinės paskirties 
pastatus, gyvenamuosius na
mus bei jų priklausinius, ku
rie iki 1991 m. rugpjūčio 1 d. 
buvo išlikę, tačiau po to jų ne
liko dėl valstybės, savivaldy
bės institucijų priimtų spren
dimų. 

4. Prašymus atkurti nuo
savybės teises į nekilno
jamąjį turtą iki 1997 m. 

gruodžio 31 d. pateikia šie 
piliečiai, neturėję teisės į nuo
savybės teisių atkūrimą pagal 
Lietuvos' Respublikos įstaty
mą „Dėl piliečių nuosavybės 
teisių į išlikusį nekilnojamąjį 
turtą atstatymo tvarkos ir 
sąlygų" ir įgiję tokią teisę pa
gal Lietuvos Respublikos pi
liečių nuosavybės teisių į iš
likusį nekilnojamąjį turtą at
kūrimo įstatymą: 

Lietuvos Respublikos pilie
čiai, negyvenantys Lietuvos 
Respublikoje; 

piliečiai, kuriems miręs tur
to savininkas testamentu pali
ko savo turtą, nepaisant to, 
kad testamente nėra duomenų 
apie žemės ar kito nekilnoja
mojo turto palikimo faktą. 

Šių piliečių nuosavybės tei
sės į išlikusį nekilnojamąjį 
turtą atkuriamos, jeigu nuosa
vybės Teisės į šį turtą neat
kurtos kitiems šios Tvarkos 2 
punkte nurodytiems pilie
čiams. 

5. Piliečiai, kurių nuosavy
bės teisės į išlikusį nekilno
jamąjį turtą atkurtos pagal 
įstatymą JDėl piliečių nuosa
vybės teisių į išlikusį nekilno
jamąjį turtą atstatymo tvar
kos ir sąlygų", turi teisę per 3 
mėnesius nuo Piliečių nuosa
vybės teisių į išlikusį nekilno
jamąjį turtą atkūrimo įsta
tymo įsigaliojimo dienos (1997 
m. kiepos 9 d.) (t.y. iki šių 
metų spalio 9 d. — AN.) 
kreiptis ir pateikti prašymą 
dėl papildomo sprendimo pri
ėmimo. 

6. Prašymai dėl nuosa
vybės teisės atkūrimo, atly
ginimo būdo bei papildomo 
(žemės, miško ploto) spren
dimo priėmimo pateikiami: 

dėl nuosavybės teisią at
kūrimo į žemę, mišką, van
dens telkinius — apskrities 
viršininko administracijos 
miestų, rajonų žemėtvar
kos skyrių vadovams arba 
seniūnijos teritorijose dir
bantiems rajonų žemėtvar
kos skyrių darbuotojams 
pagal žemės, miško, van
dens telkinio buvimo vietą; 

dėl nuosavybės teisią at
kūrimo į ūkinės • komer
cinės paskirties pastatus — 
miesto, rajono savivaldy
bės merui (valdybai), mini
sterijai ar kitai valstybės 
valdymo institucijai, ku
rios reguliavimo sferai tas 
turtas priskirtas. Tais atve
jais, kai ūkinės - komercinės 
paskirties pastatai yra per
duoti privačion nuosavybėn, 
arba jeigu jie po 1991 m. 
rugpjūčio 1 d. neišliko dėl val
stybės ar savivaldybės priimtų 
sprendimų, prašymai patei
kiami miesto, rajono savival
dybės merui (valdybai) pagal 
turto buvimo vietą. 

dėl nuosavybės teisių at
kūrimo \ gyvenamuosius 
namus, jų dalis, butus — 
miesto, rajono savivaldy
bės merui (valdybai), mini
sterijai, ar kitai valstybės 
valdymo institucijai, ku

rios reguliavimo sferai tas 
turtas priskirtas. Tais atve
jais, kai gyvenamieji namai, jų 
dalys, butai yra perduoti pri
vačion nuosavybėn, arba jeigu 
jie po 1991 m. rugpjūčio 1 d. 
neišliko dėl valstybės ar savi
valdybės priimtų sprendimų, 
prašymai pateikiami miesto, 
rajono savivaldybės merui 
(valdybai) pagal turto buvimo 
vietą. 

7. Prašymą dėl nuosavybės 
teisių atkūrimo į tą patį turtą 
keli piliečiai gali pateikti kar
tu arba atskirai. Prašymą pa
sirašo jį pateikęs pilietis, o 
tais atvejais, kai prašymą pa
teikia kartu keli piliečiai, — 
visi prašymą kartu pateikę pi
liečiai. 

8. Šioje Tvarkoje nustatyta 
tvarka taip pat nagrinėjami 
tie prašymai atkurti nuosa
vybės teises į nekilnojamąjį 
turtą, kurie buvo pateikti 
įstatymo „Dėl piliečių nuosa
vybės teisių į išlikusį nekilno
jamąjį turtą atstatymo tvar
kos ir sąlygų" 10 straipsnyje 
nustatytais terminais. Jeigu 
pagal įstatymą turto savinin
kas, o jam mirus — jo vaikai 
(įvaikiai), tėvai (įtėviai) ar su
tuoktinis prašymus atkurti 
nuosavybės teises į išlikusį ne
kilnojamąjį turtą — iki 1991 
m. gruodžio 31 d., mirusio bu
vusio savininko mirusių vaikų 
sutuoktinis ir vaikai — iki 
1992 m. sausio 31 d. yra patei
kę miestų, rajonų valdyboms 
pagal šio turto buvimo vietą 
Lietuvos Respublikos vyriau
sybės 1991 m. rugpjūčio 15 d. 
nutarimo Nr. 331 „Dėl Piliečių 
prašymų atstatyti nuosavybės 
teisę į išlikusį nekilnojamąjį 
turtą padavimo tvarkos" (Žin., 
1991, Nr. 27-747; 1992, Nr. 
29(2)-905 nustatyta tvarka, o 
prašymus atstatyti nuosa
vybės teises į žemę ir mišką — 
Lietuvos Respublikos vyriau
sybės 1991 m. liepos 3 d. nuta
rimo Nr. 259,„Dėl agrarinės 
reformos parengiamųjų dar
bų" (Žin., 1991, Nr. 22-588, 
Nr. 27-747, Nr. 28-777; Nr. 
29(2)-905, nr. 31-969) nustaty
ta tvarka. Taip pat jeigu „Dėl 
piliečių nuosavybės teisių į 
išlikusį nekilnojamąjį turtą 
atstatymo tvarkos ir sąlygų" 
įstatymo 2 straipsnyje nuro
dytieji piliečiai prašymus at
statyti nuosavybės teises į 
žemę, esančią miestų ir miesto 
tipo gyvenviečių teritorijoje, 
yra pateikę iki 1992 m. kovo 
31 d., prašymus atstatyti nuo
savybės teises į žemės ūkio 
paskirties žemę, gyvenamuo
sius namus su priklausiniais, 
esančiais žemės ūkio paskir
ties ar miško žemėje, ir į 
mišką — iki 1992 m. gegužės 
31 d., prašymus atstatyti nuo
savybės teises į žemę ir mišką 
iki 1993 m. rugsėjo 10 d., o 
prašymus dėl nuosavybės tei
sių atstatymo į gyvenamuo
sius namus, jų dalis, butus su 
priklausiniais, į ūkinės - ko
mercinės paskirties pastatus, 
kurie įstatymo įsigaliojimo 

dieną nuosavybės teise prik
lausė fiziniams asmenims, 
įstatymo nustatyta tvarka tur
to buvimo vietos apylinkės 
teismui — iki 1994 m. balan
džio 30 d. 

9. Piliečiai, praleidę šios 
tvarkos 4, 5, 6 ir 8 punk
tuose nurodytus terminus 
prašymams paduoti, neten
ka teisės į nuosavybės tei
sių atkūrimą. 

10. Piliečio, turinčio teisę į 
nuosavybės teisių atkūrimą 
prašyme atkurti nuosavybės 
teises į išlikusį nekilnojamąjį 
turtą nurodoma: 

vardas, pavardė, asmens ko
das, gyvenamoji vieta; 

išlikusio nekilnojamojo turto 
savininko vardas, pavarde, 
turto rūšis, dydis ir buvimo 
vieta; 

nuosavybės teisių į turtą pa
grindas; 

dabartinis turto valdytojas; 
nuosavybės teisių netekimo 

laikas ir būdas; 
pageidaujamas nuosavybės 

teisių į nekilnojamąjį turtą 
atkūrimo atlyginimo būdas, 
tais atvejais, kai nepageidauja 
turto susigrąžinti natūra. Jei
gu piliečiai pageidauja gauti 
neatlygintinai nuosavybėn že
mės, miško sklypus ar van
dens telkinį, nurodoma vie
tovė, kurioje pageidauja gauti 
sklypus. 

11. Piliečiai, per 3 mėnesius 
nuo Lietuvos Respublikos 
kompensacijų už valstybės 
išperkamą nekilnojamąjį turtą 
dydžio, šaltinių, mokėjimo ter
minų bei tvarkos, taip pat ga
rantijų ir lengvatų numatytų 
piliečių nuosavybės teisių į 
išlikusį nekilnojamąjį turtą 
įstatymo įsigaliojimo dienos 
tegali pakeisti savo pareikštą 
valią dėl būdo, kuriuo vals
tybė atlygina už išperkamą 
nekilnojamąjį turtą, jeigu ne
priimtas sprendimas dėl nuo
savybės teisių atkūrimo. Jeigu 
sprendimas yra priimtas, o pi
lietis pageidauja atlyginimo 
būdą pakeisti pagal Įstatymo 
sąlygas, šis sprendimas gali 
būti panaikintas teismine 
tvarka, atleidžiant pilietį nuo 
žyminio mokesčio. 

VILNIAUS 
UNIVERSITETO 

REKTORIUI -
AUKŠČIAUSIAS 
PRANCŪZIJOS 

APDOVANOJIMAS 

Vilniaus universiteto rekto
riui profesoriui Rolandui Pa
vilioniui rugsėjo 30 dieną bus 
įteiktas Prancūzijos Garbės 
Legiono ordinas. 

Dekretą, kuriuo rektoriui 
skirtas aukščiausias valstybi
nis Prancūzijos apdovanoji
mas, rugpjūčio pradžioje pasi
rašė Prancūzijos prezidentas 
Jacąues Chirac. 

1993-siais VU rektorius R. 
Pavilionis buvo apdovanotas 
Prancūzijos „Akademinės Pal
mės" ordinu. 

Danutė Bindokivnc 

Ieškant dabarties 
praeityje 

Nereikia būti ypatingu ar
cheologijos mėgėju, kad pajus
tum pagreitejusį širdies pla
kimą, kai atknsami nauji radi
niai, kurių paslaptys buvo ap
neštos šimtų ar net tūks
tančių metų klodais. Kiekvie
nas toks radinys atskleidžia 
iki tol nežinotus faktus ir į 
praeities galvosūkį įspaudžia 
dar vieną naują, bet svarbią, 
dalelę. Archeologija yra lyg 
geroji senolė. pasakojanti 
žmonijai apie jos praeities 
saulėtekį, nuo pat anksčiau
sių jo prošvaisčių, parodanti 
laikus, iš kurių kitokios infor
macijos neišlikę. O tai labai 
svarbu, nes. tik susipažinę su 
pačia giliausia praeitimi, ga
lime tiksliau suprasti dabartį. 

Istorija mums jau pakiša 
rašytus šaltinius — belieka 
tik atrasti stebuklingąjį raktą 
ir atrakinti senųjų kalbų raš
tų paslaptis. Tuomet prabyla 
ir babiloniečių deginto molio 
lentelės, ir egiptiečių pirami
dės, ir kitų buvusiųjų kultūrų 
dvasiniai lobiai. 

Laimingos tautos, anksti 
savo gyvavimo istorijoje su
pratusios ir įsigijusios raidžių 
ar tolygių ženklų galią. Joms 
buvo daug lengviau palikti 
nedylančius pėdsakus apie 
save net tūkstančius metų į 
ateitį. Kaip būtų patogu skai
tyti mūsų tautos istorijos pus
lapius, jeigu raštas joje būtų 
apsigyvenęs ne prieš 450 me
tų, o daug anksčiau, kai lietu
viai pirmą kartą pradėjo kur
tis Baltijos pakrantėje. Šian
dien Martyno Mažvydo dide
lio laimėjimo — pirmosios, lie
tuvių kalba išspausdintos 
knygos sukaktis, kuria taip 
džiaugiamės, būtų tik eilinis 
įvykis. 

Tačiau senosios tautos turi 
savo praeities pėdsakus, pa
liktus ne knygynuose, o po 
žeme: piliakalniuose, urvuose, 
salose, upių santakose, visur, 
kur tik buvo patogiau ir sau
giau senovės žmogui gyventi, 
kur jis galėjo rasti maisto. Ar
cheologija mums tuos pėd
sakus parodo, paaiškina ir 
kartais nustebina naujais fak
tais, ypač kai jie, galima saky
ti, sujaukia nusistovėjusias, 
visiems jau patogiai žinomas, 
teorijas. Paimkime pavyzdžiu 
Šiaurės Amerikos žemyną. 

JAV laikoma jauna valstybe. 
sukurta kone dirbtiniu būdu. 
paveržiant žemes iš vietinių 
gyventojų, kurių likimą nu
lėmė atvykusių į šį kraštą eu
ropiečių karingas kolonizmas. 
Šimtai indėnų tautelių, gyve
nusių Naujajame pasaulyje, 
neturėjo galimybės ilgai išsi
laikyti prieš atvykusius kolo
nistus: vienos visiškai išnyko. 

i kitos prarado savo identitetą. 

dar kitos liko beteises. Tik 
daug daug vėliau. k;j vadin
tume jau moderniais amžiais, 
mokslininkai pradėjo domėtis 
tikraisiais šio žemyno gyven
tojais, jū senovine kultūra, 
kalba. Deja. daug informacijos 
nusinešė laiko tėkmė, nes 
rašytų šaltinių nepalikta, tad 
daugiausia tenka pasitenkinti 
archeologijos paslaugomis ir 
dar gyvų likusių senų žmonių 
pasakojimais, kuriuos jie pa
veldėjo iš buvusiųjų kartų. 

.Senųjų šio žemyno gyven
tojų, bendrai vadinamų in
dėnų vardu, praeitis jau gan 
nuodugniai tyrinėta. Žinoma, 
iš kur jie galėjo čia patekti, 
kokia visuomenine bei socia
line santvarka vadovavosi, 
kokia kasdieninė buitis tais 
laikais buvusi. Vienok nese
niai Louisiana valstijoje seno
lė archeologija, tarytum norė
dama užminti nauja mįslę, 
pastūmė pačių seniausių šio 
žemyno gyventojų atsiradimą 
kone 2,000 metų atgal: pra
dėti toje valstijoje tyrinėti pi
liakalniai parode, kad ten gan 
kultūringa ir tarpusavyje su
siklausiusi bendruomenė gy
veno prieš daugiau kaip 5.000 
metų! 

Galima suprasti, kad šio 
krašto archeologams radinys 
suteikė tikrai neeilinį pasiten
kinimą. Juk ne kasdien toks 
įvykis pasitaiko, juo labiau 
valstybėje, kuri savo tikrąją 
istoriją skaičiuoja šiek tiek 
daugiau kaip 200 metų. o 
svarbieji archeologiniai ar is
toriniai eksponatai muzie
juose yra kone ..nauji", palygi
nus su Kinijoje. Afrikoje. Eu
ropoje ar kitur randamais. 

Jeigu kam teko laimė apsi
lankyti Lietuvos muziejuose 
ir matyti archeologinius radi
nius iš senojo akmens, žal
vario, geležies amžiaus, ste
bėtis žmonių, kuriuos mes 
kartais laikome primityviais 
ir nekultūringais, išradingu
mu, nagingumu. sugebėjimu 
net kasdieninės buities reik
menyse išreikšti dvasines ver
tybes, galėjome pajusti pasi
didžiavimą- kad tai mūsų gen
tis, mūsų tautiečiai ir tuo 
pačiu kažkaip artimi. Tos tra
pios iškasenos yra raktas į 
mūsų pačių praeitį, pačias gi
liausias jos šaknis. Juo tos 
šaknys patrauklesnes ir tvir
tesnės, tuo ir mes jaučiamės 
stipresni. Tad archeologija, 
jungdama mus su tolimiausia 
praeitimi, plačiau atveria da
bartį ir tiesia kelius į ateitį. 
Louisiana valstijoje kasinė
jamų piliakalnių paslaptys 
turi panašu efektą ir šio 
krašto žmonėms, nors jų tik
roji praeitis glūdi kituose 
žemvnuose. 

GYVENIMAS KREPŠINIO 
AIKŠTĖJE IR ŠALIA JOS 

VYTAUTAS GRYBAUSKAS 
(Tęsinys) 

Prie tų metų įvykių reikia vardais, o jis buvo ir klubo 
pridėti ir lėtą, bet labai 
reikšmingą komandos veido 
ketimąsi Jau pirmoje sezono 
pusėje pradėjo aiškėti, kad ko
mandai reikia ūgio centro po
zicijoje, greičio ir jaunystės ki
tose pozicijose. Pradėjau žval
gytis. 

Strassbourge per Elzaso pir
menybes žaidėme prieš jauną 
dviejų metrų žaidėją. Jo koor
dinuoti judesiai, greita reakci
ja mane žavėjo. „Louis, — sa
kau,— jis mums labai reika
lingas!" Louis buvo tas pats 
FCM vadovas, kuris restorane 

krepšinio sekcijos pirminin
kas. Jis tik šyptelėjo sakyda
mas: „Jei tik tokia problema, 
ji tuoj bus sutvarkyta". 

Kitą dieną mes abu per pu
santros valandos automobiliu 
pasiekėm Strassbourgą. Susi
radome jį ir jo tėvus. Louis 
Šaltini tuoj paklausė, ar no
rėtų žaisti komandoje, kurios 
treneriu esu aš. Atsakymas 
buvo trumpas: „Taip!" Tada 
žaidėjo tėvams Louis „pa
giedojo": „Jūsų sūnus gaus 
butą su baldais ir apmokėtas 
studijas universitete ir, aišku, 

davė man pasiūlymą pereiti į turės progos žaisti geriausioje 
FCM klubą. Jau vadinomės Elzaso komandoje". Jo tėvai 

apie sūnaus išmokslinimą 
galėjo tik svajoti... O mama 
net siekė vadovui ranką pa
bučiuoti. 

Tas momentas privertė ma
ne susimąstyti. Juk «dsai ne
seniai aš buvau panašioje 
būklėje, kaip tas jaunuolis. 
Gal dar blogesnėje. Juk buvau 
beteisis „dypukas" per sportą 
besiveržiąs į gyvenimą. O, 
štai, šiandien ne tik pats ne
blogai stoviu ant kojų, bet ir 
kitam galiu padėti, net nulem
ti jo likimą. 

Dar iki šiandien tebesame 
artimi draugai. Esu jo dukters 
krikšto tėvas, pernai vasarą 
aplankiau jį Prancūzijoje. Jis 
tame universitete baigė teks
tilės inžineriją, netrukus tapo 
fabriko viceprezidentu. 

Sėkmingai pavykus pirmajai 
operacijai, mintyse jau rez-
giau kitą. Netolimame mieste
lyje mačiau kitą jaunuolį, gero 

ūgio ir greitą. Su Louis Šaltini 
tuoj nukeliavome ir pas jo 
tėvus. Jo tėvai pasiturintys, 
bet išgirdę FCM vardą, jau 
žinojo kame reikalas. „Girdė
jome apie kylančią komandą, 
džiaugiamės, kad sūnus pa
teks į geras rankas. Esame 
dėkingi", — iš karto sutiko 
tėvas. 

Dėkingumas, žinoma, buvo 
abipusis — FCM sustiprėjo 
dar vienu greitu ir gabiu 
puolėju. Jo vardas Michel Hoff 
— puikus jaunuolis. 

Nepraėjus keliems mėne
siams, kaip iš dangaus iškrito 
dar vienas geras žaidėjas Fer-
nand Siterle. Jis iš kariuo
menės ir iš karto nusprendė 
žaisti už FCM. 

Taip įsibėgėjęs nebenorėjau 
sustoti. Iš kažko sužinojau, 
kad Tautvydui Gailiui nepasi
sekė emigruoti į JAV. Pak
viečiau jį į Prancūziją. Sutiko 

ilgai negalvodamas, nes Kana
doje ar Australijoje būtų 
turėjęs atpilti dviejų metų 
darbą valdžiai. Tautvydas 
Gailius, buvusio Klaipėdos gu
bernatoriaus sūnus. buvo 
puikus gynėjas Scheinfeldo 
„Kovo" komandoje. 

Taip po truputį pasisekė pa
keisti komandos veidą. Tie 
jaunuoliai buvo inteligentiški 
ir talentingi, jie bematant 
išmoko mūsų žaidimo sistemą. 
Su tokia komanda, pasijutau 
pajėgus pradėti naują sezoną 
„Exellence" lygoje. Prieš pra
dėdami naują sezoną netu
rėjome atostogų. Treniruotės 
vyko reguliariai. Draugiškų 
rungtynių netrūko, o taip pat 
ir keletos išvykų. 

(Bus daugiau) 

Vytauto Gryhau>k° vadovaujama FCM kropsimo komanda greitini i: 
žaidimo taktika stulbino varžovu?, žavėjo /.iurovus Komanda skvno per
gale Į*' pergales ir iškopė ne tik i Klzaso srities čempionus. t>ot įsitvirtino 
ir Prancu/.ųos aukščiausioje ..Kxcellence" lygoje Nuotrauka iš nin::tvr,.j 
su stipria Lyono miesto komanda 
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ŽALIOS KORTELĖS LOTERIJA 
1999 METAMS — DV-99 

Amerika 1999 metams anglišku alfabetu surašyti šią 
leidžia laimėti 55,000 „žalių informaciją.: 
kortelių" žmonėms, kurie tin
ka Amerikos nustatytiems rei
kalavimas. Laimingieji as
menys — „žalių kortelių" 
laimėtojai yra loterijos būdu 
kompiuterio išrenkami iš visų 
loterijoje dalyvaujančių as
menų. Galimos išlošti vizos — 
„žalios kortelės" yra padalina
mos tarp šešių pasaulio geo
grafinių sričių. Daugiausia 
vizų išduodama tiems kraš
tams, iš kurių mažiausia 
žmonių yra imigravę į Ame
riką. Neduodama tiems 
kraštams, iš kurių per pasku
tinius penkerius metus į Ame
riką įvažiavo daugiau nei 
50,000 imigrantų. Nei vienas 
kraštas negaus daugiau kaip 
3,850 vizų — „žalių kortelių" 
metuose. 

Žalių kortelių loterijoje — 
DV-99 programoje negali da
lyvauti šie kraštai: Kanada, 
Kinija (.išskyrus Hong Kong 
SAR), Colombia, Dominin
konų Respublika, EI Salvador, 
Indija, Jamaica, Mexika, Phi-
lipinai, Lenkija, Pietų Korėja, 
Anglija su jai priklausan
čiomis teritorijomis (išskyrus 
Šiaurės Airiją) ir Vietnamas. 

Visi loterijoje dalyvau
jančių prašymai turi būti 
gauti nuo vidurio dienos 
penktadieni, 1997 m. spalio 
24 d., iki vidurio dienos 
pirmadienio, 1997 m. lapk
ričio 24 d. Prašymai, gauti 
prieš nustatytą ir po nustaty
tos datos, bus išmetami ir nes
kaičiuojami, nepaisant, kokia 
bus siunčiamo laiško — pra
šymo pašto uždėta data. Taip 
pat visi prašymai siųsti netei
singu adresu (zip code\ bus 
išmetami. 

Reikalavimai dalyvauti 
loterijoje: 

Dalyvauti loterijoje, turite 
būti gimęs krašte, kurio gy
ventojai gali loterijoje daly
vauti ir turite atitikti DV-99 
programos mokslo ar darbo 
pasiruošimo reikalavimą. Pri
klausomumas kraštui papras
tai yra nustatomas pagal gi
mimo vietą. Tačiau, jei jūs 
gimėte krašte, kuris nedaly
vauja loterijoje, bet jūsų su
tuoktinis gimė krašte, kuris 
gali dah vauti, jūs galite rašyti 
sutuoktinio gimimo kraštą ir 
loterijoje dalyvauti. Taip pat, 
jei jūs gimėte krašte, kuris ne
turi teisės loterijoje dalyvauti, 
bet jūsų tėvai ten nebuvo gimę 
ir ten nuolatiniai negyveno, 
jūs galite loterijoje dalyvauti 
pagal vieno iš tėvų gimimo 
kraštų. 

Mokslo ar darbo pasiruo
šimo reikalavimas. Daly
vauti loterijoje, turite turėti 
mažiausia dvylikos metų mo
kyklos ar pan. pažymėjimą, 
t.y. pradžios ir gimnazijos 
mokslą; arba dvejus metus 
darbo patirtį paskutinių pen
kerių metų laiku, darbo, ku
riam pasiruošti reikia dvejų 
metų mokslo ar darbo. Čia bus 
taikomi JAV Darbo depart-
mento reikalavimai. 

Jei jūs neturite reikalauja
mo mokslo ar darbo, negalite 
loterijoje dalyvauti — ir ne
siųskite be reikalo prašymo. 

Procedūra dalyvauti loteri
joje: 

Tik vieną prašymą gali
ma duoti kiekvienais lote
rijos metais. Jei paduosite 
daugiau nei vieną, jūs galite 
būti diskvalifikuotas. 

Prašymas turi būti jūsų pa
sirašytas, pagal jūsų krašto 
alfabetą. Jeigu prašymas bus 
ne jūsų pasirašytas, jis bus 
diskvalifikuojamas. 

Nėra nustatytos formos pra
šymui paduoti. Reikia paimti 
paprastą popieriaus lapą ir 
aiškiai ranka arba mašinėle 

1. Pavardė, vardas — pavar
dę reikia pabraukti. 

2. Gimimo metai — diena. 
mėnuo, metai. 

Gimimo vieta — miestas ar 
kaimas, rajonas, apskritis, 
kraštas. 

3. Jūsų pilietybės kraš
tas , jei kitas nei gimtasis. 
Šis kraštas turi būti tas pats, 
kurį jūs rašote ant voko. Jeigu 
naudojate savo tėvų gimimo 
kraštą, tą turite pažymėti. 

4. Pavardė, vardas, gimi
mo vieta, gimimo data žmo
nos/vyro ir vaikų, jei tokie yra. 

5. Pilnas prašančiojo ad
resas, nes pranešimas bus 
siunčiamas tuo adresu. Telefo
no numeris nebūtinai reikalin
gas, bet gali būti ateityje pa
naudotas. 

6. Fotografija: reikia pri
dėti nuotrauką, nesenesnę 
kaip 6 mėnesių, 1.5 colio (37 
mm) didumo, keturkampę. 
Antroje pusėje nuotraukos 
aiškiai užrašyti savo vardą. 
Prie lapo nuotrauka turi būti 
priklijuota permatomu lipinu-
ku. 

7. Jūsų parašas. Jei nepa
sirašysite, automatiškai būsi
te diskvalifikuotas. 

Siųsti reikia paprastu ar 
oro paštu. Prašymai, pasiųsti 
„priority mail", faksu ar kaip 
kitaip, kur reikalinga specia
laus metodo, nebus priimami. 

Siunčiamo voko dydis: ilgis 
6" arba 10" arba 15 cm arba — 
25 cm; plotis — 3 1/2 arba 4 1/2 
arba 9 cm arba 11 cm. 

Viršuje kairėje voko pusėje 
užrašykite savo kraštą, mūsų 
atveju JJTHUANIA", ^- ir 
pilną savo pavardę, vardą ir 
adresą. 

Adresuokite laišką šiuo ad
resu: 

DV 99 Program 
National Visa Center 
Porthsmouth, NH 00212 
USA 

Neužmirškite uždėti pašto 
ženkliuką. 

Laimingieji bus išrinkti 
kompiuterio loterijos būdu. 

Visiems laimingiesiems bus 
pranešta paštu 1998 metais 
tarp balandžio ir liepos 
mėnesio, ir tuo pačiu metu lai
mėjusieji gaus smulkią infor
maciją, ką turi toliau daryti. 
Asmenys ne'.aimėję, nebus in
formuojami. Prašoma nesi
kreipti į ambasadas ar konsu
latus, nes jie neturi loterijos 
informacijos. Vyrui ar žmonai 
laimėjus loteriją, „žalią korte
lę" gauna vyras/*mona ir ne
pilnamečiai, nevedę, iki 21 
metų, vaikai. 

Laimėjusieji turi atitikti vi
siems reikalavimas, kad gau
tų „žalią kortelę". 

Laimėjusieji „žalią kortelę", 
visus savo ir šeimos dokumen
tus turi susitvarkyti prieš ar 
iki 1999 m. spalio 30 d. 

Taip pat pranešama, kad 
nėra jokio mokesčio daly
vauti loterijoje, išskyrus pašto 
ženkliuką. Naudojimasis įvai
rių žmonių pagalba, neturi jo
kios įtakos loterijos laimė
jimui. 

Naudotasi medžiaga iš pra
nešimo „U.S. Department of 
State Bureau of Consular Af-
fairs". 

Dalyvauti „žalių kortelių" lo
terijoje nėra jokių formalių 
formų. Mes padarėme formas, 
kad žmonėms būtų lengviau 
pateikti visas reikiamas ži
nias. Tas formas galite gauti 
Socialinių reikalų raštinėje — 
„Seklyčioje", 2711 West 71st 
St , Chicago, IL 60629, telef. 
773-476-2655. 

Birute Jasaitienė 

CLASSIFIED GUIDE 

Lietuvos vaikai — Lietuvos ateitis. 

PRISIMENAME POETĄ VLADĄ 
ŠLAITĄ 

Gimtadienius minime, kaip 
džiugias šventes. Tik kaip pa
minėti metų sukaktį žmogaus, 
kurio jau nebėra, kai likę tik 
jo kažkada rašyti žodžiai, su-
sidėstę į posmus, šie gi — į 
poezijos knygas, lyg brangus 
palikimas, tūnantis aukš
taitiško „kuparo" dugne... Tai 
dovanos, kurias mums paliko 
ukmergietis poetas Vladas 
Šlaitas. Šių metų rugsėjo 28 d. 
prisiminsime jį jo 77-tojo gim
tadienio proga (mirė jis 1995 
metais, dar nesulaukęs 75-rių 
metų). Palaidotas Londone, 
Anglijoje. 

Šiemet Lietuvoje buvo iš
leista stambi jo poezijos rink
tinė „Saulė ant šaligatvio", o 
kitais metais, minint Lietuvos 
nepriklausomybės 80-sias me
tines, ruošiamasi išleisti tri
logiją „Vardan tos Lietuvos". J 
trečiąją šios trilogijos knygą 
bus įtraukti nusipelnę Lietu
vos rajonų žmonės; Ukmergės 
rajono toliame sąraše įrašytas 

ir iki ašarų graudų ir 
mielą lietuvišką dangų, 
kuris miega ramiai ir 

taikingai mano vaikystėje. 
(„Esu paženklintas") 

Malonu pranešti, kad VI. 
Šlaito poezijos gerbėjų ir jį 
pažinojusių pastangomis atei
nantį sekmadienį, rugsėjo 28 
d., 7 vai. ryte, poetas bus pri
simintas jo 77-tojo gimtadie
nio proga Amerikos Lietuvių 
radijo programoje, vadovauja
moje Ant. Siuto, WCEV sto
tyje, 1450 AM banga. Taipgi ir 
„Margučio" radijo laidoje, 
transliuojamoje per tą pačią 
radijo stotį 8 v.v., poeto gimta
dienio išvakarėse girdėsime 
pluoštelį jo eilėraščių, kuriuos 
skaitys dailiojo žodžio inter-
pretatorė Dalia Sokiene. 

Ačiū už šias puikias gimta
dienio dovanas Vlado Šlaito 
atminimui, kuriam, jo žo
džiais, „ukmergiškis dangus 

/ man-
platų 

aukštaitišką mostą". 
Soty a Jelionienė 

ir Vladas Šlaitas. Tai lyg du gviesią vasaros" naktį 
paminklai. pastatyti jam įdėjo širdin didžiai 
Tėvynėje. Tereikia tik jo pe
lenus perlaidoti gimtojo Že
maitkiemio kapinėse, šalia 
motinos Antaninos Šlaitienės. 

Prieš porą mėnesių, liepos 
16 d. J>raugo" laidoje, buvo 
šiek tiek plačiau šiuo reikalu 
rašyta. Šį projektą jau parėmė Štai ir baigėsi mano, kaip Nepriklausomos Lietuvos 
keletas ukmergiečių, jo poezi- RespUblikos Nepaprastojo ir Įgaliotojo ambasadoriaus 
jos mylėtojų, mokslo dienų Jungtįnėse Amerikos Valstijose, kadencija. Darbas čia 

DĖKOJU JAV LIETUVIAMS 

draugų; kitų aukos skiriamos ~ ^ turiningas ir įtemptas, kad net ne-
artimųjų atminimui. Tuo tiks- wu,vv ,'"'vo *~ . , . , . ' -m i * • L ._ , . 
lu atidaryta sąskaita Liberty pastebėjau, kaip pralėkė ketveri metai. Tad atsisveikinu 

Šlaito draugai rašo: „A.a. 
Vladą pažinojau dar vai
kystėje. Gyvenome tik už tvo
ros Ukmergėje, Kapų gatvėje, 
ir, kaip vaikai, žaisdavom ir 
pešdavomės. Siunčiu savo 
auką prisidėti prie persiunti
mo jo pelenų pas mamutę..." 
(O.M.) 

„...Auka — brangaus svainio 
a.a. poeto Aleksandro Rad-
žiaus atminimui. Poetas Vla
das Šlaitas ir jo poezija buvo 
A. Radžiaus labai mėgiama. 
Taip pat ir mano". (M.N.) 

,... Kilnus tai tikslas ir tik-
milžimškas darbas. Lin-

MISCELLANEOUS REAL ESTATE 

V&N Construction 
Statome ir remontuojame namus. 

Garantuojame greitą ir 
kokybišką darbą. 

Vidmantas: 7 0 8 - 7 2 8 - 9 4 0 6 

STASVS CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir virtu

vių įrengimas; priestatai; kerami
kos plytelės; „sidings", „soffits", 

„decks", „gutters, plokšti ir„shingle" 
stogai; cementas, dažymas. 

Turiu darbo draudimą. 
S.Ssviet/s Tel. 630-241-1912 

K 
GREIT 

PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(773) 586-5959 
(708)425-7161 

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

STEIGS TEISIŲ 
APSAUGOS TARNYBĄ 

Lietuvos vyriausybė numato 
Vidaus reikalų ministerijos 
Mokesčių policijos departa
mente steigti atskirą padalinį, 
kuris padės patraukti atsako
mybėn autorių ir gretutinių 
teisių pažeidėjus bei užkirsti 
kelią piratavimui ir prekių 
klastotėms intelektualinės nuo
savybės srityje, sakoma pir
madienį Spaudos tarnybos iš
platintame pareiškime. 

Jame teigiama,' kad vykdy
dama priimtus tarptautinius 
įsipareigojimus, vyriausybė 
nesitaikstys su autorių teisių 
pažeidimais bei imsis visų bū
tinų priemonių, įgalinančių 
užtikrinti intelektualinės nuo
savybės apsaugą. 

Tikimasi dar šiais metais 
perduoti Seimui svarstyti Lie
tuvos autorinių ir gretutinių 
teisių įstatymo projektą ir 
paspartinti Lietuvos prisijun
gimą prie 1961 metų Romos 
Konvencijos dėl atlikėjų, fono
gramų gamintojų ir transliuo
tojų organizacijų apsaugos. 

BNS 

Parduodamas keturių kart Darių 
111 m2 ploto gerai įrengtas ir naujai 

suremontuotas butas Vilniaus 
centre, Gedimine pr. 13 (šalia 

Vynausybės rūmų). Norinčius pirkti 
prašome kreiptis telefonu arba faksu 

Vtniuje 2 - 42-12-81 

In Lemont, IL. 
House for Sale 

by ovvner. 3 bedrms, 
2-1/2 baths 
$229,500 

Tel. 630-257-6901 

Lietuvis, „Landscaping Mamtenance* 
j bendrovės savininkas, ieško darbininko, 
| kuris gautų veltui gyventi vietą už namų 

priežiūros ir mažus remontų darbus. 
(ne daugiau kaip 5 vai. į savaite.) 
Mokestis už ..'andseapmg" S5. 

Gali dirbti & vai. Į dieną 
Krektfs: tai. 202-244-2373 

Reikalingos moterys namų 
Valymui. Viena rnoteris vale po vieną 
namą. Savaitinė alga $375. Kambarys 

gyventi bLs parūpintas 
Tel. 6 0 8 - 2 4 4 - 9 3 9 3 arba 

608-444-5126. su sikalbėti galima 
lenkiškai, rusiškai arba angliškai 

Reikalingos moterys 
namų valymui. 

Galima dirbti 1 - 6 dienas 
į savaite.; 

kalbėti lietuviškai 
708-385-4864 

MISCELLANEOUS 

rai 
kiu, kad žmonės subėgtų su 
aukomis ir tikslas būtų atsiek
tas." (V.D> 

O ko troško pats Vladas 
šlaitas? 

... Esu paženklintas 
Lietuvos dangumi, 
už tai ir prieš mirtį, 
kur aš bebūčiau, 
aš nematysiu nieko, iš

skyrus šviesų 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI—PATAISYMAI 

Tunu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai. 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBILIO, NAMŲ, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDMAS. 

Agentas Frank Zapoiis ir Off. Mgr. 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUB 
3208 1/2 We*t 95th 

T«4.(7M)4244W4 
(773) 591-8954 

Rh/errJale AutomobVa 
Perkame, remontuojame Ir panduo-

dame automoMua. Nuvežėme 
klijentus į auto. varžytines. 

Kreiptis: FUmas arba OMdrtua, 
M . 708-201-0586 arba 708-417-0615 

Nerūkantis pensininką* 
ieško kambario su 
virtuvės privilegija. 

Skambinti: 9 v.r. arta 9 v.v. 
Tel. 773-472-1249 

TOOLMAKER 
5 yrs exp. required. 

Clean, A/C shop, medssaj, 
dental, 401K.O.T. 

Ultra-Metric Tool Co. 
2952 N. Leavitt, Chicago 

7 7 3 - 2 8 1 - 4 2 0 0 
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Federal banke, VVestmont, IL su Jumis, tikėdamasis nuoširdžios Jūsų paramos nau-
60561 — Vladas Šlaitas Me- jam Lietuvos Ambasadoriui ir Lietuvos Ambasadai. 
morial Fund, No. 003- Jūsų pagalba buvo, yra ir bus svarbi ir reikalinga. 
0276039. Čekius galima siųsti Sav0 kasdieninėje veikloje pastoviai stengiausi bend-
Whu° f i j a i D e U°n į e n e i ' 7 2 < £ radarbiauti su lietuviais, spręsti visus iškylančius klau-
60561ierAukotojamsnepnasiun- simus, kad neliktų mažiausio šešėlio tarp Lietuvos ir 
čiamos padėkos; jų pavardės JAV lietuvijos, siekiau, kad iškilusias problemas visų 
bus skelbiamos spaudoje. pirma tarpusavyje aptartume, išsiaiškintume. Bendro-

Atsiųstuose laiškuose VI. mis pastangomis, petys petin vieni kitus paremdami, 
žymiai sutvirtinome dvišalius santykius, darbavomės 
Lietuvos saugumo ir integracijos į Vakarus klausimais, 
ženkliai išplėtėme ekonominius saitus, kultūrinius 
ryšius. Tai yra ir bus nepaprastai svarbu tolimesniam 
Lietuvos Valstybės stiprinimui. 

Dėkoju visiems JAV lietuviams: už ilgametę paramą 
Tėvynei, tėvų ir protėvių gimtinei, Lietuvos Nepriklau
somybės atkūrimui ir jos įtvirtinimui, pagalbą Ambasa
dos veiklai, lietuvybės puoselėjimą. Nuoširdus ačiū JAV 
lietuvių organizacijų vadovams bei visiems nariams, 
ypač tiems, su kuriais teko laimė asmeniškai susi
pažinti, už Jūsų draugiškumą, pakvietimus susitikti, 
supažindinimą su Amerikos verslo ir kultūros žmo
nėmis, suteiktą Jūsų namų šilumą ir lietuvišką svetin-

JUOZAS KOJELIS 
IŠ NAKTIES Į RYTĄ 

Straipsnių rinkinys 
472 psl. Kaunas, „Garsas", 1996 

Žinomo išeivijos lietuvių žurnalisto 
publicistikos rinktinė, kurioje sutelkti 
straipsniai atskleidžia lietuvių politine 
kovą dėl Lietuvos laisvės anapus 
.geležines uždangos". Tai autentiškas 

liudijimas kiek tikėjimo, valios ir pas
tangų Lietuvos laisvei atgauti buvo pa
rodyta išeivijoje, kiek reikėjo asmeninės 

aukos ir savęs apribojimo toje kovoje ištverti. Apžvelgiami 
nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos rūpesčiai. 

Knyga bus naudinga žurnalistams, politikams, 
istorikams, studentams, taip pat naujųjų laikų Lietuvos istorija 
besidominčiai plačiajai visuomenei. 

Gaunama DRAUGE 
Kaina- 12.00 JAV dol. 

Kaina su persiuntimu- 15 JAV dol. 
Illinois valstijos gyv. prideda $1.05 „Sales Tax" 

gumą. 
Visiems Jums puikios sveikatos ir laimės. Atsisvei

kindamas su šia puikia šalimi linkiu Jums taip pat 
vaisingai veikti ir toliau. Juk dar ne viskas pasiekta, 
dar neužsiraitokime rankovių, turime dirbti ten, kur 
šiandien labiausiai reikia, kur liepia eiti vienas, pats 
artimiausias lietuvio dvasinei palaimai žodis — Lietu
va. 

Dr. Alfonsas Eidintas 
Ambasadorius 

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBES 
SUTEMOS 1938-1940 

Kazys Škirpa 
Atsiminimai ir dokumenrtai 

Leidėjo Žodyje Tomas nsiruMs. 
Pti.D raao „Autorius prisiminimui 
ra5<? remdamasis išsaugotais 
dokumentais, kuriuos Hsiveta Ir 
paslėpė po išvijimo ii Lietuvos 
atstovybes Bertyne". Sio dkJtJuto 
veikalo išleidimą parems Akade
mines skautuos leidykla četagoje. 
Leidykla ..Lietuvos kronika*- AB 
..Viispa" Cikao*-VHrHus 1996 m., 
dideko formato. 496 psl.. Me9 
viršeliai 
Kaina su persiuntimu JAV • 8*840 
niinois valstijos gyv prideda 91.71 

..Sales Tax* 

file:////Yst
http://inlonnanj.il
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PRISIMINIMAI APIE 
DAILININKĄ KAZĮ ŠIMONĮ 

KAZIMIERAS VALATKA 

Dailininką K. Šimonį netie
siogiai teko pažinti dar ne
priklausomoje Lietuvoje. Jau 
besimokydamas, pradžios mo
kykloje (1931-37), o vėliau 
gimnazijoje, skaitydavau vai
kiškus laikraštėlius „Kregž
dute", „Šaltinėlį", įvairias pa
sakų knygeles, kurios buvo 
dailininko K. Šimonio iliustruo
tos. Jos vaikams būdavo su
prantamos, o grafiškai pa
gražinti pasakų pavadinimai 
ar piešiniai sukeldavo didelį 
pasigėrėjimą. Jau tada norė
jau pamatyti, kaip atrodo tas 
gerasis dailininkas. Neatsime-
nu.kada ir kur pamačiau jo 
nuotrauką, o tai buvo, pagal 
mano vaikišką vaizduotę, se
nelis su gražia, smaila barzda, 
gerų akių ir gražaus veido. 
Pirmą kartą matytas jo at
vaizdas liko visam gyvenimui, 
neišblėso iš atminties, dar la
biau sustiprino norą kada 
nors pamatyti gyvą daili
ninką. Pramokęs gerai skaity
ti, ieškodavau jo iliustracijų ar 
kokios informacijos. Labai 
knietėdavo sužinoti, kur jis 
gyvena, kur dirba, ką piešia, 
kokiose dalyvauja parodose. 
Ilgais sovietiniais okupacijos 
laikais, suprantama, kad jis 
buvo nepriimtinas, nes jo dar
buose neįžiūrėdavo vadinamo 
„socialistinio realizmo". Žmo
nės labai norėdavo turėti jo 
darbų ir jubiliejų ar šiaip ko
kiomis nors progomis ateidavo 
pas dailininką pirkti pa
veikslų, kad galėtų kam pa
dovanoti a r papildyti savo ko
lekciją. 

J a u gyvenant Kaune, apie 
1961 metus, teko pamatyti 
dailininką K. Šimonį. Kauno 
miesto buvusioje „Aušros" ber
niukų gimnazijoje mokėsi 
mano sesers Paulinos dukros 
Nijolė ir Alma. Pastaroji vie
noje klasėje mokėsi su daili
ninko sūnumi Vaidotu. Per 
abiturientų išleistuvių iškil-

-jningą posėdį salėje pamačiau 
Z4r~inano taip mėgstamą daili-
' ninką. Kad jis bus susirin

kime, sužinojau iš sesers duk
ros Almos. Akimis jo ieškojau 
pilnoje susirinkusių tėvų sa
lėje, ir pamatęs, pažinau. 
Sėdėjo jis prie sienos ir laikė 
ant kelių paveikslą, kurį pa
dovanojo mokyklai. Jis buvo 
toks, kokį įsivaizdavau, ką 
patvirtino ir mano žmona, nes 
ir jai teko dar prieškariniais 
laikais skaityti jo iliustruotas 
pasakas ar laikraštėlius. Taip 
likimas lėmė, kad vėliau pra
sidėjo ir draugystė iki jo pas

kutinės gyvenimo dienos. Jau
niausias dailininko sūnus Vai
dotas vedė klasiokę Almą 
(mano sesers dukrą), vėliau jie 
sulaukė dukros Rūtos. Daili
ninkas gyveno Višinskio g. 12-
5, 3 kambarių bute. Vieną 
kambarį atidavė sūnui Vykin
tui su šeima, kitą Vaidotui su 
šeima, o viename kambaryje 
gyveno kar tu su žmona. Ten 
jis piešė, o vietoje molberto 
buvo lova. Sąlygos gyventi ir 
dirbti buvo labai sunkios, bet 
dailininkas niekam nesis
kundė ir taip gyveno daugelį 
metų. Tik vėliau, buvusios 
Kauno miesto vykdomojo ko
miteto pirmininko pavaduoto
jos J . Narkevičiūtės dėka, 
gavo 2 kambarių butą Kęs
tučio g. 68-20 III s. su dirb
tuve, sūnui Vaidotui paskyrė 
kooperatinį butą, o Višinskio 
12-5 gatvėje liko tik Vykintas 
su šeima. 

Vieną kartą buvome pak
viesti į svečius ir tada asme
niškai teko susipažinti su 
dailininku, paspausti jo „auk
sinę" ranką, kuri tiek daug 
gražių paveikslų padovanojo 
Lietuvos žmonėms. Kadangi 
Šimonis buvo Kazimieras, ir 
mano toks pats vardas, tai, 
būdami bendravardžiai, pasi
darėme artimi. Aš labai 
mėgau jo klausyti, daug klau-
sinėdavau,. pradėjome artimai 
bendrauti. Šv. Kazimiero 
dieną (kovo 4 d.) švęsdavome 
kartu. Pirmąją dieną būda
vome pas jį, o rytojaus — pas 
mus. Švęsdavom ir religines 
šventes, ypač Kūčias, o Kūčių 
vakarienę dažniausiai valgy
davome pas mus. 

Nebūdavo tokių švenčių, su
kakčių ar jubiliejų, kad 
nebūtumėm ir mes kviečiami. 
Jo sūnus Vaidotas visuoment 
fotografuodavo, o Vykintas 
mėgo filmuoti ir yra sukūręs 
ne vieną įdomų filmuką apie 
tėvą. Ypač pažymėtinos išvy
kos į Rumšiškių buities mu
ziejų ir mūsų kolektyvinį sodą 
Romainiuose. 

K. Šimonis labai mėgdavo 
vaikščioti po Kauno apylinkes. 
Vieną kartą, nuvažiavus į 
mūsų sodą, pasiėmė lazdą ir 
išėjo apsidairyti po Romainių 
apylinkes, kurias dar prieš
kariniais laikais buvo išvaikš
čiojęs. Praėjo kelios valandos, 
o jis vis negrįžta. Pradėjome 
nerimauti ir norėjome eiti 
ieškoti, juk jam buvo apie 85 
metai. Taip mums besvars
tant, atėjo pavargęs ir laimin
gas, be to, atsinešė iš miško 

veno gana vargingai, bet labai ant Šimonio vardo piliakalnio, DRAUGAS, trečiadienis, 1997 m. rugsėjo men. 24 d. 

Dail. Kazys Šimonis 

dorai, išlaikė šeimą. 
Reikia pasakyti, kad daili

ninką ir jo šeimą labai rėmė 
buvusi Kauno m. VK pirmi
ninko pavaduotoja J. Narke
vičiūtė. Jos dėka dailininkui 
buvo padidinta pensija iki 120 
rublių. Ji buvo didelė dailinin
ko gerbėja ir globėja. Kasmet 
vardinių proga ateidavo į na
mus su gėlių puokšte pasvei
kinti ir palinkėti geros sveika
tos bei kūrybingo darbo. 

Dailininkas buvo labai 
darbštus. J i s domėjosi ar
cheologija, piliakalniais, gam
ta, architektūra. Artimai ben
dravo su istoriku P. Tarasen
ka. Dar prieškariniais laikais 

būtų gėda. Pailsėjome, išgė
rėme atsivežtos kavos, pasi
dairę po apylinkes, o dailinin
kas patenkintas džiaugėsi, 
kad dar galėjo aplankyti vieną 
piliakalnį ir jį nupiešti. Tai 
buvo paskutinis jo aplankytas 
piliakalnis, simboliškai pava
dintas Šimonio vardu. Gaila, 
kad neradome nei vieno 
žmogaus, kuris galėjo papasa
koti legendą apie šį piliakalnį. 

Daug žmonių dail ininkui 
rašė laiškus, tai dėkodami už 
gražius paveikslus, ta i svei
kindami su jubiliejais, var
dinėmis a r religinėmis šven
tėmis. Jis labai domėjosi savo 
pavardės kilme, ypač tais 

.Troškulys" Aliojus 1926 

darželio gėlių, kurias reikia 
pasodinti vadinamame alpina-
riume. Pailsėjęs pradėjo pasa
koti, kur buvo, ką matė ir kaip 
pasikeitė visa apylinkė. 

Dažnai kalbėdavo, kad rei
kia aplankyti Rumšiškėse 
esantį buities muziejų. Gavau 
leidimą automobiliu važiuoti 
per muziejaus teritoriją. 
Vieną gražų 1977 metų vasa
ros rytą nuvažiavome ketu
riese: dailininkas, jo sūnus 
Vykintas su žmona ir aš. Vy
kintas , kaip visuomet, pa
siėmė filmavimo ir foto apa
ratą. Kelionė buvo sėkminga. 
Su didžiausiu malonumu ap
žiūrėjome įvairių Lietuvos 
sričių sodybas, namuose esan
čius rūbus bei baldus ir šiaip 
įvairiausius rakandus. Daili
ninkas daug pasakojo savo 
vaikystės ir jaunystės prisimi
nimų. Pasakojo, kokiais įran
kiais dirbdavo žemę, kokius 
rūbus vilkėdavo ir kokie 
būdavo trobose baldai. Daili
ninkas buvo žvalus ir atrodė 
niekuomet nepavargstantis, 
nors jau buvo bebaigiąs de
vintą dešimtį. Iš šios kelionės 
sūnus Vykintas sukūrė įdomų 
mėgėjišką filmuką „Jis buvo 
88-siais". 

Vilniuje buvo surengta Kau
no dailininkų paroda, kurioje 
buvo ir keletas dail. Šimonio 
paveikslų. Parodos atidaryme 
dalyvavo daugiau vyresniosios 
kartos dailininkai ir aukšti to 
laikotarpio valdžios vyrai. Pri
simenu, apžiūrint parodos ek
sponatus, priėjo prie Šimonio 
to meto Plano komisijos pirmi
ninkas Drobnys, pasisveikino 
ir su pasididžiavimu pasakė, 
kad ir jis turi vieną paveikslą, 
tapytą ir įsigytą dar prieš
kariniais laikais. 

Lietuvos valdžios galva A. 
Sniečkus kažkur buvo matęs 
K. Šimonio paveikslą „Pienių 
laukas" ir jam labai patiko. 
Valdžiai pataikaujantys žmo
nės, artėjant jo 60-metų jubi
liejui, užsakė, ant jų atvežto 
sveikinimo teksto, kad viršu
tinėje pusėje būtų nutapyta 
„Pienių lauko" kopija. Labai 
nenorėjęs K. Šimonis piešti, 
aiškindamas, kad tam ir po
pierius netinka ir jis neprisi
mena gerai to paveikslo, ir 
kažin, ar kas išeis. Bet, supra
tęs, kad priešintis bepras
miška, atliko tą jam nemalonų 
įpareigojimą. Manau, kad nuo 
to laiko į dailininko pavei
kslus pradėjo žiūrėti visai ki
taip ir buvo pripažintas, kaip 
įdomus, savaip interpretuo
jant is atlikimo techniką ir 
vaizdinę išraišką primenantis 
M. K. Čiurlionio darbus. Spau
doje dažniau pradėjo atsirasti 
dailininko pavardė ir jo darbų 
įvertinimas. 

Dailininkas turėjo daug 
dirbti, nes reikėjo pragyveni
mui lėšų. Pensija buvo mini
mali. Iš jos pragyventi nebuvo 
įmanoma, todėl sunkiomis są
lygomis piešdavo, dažniausiai, 
pagal žmonių užsakymus įvai
riomis, dažniausiai jau anks
čiau nupieštomis, paveikslų 
temomis. Retai kada sukurda
vo naują paveikslą, kurį tuo
jau nupirkdavo muziejai ar 
paveikslų kolekcionieriai. Dai
lininkas per visą savo gyve
nimą jokio turto neįsigijo. Gy-

aplankė daugybę piliakalnių, žmonėmis, kurie turėjo tokią 
juos nupiešė ir aprašė. Besigi- pat pavardę. Vienas biržietis, 
lindamas į Lietuvos žemėlapį, pavarde Šimonis, gavęs daili-
dar rado Pasvalio rajone pilia- ninko adresą Kaune, pradėjo 
kalnį, kuris buvo pavadintas 
Šimonio vardu ir kurio jis dar 
nebuvo aplankęs. 

1976 rugsėjo 1 d. trise — 
dailininkas, mano žmona Al
dona ir aš — išvažiavome ieš
koti minėto piliakalnio. Važia
vome ryte. Oras pasitaikė ge
ras. Kadangi buvo rugsėjo pir
moji, tai gatvėse su gėlėmis 
buvo daug mokinių. Važia
vome per Kėdainius, Pa
nevėžį. Užsukome į Linkuvą, 
kur klebonu buvo žmonos 
dėde Danys. Jis keletą metų 
buvo ištremtas, o grįžęs jau 
buvo silpnos sveikatos. Žmona 
užėjo į kleboniją prisistatė, 
kas esanti i r pasakė, kad kar
tu yra i r . dailininkas K. 
Šimonis. Klebonas buvo labai 
laimingas, kad toks garbingas 
žmogus jį aplanko. Trumpai 
pasikalbėję, skaniai papus
ryčiavę, važiavom ieškoti to 
paliakalnio* nes jis turėjo būti 
kažkur netoli. Pasiklausus 
žmonių, vieni sakė, kad tokio 
piliakalnio nėra, o yra pilia
kalnis, kuris vadinosi Migo-
niai, Paberžiai ar Sindriūnai 
vardais. Ra«k>me žmogų, kuris 
pasakė, kad tikrai jis vadinosi 

rašyti laiškus ir kviesti daili
ninką į Biržus. Dail ininkas 
susidomėjo kvietimu, nes j a m 
buvo įdomu sužinoti, k a s tai 
per Šimonis, o be to, da r po 
karo nėra buvęs Biržuose. 
J am rūpėjo pamatyti Biržų pi
lies griuvėsius. Nutarėme nu
važiuoti į Biržus, o kad ke
lionė būtų įdomesnė, grįžti į 
Kauną per Kupiškio rajoną 
dailininko gimtinę (tai buvo 
1977 metai). 

Biržuose vargais negalais 
radome vietinį Šimonį. Besis
večiuojant ir besikalbant pa
aiškėjo, kad jokio giminystės 
ryšio nėra ir pavardės t ik atsi
tiktinai sutapo. Biržietis Bro
nius irgi turėjo menininko 
gyslelę, nes laisvalaikiu dro
žinėjo iš medžio ir kūrė eilė
raščius. Buvome apdovanoti jo 
medžio drožiniais, vėliau jis 
aprodė Biržus, papasakojo 
kaip buvo sukurtas Biržų 
ežeras. Ilgai vaikščiojome po 
Biržų pilies griuvėsius. Daug 
pasakojo dailininkas apie 
Biržų pilį, jos praeitį ir labai 
apgailestavo, kad tokia dabar 
apgriuvusi ir mažai kas j a 
rūpinasi (kaip žinome, vėliau 

Šimonio vardu, bet iš kur tas ją restauravo ir ji tapo Biržų 
vardas kilęs, jis nežinojo. Pi
liakalnis nėra aukštas, užlipti 
galima tik » vienos pusės, nes 
kita pusė apaugusi įvairiais 
krūmais. Netoli tekėjo upė 
Mūša. Dailininkas, paėmęs 
popieriaus lapą. nupiešė pilia
kalnį iš visų pusių. Vėliau 
užlipome į viršų. 

Nors šlaitas ir buvo status, 
bet dailininkas pasakė, kad 
tiek atvažiavus ir neužlipus 

kultūros židiniu). Vaišingai ir 
mielai priimti, po pietų 
išvažiavome į Kupiškio rajoną. 
Netoli Šimonių girios sura
dome kaimą, kur gyveno daili
ninko giminės. Reikia pasaky
ti, kad dailininkas turėjo gerą 
atmintį. J is tuose kraš tuose 
buvo tik prieš karą, bet atsi
minė, kur yra ta sodyba, ir 
lengvai ją radome. 

(Bus daugiau) 

A.tA. 
MĖTA RUČINSKIENĖ -

KAMBARSKYTĖ 
Gyveno Čikagoje. 
Mirė 1997 m. rugsėjo 22 d., sulaukusi 88 metų. 
Gimė Lietuvoje, Vilniuje. Amerikoje išgyveno 41 metus. 
Nuliūdę liko: sūnūs - Bruno, Helmut, Frank ir Herbert; 

dukterys - Edith Moriarity, Anna Gallegos, Erika 
Paškau?kas; 30 anūkų ir 10 proanūkų. 

Veliorė buvo žmona a.a. Leono Kučinsko. 
Priklausė Lietuvos Vyčiams. 
Velior.e pašarvota penktadienį, rugsėjo 26 d., nuo 9 v.r. iki 

10 v.r Model laidojimo namuose, 12641 W. 143 St., 
Lockpor*., IL. 

Laidotuvės įvyks tą pačią dieną, rugsėjo 26 d., po 10 v.r. 
religiniu apeigų Šv. Kazimiero kapinių koplyčioje. 

Velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvau:i šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: sūnus, dukterys, anūkai, proanūkai i r ki t i 
gimines. 

Laidotuvių direkt: Model Funeral Home. Tel. 708-301-3595 

A.tA. 
Dr. DANGUOLEI 
SURANTIENEI 

mirus, jos vyrą STASĮ SURANTĄ nuoš i rdž ia i 
užjauname ir kartu liūdime. 

Giedrius. Susan, Emmy, Nicholas Plopliai 
Aldona Ploplienė 

A.tA. 
ANTANAS ŠERKŠNYS 

Gyveno Oak Lawn, anksčiau Marąuette Parke 
Mirė 1997 m. rugsėjo 20 d., 11 val.ryto, sulaukęs 87 m. 
Gimė Lietuvoje, Šiaulių raj.. Dačkų kaime. Amerikoje 

išgyveno 38 metus. 
Nuliūdę liko: žmona Veronika Jaraite. duktė Lydija Vaas 

ir vyras Peter, sūnus Arūnas Antanas, marti Sheila; sūnus 
Stasys ir marti Jill; anūkai Loretta. Richard, Rasa David ir 
Eric; proanūkas Jacob ir kiti gimines Amerikoje ir Lietuvoje. 

Velionis bus pašarvotas rugsėjo 23 d. nuo 2 vai. p.p. iki 8 
vai. p.p. Petkus Marąuette laidojimo namuose. Laidotuvės 
jvyks trečiadieni, rugsėjo 24 d. Iš koplyčios 9 v.r velionis bus 
atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 930 
v.r. bus aukojamos šv. Mišios. Po mišių velionis bus palaido
tas šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Liūdi: žmona, vaikai, anūkai, proanūkai. 

Donald A. ir Donald M. Petkus. 800-994-7600. 

DVYLIKOS METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
Tegul nakties vėjelis 
šnabžda Tau žodžius: 
„Labanaktis, Mamyt..." 

A.tA. 
ANTANINA 
ERCIUTĖ-
KAUŠIENĖ 

Šv. Mišios bus aukojamos 1997 m., rugsėjo 28 d., sekma
dienį, 12:15 vai. Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčio
je. 

Prašome visus draugus, pažįstamus ir gimines prisiminti 
Ją savo mintyse ir maldose. 

Nuliūdę: vyras Petras, dukterys Irena ir Laimutė, 
žentai Dino ir Rimas, anūkai - Mark, Kristina. Lisa ir 
Aleksiukas. 

A.tA. 
ONA PAVILČIENĖ 

Mirė 1997 m. rugpjūčio 28 d., sulaukusi 93 metų. 
Gimė 1904 m. sausio 17 d. Vilkaviškio apskrityje, 

Lauckaimio kaime, Magdelenos ir Juozo Tupčiauskų duktė. 
1928 m. su broliu Vytautu, baigė Vilkaviškio „Žiburio" gim 
naziją; įstojo į Vytauto Didžiojo universitetą ir 1936 m. baifė 
Humanitarinių mokslų fakultetą. Tarnavo Žemės banke ir 
Kauno stoties telefonų stotyje.Vokietijoje, tremties metais. 
gyveno Haunsteten lageryje. Į JAV-bes atvyko 1949 m. si; 
vyru inž. Vytautu Pavilčium, dukromis Vita ir Ina ir motina 
Magdelena Tupčiauskiene. Išgyveno Čikagoje 48 metus. 
Priklausė Lietuvos Dukterų ir Pensininkų draugijoms. 
Paskutiniais metais persikėlė į Olympia. VVashington. būti 
dukrų globoje. Ramiai mirė jų namuose. 

Nuliūdę liko: dukterys Vita ir Ina, ir jų vyrai, anūkai Linas 
ir Sigita, giminių šeimos: Pavilčiai, Taurai. Rudzmskai, 
Rakučiai, Stankūnai, Dailidžiai, Smečkai ir vyro seserų 
šeimos Australijoje. 

Velionės palaikų lankymas ir atsisveikinimas bus Petkus 
Marąuette laidotuvių namuose, penktadieni, rugsėjo 26 d. 
nuo 2 v.p.p. iki 9 v.v. Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugsėjo 27 
d. iš Tėvų Jėzuitų koplyčios, kurioje bus aukojamos gedulin
gos Šv. Mišios, 9 vai. ryto. 

Po Mišių velionės palaikai bus nulydėti ir palaidoti Sv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse 

Nuliūdę dukros Vita ir Ina. 

Laidotuvių direktorius: Donald M Petkus/ Donald A. 
Petkus. Tel. 800-994-7600 

Kanadoje mirus 

A.tA. 
GENOVAITEI 

JUODELIENEI, 
nuoširdžiai užjaučiame vyrą BALJ. dukra VILMĄ, 
sūnų ARŪNĄ, sese r i s - ALBINA SABRINSKIENĘ. 
IZABELĘ BURKAUSKIENE. TEOFILĘ CIPA-
RIENĘ. brolius - KAZIMIERĄ ir ZENONĄ VIP,. 
RAIČIUS, bei ki tus gimines ir artimuosius. 

Albina ir Vytautas Gaižučiai 
Elena ir Kazys Majauskai 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

„Žaliųjų kortel ių" loteri- Šakiečių klubas Čikagoje 
ja š iemet bus vykdoma nuo ruošia „Zanavykų derliaus 
spalio 24 iki lapkričio 24 šventę" (Oktoberfestl spalio 5 
dienos. Daugiau informacijos d., sekmadienį. 12 vai., Vytau-
spausdinama šios dienos to Didžiojo šaulių namuose. 
„Draugo" laidos 4-tame pusla- 2417 W 43rd Str. Maloniai 
pyje. Jeigu turite giminių ar kviečiami ir laukiami nariai 
pažįstamų, kurie norėtų iš- bei svečiai dalyvauti, linksmai 
lošti „žalią kortelę", JAV LB praleisti laiką prie geros muzi-
Socialinių reikalų raštinė turi kos, lietuviškų užkandžiu, 
padariusi formas. J a s galite laimėjimų. Valdyba laukia 
gauti, kreipdamiesi „Sekly
čios" adresu: 2711 West 71st 
Street. Chicago. IL 60629, tel. 
773-476-2655. 

Kai buvo paskelbta, kad 
marijonų remontuojamai gim
nazijai Marijampolėje dar la
bai t rūksta lėšų, vienas dos
nus tautietis atskubėjo net su 
500 dol. auka. Tai bus graži 
parama šiam kilniam tikslui 
ir t. marijonai, o taip pat Lie
tuvos jaunimas, kuris gyveni
mui ruošis šioje gimnazijoje, 
bus labai dėkingas. Jeigu kas 
norėtų savo auka prisidėti. 
galima čekius siųsti kun. Vik
torui Rimšeliui, MIC, „Drau
go" adresu, bet prašoma 
būtinai pažymėti, kad tai 
auka Marijampolės marijonų 
gimnazijos remontui. 

SKELBIMAI 
x Ieškomas Antanas Žvirb

l i s , kilęs iš Skabeikių km., 
Taujėnų valsč., Ukmergės 
apskr. Žinantieji apie jį malo
nėkite pranešt i jo seseriai: 
Juzė Žvirblytė, 7401 Bay 
Island Dr. South, Apt. #230, 
St. Petersburg, FL 33707. 

(sk.) 
x Dr. J u o z a s ir Barbara 

Plikaičiai , Arlington Heights 
IL, P.T. N o r m a n t a s , Glen-
wood IL, Ona ir Bronius Bal
čiūnai, Manahawkin NJ, Vy
tautas ir Ina Užgiriai , VVor-
chester MA., visi globoja po 
našlaitį Lietuvoje. Pratęsdami 
globą kitiems metams, atsiun
tė po $150. Dėkojame! „Lie
tuvos Naš la ič ių globos" ko
mitetas, 2711 W. 71 St., Chi
cago, IL 60629. 

x Siuntiniai , pinigai i Lie
tuvą per TRANSPAK 4545 
W. 63rd St., Chicago, IL 
60629. Tel. 773-838-1050. 

(sk/> 

x Ga l iu p a d ė t i legaiiai 
gau t i „SOC. SECURITY" 
kortelę, vairavimo leidimą 
(d r ive r ' s l i cense) ir vizų 
pratęsimą. Ed Šumanas, tel. 
1-708-246-8241. 

(sk) 

x TRANSPAK įstaiga LE-
MONTE veikia savaitgaliais: 
penktd. 3 v p.p. — 7 v.v.: sekmd. 
8:30 v.r. — 1 v. p.p. Transpak 
tel. Lemonte: 630-257-0497. 

(sk) 

visų. 

Amer ikos L ie tuv ių tary
bos 57-tasis me t in i s suva
ž iav imas vyks š.m. spalio 25 
d., šeštadienį. Jaunimo centre. 
Čikagoje. Platesnės informaci
jos teikiamos ALTo tel. 773-
434-2040, o, suvažiavimo da
tai artėjant, bus skelbiamos 
spaudoje. 

Štai tie laimingieji! 
„Draugo" pokylyje, vykusiame 
sekmadienį, rugsėjo 21 d.. 
Martiniąue salėje, buvo trau
kiami laimingieji bilietai. Pi
nigines dovanas laimėjo šie as
menys: 100 dol. — A. K. 
Grina, Bensenville. IL; 150 
dol. — A. Koncė. San Francis-
co, CA; 200 dol. — J. Rudze
vičius, Los Angeles, CA; 250 
dol. — Zofija Ripskis. Ever-
green Park, IL; 300 dol. T. Va-
ranka, Clarendon Hills, IL; 
500 dol. — D. Venckutė, Los 
Angeles, CA. Sveikiname lai
mėjusius. Jiems laimikiai bus 
netolimoje ateityje pasiųsti. 

ALTo pagalbinis finansų 
komitetas, kad sutelktų lėšų 
ALTo veiklai paremti, šio 
mėnesio pradžioje išsiuntinėjo 
mūsų lietuviškajai visuomenei 
laiškus. Laiškuose buvo ALTo 
veiklos informacija ir laimė
jimų bilietėlių knygelė. Lai
mingieji bilietėliai bus trau
kiami spalio 25 d. ALTo at
stovų suvažiavimo metu. Bi
lietėlių šakneles reikia at
siųsti iki spalio 15 d. Komite
tas nuoširdžiai dėkoja tiems, 
kurie jau šakneles su auka at
siuntė. Komitetas maloniai 
prašo, kad, siųsdami šakneles, 
pridėtumėte nors kuklią auke-
lę. Dėl adresų nežinojimo ne 
visiems galėjo laiškus pasiųs
ti, todėl, jeigu kas norėtų prie 
šio kilnaus tikslo prisidėti, 
prašo kreiptis: Antanina Rep
šienė. 7236 S. Rockvvell Ave., 
Chicago, IL 60629. Tel.: (773) 
434-4645. 

ALTo Čikagos skyriaus 
valdybos i r tarybos p o s ė d i s 
šaukiamas rugsėjo 2 6 d., 
penktadienį, 1 vai. p.p., ALTo 
centro valdybos patalpose 
Jaunimo centre. Visi kvie
čiami dalyvauti, nes bus svar
stomi labai aktualūs ALTo 
skyriaus reikalai, be to, nau
jos valdybos pirmininkės pa
reigų perdavimas. Atskiri pak
vietimai į posėdį nebus 
siunčiami 

Dėmesio , dėmesio . Prime
name, kad Pal. Jurgio Matu
laičio misijos pietūs j a u atei
nantį sekmadienį, rugsėjo 28 
d.. 12 vai., Pasaulio lietuvių 
centro didžiojoje salėje. Pas
kubėkite paskambinti i r užsi
sakyti vietas, nes reikia žinoti, 
kiek pagaminti maisto, kad 
užtektų visiems. Skambinti 
Ramintai Sinkienei 630-243-
0467 arba Onai Abromaitienei 
630-257-6675. Kviečiame at
vykti arčiau susipažinti, pa
bendrauti, paremti misiją ir 
prisidėti prie jos palaikymo. 

X Mokslo i r kūrybos sim
poziumo metu Jaunimo cen
tre, Čiurlionio galerijoje yra 
ruošiama paroda „1941 metų 
sukilimo genezė". Paroda bus 
atidaryta ketvirtadienį, lapk
ričio 27 d. Parodos archyvine 
medžiaga rūpinasi ir r enka is
torikas Jonas Dainauskas, o 
jam talkina Antanas Dundzi-
la. Je i kas turė tų šiai parodai 
tinkančios dokumentinės me-;' 
džiagos: literatūros, fotogra
fijų ar eksponatų, rengėjai 
norėtų tą medžiagą gauti ir 
panaudoti parodai. Medžiagą 
prašoma siųsti: XMK Simpo
ziumas, c/o J. Dainauskas, 
5620 So. Claremont, Chicago, 
IL 60636, fax 773-434-9363. 
Parodos tvarkymu rūpinasi 
Alė ir Vytautas Nariukai. 

JAUNIMO CENTRO 
PUSRYČIAI 

Nuo rugsėjo mėnesio pra
džios vėl į Jaunimo centro 
kavinę visi kviečiami paben
drauti ir papusryčiauti. Kiek
vieną sekmadienį, po 10 va
landos šv. Mišių tėvų Jėzuitų 
koplyčioje, čia j au an t r i metai 
kaip bus rodomi istoriniai-
dokumentiniai, kultūriniai fil
mai iš Lietuvos. Vyksta susi
pažinimas su įvairiais žy
miais kultūros i r politikos vei
kėjais, atžymimos svarbiau
sios Lietuvos valstybinės ir ki
tos šventės bei datos. 

S k i r m a n t ė M i g l i n i e n ė 

K 2 f v * 3k ŽVAIGŽDUTĖ 
1 * \% ^ * Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Są/ungosChicagosskyriaus 

A D V O K A T A S 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 S Pulaskr Rd.. Chicago. II. 60629 

(1 / 2 bl i Šiaure nuo Balzeko rmi/iciau.-) 
Tel.: 773-582-4300 

14325S Bell Rd.. l-ockport. 11.60441 
Tel. 708-301-4866 

Valandos pagal susitarimą 

A d v o k a t a s f o n a s G i b a i t i s 
Civi! "ės ir kriminalinės bvlo-

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, II. 6062<» 

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

Seštad 9 v r iki 1 vai p p 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 VV. 63th Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės n u o „Draugo"! 
Tel.: 773-284-0100 

Valandos pagal susitarimą 

Redaguoja J. P/ac'as. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Piace, Chicago, IL 60629 
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GedvilieMa vudonaujaam mtrltinig d m 

Gražioji Šv. O n o s bažnyčia Vilniuje 

M E T Ų LAIKAI 

Žemė apklota baltu patalu, 
Žiemos laikas — labai smagu! 
Nosys šąla, rankos bąla — 
Mamytės karšta sriuba 

ant stalo! 

O pavasarį — gėlės ir žolės 
žaliuoja, 

Linksmi paukščiai — čiulba, 
dainuoja. 

Visi gyvuliai turės vaikučius 
Dažysim Velykom gražius 

margučius. 

Karš ta saulė vasaros dienų, 
Džiugina vaikus be mokyklų! 
J ie maudosi jūroje, žaidžia 

linksmai, 
Stovyklauja, išdykauja — 

viskas gerai! 

Rudens medžių lapai keičia 
spalvas. 

Vaiduoklių naktį žiūri juodas 
katinas. 

Grybauti smagu, mokytis aš 
galiu — 

Dėkoti pasauliui, kad viskas 
gražu! 

Darija Varnaitė 
Los Angeles Šv. Kazimiero lit. 

m-los 6 sk. mokinė 

PIRMA DIENA 
MOKYKLOJE 

Dėl ko aš mokykloje? Aš no
riu čia būti, nes gimnazijoje aš 
gausiu užskaitas, kad jau 
moku antrą kalbą. Aš čia mo
kaus Lietuvos istoriją, geo
grafijų, l i teratūrą ir skaitymą. 
Mano visi geriausi draugai ir 
d raugės yra kitose klasėse. 
Čia beveik mano visas gyveni
mas, nes aš čia išmokau neblo
gai kalbėti lietuviškai. 

Istorija man labai padėjo; 
kai buvau Lietuvoje su savo 
mama ir seneliu, man buvo la
bai įdomu pamatyti tuos da
lykus, apie kuriuos aš mo
kiaus lietuviškoje mokykloje. 
Man visi dalykai labai pa
dėjo, nes buvo tikrai lengva 
susikalbėti Lietuvoje. 

Grįžusi iš Lietuvos, nuvykau 
l Rako skautų stovyklą. Ten 
buvo smagu. Aš daviau įžodį 
ir pasipuošiau juodu kakla
raiščiu. Prieš tai, mes buvome 
su drauge įmestos į ežerą su 
visa išeigine uniforma. Leido 
nusimauti kojines ir batus. 
Tada visoje stovykloje reikėjo 
dainuoti (dar esant šlapiai). 

Praėjus dešimčiai dienų po 
stovyklavimo, reikėjo pradėti 
lankyti anglišką mokyklą.Tai 
mano paskutiniai metai pra

džios mokykloje. Po to jau bū
siu gimnazijoje. 

Kristina Jonušaitė, 
Lemonto Maironio lit. m-los 

8 sk. mokinė 
(„'95 Mes dar gyvi") 

LIETUVA 

Lietuvos pažinimo pamokoje 
vaikai stengiasi surasti žinių 
apie įvairius Lietuvos rajonus. 
Mokytojos moko apie mokyk
las ir miestus Lietuvoje. Jos 
taip pat moko apie žmones, 
pvz., kaip jie kiekviename 
skirtingame rajone rengiasi. 
Vaikai išmoksta apie tauti
nius drabužius, kur j ie vieno
di, kur skirtingi. 

Vaikai kuria lėles — mažas 
ir labai dideles, aprengtas au
tentiškais drabužiais. 

Lietuvos pažinimo pamokų 
mokytojos yra: Lidija Ringienė 
ir Danguolė Varnienė. 

Darija Varnaitė 
JAS 1996 m. stovyklautoja 

Dainavoje 
(„Keliaujame per Lietuvą") 

SPORTAS 

Berniukų trečias būrelis ir 
mergaičių dvyliktas būrelis 
žaidė smagų žaidimą — kvad
ratą. Nors buvo labai karšta, 
visi linksmai žaidė sporto 
aikštėje. Sviedinys labai toli 
nuriedėjo, beveik iki laipioji
mo kopėčių. Sporto vadovė 
vadinasi Mėta. Ji leidžia pasi
rinkti mėgstamiausius žaidi
mus ir išmoko naujų. Kuo 
greičiau vaikai nubėga į spor
to aikštę, tuo greičiau jie sma
giai praleidžia laiką. 

Lina Bublytė 
JAS 1996 m. stovyklautoja 

Dainavoje 
(„Keliaujame per Lietuvą") 

APffiŠAIJV 
PAVADINIMUS 

(Tęsinys) 

Tačiau paskutiniu metu vis 
daugiau pasigirsta balsų, kad 
Lietuvos vardas kilęs iš upės 
pavadinimo. Netoli Rusnės į 
Nemuną įteką Leitės upe. Iš 
tokio upės vardo galėjo atsi
rasti ir žodis Lietuva, mat lie
tuvių kalboje dvibalsis ei kar
tais kaitaliojasi su dvibalsiu 
i e . Pavyzdžiui, šalia šviesti 
yra žodis šveisti, šalia liesti 
yra leisti ir t.t. Kyla abejonių, 
kaip nuo mažos upelės galėjo 
gauti vardą visas kraštas, juk 
tokį upės vardą težinojo netoli 
jos gyvenantieji žmonės. Čia 
galėjo būti dvejaip. Pirmiau
sia, Lietuva galėjo vadintis 
tik mažutė teritorija, esanti 
anos upės pakrantėse, o vėliau 
tokiu vardu buvęs pavadintas 
ir visas kraštas. Antra vertus, 
upių vardai kartais pasikeičia, 
ir anuo vardu žiloje senovėje 
galėjo vadintis kuri nors di
desnė Lietuvos upė. Pavyz
džiui, lenkų mokslininkas Ja
nas Otrembskis manė, kad to
kiu vardu galėjęs vadintis Ne
munas. Šiai jo prielaidai 
tar tum pritartų ant Nemuno 
kranto stovinčio Alytaus mies
to pavadinimas, kuris kaip 
matome šiek tiek primena Lie
tuvos ir Leitės vardus. Aišku, 
įrodyti tai kol kas neįmanoma, 
bet, kad Lietuvos vardas kilęs 
iš upės pavadinimo, labai gali
mas daiktas. O šios upės var
das būtų giminingas su lietu
vių kalbos žodžiais lieti, lyti, 
laistyti. Iš upės Latos vardo, 
kalbininkų manymu, kilęs ir 
mūsų kaimyninės valstybės 

Latvijos pavadinimas. 
(Bus daugiau) 

Algirdas Sabaliauskas 

KITI APIE MUS 
J a n i s Endzelynas 

(Pabaiga) 

Šis paaiškinimas duotas 
tam, kad suprastume, kad ir 
latviai turėjo kalbos problemų 
valdant juos vokiečiams. 

Keliolika metų Endzelynas 
profesoriavo Charkovo univer
sitete. Čia jis galėjo tyrinėti 
latvių kalbą. Vasaromis važi
nėdavo po savo kraštą, rinkda
mas medžiagą gramatikai. 
1922 m. latvių k. gramatiką 
išleidžia. Su džiaugsmu End
zelyno gramatiką sutiko K. 
Būga. J i s taip rašė: „Tikrai 
gali džiūgauti latviai, sulaukę 
Endzelyno gramatikos! Ta 
gramatika džiugina širdį ne 
tiktai latvio, bet ir kiekvieno 
kalbininko baltisto, nes čia jis 
ras šviesos ne tik latvių, bet ir 
lietuvių kalbos faktams nu
šviesti... Kolei nėra dar pa
rašyta lietuvių k. lyginamoji 
gramatika, tolei jos pareigas 
turės eiti Endzelyno gramati
ka... neiškenčiu neišreiškęs 
savo džiaugsmo ir nepapiršęs 
(nepataręs) savo tautos bro
liams. Taigi, skaitykim ir mo
kykimės iš latvių k. gramati
kos pažinti savąją kalbą!" („Ši 
gramatika buvo išleista antrą 
kartą.) 

Endzelyno mokslinis paliki
mas sudaro 15 knygų ir arti 
350 straipsnių, kuriuose yra 
kas nors įdomaus ir naudingo 
lituanistikai. Tarp šių raštų 
yra geriausias veikalas apie 
prūsų kalbą. „Endzelynas lat
vių kalbotyrai yra tas pats, 
kas mums lietuviams J. Ja
blonskis ir K. Būga kartu". J i s 
su Būga buvo geri draugai. 
Endzelynas bendravo ir su ki
tais lietuvių kalbininkais. 
Endzelynas buvo daugelio 
valstybių mokslinių įstaigų 

bei draugijų nariu ar garbės 
nariu, tarp jų ir Lietuvos. 
Endzelynas savo raštuose 
daug vietos skyrė ir lietuvių 
kalbai. Buvo geras lietuvių 
draugas. 

PAGALVOKITE NR. 17 
ATSAKYMAI 

1. Iš Lietuvos miesto herbų 
seniausias yra Kauno miesto 
herbas. 2. Anglijos vėliavoje 
matome 4 kryžius. Jie simbo
lizuoja anglų, Škotų ir airių 
sąjungą (E.Brit. 9, Plate 16, 
Chicago, 1968). 3. Žydams, ku
rie tiki Viešpati Jėzų Kristų, 
nesuteikiama Izraelio pilie
tybė. Jiems net neleidžiama 
emigruoti į savo tėvynę (Joel 
Chernoff, Messianic Jewish 
Alliance of America). 4. Virgil 
„Gus" Grissom. 5. Linas. 6. 
Jurginas. 

PAGALVOKITE NR. 18 

1. Kaip indai, kinai ir japo
nai žvelgia į kremaciją (la
vonų sudeginimą)? 2. Kada ir 
kur buvo įsteigtas pirmasis 
krikščionių vienuolynas? 3. 
Kas pavogė mirusio Alberto 
Einšteino smegenis? Atsiuntė 
kun. dr. E. Gerulis. 4. 1981 
m. balandžio mėn. 12 d. JAV 
erdvėlaivis „Columbia" iš
skrido į erdves ir padarė 36 
orbitas. Kurie du pilotai vaira
vo šį erdvėlaivį? 5. Ąžuolas 
ąžuolėlis, šimtašakis šimta
lapis, ant viršūnės saulė teka. 
6. Ąžuolėlis šimtašakis mar
čias, mergaites šaukia. 

VILKAS UI LAPĖ, 
BEŽDŽIONĖS TEISIAMI 
Kas yra pasižymėjęs klasta 

arba šlykščių melu, tuo niekas 
netiki, net ir teisybę sakančiu. 
Ezopas šitą tiesą liudija tokia 
kalba: 

Apkaltino laputę vilkas va
gyste; ta dievagojosi (aiški
nosi) be priežasties apkaltin
ta. Tada beždžionė ėmėsi jų 
bylą spręsti. Abiem išklojus 
(pasakius) aiškiai savo nuos
kaudas, beždžionė nuosprendį 
nedelsdama paskelbė: „Neap
vogė, man rodos, vilke, niekas 
tavęs; o tu — vagilė, lape, nes 
gražiai ginies". 

Fedras 
*»* 

Jonukas parsiveda į namus 
draugą: 

— Va čia Petriukas. Jis mo
kosi blogiau negu aš. 

mm 
— Jonuk, ar iš galvos iš

sikraustei! Kas gi srebia 
sriubą peiliu? 

— O ką daryti, jei pro ša
kutę jis vis prateka? 

*** 
—Mano mamytė labai ska

niai verda, — giriasi Jonukas. 
— Mano irgi. Tik aš nemoku 

to, ką ji pagamina, valgyti. 

GYVENIMAS 
YRASUNKUS 

Visiems būna liūdnų ir 
linksmų dienų. Aišku, visi 
norėtų linksmai gyventi, bet 
gyvenime negauna visko, ko 
nori. Be liūdnumo, be tokių 
dalykų, kurie išspaudžia 
mums iš akių ašaras ir be blo
gio, pasaulis nebūtų norma
lus. Mes nesame pripratę prie 
tokios padėties, kad visur 
matytume tik gėrį. linksmą 
nuotaiką, kartais mes patys 
liūdnai nuteikiame kitus 
žmones, kartais norėdami, 
kartais nežinodami. Pa
vyzdžiui, kai mes susidrau
gaujame su gera drauge ir pa
sidarome labai artimos ir 
vieną dieną ta draugė mane 
palieka, man labai pasidaro 
liūdna, lyg būčiau jai padariu
si ką nors blogo. 

Kartais iš akių ašaros byra, 
kad gyvenimas toks nepapras
tai sunkus ir nesuprantamas. 
Kartais atsigulusi poilsiui ne
galiu akių užmerkti, tik žiūriu 
į lubas. Atrodo, kad nieko dau
giau gyvenime nesuprantu ir 
kodėl mano lubos juodos. 
Praeitą vasarą nudažiau savo 
kambario sienas juodai, nes 
kitos spalvos per šviesios ir 
per linksmos, nors mano 
mėgstamiausia spalva yra 
mėlyna, šias savo mintis šį 
kartą baigiu liūdnomis nuotai
komis. 

Indrė Noreikaitė , 
9 klasės mokinė 
Čikagos lit. m-la 




