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Lietuvai nereikalingos Rusijos 
saugumo garantijos 

Varšuva, spalio 28 d. 
(BNS) — Lietuva atmes Rusi
jos saugumo garantijas, antra
dienį lenkų laikraščiui „Zycie" 
pasakė Lietuvos užsienio rei
kalų ministras Algirdas Sau
dargas. Pasak ministro, „pa
kankamai aiškiai pasakysime, 
jog tokių garantijų mums ne
reikia". 

„Man atrodo, klaidingai gal
vojama, kad trys Baltijos šalys 
turi turėti kažkokių ypatingų 
saugumo garantijų. Esame 
priešininkais bandymų kurti 
bet kokias regionines siste
mas. Norime stoti į NATO ir 
tam turime tokią pat teisę, 
kaip ir kitos šalys", lenkų laik
raščiui sakė A. Saudargas. 

Jis pažymėjo, kad „Lietuva 
nenori iškrėsti Rusijai jokio 
blogo pokšto". „Priešingai, po 
A. Brazausko vizito Maskvoje 
susidarė įspūdis, kad Rusijos 
požiūris į Baltijos šalis, o ypač 
Lietuvą, pagerėjo," sakė mi
nistras. 

Paklaustas, kaip vertina 
Lietuvos galimybes prisijungti 

prie „šešetuko", kuris pradės 
derybas dėl įstojimo į Europos 
Sąjungą, A. Saudargas pa
reiškė, jog „yra realistas ir 
mano, kad gruodžio mėnesį į 
ES viršūnių susitikimą Lux-
emburge bus pakviestos tos 
šešios valstybės, kaip suplana
vo Europos Komisija". 

Bet, sakė ministras, „laukia
me, kada galiausiai sužino
sime, ką reikia padaryti, kad 
galėtume pradėti derybas", 
„1998 metais tikimės aišku
mo. Jeigu nebūsime pakviesti, 
tai norėčiau, kad mums būtų 
pasakyta aiškiai: ateikite 
2002 metais arba vėliau, sakė 
Lietuvos diplomatijos vado
vas. 

Pasak A. Saudargo, Lietu
vos bendradarbiavimas su 
naująja Lenkijos vyriausybe 
bus labai geras. „Lietuvos ir 
Lenkijos santykiai yra labai 
geri, juos galima tik plėtoti ir 
sutvirtinti," lenkų laikraščiui 
sakė Lietuvos užsienio reikalų 
ministras. 

Seimas leido suimti 
parlamentarą Audrių 

Butkevičių 
Vilnius, spalio 28 d. (BNS) 

— Nusikaltimu įtariamas par
lamentaras Audrius Butke
vičius, nešvelnindamas tono, 
toliau kaltino valdančiuosius ' 
konservatorius susidorojimu 
Jėgos metodais". 

A. Butkevičius kalbėjo an
tradienį Seimo tribūnoje prieš 
balsuojant dėl generalinio pro
kuroro prašymo leisti jį suim
ti. Parlamentaras, kuris įta
riamas pasikėsinimu suk
čiauti stambiu mastu, paragi
no „uždėti apynasrį" specialio
sioms tarnyboms, kurias jis 
drauge su valdančiąja partija 
kaltina organizavus „provo
kaciją" prieš jį. 

A. Butkevičius pareiškė, kad 
„provokacijos" priešistorė — 
domėjimasis Seimo pirminin
ko Vytauto Landsbergio ry
šiais su KGB. Tačiau jis 
užsiminė, kad „šios istorijos" 
yra susijusios ne vien su Sei
mo pirmininku. 

„Ar ne dėl jų dreba rankos ir 
virpa balsas komisijos parla
mentarų ryšiams su KGB 
ištirti pirmininkui Stasiui 
Stačiokui, stipriai jaudinasi 
politinis kalinys Antanas Sta
siškis ir karščiuojasi ponas 
Jurgis Razma?", klausė A. 
Butkevičius. 

A. Butkevičius suniekino 
generalinio prokuroro Kazio 

* 33 Seimo nariai siūlo pa
reikšti nepasitikėjimą sveika
tos apsaugos ministru Juozu 
Galdiku. Nutarimo projektas 
dėl nepasitikėjimo ministru 
buvo užregistruotas spalio 24 
d. Jį pasiūlė Socialdemokratų 
frakcija, palaikė LDDP, kai 
kurių kitų frakcijų atstovai. 
Parlamentarų pareiškime pa
žymima, kad ministras neuž
tikrino ministerijos veiksmų 
įgyvendinant Sveikatos drau
dimo įstatymą, savo įsaky
mais sustabdė ir atidėjo refor
mas, sujaukė gyventojų aprū
pinimo būtinojo sąrašo medi
kamentais tvarką, rašo „Kau
no diena" (10.25), ir pastebi, 
kad pats J. Galdikas nepasi
tikėjimą laiko vienu politinės 
kovos būdų ir sieja jį su pra
sidėjusia prezidento rinkimų 
kampanija. (Elta) 

Pėdnyčios argumentus, kad 
įtariamasis, jei liks laisvėje, 
darys įtaką tardymui ar net 
gali mėginti sunaikinti įkal
čius — magnetofoninius įra
šus, kur, prokuratūros teigi
mu, įrašyta, kaip jis reikalau
ja pinigų iš verslininko už tar
pininkavimą nutraukiant bau
džiamąją bylą. 

Parlamentaras argumentus 
pavadino naiviais, priminda
mas paties prokuroro žodžius, 
kad parengtinis tardymas iš 
esmės jau baigtas, vadinasi, 
nebėra kaip jį paveikti. 

Pagrindinius liudininkus 
savo byloje A. Butkevičius 
pavadino valstybės saugumo 
informatoriais. 

Seimas antradienį leido Ge
neralinei prokuratūrai suimti 
nusikaltimu įtariamą A. But
kevičių. 

Už suėmimą balsavo 80, 
„prieš" — 9, susilaikė 19 Sei
mo narių. 

Leidimas buvo duotas val
dančiųjų konservatorių ir jų 
koalicijos sąjungininkų krikš
čionių demokratų balsais, 
prieš tai pasisakius centris
tams, LDDP ir socialdemokra
tams. 

Balsavusieji „prieš" abejojo 
prokuratūros argumentais tai
kyti parlamentarui griežčiau
sią kardomąją priemone ir va
dino sprendimą politizuotu. 

Konservatoriai argumenta
vo, kad prieš įstatymą visi pri
valo būti lygūs ir teigė, kad 
taip demonstruojamas nesi
taikstymas su korupcija. 

* „Lietuvos rytas" (10.28) 
rašo, kad šešiolika žinomų Eu
ropos politikų pasirašė krei
pimąsi į Europos Sąjungos 
valstybių tautas ir vyriau
sybes, kuriame raginama at
sisakyti potencialios Europos 
padalijimo politikos bei pra
dėti derybas dėl narystes ES 
su visomis kandidatėmis. Šis 
kreipimasis praėjusį savait
galį buvo išspausdintas ke
liuose Didžiosios Britanijos, 
Prancūzijos, Vokietijos, Dani
jos ir kitų valstybių dien
raščiuose. Tarp pasirašiusiųjų 
po šiuo dokumentu — keletas 
gerai Europoje žinomų poli-

Spalio 16 d. j Lietuvą atvyko naujasis Šventojo Sosto apaštalinis nuncijus Lietuvai, Latvijai ir Estijai arkivysku
pas Erwin Josef Ender. 60-metis arkivyskupas gimė Vokietijoje, kanoninę teise studijavo Romos Laterano po
piežiškajame universitete, baigė Vatikano diplomatinę akademiją ir nuo 1973 metų dirbo Vatikano valstybės 
sekretoriato Vokietijos sekcijoje. 1983-88 m. turėjo specialų rangą „prelato di anticamera" ir tam tikromis dieno
mis popiežiui pristatydavo oficialius svečius. Arkivyskupas, be gimtosios vokiečių, moka anglų, prancūzų, ispa
nų, graikų ir lotynų kalbas. 

P. Lileikio (LR) nuo t r Arkivyskupą Erwin J. Ender dešinėje) Vilniaus oro uoste pasitiko Lietuvos Vysku
pų Konferencijos pirmininkas arkivyskupas Audrys Juozas Bačkis. 

Privatizavimą vykdys Valstybės 
turto ir gyventojų santaupų 

atkūrimo fondas 
Vilnius, spalio 28 d. (BNS) popierius bei kitą valstybės 

— Privatizavimą Lietuvoje to- turtą. 
Be privatizavimo, fondas at

stovaus valstybes siekiams 
valdant ir naud^ant jam per
duotas akcinių bendrovių bei 
uždarųjų akcinių bendrovių 
akcijas, statinius ir įrengimus, 
galės turtą parduoti pagal su
tartis su teismo antstolių kon-

perduoti 

liau vykdys nauja institucija 
— Valstybės turto ir gyven
tojų santaupų atkūrimo fon
das bei savivaldybių turto fon
dai. 

Fondas bus valstybinė įmo
nė, kuri valdys ir naudos jai 
patikėjimo teise perduotą pri
vatizuojamą turtą, vertybinius toromis, taip pat 

Seimo nariai padėjo 
Liucijai Baškauskaitei 

Vilnius, spalio 28 d. (BNS) Lietuvos piliečių 
— Liucija Baškauskaitė an
tradienį antrą kartą surinko 
reikalingus 29-ių Seimo narių 
parašus po kreipimusi j Kon
stitucinį teismą. 

Kandidate į prezidentus ne
įregistruota L. Baškauskaitė 
nori ištirti, ar atitinka Kon
stituciją Lietuvos Prezidento 
rinkimų ir Seimo rinkimų 
įstatymai, reikalaujantys at
sisakyti kitos valstybės pilie
tybės priesaikos. 

Lygiai prieš dvi savaites L. 
Baškauskaitė jau buvo surin
kusi 32 parlamentarų parašus 
po tokiu prašymu, tačiau tada 
Konstitucinis teismas grąžino 
Seimo raštinei prašymą patai
syti, nurodęs, kad dokumen
tas parašytas, nesilaikant 
visų reikalavimų. 

Vyriausiosios rinkimų komi
sijos ir Vilniaus apygardos 
teismo sprendimu negalėjusi 
tapti kandidate Lietuvos pre
zidento rinkimuose, L. Baš
kauskaitė kreipimesi į Kon
stitucinį teismą nurodo, kad 
VRK ir apygardos teismo 
sprendimai neatitinka Kon
stitucijos 12,29 ir 33 straip
snių nuostatų ir riboja atskirų 

tiku: buvęs Vokietijos užsienio 
reikalų ministras Hans Die-
trich Genscher, buvęs Ispani
jos ministras pirmininkas Fi-
lipe Gonzales, buvusi Pran
cūzijos Europos reikalų mi
nistrė Catherine Lalumiere. 
Dienraštyje teigiama, kad už 
tokių tekstų skelbimą dide
liuose Europos dienraščiuose 
Lietuvai reiks nemažai su
mokėti. (Elta) 

galimybę 
įgyvendinti savo teises. 

Pasak jos, tai prieštarauja ir 
Lietuvos Seimo patvirtintam 
susitarimui su Europos Komi
sija, kuriuo garantuotos Euro
pos žmogaus teisių ir pagrin
dinių laisvių apsaugos Kon
vencijoje reglamentuotos žmo
gaus teisės. 

Ji primena, kad VRK atsi
sakė išduoti kandidatei rin
kėjų parašų rinkimo lapus, 
motyvuodama, kad ji neatsi
sakė priesaikos JAV, duotos 
gaunant Amerikos pilietybę. 
Vėliau šį sprendimą patvirtino 
Vilniaus apygardos teismas. 

L. Baškauskaitė principin
gai atsisakė pasinaudoti kitų 
užsienio lietuvių kandidatų 
tiek Seimo, tiek prezidento 
rinkimuose surasta Lietuvos 
įstatymų spraga, leidžiančia 
formaliai pareikšti apie prie
saikos atsisakymą, tačiau ne-
pradedant jokiu pagal JAV 
įstatymus numatytų priesai
kos, o kartu ir -ios valstybės 
pilietybės atsisakymo proce
dūrų. 

* Rugsėjo mėnesi ban
kuose toliau daugėjo Lietuvos 
gyventojų indėlių litais. Rug
pjūtį tokių indciių suma pir
mą karta peržengė 1 mlrd. li
tų ribą, o rugsėjį ji padidėjo 
dar 4.4 proc. Lietuvos banko 
duomenimis, gyventojai rugsė
jo pabaigoje bankams buvo pa
tikėję 1.055 mlrd. litų indėlių 
valstybine valiuta. Dar 914 
mln. litų — 2.6 proc. daugiau 
nei rugpjūčio pabaigoje — jie 
laikė užsienio valiutomis. Tai 
didžiausia valiutinių indėlių 
suma 1996-97 metais. 

turtą nuosavybėn kitiems fi
ziniams ar juridiniams asme
nims pagal privatizavimo įsta
tymą. 

Valstybės turto fondas bus 
steigiamas likviduojant Val
stybės vertybinių popierių 
fondą bei pertvarkant Valsty
binę privatizavimo agentūrą. 

Vertybinių popierių fondo 
valdomos akcijos ir į privatiza
vimo programas įrašytų ben
drovių akcijos bei kitas turtas 
Valstybės turto ir gyventojų 
santaupų atkūrimo fondui 
turi būti perduoti ne vėliau 
kaip per šešis mėnesius nuo 
įstatymo įsigaliojimo dienos. 

Įstatymu įteisinti ir du nauji 
privatizavimo būdai — tiesio
ginės derybos, kurios dabar 
vykdomos, gavus tik vieną 
paraišką viešajame konkurse 
ar varžytinėse, antrasis — 
įmonės kontrolės perdavimas. 
Tai reiškia bendrovės įstati
nio kapitalo didinimą, jei 
įmones nepavyktų privatizuoti 
varžytinėse, konkurse ar kitu 
būdu. 

Valstybės turto fondo įsta
tymas turėtų įsigalioti dar 
šiemet. 

Sankt Peterburge 
apklaustas buvusio 
Vilniaus OMONV> 

vadas 
Vilnius, spalio 28 d. (BNS) 

— Sankt Peterburgo proku
ratūros darbuotojai oficialiai 
apklausė Vladimirą Razvo-
dovą, buvusį Vilniaus OMON 
viršininką. 

Jis yra vienas pagrindinių 
įtariamųjų baudžiamojoje by
loje dėl Medininkų pasienio ir 
muitinės posto pareigūnų nu
žudymo 1991 metais. 

Praėjusią savaitę, apklau
siant V. Razvodovą, dalyvavo 
Lietuvos generalinės proku
ratūros pareigūnai Rolandas 
Stankevičius ir Jonas Šneide-
raitis, pranešė Generalinės 
prokuratūros atstovas spau
dai. 

Lietuvos prokurorai j Sankt 
Peterburgą buvo atvykę pagal 
Lietuvos ir Rusijos generali
nių prokuratūrų teisinės pa
galbos sutartį. 

Tai buvo pirmas ka. .as. kai 
Rusijos generalinė prokuratū
ra oficialiai leido Lietuvos tei-

Pasaulio naujienos 
(Remiantis BN'S. Reuter, DPA. AP. Interfax, ITAR-TASS, BelaPAV 
R1A ir ELTA žinių agentūrų pranešimais) 

Vašingtonas-Jeruzalė. JAV Valstybės departamentas pir
madienį aštriai kritikavo Izraelį, kad šis vilkina taikos procesą 
su palestiniečių vadovybe. „Laikas svarbus, ir jis praranda
mas", sakė Valstybės departamento spaudos atstovas James P. 
Rubin. Pasak jo, Izraelio vyriausybė vilkina dar vieną numaty
tą kariuomenės išvedimą Vakarų Krante, taip pat nevykdo 
JAV prašymo įšaldyti naujas žydų naujakurių statybas. Tuo 
tarpu Palestinos vadovo Yasser Arafat pavaduotojo Mahmoud 
Abbas ir Izraelio UR ministro David Levy susitikimas Vašing
tone atidedamas, nes Izraelio vyriausybė dar nesutarė dėl savo 
derybinių nuostatų. 

Kijevas. Bendros Ukrainos ir Rusijos karinės pratybos 
„Taikos farvateris-97" rengiamos „vien taikos palaikymo tiks
lais" ir vyks pagal „Bendradarbiavimas vardan taikos" progra
mą, pareiškė žurnalistams vienas pratybų vadovų Ukrainos gy
nybos ministro pirmasis pavaduotojas generolas pulkininkas 
Ivan Bižan. Jis pažymėjo, kad pratybose dalyvaus 11 Ukrainos 
karinių jūrų pajėgų laivų ir 17 Rusijos karinio jūrų laivyno lai
vų. Pratybų tikslas — rengti abiejų valstybių laivynų štabus ir 
dalinius atlikti taikos palaikymo operacijų užduotis, dalyvauti 
paieškos ir gelbėjimo darbuose, derinti bendrus veiksmus per 
gaivalines nelaimes. 

Londonas. Pirmasis Rusijos ministro pirmininko pavaduo
tojas, finansų ministras Anatolij Čiubais nutraukė savo vizitą 
Londone ir pirma laiko grįžo į Maskvą. „Griūtis pasaulio verty
binių popierių biržose, ypač Hong Konge, padėtis Tokyo ir N'evv 
Yorko biržose gali turėti įtakos ir jau daro didelį poveikį Rusi
jos vertybinių popierių biržose. Esant tokiai padėčiai. A. čiu
bais nusprendė nutraukti vizitą Didžiojoje Britanijoje ir grįžti į 
Maskvą", pranešė Rusijos ambasada Didžiojoje Britanijoje. 

Lusaka. Zambijos karo taryba nuvertė pirmą demokratiškai 
išrinktą prezidentą Frederik Chiluba, antradienį auštant pra
nešė valstybinis radijas. Pasak karo tarybos atstovo, jeigu F. 
Chiluba atsisakys pasiduoti, jis bus sušaudytas vietoje. Karo 
taryba reikalavo, kad iki vidurdienio pasiduotų visi valstybės 
politikai. Kiek vėliau Zambijos prezidentas Frederik Chiluba 
per radiją pranešė, jog perversmas numalšintas ir padėtis yra 
visiškai kontroliuojama. Pasak prezidento vyresniojo asmeni
nio sekretoriaus, perversmas yra numalšintas, o jo kaltininkai 
suimti. 

Jordanija. Rusijos užsienio reikalų ministras Jevgenij Pri-
makov antradienį pareiškė, kad Sirija nori taikos su Izraeliu, 
tačiau ji nepageidauja derybų pradėti nuo pat pradžių. Po susi
tikimo su Jordanijos premjeru Abdul-Salam Majai J. Primakov 
žurnalistams sakė, jog Sirija primygtinai reikalauja, kad Izrae
lis „laikytųsi visų nuostatų ir įsipareigojimų, kurie buvo pa
siekti su ankstesne Izraelio vyriausybe". Sirija ne vieną kartą 
ragino dabartinį Izraelio premjerą Benjamir Netanyahu pripa
žinti ankstesnės, Darbo partijos vyriausybės pasirašytus susi
tarimus išvesti Izraelio kareivius iš Golano aukštumų, kurias 
Izraelis okupavo per 1967 metų arabų ir Izraelio karą. Tačiau 
Izraelio premjeras pareiškė, kad toks susitarimų vertinimas jo 
neįpareigoja ir pirmadienį parlamente sakė, jog Golano 
aukštuma „iš esmės priklauso Izraelio valstybei". J. Primakov 
atvyko į Vidurio Rytus, siekdamas padidinti Rusijos vaidmenį 
taikos procese. 

Viena. Europos Sąjungai pirmininkaujančio Luxemburgo 
ministras pirmininkas Jean-Claude Juncker interviu Austrijos 
laikraščiui „Die Presse" pareiškė, kad ES planai priimti naujų 
narių iš Vidurio ir Rytų Europos išprovokuos didelį ES valsty
bių piliečių pasipriešinimą. Pasak Juncker, planuojamas ES iš
plėtimas artimiausiais metais gali tapti nepopuliariausiu pro
jektu visose Sąjungos valstybėse. Jis teigė, kad visos kandida
tės į Sąjungą kasmet turėtų būti įvertinamos jų tinkamumo 
priėmimui į ES požiūriu, ir derybos galėtų būti pradėtos su to
mis valstybėmis, kurios padarė pažangą. 

Londonas. D.Britanijos finansų ministras Gordon Brovvn 
pirmadienį pareiškė, kad valstybė iki 2002 m. vyksiančių par
lamento rinkimų neprisijungs prie Europos valiutų sąjungos 
(EMU). Kalbėdamas parlamento Bendruomenių rūmuose. 
Brovvn sakė, kad vyriausybė iš esmės neprieštarauja prisijun
gimui prie sėkmingos EMU „tinkamu laiku", ir pakartojo, kad 
D. Britanijoje prieš priimant sprendimą dėl prisijungimo prie 
EMU bus surengtas referendumas, tačiau tai būtų padaryta 
„paskutinę minutę". Europos Komisija paskelbė pareiškimą. 
kuriame sveikinama D.Britanijos „pozityvi" laikysena EMU 
atžvilgiu. 

Vatikanas. Popiežius Jonas Paulius II paragino Rumuni
ją dėti pastangas, kad graikų apeigų katalikai atgautų apie 
2,000 bažnyčių, atimtų komunistų valdymo metais. Rumunijos 
vyriausybė šį mėnesį pažadėjo padėti katalikams atgauti baž
nyčias ir kitokią po 1948 m. konfiskuotą nuosavybe, kurios ne
mažą dalį komunistai perdavė Ortodoksų Bažnyčiai. 

Lima. Šiaurinę Peru dalį antradienį sudrebino stiprus. 6.5 
balo pagal Rlchterio skalę siekęs žemės drebėjimas, antradienį 
pranešė seismologai. Žemes drebėjimo epicentras buvo maž
daug už 870 kilometru į šiaurę nuo sostines Limos, džiunglėse. 

sėsaugininkams dalyvauti šio
je byloje tyrimą dominančio 
asmens apklausoje. 

V. Razvodovas atsakė į Lie
tuvos prokuratūros pareigūnu 
pateiktus klausimus, bet nei
gė apie savo dalyvavimą Medi
ninkų žudvnėse. 

KALENDORIUS 

Spalio 29 d.: 30 eilinis sek
madienis. Narcizas. Ermelin-
da. Gelgaudas. Žemaite. 

Spalio 30 d.: Alfonsas. Aril-
da. Zenobija. Validė. 
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e*8* SKAUTYBĖS 
kelias 

Redaktorė j .v.s . Irena Regienė 

PRISIMENAM PRINCIPINĮ 
SKAUTĄ AKADEMIKĄ 

ekskliuzyvumas (skautas aka
demikas negali būti kitos pa
našios organizacijos nariu) ir 
selektyvumas (reikia kiekvie
nam pereiti bandomąjį laiko
tarpi, prieš pasidarant pilna
teisiu nariu). 

Savaime aišku, visi šie prin
cipai nėra lygiaverčiai: Dievo, 
Tėvynės ir artimo meilė, be 
abejo, yra svarbesnė už skau
tiškus įstatus, o šie, už specifi
niai akademinius pasireiški
mo būdus. Tačiau visi šie prin
cipai yra nekeičiami ASS ri
bose. 

Tokiu būdu mūsų elgsena 
yra apsprendžiama ištisos ver
tybių ierarchijos. Manau būtų 
gera, kad mūsų jauniausiems 
— Draugovės kandidatėms ir 
Korporacijos junjorams — bū
tų skiepijamas šitas ierarchi- • 
jos supratimas, o ypač suprati
mas esminio skirtumo tarp 
nuo laiko ir vietos nepriklau
somų principų ir tos srities, 
kuri kinta pagal esamas są
lygas". 

Velionis Čikagos universi
tete įsigijo sociologijos dokto
ratą ir nuo 1958 m. dirbo JAV 
gyventojų statistikos įstaigoje, 
Washingtone. Bendradarbiavo 
lietuvių Enciklopedijos leidi
me, rašė spaudoje, reiškėsi 
įvairiose organizacijose. 

Šių metų spalio 18 d. velio
nio palaikai laikinai patalpin
ti Gate of Heaven kapinių 
kriptoje, iki perskraidinimo į 
Lietuvą, į Švėkšnos bažnyčią, 
kur jo palaikų laukia iškil
mingos laidotuvės. 

Ilsėkis ramybėje, filisteri 
Aleksandrai, po atliktų Die
vui, Tėvynei ir artimui pa
reigų. 

f i l . E. Vilkas 

„SUGRĮŽIMO" IR 
„LITUANICOS" TUNTO SUEIGA 

Aleksandras Plateris 
t 

Washingtone, š.m. spalio 14 
d., mirė filisteris Aleksandras 
Plateris, sunkios ir ilgos ligos 
metu, slaugytas žmonos Lai
mos. 

Velionis gimė 1913 m. gruo
džio 20 d. Lietuvos didikų Pla-
terių giminėje. 1932 m. baigė 
Švėkšnos gimnaziją. Įstojęs į 
Vytauto Didžiojo universiteto 
teisių fakultetą, pasirinko stu
dentų skautų Korp! Vytis. 

J 1933 m. Lietuvos Skautų 
sąjungos Palangoje surengtą 
didele stovyklą atsilankė pa
saulio skautų vadas Lordas 
Baden-Powell su dideliu būriu 
skautininkų. Lietuvos skautų 
vado prez. Antano Smetonos ir 
Pasaulio skautų vado Lordo 
Baden-Powell susitikimo me
tu, vertėjavo senj. A. Plateris, 
jau tada mokėjęs anglų kalbą. 

1941 m. jo tėvą Jurgį Platerį 
bolševikai ištrėmė į Sibirą, 
kur 1943.02.01 mirė. 1944 m. 
Aleksandras pasitraukė į Vo
kietiją. Atsteigiant Korp! Vy
tis jis padėjo fil. Br. Kvikliui 
atkurti Korp! nuostatus. Nuo 
1949 m. gyveno Čikagoje. Įsi
jungė į A.S.S. steigimą ir buvo 
išrinktas 1955-1957 A.S.S. 
Centro valdybos pirmininku. 

Ištrauka iš jo straipsnio 
praeitis ir dabartis" („Mūsų 
Vytis" Kr. 2. 1957). 

„Taigi gyvenimas turi dvi 
pagrindines ypatybes: tęsti
numą ir kitimą. Juo kokia ver
tybė svarbesnė, tuo ji mažiau 
keičiasi, bet menkesni dalykai 
keičiasi labai greitai. Pagrin
diniai religijos ir moralės dės
niai iš viso nesikeičia: jie yra 
laiko ir vietos nepriklausomi. 
Svarbiausi tautiškumo ele
mentai nesikeičia, kol tauta 
išlieka gyva. Pagrindiniai ko
kios organizacijos pradai ne
galima panaikinti, nepanaiki
nant pačios organizacijos. Ta
čiau visi šitie principai reiš
kiasi įvairiais ir besikeičian
čiais pavidalais. 

Kaip šios bendros pastabos 
konkrečiai tinka mums? 

Pirmiausia turime mokėti 
skirti principus nuo formų, tai 
kas neišvengiamai turi kisti ir 
tai kas nesikeičia. Aišku sa
vaime, kaip absoliučiai nepa
judinamų šventų principų ir 
su vėju besikeičiančių madų 
yra kontinuumas pereinamu 
laipsniu. 

Mums lietuviams tremti
niams skautams tokiais nepa
judinamais principais yra tai 
ką mes savo garbe esame pa
sižadėję, būtent; tarnyba Die
vui. Tėvynei ir artimui ir vyk
dymas skautu įstatų. Skautai 
akademikai dar ypač akcen
tuoja broliškumą. Iš to kvla 

Po šv. Mišių Palaiminto J. 
Matulaičio misijos bažnyčioje, 
Lemonte, „Aušros Vartų"/ 
Kernavės", JSJerijos" ir „Litu-
anicos" tuntų skautai ir skau
tės š.m. rugsėjo 24 d., sekma
dienį, išsirikiavo Pasaulio lie
tuvių centro vėliavų aikštėje. 

Sueiga buvo pradėta veiklos, 
metų pradžios tradicine Su-

savo šūkį. 0 išmaningoji bro
lių skautų „Ungurių" pasto-
vyklė stovykloje išmoko ir da
bar sušuko savo šūkį ispanų 
kalba. Brolių ir sesių sugrįži
mu į savo vienetus baigėsi sto
vyklavimo laikotarpis. 

Po to vyko „Lituanicos" 
skautų tunto sueiga, kurią 
pravesti buvo pakviestas ps. 

grįžimo iš stovyklos sueiga. Šių fil. Jonas Variakojis. Perskai-
metų Čikagos skautų ir skau- čius LS Brolijos Vyriausio 

Kartu su tuntininko pareigomis, „Lituanicos" skautų tunto vėliava ps fil Ričardas Chiapetta š.m. rugsėjo 28 d. 
vykusioje sueigoje priima iš tuntininko įsipareigojimą baigusio vs. fil. Romo Rupinsko, LSB JAV Vidurio rajono 
atstovo. 

sėkmės naujose pareigose. 
Naująjį „Lituanicos" tunti-

ninką sveikino seseriškų tun
tų vadovės — „Aušros Vartų"/ 
„Kernavės" skaučių tunto var
du s. fil. Laima Rupinskienė ir 
„Nerijos" jūrų skaučių tunto 
— js. Viligailė Lendraitienė. 
„Nerijos" tunto atstovės vado
vavo (visiems pritariant) šūkį 
„Chief! Chief! Chief. Šūkio 
metu brolis Ričardas Chiapet
ta turėjo šokti indėnų šokį, 
kurį buvo išmokęs studijuoda
mas Illinois universitete. Įsi
smaginęs brolis Ričardas tarė 
žodį, dėkodamas visiems, pa
dėkojo už įvertinimą jo darbų 
tunte ir kvietė visus talkon, 
ruošiantis „Lituanicos" tunto 
50 metų veiklos sukaktuvinei 
šventei 1999 metais. 

Po to buvo paskelbta 1997-
99 m. „Lituanicos" tunto vadi-
ja: 

ps. fil. Ričardas Chiapetta 
— tuntininkas; 

ps. fil. Jonas Variakojis — 
sekretorius ir komendantas; 

vsl. Algis Luneckas — iždi
ninkas; 

vsl. Arnoldas Končius — tie
kimo sk. ir turto administ
ratorius; 

s. Ginutis Matutis — stovyk
lavietės administratorius; 

s. fil. Romas Rupinskas — 
skautų vyčių būrelių koordi
natorius; 

čių „Kuršių Marios" stovyklos 
komendante vsl. Onutė Utz, 
priėmusi pastovyklių rapor
tus, pranešė stovyklos virši
ninkei s. fil. Julytei Žukaus
kienei, kad sueigoje dalyvauja 
120 brolių ir sesių. Skauti
ninke Julytė Ž. pasveikino vi
sus šūkiais „Budėk!" ir „Gero 
vėjo!", trumpu žodžiu pasi
džiaugdama sėkminga stovyk-

Skautininko vs. fil. Albino Se
ko įsakymas, skelbiantis, kad 
už pavyzdingą vadovavimą 
„Lituanicos* tunto jūrų skau
tams Inkaro ordinu apdova
nojamas jps. Jurgis Lendrai-
tis. Ordiną prisegė LB Brolijos 
Vidurio rajono atstovas ir tun
tininkas vs. fil. Romas Ru
pinskas. Antras perskaitytas 
įsakymas pranešė, kad LSB 

la ir palinkėjo visiems sėkmin- Vyriausias Skautininkas tvir-
go skautavimo metų savo vie- tina tunto vadijos nutarimą 
netuose. Buvo įneštos „Litua- kadenciją baigusio tuntininko 
nicos" tunto vėliava ir stovyk- vs. fil. R. Rupinsko pasitrau-
linė gairė. Sueigos ceremonia
lą pravedė sesė Onutė Utz. 
Stovyklos viršininkė su visų 
trijų tuntų tuntininkėmis ir 
tuntininku atliko vienetų in
spekciją. Kiekviena pastovyk-
lė prisistatė sušukdamos savo 
šūkį, o kai kurie ir suvaidino 

kimą iš pareigų ir naujuoju 
„Lituanicos" tunto tuntininku 
skiria ps. fil. Ričardą Chia
petta. Tradicinėmis apeigomis 
brolis Romas įteikė tunto 
vėliavą naujajam tuntininkui 
ps. fil. Ričardui Chiapettai, 
linkėdamas jam ištvermės ir 

LSS BROLIJOS VADUOS 
PASITARIMAS 

LSB Vadijos pasitarimas 
š.m. rugsėjo 27 ir 28 d. vyko 
Lietuvių centre, Lemonte. Da
lyvavo: Brolijos Vyriausias 
skautininkas vs. fil. Albinas 
Sekas iš Los Angeles, VS pa
vaduotojas vs. Romas Otto iš 
Montrealio, Kanados rajono 
atstovas s. Algis Žilinskas iš 
Toronto, LSB Garbės gynėjas 
vs. fil. Kazys Matonis iš Sun 
City, Arizonos, vadovų lavini
mo sk. vedėjas vs. fil. Gintaras 
Plačas iš Orland, Pk, IL, JAV 
Vidurio raj. atst. vs. fil. Romas 
Rupinskas, Clarendon Hills, 
IL, Tiekimo sk. ved. vs. Anta
nas Jarūnas iŠ Barttlet, IL, 
Jaunesniųjų skautų sk. vedė
jas s. fil. Vytautas Januškis, 
Lemont, IL, Jūrų skautų sk. 
ved. jvs. dr. Algis Paulius iš 
Elgin, IL, „Krivūlės" redakto
rius vs. fil. Antanas Paužuolis 
iš Čikagos ir „Lituanicos" tun
to atst. ps. fil. Jonas Variako
jis iš Vernon Hills, IL. 

Pradėdamas pasitarimą, Vy
riausias skautininkas pasvei
kinęs visus, supažindino su 
plačia darbotvarke. 

Vyriausias skautininkas 
pranešė apie šiais metais lan
kytas stovyklas ir jose patir
tus įspūdžius. 

Aplankyta Anglijoje, „Lietu
vių sodyboje" vykusi stovykla. 
Anglijoje vadovai turi susidarę 
tradicijas, skirtingas nuo JAV, 
Kanados ir Australijos. Va
dovų dauguma vyresnio am

žiaus dalis jų kalba tik ang
liškai. Maždaug 80% stovyk
laujančių skautų kalba lietu
viškai. Yra jaunimo su tėvais 
atvykusio iš Lietuvos. Jie su
daro pagrindą lietuvių kalbai. 
Anglijoje jaunoji karta yra 
sukūrusi mišrias šeimas, todėl 
sunku išlaikyti lietuvių kalbą. 
Daug pastangų rodoma lietu
viškumo bei lietuviškų pa
pročių išlaikymui. Kita didelė 
problema — stovykloje ir suei
gose bei susirinkimuose uni
formų dėvėjimas. Stovykloje 
aptarta daug Brolijai ir Angli
jos skautų vadovams rūpimų 
klausimų. 

Algis Simanavičius, Kana
dos raj. atstovas pranešė apie 
Kanadoje vykusią „Romuvos" 
stovyklavietės 35 metų sukak
tį. Pirmąją savaitę stovyklavo 
daugiau 100 skautų,-čių, o 
antrąją — 140. Stovykla buvo 
gerai organizuota. Skautai da
lyvavo visuose numatytuose 
užsiėmimuose. Buvo daug iš
kylų, nes netoli esantis parkas 
labai gražus ir tinkamas už
siėmimų pravedimui. Vadovų 
ir skautų nuotaika buvo paki
li. 

Stovyklą aplankė Pirmijos 
pirm. vs. B. Banaitienė, Sese
rijos VS vs. fil. R. Penčylienė, 
Brolijos VS vs. fil. Alb. Sekas 
ir jo pavaduotojas vs R. Otto, 
pravedęs daug užsiėmimų, 
ypač iškylų metu. 

Panašias mintis pareiškė 

Vyriausias skautininkas ir jo 
pavaduotojas, pabrėždami 
uniformų suvienodinimo rei
kalą, ypač Tautinei stovyklai 
artėjant. 

Aplankyti ir Rako stovykla
vietėje stovyklavę Čikagos 
skautai,-ės. Apie šią stovyklą 
platesnį pranešimą atliko vs. 
fil. Romas Rupinskas, JAV 
Vidurio raj. atstovas ir „Li
tuanicos" tunto tuntininkas. 
Stovykla, pažymint jūrų skau
tų 75 m. sukaktį, pavadinta 
„Kuršių marios". 

Bendra stovyklos viršininkė 
buvo ps. fil. Julija Žukaus
kienė, o Brolijos — viršininkas 
ps. fil. Ričardas Chiapetta. 
Stovyklavo daugiau 300 skau-
tų,-čių. Ypatingas pasiseki
mas buvo pastovyklė jaunoms 
šeimoms — tai asmenys jau
nystėje buvę skautai ir skau
tės, o dabar auginantys savo 
atžalyną. Jaunų šeimų pasto-
vyklėje buvo arti 100 stovyk
lautojų. Ši stovykla turėjo 
savo programą ir įvairius už
siėmimus, kuriuos pravedė jų 
pačių vadovai. Jaunų šeimų 
stovyklavimas turėtų būti 
skatinamas visose stovyklose. 

R. Rupinskas pastebėjo, kad 
ir šioje stovykloje stovyklau
jantys skautai neturėjo tvar
kingų uniformų. Į uniformą 
įeina ir uniforminių kojinių 
naudojimas. 

S. fil. Vytautas Januškis, 
Jaunesnių skautų skyr. ve
dėjas pastebėjo, kad uniformų 
nuostatams nusižengia vyres
nio amžiaus skautai. Jis pa
brėžė, kad vadovai patys turi 

dėvėti tvarkingas uniformas, 
rodyti jaunimui pavyzdį ir 
būti griežtiems uniformų rei
kalavimuose. Skautai ateina į 
rikiuotes, bendrus suėjimus, 
netvarkingomis uniformomis, 
turėtų būti siunčiami persi
rengimui. Pranešimuose tė
vams turėtų būti aiškiai pa
brėžtas uniformų reikalavi
mas. 

Vyriausias skautininkas, 
lankęs šią stovyklą, pritarė R. 
Rupinsko ir Vyt. Januškio 
iškeltoms mintims, ypač artė
jant Tautinei stovyklai. 

Toli vakaruose — Los An
geles, Californijoje, esančią 
„Rambyno" stovyklą aplankė 
v.s. Romas Otto iš tolimo, 
šiaurės rytų Kanados rajono. 
Čia brolis Romas pravedė 
daug užsiėmimų, suteikdamas 
progą skautams įsigyti naujų 
patyrimų. Šioje stovykloje rei
kalaujamas atsargumas su 
ugnimi, dėl gresiančio gaisro 
pavojaus. Negalėjo kirsti me
džių, nes jų daug nėra. Skau
tai statėsi lapines ir jose mie
godavo. Trūko pora dienų, kol 
skautai įgijo patyrimo šito
kiam stovyklavimui. Buvo sto
vyklaujama skilčių sistema. 
Skautukai patys jungėsi į dar
bus, vadovai tik teikė patari
mus, bet neprisidėjo prie 
darbų. 

Šią, kalnuose esančią „Ram
byno" stovyklą aplankė v.s. fil. 
Gilanda ir Kazys Matoniai, 
buvę ankstyvesnėse kadenci
jose lavinimo skyrių vedėjai, 
„Ąžuolo" - „Gintaro" mokyklų 
pravedėjai. Pirmosiomis die-
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s. fil. Vytas Januškis — „Ge
ležinio vilko" d-vės prit. skau
tų draugovės draugininkas; 
vs. fil. „Geležinio Vilko" dr-vės 
vadovai vs. fil. Gintaras Pla
čas — prityrusių skautų, s. fil. 
Edis Andriušis ir vsl. Edis Lei
pus — skautų, vsl. Algis Ta
mošiūnas — jaun. skautų va
dovas; 

js. Petras Jokubauskas — 
„Nemuno" laivo vadas; 

jps. Algis Jonušas — „Šarū
no" laivo vadas; 

jvs. dr. Algis Paulius — 
„Algimanto" laivo vadas; 

ps. fil. Audrius Remeikis 
„Perkūno" dr-vės drauginin
kas; pavaduotojai — si. Pau
lius Gencius ir si. Rytis Dum-
brys. 

Sueigai baigiantis, vsl. Rima 
Žukauskaitė sukvietė į ratą 
visus brolius, seses, tėvelius 
bei svečius ir pravedė smagų 
laužą. 

ps. 111. Jonas Variakojis 

nomis stovyklautojuose ir va
dovuose buvo pastebėtas nuo
taikos trūkumas, mat stovyk
la yra aukštai kalnuose, bet 
po poros dienų stovyklos gy
venimas virė pilnu tempu, 
baigė savo pranešimus K 
Matonis. 

Vyriausias skautininkas A. 
Sekas, apsilankęs šioje stovyk
loje, pritarė aukščiau pami
nėtų vadovų išreikštoms min
tims ir pabrėžė, kad reikia 
griežtai reikalauti uniformų 
naudojimo. Jis taip pat pažy
mėjo, kad praleido 7-nius sa
vaitgalius lankydamas skautų 
stovyklas. Aptarus lankytas 
stovyklas, dėmesys nukrypo 
kitų reikalų svarstymui. 

v.s. Antanas Jarūnas pra
nešė apie Tiekimo skyr. inven
torių, turimus ženklus bei jų 
siuntimą vienetų vadovams. 
Paminėjo kai kurių specialy
bių trūkumą. 

v.s. fil. Romas Rupinskas 
iškėlė reikalą peržiūrėjimui 
uniformų ir ženklų dėvėjimo 
nuostatų. 

v.s. fil. Gintaras Plačas, lavi
nimo skyriaus vadovas, (jo 
žinioje yra „Ąžuolo" kursų ruo
šimas) pabrėžė, turįs daug 
minčių ir manąs, kad jau
niems vadovams kursai turėtų 
būti ruošiami 1999 metais. Šį 
reikalą reikia derinti su Sese
rijos vadove. Rūta SuŠinskie-
ne, kuri norėtų kursus turėti 
1998 metais (Rakė ar Pax-
tone) prieš Tautinę stovyklą. 
„Ąžuolo" ir „Gintaro" kursų 
ruošimas bus suderintas ir 
bus pranešta visiems tuntų 
bei vietininkijų vadovams,-
ėms. 

Daug laiko buvo skirta Tau
tinės stovyklos ruošimui ir 
pravedimui. Buvo turėtas ben
dras pasitarimas su Seserijos 
vadija, kuri taip pat turėjo 
suvažiavimą ir su Akademinio 
Skautu Sąjūdžio Vadijos na-
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ARAS ZUOBA, M.D. 
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3825 Htghland Ave.. 
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DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Robetts Rd.Hickory Hilfs, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708)59*4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.79th Ave., Hfckory HM», IL 

TeL (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

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

DR. V. J. VASAITIENE 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W. 83 St, Burbai*, IL 
Tel. 708-423-6114 
Valandos susitarus 

VIDAS J. NEkHCKAS. MLū. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773- 471-3300 

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

3900 W.95 St Tel. 706422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

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

penktad ir šeštad. 9 v.r. - 12 v.p.p. 

NIJOLE STANKŠVIČim Wb. 
Board Certified, Internal Medicine 

Valandos jūsų patogumui 
Hoty Crota PiufMtioiiaJ Pavflton 

3fl.Souti 
uthuartan Pina Ct at CaHomte Avr 

Chicago, IL 60829 
Tel. 773471-7879 

riais. Šitame pasitarime buvo 
keliamas bendradarbiavimas 
tarp Seserijos, Brolijos ir ASS. 

Brolijos Vadijos narių suva
žiavimas baigėsi sekmadieni, 
v.s.fil. Albinas Sekas, dėkojo 
atvykusiems Vadijų nariams 
už paaukotą laiką, kurį pa
skyrė skautų Brolijos veiklai 
pagerinti. 

v.s. fil. Antanas Paužuolis 



ŠAULIŲ SĄJUNGOS 
DOVANA VYTAUTO 

DIDŽIOJO KARO MUZIEJUI 
1991 m. sausio pirmosiomis 

dienomis jaunai Lietuvos vals
tybei iškilo mirtina grėsme. 
Sovietiniai vadovai niekaip 
negalėjo pripažinti, kad nedi
delė lietuvių tauta, prieš jų 
valią 1990 m. kovo 11 d. pas
kelbė savo valstybingumo at
kūrimą. Šio valstybingumo 
aukuro negalėjo užgesinti nei 
gražios Maskvos valdovų vi
lionės, nei šiurkštus grasini
mai, nei paskelbta ekonominė 
ir politinė blokada, nei bruta
lios KGB provokacijos, nei so
vietinių kareivių neteisėti 
veiksmai, nei... Matydami, 
kad lietuvių nepalenks tokio
mis priemonėmis, okupantai 
ėmėsi jėgos. Pasitelkus į pa
galbą savo pakalikus, komu-
nistus-platformininkus, je-
dinstvininkus, rusų ir lenkų 
šovinistinių organizacijų na
rius, buvo pradėtas Maskvoje 
sudarytų kėslų vykdymas. 

J au sausio 5 dieną Vilniaus 
šauliai, atsižvelgdami į susi
dariusią grėsmingą padėtį, 
pradėjo budėti Vilniaus meri
joje, Gedimino pilyje, prie 
Aukščiausiosios Tarybos pas
tato ir kt. Padėčiai labiau 
paaštrėjus, Šaulių sąjungoje 
buvo paskelbta nepaprastoji 
padėtis ir sausio 8 d. LŠS va
dovybė, Kauno, Panevėžio, 
Ukmergės, Alytaus ir kitų 
rinktinių šauliai atvyko ginti 
AT rūmų bei kitų valstybės 
svarbos objektų. Kaip ir dau
guma gynėjų, šauliai buvo ap
siginklavę metaliniais arma
tūros strypais, pagaliais, ke
liomis guminėmis lazdomis, 
vienu kitu dujiniu pistoletu ar 
šiaip „šmekalu". Mažai kas 
tikėjo, kad netrukus teks į 
rankas paimti rimtesnius 
ginklus. Tačiau įvykiai prie 

Spaudos rūmų, RTV valdybos, 
Krašto apsaugos departamen
to, ... ir galiausiai prie Televi
zijos bokšto arodė, kad šiuo 
metu reikia prisiminti mūsų 
didvyrio generolo P. Plecha
vičiaus žodžius: „Tad vyrai, už 
ginklų". IŠ įvairių slėptuvių, 
slapta, į AT rūmus buvo ve
žami įvairūs ginklai. Rūmų 
gynėjai rimtai ruošėsi atremti 
galimą okupantų puolimą 
arba nors rimtai pasipriešinti 
— parodant pasauliui, kad lie
tuviai ginklu gynė savo vals
tybės širdį — Parlamentą. 

Iškilus tokiai grėsmei, Lie
tuvos žmonės neliko abejingi 
ir stengėsi prisidėti prie vals
tybingumo išsaugojimo. Tūks
tančiai žmonių iš visų Lietu
vos kampelių, nepaisant sun
kių oro sąlygų, budėjo prie AT 
rūmų, vežė lėšas ir vertybes 
Gynybos fondui, maistą ir rū
bus AT rūmų gynėjams, o kas 
turėjo ir ginklus — medžiok
linius šautuvus, mažo kalibro 

šautuvėlius, karo ir rezistenci
jos kovų ginklus. „Sūneliai, 
ginkit Tėvynę. Aš su šiuo kul
kosvaidžiu kovojau pokaryje, 
dabar jūsų laikas" — tarė 
šiuos žodžius, neprisistatęs 
buvęs partizanas iš bulvia-
maišio išėmęs kulkosvaidį ir 
kelias saujas šovinių įteikė 
prie AT rūmų vidinio kiemelio 
budėjusiems šauliams. Nuste
bę šauliai net nespėjo ap
klausti dovanotojo, kai šis stai
ga dingo prie AT rūmų bu
dėjusių žmonių minioje. Tokio
mis aplinkybėmis vertingas 
muziejinis lengvasis kulkos
vaidis Brno atiteko Šaulių 
sąjungai. 

Š.m. rugpjūčio 21 d. į Kauno 
Vytauto Didžiojo Karo muzie
jaus salę rinkosi muziejaus 
darbuotojai, LŠS vadovybė, 
Kauno Vytauto Didžiojo rink
tinės šauliai bei spaudos at
stovai. 1997 m. vasario 16 d. 
buvo pasirašyta bendradarbia
vimo sutartis tarp Lietuvos 
Šaulių sąjungos ir Vytauto 
Didžiojo Karo muziejaus, todėl 
LŠS vadovybė atsižvelgdama į 
tai, kad lengvasis kulkosvai
dis Brno yra muziejinė rete
nybė ir Vytauto Didžiojo Karo 
muziejus tokio kulkosvaidžio 
ekspozicijoje neturi, nutarė šį 
veikiantį kulkosvaidį, kuris 
LŠS ginkluotėje buvo 1991 m. 
sausio-rugpjūčio mėn. įvykių 
metu ir vėliau, padovanoti 
muziejui. Reikėtų pažymėti, 
kad prieškario Lietuvoje Šau
lių sąjunga turėjo 80 tokių 
kulkosvaidžių, o Lietuvos ka
riuomenė per 3,000. 

„Man garbė perduoti muzie
jui , Lietuvos kariuomenėje, 
vėliau . miškuose partizanų 
rankose, su okupantais ko
vojusį ginklą", — sakė LŠS va
das R. Mintautas. J i s pami
nėjo, kad šis ginklas tarnavo 
ir Šaulių sąjungai sunkiomis 
valstybei dienomis. Jeigu pri
reiks, šauliai ginklą vėl pasis
kolins iš muziejaus. 

Jteikimo ceremonijoje daly
vavęs Lietuvos Respublikos 
Seimo Nacionalinio saugumo 
komiteto pirmininkas A. J. 
Katkus pasidžiaugė, kad gink
lai kaupiami muziejuje, išreiš
kęs viltį, jog jų neprireiks ko
vai už šalies nepriklausomybę, 
o kiekvienas muziejuje surink
tas eksponatas turtina mūsų 
valstybės istoriją ir kultūrą. 
Padėkojo šaulių vadovybei už 
teisingą sprendimą. 

Vytauto Didžiojo Karo mu
ziejaus direktorius J. Jure
vičius kalbėjo, kad kovas už 
nepriklausomybę menantys 
daiktai — labai brangūs ek
sponatai. Jeigu rinksime ša
lies praeitį, kovas už neprik
lausomybę menančias relikvi
jas , turėsime išsamesnę Lietu
vos istoriją, stipresnę vals-

Lietuvos Šaulių sąjungos vadas 
jaus direktoriui J. Jurevičiui. 

kairėje) Rimvydas Mintautas įteikia kulkosvaidį Vytauto Didžiojo karo muzie-
Nuotr. Jono Ivaškevičiaus 

BENAMIAI ŽADA SKŲSTIS 
Būsimųjų Lietuvos benamių 

sąjungos vadovas Henrikas 
Kebeikis grasina informuoti 
tarptautines organizacijas 
apie, jo nuomone, „žmogaus 
teises pažeidžiantį" nuosa
vybės teisių į išlikusį nekilno
jamąjį turtą įstatymą. 

H. Kebeikis spaudos konfe
rencijoje ketvirtadienį teigė, 
kad prieš tris mėnesius priim
tas įstatymas dešimtadalį Lie
tuvos gyventojų padarė „įsta
tymiškai įteisintais įkaitais 
be savo stogo virš galvos ir 
neturinčiais jokių realių socia
linių garantijų". 

„Šis įstatymas daugeliui me
tų supriešino Lietuvos žmones 
ir sukelia socialinę įtampą, 
paverčia dalį tautos beteisiais 
ir antrarūšiais piliečiais", ma
no H. Kebeikis. 

Būsimųjų benamių asociaci
ja ne kartą priešinosi šio 
įstatymo priėmimui įvairiomis 
akcijomis. 

tybę. Vytauto Didžiojo Karo 
muziejus bendradarbiauja su 
Krašto apsaugos ir Kultūros 
ministerijomis, Šaulių sąjun
ga ir šis bendradarbiavimas 
turi didelę naudą mūsų vals
tybei ir tautai. 

Vėliau Muziejaus darbuoto
jai susirinkusiems parodė Žu
vusiųjų už Lietuvos laisvę 
kriptos vykdomus atstatymo 
darbus, direktoriaus kabinete 
Seimo NSK pirmininkas A. J. 
Katkus pasirašė Muziejaus 
Garbės knygoje, buvo pakelti 
tostai už Lietuvos valstybės 
gerovės ugdymą ir tolimesnį 
glaudų bendradarbiavimą. 

Tikėkimės, kad Šaulių są
jungai neprireiks skolintis iš 
muziejaus dovanoto ginklo ir 
Lietuvos saulės niekada ne
temdys karo dūmai, jos žemės 
nemindžios okupanto kareivio 
batai. 

S t a sys Igna tav ič ius 
LŠS vado pavaduotojas 

H. Kebeikis kaltino vyriau
sybę, kad ji „neatsakingai" 
spalio 1-ąją patvirtino grą
žintų ir grąžintinų savinin
kams gyvenamųjų namų nuo
mininkų aprūpinimo buta is 
programą, nes joje, esą, pa
teikti klaidingi duomenys. H . 
Kebeikio žiniomis, vien Kaune 
yra 7,538 butai, iš kurių rei
kia iškeldinti gyventojus, tuo 
tarpu programoje minimi tik 
8,349 butai visoje Lietuvoje. 

Pagal šią programą nuomi
ninkams, gyvenantiems savi
ninkams grąžintuose na
muose, butai turi būti suteikti 
nuo 1998 iki 2007 metų. 

Toje pat spaudos konferen
cijoje dalyvavęs opozicinės 
LDDP narys Povilas Gylys 
įstatymą pavadino „socialiniu 
neteisingumu". Jo manymu, 
įsigaliojus šiam įs tatymui, 
žmonės atsidūrė „baudžiau
ninkų padėtyje". 

NAUJAS POŽIŪRIS Į 
KARINES ORO PAJĖGAS 

Lietuvos karinių oro pajėgų 
vadas Zenonas Vegelevičius 
džiaugiasi, kad šiemet valdžia 
pagaliau susirūpino jo vado
vaujama tarnyba. 

Spaudos konferencijoje an
tradienį jis sakė, kad oro pa
jėgų finansavimas, palyginti 
su praėjusiais metais, padidė
jo beveik du kartus. 

Pasak Z. Vegelevičiaus, la
bai padaugėjo skraidymo va
landų: 1995 metais karo lakū
nai skraidė 370 valandų, 1996 
metais — 439. 1997 metais iki 
spalio 14 dienos — daugiau 
kaip 1,000 valandų. 

Padidėjusio finansavimo 
dėka buvo įsteigtas gelbėjimo 
ir paieškos postas prie jūros, 
tobulinama ryšio sistema. 

Karinių pajėgų vadas 
džiaugėsi, kad didėja užsienio 
parama oro uostų pertvarky
mui. Danija ir Švedija perdavė 
ryšių technikos, iki metų pa-

Danutė Bindokienv 

Kinietiškas smakas 
JAV sostinėje 

baigos Lietuvą turėtų pasiekti 
dovanotas radijo lokatorius. 

„Visa tai dėl rimtesnio po
žiūrio į mūsų struktūrą", teigė 
Z. Vegelevičius. J is pažymėjo, 
kad sumažėjo tranzitinių Ru
sijos lėktuvų skrydžių, Lietu
vos oro erdvės pažeidimų. 

(BNS) 

NEREIKĖS MOKĖTI 
MOKESČIO UŽ VIZAS 

Už Lietuvos vizas konsuli
nio mokesčio nebereikės mo
kėti nuo okupacinių režimų 
nukentėjusiems ir reabilituo
tiems asmenims bei lietuvių 
kilmės asmenims. 

Lietuvos Seimo antradienį 
vienbalsiai papildytas Konsu
linio mokesčio įstatymo 6-asis 
straipsnis papildomai nustatė 
keturias grupes asmenų, iš 
kurių bus neimamas konsuli
nis mokestis. 

76 Seimo nariai vienbalsiai 
nutarė , kad konsulinis mokes
tis neimamas už vizų išdavi
mą asmenims, kurie yra reabi
lituoti pagal įstatymą „Dėl as
menų, represuotų už pasiprie
šinimą okupaciniams reži
mams, teisių atstatymo". J ie 
tur i pateikti reabilitacijos pa
žymėjimą. 

Taip pat mokestis bus nei
mamas už vizų išdavimą lietu
vių kilmės asmenims, pateiku
siems krašto Lietuvių Bend
ruomenių arba Lietuvos diplo
matinių atstovybių išduotus 
Užsienio reikalų ministerijos 
pažymėjimus. 

Mokestis bus neimamas už 
specialiųjų vizų išdavimą už
sieniečiams, atvykstantiems 
dirbti pedagoginį darbą į Lie
tuvos aukštąsias, aukštesnią
sias, profesines ir bendrojo 
lavinimo mokyklas. 

Nereikės mokėti už asmens 
grįžimo pažymėjimo išdavimą 
asmenims, kurie dėl nelaimin
go atsitikimo, ligos ar nuken
tėję nuo nusikaltimo neturi 
galimybės sumokėti konsuli
nio mokesčio. 

(BNS) 

Kai kiniečiai švenčia save 
Naujuosius metus ar kurią 
kitą iškilmingą šventę, pa
prastai linksmoje eisenoje 
pasirodo ir ..smakas", pūs
damas iš šnervių dūmus, 
linkčiodamas raguota galva ir 
džiugindamas žiūrovus. Šią 
savaitę į Ameriką atvyko ki
toks ..Kinijos smakas" — 
besišypsantis, draugiškai iš
tiesęs ranką JAV prezidentui, 
tikėdamasis, kad vizito metu į 
jo saują nukris daug palanku
mo ir pelno. Prezidentas Ji-
ang Zemin yra pirmasis Kini
jos vyriausybės galva, 
apsilankęs Amerikoje per pas
taruosius 12 metų. Jo tikslas, 
kaip ir bet kurio kito aukšto 
svečio, į šį kraštą atvyk
stančio oficialiam vizitui: 
išsiderėti ekonominių ir kito
kių lengvatų, parodyti visam 
pasauliui, kad Amerika vis 
dėlto jį laiko pakankamai 
svarbiu priimti Vašingtone ir 
nusifotografuoti su preziden
tu prieš Baltuosius rūmus. 

Amerikoje Jiang Zemin pra
leis septynias dienas, visų pir
ma atvykęs į Havajus praėjusį 
sekmadienį, kur buvo sutiktas 
21 šūvių salve, kaip pridera 
prezidentui, valdančiam žmo
nių masę. sudarančią penkta
dalį mūsų planetos gyventojų. 
Sušnekamo, draugiško, gal 
net nesikratančio demokrati
jos idėjų, valstybės vado 
įvaizdį J iang Zemin stengėsi 
paliudyti nuolatine šypsena, 
vainiko padėjimu prie pa
minklo žuvusiems japonų 
bombardavimo metu ameri
kiečiams ir net padainuota 
dainele, pačiam pritariant ha-
vajietiška gitara. Argi po tokio 
pirmojo įspūdžio kas drįstų 
tvirtinti, kad raudonosios Ki
nijos prezidentas „smakas"? 

Vienok jo vizitas Amerikoje 
sukelia nemažai priešingo nu
sistatymo. Žinoma, Vašing
tonas jau seniai išmokęs į 
tuos priešingus didesnių ar 
mažesnių gyventojų grupių 
nusistatymus bei protestus 
nekreipti dėmesio. Tik prisi
minkime kontroversijas, su
keltas Rusijos prezidento vi
zitų arba JAV prez. Clinton 
kelionę į Maskvą, Rusijai 
švenčiant Antrojo pasaulinio 
karo 50 metų baigimo sukaktį. 
Tad ir Kinijos J iang Zemin. 
nepaisant kietos komunis
tinės ideologijos, yra čia lau
kiamas svečias. 

Prieš dvidešimt penkerius 
metus prez. Richard \*ixon 
pirmą kartą apsilankė Kini
joje ir susitiko su Mao Ze-
dong. Tai. galima sakyti, buvo 
istorinis įvykis, plačiau at
vėręs vakariečiams duris į 
pelningą bendravimą su gau
siausia gyventojais pasaulio 
valstybe. Galbūt dabartinė 
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GYVENIMAS KREPŠINIO 
AIKŠTĖJE IR ŠALIA JOS 

VYTAUTAS GRYBAUSKAS 
(Tęsinys) 

Pataikė, kaip pirštu į akį. 
Dalyvavęs abejose išvykose, 
negalėjau nusisukti nuo šios, 
ypač, kai norėjosi pamatyti 
draugus Prancūzijoje. Buvęs 
žaidėjas ir vadovas, mano 
draugas Renee Kapp, iš karto 
sutiko su mūsų sąlygomis: 
rimti priešininkai, transportas 
ir išlaikymas, o mums ke
lionės išlaidos. Ilgai nereikėjo 
laukti, kai jis pranešė: „Turiu 
tris olimpines rinktines, 5 
įvairių kraštų čempionus ir 
dar keletą komandų su ame
rikiečių žaidėjais, taip pat du 
patogius autobusus: vieną ko
mandai, kitą sirgaliams — 
ekskursantams". Nesunku 

jam buvo, nes krepšininkai iš 
Amerikos domino visus, o ir 
mano pavardė dar buvo daug 
kam žinoma. 

Judrus organizacinis komi
tetas bematant surinko rei
kiamą sumą kelionei, aprengė 
mus gražiomis uniformomis, 
net suruošė šaunų atsisveiki
nimo pokylį. Bereikėjo tik ge
ros komandos, gero trenerio ir 
laimėjimo. 

Deja... pasipylė intrigos, 
pralaimėjimai 

Trenerio pareigos vėl buvo 
pasiūlytos man. Nedvejoda
mas jų atsisakiau, nes žino

jau, kad tokioje kelionėje bus 
daug organizacinių reikalų. 
Gal dar svarbiau, kad su or
ganizatoriumi Europoje R. 
Kapp būsiu vieninte's galįs 
susikalbėti. Sąjungos pirmi
ninkas J. Baris užsispyrusiai 
reikalavo lietuviškai kalban
čio trenerio. Pasirinkimas bu
vo mažas. Buvo pakviestas J. 
Valaitis, žaidęs už Lewis kole
giją ir Čikagos „Neries" klubą. 
Jis pats savimi nepasitikėjo ir 
abejojo, tačiau gundomas to
kios kelionės, sutiko. 

Su sąjungos krepšinio vado
vu A. Lauraičiu sėdėjome pir
moje treniruotėje, tikėdamies 
matyti, kaip pasiruošęs atėjo 
treneris ir ką jis numato duoti 
komandai. Pakraipėme galvas 
nusivylę, nes pamatėme, kad 
atėjome į parko komandos 
treniruotę — paprastas apšili
mas ir žaidimas į du krepšius. 
Ieškoti kito trenerio buvo vė

lu... 
Nenuostabu, kad prasidėjo 

intrygos, nesėkmės, pralaimė
jimai. E. Šiimgui, mūsų ge
riausiam kovotojui prie lentų, 
trūko kojos kaulas. Gal ne
daug, bet gipsas buvo reikalin
gas ir kelių savaičių poilsis. 
„Menkniekis. — sakė Šilingas, 
— po savaite> būsiu sveikas ir 
galėsiu žaisti". Abu geriausi 
gynėjai pradėjo konkuruoti dėl 
vadovavimo aikštėje pozicijos, 
pradėjo nesutarti tarp savęs ir 
su treneriu O po pirmųjų 
rungtynių ir aš užsi t raukiau 
trenerio „nemalonę". 

Tos rungtynes įvyko 1973 m. 
rugpjūčio 25 d. Giessene prieš 
Vokietijos taurės laimėtoją, 
MTV Giessen Rungtynių pa
baigoje turėjome persvarą, 
kai, žaidžiant aikštės gynimu, 
treneris įleidžia trečią žemo 
ūgio gynėją, ..Ką darai", — su
rikau, neiškentęs. Aišku, 

aukštaūgis amerikietis nebe
turėjo pasipriešinimo prie 
lentų ir nulėmė pergalę Gies-
seno komandai 75:73. Pra
laimėta be reikalo. Savo išsi
šokimą vėliau apgailėjau, nes 
užgavau trenerio „ego" ir 
užrūstinau sąjungos pirmi
ninką. 

Giessene mus pasitiko Re
nee Kapp su dviem autobu
sais. Į vieną susėdo turistai , į 
kitą — žaidėjai. Patogiai 
įsitaisę, netrukus pasiekėm 
Stuttgartą, kur lengvai įvei
kėme vietinę komandą. Iš ten, 
per Reino upę, į Prancūziją. 
Prieš Strassbourgo rinktinę su 
dviem amerikiečiais sužaidė-
me be priekaištų, net nustebi
nome mano draugus iš Mul-
house, kur gyvenau penketą 
metų. 

Pasileidome ilgon kelionėn 
per visą Prancūziją, į Berch 
miestą prie Atlanto vandeny

no. Pakeliui sustojome prie is
torinės prancūzų Maginot lini
jos, požeminių įtvirtinimų ir 
įspūdingų kapinių, kuriose pa
laidota 20.000 žuvusių pran
cūzų. Mūsų vadovas R. Kapp 
su giliu pergyvenimu mums 
aiškino apie šią istorinę vietą. 
Atmintyje liko jo liūdnas prie
kaištas, kai jis vėliau sužinojo, 
kad trys žaidėjai ir sąjungos 
pirmininkas nėjo apžiūrėti ka
pinių. J ie liko autobuse ir 
žaidė pokerį... 

Tęsėme kelionę, nenujaus
dami, kokios krepšinio tvir
tovės ir pralaimėjimai lauke 
mūsų. Gražiame pajūrio mies
telyje, atvykę anksčiau į sta
dioną, išvydome nematytą 
vaizdą: vienas po kito atva
žiavo nauji Peugot automobi
liai, iš jų išlipo aukšti vyrai. 
Tai Prancūzijos krepšinio 
čempionai. Kiekvienas jų gavo 
po automobili, kai laimėjo ti-

Ainerikos vyriausybe taip pat 
tikisi įeiti į istoriją, kaip dau
giausia pasidarbavusi (arba 
nuolaidžiavusi;, kad komunis
tine Kinija būtų dar prieina
mesne. Juk. nepaisant visų 
Kinijos nežmoniškumu. Ame
rika jai yra suteikusi labiau
siai pageidaujamo verslo part
nerio statusą. Tad. galima 
tikėti, kad J iang Zemin vizi
tas bus pelningas ir. kaip yra 
išsireiškęs vienas JAV sena
torius. ,.įves normalumo šių 
dviejų kraštų santykiams". 

Tuo tarpu žiniasklaidoje 
tebekeliami opūs klausiniai. į 
kuriuos siūloma JAV vyriau
sybei atkreipti dėmesį. Visų 
pirma: žmogaus teisių padėtis 
dabartinėje Kinijoje. .Niekas 
negali paneigti, kad komunis
tinė valdžia stipriai persekio
ja disidentus, kad varžoma 
krikščionybė ir įvairios pi
liečių laisvės. Galbūt tiems, 
kurie labiau rūpinasi pinigu 
kaip žmonių gerove, knieti ek
sporto-importo reikalai, bet ir 
čia Kinija elgiasi sauvališkai. 
Pvz. š.m. rugpjūčio mėnesį į 
JAV kinietiškų prekių impor
tuota už daugiau kaip pusan
tro milijardo doleriu, kai tuo 
tarpu eksportas iš Amerikos 
siekęs vos 900 mln. dol. 
Beidžingas tikisi JAV pagal
bos įstoti j Pasaulinę verslo 
organizaciją, nors prez. Clin
ton neseniai pabrėžęs, kad tai 
įvyks tik tuomet, jei Kinija 
plačiau atvers savo rinką 
užsieniui. 

Kadangi Kinija, perėmusi j 
savo kontrolę Kong Hongą. 
pastaruoju, metu godžiai dai
rosi įTaivaną, be abejo, Jiang 
Zemin tikisi prez. Clinton 
užtikrinimo, kad JAV ir toliau 
nepripažins Taivano nepri
klausomybė.-, palikdama lais
vas rankas vykdyti ekspansi
jos planus. Per daug keblu
mų iš dabartinio prezidento 
nenumatoma, nes tą 1972 m. 
jau padarė prez. N'ixon. 

O kaip su Tibetu? Kas gali 
paneigti, kad Kinija brutaliai 
vykdo genocidą tame okupuo
tame krašte? O kaip su nuo
lat, net Atstovų rūmuose, 
išreiškiamu rūpesčiu, kad Ki
nija vis dėlto yra likusi 
didžiausia komunistinės ideo
logijos puoselėtoja, laikanti 
vakariečius savo priešais? 
Tuos būgštavimus preziden
tas ir jo patarėjai atremia 
įsitikinimu, kad lengviausias 
būdas sunaikinti komunistinį 
idealizmą, yra jį apkrečiant 
kapitalizmo bacilomis. Kinija 
jomis jau yra užsikrėtusi, o 
jos komunizmas dabar dau
giau paviršutiniškas. Tad rau
donas kilimas, ištiestas Kini
jos prezidentui Vašingtone. 
yra tik draugiškumo simbolis. 

tūlą. Jie taip pat didingai at
rodė ir aikštėje ir „atskaitė" 
mūsų komandai du kartus iš 
eilės. 

Per rungtynių pertrauką bu
vau iškviestas prie telefono. 
Skambino policijos viršininkas 
iš Paryžiaus ir pasakė, kad 
valstybine įstaiga iš Čikagos 
ieško Jono Šoliūno. kuris ten 
dirbo, ir liepia jam grįžti į 
darbą tuojau pat. ..Oui. mon
sieur". — atsakinu. Paaiškėjo, 
kad žurnalistas Šoliūnas iš
vyko su komanda, nudavęs, 
kad serga... 

S u d u ž u s i o s vi l tys 

Bevaikščiojant istoriniame 
Bruegge mieste Belgijoje, vie
na mintis suko galvą — ver
kiant reikia laimėti, kad 
žaidėjų moralė atsigautu, kad 
neprarastume paskutinių vil
čių.. Deja. 

Bus daugiau I 



DRAUGAS, trečiadienis, 1997 m. spalio men. 29 d. 

KELIONĖ Į RUDENĮ 
HENRIKAS K U D R E I M S 

Monotoniškai laivą supa di
dingos Atlanto bangos. Nuo-
boaulio nuvijimui atsinešiau 
neseniai bičiulio Broniaus do
vanotą A. Nykos-Niliūno kny
gą „Praradimo simfonijas". 
Mes kasdien tolejame nuo Eu
ropos ir mūsų prarastos tėvy
nes. Posmas: 

„Yra ten namas mėlynom 
langinėm vienišas; 

Jame gyvena palikti 
vaikystes žaislai 

Giliai vidudienio tyloj ten 
miega mano dienos 

Ir melynkarėiai sutemų 
žirgar. 

Ir toliau paskęstu Niliūno 
metaforoje: „Tenai aš paimu 
ranka saulėlydį..." „Bet pasi
girsta aštrus švilpukas ir ko
manda garsiakalby: „Mest vir
šutinius rūbus ir stoti rikiuo-
tėn". Vienas iš begalinių tikri
nimų, ar neturime pažastėse 
SS tatuiruočių. Paskutinis tik
rinimas, staigus prie Kanados 
krantų. Pora iatvių su liūd
nais veidais neišlipo pažadė-
ton žemėn. 

Halifax. Nova Scotia, pro
vincija. Neaukšti kalneliai, 
pasipuošę auksinėmis rudens 
spalvomis. Nuostabios klevų 
spalvos. Iki traukinio išvažia
vimo dar pora valandų. Iš 
draugiško stovyklos vaizbūno 
pasiskolinu -.ieną dolerį. Per
ku atviručių ir pašto ženklų, 
už likusius centus pieno stikli
nę. Pirmą kartą geriu pieną 
maždaug po trejų metų. 

Tris dienas ir naktis trau
kinys riedėjo Kanados šiau
rėje. Per myiių mylias nepri
važiuodavome gyvenamų vie
tovių. Jautėme glūdžią vie
numą. Bet vieną kartą 
sustojome nedidelėje stotelėje. 
Būrys namų. Esame Quebeco 
provincijoje. Čia pirmą kartą 
pamatėme tautinį trynimąsi 
tarp Kanados anglosaksų ir 
prancūzų. Mūsų užsakymų 
padavėjos angliškai nepriėmė. 
Pamiklinęs savo smegenis, 
prabilau prancūziškai. Visa 
stotelė sujudo. Užsakymai iš
pildyti. Iš manęs net pinigų 
nepriėmė. 

Pasiekėme stotelę Cochrane, 
Šiaurės Ontario provincijoje. 
Miškų magnatas suomis ma
nęs paprašė parinkti 30 gerų 
vyrų rąstų, reikalingų apy
linkės aukso kasykloms, kirti
mui. Dvidešimt iš mano sto
vyklos — Salzburgo, dešimt iš 
Kaselio pasisiūlė savanoriais. 

Neužmirštama kelionė siau
rais keliais su staigiais posū

kiais, laiveliais, vėl sunkve
žimiais. Tankūs miškai, eže
rai, upės. uolos. Fauna įvairi: 
nuo krantų į vandenį šoko 
šimtai judrių ūdrų, briedžiai, 
bebrai, stirnos. Danguje supo
si ereliai, skraidė didžiuliai 
būriai ančių ir kitokių paukš
čių. 

Pagaliau pasiekėme iš rąstų 
suręstas trobeles. Kai kurie iš 
mūsų jas pavadino „dėdės 
Tomo" trobelėmis. Viduj erd
vu, nepaprastai švaru. Po pui
kios vakarienės (maistas buvo 
puikus visą darbo laiką) sko
lon išdavė kirvius ir mažus 
švediškus pjūkliukus. Šeštą 
ryto pradėsime pirmą darbo 
dieną Kanadoje. 

Šeštadieniais ir sekmadie
niais, kol nepasnigo, pasileis-
davome į gamtą: žvejoti ir uo
gauti. Vienas vaizdelis liko 
prisiminimui: su bendradar
biu Vladu įžengėme į iškirstą 
miško kvartalą. Girtuoklių ir 
mėlynių krūmeliai mėlynavo 
iki horizonto. Vladas tarė, kad 
mes ne vieni uogaujame. Su
judėjo krūmas ir į mus pa
žvelgė rudoji meška. Madas 
„nusiėmė", kaip žaibas. Din
gau ir aš. 

Dar vaikystėje su nepapras
tu dėmesiu skaitydavau Jack 
London romanus. Juose daž
niausiai buvo aprašyta Kana
dos šiaurė, ir jos žvėrys. Jo 
aprašytus vilkus sutikau daug 
kartų žiemą, anksti rytą- eida
mas į savo darbo kvartalą. 
Dideli jų būriai slinko mišku 
paliai kelią. Jų plėšrios akys 
žibėjo tamsoje, lyg mažos 
švieselės. Rankose spaudžiau 
kirvį ir švedišką pjūklelį. 

Šiandien, lygiai prieš pen
kiasdešimtį metų, mes, jauni 
vyrukai, su didelėmis viltimis 
ir planais atvykome į šį konti
nentą. Bet ruduo visuomet 
ateina. Ir mes nepaprastu 
greičiu atvykome į savo gyve
nimo rudenį. Gera dalis mūsų 
trisdešimtuko jau ilsisi šaltoje 
Kanados žemėje. 

Vi ln ius . Vyskupo Motiejaus 
Valančiaus blaivystės sąjūdžio 
nariai ragino visuomenę iš 
anksto pradėti rengtis M. Va
lančiaus 200 metų jubiliejui, 
kuris bus minimas 2001 m. 
vasario 26 d. Rezoliucija dėl 
pasirengimo sukakčiai priimta 
šio blaivystės sąjūdžio Vil
niaus skyriaus ataskaitinėje 
rinkimų konferencijoje. 

CLASSIFIED GUIDE 

IGNALINOS ATOMINĘ 
ELEKTRINĘ VAKARAMS 

UŽSTATĖ LDDP 
R I M A JAKUTYTE 

Prieš trejus metus, pasi
rašydama sutartį su Europos 
rekonstrukcijos ir plėtros ban
ku dėl 32.8 mln. ECU dovanos 
Ignalinos atominei elektrinei, 
Lietuvos vyriausybe pažadėjo 
nepratęsti abiejų jėgainės re
aktorių eksploatavimo laiko, 
kai baigsis jų kuro kanalų ek
sploatavimo laikas. Atominės 
elektrines specialistų vertini
mu. LDDP tada užstatė Vaka
rams visą Ignalinos atominę 
elektrinę, — rašo „Lietuvos ry
tas". 

Lietuvos energetikos institu
tas apskaičiavo, kad jei bus 
uždaryta atominė elektrinė, 
elektros energijos savikaina 
Lietuvoje padidės 50-100 pro
centų. Uždarytai elektrinei ir 
elektros gamybai kitose elek
trinėse finansuoti per metus 
reikės 1.5 milijardo litų. 

Dienraštis rašo. jog rengiant 
sutartį su Europos rekonst
rukcijos ir plėtros banku, elek
trinės vadovai, energetikos 
ekspertai Adolfo Šleževičiaus 
vyriausybei siūlė nepasirašyti 
tokios sutart ies, kurif viena
reikšmiškai reikalaujama jau 
1998 m. uždaryti pirmąjį elek
trinės bloką. Tačiau atominės 
elektrinės vadovu nuomonės 
niekas neklausė. Ignalinos 
atominės elektrinės vadovas 
Viktoras Ševaldinas teigė, kad 
dar 1993 m., kai bankas kėlė 
didžiulius reikalavimus Lietu
vai, jis suprato, jog nemoka
mas sūris būna tik pelėkau-
tuose. JDėi nemokamo sūrio ir 

•augo" paramai ruoštame koncerte spalio 18 d Dievo Motam 
dipnraičio redaktore Danute Bindokiene, sol. Vaidas Yysniai^k.i-
Akiona Stempužiene. sol Aušra Cicėnaite, pianiste Eugenija K 
Cleveland LB apylinkes valdybos nare Dalia Puškonene ir LB apyli: 

parapijos salėje. Cleveland. Ofl U kaires 
•ir. -kos radijo valandėles laidų vedėja sol. 
iryte, viena pagrindiniu koncerto rengėjų 
kis hopifm. dr. Viktoras Stankus 

\ Vlado Karevičiaus 

pakliuvome į pelėkautus", — 
sakė jis. 

Iš viso bankas per trejus me
tus elektrinės saugumui ga
rantuoti dovanojo 35 mln. 
ECU. Pasak. V. Ševaldino, do
vanodamas pinigus, bankas 
siekė, kad Lietuva anksčiau 
ar vėliau uždarytų jėgaine. 
Nors elektrinė už skirtus pini
gus padidino saugumą, banko 
noras ją uždaryti nesumažėjo. 
Spaudimas Lietuvai daromas 
dėl Černobylio avarijos pada
rinių. Siekiama, kad Černo
bylio tipo rusiškų reaktorių 
RBMK neliktų kitose jėgai
nėse. Ignalinos atominės elek
trinės pirmojo bloko kuro ka
nalų eksploatavimo laikas bai
giasi 1998-2004 metais . 

Viktoras Ševaldinas tvirti
na, kad dėl elektrinės užda
rymo turi būti aiški vyriausy
bės politika. Vyriausybės kon
sultantas energetikos klausi
mais Gediminas Vaičiūnas 
„Lietuvos rytui" sakė, kad su 
Europos rekonstrukcijos ir 
plėtros banku vyksta derybos 
dėl Lietuvos įsipareigojimų 
susiaurinimo, nes ekonomine 
prasme nenaudinga, kad ato
minė elektrinė nedirbtų. Joje 
gaminama beveik 90 proc. 
elektros. Tačiau konsultantas 
pripažino, kad bankas nelin
kęs eiti į kompromisus. 

Pramonininkų konfederaci
jos viceprezidentas Mykolas 
Aleliūnas pabrėžė, kad ato
minė elektrinė — pagrindinis 
pramonės produkcijos kainų 
reguliavimo veiksnys. Jei 
vieną pagrindinių energijos 
išteklių — elektrą — įmonėms 
teks pirkti dvigubai brangiau, 
lietuviškos prekės negalės 
konkuruoti nei Lietuvoje, nei 
užsienyje. 

V. Ševaldino teigimu, užda
ryta elektrinė daug pavojin
gesnė už veikiančią, jei jai ne
skiriama pakankamai dėme
sio ir lėšų. 

Artimiausiomis dienomis tu
ri būti paleistas pirmasis elek
trines blokas, nedirbantis nuo 
pavasario Už Europos rekon
strukcijos ir plėtros banko pi
nigus sukurta elektrines sau
gos komisija, susidedanti iš 
užsienio ir Lietuvos ekspertų, 
buvo nurodžiusi įvykdyti pa
grindines saugumo rekomen
dacijas. Prieš kelias dienas 
Lietuvos branduolinis konsul
tacinis komitetas nutarė, kad 
pagrindinės rekomendacijos 
yra įvykdytos. Apie tai infor
muotas ir bankas. 

Atominės e l e k t r i n ė s 
avari ja k a i n u o t ų 

450 m l n . dol . 

Jeigu Ignalinos AE įvyktų 
avarija. Lietuvos vyriausybė 
turėtų sumokėti iki 450 mln. 

MISCELLANEOUS R E A L ESTATE 

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 

k 

STASYS' CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rūsių, venių ir virtu

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

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

Turiu darbo draudimą. 
S.B»n»tia Tel. 630-241-1912 

Nuotr. Sauliaus Gudo 

dolerių gretimoms valstybėms 
padarytai žalai atlyginti. To
kius įpareigojimus Lietuvos 
vyriausybei po pereinamojo 
laikotarpio nustatys Vienos 
konvencija. 

Ūkio ministro patarėjas Jo
nas Rimantas Kazlauskas 
dienraščiui „Respublika" sakė, 
kad Lietuva turės 10 metų 
pereinamąjį laikotarpį, per 
kurį reikės sukaupti tuos 450 
mln. dolerių. Iš pradžių pasi
rašant konvencijas, Lietuva 
turės žinoti, iš kur ji paims 
pradinę sumą — 100 mln. do
lerių žalai atlyginti. Paklaus
t a s apie vyriausybės įsiparei
gojimus uždaryti Ignalinos AE 
2000 metais, R. Kazlauskas 
sakė, kad tokio įsipareigojimo 
lyg ir nėra. Pasak jo. elekt
rinės eksploatavimo laikas 
priklauso nuo techninių da
lykų — kai iki neleistinos nor
mos susiaurėja tarpelis tarp 
grafito klojinio ir kuro kana
lo, reaktorius turi būti sustab
dytas. Dabar kiekvieno re
monto metu matuojama, kaip 
kinta tas tarpelis ir manoma, 
kad jis ribų neviršys iki 2002-
2003 metų. 

Paklaustas , kada bus nu
tiesta elektros linija iki Lenki
jos, R. Kazlauskas „Respub
likai* sakė: „Derėjomės su 
daugeliu investuotojų, kurie 
norėtų savo lėšomis statyti šią 
liniją, — su Švedijos kompani
j a „Vatenfal", JAV „California 
Energy", „Enron", „Stranton 
Group". Mūsų sąlyga: šią li
niją investuotojai stato iš savo 
lėšų, mes jiems garantuojame 
pagaminti tam tikrą energijos 
kiekį, kurį jie gali Vakaruose 
parduoti brangiau, nei pirko iš 
niūsų, kad jiems grįžtų inves
ticijos. Po to šiam investuoto
jui mes galėtume suteikti pir
menybę investuojant į ener
getikos objektus. Jau baigiam 
rinkti pasiūlymus ir, tikiuosi, 
iki metų pabaigos išsirinksime 
partnerį. Mums gyvybiškai 
svarbu prisijungti prie Euro
pos rinkos, nes energijos gami
name daugiau, nei reikia mū
sų šaliai. Manome, kad ši lini
ja turėtų būti statoma apie 
dvejus metus, kadangi reikia 
viską suderinti su Lenkija bei 
išpirkti žemę, parengti trasas. 
Šios linijos vertė — iki 400 
mln. d >lerių, nes, norint pa
siekti Vokietiją, ją reikės tiesti 
ir Lietuvos, ir Lenkijos terito
rija. Manome, kad į tokios li
nijos tiesimą investuotos lėšos 
grįžtų per aštuonerius metus". 

Sus i s i ek imo m i n i s t r a s 
Algis Žvaliauskas neatsisako 
idėjos Klaipėdoje pastatyti til
tą į Neringą. Ministerija Lie
tuvos ir užsienio specialistams 
jau užsakė dvi savarankiškas 
tilto prieš projektines studijas. 
Iš Lietuvos bendrovių konkur
so keliu pasirinktas „Kelpro-
jektas", o iš užsienio — Vokie
tijos DBS. A. Žvaliauskas ne
galėjo pasakyti, kiek kainuos 
tiltas ir per kiek metų jis atsi
pirks. 

Amerikiečių kompanijos lenkų 
sekcijai reikalingi 2 jauni, ener-

f ingi, sugebą bendrauti, vyrai 
albantys lenkiškai ir lietuviškai. 

Jei domina „full ūme" arba „part 
ūme" gerai apmokamas darbas, 
skambinkite tel. 708-425-9135 
nuo 1 v.p. iki 4 v., p.p. Kviesti 
Greg . Kalbėti l enkiška i arba 
angliškai. 

^ 

GREIT 
PARDUODA 

y 
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 

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

VVaahington, D.C., lietuvio savininko 
..landseaping" kompanija iaato 

: darbininko. $5.50 į vai. Jei nori. gali 
dirbti 12 vai. į dieną. Vieta gyventi 

bus parūpinta už $130 į men. 
; Kreiptis: Alex, tel. 202-244-2373 

KALĖDINIUS 
siuntinius patogiausia siųsti per 

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

Kalėdinė siunta išplauks lapkričio 8 d. 
PERSIUNČIAME: SIUNTINIUS, TALPINTUVUS. AUTOMOBIUUS,, 
BALDUS. KOMERCINES IR LABDAROS SIUNTAS LAIVU IR LĖK
TUVU Į BALTIJOS ŠALIS. RUSUĄ. GUDUĄ. UKRAINĄ. LENKIJĄ 

IR KARALIAUČIAUS SRITĮ PINIGINIAI PERVEDIMAI. PIGŪS 
TELEFONINIAI SKAMBUČIAI Į LIETUVĄ KROVINIŲ 

PERVEŽIMAS IR SANDĖLIAVIMAS AMERIKOJE. 
Mūsų atstovai: Chicago 773-434-9330 
Brooklyn 718-348-4709 Boston 617-664-6914 
Rochester, NY 716-223-2617 Pittsburgh 412-381-6261 
Cleveland. OH 216-481-0011 Florida 813-367-5663 
Lemont. IL 630-257-6822 New York 914-258-5133 

1-800-775-7363 

KIEKVIENA DIENA PILNA NAUJIENŲ. 
VISA TAI R A S I T E D I E N R A Š T Y J E 

NAUJOS LIETUVIŠKOS KNYGOS 
gaunamos „Drauge" 

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

TeL Informacijai: 773-585-9500 

TĖVO VASARA 
Antanina Garmutė 

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

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

Illinois valstijos gyv. prideda $0.88 „Sales Tax" 

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 del 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. 
Ulinois valstijos gyv. prideda $1.05 ..Šates Tax" 



ATOSTOGOS LIETUVOJE Atsiųsta paminėti 
Rugp. 14 d. aš j au Vilniuje ir 

rytojaus rytą su muzikologe 
J u r a Vyliūte važiuojame į 
Kauną į a.a. solistės V. Jo-
nuškaitės-Zaunienes iš Kali
fornijos Santa Barba ra miesto 
atvežtų pelenų palaidojimą. 
Autobusiukas „Latvya" veža ir 
daugiau menininkų: buvusios 
Vilniaus operos primadonos. — 
Ylienė, Tamulevičiūtė, Jas iū-
naitė, sol. Šleinys, teatrologas 
Vengris, kar tu su mumis ir 
gražus baltų gėlių vainikas 
nuo Vilniaus solistų. Vėluojam 
į šv. Mišias Šv. Gertrūdos baž
nytėlėj, kuri pilna žmonių. Tai 
daugiausia Operos lankytojai, 
Velionės gerbėjai. Vėliau Te
atro mažoj salėj (scena buvo 
remontuojama) dail . J . Mali
nauskaitės dėka, t a rp gėlių, 
žvakių, tautinių juostų, virš 
nuotraukos pakel tas Velionės 
visas didelis gyvenimas, šian
dien tik maža pelenų urna . 
Skamba jos įdainavimai, pa
kaitomis kanklių muzika. 
Renkasi vis daugiau žmonių, 
visi su gėlėmis. Tokia tyla. 

Garbės sargyboje taut iniais 
drabužiais pasipuošęs jauni 
mas, juos pavaduoja Vilniaus 
Operos solistai. Jokių kalbų. 

-Po kun. Velioniškio maldų ir 
jo nuostabaus giedojimo palai
kai vežami į Pe t raš iūnų ka
pines. Nuo var tų ilgokas ke
lias iki duobės, bet kunigo ir 
talkininkų giedamos psalmės 
teikia šiai eisenai ypatingą 
rimtį. Žmonių nepapras ta i 
daug, ir daug atsisveikinimo 
kalbų. Po smuiko garsų, kuni-

. go maldų labai j a u t r u s vai
kaičio Domo padėkos žodis. Ir 
lieka ji viena Amžinoj ra
mybėj. Ar t ikrai viena? J a i 
ošia didžiulės senos kapinių 
pušys, linguoja vainikų gėlės. 
Jos ilgai laukė šalia gulinti 
sol. A. Dambrauskai tė , akto-

• r ius S. Pilka ir daug daug kitų 
' teatro darbuotojų. 

Nors liūdnokos pirmosios 
atostogų dienos, bet už poros 
dienų vėl su J . Vyliūte va
žiuojame į Palangą. Pr iva tus 
autobusiukas, minkštos kėdės, 
visi patogumai ir net ka r š t a 
kava, arbata. Kelias geras , 
mašina lekia baugiu greičiu, 
negali net nuostabia gamta 
pasigrožėti, o kad ta ip susto
jus prie s raunaus upelio. 

Palangoj dangus mėlynas vi
sas dienas, saulė karš ta , žmo
nių labai daug. Bet ta i ne t a 
Palanga, kuri man ta ip gerai 
pažįstama iš anų dienų. Kur 
dingo miesto ir žmonių elegan
tiškumas? Dabar visur tu rgus , 
baisus t r iukšmas, vakara is iki 
vėlumos Basanavičiaus gatve 
iki pat tilto iš kiekvienos ka
vinės, restorano ne dainos, o 
riksmas ir daugiau rus iškas 
nei lietuviškas. Til tas naujas , 
platesnis ir ilgesnis, da r ne
nuimti senieji s tulpai . 

Aplankėm Gintaro muziejų 
ir čia suskaudo širdis, nes prie 
kiekvieno gintaro gaminio pa
aiškinimai tik lietuvių ir rusų 
kalba, lyg nebūtume atgavę 
Nepriklausomybės. Atsigavo 
širdis, kai tą patį vakarą bu
vusioj Kurhauzo salėje išklau
sėme virtuozo smuikininko R. 
Katiliaus koncertą. Čia ir nuo
taika kita, nes susir inko Pa
langos negausus eli tas. 

Važiuojame ir į Nidą, ji ta ip 
arti. Čia daug ramiau , lyg ir 
žmonės kitokie. O koks grožis 
tų aukštų kopų! Ant vieno to
kio aukšto kalno lyg pasi
slėpęs tarp pušų Thomo Man n 
namas, dažnai lankomas sve
čių. Ten vyksta ir įvairūs kon
certai, paskaitos. Je i nebotu
me išvažiavusios, bū tume da
lyvavusios sol. Leitaitės ir G. 
Landsbergienės koncerte. Ap
lankėme ir čia labai puikų pri
vačiame name Gintaro mu
ziejų, bet čia prie įvairiausių 
retų gintaro dirbinių be lietu

vių, rusų da r yra ir vokiečių, 
ir anglų kalbos. Pasakiau mie
liems žemaičiams daug komp
limentų ir kad Palangoj mu
ziejuje į svečių knygą reikėjo 
įrašyti daug karčių žodžių. 

Mes j a u Vilniuje, o jis turi 
savo žavesį. Inž. Kasiulis paly
di mane ir savo dukrą dr. 
Raselę į Televizijos ir radijo 
bokštą. Tai yra lietuvių tautos 
kovos už laisvę ir nepriklauso
mybė simbolis. Pirmajame 
aukšte įrengta ekspozicija 
Sausio 13 aukoms atsiminti , o 
bokšto teritorijoje gynėjų žu
vimo vietas žymi akmeniniai 
paminklėliai ir . kiekvienam 
žuvusiam pasodinti medeliai. 
Labai įdomu, kai sėdi su ka
vos puoduku 165 m. aukštyje 
ir stebi, ka ip „sukas" apie tave 
ir Vilnius, ir Neris. 

Atmintinos ir Kaune praleis
tos dienos. Draugės dr. Kava
liauskienės dėka suradome 
Romainių kapines. Kalantos ir 
šalia tėvų kapus. Maži nežy
mūs paminklėliai ir vos kelios 
apvytusios gėlytės. Labai ne
toli y ra puikus didžiulis raus
vas grani to paminklas ir jau
no gražaus vyro bareljefas. 
Visa didelė aplinka nepapras
tai gražiai sutvarkyta. Pasiro
do, jaunuol is buvo Kalantos 
geriausias draugas, žuvęs taip 
pat t ragiškai , neišaiškintomis 
aplinkybėmis, ir tik dabar ga
lima laisvai apie tai kalbėti, 
paminklą statyti. Kaune dar 
aplankiau dail. Malinauskai
tę, mačiau jos sukurtus visus 
Lietuvos didžiųjų kunigaikš
čių ir karal ių portretus ir ma
nau, kad naujasis Lietuvos 
prezidentas labiau domėsis 
Lietuvos praeitimi ir didžiulės 
prezidentūros sienas tikrai 
jais papuoš. Aplankiau ir dail. 
Šalkauską — Malinauskaitės 
vyrą, bet jo darbai labai abst
rak tūs , sunkiau suprantami. 
abu labai maloniai mane pri
ėmė, vaišino. 

Rugsėjo 1-ji Vilniuje pražy
dėjo "jaunais veidais ir gėlių 
žiedais. Tokia tradicija, kad 
pirmą dieną vaikučiai dovano
ja gėles mokytojams. Stebė
jau, kiek išleidžiama t a m pi
nigų, o mokytojai išnuomavę 
tik vieną kambarį, nelabai su
rado joms vietos. Visos ma
šinos visą savaitę važiuoja su 
šviesom, kad vaikučiai paleng
va pr iprastų prie didelio ju
dėjimo. Vakare Katedros aikš
tėje visada būna tradicinis 
koncertas „Beauštanti aušre
lė". Aikštėj suolai ir visos vie
tos užimtos. Programą atlieka 
geriausi solistai ir simfoninis 
orkestras. 

Dar liko kelios dienos iki 
išvažiavimo ir labai laimingu 
atveju, prof. Mačiūno ir dr. 
Kitkausko dėka, pamačiau vi
sus Katedros požemius, išgir
dau išsamiausius paaiškini
mus. Visa tai padarė nepa
prastą įspūdį, kuriais ir dabar 
gyvenu. Vilnius yra nuostabus 
istorinis miestas, kaip gera 
būtų j ame visada gyventi 

L. B a l t r u š a i t i e n ė 

SURIMTĖJĘS IR PADIDĖJĘS 
„VEIDO* ŽURNALAS 

Lietuvoje, kaip žinome, pasi
rodo labai daug laikraščių bei 
žurnalų. Jų skaičius paskuti
niais keliais metais gal kiek 
sumažėjo, bet jų turbūt dar 
yra dvigubai daugiau, negu 
reikėtų. Tačiau gal ta i gerai, 
nes geresnieji ar reikalinges-
nieji čia turi labiau pasitemp
ti, norint užsitikrinti vietą to
kioje gilioje spaudos produk
cijos jūroje. 

Čia geru žodžiu reikia pažy
mėti „Veido" žurnalą, kuris 
pradėtas leisti 1992-siais, kaip 
kuklus savaitinis žurnaliukas. 
O šiuo metu jis išaugo iki 100 
puslapių įdomaus ir rimto sa
vaitraščio, kuris yra kažkur 
tarp JAV leidžiamo „Time" ir 
„Newsweek" bei „People" žur
nalų. Pirmieji du savo apimti
mi yra plonesni, nepaisant, 
kad jų tiražai gerokai didesni 
(„Veidas" savo tiražą skelbia 
— 20,000 egzempliorių). 

Iki šio pavasario egzistavo ir 
kitas savaitinis žurnalas 
„Gimtasis kraštas", tačiau jis 
staiga sustojo, visai neatsis
veikinęs su skaitytojais. Šiedu 
žurnalai buvo panašūs, nors 
„Gimtasis kraštas" turėjo už
sienio lietuvių veiklą žymintį 
skyrių. Ir „Veidas" dabar ne
vengia rašyti apie užsienyje 
gyvenančius tautiečius: ypač 
jų pasiekimus, bėdas ar liki
mus. 

Žurnalo vyr. redaktoriumi 
dabar žymimas Aurelijus Kat
kevičius, o jo pavaduotojas — 
Rosseta Vingevičiūtė ir Kęstu
tis Petrauskas. Be to, vyr. re
daktorius turi ir padėjėją — 
Zitą Vagonienę. Reikia pami
nėti ir skyrių redaktorius: An
drių Valacką, Liudviką Ga-
deikj, Gintarą Serafiną, Gie
drių Janonį, Gerdą Prancū-
zevičienę, Tatjaną Knyzienę. 

Nuolat skaitant šį žurnalą, 
imponuoja jo profesionalumas, 
redakcijos ir autorių suge
bėjimas vaizdžiai pateikti me
džiagą. Taip pat yra gera žur
nalo iliustracinė pusė — nuo
traukos spalvotos, gerai iš
spausdintos. Žiūrint galvotu
me, kad jis spausdinamas 
užsienyje. Atsiminus tuos lai
kus, kuomet spaudos technika 
(ypač spalvota) Lietuvoje buvo 
neišvystyta, per paskutinius 
3-4 metus padarytas didelis 
žingsnis į priekį. 

Sveikintinas ir vis vakarie-
tiškėjantis požiūris į spaudą, 
saikingai nevengiama ir pro
vokuojančių nuotraukų ar ap
rašymų. Kiekviename nume
ryje yra puslapis, kur į temą 
ar klausimą pažvelgia iš dvie
jų pušų — „taip" ar „ne". Sa
kysime Nr. 36 (1997 m. rug
sėjo 6-12 d.) diskutuojama te
ma „Ar lietuvių tauta turi 
iausti atsakomybę dėl žydų 
genocido?" Čia „taip" nuomonę 
palaiko „7 meno dienų" vyr. 
redaktorius Linas Vildžiūnas. 
Seimo narys ir Nacionalde-
mokratinio judėjimo už ne
priklausomą Lietuvą pirmi

ninkas Rimantas Smetona čia 
gina „Ne* pusę. Kaip atrodo, ir 
viena ir k i ta pusė turi svarių 
argumentų. Reikia pasakyti, 
kad dažnai reikia skaityti 
daugelį laikraščių ar žurnalų, 
kad rastumei abi nuomones. 

Kiekviename numeryje yra 
po platų pasikalbėjimą su žy
miu žmogumi. Taip pat kiek
viename numeryje plačiau na
grinėjama tema, kuri daž
niausiai atsispindi antrašte ir 
nuotrauka žurnalo viršelyje. 
Štai, rugpjūčio paskutinės sa
vaitės žurnalo viršelyje ran
dame Seimo nario Audriaus 
Butkevičiaus nuotrauką ir di
delį užrašą „Jėgų išbandy
mas". Rugsėjo pradžios nu
meryje matome neįvardintos 
mergaitės galvą ir užrašą 
„Mokyklos — ne visiems". To
limesniame numeryje užtinka
me Lietuvos ir Lenkijos prezi
dentų bendrą nuotrauką su 
didelėmis raidėmis užrašu 
„Vilnius tampa vidurio Euro
pos sostine". Taip pat kiekvie
no numerio viršelyje yra mini
mos dar dvi temos apie ką 
žurnalo viduryje yra plačiau 
rašoma. 

Mums, aišku, yra įdomiau
sia — ką „Veidas" rašo apie 
užsienyje gyvenančius lietu
vius. Štai, Nr. 31 viršelyje iš 
tolo spindi t ik gitara prisiden
gęs tautietis su pagrindine an
trašte — „Nuogas lietuvis 
Amerikoje". Šis numeris, be 
abejo, turėjo daug ką suintri
guoti, nes šiaip jau nuogų lie
tuvių Amerikoje mes nelabai 
pažįstame. Pasirodo, kad tas 
nuogalius yra Lietuvoje žymiu 
dainininku buvęs — Žilvinas 
Bubelis, dabar kukliai gyve
nantis Bostone, tačiau dar gal
vojantis tapti investicijų spe
cialistu. Kitas tame pačiame 
Rossetos Vingevičiūtės straip
snyje „Du lietuviai Amerikoje" 
pristatomas tautietis yra prieš 
devynerius metus iš Lietuvos 
išvykęs Dalius Vaškevičius, 
kuris dabar dirba filmuose 
Hollywoode ir yra žinomas Pe-
ter Moon vardu. Šio anksčiau 
Čikagoje gyvenusio vyro (jis 
čia statė, plovė ir remontavo) 
likimas, atrodo, kiek geresnis 
už pirmojo, nes jau spėjo tapti 
keturių kovinių filmų „žvaigž
de". 

Tame pačiame numeryje 
rašoma ir apie pabėgėlį į Va
karus dar tarybiniais laikais 

— rašytoją Saulių Tomą Kon-
drotą, kuris yra jau JAV pilie
tis. Puslapis tame numeryje 
skiriamas lituanistui iš Či
kagos — Giedriu: Subačiui, 
dirbančiam Illinois un-to Litu
anistikos katedroje. Du pusla
pius užima Jonės Kučins
kaitės rašinys apie JAV studi
juojančios vilnietės (ji mokosi 
Rutgers un-te) Marinos Mi-
cnailovos pasakoj mas apie 
save ir JAV studentus. Taip 
pat du puslapiai yra skiriama 
ir Pasaulio LB atstovo Lietu
voje Juozo Gailos vienos die
nos įspūdžiams. 

Taigi čia tik vieno numerio 
rašiniai apie užsienio lietu
vius. O jų galima rasti nema
žai. 

Reikia dar pridėti, kad kiek
viename numeryje yra platus 
sporto skyrius, vienas humoro 
rašinys, medicinos, madų, tea
tro, švietimo, ekonomikos, tei
sėsaugos, politikos skyriai. Po 
du puslapius yra skiriama 
„Savaitės veidams" (Lietuvos 
foto kronika) ir „Periskopui" 
(užsienio įvykių nuotraukoms 
su trumpais aprašymais). 

Žurnale yra platus TV sky
rius (vadinamas „gidu"), nors 
jis skaitytoją išeivijoje turbūt 
mažiausiai domina. Yra ir 
skelbimų (jų nedaug), gana ge
rai paruoštų ir įdomiai per
teiktų. 

„Veido" adresas — Gedimino 
pr. 1, (III aukštas), 2000 Vil
nius. 

Ed . Šu la i t i s 

• Metel iai . Rugpjūčio 10 
dieną Metelių parapijoje buvo 
švenčiamos trys šventės: mū
rinės bažnyčios pastatymo 175 
metų jubiliejaus (pirmoji pas
tatyta dar 1619 metais), Kris
taus Atsimainymo atlaidai ir 
Lazdijų vicedekano. parapijos 
klebono kun. Vytauto Prajaros 
kunigystės 10 metų sukaktis. 
Šventės metu Vilkaviškio vys
kupas Juozas Žemaitis, MIC, 
128 tikintiesiems teikė Sutvir
tinimo sakramentą. Parapjios 
iškilmėse dalyvavo Seimo pir
mininkas prof. Vytautas 
Landsbergis, sveikatos apsau
gos ministras J. Galdikas, Aly
taus apskrities viršininkas 
J. Aleškevičius, Lazdijų rajono 
meras A. Margelis, kiti gar
bingi svečiai. Pernai sukako 
375 metai, kai buvo įkurta 
savarankiškai Metelių parapi
ja. Šiuo metu parapijos klebo
nas rūpinasi šalia Metelių 
esančios Kryžių koplyčios at
statymu. Darbus tikimasi už
baigti per du metus. 

DRAUGAS, trečiadienis, 1997 m. spalio men. 29 d. 

Vincė* . loni i . ik .Htfs-Zaununi^ vi 
pervp?.tų palaidoti Lietuvoje 

k .n t i - pahiikų. 

LTTHUAN1AN MERCY UFT 
DĖKOJA 

A.a . Sof i jos i r A l b i n o S l i v i n s k ų 
a tminimui artimieji ir d raugai paaukojo 
$ 3 , 7 8 5 . 0 0 L i t h u a n i a n M e r c y Li f t . 
Nuoširdžiai dėkojame už gaus ią auką . 

Reiškiame gilią užuojautą dukrai Virginijai i r s ū n u i 
R o m u i s u š e i m o m i s . D ė k o j a m e a u k o t o j a m s : 
E.McGowan, Dept . of H u m a n Services, M.Posseke l , 
S.Jokubauskui, J . ir A.Mockaičiams, M.Kirby, G.Emery, 
T .Mitchel l , R . K a n k u i , L.Kinsel la , K.Adickui , B . i r 
J . N a l i a m s , R. i r E . M o d e s t a m s , O . K a r a l i e n e i , 
H.Daugirdienei , W.Jagillo, dr. A.Prunskienei , dr . V. i r 
V. M i k a i č i a m s , N . R i l e y , R .Novak , J . G y d ž i a m s , 
V.Tumasonienei , M.Divit t , K. ir J .Viskan t , A. i r V. 
L e k e c k a m , V . B a r t a š i e n e i , R. i r R . G r i š k e l i a m s , 
D.Prelaske, P .Franz , Lu the r šeimai, E . J o k u b a u s k a m s , 
L . H u r t s . V . D e r e n č i a m s , D . M a i s b e r r y , A . A n t r i m , 
T.Lafaver, F.Davis, T. ir D.Bunt inams, T .Heber t , La 
Salle F.S.B., dr. T. ir A.Kazlauskams, R . K a n k i e n e i , 
R . E m e r y , R .Gr i f f in , N . D u d e k , J . T a y l o r , J . D i l i , 
J Edwards, V. ir J .Lendraičiams, F .Mata ič iams, V. ir | 
A. J o n u š a m s , J . M c G o w a n , M . S y d a n m a a , S . i r V. 
Krumpliams, M.Provenzano, Z.Baltramonas, D .Braune . 
V.Reitneriams, B. ir A. Augaičiams, H.Rey, M.Schvvartz, 
M . K a l i n . J . R o s e , J . G r o s s , L. ir R . E m e r y , S e a r s . 
R.Derenčienei, K.Szukalski , P.Naurocki, J . B e r n g e n , A. 
i r L .Unse r , S . B u z i n s k u i , S .Reicher t , J . P l e i r i a m s , 
L.Berner. F.Černienei , A.McGowan, J .Ba l t r amoniene i . 
M.Kam?. J .Knecht , T.Jones, D.HerbertVValker. J .Veen. 
I).Lewis. J .L indner , K. ir R.Skiriams, A.Andr i jonas , 
A.Peters , O.Hall ir S. Pri tchett . 

• P a ž ė r a i . Rugpjūčio 17 
dieną Vilkaviškio vyskupas 
Juozas Žemaitis, MIC. iš nau
jo pašventino 1937 metais 
pradėtą statyti Pažėrų baž
nyčią, kuri sovietmečiu buvo 
paversta kolūkio sandėliu. 
Parapijoje yra dar viena me
dinė bažnyčia, pastatyta 1910 
metais. 1992 m. pradėtaisiais 

bažnyčios atstatymo darbais 
daugiausia rūpinosi iš Pažėrų 
kilęs, lapkričio 30 dieną 87 
metų jubiliejų švęsiantis Alek
soto dekanas ir Garliavos pa
rapijos klebonas kun. jubii. 
Andrius Gustaitis. Šiuo metu 
parapiją aptarnauja gretimos 
Veiverių parapijos klebonas 
kun. Kazimieras Skučas. 

A.tA. 
ADOLF A. JONAITIS 

Gyveno Grand Rapids, MI. 
Po ilgos ligos mirė 1997 m. rugsėjo 2 d. sulaukęs 84 

metų. 
Nul iūdę liko: sūnūs Henr ik , mar t i Cathy, Benedict, 

Stanley, mar t i Kimberly, gyv. Grand Rapids, MI, Adolf, 
m a r t i P a t r i c i a , gyv. M o n u m e n t , CO; duk tė B a r b a r a 
B l a n k e m e i e r , ž e n t a s M a r k , gyv. G r a n d Rap ids , MI; 
a n ū k a i : Angie , Bob J o s e p h , C h a r l e s , Kat ie J o n a i t i s , 
Chris t ine, John ir Jacob Blankemeier; Lietuvoje sesuo. 

Velionis buvo vyras a.a. Adelles. 
Pr ik lausė S.S. George, Pe te r & Paul Aid Society. 
Velionis buvo pašarvotas rugsėjo 3 d. Barto & Sons 

laidojimo namuose, Grand Rapids, MI. 
Laidotuvės įvyko rugsėjo 4 d., ketvirtadienį. Iš laidojimo 

n a m ų a .a . Adolf buvo a t l y d ė t a s į S .S .Pe te r & P a u l 
parapijos bažnyčią, kurioje buvo aukojamos 10 vai. ryto 
šv. Mišios už velionio sielą. Po šv. Mišių velionis buvo 
palaidotas S.S. Peter & Pau! kapinėse, Grand Rapids, MI. 
Vietoje gėlių buvo aukojama S.S. Peter & Paul Educational 
Foundat ion. 

N u l i ū d ę : s ū n ū s , d u k t ė , a n ū k a i , s e s u o i r k i t i 
g i m i n ė s . 

Laidotuvių dir. Barto & Son Funeral Home 

PRISIMINKIME 
MIRUSIUS 

Vėlinės - X1.2 d. 

Vėlinės yra jaut r i ir gyva proga 
sustoti t ies mirusiųjų pasaul iu 

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

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

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

Šia proga prašau prisiminti šių man brangių mirusiųjų sielas: 

Mano vardas ir pravardė 
Adresas 

Pridedu auką bendr. šv. Mišioms $ 

M a n o g e r b i a m a i i r m y l i m a i Mokytoja i , L i e tuvos 
i Ope ros solistei 

A.tA. 
ALODIJAI BIČIUTEI 

TREČIOKIENEI 
m i r u s , jos sūnų dr. L E O P O L D Ą TREČIOKĄ bei visus 
a r t i m u o s i u s nuoširdžiai už jaučiu ir dalinuosi skausmu. 

Danutė Stankaitytė 

Miela jam mano j a u n y s t ė s i r mūsų šeimos draugui 

dr. ALEKSANDRUI 
FLATERIUI 

* 
išėjus Amžinybėn, g i laus l iūdesio supami , re išk iame 
n u o š i r d ž i ą u ž u o j a u t ą jo d i e n ų palydovei - žmona i 
LAIMAI ir jos g iminėms. 

Adomas P.Jaša s ir 
dukros Lilija ir Birute 

Mielam ilgamečiui a te i t in inkui 

A.IA. 
ALFONSUI KAZICKUI 

m i r u s , jo sūnu i ALGIUI , se su te i S T E F A N I J A I , j ų 
š e i m o m s ir v i s i ems a r t i m i e s i e m s gilią u ž u o j a u t ą 
r e i šk iame . 

Filadelfijos ateitininkai 

1 



DRAUGAS, trečiadienis, 1997 m. spalio mėn. 29 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Spalis dar nepasibaigė, 
nepasibaigė ir lietuvių vargas, 
nepasibaigė ir BALFo aukų 
vajus. Jeigu dar nepaaukojote 
BALFui — nesvarbu, ar aukų 
rinkėjai aplankė jūsų namus, 
ar ne — pasiųskite bent ku
klią auką į BALFo centro 
įstaigą, esančią „Draugo*' pa
state. Ji padės mūsų vargstan
tiems tautiečiams apsiginti 
nuo žiemos šalčių ir alkio. 

Švč. M. Marijos Gimimo 
parapija vertai didžiuojasi 
savo choru, kuriam jau daug 
metų sėkmingai vadovauja 
muz. Antanas Linas. Jis malo
niai kviečia visus lietuvius 
įsijungti į choristų eiles.- Gali
ma su chorvedžiu pasikalbėti 
prieš 10:30 vai. r. Mišias arba 
po jų. Norintieji chore giedoti 
gali kreiptis ir į parapijos 
kleboniją, 6812 S. Washtenaw 
Ave. 

Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejus kviečia visus su 
šeimomis kartu prisiminti ar
timuosius, švenčiant Vėlines 
ir Visų Šventųjų šventę, lap
kričio 8 d., 11 vai. r. Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos kle
bonas kun. Mykolas T. Yakai-
tis aukos šv. Mišias toje para

pijoje (6804 S. Washtenaw), o 
12 vai. bus pietūs muziejaus 
„Gintaro*' salėje ir programa 
apie lietuviškas Vėlinių tradi
cijas. Registruotis ir daugiau 
informacijos gauti galima tei. 
773-582-6500. 

Antanas Šulskis, Prame-
džiavos (Raseinių rajono) bib
liotekos vedėjas, atsiuntė 
laiškelį, kuriame labai dėkoja 
už knygų siuntas Prame-
džiavos bibliotekai čikagietei 
Elinai Šulskienei, o už „Die
novidžio" prenumeratą — P. 
Algiui Raulinaičiui iš Los An
geles, CA. Jis rašo: „Mano 
tėvynė Lietuva ir mano kai
mas kenčia dvasinį skurdą. 
Artėjame prie nužmogėjimo 
ribos. Užjūrio lietuvių padrą
sinti, keliamės naujam gyve
nimui. Tam reikia daug žinių 
kaime: mokslo, meno, kultū
ros, religijos klausimais. La
bai norėtume, kad dienraštis 
„Draugas" aplankytų ir mus, 
mano vadovaujamą biblioteką. 
Ar neatsirastų geradaris, ku
ris mums „Draugą" užpre
numeruotų?" Bibliotekos adre
sas: Antanas Šulskis, Prame-
džiavos paštas, Pramedžiavos 
biblioteka, Raseinių rajonas, 
Lietuva. 

SKELBIMAI 
x ASS Čikagos skyriaus 

metinė šventė įvyks šį savait
galį Pasaulio Lietuvių centre, 
Lemont, IL. Penktadienį, spa
lio 31 d. sueiga, šeštadienį, lap
kričio 1 d. vakarienė ir pobūvis. 
Rezervacijoms skambinti Jolan-
dai Kerelienei, tel. 630-257-
2558. 

(sk.) 
z Filmuojame Lietuvoje 

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

(sk.) 
x Transpak, siuntiniai , 

pinigai į Lietuvą. Ketvirtadie
n i a i s iki 8 v a i . v a k a r o . 
Transpak, 4545 W 63 St., Chi
cago, IL 60629, tel. 773-838-
1050. 

(sk.) 
x Galiu padė t i legaliai 

gauti „SOC. SECURTrY" kor
telę, vairavimo leidimą (driv-
er's license) ir vizų pratęsimą. 
Ed. Šumanas, tel . 1-708-246-
8241. 

(sk.) 
x Lietuvių Operos metinis 

pokylis š.m. lapkričio 15 d. 
Jaunimo centro salėje; 

6:30 v.v. - kokteiliai, 7:30 v.v. 
atliekama Operos choro 

programa, 8:00 v.v. -vakarienė, 
9:00 v.v. - šokiai, 11:00 v.v. -
laimingųjų bilietų traukimas. 

Rezervacijos: J.Vidžiūnas, 
tel. 773-767-5609. 

Prašome nepamiršti grąžinti 
bilietų šakneles. 

(sk.) 
A D V O K A T A S 

GINTARAS P . ČEPĖNAS 
6436S- Pulaski Rd.. Chicago. tL 60629 
1 /2bl | šiaure r.uo Balzeko muziejaus: 

T e l : 773-582-4500 
14325 S. Be',1 Rd . Lockport. IL60441 

Tel. 708-301 -4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Giba i t i s 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 

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

^ŠĮad i v r iki 1 vai. p p 

A D V O K A T A S 
Vytenis L i e t u v n i n k a s 

4536 VV. 63th Street 
Chicago, IL 60629 

•'Skersai gatves n u o „Draugo" 
T e l — 3 - 2 8 4 - 0 1 0 0 

Valandos pagal susitarimą 

x A.a. Juozo Valevičiaus, 
mirusio Missisauga, Ontario, 
atminimą pagerbdami, jo drau
gai aukojo Lietuvos našlaičiams: 
Olga Numgaudienė, A.Z.Šilga-
liai ir JV.Gydai po $50; Marija 
ir Mėtys Bužėnai - $25. Iš viso 
Lietuvos našlaičiams $175. 
Reiškiame užuojautą velionio 
artimiesiems, o aukotojams 
Lietuvos našlaičių vardu dėkoja
me! „Lietuvos Našlaičių glo
bos" komitetas, 2711W. 71 St. 
Chicago, IL 60629. 

(sk.) 

z A.a. Emilijos Gulbinie
nės, mirusios Lakeland FL, 
atminimą pagerbdami, jos drau
gai ir giminės suaukojo Lietuvos 
našlaičių gyvenimą palengvinti 
$450. Reiškiame užuojautą 
velionės artimiesiems, o aukoto
jams Lietuvos našlaičių vardu 
dėkojame! „Lietuvos Našlai
čių globos'' komitetas, 2711 
W. 71 St. Chicago, IL 60629. 

(sk.) 

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

(sk.) 

x Dr. Lino Sidrio kabi
nete veikia optikos skyrius. 
Pritaikomi akiniai pagal aki
nių receptus, keičiami seni aki
nių rėmai. Galima gauti Chris-
tian Dior, Gucci, Harley David-
son bei kitų įvairių akiniams 
rėmų prieinamomis kainomis. 
Ketvirtadieniais ir penktadie
niais (10-2 vai.) dr. L. Sidrio 
kabinete dirba Aldona Ka
minskienė; 4149 W. 63rd st., 
Chicago, IL 60629. Tel. 773-
735-7709. 

(sk.) 

IŠ ARTI IR TOLI 
WORCESTER, MA 

ŠVĘSIME LIETUVOS 
KARIUOMENĖS 

ŠVENTE 

Dr. Vinco Kudirkos šaulių 
kuopa lapkričio 23 d., sekma
dienį ruošia Lietuvos kariuo
menės atkūrimo 79 metų su
kakties minėjimą. 

10 vai. ryte uniformuoti 
Sauliai su vėliavomis dalyvaus 

Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčioje šv. Mišiose, kurias už 
visus žuvusius dėl Lietuvos 
laisvės užprašė šaulių kuopa. 

Po Mišių vyks trumpos 
žuvusių pagerbimo iškilmės 
prie paminklo. Užbaigus visi 
rinksimės parapijos salėje, ku
rioje vyks minėjimas. Vietoje 
paskaitos žiūrėsime labai įdo
mią vaizdajuostę „Baladė apie 
Daumantą" — buvusį Lietu
vos partizanų vadą. Šauliai 
kviečia visus dalyvauti pamal
dose ir minėjime, kuris nukels 
mūsų širdis ir mintis į brangią 
Tėvynę Lietuvą ir kovotojus 
dėl jos laisvės. Po minėjimo 
sesės šaulės visus dalyvius pa
vaišins kavute ir užkandė
liais. J . M. 

LIETUVIU DIENOS 
FLORIDOJE 

Floridos lietuvių dienos St. 
Petersburg, FL, ruošiamos 
1998 m. vasario 20-22 d. Tai 
bus didžiulis, įspūdingas įvy
kis su parodomis, koncertais, 
iškilmingomis Mišiomis St. 
Petersburgo Šv. Judo kate
droje, taip pat pokylis ir spor
to dienos, kurių metu vyks 
golfo bei teniso turnyrai. Flo
ridos lietuvių dienų ren
gėjams pirmininkauja Angelė 
Kamiene ir Mečys Šilkaitis. 
Ir JAV šiauriau gyvenantys 
lietuviai turėtų planuoti savo 
atostogas, kad galėtų šioje 
šventėje dalyvauti. 

PAGALIAU GAVO JAV 
PILIETYBĘ 

„The Idaho Statesman" 
(š.m. spalio 2 d.) išspausdino 
straipsnelį su nuotrauka apie 
šimtametę lietuvę, Veroniką 
Šakenienę (rašoma Shake-
nas), kuri, nors gyvenusi 
šiame krašte nuo 1913 m., 
pagaliau gavo JAV pilietybę. 
Moteris jau sulaukusi 100 
metų amžiaus, iš Lietuvos at
vykusi laivu, būdama paaug
lė. Prieš 50 metų mėginusi 
gauti pilietybę Čikagoje, bet 
nepavyko, nes imigracijos 
įstaigos nesurado jos doku
mentų. 

Duktė Helen Bačunas (Ba-
chunas), pati jau sulaukusi 80 
metų, pasakojo žurnalistams, 
kad jos mama š.m. rugpjūčio 
mėnesį pamėginusi dar kartą, 
jau Boise mieste. Po pilietės 
priesaikos gavusi dokumen
tus, šimtametė senutė „pa
sijutusi devintame danguje". 
Prieš persikeldamas į Meri-
dian, ID, Veronika Šakenienė 
gyveno Čikagoje. Jos vyras 
Anton mirė 1988 m., o sūnus 
Stanley ir duktė Helen gyve
na taip pat Meridian. 

Dėkojame Hedy Ostrogor-
sky, Boise, ID atsiuntusiai 
iškarpą apie Veroniką Shake-
nas iš „The Idaho States
man". 

DAINAVOS SUKAKTIS 

Dainavos jaunimo stovykla
vietės 40 metų įsikūrimo su
kaktis paminėta Cleveland, 
OH, „Dainavos" vyrų okteto 
koncertu spalio 25 d., o De
troite ji bus minima koncertu-
pokyliu lapkričio 15 d. Ta pro
ga verta pamatyti ir vieną 
Dainavos stovyklos ženkliu
kų, suprojektuotą Tauros 40 
metų sukakties proga, pagal 
Viktoro Veselkos sukurtą 
pirmąją Dainavos koplytėlę, 
kuri dar vis ten kryžkelėje 
stovi. 

l t * ŽVAIGŽDUTĖ 
• j į ^ * \m ^ * Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Są/ungos Chicagosskyriaus 

Redaguoja J. Plačas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65thPlace. Chicago, IL 60629 

VISI ŠVENTIEJI m 
VĖLINES 

Lapkričio 1 ir 2 dieną kata
likų bažnyčia švenčia. Pirmoji 
diena — Visų Šventųjų prisi
minimas. Bažnyčia turi labai 
daug paskelbtų šventaisiais, 
bet jie visi nesutelpa į kalen
dorių, todėl paskyrė vieną 
dieną metuose, kad pagerbtų 
juos visus iš karto. Visi žmo
nės tą dieną gali švęsti antras 
vardines. 

Antroji lapkričio mėn. diena 
skirta visoms mirusiųjų žmo
nių vėlėms pagerbti ir už jas 
pasimelsti. Katalikų bažnyčia 
pripažįsta skaistyklą, kurioje 
mirusių sielos apsivalo nuo 
užsilikusių dėmių, kad skais
čios galėtų patekti į dangų. 
Žmonės, savo maldomis už 
skaistyklos vėles, pradeda 
joms greičiau patekti į dangų. 
Kai kurie žmonės dažnai pri
simena maldose savo mirusius 
artimuosius, o yra ir tokių, 
kurie greit juos pamiršta. Vė
linių dieną bažnyčia meldžiasi 
ir už pamirštąsias vėles. 

Visos tautos apie vėles yra 
sukūrusios daug įvairių pa
sakojimų ir lietuvių tautoje 
yra gražių papročių, apie jas 
jau daug mokėtės lietuviškose 
mokyklose, girdėjote iš kunigų 
ir tėvelių bei senelių, todėl jų 
čia nekartosiu. Tik paprašy
siu, kad visi pasimelstumėte 
ne tik už savo artimųjų miru
siuosius, bet ir už pamirš
tuosius, kurie labai laukia pa
galbos, bet nesulaukia. Gra
žiai ir kultūringai praleiskite 
šias dvi svarbias šventes! 

Redaktorius 

PAS DANGAUS m 
ŽEMĖS VIEŠPATI 

(Pasaka) 
(Pabaiga) 

Galų gale privažiavo prie 
pat dangaus vartų — Dievo 
namų, — ten laukė ūkininko 
pažįstamasis senis keleivis, 
kuris vakar pas jį atsilankė; 
tuoj ūkininką paėmė už ran
kos ir į vidų įvedė. 

Jėzus Kristus meiliai pa
sveikino ūkininką, pasodino 
už auksinio stalo ant sidabri
nio suolo ir vaišino taip, kaip 
ir žemėje vaišina vienas kitą. 

Neilgai laukus, įėjo Marija 
su savo nekaltomis mergai
tėmis ir su būriu angelų, pats 
Dievas Tėvas ją vedė su di
džiausia pagarba. 

Ūkininkas tai pamatęs, tik 
nutirpo (apsvaigo) iš baimės ir 
vos nepradėjo verkti. 

Dievas Tėvas atidarė langą, 
peržegnojo į visas keturias pa
saulio šalis ir paklausė ūki
ninką: 

— Kaip užderėjo (užaugo) 
i pas jus šįmet javai? 

— Dievui dėkui, užderėjo, 
I duonos bus iki privalgant! — 

atsakė ūkininkas. 
— Tai valgykite tą duoną 

meilėje ir santaikoje! — pri
minė ūkininkui Dievas Tėvas 

Vėlinių naktis 
Dail. P . O a m o U k i s 

Ūkininkas nulenkė galvą ir 
Dievui dėkojo, o Dievas Tėvas 
jį peržegnojo. 

Marija žmogaus paklausė, 
ar ko netrokšta, ar kokio ste
buklo nereikalauja? — Ūki
ninkas atsakė: 

— Noriu prie saviškių tuo-
jaus sugrįžti!.. 

Marija liepė vežėjui greitai 
vežti jį atgal. 

Sugrįžęs ūkininkas į žemę 
gyveno labai laimingai ir ilgai, 
visiems pasakodamas matytus 
stebuklus. Pagaliau, vaikščio
damas po savo dirvą susitiko 
mirtį, kuri sušuko: 

— Ei, seni! Kur tu slapstai
si? Šimtas metų kaip tavęs 
ieškau ir niekur surasti nebe
galiu. Eik šen, dabar į mano 
rankas. Ir paėmė giltinė — 
mirtis žmogų į savo globą... 

MIRĘS PONAS IR J O 
VEŽĖJAS 

(Lietuvių tautosaka) 

Vėlinių proga perteikiu vie
ną žmonių pasakojimą apie 
mirusį poną. 

Gyveno ponas su ponia. Jie 
turėjo vežėją, kuris kiekvieną 
kartą juos pavėžydavo. Kartą 
susirgo ponas ir rytojaus 
dieną mirė. Kai jį palaidojo, 
tai kiekvieną naktį jis sugrįž
davo pro užrakintas duris ir 
prisiartinęs prie ponios pradė
davo ją gnaibyti (žnaibyti). Po
nia viską matydavo ir kentė
davo. Nežinodama ką daryti, 
nuėjo ir pasiskundė savo ve
žėjui, kuris gyvendavo ir mie
godavo arklidėje. Vežėjas tuoj 
nuskubėjo pas kunigą ir jam 
viską išpasakojo. Kunigas iš
klausęs pasakė: „Imk stulą 
(kunigo valdžios ženklą), nes 
ji bus tau reikalinga. Pasida
ryk karstą ir jį pasistatyk 
šalia pono karsto. Paskiau pa
sigamink iš skardos drabu
žius, nueik ir atsigulk į kars
tą. Kai kelsis numirėlis, — ir 
tu kelkis, kur jis eis — ir tu 
eik. Klaus ar esi miręs, atsa
kyk, kad miręs ir jam pasa
kyk, kad jis gali tave paliesti, 
kad šaltas esi". Vežėjas viską 
išklausė, padėkojo ir parėjo 
namo. Viską taip pasiruošęs, 
nuėjo ir atsigulė į karstą. 
Atėjus nakčiai, ponas atsikėlė 
iš karsto. Vežėjas irgi. Ponas 
pamatęs paklausė: „Kas čia?" 
— „Tavo miręs vežėjas?, — 
sako vežėjas. „Meluoji!" — 
sako ponas. „Paliesk, jei neti
ki", — sako vežėjas. Ponas pa
lietė šaltą skardą ir sako: 
„Matyt, kad tikrai miręs". Po
nas tuoj ir eina. Vežėjas irgi 
nepasilieka. Ponas sako: „Tu 
neik!" — „Ne, aš eisiu ir ne
pasitiksiu, nes poną aš visą 
laiką vėžinau", — sako ve
žėjas. Ponas sutiko ir abu nus
kubėjo pas ponią. Ponas tuoj 
pradėjo Žnaibyti ponią. Ve
žėjas irgi. Pusę dvylikos ponas 

ALKANI ŠUNYS 

Netikęs patarimas mums ne 
tik naudos neduos, bet kartais 
gali žmogų pražudyti. 

Pamatė šunys odą, upėje pa
merktą. Kad ją būtų galima 
lengviau pasiekti ir sudrasky
ti kartu, ėmė lakti vandenį; 
tik persprogo anksčiau, nei 
trokštamą daiktą pagriebė. 

F e d r a s 

OBUOLIU VALGYMO 
ŽAIDIMAS 

(Žiūrėkite brėžinėlį) 

Pasidarykite tokį ar į jį pa
našų daiktą. Ant virvutės pa
kabinkite obuolį taip, kad jis 
laisvai judėtų. Paskiau, kiek
vienas žaidimo dalyvis prieina 
prie to obuolio už nugaros su
nertomis rankomis ir stengia
si atsikąsti obuolio. Duodamas 
tam tikras laikas, sakysime 1 
ar 2 minutes. Nukabinamas 
obuolys ir padedamas ant lapo 
popieriaus su to žaidėjo vardu. 
Užkabinamas kitas obuolys ir 
eina kąsti kitas žaidėjas. Kai 
pasibaigia žaidėjų eilė, komisi
ja vertina atliktą darbą. Kuris 
per nustatytą laiką daugiau
sia atkando obuolio, tas laimė
jo žaidimą. Galima žaisti mo
kyklose, organizacijose ar 
šiaip didesniuose jaunimo su
sibūrimuose. Sveika ir nau
dinga. 

linėje olimpiadoje 1,900 me
tais Paryžiuje. Tai buvo mo
derniųjų laikų antroji olimpia
da. (L.E. 21-88, Boston, 1960). 
3. W. Šekspyras (Shakespea-
re) buvo 8 metais jaunesnis už 
savo žmoną. Vedybų metu jis 
buvo 18 metų amžiaus. (L.E. 
27-334, Boston, 1962). 4. Vie
no karato deimantas privalo 
turėti 58 briaunas (facetus). 
(Forbes, Nr. 5, Vol. 156, p. 
306, N.Y. 1995.08.28). 

Obuolio valgymo žaktimaB 

GALVOSŪKIO NR- 2 
ATSAKYMAS 

Kristupas Kolumbas iš savo 
laivo dar negalėjo žiūrėti tele
skopu, nes jis iki 1,600 metų 
dar nebuvo išrastas. 

GALVOSŪKIS NR. 3 
ATSAKYMAS 

Nors vėjas ir nupurtė 25 
obuolius, bet obelyje dar liko 
44 obuoliai. 

GALVOSŪKIO NR. 4 
ATSAKYMAI 

1. Edwin, „BUZZ" Aldrin. 2. 
Michael Collins. 3. Sally Ride. 

GALVOSŪKIO NR. 5 
ATSAKYMAI 

1. Vėjo keliamas aitvaras 
Kinijoje buvo žinomas prieš 
4,500 metų. Graikas Archytas 
iš Tarentum sukūrė aitvarą 4 
šimt. prieš Kristaus gimimą. 
Vokiečiai aitvarą turi nuo 
1,300 metų ( Desk reference, 
p. 105, N.Y., 1993 ir E. Brit. 
13-394, Chicago, 1968). 2. 
Pirmą kartą žmonijos istori
joje moterys dalyvavo pašau-

grįžta atgal. Vežėjas paskui. 
Kai ponas atsigulė ir užsivožė 
karstą, vežėjas tuoj ir uždėjo 
stulą ant karsto. Tada iš kar
sto pasigirdo balsas: „Tavo 
laimė, kad aš nežinojau, kad 
tu nemiręs, kitaip būtum žu
vęs ir abu botume kentėję". 
Nuo to laiko numirėlis nebe
parėjo. (Pasakojo Juzė Žemai
tienė, 50 m. amžiaus iš Rasei
nių. Užrašė St. Džiugas, 1938 
m.). 

( I i d a k t a r o Balio 
archyvo) 

GALVOSŪKIS NR. 21 
(Žiūrėkite brėžinėlį) 

Pradėkite viršuje su strėle ir 
tęskite rašymą žemyn žymė
dami kas antrą raidę. Ir taip 
apie visą skritulį. Ką suži
nosite parašę, atsiųskite re
daktoriui, gausite 5 taškus. 

GALVOSŪKIS NR. 22 
(Žiūrėkite brėžinėlį) 

Įrašykite nelyginius nume
rius nuo 1 iki 11 į apskritimus 
taip, kad tiesia Unija žiūrint, 
trijų apskritimų suma būtų 
25. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 23 

Aš esu gėlė. Mano vardo vie
na raidė yra Šiuose žodžiuose: 
1. Mano pirmoji raidė yra bu
roke, bet ne kopūste. 2. Antro
ji yra inde, bet ne puode. 3. 
Trečiąją rasite javuose, bet ne 
daržovėse. 4. Ketvirtoji yra 
ūmėdėje, bet ne baravyke. 5. 
Penktoji nage, bet ne piršte. 6. 
Šeštoji pasislėpusi avižoje, bet 
nė kvietyje. 7. Septintą rasite 
salotose, bet ne pomidoruose. 
Kas aš? (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 24 

Aš esu dviženklis skaičius. 
Jei aprašysite mane raidėmis 
angliškai, tai mano pusė su
darys tiek raidžių, kokia yra 
mano vertė (reikšmė). Parašy
kite mane! (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 25 

1. Kuris iš popiežių buvo pir
masis, kuris pakeitė savo var
dą? 2. Kaip apie savo „akį" su
kasi viesulas — tornado? Ar 
kaip laikrodžio rodyklės, ar 
priešingai? 3. Kada žmogaus 
plaukai tampa žili? 4. Kodėl 
pelėda, norėdama apsižval
gyti, sukinėja galvą, bet ne
kraipo savo akių? 5. Kurioje 
pusėje plaukų skyrimą dėvi 
prezidentas Bill Clinton? Už 
visus teisingus ir plačiai pa
aiškintus atsakymus, skiria
ma 10 taškų, o už trumpus at
sakymus — 5 taškai 

Atsiuntė 
Kun. dr. E. Gerulis 




