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Opozicijos netenkina naujosios 
vyriausybės programa 

Vilnius, lapkričio 7 d. 
(BNS) — Opozicine Socialde
mokratinės koalicijos frakcija 
balsuos prieš koalicines Ro
lando Pakso vyriausybės prog
ramą, o konservatorių frakcija 
tikriausiai susilaikys. 

Tai paaiškėjo po antradienį 
įvykusių šių frakcijų susiti
kimų su premjeru ir visais mi
nistrų kabineto nariais. 

Pagal Seimo Statutą, apie 
frakcijų priklausomumą opozi
cijai arba pozicijai sprendžia
ma iš jų pritarimo ar neprita
rimo vyriausybes programai. 

Konservatoriai iki šiol nėra 
aiškiai pareiškė savo nuosta
tos, tuo tarpu Socialdemokra
tines koalicijos frakcija save 
priskyrė opozicijai jau pirma
jame naujojo Seimo posėdyje. 

Socialdemokratines frakcijos 
seniūnas Vytenis Andriukaitis 
teigė pasigedęs vyriausybės 
programoje konkretumo bei 
raštiško patvirtinimo, jog pro
gramą rengė ministrų kabine
to nariai. 

Socialdemokratines koalici
jos frakcija nusprendė Seimui 
siūlyti priimti sprendimą, ku
riuo vyriausybės programa 
būtų grąžinta tobulinti. 

V. Andriukaitis susitikime 
su paskirtaisiais kabineto na
riais klausė, ar ministrų kabi
neto nariai dalyvavo rengiant 
vyriausybės programą. ją 
svarstė ir pritarė. „Prašau pa
teikti man protokolą", sake jis. 
Ministras pirmininkas R. Pak-
sas patikino socialdemokrati
nės koalicijos seniūną, jog jei 
reikia, toks raštiškas doku
mentas bus pateiktas. _ 

Aiškumo programoje pasige
do ir konservatorių frakcijos 
seniūnas, laikinasis ministras 
pirmininkas Andrius Kubi
lius. „Programa nėra aiški ir 
prieštarauja daugeliui teigi
nių, kuriuos patys ministrai 
dėsto tiesioginio pokalbio me
tu", teigė jis. 

Konservatoriai pasigedo 
energetikos, geležinkelių, dujų 
ūkio reformų aptarimo bei pa
minėjimo apie indelių grąžini
mą ir kompensacijų už grąžin
tiną turtą išmokėjimo. 

A. Kubiliaus nuomone, val
dančiajai koalicijai verta pasi
tikrinti, kokią daugumą jie tu
ri Seime ir kokios daugumos 
įgaliojimus jie gaus veikti. 
„Mes nesame valdančios dau
gumos nariai", sakė jis ir pa
brėžė, jog po to. kai vyriausy
bė bus patvirtinta, konserva
toriai rems jos reformų 
žingsnius. 

Valstiečių partija 
reikalauja vyr iausybės 

garantijų 
Valstiečių partijos 

parlamentarai ketvirtadienį 
balsuodami dėl vyriausybes 
programos greičiausiai susi
laikys, antradienį po susitiki
mo su premjeru Rolandu Pak-
su sake Valstiečių partijos 
narys, parlamentaras Vikto
ras Rinkevičius. 

Valstiečių ir Naujosios de
mokratijos partijų frakcija. 
kurią sudaro keturi „val
stiečiai" ir trys ..naujieji de
mokratai", susitiko su premje
ru R. Paksu. ūkio ministru 
Eugenijumi Maldeikiu. finan
sų ministrų Jonu Lionginu bei 
žemės ūkio ministru Kęstučiu 
Kristinaičiu. 

Tačiau V. Rinkevičius taip 
pat galutinai neatmetė gali
mybes, jog Valstiečių partijos 
atstovai pritars vyriausybės 
programai Jų apsisprendimą.-

priklausys nuo trečiadienį nu
matomo premjero susitikimo 
su Kaimo reikalų komitetu. 

Pirmadienį komitetas nepri
tarė vyriausybės programai, 
tačiau nusprendė dėl progra
mos dar kartą balsuoti tre
čiadienį. Vyriausybes progra
mai nepritarė ne tik opozici
jos, bet ir daugumos atstovai, 
įskaitant ir komiteto pirmi
ninką. Naujosios sąjungos 
frakcijos narį Jeronimą Krau
jelį. Pastarasis sakė. jog komi
tetas gali pritarti vyriausybes 
programai. jei trečiadienį 
įvyksiančiame posėdyje vy
riausybės atstovai duos raš
tiškas garanti jas , jog komiteto 
narių pasiūlymai bus atspin
dėti detaliame vyriausybes 
veiksmų plane. Pasak V. Rin
kevičiaus. Valstiečių partijos 
atstovų apsisprendimas prik
lausys nuo to. kas duos 
raštiškas garantijas. ..Vals
tiečiai" pageidautų, jog savo 
parašą po garantijomis padėtų 
pats premjeras. 

Po spalio pradžioje įvykusių 
Seimo rinkimų Valstiečių par
tija žadėjo remti valdančiąją 
daugumą sudarančių liberalų 
ir socialliberalų vyriausybę, 
mainais už tai gavę Seimo 
vicepirmininko postą, kurį 
užeme partijos pirmininkas 
Ramūnas Karbauskis. 

Tuo tarpu Naujosios demo
kratijos partijos atstovai vy
riausybes programa vertina 
„optimistiškiau" negu frakci
jos kolegos „valstiečiai". Nau
josios demokratijos partijos 
pirmininkė ir frakcijos se
niūne Kazimiera Prunskiene 
sakė. jog balsuodami dėl vy
riausybės programos, dalis 
frakcijos narių gali balsuoti 
uz. o kiti — susilaikyti. 

Lietuvos „Draudos" centre, Vilniuje, prasidėjo ketvirtasis tradicinis konkursas ..'•':• tu automobilis — 2001". kuriam 
Lietuvos automobiliu prekybos firmos pristatė 25 nauju= aumnobilkis. Lietuvos žurnaii-'.u amtekkibo rengiamam 
konkursui buvo pristatyti automobiliai, kurių pasaulinis debiutas Įvyko ne anksčiau kaip 1999 metais, o Lietuvoje — 
2000-aisiais. Po mėnesį truksiančio automobilių išbandymo bus paskelbtas geriausių automobilių penketukas, iš ku
rio bus renkamas metu automobilis. Gedimino Žilinsko Eita. nuotr 

JAV vadovai sveikina Lietuvos 
premjerą ir diplomatijos vadą 

soma JAV prezidento sveiki-Vilnius, lapkričio 7 d. 
I BNS — JAV prezidentas ir 
diplomatijos vadove pasveiki
no naujuosius Lietuvos val
džios atstovus — premjerą Ro
landą Paksą bei užsienio rei
kalų ministrą Antaną Valionį. 
dar kartą užtikrindami, jog 
JAV remia Lietuvos siekį stoti 
; NATO. 

Po beveik trijų mėnesių 
JAV prezidento postą palik
siantis B. Clinton laiške R. 
Paksui rašo. jog Lietuva daug 
nuveikė JAV ir Baltijos regio
no ryšių stiprinimo srityje. 
..Lietuva išsiskyrė regione, 
puoselėdama gerus kaimyni
nius santykius, padarė paste
bimą pažangą demokratinių 
institucijų vystyme, mažinda
ma kliūtis prekybai, bei daug 
prisidėjo, kurdama bendrąją 
saugumo dvasią Europoje", ra-

Estrados dainininkė — premjero 
padėjėja Seime 

nime. 
J a m e pabrėžiama, jog 

NATO plėtros klausimu JAV 
laikosi „atvirų durų" politikos, 
skat indama Lietuvos integra
ciją į šią organizaciją, bei pa
žymima pavasarį priimto „Vil
niaus pareiškimo" svarba. 

Kaip žinoma. {. ivasarį Vil
niuje susirinkę de .ynių NATO 
kandidačių užsienio reikalų 
ministrai priėmė pareiškimą. 
kuriame paragino NATO va
dovas 2002 EEL p. įimti spren
dimą dėl tolesnės sąjungos 
plėtros. 

Antradienį JAV Valstybės 
sekretorės Madeleine AJbright 
sveikinimą gavo naujasis už
sienio reikalų ministras Anta
nas Valionis. JAV diplomati
jos vadovės laiške teigiama, 
kad JAV ir Lietuva daug pa
siekė nuo 1998 m., kai buvo 
pasirašyta JAV ir Baltijos val
stybių chartija. J a m e užtikri

nama, kad JAV ketina toliau 
plėtoti glaudžius tarpusavio 
santykius , palaikyti demokra
tines Lietuvos įsijungimą į 
NATO. teikti Lietuvai para
mą, kad ji galėtų įgyvendinti 
narys tės reikalavimus. 

Pasak M. AJbright laiško. 
JAV ragina Lietuvą išlaikyti 
įspūdingą pažangą, pasiektą 
plėtojant demokratines insti
tucijas, gerus santykius su 
kaimynais , gynybos pajėgu
mus, pr i t raukiant JAV inves
ticijas, vykdant privatizavimą, 
objektyviai vertinant savo is
toriją ir užtikrinant atomines 
energetikos saugumą. 

JAV Valstybes sekretorė 
mano, kad A. Valioniui bus 
naudinga patirtis, įgyta dir
bant Lietuvos ambasadoriumi 
Varšuvoje. Iki paskyrimo mi
nistru A. Valionis 6 metus am
basadoriavo Lenkijoje. 

B. Clinton ir M. Albright ka
dencija baigsis sausio 20 die
ną, kuomet prisieks naujasis, 
šią savai tę renkamas JAV pre
zidentas . 

Vilnius, lapkričio 7 d. 
(BNS) — Populiari estrados 
dainininkė Onutė Valiuke
vičiūte paskirta premjero Ro
lando Pakso padėjėja sekre
tore Seime, pranešė „Lietuvos 
rytas". 

Paklausta, ar neplanuoja 
nutraukti dainininkės karje
ros. 55 metų O. Valiukevičiūte 
atsake, kad premjeru tapu
siam R. Paksui neiškilo bū
tinybė atsisakyti savo pomėgio 
— akrobatinio skraidymo. 
„Premjeras yra pasakęs — 
skraidžiau ir skraidysiu. Aš, 
kol mano balsas skamba, nie
kur jo nepaslėpsiu. Dar 
nežinau, ar dabart inis mano 
darbo pobūdis leis visur daly
vauti, bet manau, kad dainuo
siu", sake O. Valiukevičiūtė. 

Anot dienraščio, šiam darbui 
dainininke rekomendavo Sei
mo nare liberale Dalia Ku
traite Giedraitiene. O. Valiu-

* Rolandas P a k s a s spalį 
buvo popul iar iaus ias Lietu
vos politikas. Lietuvos libe
ralų sąjungos ?LLS) pirminin
kui R. Paksui palankūs net 72 
proc. apklaustųjų, rodo visuo
menės nuomonės apklausa, 
kurią atliko bendra Lietuvos 
ir Didžiosios Britanijos rinkos 
ir viešosios nuomones tyrimų 
bendrove ..Baltijos tyrimai" 
Antroje vietoje — prezidentas 
Valdas Adamkus, kuriam sim
patizuoja 69 proc. apklaus
tųjų. Trečioje — Socialdemok
ratines koalicijos garbes pir
mininkas, kadencija baigės 
prezidentas Algirdas Hrazaus-
kas 168 pr<K- i, ana 

kevičiūtė yra dalyvavusi prieš 
kelerius metus jos vestoje tele
vizijos pokalbių laidoje. 

Dainininkei dabar teks ben
drauti su Antakalnio apygar
doje išrinkto Seimo nario R. 
Pakso rinkėjais, taip pat reng
ti premjerui Seimo posėdžių 
medžiagą. „Matyt, tokiam dar
bui atėjo laikas. Noriu save 
išmėginti ir kitoje štilyje, nors 
man tai nėra didelė naujiena. 
Artistai ne vien tik dainuoti 
ir šokti sugeba", sake daini
ninkė. 

Pasak laikraščio, tai — ne 
pirmas garsios dainininkes 
žingsnis politikoje. Prieš ke
lerius metus O. Valiukevičiūtė 
dažnai buvo matoma buvusios 
premjerės Kazimieros Pruns
kienės ir kitų Moterų partijos 
'dabar Naujosios demokratijos 
partija ' ^teigėju draugijoje. O 
Valiukevičiūte buvo Moterų 
partijos nare. Tačiau po pus
mečio dainininke iš šios parti
jos išstojo. 

• L i e t u v o s prezidento 
žmona Alma Adamkienė 
antradienį aplanke vaikų glo
bos namus ir Kauno medicinos 
universiteto klinikų (EMUK) 
neonatalogijos bei vaikų ligų 
klinikas. Kauno vaiku globos 
namams ..Atžalynas" buvo pa
dovanoti 37.000 iitų. kurie 
buvo surinkti per A. Adam
kienės labdaros ir paramos 
fondo kartu su firma ..Procter 
&Gamble" organizuotą labda
ros renginį ..Padekite vaiku 
norams tapti tikrove". Už do
vanotas lėšas vaikų globos na
mai planuoja remontuoti pa-

Panevėžieč ių nužudymo 
tyrėjų laukia ne lengvas darbas 

u Elta. 

Panevėžys , lapkričio 7 d. 
'BNSi — Specialistai, tirian
tys dviejų teisėtvarkos parei
gūnų nužudymą Panevėžyje. 
spėja, kad nusikaltėlių taiki
nyje buvo Pasvalio policijos in
spektorius, o Panevėžio proku
rore tapo atsitiktine auka. 

Antradienį Panevėžio valdy
bos posėdyje miesto vyriausio
jo policijos komisariato vado
vas Stanislovas Poliakas sakė, 
kad nusikaltėlių taikinys grei
čiausiai buvo Pasvalio rajono 
policijos komisariato Ekono
minių nusikaltimo tyrimo sky
riaus inspektorius Sergejus 
Piskunovas. į kurį buvo pa
leisti 8 šūviai. į skai tant ir 
..kontrolinį" — į galvą. 

Panevėžio apygardos proku
ratūros vyriausiojo prokuroro 
pavaduotoja Vida Kazlauskai
te nušauta vienu šūviu. Neat
metama galimybe, kad ji buvo 
nušauta atsit iktinai. 

Kaip skelbta, abu pareigū
nai nužudyti praėjusį sekma
dienį, apie 9 vai. vakaro. 40-
mečių pareigūnų kūnai buvo 
rasti pirmadienį ryte Panevė
žio rajone, sodų bendrijoje prie 
sodo namelio. 

S. Poliakas taip pat sake. 
kad imtasi priemonių buvusio 
Panevėžio apskrities Organi
zuotų nusikaltimų tyrimų tar
nybos vadovo, dabar — Krimi
nalines policijos skyriaus va
dovu Rolando Rutes saugumui 
užtikrinti. R. Ri^e žiniasklai-
dai yra pareiškęs, kad žudikai 
galėjo kcr-T.ti.- ir .:<> įjvyhc 

Nužudytas is S. Piskunovas 
ir R. Rutė buvo geri draugai ir 
buvę tarnybos kolegos. 

Panevėžio miesto vyriausio
jo komisaro S. Poliako teigi
mu, teisėsaugos institucijų, 
tiriančių pareigūnų nužudy
mą, laukia ilgas operatyvinis 
darbas, kurį apsunkina lėšų 
stoka. Šiemet Panevėžio poli
cijos finansavimas sumažėjo 
30 p r o c . o su tokiu finansavi
mu policija nepajėgi vykdyti 
savo užduočių ir, jei toliau 
ta ip bus. ..policijai gresia 
bankro tas ' . 

S. Poliakas susiejo tris nu
žudymus — pernai sausį įvyk
dyta prokuroro Gintauto Se
reikos, šių metų spalio 23 d. 
— policijos įtariamo ryšiais su 
Panevėžio nusikalstamomis 
s t ruktūromis Vaido Berde-
šiaus bei verslininko Dariaus 
Lipnevičiaus, lapkričio 5 d. — 
V. Kazlauskaitės ir S. Pisku-
novo. 

Policijos vadovo teigimu. 
panašus visų šių nusikalt imų 
braižas — aukos nušautos au
tomobiliuose, paleisti kontroli
niai šūviai. Jo manymu, bent 
vienam tyrimui ..pajudėjus iš 
mirties taško, pajudės ir kitos 
bvlos". 

* B e n d r o v ė „ L i e t u v o s jū
rų la iv in inkystė" oficialiai 
patvirt ino per 9 šių metų mė
nesius, negalutiniais duomeni
mis, uždirbusi 5.174 m.n. litų 
grynojo pelno. 1999 m. tuo pat 
metu ..Lisco" buvo gavusi 0.79 
mh) litų pelno. i'.\s 

Pasaulio naujienos 
Remiantis BNS. Reuter. DPA. AP. !nterfax, rT.AR-TASS. 

BeiaPAN, R1A u ELTA žinių a^entur.; pranešimais; 

Murmanskas-Peterburgas. Antradienį Norvegijos laivas ,.Re-
galia" baigė darbus Rusijos atominio povandeninio laivo „Kursk" 
žūties rajone ir išplaukė į Norvegiją. Kaip pranešė Šiaurės laivyno 
spaudos tarnybos vadovas Vladimir Navrockiį, Rusijos ir Norvegi
jos narai, prieš laivui išplaukiant, tylos minute pagerbė žuvusių 
..Kursk'' jūreivių atminimą, nuleido į vandenį vainiką. Dabar 
..Kursk" nelaimes rajone yra atominis laivas „Piotr Velikij" ir hid
rografijos laivas „Horizont", atliekantis aplinkos.tyrimus. Pasak 
V. N'avrockij, per operatyvinį pasitarimą kartu su operaciją supla
navusio Centrinio konstravimo biuro „Rubin" specialistais Norve
gijos ir Rusijos atstovai, vadovavę gelbėjimo darbams po vande
niu, nusprendė baigti žuvusių jūreivių palaikų iškėlimo operaciją. 
Lapkričio 6 d baigėsi sutartyje numatytas „Regalia" darbo laikas. 
Norvegijos specialistai būtų pasirengę pratęsti sutartį, tačiau su
griovimai laive „Kursk", su kuriais teko susidurti Rusijos narams. 
..kelia realią grėsmę jų gyvybei, o tai yra nepateisinama ir netiks
linga". Iš rugpjūčio 12 d. nelaimę patyrusio laivo „Kursk" 9-tojo 
skyriaus buvo iškelta 12 žuvusių jūreivių, visi jie atpažinti. 

Gaza. Palestiniečių vadas Yasser Arafat antradienį pareiškė, 
jog nepaisant to, kad JAV prezidentas Bill Clinton atmetė šį pa
siūlymą, jis dės visas pastangas, kad Vakarų Krante ir Gazos 
Ruože būtų dislokuotos užsienio taikdarių pajęgos. Pasak Y. Ara
fat. šiuo pasiūlymu, kuris prieš 10 dienų buvo pateiktas Jungti
nėms Tautoms (JT), siekiama, kad tarptautinė bendruomenė ap
saugotų palestiniečius nuo Izraelio saugumo pajėgų, kurios, jo ma
nymu, kaltos del 6 savaites nesiliaujančių kruvinų susirėmimų re
gione. Pirmadienį B. Clinton Čikagos radijui sakė, kad Izraelio 
priešinimasis šių pajėgų dislokavimui reiškia, kad „to negali bū
ti". Palestiniečiai pareiškė norą, kad būtų dislokuota maždaug 
2,000 karių, kurie užtikrintų smurto protrūkio pabaigą. Iš viso 
per šiuos susirėmimus jau žuvo 176 žmonės, daugiausia palesti
niečiai. 

Paryžius. Jungtinėms Tautoms (JT) reikalingas Izraelio sutiki
mas, kad jos galėtų dislokuoti tarptautines taikos palaikymo pajė
gas Vakarų Krante ir Gazoje. Tai antradienį pareiškė JT generali
nis sekretorius Kofi Annan. Tačiau, pasak jo, Izraelio premjeras 
Ehud Barak jau pasipriešino šiam sumanymui. „Jeigu pavyks nu
raminti padėtį, mes galime paraginti abu vadovus derėtis ir susės
ti pne vieno stalo", sake K. Annan. Nepaisydamas neramumų, jis 
išreiškė nuomonę, kad Vidurio Rytų taikos procesas „nemirė". Be 
to, jis dar kartą paragino palestiniečių vadą Yasser Arafat nete
sėti savo grasinimo vienašališkai paskelbti nepriklausomą palesti
niečių valstybę. 

Belgradas. Jugoslavijos valstybinė naujienų agentūra „Tanjug" 
pranešė, kad buvęs prezidentas Slobodan Miloševič neketina siek
ti perrinkimo savo socialistų partijos vadu. Praėjusį mėnesį per 
liaudies sukilimą S. Miloševič, kurio Vakarai vengė del jo vaid
mens keturiuose pastarojo dešimtmečio Balkanų karuose, buvo 
priverstas pripažinti, jog pralaimėjo Jugoslavijos prezidento rinki
mus. Tačiau Vakarų vyriausybes ne kartą reiškė susirūpinimą dėl 
S. Miloševič numanomo ketinimo likti politikoje ir tvirtino, kad jis 
Jungtinių Tautų rJT) Tarptautiniame Tribunole Hagoje turi būti 
teisiamas už karo nusikaltimus. S. Miloševič viešumoje nesirodė 
nuo spalio 6 d., kai per televiziją pripažino savo pralaimėjimą ir 
dabartinio prezidento Vojislav Koštunica pergalę rinkimuose. 

Briuselis. Europos Sąjunga pirmadienį pranešė į teismą pada
vusi JAV tabako gigantes „Philip Morris" ir „RJ Reynolds", kal
tindama jas prisidėjus prie kontrabandinių cigarečių įvežimo į 15-
os valstybių sąjungą. Neseniai didžiosios tabako bendrovės pralai
mėjo bylą teisme dėl rūkymo skatinamų ligų ir buvo priverstos pa
tenkinti didelį piniginį ieškinį. Dabartinis ieškinys grindžiamas 
JAV „Reketo įtakojamų ir korumpuotų organizacijų aktu" RIKO). 
Pagrindinis šio įstatymo tikslas buvo kova su organizuotu nusi
kalstamumu. „Komisija siekia kompensacijos už ES patirtus fi
nansinius nuostolius bei įpareigojimų daugiau nepažeisti ES tei
sių, siekiant užkirsti kelią kontrabandinei veiklai", rašoma ES 
Biudžeto komisares Michaele Schreyer pranešime. RIKO įstaty
mas numato trigubą žalos atlyginimą, jei pripažįstama, jog atsa
kovas yra susijęs su nusikalstama veika. 

Londonas. Didžiosios Britanijos ligoninė, kurioje buvo atlikta 
Siamo dvynių atskyrimo operacija, antradienį paskeibe. kad viena 
dvyne mirė. o kita yra kritiškos, bet pastovios būkles. Švč. Merge
lės Marijos ligoninės Manchesteryje atstovė spaudai sake. kad 
operacija, kurią atliko 20 medikų, buvo pradėta pirmadienį ryte. o 
baigta anksti antradienį. Mergaitės, kurios vadinamos tik Jodie ir 
Mary vardais, gimė rugpjūčio 8 d. suaugusios dubens bei stuburo 
kaulais. Dvynių tėvai, katalikai iš Maltos, del religinių įsitikinimų 
priešinosi atskyrimo operacijai, tačiau gydytojai tvirtino, jog be 
operacijos mirs abi mergaites Britų teismai nusprendė, kad ope
raciją galima atlikti. Gydytojai ėmėsi gelbėti Jodie paaukodami 
Mary. Tokiam sprendimui įnirtingai priešinosi katalikiškos bei 
abortus uždrausti siekiančios organizacijos. 

Varšuva. Didžioji Britanija ketina įvesti vizas Lenkijos ir Če
kijos piliečiams, pranešė Lenkijos žiniasklaida. Pagrindine prie
žastis — nuolat daugėja politinio prieglobsčio prašančių šių vals
tybių piliečių. Prieš dvejus metus D Britanijoje politinio prie
globsčio paprašė 1.500 Lenkijos piliečių, pernai gruodi — 350. 
Kiekvieną mėnesį politinio prieglobsčio D. Britanijoje prašosi vi
dutiniškai 70 Čekijos piliečiu 1998-1999 m Anglijos imigracines 
tarnybos H 200.000 turistų 
kasmet į valstybę neleido įva
žiuoti per 2,500 Lenkijos gyven
tojų. Šiemet šis skaičius gerokai 
išaugo. Tik iki liepos 1 d. iš 
113.000 Lenkijos turistų į Ang
liją nebuvo įleista daugiau kaip 
6.000. 

KALENDORIUS 
Lapkričio 8 d.: Domante, Gedvy

das. Gotfridas. Severinas Severas . 
Svirbutas. Viktorinas 

Lapkričio 9 d.: Aštautas, Aureli
jus. Dargintas. Kst<̂ r». Paulina. Skir-
taute. Teodoras 
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SKAUTYBES 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

SKAUTYBES MOKIAUSI VISĄ 
GYVENIMĄ"... 

» 

Vilius Bražėnas 

JAV. Floridos valstijoje, gy
venantis mūsų tautietis Vilius 
Bražėnas — rašytojas, žurna
listas, buvęs veiklus skauti
ninkas. Todėl dabar jau ke
lintą kartą po Lietuvos nepri
klausomybės atgavimo į gimti
nę atvykusiam Viliui rūpėjo 
ne vien su jo kūrinių leidyba 
susiję reikalai — sužinojęs. 
jog Alytaus rajone. Nemunai
tyje, vyksta dešimtoji tautinė 
skautų stovykla, su džiaugs
mu apsilankė joje. Susitikęs 
su dabartiniais Lietuvos skau
tų vadovais ir jaunaisiais 
skautais turėjo jiems apie ką 
papasakoti — juk Viliui Bra
žėnui teko dalyvauti pačioje 
pirmojoje lietuvių tautinėje 
skautų stovykloje. 

„Kaune 1933-iaisiais baigiau 
Jėzuitų gimnaziją. tačiau 
skautauti pradėjau 1926 me
tais, dar besimokydamas Kel
mės progimnazijoje. — pasa
koja Vilius. — Vėliau per
sikėlęs j Žagarės „Saulės" pro
gimnaziją įsteigiau ten skautų 
grupelę. Prisimenu, progimna
zijos direktorius neleido jos 
steigti, sakė. jog prisigalvosim 
visokiausių paikysčių. Bet bu
vom veiklūs, energingi, links
mai leidom moksleiviškas die
nas ir, aišku, „paikysčių" ne-
krėtėm. Kai 1978-aisiais Kau
ne, Aukštojoje Panemunėje. 
buvo surengta pirmoji lietuvių 
skautų stovykla, Žagarės kle
bonas davė pinigų į ją nuva
žiuoti. Iš savo progimnazijos į 
stovyklą vykau aš vienas. Tuo
met priklausiau Šiaulių tun
tui. Į stovyklą susirinko arti 
300 skautų iš visos Lietuvos. 
Gyvenome palapinėse, miego
jom ant maišų, j juos šiaudų 
prisikimšę, smagiai bendra
vome. Neužmirštami iiko va
karai prie laužų, skautiškos 
dainos, smagūs pasilinksmini
mai. Tąkart mūsų stovyklos 
viršininkas buvo aviacijos ma
joras Valdemaras Šenbergas". 

Vilius Bražėnas pasakoja, 
jog tuometiniam jaunimui .la
bai prie dūšios" buvo skautu 
veiklos devizas ..Dievui. Tėvy
nei ir artimui", taip pat meilė 
gamtai, didelis patriotizmas. 
Kai į antrąją tautinę stovyklą 
Lietuvos skautai susirinko po 
dešimties metų. 1928-aisiais. 
Vilius Bražėnas tada buvo Vy
tauto Didžiojo universiteto 
studentas 'studijavo elektro
techniką), priklausė studentų 
skautų korporacijai „Vytis". 
„Stovykloje jos atidarymo pro
ga apsilankė Lietuvos prezi
dentas Antanas Smetona, ku
ris buvo Skautų sąjungos še
fas". - į)' >:ir.i-:.;i \'.-.i."-. ,i-

P r e z i d e n t ą - p.i.-v eit-.,:. • 

ravo su mumis. Mūsų. vyrų 
skautų, stovykla buvo įsikū
rusi ten pa:. Aukštojoje Pane
munėje, o moterys tuo pat me
tu stovyklavo Pažaislyje. Va
žinėjom vieni pas kitus, bičiu-
liavomės. Tada mūsų stovyk
loje jau dalyvavo 1.000 skau
tų, buvo ir daug svečių — es
tų, latvių, prancūzų, anglų, 
suomių, vengrų, net vienas 
amerikietis. Prisimenu, pran
cūzus vežė į Klaipėdą, teko 
jiems pavertėjauti, nes šią 
kalbą jau buvau neblogai „per-
kandęs". Antrojoje skautų sto
vykloje pradėjau .,eitr ir lau-
žavedžio pareigas, juo paskui 
teko būti ne vienoje skautų 
stovykloje". 

Vilius pasakoja, jog jam. pa-
skautininkiui. teko laimėti ir 
antrosios skautų stovyklos 
dainos žodžių konkursą. „Atgi
mė Tėvynė", — taip vadinosi 
ši daina, kuriai muziką paraše 
tuometinio policijos dūdų or
kestro vadovas Bronius Jonu
šas, o žodžius sukūrė Vilius 
Bražėnas. Jis ir šiandien pri
simena žodžius dainos, kurią 
tuomet dainavo visa stovykla: 
.Atgimė Tėvyne, gimėme ir 
mes. Metai išaugino skautiš
kas eiles". Iš viso Vilius Bra
žėnas pasakoja sukūręs apie 
14 skautiškų dainų. 

1944-aisiais V. Bražėnas pa
sitraukė iš Lietuvos, Kauno 
universitete baigęs elektro
technikos mokslus, bet diplo
mo taip ir nesuspėjęs apsigin
ti. Gimtinę paliko jau nebe 
vienas — su žmona pedagoge 
Eda ir dukrele Livija. „Į tre
čiąją skautų stovyklą 1948-
aisiais rinkomės jau Vokieti
joje, kur gyvenome iki 1949-
ųjų, — prisimena Vilius. — 
Viena stovykla vyko prie Liu
beko, o kita — Alpėse, tuome
tinėje amerikiečių zonoje"'. 
Dar po dešimtmečio (tautinės 
skautų stovyklos vyksta kas 
dešimt metų), prisimena po
nas Vilius, jau Jungtinėse 
Valstijose surengtoje stovyk
loje teko paskutinjkart eiti 
laužavedžio pareigas: „Šį pos
tą perleidau jaunesniems, o 
pats organizavau laužavedžių 
kursus". Dukra Livija irgi 
anksti tapo skaute. Ji, Kolum
bijos universitete baigusi poli
tikos mokslus, šeimoje puo
selėtas skautiškas tradicijas 
perdavė ir trims savo sūnums. 
taip pat skautams. O pats Vi
lius Bražėnas, neseniai at-
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Bur iav imo iškyloje, š .m. rugsė jo 16 d. vykusioje Michigano ežere , smagiai nusi te ikusios „Nerijos" tun to j ū r o s 
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šventęs garbingą savo gyveni
mo 85-metį. jau giriasi turįs ir 
proanūką — vyriausiojo sū
naus atžalą... Mielai jis pasa
koja ir apie 1978-aisiais Ame
rikoje vykusią didelę skautų 
stovyklą, į kurią susirinko lie
tuviai gyvenantys JAV, Kana
doje, Pietų Amerikoje. „Pirmo
sios Kauno skautų stovyklos 
dalyviai buvome penki — A. 
Šenbergas. V. Šenbergienė. M. 
Barniškaite. A. Sauiaitis ir aš. 
Turėjome ką prisiminti, tai 
buvo išties įspūdingas susiti
kimas". 

Viliui Bražėnui, buvusiam 
aktyviam skautijos veikėjui, 
malonu kalbėti ne tik apie 
skautų stovyklas ir skautiš
kąjį judėjimą. I Kauną, pasa
kojo mūsų tautietis, jis atvyko 
tartis dėl savo naujos knygos 
— „Naujoji pasaulio santvar
ka" išleidimo. Ją pažadėjo iš
leisti Politinių kalinių ir trem
tinių sąjunga, beje, pernai 
padėjusi išvysti šviesą jo kny
gos „Sąmokslas prieš žmoniją" 
trečiajam leidiniui. (Pirmąsyk 
knyga 1975-aisiais išleista 
JAV.) Viliaus Bražėno kūry
binis kraitis — ir du feljetonų 
rinkiniai, mat humoro jaus
mą, kaip pats prisipažįsta, tu
rėjęs nuo pat jaunystės. Kaip 
ir gerą balsą — mėgęs ne tik 
skautiškas dainas, bet ir daug 
metų dainavęs A. Mrozinsko, 
o vėliau A. Kačanausko vado
vaujamame vyrų kvartete — 
„Aitvarai", su juo išvažinėjęs 
visas Amerikos lietuvių bend
ruomenes. Ir feljetonų tekdavo 
paskaityti savo tautiečiams. 
„Konektikuto valstijoje esu pa
sirodęs amerikiečiams miesto 
parko koncertuose kartu su 
simfoniniu orkestru ir daina
vęs tenoro partiją kantatoje 
'Septyni Kristaus žodžiai"7 — 
prisimena V. Bražėnas. — Ir 
tremtinių operos 'Sevilijos 
kirpėjas' pastatyme teko daly
vauti, susitikti su (žymiais 
operos solistais, taip pat su 

savo buvusiu dainavimo mo
kytoju Aleksandru Kutkum 
išeivijoje". 

.Amerikoje duoną teko pel
nytis kaip elektrotechnikos 
specialistui, o visa kita buvo 
tarnavimas Lietuvai", — sako 
V. Bražėnas, primindamas, 
jog du kartus teko skersai 
išilgai išvažinėti Ameriką kaip 
„JAV opinijos kalbėtojų biuro 
nariui", susitikimuose su ame
rikiečiais pasakoti apie Lietu
vą, skaityti paskaitas įvairiais 
politikos klausimais. „Skauta-
vimas mar. padėjo bendrauti 
su Amerikos jaunimu jų sto
vyklose, kalbėti apie pasaulio 
politiką, nacizmą, socializmą 
ir kt.. — sako Vilius. — Į rim
tus dalykus vis 'įveldavau' hu
moro, pristatydavau tas pro

blemas su šypsena. O skau-
tystės aš mokiausi visą gyve
nimą..." 

Kalbėdamas apie dabartinį 
Lietuvos skautų judėjimą sve
čias iš užjūrio sako, jog skau-
tystei puoselėti jaunimas da
bar turi plačias galimybes. 
„Man euroskautai nepriimtini, 
ypač, kai jie priesaiką duoda 
ne Lietuvai, — sako skautų 
veteranas. — Ir kad Lietuvos 
skautai susiskaldę, yra kelios 
jų organizacijos, nėra gerai. 
Linkiu, kad jie sueitų į krūvą, 
visi pagalvotų, kas būtų nau
dingiausia Lietuvai. Juk jų 
šūkis toks kilnus — Tėvynei, 
Dievui ir artimui". 

Aldona Kibirkštienė 
Iš „Kauno diena" 
1998, liepos 27 d. 

JAUNESNIŲJŲ SKAUČIŲ IR 
SKAUTŲ OLIMPIADA 

LEMONTE 
Čikagos ir apylinkių jaunes

niųjų skautų ir skaučių olim
piada j.b. Roberto ir vyr. sk. 
Rimos Jokubauskų iniciatyva 
š.m. rugsėjo 30 d., šeštadienį. 
buvo suruošta Pasaulio Lietu
vių centre, Lemonte. Susirin
kome vadovai — Robertas, Ri
ma. Algis Strikas ir Audra 
PLC „Lituanicos" tunto būkle 
paposėdžiauti ir pasitarti. 
Kaip sudaryti komandas9 Miš
rias — mergaičių su berniu
kais? Mišrias — bet kaip? 
Mišrias — pagal amžių? Palik
ti tuntais"?Palikti atskirai 
berniukų ir mergaičių? Kiek 
daug reikėjo apsvarstyti. Nu
tarėme daryti mišrias koman
das pagal amžių. Kokius 
žaidimus žaisime? Estafetes0 

Kas ką parūpins? Po ilgesnio 
pokalbio, viskas buvo sutarta. 

Rugsėjo 30 d. išaušo graži ir 
saulėta. Nuostabu! Aikštėn 
įžygiavo visos keturios drau
govės su savais plakatais: beb
rai, ūdrvtės. paukštytės ir vil

kiukai. Kiek jų daug! Olimpia-
don atvyko 90 vaikų (trūko 
dar 37-ių). Vyresnieji jūrų 
skautai atbėgdami uždegė ce
remonialinį fakeltą. mūsų niū
niuojamos Olimpiados dainos 
palydimi. 

Paskui vyko didysis -darbas 
— išsiskaičiavimas. Išskirstė-
me skautus ir skautes pagal 
skyrius: darželis ir pirmas, 
antras ir trečias, ketvirtas. 
Tada smulkiau pasiskirstėm į 
komandas po maždaug 10 as
menų. Po to rungėmės"! 

Estafetės buvo labai sma
gios! Per visą aikštę šūkiai 
„Bėk. Jonai, bėk'" „Greičiau!" 
„Ko lauki0" Koks gražus ma
žųjų balsų klegesys! Žaidėme: 
persirengėlius, nešam bulvę, 
metam kojines, beisbolo laz
das, lenktynes maišuose ir vir
vių karą. Kiek buvo juoko! 
Smagiausias buvo virvių ka
ras tarp vadovų ir vaikų.Visi 
vaikai sustojo vienoje virvės 
pusėje, o vadovai kitoje. Kaip 
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Dr. Rimas Novickis 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

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

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

Valandos kasdien, savaitgaliais 
susitarus. Kalbame lietuviškai. 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220 

DR. PETRAS KISIELIUS 
INKSTU. POSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Centar for Health, 

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

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

Family Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320 W. 61 m Av*. (219) 947-5279 
Hobart IN 46342 Fax (219) 947-6236 

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D. 
Vaikų gydytoja 

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

Priklauso Palos ir Christ ligoninėms. 
Nuolaida naujai atvykusiems. 

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

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

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

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79tti Ave., Hickory Hills, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, M.D., &C. 
Spec ia l ybė - V idaus ligų gydy to jas 

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

Chicago. IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

KANADA 
SKAUTININKŲ SUEIGA 

TORONTE 
Spalio 25 d. draugininkų, 

skautininkų K. ir J. Batūrų 
namuose gražiai praėjo skau-
tininkų,-kių sueiga. Dalyvavo 
9 skautininkės ir 7 skautinin
kai bei viešnia iš Čikagos v.s. 
Z. Juškevičienė, pasveikinusi 
sueigą, kurią vedė br. Kasty-

nuotraukoje aišku matosi, 
lengva pergalė buvo vaikų. 

Olimpiada užbaigta viena
me didžiuliame rate — vaikai. 
vadovai ir stebėtojai, jaunes
niųjų skautų malda ir giesme 
„Ateina naktis''. 

Sesė Audra 

tis. „Rambyno" tunto iždinin
kas v.s. V. Sendžikas pranešė 
apie aukojamus pinigus. Buvo 
diskutuota, kaip paremti prieš 
25 metus įsteigtą Lietuviškos 
Skautybės fondą, kurio palū
kanos skiriamos visokeriopai 
skautiškai veiklai. Nutarta 
per Kaziuko mugę paruošti 
tam aukų stalą. Nario mokestį 
visi nariai sumoka per iždi
ninką v.s. V. Sendžiką. Padė
kota Sendžikams už Vėlinėms 
žvakių parūpinimą ir papuo
šimą. Diskutuota ir apie Jubi
liejinę stovyklą — ar galėtume 
ją ruošti „Romuvoje" ir sutal
pinti 600 stovyklautojų. Suei
ga baigta sugiedant .Ateina 
naktis". Po to pasivaišinta ka
vute ir pyragais. 

F. M. 
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Lietuvos naujas Seimas 

JAUNESNIS, 
TURTINGESNIS, 

PUOŠNESNIS 
BRONIUS NAINYS 

O liberalai — tarsi iš madų 
žurnalų nužengė, rašo s i e t u 
vos rytas", supažindindamas 
rinkėjus su jų atsiųstais atsto
vais į svarbiausią Lietuvos 
valstybes įstaigą. Jau pirmą 
dieną, vos tik susirinkusius į 
Seimo rūmų didžiulį prieangį 
portfelių atsiimti, iš visų kam
pų apžvelgė Seimo nuolatine 
moteriškoji tarnyba ir rinko 
gražuolius. Bet ir grožis be po
litikos neapsieina. Dešiniosios 
akį merkia 41 m. panevėžie
čiui konservatoriui Vytautui 
Matuzai. kairiosios — LDDP 
nariams Balčyčiui ir Basčiui. 
Atrodo, kad de! to titulo var
žysis ir naujas Seimo pirmi
ninkas Artūras Paulauskas. 
Tačiau vargu, ar tos nuomo
nės ką nors laimės, nes ir į 
patį Seimą išrinkta 15 mote
rų, beje — devyniomis mažiau 
negu jų buvo praėjusiame Sei
me, ir aštuonios jų — išsisky
rusios. Tad naują vyrą pagau
ti — varžybos didelės. 

Tai geroji pusė. į ją bent jau 
dailiosios lyties akimis, žvilgs
nis teigiamas. \~e toks, kokių 
moterys žvelgė į pirmuosius 
seimūnus. apsirengusius dar 
sovietinės gamybos apdribu
siais kostiumais. Aišku, malo
nesnis žvilgsnis bus ir užsie
niečių — antra geroji pusė. 
Dabar dažniau drabužius gali
ma valyti ir lyginti — vakarie-
! -.kų valyklų sostinėje pakan
kamai pridygo. Brangu, bet... 
prie algos j -k ir priedų būna. 

Šį kartą pasisekė išrinkti 
visą Seimą — 141 atstovą iš 
16 partijų. Vienuolikos kandi
datavusių partijų atstovai į 
Seimą nepateko. Penkis nuo
šimčius perkopusios keturios 
partijos — Brazausko social
demokratinė koalicija (28). 
Paulausko sociiberaiai (18), 
Pakso liberalai (16) ir Lands
bergio konservatoriai (8) — iš
rinko 70 seimūnų. vienman
datės apygardos — 71. Vy
riausias seimūnas — mūsų 
„dypukas" dr. Kazys Bobelis 
f77 m.), jauniausias — klai
pėdietis liberalas Eligijus Ma
siulis '26 m.'. Seimunų am
žiaus vidurkis mažiau negu 48 
m. — beveik pusantrų metų 
mažesnis negu praėjusio Sei
mo narių. Du seimūnai neturi 
nė 30 m.. 22 — tarp 30-50 m.. 
27 — tarp 50-60 m.. 16 — dau
giau kaip 60 m., trys — dau
giau kaip 70 m Seimo vado
vybė — jaunesniųjų pusėje; 
Artūrui Paulauskui 47 m., jo 
pirmam pavaduotojui Ginta
rui Steponavičiui — 33 m.. 

an t ram. Ramūnui Karbaus-
kiui 31 m. 

Šis Se imas ta ip pat turt in
gesnis, j a m e net 8 milijonie
riai. Tur t ing iaus ias seimūnas 
yra 1985 m. iš Rusijos į Lie
tuvą atvykęs 41 m. verslinin
kas Viktoras Uspaskichas. Kė
dainių verslovės „Vikonda" sa
vininkas — prezidentas. Jo 
tur tas — 60 mln. litų, daugiau 
kaip Seimo metinis biudžetas 
(56 mln. litų). Kaip jis tą turtą 
įgijo, niekas neklausė, tik su
sižavėję L'spaskicho gabu
mais, kolegos išrinko jį Seimo 
Ekonomikos komiteto pirmi
ninku ir žada remti, kai jis 
kandidatuos į prezidentus. Ki
ti milijonieriai Uitais) rikiuoja
si taip: Valstiečių partijos 
pirm. R a m ū n a s Karbauskis 
(4.8 mln.), buvęs komjaunimo 
sąjungos pirm. LDDP narys 
Alfonsas Macaitis (3 mln.). 
socliberalas Kęstutis Skama-
rakas (2 mln.), po milijoną 
turi dr. Kazys Bobelis, Jonas 
Budrevičius. Saul ius Lapenas. 
Raimundas Palai t is . Ei! Bobe
lis tik milijoną litų? „Lietuvos 
rytas" čia j a u mulkina. O jeigu 
taip sako Bobelis, tai tautą 
mulkina j is . Ir jeigu tai priim
tina, tai kam tada tos turto 
deklaracijos? 

Bo to. ..Veidas" neseniai ir 
Landsbergio kišenėje priskai
čiavo 19 milijonu iitų, taigi 
milijonierių dabar t in iame Sei
me gali būt i ir daugiau. Šalia 
jų, tarp naujų veidų yra tur
tingų verslovių savininkų, da
lininkų, direktorių, uogų. gry
bų prekybininkų, kurie, klau
siami, ka ip tuos verslus įsigi
jo, atsakinėja vangiai. Jų mili
jonai užrašyt i žmonų vardais, 
savo tu r tą tik tūkstančiais 
skaičiuoja. Tą reikalą tvarkyti 
— naujam Seimui rimtas už
davinys. Bet Seime yra ir 
vargšų. Konservatorė Rasa 
Juknevičienė sakėsi turinti 
5.000 litų, konservatorius 
Razma — 6.500 litų. modernu
sis krikščionis demokratas 
Artūras Vazbys — 6,700 litų. 
o Rusų sąjungos pirm. Serge
jus Dimit revas — tik tūks
tantį litų. 

Seime bus 125 lietuviai, 8 
rusai, šeši lenkai, vienas gu
das ir vienas beta utis. Profe
sijomis: 31 inžinierius. 24 eko
nomistai. 12 žemės ūkio spe
cialistų. 11 medikų, 8 fizikai ir 
tik 7 teis ininkai . O ar ne jų 
šioje įs tatymų „gamykloje" tu
ri būti daugiaus ia? Taigi apie 
Seimo paskirt į nuovokos Lie
tuva per daug neturi . Pririnko 
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Rudens s palvo mae 
ji dar ir kitų profesijų žmonių: 
po šešis bus žurnalistų, peda
gogų, kultūrinių renginių or
ganizatorių: po keturis — isto
rikų, politologų; po tris — ar
chitektų, filosofų ir du lakū
nai. Taip pat įs tatymus leisti 
padės (po vieną) matematikas, 
biologas, psichologas, chemi
kas, operos solistas, choreo
grafas, chorvedis. laivavedis, 
teologijos magis t ras . Tačiau, 
nors tik trys naujokai neturi 
aukštojo mokslo diplomų, nau
jas Seimo pirmininkas jau pir
mame posėdyje nusiskundė 
savo pavaduotojų, padėjėjų bei 
Seimo frakcijų pirmininkų re
ferentų pareigoms nerandąs 
kvalifikuotų žmonių. Jis tau
tos atstovų prašė sumažinti 
Seimo statute numatytus rei
kalavimus šioms pareigoms 
skirti tik aukštąjį mokslą bai
gusius specialistus. Įdomi iš
mintis: mažamoksliai Lietu
vos Seimui t inka geriau. 

Šie rinkimai parodė ir didelį 
Lietuvos piliečių, ir nebūtinai 
turtingų, norą į Seimą patek
ti . Keturiuose (iš 15) partijų 
sąrašuose buvo po daugiau 
kaip 100 kandidatų; konserva
torių - 129. liberalų — 132, 
socliberalų — 135, Brazausko 
koalicijos — 140. Vienmanda
tėse apygardose į vieną seimū-
no kėdę buvo apie dešimt kan
didatų. Laimėjimui partijos ir 
kai kurie asmenys metė daug 
pinigų, bet kiti — gal tik po 
porą tūkstančių litų. Daugu
mas ir turtingųjų rinkiminę 
veiklą vykdė ne savo lėšomis, 
pinigų gavo iš jų išrinkimo sie
kusių verslininkų. Ir ne vi
siems pinigai padėjo. Nemažai 
kandidatavusių, išleidę po 30, 
40. 50 tūkstančių litų. nebuvo 
išrinkti. Pvz., daugiausia pi
nigų, iki įstatymo leistinos ri
bos. 55,000 litų (40,000 iš savo 
kišenės) išleidęs centristas 
Benediktas Pet rauskas į Sei
mą nepateko. Tik savais pini
gais naudodamasis ir 53,000 
jų išleidęs Viktoras Uspaski-
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chas seimuno kėde laimėjo. 
Turbūt daugiausia pinigų — 
apie 350,000 litų šiems rinki
mams aukojo Broniaus Lubio 
kontroliuojamas „Achemos" ir 
KLASCO (Klaipėdos jūrų lai
vininkystės) bendrovės. Ta
čiau daugelis jų remiamų, po 
20, 30, 40, 50 tūkstančių litų 
gavusių, politikų, ypač cent
ristų, pvz. Valdas Sutkus, 
Jūratė Matekonienė. Algis 
Čaplikas. Vidmantas Staniu
lis, rinkimus pralaimėjo. Vitas 
Matuzas, vienintelis konser
vatorius vienmandatėje apy
gardoje išrinktas, už kėdę tu
rėjo sumokėti 35,000 „Lino"' 
bendrovės paaukotų ir 13,000 
savo pridėtų litų. Po daugiau 
kaip 30.000 litų išleidę kon
servatoriai, Kubilius ( 10,000 
iš savo kišenės) ir Degutienė, 
vienmandatėse pralaimėjo, į 
Seimą pateko per partijos są
rašą. Pakso sėkmingą kandi
datavimą vienmandatėje 
41,000 litų parėmė Liberalų 
sąjunga, o Paulausko pusę 
17,000 litų išlaidų apmokėjo 
Šiaulių „autoservisas". 

Naujas Seimas jau susirinko 
ir posėdžiauja: pasiskirstė į 
frakcijas, išsirinko valdybą, 
sudarė komisijas, patvirtino 
vyriausybę, kuri irgi, palygin
ti, jauna. Kažin kaip atrodo 
tautai, gretinant jos, o kartu 
ir Seimo narių, amžių su pre
zidentūros trijų pagrindinių 
amžiumi. Pridėkim prie jų 77 
metų Bobelį, prezidentas 
Adamkus atžventė 74. ir — 
keturi pensininkai valdžios 
viršūnėje — ar ne įspūdinga 
išeivijos dovana jaunai Lietu
vos valstybei kurti? Bet ir dar 
ne viskas — nenustebkim. jei
gu Bobelis ir Adamkus vel 
kandidatuos į prezidentus, 
šalia jau dabar pasišovusių 
šešių. 

Tai ir beveik apytikris, pa
gal „Lietuvos ryto" duomenis. 
Seimo fizinis vaizdas darbo 
pradžioje. Seimūnai greitai ir 
įsikurs, kai staliai bei dažyto-

Jninofcū nuotrauka (.Elta) 

jai sutvarkys išsikraustančių 
buvusių seimūnų aplaužytas 
patalpas ir išvalys kalnus jų 
paliktų šiukšlių. Naujųjų iš
mintį įvertins tauta po ketve
rių metų... Jeigu jie tiek ilgai 
išsilaikvs. 

ATSARGIAI SU VAISTAIS 

JAV Vaistų ir maisto regu
liavimo įstaiga (Food and 
Drug Agency — F.D.A.) per
spėja, kad kai kurie, be recep
to perkami, vaistai nuo slogos 
ir gripo gali būti pavojingi — 
iššaukti insultą (stroke). Per
spėjimuose skelbiama, kad 
vaistai, kurių sudėtyje yra 
„phenylpropanolamine" arba 
— sutrumpintai — PPA, ne
turėtų būti vartojami. Tų me
džiagų yra ir kai kuriuose 
apetitą slopinančiuose vais
tuose, vartojamuose asmenų, 
kurie nori numesti svorį. Pa
tariama nepirkti (jeigu jau tu
rima nupirktų, nedelsiant iš
mesti): Alka-Seltzer, Dime-
tapp, Robitussin, Contac ir 
Triaminic ir kai kurių kitų; 
Acutrim, Dexatrim ir pan., bet 
tik turinčių tas formules, ku
riose yra vadinamojo PPA. 
Vartotojams patariama ati
džiai perskaityti, kas parašyta 
ant buteliukų ar dėželių. 

Dėl tų perspėjimų kai ku
rios didžiosios vaistų gamybos 
įmonės šiuo metu iš parduotu
vių ir vaistinių išima savo ga
minius. F.D.A. reikalauja, kad 
gamyklos (iš viso jų yra apie 
100) vaistus su PPA ne tik 
atšauktų iš parduotuvių, bet 
apskritai nustotų juos gamin
ti, bent kol pavojus bus tiks
liau ištirtas. 

Verta pastebėti, kad „phe
nylpropanolamine" įvairių 
vaistų sudėtyje jau vartoja
mas apie 50 metų. Visuomet 
buvo įtariama, kad jis pavojin
gas, bet tik iki šiol, pasak 
F.D.A.. nebuvo tikrų duomenų 
tiems įtarimams patvirtinti. 

įsibėgėjus rinkiminei kam
panijai, abiejų partijų kandi
datai daug kalbėjo apie savo 
planus, kuriuos įgyvendins, jei 
bus išrinkti prezidentu. Ta
čiau didžioji dalis tų planų ir 
pažadų buvo nukreipta į kraš
to vidaus reikalus: socialinės 
rūpybos, sveikatos apdraudos. 
švietimo, mokesčių palengvi
nimo, aplinkosaugos ir kitus,, 
kuriais daugiausia sielojasi 
amerikiečiai. Daug ką stebino, 
kad abu kandidatai labai ma
žai kalbėjo apie JAV užsienio 
politiką. Tas ypač rūpėjo ame
rikiečiams, kurių kilmes šak
nys giliai įaugusios Europoje. 

Rinkiminiais metais papras
tai stengiamasi iš kandidatų 
išgauti įsipareigojimų, kur ie 
kitu laiku ignoruojami. Besi
stengdami laimėti balsuotojų 
palankumą, kandidatai leng
viau pasižada kreipti dėmesį į 
įvairius pageidavimus. Nors 
vėliau geroka tų pažadų dalis 
patogiai pamirštama, tačiau 
balsuotojai gali priminti ir 
reikalauti, kad būtų vykdoma. 

Lietuviams, latviams ir es
tams (taip pat ir kai kur iems 
kitiems) ypač rūpėjo demo
kratų partijos kandidato Al 
Gore ir respublikono George 
W. Bush pažiūros į NATO 
plėtrą — ar bus į būsimąjį tos 
plėtros ratą pakviestos Balti
jos valstybės, ar vėl kalbama 
neaiškiomis užuominomis 
apie „atvirų durų politiką". 

Galima sakyti , kone pasku
tinę minutę prieš balsavimus 
pagaliau šiuo klausimu pasi
sakė ir viceprez. Al Gore ir 
Texas gub. G. W. Bush. (Verta 
pažymėti, kad demokratas 
Gore pareiškimą padarė anks
čiau. Gubernatorių reikėjo stip
riau „paspausti", bet ir jis 
pasisakė rūpimu klausimu.) 
Abiejų pažadai buvo beveik 
vienodi: taip, jie yra už NATO 
plėtimą; taip, Lietuva, Latvija 
ir Estija (kartu su keliomis 
kitomis) bus pakviestos įsi
jungti , žinoma, jeigu joms pa
vyks t inkamai pasiruošti ir 
prisitaikyti prie NATO stan
dartų... 

Tuo tarpu turės ir tų pa
reiškimų pakakt i , nes būtų 
nelogiška nieko kito tikėtis. 
Kadangi abiejų kandidatų pa
reiškimai yra raštu, ilgainiui 
tai gali būti neblogas „įran
kis" bakstelėti į apsnūdusią 
prezidento atmintį, todėl bal-
tiečiai jaučiasi vis tik šį tą 
laimėję. 

Tačiau ne visi taip pozity
viai žvelgia j tą, rodos, gan pa
prastą ir per daug neįparei
gojantį, Al Gore bei George W. 
Bush pažadą NATO plėtros 
klausimu. Štai š.m. lapkričio 

13 d. „Business Week" straips
nyje „Is NATO about to 
Make a Bad Movė in the Bai-
tics" būgštaujama, kad net 
prielaida apie Baltijos valsty
bių narystę NATO yra pa
vojinga: juk tai gali suerzinti 
Rusiją ir — kas žino — net su
grąžinti „šaltojo karo stovį". 
Nejaugi Amerika dar nėra 
įsitikinusi, kad Rusijos prez. 
Viadimir Putin yra prieš Bal
tijos valstybių įsijungimą į 
NATO9 Dar visai neseniai, 
š.m. spalio 26 d., kalbėdama
sis su prancūzų žurnalistais, 
Put in pasakęs: „Priežastys, 
dėl kurių NATO prieš pusę 
šimtmečio buvo įkurta, dau
giau nebeegzistuoja. Tačiau 
NATO vis tiek egzistuoja. Ne
gana to, NATO plečiasi kaip 
tik mūsų valstybės sienų link. 
Nereikia stebėtis, kad tai 
mums rūpi..." 

Jeigu Viadimir Put in ir su
tiktų, kad Baltijos valstybėms 
būtų suteikta narystė NATO, 
samprotaujama straipsnyje. 
šis žygis sustiprintų Rusijos 
prezidento „karingųjų" pata
rėjų poziciją. Jau ir dabar gy
nybos ministras Igor Sergejev 
griežtai nusistatęs prieš bran
duolinių ginklų atsargų suma
žinimą, kad būtų galima dau
giau lėšų skirti kariuomenės 
išlaikymui ir apginklavimui 
standartiniais ginklais: „Nuo
latiniai reikalavimai plėsti 
NATO naujomis narėmis ver
čia Rusiją daugiau remtis 
branduolinių ginklų apsauga", 
o Baltijos valstybių priėmimas 
į NATO tik be reikalo suerzins 
Kremlių ir tai būtų „tikrai 
žioplas (stupid) vakariečių 
žingsnis". 

Kaip to Maskvos nervingu
mo pavyzdys, straipsnyje pa
teikiamas Baltarusijos atvejis. 
Pastebima, kad pastaruoju 
metu Baltarusijoje vyko ben
dros pratybos su rusų kariuo
mene, kuri „atsigabeno bom
bonešius ir didžiųjų balistinių 
raketų pervežimo priemones". 
Tuo tarpu Baltarusijos prez. 
Lukašenka kalbina Kremlių, 
kad prie Lenkijos-Baltarusijos 
sienos būtų įkurdinta apie 
300.000 bendros rusų-gudų 
kariuomenės įgula. Žinant Ru
sijos sunkumus, susijusius su 
kariuomenės išlaikymu ir ap
rūpinimu, toks Baltarusijos 
pasiūlymas gali būti labai pa
trauklus. Be to, tas „priartin
tų" Kremlių prie Lenkijos ir 
Lietuvos, kuri taip siekia na
rystės NATO... Kokiu būdu 
tas graso Amerikai, iš straips
nio nelabai aišku, bet labai 
aiškus nusistatymas prieš 
NATO plėtrą j Baltijos šalis. 

LR SEIMO IR JAV LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS ATSTOVŲ 

KOMISIJOS DARBO 
ĮVERTINIMAS 

LIUDA RUGIENIENĖ 
Nr.5 

Tenka viltis, kad 
būsimųjų metų biudžete bus 
numatytos lėšos vaizdajuostės 
apie Lietuvos archyvus sukū
rimui. Archyvų išsaugojimo 
klausimu buvo parašytos pen
kios rezoliucijos, į kurias at
sakydavo Lietuvos archyvų 
departamento direktorius Vi
das Grigoraitis. Jis buvo atvy
kęs į JAV išeivijos archyvų 
reikalais ir susitikęs su darbo 
grupe. . i 

Lie tuvių gr įž imo į 
t ėvynę reikalai 

Grįžimo į tėvynę reikalai bu
vo pradėti svarstyti 1996 m. 
rugsėjo 6 d rezoliuciji :>• h 

pasiūlyta įsteigti informacijos 
centrą ir sukur t i bendrą koor
dinacinį komitetą. į t raukiant į 
jį 3 JAV Lietuvių Bendruome
nės ski r tus atstovus, buvo 
prašyta paruošt i Lietuvių grį
žimo ir integracijos tėvynėje 
programą. 1998 m. lapkričio 6 
d. Komisija pareiškė, kad yra 
patenkinta informacijos cent
ro įsteigimu, pakvietė visus 
tautiečius naudot is Lietuvių 
grįžimo į tėvynę informacijos 
centru ir dalyvaut i jo darbo to
bulinime. JAV LB Krašto val
dybos asmenys , ypač Sociali
nių reikalų tarybos pirminin
ke Birutė Jasa i t i enė nuolatos 
patvirtina, kad centras yra la
bai naudinga institucija, su

teikia reikalingą ir svarbią in
formaciją. Pastaruoju metu 
centras taip pat suteikia infor
maciją internetu — vėliausias 
Lietuvos žinias, kurias gauna 
ne vien tik žiniasklaida, bet 
taip pat LB vadovai, visuome
nininkai ir tie, kurie šių žinių 
pageidauja. Informacijos cent
ras padeda jaunimui , kurie 
nori Lietuvoje praleisti laiką, 
stažuotis, stovyklauti, ar laiki
nai gyventi. Centre gali gauti 
visą reikiamą informaciją. Bū
tų gerai, kad centras išleistų 
grįžtantiems žinyną ir baigtų 
paruošti video juostelę, kurios 
gamyba del finansinių trūku
mų yra sustojusi. Įsipareigo
j imas nupirkti ir persiųsti 
mokslines knygas yra taip pat 
sveikintinas ryžtas. J au ke
liuose posėdžiuose buvo kelia
ma problema del dvigubo pen
sijų apmokestinimo. Šis klau
simas nėra išspręstas. Pasta
rajame posėdyje Finansų mi
nistras siūlė komisijai pa
ruošti projektą įstatymui, ko
misija turėtų r imtai šią gali
mybę pasvarstyti. Sveikintina 

Gerontologijos centro patalpų 
plėtimas, kur būtų galima pri
imti iki 40 užsienio lietuvių 
pensininkų. Komisija dėl lie
tuvių grįžimo į tėvynę yra 
parašiusi septynias rezoliuci
jas, vieną pareiškimą, dėl pen
sijų apmokestinimo — dvi re
zoliucijas. 

Lietuvos ūkio reikalai 

1997 m. lapkričio 2 d. komi
sija paskyrė visos dienos 
posėdžius Lietuvos ūkio reika
lams. Pranešimus darė mi
nistrai V. Babilius, E. Make-
lis. Finansų ministerijos Fis
kalinės politikos departamen
to direktorius R. Vaicenavi-
čius. Europos komiteto prie 
LR vyriausybes generalinis di
rektorius P. Auštrevičius, Lie
tuvos banko valdybos pirmi
ninkas R. Šarkinas, Lietuvos 
banko Politikos departamento 
direktorius G. Nausėda. Lietu
vos ekonominės plėtros agen
tūros Investuotojų forumo 
koordinatorė R. Aleksandra
vičienė. Valstybės turto fondo 

generalinis direktorius S. 
Vaitkevičius. LRS Ekonomi
kos komiteto pirmininkas A. 
Šimėnas. JAV LB atstovai at
vežė iš Kanados ekspertą prof. 
dr. Valdą Samonį, Maryland 
universiteto ir Europos integ
racijos studijų centro Bonoje 
profesorių. Išklausius visų 
pranešimų ir atlikus apklausą 
paaiškėjo, kad ekonomijos sri
tyje Lietuva strateginio plano 
neturi, parašė rezoliuciją dėl 
strateginio planavimo ir infor
macijos pristatymo, buvo ra
ginama — paruošti ir perio
diškai atnaujinti išsamų so
cialinės ir ekonominės plėtros 
strateginį planą, nustatant 
prioritetinius siekius, veiks
mus ir organizacines struktū
ras, konkrečius pasiekimo 
įvertinimo matus bei numato
mas išlaidas jų įgyvendinimui: 
Įpareigoti jai pavaldžias insti
tucijas kuo plačiau taikyti 
strateginio planavimo metodi
ką. Iš LR Valdymo reformų ir 
savivaldybių reikalų vicemi
nistro Vlado Katkevičiaus bu
vo gautas atsakymas — minis

terijos netur i pat ir t ies s trate
ginio planavimo srityje. Tam. 
kad būtų užpildyta ši spraga, 
yra pasitelkiama ir užsienio 
ekspertų patirt is. Šiuo metu 
vykdomas Kanados paramos 
viešojo administravimo refor
mai Lietuvoje projektas skiria 
didelį dėmesį strateginiam 
planavimui ir prioritetų nu
statymo mechanizmo plėtoji
mui ir vystymui. Pagal šį Ka
nados paramos projektą yra 
numatytas ir atsakingų už 
strateginį planavimą valsty
bės tarnautojų mokymas, kas 
leis sėkmingiau diegti strate
ginį planavimą valstybės in
stitucijose, suvienodinti stra
teginio planavimo metodiką. 
1997 m. kovo mėn. 14 d. rezo
liucijoje buvo siūloma LR Sei
mui įstatymu nustatyt i s t ra te
ginių objektų sąvoką, pavesti 
vyriausybei sudaryti jų rejest
rą ir pateikti jį tvirtinti Sei
mui. Komisija pateikė dvi re
zoliucijas del centralizuoto 
valstybinio pirkimo, atsaky
mai buvo gauti iš ministro V. 
Babiliaus. 1999 m. kovo 5 d. 

rezoliucijoje buvo raginama: 
visą organizacinį ir ūkinį po
tencialą nukreipti į naujų dar
bo vietų kūrimą, naujų tech
nologijų esamose įmonėse 
įdiegimą, bei naujų verslo sri
čių kūrimą; intensyviau ska
tinti Lietuvos ūkio rezervų pa
naudojimą ūkio plėtrai finan
suoti ir pritraukti užsienio 
investicijas; sudaryti visas rei
kalingas sąlygas, kad būtų pa
naudojama privati iniciatyva 
ūkio reproduktyvumui ir pre
kių konkurentiškumui kelti; 
supaprastinti verslo įsteigimo 
ir vedimo sąlygas, racionali
zuoti mokesčių naštą, atkrei
piant ypatingą dėmesį į smul
kųjį verslą: ūkio plėtotę trak
tuoti kaip sisteminę visų joje 
dalyvaujančių grandžių veik
lą Atsake viceministras A. 
Bartulis. 

1999 m. kovo 7 d. buvo su
rengtas keturių valandų po
sėdis Lietuvos energetikos rei
kalais. 

Bus daugiau 
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FILATELISTŲ PARODOJE — 
LITHPEX XXVIII -

PASIŽVALGIUS 
Filatelistų draugija ,,Lietu

va" veikia nuo 1946 m. Čika
goje, bet narių (daugiau kaip 
200) turi, galima sakyti , visa
me pasaulyje. Nariais gali bū
ti visi, net ir kitataučiai , ku
rie domisi lietuviškąja filate
lija. Kasmet išleidžiamas 
draugijos žurnalas, vienas ar 
du numeriai, duodamas na
r iams už nario mokestį. Kas
met padaromi du susirinki
mai . Juose dalyvauja, be abe
jo, tik Čikagoje ir artimose 
apylinkėse gyveną nariai . Ant 
jų pečių gula ir kas antri 
metai ruošiamos filatelinės 
parodos. 

Šiemetinė paroda buvo jau 
dvidešimt aštuntoji ir veikė 
Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje spalio 20-22 d. Ruo
šimo komitetą sudarė pirm. 
Jonas Variakojis, kuris taip 
pa t yra ir draugijos pirmi
ninkas , vicepirm. Liudas Vo-
lodka ir daugybė darbščiųjų 
„bitelių", atlikusių j iems skir
tą darbą: V. Lukoševičius, J. 
Jasiūnienė, E. Jas iūnas , J. 
Masilionis, S. Alsis, J . Liu-
binskas, K. Rožanskas, V. 
Rutkauskienė, V. Martis , A. 
Jurkūnas , A. Put r ius , E. J. 
Lucas, J. Žadeikis ir J. Ma-
čėnas. Pagalbinis komitetas, 
kurį sudarė O. Čepelienė, E. 
Ruzgienė, Pr. Masilionienė, J. 
Variakojienė ir M. Volodkie-
nė , rūpinosi, kad parodos 
lankytojai turėtų užkandžių. 

Paroda oficialiai buvo atida
ry ta viduriniąja* dieną, šeš
tadienį, pirm. J . Variakojui 
pasakant atidaromąją kalbą 
ir St. Balzekui perkerpant 
kaspiną. Atidarymo iškilmes 
ir rodiiiius filmavo Amerikos 
lietuvių televizija, užkalbin
dama kai kuriuos filatelistus. 
Televizijoje parodė spalio 26 
d. 

Rodiniai buvo suskirstyti į 
keturias grupes: Lietuva, kiti 
kraštai , temos, numizmatika. 
Iš viso 46 rėmai. 

Lietuvos grupėje buvo 33 
rėmai. Povilas Barbatavičius, 
tarptautinio masto filatelis
tas , svečias iš Toronto, daly
vaująs beveik kiekvienoje mū
sų parodoje, nekonkursinėje 
grupėje, pirmuose dviejuose 
rėmuose rodė rinktinius Lie
tuvos ir Klaipėdos pašto 
ženklus. 

3-11 rėmuose Romas Fabijo
nas iš Palos Park, IL. rodė 
Klaipėdos pašto ženklus: kai 
buvo atskir tas po I Pasauli
nio karo nuo Vokietijos ir va
dinosi Memel Gebiet, prisi
jungus prie Lietuvos. Daugy
bė p. ž. su įvairiais užspau
dais , ant vokų. 

12-15 rėmuose Keistutis P. 
Devenis iŠ Waltham, MA, 
rodė daugybę pašto ženklų, 
Lietuvai keičiant savo padėtį 
1941 m. u 1990 m., kai ant 
sovietiškų ženklų įvairiose 
Lietuvos vietose buvo daromi 
užspaudai, kad Lietuva lais
va. Tokių užspaudų daryta 
Alsėdžiuose, Raseiniuose, Ro
kiškyje. Vilniuje ir gal kitur. 
Jų čia rodyta ir įvairių, ant 
vokų. 

16-20 rėmuose Juozas Ma-
čenas iš Lemonto rodė žymių
jų Lietuvos žmonių autogra
fus: prezidentų A. Smetonos, 
A. Stulginskio, K. Griniaus, 
A. Brazausko, V. Adamkaus, 
kai kurių rašytoju bei žurna
listų, net pop. Jono Pauliaus 
II. Rodiniai gražiai apipavida
linti. 

21 rėme dr. Audrius Pliop-
lys rodė dr. Al. Račkaus ga
mintus spalvotus vokus. Tai 
įdomūs seno filatelisto ir nu-
mizmatiko darbai. 22 rėme tas 
pats dr. Audrius Plioplys 
rodė pirmųjų 1990 m. Lietu
vos pašto ženklų gamybas 

mėginimus, jų atspalvius bei 
korektūras. 

23-31 rėmuose Vito Lukoše
vičius iš I tasca, IL. draugijos 
iždininkas, rodė Lietuvos p. ž. 
įvairenybes, atgavus 1990 m. 
nepriklausomybe: daugybę 
užspaudų an t tarybinių ženk
lų ir, kaip j a m įprasta, vokus 
su įvairių Lietuvos valdžios 
pareigūnų parašais. 

32-33 rėmuose Ronald Yan-
kowski iš Clearwater, FL. ro
dė dviejų okupuotų Lietuvos 
dalių pašto ženklus: Klaipė
dos, ligi ji buvo atgauta 1923 
m. ir „Vidurines Lietuvos", 
leisti Lenkijoje, okupavus Vil
niaus kraštą, kol pagaliau 
įjungė galutinai į Lenkijos 
sudėtį. 

Kitų k raš tų rodinių gru
pėje buvo du rodiniai. 34-36 
rėmuose Dzintars Grinfelds iš 
San Francisco, CA. rodė Lat
vijos 1922-1933 m. p. ž. su 
įvairiausiomis jų variacijomis. 
Kazimierietė ses. M. Perpetua 
iš Čikagos atskirame lape, 
molberte, rodė Vatikano iš
leistus pašto ženklus su at
vaizdais popiežių, paskelbu
sių šv. Metus nuo 1300 ligi 
2000 m. Čia buvo 25 p. ž. 

Teminėje grupėje dalyvavo 
tik viena Suzanne Yankowski 
iš Clearvvater, FL, 37-41 rė
muose rodė kalėdinių pašto 
ženklų variacijas. Vieni jų iš
leisti pašto, kiti pašalpinių 
organizacijų. 

Ketvirtoji, numizmatinė, 
grupė, mirus Jonui Augusti-
niui, buvo apsilpusi. Šiais 
metais ji pakankamai atsiga
vo. Dr. Audrius Plioplys 42-
46 rėmuose rodė nuotraukose 
didžiojo Lietuvos kunigaikš
čio Aleksandro pusės grašio 
monetas ir seniausias Lietu
vos monetas. Įdomiausi 1922 
ir vėlesnių metų smulkiųjų 
pinigų — 1,2,5 centų rodi
niai, jų mėginimai, atspalviai. 
Sakoma, kad šie banknotai 
brangiausi, nes jie trumpą lai
ką ėjo. 

S K E L B I M A I 

Atsisveikinant, su ..Draugo" talkininke Audrone V. Škiudaite. Sėdi iš kaires. X. Vazneiier.e. M. Remiene, A. 
Škiudaite. R. Narbutienė. J. Vazneiis; stovi: dr. P. Kisielius. P. Narutis, dr. K. Ambrozaitis, M. Ambrozaitienė, 
S. Džiugiene. A. Šmulkštienė, J. Končius. B. N'ainys, V. Sinkus, L. Narbutis. P. Povilaitis. 

Chester Schafer iš Čikagos 
rodė J . Pilsudskio medalius, 
Algis Ju rkūnas iš La Grange. 
IL, rodė 1925-2000 m. Lietu
vos metalines monetas. Ta pa
ti ses. Perpetua keturiose dė
žėse rodė „Dvidešimtojo šimt
mečio medalius", kurių ketvir
toji įvairūs medaliai, pagerbti 
atskiriems lietuviams. 

Parodos rodinius įvertino 
du teisėjai: Povilas Barbata
vičius ir dr. Algirdas Kudir
ka, paskirdami premijas. 
Aukščiausią premiją gavo K. 
Devenis. Kiti — aukso, sidab
ro, bronzos. 

Parodos proga draugija iš
leido tris vokus: M. K. 
Čiurlionio 125 m. gimimo su
kakčiai, 80 m. Steigiamojo sei
mo ir 10 m. Lietuvos neprik
lausomybės. Veikė JAV pašto 
skyrius. J. Liubinsko preky
bos stalas. Išleistas gražus pa
rodos katalogas. 

Šeštadienio vakare Gintaro 
salėje įvyko pokylis, kurį pra
vedė pirm. J . Variakojis, iš
dal indamas premijas bei pa
žymėjimus. P. Barbatavičius 
savo kalboje paaiškino, kaip ir 
kuo remdamasi teisėjų komi
sija skyrė premijas. 

J u o z a s Mas i l ion i s 

IŠLEIDOME ŽURN. A. ŠKIUDAITE 

VDU TEISĖS INSTITUTE 
Tarp baigusių Teisės insti- tai turi išskirtinę progą 

tūtą magistrų turėsime pir
mąjį advokatą. 1999 metų Tei
sės inst i tuto absolventas, tei
sės magis t ras Nerijus Katilius 
rugsėjo mėn. sėkmingi išlaikė 
advokato kvalifikacinius eg
zaminus. 

Kitas 1999 metų Teises ins
tituto absolventas 'Algirdas 
Goštautas laimėjo British 
Council stipendiją ir išvyko į 
Extern universitetą, tęsti stu
dijų, kurių metu įgys dar 
vieną teisės magistro laipsnį 
(LLM). J i s dirbo LR Seime 
Teisės inst i tuto direktoriaus 
dr. Tado Klimo padėjėju, o 
vėliau perėmė jo pareigas ir 
tapo Seimo pirmininko Vytau
to Landsbergio patarėju tei
sės klausimais . 

Rugsėjo mėnesį į Teisės ins
titutą buvo atvykęs dr.Tho-
mas B. Griglun, kuris jau ke
tur iasdeš imt metų dirba tei
sininku JAV ir penkiolika me
tų yra gubernatoriaus valdy
bos narys Connecticut advo
katūros taryboje. T. B. Gri
glun specializavosi kaip Slo
vakijos Respublikos teismo 
konsultantas. Jo ataskaitos 
pasirodė ABA CEELI leidiny
je ..Mokslinio pranešimo kon
cepcija specializuotuose teis
muose". Vytauto Didžiojo uni
versiteto Teises institute jis 
pakartojo savo praėjusiais me
tais dėstytą Patikėtinių tei
sės kursą. Mūsų magistran
tai pirmieji Lietuvoje turėjo 
galimybę susipažinti su Pati
kėtinių institutu ir Hague 
tarp taut ine konvencija dėl šio 
instituto. 

Šiuo metu teises magistran-

klausyti profesoriaus C. Ni-
cholas Revelos dėstomo Ben
drovių teisės kurso. Prof. C. 
N. Revelos dėsto 35 metus. 
J i s yra Detroit teisės kolegi
jos (Michigan Sta te Universi-
ty Detroit College of Lawi 
profesorius. Prieš tai jis buvo 
Salomon P. Chase teises ko
legijos Cincinatti dekanas. 
Prof. C. N. Revelos yra Michi
gan praktikos knygų serijos 8. 
9 ir 10 tomų autorius (Ko
mercinės organizacijos — Ak
cinės bendrovės). Šiuo metu 
jis dirba New York biržoje ar
bitru vertybinių popierių rei
kalams. Prof. C. N. Revelos 
iniciatyva. Detroit teisės ko
legija susigiminiavo su Ru
munijos Babes /Boyai univer
sitetu, sponsoriaujant Cen
trines ir Rytų Europos Teises 
institutui I CEELI). J i s dėsto 
akcinių bendrovių, vertybi
nių popierių teisę, bankroto 
teisę. 

Šiomis dienomis Teises ins
t i tute lankėsi Concordia In
ternational universiteto rekto
rius dr. Mart Susi su žmona. 
Tai buvo tarsi atsakomasis vi
zitas, kadangi Teisės instituto 
direktorius dr. Tadas Klimas 
pavasarį tikrino Estijos teisės 
mokyklas, tame tarpe ir Con
cordia universitetą. M. Susi 
susitiko su VDU rektoriumi 
prof. Vytautu Kaminsku ir 
prorektoriumi prof. Egidijum 
Aleksandravičium. Estijoje 
užmegzti ryšiai šiuo metu su
tvirtinami Concordia ir VDU 
bendradarbiavimo sutart imi. 

T a d a s Kl imas 

Lietuvos Krikščionių de
mokratų rėmėjai spalio 20 d. 
susirinko ..Seklyčioje" paben
drauti ir palinkėti geros klo
ties, po šešių mėnesių viešna
gės grįžtančiai į Lietuvą. 
žurn. Audronei V, Škiudaitei. 

A. Škiudaite iki LKD parti
jos tarybos rinkimų pereitą 
rudenį redagavo neperiodinį 
KD partijos žurnalą ..Tėvynės 
sargas", o anksčiau ir oficia
lųjį partijos laikraštį „Apž
valga". 

Pereitą pavasarį ..Draugo'' 
leidėjų valdybos pirmininkė 
Marija Remiene. lankydamasi 
Lietuvoje, pakvietė Audronę 
atvykti keletui mėnesių į Či
kagą susipažinti su lietuviš
kos spaudos darbais Ameri
koje ir tuo pačiu patalkinti 
..Drauge" vasaros metu. kai 
redakcijos narės eina atosto
gų. Audronė visus vyr. red. 
D. Bindokienės jai pavestus 
darbus kuo puikiausiai atliko. 
Skaitėme „Drauge" daug jos 
įžvalgių straipsnių įvairiomis 
temomis; knygų, žurnalų ap
žvalgas bei nemažai jos profe
sionaliai pateiktų pasikalbėji
mų su išeivijos kultūrinin
kais, visuomenininkais ir 
įvairių profesijų žmonėmis. 

Patalkinus. pasidarbavus 
per vasarą ..Drauge", tuo pa
čiu Audronė turėjo gerą progą 
pažinti čionykštį lietuvybės 
pulsą iš žmonių, atvykusių į 
Ameriką skirtingais laikotar
piais, patirti jų rūpesčius, vil
tis. 

Gyvendama Čikagoje, Au
dronė palaikė artimus ryšius 
ir su Lietuvos Krikščionių de
mokratų rėmėjais — noriai 
dalyvavo jų susibūrimuose, 
asmeniniuose pabendravi
muose, nevengė pokalbių ir 
politiniais klausimais, kurie 
prieš rinkimus tolygiai daž
nėjo. Savo nuomonę politi
niais klausimais ji nuosaikiai 
ir išsamiai pristatė savo 
straipsniuose „Drauge". 

Atsisveikinimas ..Seklyčio
je" vyko šeimyniškai, be for
malios programos. Vakarienę 
suorganizavo sambūrio val
dybos narė Marija Remiene. 
Prieš vakarienę, viešnią ir 

susirinkusius svečius j i pas
veikino, pažymėdama, kad šį 
kartą apsieisime be ilgų kalbų 
— pabendrausime, pas i šneku
čiuosime su išvykstančia vieš
nia. J i taip pat pastebėjo, kad 
sambūrio valdybos p i rmin in
kas Jonas Vazneiis su žmona 
Natalija kaip tik r ink imu me
tu lankėsi Lietuvoje, tikėjosi, 
kad turės šį tą ir m u m s pa
pasakoti. Tai p i rmin inkas vė
liau ir padare. Nors tiesiogiai 
jis prisipažino, kad į tenykšt į 
rinkiminį šurmulį neįsi jun
gė, bet susitikti ir pakalbėt i 
su pavieniais krikščionių de
mokratų veikėjais t iek vienos, 
tiek ir kitos pakraipos , j a m 
tekę. Apie šiuos sus i t ik imus 
jis plačiau ir pas isakė. Kalbė
josi su jais ir po to . ka i pa
aiškėjo rinkimų rezu l t a t a i ir 
tada išgirdo įvairių nuomo
nių, daugeli nus tebino rin
kimų pasekmės. Analogijos 
dėlei. Jonas paminėjo ką tik 
praėjusios olimpiados Lietu
vos krepšininkus, s a k y d a m a s , 
jei politikai, o k a r t u ir mes , 
taip sutart inai ir k ie ta i dirb
tume, kaip mūsų krepš in in
kai, gal būtų ir r i nk imų re
zultatai buvę kitokie: gal ir iš 
čia gyvenančių bū tų a t s i r adę 
daugiau balsų, pa remianč ių 
Seimo kandidatus . Pas i sakan
čių šiuo k laus imu buvo ir 
daugiau. Audronę apie jos 
nusiteikimus, nuo ta ikas iš
vykstant, ką gera ir ką bloga 
apie mus turės papasako t i su
grįžus į namus, bandė išpro
vokuoti Bronius Nainys , bet ji 
diplomatiškai ir šmaikščia i iš 
jo klausimų išsisuko. 

Pašnekesiams e inan t į galą, 
Marija Remiene pap ra šė Au
dronę tar t i keletą žodžių. 
Savo jaut r iame t r u m p a m e at
sisveikinimo žodyje, Audronė 
minėjo, kad jos išgyventos 
viešnagės nuotaikos buvo ge
ros, kaip ir tie žmonės, su ku
riais jai teko dirbti , susi t iki
nėti ir bendrauti . Po Audro
nės žodžio ja i buvo suda inuo
ta „Ilgiausių metų", ir visi 
linkėjo, jei tik sąlygos leis, vėl 
sugrįžti į Čikagą, o mes jos la
bai lauksime. 

J . K o n č i u s 

ANDRIUS MAMONTOVAS 
ATVYKSTA Į JAV 

didįjį skaitytojų Lapkričio 20 d. vienas žy
miausių Lietuvos roko muzi
kos žvaigždžių. Andrius Ma
montovas su grupe išvyksta į 
gastroles JAV, kur koncertuos 
ištisas tris savaites įvairiuose 
Amerikos miestuose. Šiuo lai
ku Amerikoje tik dvi koncerto 
datos yra paskelbtos: šeštadie
nį, lapkričio 25 d.. 8 v.v. Čika
goje „Willowbrook Ballroom" 
ir šeštadieni, gruodžio 2 d. 8 
v.v., Clevelande „Lietuvių na
muose". Koncertą Čikagoje 
rengia „Show centras", o Cle
velande sambūris „Gija". 

Lietuvos modernios muzikos 
žurnalo „Ausis". 1999 m. pn^al 

balsavimą, 
Andrius Mamontovas laimėjo 
pirmą vietą: „Geriausias Lie
tuvos vokalistas". „Teisingiau
siai apsirengęs atlikėjas", ir jo 
..Mono arba Stereo" užėmė pir
ma vietą: . .Geriausias lietu
viškas vaizdo klipas". Skai ty
tojų balsavime j is ir laimėjo 
antrą vietą: „Teisingiausiai 
apsikirpęs atlikėjas", trečią 
vietą: „Geriausia Lietuvos 
grupe" ir „Geriausias lietuviš
ko albumo viršelis dėl „Mono 
arba Stereo". 

Praeita vasarą Lietuvoje 
Andrius Mamontovas išleido 
naują albumą. ..Anapilis" Al-

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 * 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
AirrOMOBHJO. NAMU, SVEIKATOS, 

IR GYVYBES DRAUDIMAS. 
Agertas F-ar* Zapoiis ir Off. Mgr Aukse 

S Kana kalba lietuviškai. 
FRANK ZAPOUS 

3208 1/2 West 95th Street 
Tel. (706) 424-8654 

(773)581-8654 

Window Washers Needed! 
40.000 per year. We necd 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have valid dnver's liccnsc and trans-
portation. Mušt be fluent in English. 
L.A. McMahon Window YVashing. 
Tel. 800-820-6155. 

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

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
^REALTORS 
onctmi sic - MSS 

HOME (7M) 425 - 7180 
. rmi 59O-02O5 

R I M A S L . S T A N K U S 

• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

Išnuomojamas Oak Lawn, IL, 
įruoštas butas (English basement). 
Labai didelis. 1 mieg. Už elektrą ir 
šilumą sumoka savininkas. $600 į 

mėn. Yra baseinas ir teniso 
aikštelė, graži aplinka. 
48 St ir Damen A ve. 

išnuomojamas 2 mieg. butas. 
Savininkas sumoka už elektrą, 
šilumą ir vandenį. $450 į mėn. 
First Rate Real Estate, Aušra 
Padalino, tel. 773-767-2400. 

Perkate automobilį? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Ką tik atvykote į JAV? 
Ne problema! 

Žemos automobilių kainos! 
Žemiausi finansavimo %! 

Maži mėnesiniai mokesčiai! 
Nėra pradinio mokesčio! 

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

STASYS' CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rusių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; "sidings", 

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

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
S.Benetis. tol. 630-241-1912.% 

Išnuomojamas 1 miegamojo 
butas 71 St. ir Mozart apylinkėje. 

Apšildymas, karštas ir šaltas 
vanduo įeina į nuomos kainą. 

Butas dalinai apstatytas baldais. 
$400 į mėn. + „security". 

TeL 708-425-3518. 

ATTENTIONIMMIGRANTS! 
Canada and Australia 

are accepting applicants for 
Permanent Residence! 

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

GTS concentrating in immigration 
wwwimmigration-service.com 

Vyrų ir moterų kirpėja. 
15 metų patyrimas. Greitas, 

malonus patarnavimas 
Skambint i Vandai, 

tel. 708-422-6558. 

5 plots in 
Hickory Hills Cemetery 
includes base and stone. 

$1,000 each or best offer 
Call 708-936-7884. 

Reikalingi dažytojai su patyrimu 
Amerikoje. Privalo turėti 

automobilį. Darbas šiauriniuose 
rajonuose. Skambinti tel. 847-

808-9109 vakare nuo 8-10 vai.,: 
dieną tel. 847-980-7887. į 

Susikalbėsite angliškai, rusiškai ~ 

**)*** — *£ 
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Lietuvos roko žvaigžde Andrius Mamontovas prie 
Fame and Museum" Cleveland, OH, š.m. kovo 13 d. 

Nuotr 
bumo p i rma daina buvo „Ni
dos daina", kurią alaus daryk
la „Švyturys" nupirko ir varto
ja radijo reklamose, o spalio 
14 d. Andr ius išleido naują 
video klipą dainai „Jūreivio 
daina". 

Šiais meta is Andrius Ma
montovas pirmą sykį išleido 
anglų kalba albumą, kuris va
dinasi „Cloudmaker", bet jo 
nerasi te parduotuvėse Lietu
voje. „Cloudmaker" galima už
sisakyti per internetą šiuo 
adresu: 

cloudmakeKS'hot mail.com 
Lietuvoje pasirodė 

Rock-N-Roll Hali of 

Lino Johansono 
įvyks Andriaus Mamontovo 
kelionė per Lietuvą. Kol kas 
suplanuoti 35 pasirodymai 
įvairiuose miestuose. Andrius 
planuoja koncertus baigti ge
gužės mėnesį Klaipėdoje, Kau
ne Nemuno saloje ir Vingio 
parke Vilniuje. 

Daugiau informacijos apie 
Andrių Mamontovą rasite jo 
oficialiame puslapyje inter
nete: httpy/andrius. m. tdd.lt. 

L i n a s J o h a n s o n a s 

w < 
nauias 

filmas apie „Foje", kuris vadi
nasi ..14" -Jis parduodamas vi
sose ..Shell" degalinėse. Irgi 
planuojam?! išleisti grupes an
tologiją (visų „Foje" albumu ir 
dainų rinkinį j . Šiuo laiku Pa
langoje Andrius rekorduoja 
naują albumą ,Visi langai žiu
ri į dangų", kurį jis planuoja 
išleisti Lietuvoje ruder.s pa
baigoje. 

Po Nauju metų 2001-aisiais 

Gerb. dr. V.J. Nemtekalf^ 
Jūs man daug padėjote 

savo patirtimi ir rūpestingu
mu, laiku išsiaiškinote 

priešinfarktini širdies bOvį ir 
padėjote išvengti širdies 

infarkto Bosiu dėkingas visą 
savo gyvenimą-

Linkio, gerb. Daktare. 
tolimesnėse Jūsų gyvenimo 
ir darbo dienose, metuose 

bei dešimtmečiuose 
Aukščiausiojo palaimos, 

sveikatos ir sėkme*. 

L R.Juod*to 

http://wwwimmigration-service.com
http://mail.com
http://tdd.lt


MOKSLEIVIAI LIETUVOS ŠAULIŲ 
SĄJUNGOJE 

BRONIUS JUODELIS 

Išeivijos lietuvių telkiniuose 
kartas nuo karto matome mū
sų šaulius bei šaules su vė
liavomis tautinėse šventėse, 
minėjimuose, kapinėse miru
siųjų prisiminimo dieną. Išei
vijos šaulių eilėse beveik vieni 
veteranai — žilaplaukiai vyrai 
ir moterys. 

Ar tokia pat padėtis ir Lietu
voje0 į tai atsako Lietuvos 
šaulių žurnalas „Trimitas", 
2000 m. liepos mėnesio laidoje 
plačiau aprašydamas jaunųjų 
šaulių veiklą tėvynėje. 

J a u n ų j ų šaul ių vada i 

Saulių sąjungos vado pik. 
Jono Gečo straipsnyje su nuo
traukomis pristatomi jaunųjų 
šaulių apskričių rinktinių va
dai ir jų pasisakymai, nuo
monės bei linkėjimai Lietuvos 
jauniesiems šauliams. Visų 
jaunųjų šaulių vadas — 18 
metų Dainius Pilypas, Jona
vos senamiesčio gimnazijos 
3h klasės gimnazistas, gimęs 
Kaune. manu. kad šiai jauni
mo organizacijai yra labai ge
ros veiklos perspektyvos. 

— Nelaukite, kol kas pa
kvies. Stokite į šaulius. Moky
kitės, organizuokit, domėkitės 
Lietuvos istorija, ginkluotosio
mis pajėgomis. Didžiuokitės 
tuo. kad esate lietuviai. Dirb
kite ir mokykitės tėvynės la
bui. — sako jaunasis Dainius. 

Kauno apskrities jaunųjų 
šarlių vadas. 1982 m. gimimo, 
Vitalijus Subotinas, 12 kla
sės moksleivis įstojo į Šaulių 
sąjungą 1996 m., turėjęs pro
gos 20 dienų stovyklauti Pus
karininkių mokyklos suruoš
toje stovykloje. 

— Manau, kad reikėtų stip
rinti darbą su jaunimu, nes jis 
yra mūsų ateitis ir dabartis. 
— sako Vitalijus. 

Klaipėdos apskrities jaunųjų 
šaulių vadas, Menų gimnazi
jos 11 d klasės gimnazistas 
Mindaugas Bumblys visiems 
jauniesiems šauliams linki iš
tvermės ir įkvėpimo, norint 
suprasti mūsų vaidmenį. 

— Vadovavimo darbą dirbu, 
vedamas patriotinių jausmų, 
ir noriu tuos jausmus perduoti 
visiems, su kuriais dirbu ir 
bendrauju. — sako Mindau
gas. 

— Man patiko šaulių veikla, 
patriotiškumas. Juk , nesiek
damas jokios naudos sau, 
šaulys tarnauja tėvynei. Jau
nųjų šaulių veikla dar labiau 
patiktų, jei galėtume bent 
retkarčiais dalyvauti pratybo
se su kariais, — sako Alytaus 
apskrities jaunųjų šaulių va
das Alius Jurčiukonis. 10-os 
klasės moksleivis, gimęs 1983 
metais. 

Šaulių apskrities jaunųjų 
šaulių vadas aštuoniolikmetis 
Kęstutis Špakauskas. viduri
nės mokyklos 10-os klasės 
moksleivis, mano. kad jaunie
siems šauliams reikia daugiau 
lauko pratybų, susipažinti su 
ginklais, išmokti šaudyti Ta
da bus lengviau tarnauti Lie
tuvos kariuomenėje. 

Telšių apskrities jaunųjų 

šaulių vadas Evaldas Gaspa
ras, „Džiugo" vid. mokyklos 9 
klasės mokinys, gimęs 1984 
m., stojo į Šaulių sąjungą, vie
ną vasarą pamatęs karines 
pratybas. 

— Mums reikia daugiau sto
vyklų, daugiau praktikos. 
Mums reikia būti visada tei
singiems, garbingiems ir rody
ti pavyzdį Lietuvos jaunimui. 
— sako Evaldas. 

Straipsnyje būti pavyzdžiu 
vienas kitam, būti kariais, o 
ne melžėjomis, linki visiems 
Panevėžio, Vilniaus, Marijam
polės. Tauragės. Utenos ap
skričių rinktinių jaunųjų šau
lių vadai. Visi labai jauni, be 
abejo, globojami vyresniųjų 
Šaulių sąjungos vadovų bei in
struktorių. 

K a r i n ė ur a u k l ė j i m o 
o r g a n i z a c i j a ? 

„Lietuvos šaulių sąjunga tai
kos metu patriotiškai auklėja 
jaunimą ir rengia jį karo tar
nybai" — sako šaulių sąjungos 
įstatymo 9 straipsnio 4-oji da
lis. 

— Jaunuoli, jeigu tau suka
ko 12 metų ir esi patriotiškai 
nusiteikęs, tapk Lietuvos šau
lių sąjungos nariu. Šaulys — 
ištikimas Lietuvos laisvės sau
gotojas. Kiekviename mieste, 
miestelyje kreipkitės į šaulių 
rinktinių, kuopų, būrių cent
rus, — kviečia „Trimito" liepos 
mėn. priešpaskutinis lapas. 

Jaunaisiais šauliais gali bū
ti Lietuvos piliečiai, berniukai 
ir mergaites, nuo 12 iki 18 
metų. Kandidatas turi pateik
ti šaulių kuopos ar būrio va
dui prašymą priimti ir tėvų 
arba globėjų raštišką sutiki
mą. Kandidatams skiriamas 
nuo 3 iki 6 mėnesių bandymo 
laikotarpis. Sulaukęs 18 metų. 
jaunasis šaulys gali stoti į 
LŠS rikiuotės šaulius, kur 
vyksta ryškesnis karinis pa
rengimas. Šiuo metu jaunųjų 
šaulių eilėse yra daugiau kaip 
2.700 moksleivių ir beveik 
1,000 kandidatų. 

Tenka labai sveikint: Lietu
vos Šaulių sąjungos pastangas 
patriotiniai auklėti Lietuvos 
jaunimą. Šis darbas buvo pra
dėtas vietovėse 1994-1996 me
tais. Nors plačios apimties pa
sekmių dar nepasiekta, tačiau 
jis yra labai svarbus tauti
niam, patriotiniam Lietuvos 
jaunimo auklėjimui. Tiesa. 
skaičiai dar nedideli. Taip pat 
nedideli skaičiai Lietuvos 

skautų, ateitininkų, kudirkie-
čių eilėse, besiekiant tauraus 
piliečio, sąmoningo lietuvio, 
savo kraštą, jo žmones my
linčio ir jiems dirbančio jau
nuolio bei jaunuolės. 

Kai taut iškumas, patriotiz
mas vis dar neranda pridera
mos vietos Lietuvos mokyk
lose, kai ten dar skraido kos
mopolitinė, komunizmo palik
toji dva.-.ia. reikia džiaugtis ir 
padėti šauliu, -kautu, kad;: 
kiečiu ir ateitininku ur-.'a": 
zacuoms. ,i.iKii'jar.iii'n> !.:• 
tu\ o- jaunimu. 

DRAUGAS, 2000 m. lapkričio 8 d., trečiadienis 

\elin:ų susikaupimo iškilmes Sv. Ka/a;.:< ro i.ief.ivių K.IĮHI'.I--<• r.kaĮc^-f i- kairės — LbSI šauliai: svečias iš 
Lietuvos. LSS garbes šaulys Stasys Ignatavičius, Klaipėdos jurų šaulių kuopos vadas Juozas Mikulis, Vytauto 
Didžiojo šaulių rinktines vadas Justinas Šidlauskas, Nemuno jūrų šaulių kuopos vadas dim. mjr. Edmundas 
Vengianskas, ..Trimito" atstovas Povilas Juodvalkis. Jono Kuprio nuotrauka. 

AR SAULIŲ SĄJUNGA IŠEIVIJOJE 
MIRŠTANTI ORGANIZACIJA? 

Pastaruoju metu, tiek iš
eivijoje, tiek Lietuvoje sklan
do kalbos, kad Šaulių sąjunga 
išeivijoje yra mirštanti orga
nizacija: nariai rimto am
žiaus miršta, nustoja veikti 
šaulių daliniai, o naujai sto
jančių į šaulių gretas beveik 
ir nėra. 

Laiku atlikus gaivinimą, 
žmogų galima išplėšti iš mir
ties nagų. Manau, kad ir 
Išeivijos šaulių sąjungai pra
verstų nedidelis atlyginimas, 
kuris pagausins ir sustiprins 
išeivijos šaulių gretas. 

Neseniai lankantis Čika
goje, dalyvavau įvairiuose 
renginiuose, susitikau su dau
geliu puikių žmonių ir ma
čiau, su kokiu entuziazmu ir 
dvasia veikia išeivijos šauliai. 
To galima pavydėti ir jau
niems. Trijų mėnesių laiko
tarpyje Čikagoje įvyko 6 ren
giniai, kuriuos organizavo, ar 
aktyviai prisidėjo organizuo
jant, vietos šauliai. Norisi pa
minėti, kad išeivijos šauliai 
dalyvauja ne tik savo organi
zacijos veikloje, bet ir para
pijų bei tautinių įvairių vi
suomeninių organizacijų veik
loje, kai kuriems net vado
vauja. Išeivijoje daug puikių 
organizatorių vadų: prof. V. 
A. Mantautas , M. Abarius, J . 
Mikulis. M. Vengianskas, J . 
Šidlauskas, K. Karuža. A. Gu-
donis, K. Miklas, A. Zenkus, 
V. Pečiulis ir kiti, kurie neleis 
užgesti organizacijos židiniui. 

Kaip sustiprinti ir pagau
sinti šaulių sąjungą išeivijoje? 
Vieną pirmųjų reikėtų šaulių 
gretas papildyti naujais na
riais. Aišku, iš Lietuvos šau
nu ..desanto" nemesime. Kas 
gali papildyti LŠS išeivijoje 
gretas0 Pirma — išeivijoje 
gimę lietuviai. Tėvai ir sene
liai turėtų patraukti į orga
nizaciją savo vaikus ir vai
kaičius, kviesti juos į šau-
liškus renginius, stengtis su
dominti organizacijos veikla 
ir kt. Kaip pavyzdį noriu pa
teikti gen T Daukanto jūrų 
šaulių kuopos šaulius N. ir S. 
Savickus. Nijolė ir Sigitas 
-a-, n dukrele;- Dalyte ir Mil
dute pa-:<>v;ai vežasi i .-au-

liškus renginius ir minėjimus. 
Ir kaip buvo miela girdėti šių 
mergyčių pačių sukurtą mal
delę: „...palaimink Dieve, Lie
tuvos ir išeivijos šaulius..." 
Esu t ikras, kad netolimoje 
ateityje šios mergytės papil
dys išeivijos šaulių gretas. O 
kiek jaunų lietuvaičių daly
vauja Lietuvos Vyčių veikloje. 
Galėtų dalyvauti ir šauliškoje 
veikloje, kaip kai kurie jų 
tėvai ir seneliai. 

Antra — naujai atvykę lie
tuviai gyventi su „Žaliomis 
kortomis". Tarp jų yra tautie
čių, kurie dalyvavo šauliškoje 
veikloje Lietuvoje, ar bent su
sipažinę su šia veikla. Lietu
vos kariuomenes karininkai ir 
kariai, sąmoningi tautiečiai. 
Tam reikėtų daugiau propa
gandos vietos lietuvių spau
doje. Galbūt jie nori įsijungti į 
šią veiklą, tačiau nežino nei 
kaip, nei kur kreiptis. Todėl 
spaudoje reikėtų paskelbti at
sakingų šaulių adresus ir te
lefonus. 

Kuo pritraukti naujus na
rius? Nereikia' apsiriboti val
stybinių ir tautinių švenčių 
renginių organizavimu. Tai 
būtina. Diskotekos ir vaka
ruškos taip pat nepagelbės, 
nes tai bedvasiai susibūrimai. 
Reikia organizuoti renginius, 
kuriuose žmonės atsipalai
duotų, pailsėtų, pasidžiaugtų, 
pasilinksmintų, labiau suar
tėtų ir tuo pačiu pr i t rauktų į 
savo tarpą naujus narius . Kad 
ir tokių renginių-konkursų 
kaip „Šauniojo šaulio rinki
mai", „Mis šaule 2000". „Šau-
iiškos šeimos konkursas" ir 
kt. organizavimas. Esu įsiti
kinęs, kad pažiūrėti savo 
tėvelių ar senelių į tokius ren
ginius atvyktų vaikai ir anū
kai. J iems bus įdomu matyti, 
kaip konkurse varžosi sene
liai a r tėvai O gal taps nu
galėtojais0 Galbūt ateityje jie 
patys panorės varžytis? To
kiems konkursams reikia su
daryti programą, taisykles, 
sudaryti žiūri komisiją, orga
nizuoti loteriją ir 1.1. Spaudoje 
paskelbus ir išreklamavus, tai 
pri trauktų žiūrovus, kurių 

vienas k i tas įsijungtų į šaulių 
gretas . Aišku, bus išlaidų iš 
dalinio iždo dovanoms nupirk
ti, kavutę svečiams pateikti , 
bet ilgainiui tai a ts ipirks. 
J a u n i m u i ir va ikams galima 
būtų organizuoti viktorinas — 
..Ką žinai?" apie Lietuvos isto
riją, Lietuvos kariuomenę, 
Šaulių sąjungą ir 1.1. Nu
galėtojus apdovanoti šauliš-
kais pr izais ir dovanomis. 
Šaudymo varžybos, šachmatų 
ir šaškių turnyra i taip pat 
p r i t r auk tų jaunesnio amžiaus 
žmones. 

P r i t r a u k u s kiek žmonių, 
gal ima būtų mėginti organi
zuoti saviveiklinius vienetus 
— ansambl ius , chorus, vaidy
bines grupeles ir kt. Tai pri
t r auk ia žmones, norinčius 
p ra tu r t i n t i savo laisvalaikį ir 
vidinį gyvenimą. Čikagoje ne
mažai šaulių gieda bažny
t iniuose choruose, dainuoja 
įvairiuose ansambliuose. Ga
lėtų dainuoti ir šaul iškame 
vienete. Belieka surast i tin
k a m ą vadovą. 

Aš paminėjau tik kelis pa
vyzdžius, kurių galima ir dau
giau sugalvoti , juk vadams or
ganizacinės pat ir t ies pakan
ka. Tik nereikia galvoti, kad 
Lietuvoje j au a ts ikūrus i Šau
lių sąjunga, ji sėkmingai 
veikia, o išeivijoje šauliai — 
skaičiuokime savo paskutines 
dienas. Lietuvoje šauliai turi 
tradicijas ir veiklą, išeivijoje 
šauliai tur i savo. per 45 gyva
vimo metus susiformavusias. 
tradicijas ir veiklą, todėl ne
galima leisti šioms tradici
joms ir veiklai užgesti. Ben
dromis jėgomis privalome tęs
ti VI Pūtvio-Putvinskio sufor
muluotą ideologiją, tradicijas 
ir veiklą tiek Lietuvoje, tiek 
išeivijoje. Pa la ikan t lietuvybę 
išeivijoje, reikia, kad kuo dau
giau lietuviškų organizacijų 
veiktų, kurios savo veikla tuo 
pačiu prisidėtų prie Lietuvos 
nepriklausomybės st iprinimo 
ir tautos gerovės ugdymo. No
risi palinkėti išeivijos šau
liams ilgų gyvavimo ir veiklos 
metų. pagausinti savo gretas 
ir sust iprėt i . Svarbiausia ne
užsidaryti esamame savame 
rate. 

S. I g n a t a v i č i u s 

TARP MŪSŲ KALBANT 
MŪSŲ IR NEMUSŲ SPAUDOJE 

k;utos. Stasio Ignatavičiaus nu 

Sakoma, jog visokių yra ir 
vi-nkui reikia. Yra turtuolių, 
yra ir vargingai gyvenančių 
žmonių Neišimti? ir lietuvių 
kilmės amerikiečiai. Tačiau jie 
yra nedaug kam iš mūsų pa
žįstami Jie :. labai leidžiasi į 
artmie-ne pa/ ntį su savo tau
tiečiai-

Neseniai Čikagoje. Burb.ink 
pnonii.--t\)e iryvenantys Alek
sas ir I ' ršulė šneliai tapo mi
lijonieriais, laimėjo 64 įnln. 
dol. Iihnois v. Isfijn- loterenje. 
Apie ų pratirtejima nor: \r 
nenori' rase .onc \;.-i d; :es-

A. t A. 
VLADUI ČYVUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną BIRUTĘ, dukras 
RITĄ ir VIDĄ, sūnus SAULIŲ ir VYTĄ bei jų šeimas, 
gimines ir artimuosius. . . , 

Kasniūnų, Quinn, Petkų bei Poskočimų šeimos 

Brangiam draugui 

A. t A. 
inž. VLADUI ČYVUI .... 

mirus, giliai užjaučiame jo mielą žmoną BIRUTĘ, 
dukras dr. VIDĄ. muzikę-chorvedę RITĄ, sūnus 
SAULIŲ ir VYTĄ bei visus vaikaičius, netekusius 
brangaus senelio. 

Liūdime kanu. Liūdime, negalėdami paskutinėje žemės 
kelionėje palydėti mielo draugo ir jaunimo stovyklos 
Dainava talkininko, teikusio daug pagalbos jos kūrimosi 
metais. 

Vilniečiai Jadvyga ir Adolfas Damušiai su šeima 

A. t A. 
VLADUI ČYVUI 

mirus, liūdesyje likusius — žmoną BIRUTĘ, dukras 
VIDĄ ŠVARCIENĘ, RITĄ KLIORIENĘ, sūnus 
SAULIŲ ir VYTUKĄ su šeimomis bei kitus gimines 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

• 

-

Rasa ir Paulius Ragai 
Laura ir Albertas Valavičiai 
Praurimė ir Leonidas Ragai 

nieji ir mažesnieji laikraščiai. 
Apie juos rašė ne tik vietiniai. 
bet ir kitų miestų ir net kitu 
valstybių laikraščiai. Aleksas 
gimė Klaipėdos mieste. Jo 
žmona Uršulė yra čionai gi
musi ir užaugusi lietuvių atei
vių duk ra . Abu. gyvendami 
teisėtoje moterystėje, užaugi
no 4 va ikus . 

Aleksas Šnelius. būdamas 
14 metų amžiaus, drauge su 
tėvais atvyko j JAV ir apsigy
veno Texas valstijoje. Rinkda
mas medvilnę, per valandą 
uždirbdavo 20 centų. Vėliau. 

persikėlus į Čikagą, susirado 
pelningesnį darbą. Alekso 
Šneliaus tėvai mirė. Jis gi, 
nors sulaukęs pensininko am
žiaus, dar vis pluša ir uždar
biauja. Jis myli Dievą „visa 
širdimi, visais jausmais". Kas
dien pusvalandį meldžiasi na
muose, o šventadieniais — 
bažnyčioje. Jo įsitikinimu, vis
kas priklauso nuo Dievo. Tik 
Dievo valia jam pavyko iš
vengti karo pavojų, pasiekti 
Amerikos krantus ir pagaliau 
tapti turtingu žmogumi. 

Aleksas Šnelius gerai kalba 
lietuviškai. Jo žmona. deja. 
yra primiršusi savo gimtąją 
kalbą. Šnelių vaikai taip pat 
nebekalba lietuviškai. Tenka 
pasakyti, jog Šnelių šeimos 
nariai nepriklauso organizuo
tai lietuvių visuomenei. Ką gi. 
anot lietuvių patarlės — „kaip 
kas išmano, taip save gano". 

Šneliai jau spėjo nusipirkti 
naujus namus ir prabangų au
tomobilį. Jiedu ketina „atsi
griebti" ir. nors gerokai pavė
lavus, tinkamai praleisti „me
daus mėnesį". 

Čia rašantysis da r nėra pa
miršęs Klaipėdos miesto. Nėra 
pamiršęs ir tenai gyvenusios 
daugiavaikes Šnelių šeimos. 
Su vienu Šneliuku teko trinti 
tos pačios mokyklos suolus. 
Vokiečiams užėmus Klaipėdos 
kraštą. Šneliai pasitraukė i 
Didžiąją Lietuvą. 1944 m. 
Šneliai patraukė link Vokieti
jos. Čionai praleidę penkerius 
metus, atvyko ir įsikūrė JAV-
se. Vienas jų i Aleksas Šnelius > 
dabar džiaugiasi netikėtu pra
turtėjimu. 

* * * 

Dar vis kalbama, dar vis 
rašoma apie š.m. spalio 16 d. 
Adeno uoste, Jemeno valsty
bėje politinių teroristų atliktą 
JAV karo laivo užpuolimą. 
Pirminėmis žiniomis, užpuoli
mo metu žuvo 17 įgulos narių. 
Daugiau kaip 30 buvo sužeisti 
ir 4 dingę be žinios. Kiek vė
liau buvo užtikti be žinios din
gusiųjų jūrininku palaikai. 
Vienas iš jų — 26 metų am
žiaus Gary Shvvenchionis 
(Švenčionis?). Žuvusiojo liūdi 
tėvai (Gary ir Deborah Shwen-
chionis). jų dukra žuvusiojo 

sesuo) Shaliala Wood bei kiti 
artimieji. 

Velionio tėvo teigimu, jo pro
tėviai prieš pusantro šimto 
metų atvyko a jšiktttjHŠteje 
šalyje. Motinos protėviai buvo 
kilę iš Prūsijos. Kažin, ar jų 
protėviai nebus vieni iš pir
mųjų lietuvių tautybės atei
vių, kurie apie 1850 m. atvykę 
iš Heydekrug IŠilutės'-! apylin
kių (tuometines Prūsijos) ' ir 
apsigyvenę Meksikos įlankos 
pakraščiuose? 

* * jje . . « 

Viename leidinyje teko skai
tyti anekdotiškai skambančią 
istorijėlę apie Maskvoje susiti
kusius du sovietinius proleta
rus. Vieno vardas Ivanas, o ki
to — Nikalojus. Pasisveikinę 
eme vienas kitą klausinėti. 

— Na. kaipgi tu dabar gyve
ni0 — klustelejo Ivanas. 

— Gerai, labai gerai. — at
sakė Nikalojus. 

— O kur tu dabar gyveni? — 
pasiteiravo Ivanas. 

— Žinai ten, Rygoje. Lietu
voje, — atsakė Nikalojus. 

Anais (tegul juos bala) lai
kais daugelis sovietinių prole
tarų nelabai paisė nei geogra
finių, nei istorinių plonybių. 

P e t r a s P e t r u t i s 

ATSIPRAŠO IR SUOMIAI 

Suomijos ministras pirmi
ninkas Paavo Lipponen oficia
liai atsiprašė žydu bendruo
menes už aštuonių žydų iš
davimą vokiečiams 1942 me
tais. ..Tai buvo tikrai gėdingas 
tarpsnis Suomijos istorijoje", 
pareiškė premjeras. Iš tų aš
tuonių žydų. nacių išsiųstų i 
koncentracijos lagen Ausch-
witze 1943 m., tik vienas išli
ko gyvas. Šiuo metu Suomijoje 
gyvena apie 1.500 žydų. 

• Panevėžys . Spalio 4 d. 
Kristaus Karaliaus katedroje 
vyko jau tradicine tapusi 
vaikų ir jų augintinių švente, 
skirta šv. Pranciškui. Šv. Mi
šias už mus supančią gyvybę 
ir mūsų gerumą tai gyvybei 
aukojo katedros dekanas 
mons J . Antanavičius. J is yra 
ir šios puikios šventės suma
nytojas. 

> I 
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ČIKAGOJE IR APYLISKĖSE 

P A L T I N A I , I V A N A U S K A S , N A V A R D A 1 T I E N Ė 
Arvydas ir Nele Paltinai 

kiekvienais metais koncertuo
ja JAV ir tėvynėje Lietuvoje. 
Praėjusią vasarą su jais drau
ge koncertavo jų ilgametis 
bendrininkas Eugenijus Iva
nauskas. Jų populiarių dainų 
apie meilę, jūrą ir svajones 
klausės Klaipėdos. Palangos. 
Šilutės. Plungės, Šiaulių. Bir
žų, Utenos, Panevėžio, Kauno 
ir kitų miestų gyventojai. Vi
sur jie buvo maloniai sutikti ir 
išklausyti. Kauno mieste ne
pakako trijų koncertų. Panaši 
padėtis susidarė Klaipėdoje ir 
Šiauliuose. Visur jiems talki
no aktore Stefa Navardai-
tiene. 

Klaipėdos dienraštis ..Klai
pėda" rašė: ..Publika savo nu
mylėtinius sutiko ir išlydėjo 
karštais plojimais. Atrodė, jog 
visa Klaipėda buvo išsiilgusi 
Neles dainų". „Kauno diena" 
paraše: „Jau keliolika metų 
Vokietijoje gyvenanti, bet kas
met atvažiuojanti koncertuoti 
į Lietuvą Nele Paltiniene ne
abejotinai yra viena iš lietu
viškos estrados maratono lv-

cierių. Likusi ištikima savo at
virai jausmingam dainavimo 
stiliui, atitinkančiam repertu
arui ir pabrėžtinai moteriškos 
moters įvaizdžiui, ji išsaugojo 
tas savybes, vertinančios pub
likos dėmesį". 

Arvydas ir Nele Paltinai. o 
su jais drauge Lietuvoje gy
venąs Eugenijus Ivanauskas 
lapkričio 19 d. koncertuos Či
kagoje. Jaunimo centre. Jiems 
talkininkaus Stefa Navardai-
tiene. išgarsėjusios linksmo
sios kaimų kapelų šventės 
„Grok. Jurgeli" vyriausia šei
mininke. Stefa Navardaitiene-
Su tku tė kadaise Žemaitijoje 
vadinta Stapute. jau antrus 
metus veda ir šmaikščiu hu
moru pagražina Neles Palti-
nienės ir Eugenijaus Ivanaus
ko koncertus. 

Amerikos lietuvių radijo va
dovai 'Anatolijus ir Sigita Siu
tai), o taip pat jų talkininkai 
maloniai kviečia atsilankyti į 
rengiamą koncertą. Bilietai iš 
anksto gaunami ..Seklyčioje". 
Platesne informacija telefonu: 
773-847-4903. p . P e t r u t i s 

• D a y t o n a B e a c h „Sau 
l u t ė " d ė k o j a Juozui ir Valei 
Ližaič iams už $1,000 auką. 
kur ią sk i r i a : $600 Kybar tų 
internatui, $400 Vilniaus psi
chiatrinei ligoninei. Ačiū Vidai 
Meiluvienei, kurios iniciatyva 
l igoninei i š s i ų s t a apie 400 
paklodžių ir ki tų reikalingų 
daiktų. Ačiū Antanui ir Aldonai 
Kalvaičiams už $60 auką. 

ADVOKATAS 
GINTARAS P . ČEPĖNAS 
6436SPulasla Rd., Oucago,IL60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninką n 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatves nuo .Draugo") 
TeL 773-284-0100. 

TeL 630-267-0200, Lemont, IL 

Advokatas 
Jonas Gibaitis 

Civilines ir 
kriminalinės bylos 

6247 S. Redz ie Avenue 
Chicago, IL 60629 
T e L 773-776-8700 

E-mai l : Gibait is@aol .com 
Tol i f r e e 24 hr. 888-776-6742 

Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 5 v.v. 
Šedtad. 9 v.r. iki 1 v.p.p. 

B r i g h t o n P a r k o l ie tuvių 
namų savininkų draugija šį 
sekmadienj. lapkričio 12 d., 
ruošia pietus Svč. ML Marijos 
Nekalto Prasidėjimo mokyklos 
salėje '44 gatve ir Fairfield 
Ave. \ tuoj po 11:30 val.r. lie
tuviškų Mišių. Bus įvairaus ir 
skanaus lietuviško maisto. 
Valdyba kviečia visus apsilan
kyti ir paremti mūsų lietuviš
ką parapiją, nes visas pelnas 
bus skiriamas bažnyčios išlai
kymui. Iki malonaus pasima
tymo! 

J A m e r i k o s L ie tuv ių Ta
r y b o s s u v a ž i a v i m ą iš 
Vašingtono atvyksta Lietuvos 
Respublikos ministras patarė
jas Danus Degutis, kuris yra 
Lietuvos Misijos Vašingtone 
vadovo pavaduotojas. Suvažia
vimo proga jis kalbės NATO 
plėtros klausimu. ALTo suva
žiavimas vyks šeštadienį, lap
kričio 18 d., pradžia - 9 val.r. 
Suvažiavimo išvakarėse penk
tadienį vyks priėmimas, kur; 
rengia Čikagos ALTo skyrius. 
Visi suvažiavimo renginiai 
bus Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje. 6500 S. Pulaski. 
Chicago. Visuomenė kviečia
ma dalyvauti. 

1>R /VU Q;Ę! 

Madų parodoje „Seklyčioje" rūbus demonstravo ne tik močiute Palmyra 
•Jakione - ji pakvietė savo dukrelę Rimą Sereikienę ir anūkei) Joną Se-
reikj. kurie puikiai pasirodė iš kaires Palmyra Jakiene, Rima Sereikiene 
ir šaunuolis Jonas Sereikis • A. K.tk.iiHo 

Prel. dr. Juozas Prunskis. 

PreL d r . J u o z a s P r u n s - j 
k i s , savo sesers dr. Onos Ga-
rūnienės globojamas, šiuo me
tu gyvena Šv. Šeimos Viloje 
Čikagos apylinkėje, baigda
mas 93 metus amžiaus. J is 
savo turėtą „Lietuvių encik
lopediją" padovanojo vienai 
Lietuvos institucijai. Prel. J. 
Prunskis buvo vienas „Lietu
vių enciklopedijos" ir taip pat 
dienraščio ..Draugo" redakto
rių. 

S e p t y n e r i e m s m e t a m s 
p r a ė j u s nuo žurnalisto ra
šytojo V l a d o B ū t ė n o mirties, 
jis bus prisimenamas šv. 
Mišiose t. jėzuitų koplyčioje 
(56 ir Claremont f.) šį sekma
dienį, lapkričio 12 d., 10 vai. r. 
Jo žmona Dalia ir sūnūs 
kviečia visus, pažinojusius 
a.a. Vladą, dalyvauti Mišiose 
arba bent už jį tą dieną pasi
melsti. 

L a p k r i č i o 24-25-26 d i e n o 
mis Čikagoje teatro festivalis 
vyks tokia tvarka: lapkričio 22 
d. 7:30 val.v. ruošiama vaka
rone su aktoriumi Petru Vens-
lova. lapkričio 24 d. 7:30 val.v. 
- Čikagos „Žaltvykslės" spek
taklis ..Kaimynai", lapkričio 
25 d. 2 vai.p.p. bus rodomas 
Hamiltono teatro ..Šiapus už
dangos" vaidinimas, o tą pačią 
dieną 7:30 val.v. - Toronto 
„Audra giedroje" spektaklis, 
lapkričio 26 d. 2 vai.p.p. Los 
Angeles teatro ..Žvakide". 
Kreipiamės į visuomenę pra
šydami paremti šį svarbų kul
tūrinį įvykį. Paaukoję 100 
dol.. gausite 2 bilietus į pasi
rinktą spektaklį. Čekį rašyti: 
Lithuanian-American Com-
munity. Inc.. ir siųsti 2841 
Denton St.. VVestchester, IL 
60154. Aukos nurašomos nuo 
mokesčių. Bilietus į spektak
lius jau galite įsigyti „Sekly
čioje". Vaikams iki 10 metų įė
jimas - nemokamas. 

„M. K. Č i u r l i o n i s - iš Vale
rijos Čiurlionytės-Karužienės 
atsiminimų apie brolį" - fil-
majuostės premjera vyks šį 
penktadienį, lapkričio 10 d.. 
7:30 val.v. Jaunimo centro ka
vinėje, įrašą 1971 m. padare 
Algimantas Kezys. V. Čiurlio-
nytei-Karužier.ei lankantis Či
kagoje. Kartu vyks 29-osios 
kasmetinės lietuvių fotogra
fijų parodos uždarymas ir pre
mijų įteikimas už geriausias 
fotografijas. Vakaronę rengia 
Budrio lietuvių fotoarchyvas. 

L ie tuv ių o p e r a šių metų 
sezonui parinko linksmą ir 
melodingą Donizetti opera 
..Meiles eleksyras", kuria su 
Operos choru atliks nauja 
jaunų, bet talentingų solistų 
sudėtis. Plačiau apie juos 
skaitysime vėliau. ...Meiles 
eleksyro" pastatymui Operos 
valdyba šiuo metu stengiasi 
.-ekmingai parengti loterijos 
vajų. kuris baigsis .šeštadieni, 
lapkričio 18 d.. Jaunimo cen
tre įvyksiančiu pokyliu, 0 JI> 
metu bus ištrauktos ir lai
mėtojų pavardes. -Jei kar ta is 
dar negrąžinote loterijos bi
lietėlių šaknelių, operos valdv-
ba maloniai prašo kuo -K , 
biau tai padaryti, o ta ip pat 
k\ i-c ;l ; i l ' . > K ! ; ' ; v a j a u - j " 

kylį. Dauginti nforn arijos 
gausite paskambinę •' irgiui 
\ džiOnui tel. 773-767-5609. 

mailto:Gibaitis@aol.com
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Malonus sapnas 

MINTYS 
PAGALVOJIMUI 

Gyventi pilnutiniu žmogaus 
gyvenimu reiškia daug dau
giau, negu tik būti fiziniu 
žmogumi. Niekas negimsta 
pilnutiniu žmogumi: juo žmo
gus tampa — išsiugdo kitų 
ir savo pastangomis, savo kili
mais ir puolimais. Pilnutinis 
žmogus išlaiko harmoniją tarp 
dvasinio ir fizinio prado sa
vyje. 

Pilnutinis žmogus yra nega
limas be religinio, kultūrinio 
ir tautinio prado. Trūks tant 
j a m e nors vieno iš šių pradų. 
j is negali pasireikšti pilnuti
niu gyvenimu. 

Religinis pradas žmoguje 
yra jo gyvasis santykis su Pa
saulio Kūrėju, šviečiąs sąmo
ningu religiniu gyvenimu — 
religine praktika. Religinio 
prado t rūkumas sudaro esmi
nį pilnutinio žmogaus trūku
mą: be religinio gyvenimo nė 
vienas žmogus nesugeba pa
siekti pilnutinės žmogaus har
monijos. Religija yra princi
pai, pagal kuriuos gyvenama, 
dėl kurių kovojama, kurie yra 
ginami net savo gyvybe. 

Religija yra brangiausias ir 
švenčiausias žmogaus tur tas . 
Jos niekinimas yra didžiau
sias nusikalt imas: juo tiesio
giai ir specialiai yra niekina
mas pats Visatos Kūrėjas, ku
rio vieton atsistoti taiko nie
kintojas. 

Žmogaus religija įprasmina 

Alfa S u š i n s k a s 
kunigas, rašytojas, 

žurnalistas, visuomenininkas 

V Ė L I N Ė S 
Kasmet mes švenčiame Vė

lines. Vėlinės, tai mirusiųjų 
prisiminimo šventė. Lietuvoje 
Vėlinės yra viena iš didžiausių 
švenčių. Beveik visi lietuviai 
eina į kapines pasimelsti. Čia 
Amerikoje irgi švenčiame Vė
lines. Aš su visa šeima nuva
žiuoju į Lietuvių kapines ir 
ten pasimeldžiame už mano 
mirusią močiutę. Mes neužde
game žvakutės, kaip senovėje 
darydavo. Mes atvežame gėlių 
ir sutvarkome kapą. Prieš Vė
lines yra Hallovveen diena. 
Tada mes einame prie kiekvie
no namo durų ir gauname sal-
d a m i u Algis B i e l s k u s , 

10 klasės mokinys 
Čikagos lit. m-la 

VĖLINIU VAKARAS 
Vėlinių vakaras tamsus, nes 

prisimenam visus. Ir suaugu
sius ir vaikus, bet mes prisi
mename juos gi rai Jie hks 
m s J -: i - •••'!>-(•. \ ' iiniu ' . ikaras 
tam-; , -

Aldona G i n t a u t a i t ė , 
(i -k ' n o k i n ę 

' katros : • m-la 

Piešė dail. J. Paukštienė 

ŽMONĖS NUIMA 
DERLIU 

Rudenį oras atvėsta. Dienos 
trumpesnes ir apsiniaukusios. 
Medžiai keičia savo lapų spal
vas, o vėliau nukrenta an t že
mės. Paukščiai irgi pasiruošia 
žiemai. Didesnė jų dalis iš
skrenda į šiltesnius kraštus. 
Žmonės daug dirba: renka 
grybus, nuima nuo laukų der
lių ir sugrėbia nukritusius 
medžių lapus. 

S a n d r a B a d a r a i t ė , 
4 sk. mokinė, 

Čikagos lit. m-la 

LIETUVOS PARTIZANAI 
Aš galvoju, kad partizanai 

buvo geri ir drąsūs žmonės. 
Jei nebūtų buvę partizanų ir 
jų kovų, aš manau, kad Lietu
va nebūtų dabar laisva. Parti
zanai davė Lietuvai vilties. Jie 
mirė už laisvą Lietuvą. 

M a r t y n a L a b i n a i t ė 
Aš nedaug žinau apie parti

zanus. Aš žinau, kad jie buvo 
kovotojai už laisvą Lietuvą. 
Tai buvo drąsūs žmonės. Par
tizanai Lietuvoje kovojo 1944-
1953 metais. Aš esu laiminga, 
kad man neteko gyventi tuo 
baisiu laiku. 

R e g i n a Gylytė 

Aš manau, kad partizanai ir 
jų kovos davė Lietuvai vilties, 
kad vieną dieną Lietuva išsi
laisvins iš Rusijos priespau
dos. Partizanai buvo labai pa
siaukojantys žmonės, kurie 
tik norėjo laisvės savo šei
moms ir savo tėvynei Lietu
vai. Daugelis partizanų žinojo, 
kad kovoje jie gali žūti, tačiau 
vis tiek ėjo kovoti už savo 
tėvynę. 

A u d r ė K a p a č i n s k a i t ė 

Mano manymu partizanai 
buvo labai geri ir stiprūs žmo
nės. J ie paaukojo savo gyve
nimą Lietuvos laisvei. Jeigu 
aš būčiau gyvenusi partizanų 
laikais, aš nežinau, ar būčiau 
pakankamai stipri būti parti
zane. 

Partizanai turėjo ir turi būti 
labai gerbiami, nes jie patys, 
be kieno nors privertimo, ėjo 
kovoti už savo tėvynės — Lie
tuvos laisvę. J ie labai labai 
mylėjo Tėvynę, jos laisvę, nes 
dauguma jų žinojo, kad kovoje 
gali žūti. 

Nida Mas iu ly t ė 
Visos Lemonto Maironio, lit. 

m-los 7-8 sk. mokines 
.Žingsniai Į pasauli"1 

NUMIRĖLIU IMTYNĖS 
' Lietuvių liaudies 

mitologija) 
Kartą vienas žmogus eida

mas namo. išgirdo skambi
nant varpus. J am atejo | galvą 
minti>. kad jau vienas kas 
nors atsiskyrė iš šio pasaulio. 
„Bet juk žmonių yra daug ir 

jie kiekvieną sekundę po vieną 
miršta", — mąstė žmogus. 

— Na, gerai! — sušuko jis, 
— jei kas dabar tą minutę mi
rė savo mirtimi, tam amžiną 
atilsį, o kas ne savo — tegul 
pats sau žinosi. 

Jam bekeliaujant, ėmė tem
ti. Netoli kelio pamatė krū
mus ir iš jų atlinguojančią bai
dyklę, kuri ėmė jį vytis. Mat 
ten buvo pakaruoklis, pasiko
ręs tą pačią minutę, kada jis 
sake: „Kas ne savo mirtimi 
mirė, tegul pats sau žinos". 
Pakaruoklis pateko į pragarą 
ir užtai supyko. Taip pat tą 
pačią valandėlę mirė vienas, 
kuris pateko į dangų. Kai bai
dyklė ėmė vytis, žmogus ėmė 
taip smarkiai bėgti ir nepa
matė, kai pribėgo trobelę, ku
rioje girdėjosi giedant ir žibėjo 
žvakė. Uždusęs įbėgo į vidų ir 
atsisėdo. Žmonės nutilo ir už
migo. Jis liko vienas gyvasis 
tarp mirusiųjų. Staiga numi
rėlis sujudėjo, atsisėdo ir tarė: 

— Nuauk man batus! 
Žmogus paklusniai nuavė. 

Numirėlis atsistojo ir išėjo. 
Kai išėjo, pasigirdo didelis 
triukšmas, lyg kas eitų risty-
nių. 

Pagaliau numirėlis įėjo, vi
sas sudraskytas, purvinas ir 
tarė: 

— Apauk man batus. Aš 
tave išgelbėjau už tai , kad tu 
pasakei tą valandą už mane 
amžiną atilsį, ir aš patekau į 
dangų. 

Žmogelis drebėdamas užmo
vė numirėliui batus, ir šis vėl 
atsigulė kaip gulėjęs. Žmonės 
atbudo ir vėl ėmė giedoti. Ta
da žmogus ir klausia: 

— Kodėl jūs miegojot? Jūs 
nežinot, kad yra ki tas numi
rėlis, už durų, ir šis numirėlis 
išgelbėjo man gyvybę. 

Žmonės nusijuokė ir tarė: 
— Kas, ar tu girtas, kad sa

kai, jog mes miegojome? Argi 
tu nematei, kad mes giedame? 

Pagaliau pamatė, jog nu
mirėlio drabužiai sudraskyti, 
ir tik tada patikėjo. Išaušus 
rytui, rado kieme sudraskytą 
kažin kieno lavoną. 

Taigi žmogus turi visada 
skaitytis su piktu žodžiu, nes 
kartais gali jam blogai atsi
liepti. 

VĖLINĖS 
Ant kapų pražydo žvakės, 
Chrizantemų gėlės. 
Vėlinės. Ant gruodo dūžta 
Skausmo ašarėlės. 

Ir sustoja mūsų laikas, 
Susitinkam vėlei, — 
Mes čia žvakeles atnešę, 
Ir... nebylios vėlės. 

Susiglaudžiam maldoje. 
Mus apgaubia vėjas. 
— Ačiū, kad aplankėt mus, 
Ačiū — šnara vėlės. 
Atsisveikinam palietę 
Šaltąjį kryželį... 
Tirpsta mūsų karštos 

maldos 
Liepsnose žvakelių. 

Graž ina R a g a l e v i č i e n ė 

ŽMOGUS IR LOKYS 
Buvę du draugai: žmogus ir 

lokys. Susitarę juodu"-išarę 
daržą y- pasėję ropių. Žmftguf 
ir sakęs: 

— Man bus šaknys, o tau l i
kuti, virftūnėsL * 

— GeraL — sutikės Jokys, — 
tegul taip bus, kaip aąkal: V 

Puikiai užderėjusios ropės. 
Žmogus pasiėmęs šaknis, o lo
kiui palikęs lapus. Sumur
mėjęs tik lokys... bet ką be
veiksi?' Sutartis tai sutart is . 

Kitą pavasarį vėl žmogus lo
kiui taręs: 

— Na, brolau! Gal mudu vėl 
ką nors sėsime? 

Galima! — atsakęs lokys. — 
bet tu šiemet manęs nebepri-
gausi!.. Dabar tau teks viršū
nės, o man turi duoti šaknis!.. 

— Gerai, gerai! Tegul ir taip 
bus, kaip tu nori! — atsakęs 
žmogus, ir pasėję juodu kvie
čius. 

Gražūs kviečiai užderėję. 
Žmogus nupjovęs juos, suve-
žęs į klojimą, o šaknis palikęs 
lokiui. 

Nuo to laiko lokys su žmo
gumi jau nebedraugauja. ' 

K s a v e r a s S a k a l a u s k a s 
Vanagė l i s 

GALVOSŪKIS NR. 11 

(Piešinėlis). Kad užbaigtu
mėte piešinėlį, sujunkite lini
jomis skaičius 1-15. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. i i 

(Piešinėlis). Perskaitykite 
rebuse patarlę. (5 taškai) In
ga V i t k u t ė iš Telšių. 

GALVOSŪKIS NR. 13 
Nutrynus žodį, liko tik jo ga

lūnė — „ęs". Kuri kalbos, kuri 
jos forma galėjo tai būti? (5 
taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 14 

Kodėl vilkai kaukia mėne
sienoje? (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 15 

A. Kiek varpų yra Vilniaus 
katedros bokšte? B. Kiek 
Jkvadratėlių turi šachmatų 
lenta? Č. Kiek figOfų turi 
šachmatų žaidimas (Wtta)? D. 
Japonijoje paskelbtame tarp
tautiniame vaikų ir jaunimo 
piešinių konkurse dalyvavo 
132 šalys, kur buvo atsiųsta 
681 piešinys. Ar dalyvavo lie
tuviai ir ar ką nors laimėjo? E. 
Iš kur kilo žodis „kompiu
teris"? Už visus teisingus at
sakymus skiriama 10 taškų, o 
už dalinius — tik 5 taškai. At
siuntė k u n . d r . E. Ge ru l i s . 




